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৪৪. র্ার্ার আম  পর্লে রলয়িলে চারু্েো ............................. 6 7 4  
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১. পপেঁজা তুললার মতন পাতলা তুষার 

  

প ারলর্লা পেলে পপেঁজা তুললার মতন পাতলা তুষার দুললত দুললত নামলে।  র্ষচটিরর ব্ 

োলে, চেন্তু তুষারপাত এলের্ালর চনিঃব্।  আলে আলে সাদা হল ়ে আসলে গােগুললার 

মাো।  এচদেটা ়ে নদীর ধালর সাচর সাচর উইললা গাে, ঝুেঁলে আলে জললর চদলে।  এই 

গােগুচলর নাম উইচপিং উইললা, পদখললই পেমন প ন েরুণ আর চর্ষণ্ণ মলন হ ়ে।  আরও 

অলনে গাে এখালন, তার মলধে পপলার ও পমপল পিনা  া ়ে।  

  

হাডসন নদীর ধার চদল ়ে সুদষবে পে, চর ার সাইড ড্রাই ।  গাচড়ে িলার রাো োড়োও 

রল ়েলে।  আলাদা পাল ়ে িলা রাো, তার পালব পালব, গাে তলা ়ে অলনে র্সর্ার জা ়েগা, 

চসলমন্ট চদল ়ে র্ােঁধালনা তাব পখলা চেিংর্া দার্া পখলার পটচর্ল।  এখন অর্বে পসখালন পেউ 

র্লস পনই।  

  

এ পদলবর গাচড়ে হনব র্াজা ়ে না, মসষণ রাো ়ে গাচড়ের পোলনা ঝােঁেুচন পনই, তরু্ িলত 

গাচড়ের সলে র্াতালসর ঘষবলণর এেটা অদু্ভত ব্ আলে।  পসটাই বহলরর ব্।  হু স স।  হু 

স্ স্।  এখানোর হাও ়ো এে মুহূতবও অক্ষত োলে না।  

  

ও ারলোলটর পলেলট দু’হাত  লর আলে আলে পহেঁলট আসলে অতীন।  গ্লা স পলর আলে 

 চদও, চেন্তু দুলটালতই েল ়েেটা ফুলটা, হাত র্াইলর রাখললই েঙ্কন েরলে আঙুললর ডগা।  

অতীলনর গালল পবৌচখন ালর্ োেঁটা দাচড়ে, পর্ব পুরুটির এেটা পগােঁফ, পিালখ সান গ্লাস, 

মাো ়ে।  টুপী।  পস মাো নীিু েলর হােঁটলে, এের্ার পস ডান চদলে তা চেল ়ে রাোর অনে 

পালরর এেচট র্োলঙ্কর ঘচড়ে পদখললা।  এই ঘচড়েলত এের্ার সম ়ে, আর এের্ার তাপমাত্রা 

পদখা ়ে।  এখন সোল আটটা সলতলরা, তাপমাত্রা চর্ল ়োগ িার।  

  

মািব মালসর মাঝামাচঝ ঠাণ্ডা পর্ব েলম চগল ়েচেল, গললত শুরু েলরচেল র্রফ, মলন 

হল ়েচেল এর্ার রু্চঝ র্সত আসলর্।  আবার েলনা! এ পদলব এত তাড়োতাচড়ে র্সত আলস 
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না।  দু’চদন ধলর পরাদ মুলে পগলে এলের্ালর, আোব গম্ভীর, আর্ার শুরু হল ়েলে 

তুষারপাত।  

  

অতীলনর খুর্ চসগালরট টানলত ইলে েরলে, চেন্তু গ্লা স পরা হালত চসগালরট জ্বালা  া ়ে 

না।  গ্লা স পখালার পতা প্রশ্নই ওলঠ না, চসদ্ধােব তালে ফ্রস্ট র্াইলটর   ়ে পদচখল ়ে পরলখলে।  

ফ্রস্ট র্াইট হলল নাচে আঙুললর ডগাগুললা চিরোললর মতন অসাড়ে হল ়ে  া ়ে।  

  

হালত সম ়ে আলে র্ললই অতীন ইলে েলর হােঁটলে।  র্াচড়ে পেলে পস পর্চরল ়ে পলড়েলে অলনে 

আলগ।  এেটা গরম পগচি, তার ওপর পটচরউললর বাটব, তার ওপর জোলেট, তার ওপলর 

ও ার পোট, ঠাণ্ডা লাগার পোলনা সম্ভার্নাই পনই।   লেটির গরম পপাষাে োেলল র্রলফর 

মলধেও হােঁটলত  াললা লালগ, বরীরটা খুর্ তাজা লালগ।  চনিঃশ্বালস এলের্ালর টাটো 

র্াতাস।  

  

আরও চেেু চেেু নারী-পুরুষ পহেঁলট  ালে এই পলে।  চর ার সাইড ড্রাইল  অলনলে বখ 

েলর পর্ড়োলত আলস।  আজ েুচটর চদন ন ়ে, তরু্ এতর্ড়ে বহলর চনষ্কম চেেু পলাে োলেই।  

তা োড়ো আলে টুচরস্ট, সারা র্ের ধলরই তালদর আসার চর্রাম পনই।  

  

দু’জন  ুর্েলে পদলখ অতীলনর মলন হললা তারা  ারতী ়ে পতা র্লটই, র্াঙালীও হলত 

পালর।  চঠে অতীলনর মুলখামুচখ আসলে।  পে পেলড়ে িট েলর অতীন এেটা পপলার গালের 

আড়োলল 

  

িলল পগল।   চদ ওরা তালে পদলখ েো র্ললত িা ়ে? অতীন অলিনা র্াঙালীলদর সলে 

আলাপ েরলত এলের্ালরই আগ্রহী ন ়ে।  আড়োলল পগল র্লট, তরু্ অতীন োন খাড়ো েলর 

রইললা।  হোেঁ, তার অনুমান চঠে, পলাে দুচট র্ািংলালতই েো র্ললত র্ললত  ালে, েোর 

টান শুলন মলন হ ়ে পূর্ব পাচেোনী।  
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চঠে ন’টা র্াজলত পােঁি চমচনলট অতীন পসন্ট্রাল পালেবর এেটা পগলটর সামলন এলস।  

দােঁড়োললা।  উলটা চদলে প্লাজা পহালটল।  অতীলনর অোপল ়েন্টলমন্ট চঠে ন’টা ়ে।  তুষারপাত 

পেলম চগল ়ে খুি েলর এেটু পরাদ উলঠ পগলে।  এ পদলবর আর্হাও ়ো পর্াঝা সচতে দুষ্কর।  

  

এখন এেটা চসগালরট না পখলল আর িলল না।  এরপর অলনেক্ষণ চসগালরট টানা  ালর্ 

না।  রু্লের মলধে এেটা ধড়েফড়োচন শুরু হল ়ে পগলে, এে এের্ার মলন হলে চফলর পগলল 

পেমন হ ়ে? 

  

অতীন এেটা লাচে স্ট্রাইে ধচরল ়ে পালেবর প তর চদলে তাোললা।  র্রলফর ওপলর 

েুলটােুচট েরলে েল ়েেচট র্াচ্চা, উজ্জ্বল লাল-নীল পপাষাে পরা, এেটু দূলর দােঁচড়েল ়ে 

আলে এে মচহলা।  এেজন র্ষদ্ধ এেটু দূর পেলে এমন পলা ীর মতন পদখলে পসই 

র্াচ্চালদর পখলা, প ন তােঁর পোলনাচদন পোলনা সতান হ ়েচন, অের্া তার সতানরা তালে 

তোগ েলরলে।  

  

চসগালরটটা পবষ েরললা না অতীন, েল ়েেটা ঘন ঘন টান চদল ়ে েুেঁলড়ে পফলল চদল ়ে রাো 

পার হল ়ে এললা।  পহালটলচটর দরজার রিং পসানাচল।  অতীন আলগ পেলেই শুলন এলসলে 

প্রাজা পহালটলচট পর্ব অচ জাত, র্ড়ে র্ড়ে েম্পাচনর পপ্রচসলডন্ট,  াইস পপ্রচসলডন্টরা 

এখালন ওলঠ, চেিংর্া চফল্ম স্টালররা, সাধারণ টুচরস্টলদর পলক্ষ এই পহালটল ধরা পোেঁ ়োর 

র্াইলর।  

  

এ পদলবর এই এেটা সুচর্লধ, প -লোলনা র্ড়ে পদাোন র্া পহালটললই ঢুলে পড়ো  া ়ে, 

পেউ র্াধা পদ ়ে না।  চেেু না চেলনও পোলনা পদাোন র্া পহালটললর আরলেলড পঘারা  া ়ে, 

হ ়েলতা অনচধোরীলদর ওপর এরা আড়োল পেলে নজর রালখ।  োললা পলালেরা এই সর্ 

পহালটলল পর্াধ হ ়ে ঢুেলত সাহসই পা ়ে না।  অতীন পসাজা দষচটির পফলল, েল ়েে ধাপ চসেঁচড়ে 

চদল ়ে উলঠ, পঘারালনা োলির দরজা পঠলল প তলর িলল এললা।  
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ডান পালব োউন্টার, তার ওপালব চসেঁচড়ে, তারপর চলফলটর দরজা, সামলন প্রবে লচর্।  

চসেঁচড়ের পরইচলিং, চলফলটর দরজা, লচর্র পি ়োরগুচল সর্ই প ন পসানা চদল ়ে ততচর।  এলেই 

পর্াধ হ ়ে পসানার জলল চগচট েরা র্লল।  

  

অতীন োউন্টালরর সামলন এলস দােঁড়োললা।  এখন তার রু্েটা েরের েলর োেঁপলে র্লল 

পস চনলজর ওপলরই চর্রক্ত হলে।  এরেম পতা েো চেল না।  না াস হর্ার েী আলে,  া 

হর্ার তা হলর্, চেেুলতই চেেু আলস  া ়ে না! 

  

চরলসপবান োউন্টালর পােঁিজন তরুণ-তরুণী, তালদর মলধে সর্লিল ়ে  ার  াললা মানুলষর 

মতন মুখ, তালে পর্লে চনল অতীন।  টাইল ়ের চগটটা ়ে এের্ার অনার্বেে ালর্ হাত চদল ়ে, 

গলা পচরষ্কার েলর পস র্লললা, আচম শ্রী ুক্ত সোমুল ়েল হুইলালরর সলে পদখা েরলত 

িাই।  

  

 ুর্েচটর মাো ়ে পসানাচল িুল, নীল িকু্ষ।  পস এমনই রূপর্ান প  পস চফললমর না ়েে না।  

হল ়ে পহালটললর সামানে েমবিাচর হল ়েলে পেন, এই প্রশ্ন তালে পদখলল মলন জাগলর্ই।  পস 

সুচমটির েণ্ঠস্বলর চজলেস েরললা, আপনার চে সাক্ষাৎোর চনচদবটির আলে? 

  

 ারতী ়েরা অলনে সম ়ে শুধু মাো পহচলল ়ে সম্মচত জানা ়ে, এ পদলব পসটা পসৌজনে সম্মত 

ন ়ে।  তাই অতীন মাো পঝােঁোললা র্লট, মুলখও র্লললা, হোেঁ, আমার সলে শ্রী ুক্ত 

হুইলালরর সাক্ষাৎোর চনচদবটির আলে।  

  

 ুর্েচট র্লললা, এে মুহূতব অলপক্ষা েরুন, দ ়ো েলর।  

  

এই সর্ পহালটলল র্াইলরর আগন্তুেলদর োলে অচতচেলদর ঘলরর নম্বর র্লল পদও ়োর 

চন ়েম পনই।   ালে-তালে ওপলর পাচঠল ়ে পদর্ার পতা প্রশ্নই ওলঠ না।  

  

 ুর্েচট প্রেলম এেচট তাচলো পদখললা, তারপর োলন পটচললফান  ন্ত্র লাচগল ়ে চেেুক্ষণ 

শুনললা, তারপর অতেত চর্নীত ালর্ র্লললা, আচম  ীত হচে, মহাব ়ে, ঘলর পেউ পনই।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 11 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অতীলনর মুখখানা ফোোলস হল ়ে পগল।  ঘলর পেউ পনই মালন? সামুল ়েল হুইলালরর সলে 

পস গতোলই চনলজ পটচললফালন অোপল ়েন্টলমন্ট েলরলে।  চতচন তােঁলে ন’টার সম ়ে সম ়ে 

চদল ়েলেন।  তলর্ চে অনে পোলনা তাচরলখ।  না, চতচন স্পটির র্লললেন, শুক্রর্ার সোল 

ন’টা ়ে।  তরু্ পলােটা পনই? সালহর্ জাচত এরেম েো চদল ়ে েো রালখ না? 

  

তারপরই অতীন  ার্ললা, সোল ন’টার সম ়ে সাক্ষাৎোলরর সম ়ে চদল ়ে পলােটা ঘলর 

র্লস োেলর্ পেন? নীলি পনলম আসলর্ চেিংর্া পেেফাস্ট খার্ার জনে চগল ়ে র্সলর্।  

  

পস চজলেস েরললা, আচম চে খার্ালরর ঘরগুললা এেটু খুেঁলজ পদখলত পাচর? 

  

 ুর্েচট অতীলনর মুলখর চদলে তাচেল ়ে রইললা, হোেঁ চেিংর্া না চেেুই র্লললা না।  পহালটলল 

োজ েরার জনে এরা এেরেম চনখুেঁত  দ্রতা পদখালনার চবক্ষা পা ়ে, তার মলধে মানচর্ে 

উত্তাপ এেটুও োলে না।  অতীন প  অলনে দূর পেলে এলসলে, এেটা সমসো ়ে পলড়েলে, 

তা চে এই পলােটা রু্ঝলত পারলে না? রু্ঝলত পস িা ়েও না, পসটা তার িােচরর অতগবত 

ন ়ে।  

  

অতীন লচর্লত র্া ডাইচনিং হলগুচললত খুেঁজলত পগলল পেউ পর্াধ হ ়ে আপচত্ত েরলর্ না, 

চেন্তু ঐ েোটা পস উজরু্লগর মতন র্লললে।  পস পতা সোমুল ়েল হুইলারলে পিলনই না, 

এমনচে তার েচর্ও পদলখচন! পস চে জলন জলন চগল ়ে চজলেস েরলর্, আপচনই চমস্টার 

হুইলার? 

  

 ুর্েচট অনেলদর সলে েো র্লা ়ে র্েে হল ়ে পড়েললা, অতীন গরু-লিালরর মতন মুখ েলর 

দােঁচড়েল ়ে রইললা।  তার রু্লের মলধে এখন আর পোলনা ব্ পনই, রু্েটা এলের্ালর খাচল, 

পস চে এতদূর এলস চফলর  ালর্।  এ প্রস্তুচত, অপলরর োে পেলে সুট ধার েলর আনা, 

সর্ র্েেব? 

  

োউন্টালরর  ুর্েচট এেটু পলর, অনে এেজলনর সলে েো পবষ েলর, অতীনলে তখনও 

দােঁচড়েল ়ে োেলত পদলখ,  াচন্ত্রে দাচ ়েত্ব র্বত িাচর্র পখাপ পদখললা।  আপন মলন র্লললা, 
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উচন িাচর্ চদল ়ে  ানচন।  তারপরই স্বণবখচন আচর্ষ্কালরর  চেলত পসই পখাপ পেলে এে 

টুেলরা োগজ র্ার েলর এলন, এেটা চবস চদল ়ে র্লললা, আচম দুিঃচখত, মহাব ়ে, এই প  

এেটা চনলদবব রল ়েলে।  আপনার নামচট অনুগ্রহ েলর জানালর্ন েী? 

  

অতীন পলেট পেলে এেটা োডব র্ার েলর চদল।  পসচট পদলখ, হালতর োগজচটর সলে 

চমচলল ়ে চনল ়ে পস র্লললা, হোেঁ, এই পতা, শ্রী ুক্ত সোমুল ়েল হুইলার আপনার জনে সােঁতার-

পুেুলর অলপক্ষা েরলেন! 

  

এর্ালর অতীলনর িকু্ষ োনার্ড়ো হর্ার পজাগাড়ে।  এই বীলতর মলধে সুইচমিং পুলল? পসখালন 

পলােচট পদখা েরলর্ অতীলনর সলে? পাগললর োণ্ড নাচে? 

  

–সােঁতার-পুেুরচট পোন চদলে? 

  

 ুর্েচটর চর্নল ়ের মুলখাসপরা মুলখও এেটা অধধল বর োপ ফুলট উলঠলে।  চনতাত গােঁই ়ো।  

োড়ো এরেম প্রশ্ন প ন পেউ চজলেস েলর না।  এেজন উটলো পলালের জনে পস 

অলনেখাচন।  সম ়ে খরি েলর পফলললে।  এ িােচরলত তার প্রচত েচমচনলটর দাম এে 

ডলার।  

  

পস এেচদলের পদ ়োলল অেুচল চনলদবব েলর অতীলনর চদলে চপঠ পফরাললা।  

  

পদ ়োললর গাল ়ে স্বণবাক্ষলর সুইচমিং পুল, সান র্াে, েনফালরন্স রুম ও চর্চ ্ন  রেম 

খার্ালরর েলক্ষর নালমর নীলি নীলি তীর চিহু আেঁো।  চেন্তু এই সর্ েো প  পদ ়োললর 

গাল ়ে পলখা োলে, পসটাই র্া এেজন নতন পলাে জানলর্ েী েলর? 

  

এেচট তীর চিহু ধলর অতীন এলগাললা।  পগালেধােঁধার মতন পে।  এ পদলব প্রা ়ে র্ের 

খালনলের পর্বী পেলট পগললও অতীন এখালন অলনে চেেুলত অ েে হল ়ে ওলঠচন।  এখন 

তার মলন পড়েললা, এখালন অলনে ঢাো সুইচমিং পুলল বীতোললর উপল াগী ষষদুষ্ণ জল 

োলে।   ালদর স্বাস্থ্ে র্াচতে, তারা সােঁতার োলট সারা র্ের।  
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সুইচমিং পুলল  চদ অলনে পলাে োলে এখন, তা হলল সোমুল ়েল হুইলারলে অতীন েী 

েলর খুেঁলজ পালর্? এেমাত্র  রসা চতচন অতীনলে চিলন পনলর্ন।  এ প বত আর পোলনা 

 ারতী ়ে পতা দূলরর েো, এেজনও অলশ্বতো ়ে মানুষ পদখা  া ়েচন।  

  

সুইচমিং পুলল পঢাোর মুলখ এেচট পলাে র্লস আলে, পস অতীলনর চদলে চনিঃবল্ হাত 

র্াড়োললা, এখালন পপাষাে খুলল রাখলত হ ়ে।  অতীলনর উচিত চেল পঢাোর মুলখই পলাে 

রুলম ও ার পোটটা জমা েলর আসা।  প তলর গরলমর জনে পস ও ার পোটচট খুলল হালত 

চনল ়েলে।  পস পলােচটলে র্লললা, আচম সােঁতার োটলত  াচে না, এেজলনর সলে পদখা 

েরলত  াচে।  

  

এ েো পস র্লললা র্লট, তরু্ পর্াোর মতন পস পলােচটর হালত তুলল চদল তার ও ার।  

পোট।  এ পদলব পলদ পলদ, প -লোলনা পলােলে চদল ়ে প -লোলনা োজ েরালত পগললই 

প ়েসা লালগ।  শুধু এেটা পোট হালত ধরার জনেই পফরার সম ়ে এই পলােচটলে েত 

র্েচবব চদলত হলর্ পে জালন! েম র্েচবব চদলল এরা র্ড়ে অর্োর পিালখ তাো ়ে।  অতীন 

এ পদলব টোচি িালপ না, প্রেম চদলে দু’এের্ার িাপলত হল ়েচেল র্াধে হল ়ে।  প্রেমর্ার 

পস টোচির চমটার চদল ়ে আর অচতচরক্ত েত পদলর্ প লর্ হালতর প ়েসা গুণচেল, পটুচরোন 

ড্রাই ারচটই তার তালু।  পেলে এেচট ডলালরর আধুচল ও দুচট চসচে তুলল চনল।  তারপর 

পেলে অতীন পজলন পগলে প  টোচি  াড়োর ওপলর আরও পলনলরা বতািংব গুণাগার না 

চদলল এখালন িলল না।  

  

সুইচমিং পুলল পগাটা পােঁি-ে ়ে র্াচ্চা, চতন-িারচট তরুণী ও এেজন মাত্র পুরুষ।  মাো 

খারাপ েলর পদর্ার মতন স্বাস্থ্ের্তী এেচট তরুণী এেচট টাইল ়ের মালপর জাচে ়ো পলর 

জল পেলড়ে ঘাটলার ওপলর র্লস আলে।  র্ােল োড়োলনা েলাগালের মতন মসষণ তার উরু, 

তার রু্লে পোলনা র্ন্ধন পনই, সদে সমুদ্র পেলে পতালা বলের মতন তার দুই েন।  অতীন 

শুলনলে, ষালটর দবলের পগাড়ো পেলে এ পদলবর রমণীরা প্রোলবে রু্ে উ্ুক্ত রাখলত 

শুরু েলরলে, এমন পপাষাে তারা পলর,  ার নাম টপ পলস।  নারী মুচক্তলত  ারা চর্শ্বাসী, 

পসই সর্ পমল ়েলদর র্ক্ষ র্ন্ধনীর ওপর খুর্ রাগ।  
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স্ব ার্তই এই অপরূপা, চনলবজ্জা অপ্সরার চদলে অতীলনর পিাখ আটলে  ালর্ই।  চেন্তু 

প্রল ়োজন র্ড়ে দা ়ে।  পস পজার েলর পিাখ সচরল ়ে পুরুষচটলে পদখললা।  রীচতমতন র্চলষ্ঠ, 

হৃটিরপুটির, মাঝাচর উচ্চতার, মাঝর্ল ়েসী এই পলােচটর রু্ে  চতব পাো িুল, অেি মাোর 

িুল োললা, মুখখানা পিৌলো ধরলনর, পিাখ দুচট েুেুলত, পস অতীলনর চদলেই তাচেল ়ে 

আলে।  পিাখালিাচখ হলত পস অতীনলে হাতোচন চদল।  অতীন এলগালতই পস পিৌলো 

পুেুরটার মাঝখান পেলে সােঁতলর িলল এললা রলোরু অেরাচটর োোোচে তীলর।  

  

অতীন প লর্চেল, ন’টার সম ়ে  খন সাক্ষাৎোর, তখন চনশ্চ ়েই সোমুল ়েল সালহর্ তালে 

প্রাতরালবর পটচর্লল র্চসল ়ে আললািনা েরলর্।  অতীন এই জনে চেেু পখল ়ে আলসচন।  এই 

পলােটা তালে পডলেলে সুইচমিং পুলল? এর মলধে এেটা পহলা-তুে েরার  ার্ আলে না? 

অপমান-লর্ালধ অতীলনর োন ও নালের ডগা গরম হল ়ে পগল।  

  

অতীন পলােচটর োলে এলস হােঁটু পগলড়ে র্লস র্লললা, আপচন চে শ্রী ুক্ত সোমুল ়েল 

হুইলার? আমার নাম… 

  

পলােচট র্লললা, হাই… 

  

তারপর এে নজর পসই আগুলনর পঢলার মতন তরুণীচটর চদলে তাচেল ়ে চনল ়ে পস মুিচে 

পহলস চজলেস েরললা, ইউ পোচেিং’ অর অোন ইনজান? 

  

অতীন টানা ে’মাস পটচলচ বলনর সামলন প্রচতচদন চতন িার ঘণ্টা তধ ব ধলর র্লস 

আলমচরোন ইিংচরচজ উচ্চারণ অল েস েলরলে।  তরু্ পলােচটর েো শুলন পস হেিচেল ়ে 

পগল।  চর্ড়ে চর্ড়ে েলর েী র্ললে পলােটা? 

  

তারপরই তার িচেলত মলন পড়েললা, এই পদলব, পোটলদর েচমেলস আর চট চ -র চফলম, 

এখানোর  ারা প্রেষত আচদর্াসী, র্ািংলা  ূলগাললর র্ইলত  ালদর র্লল পরড-ইচি ়োন, 

পসই তালদর এরা র্লল ইনজান।  আর পোচে মালন পাচেোনী।  অেবাৎ পলােটা তার সলে 
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প্রেম পেলেই রচসেতা েরলত শুরু েলরলে।   খন তখন রচসেতা েরাটা আলমচরোনলদর 

এেটা মুদ্রালদাষ! 

  

অতীন চর্নীত ালর্ র্লললা, সোর, আচম এেজন  ারতর্লষবর  ারতী ়ে! 

  

সোমুল ়েল র্লললা, উত্তম, উত্তম! আচম  ারতী ়েলদর পেন্দ েচর।  আচম এের্ার  ারলত 

চগল ়েচেলাম, পসই উচনব পবা িু ়োচিলব, তখন আচম পসনার্াচহনীলত চেলাম, র্মলর্ই, 

েোজুরাল ়ো, আজান্টা…আমার চদর্ে মলন আলে! পবালনা  ুর্ে, পতামালে এখালন 

পডলেচে, আবা েচর তুচম চেেু মলন েরলে না, আচম পষচের্ীর প খালনই োচে, সোললর্লা 

খাচনেক্ষণ সােঁতার না োটলল আমার মচজব চঠে োলে না-এর্ালর োলজর েো পহাে, তুচম 

 ারলতর পোন্ চর্শ্বচর্দোল ়ে পেলে রসা ়েলন চডচগ্র চনল ়েলো? 

  

এই চে িােচরর ইন্টারচ উ? অতীন পক্ষাল র সলে  ার্ললা, এই সোমুল ়েল নালমর 

পলােটা এেচট র্ড়ে মাচট নোবনাল েম্পাচনর  াইস পি ়োরমোন।  পলােচটর পিহারা  চদও 

পগচরলার মতন, তরু্ প াগেতা আলে চনশ্চ ়েই।  প্রা ়ে উলে অর্স্থ্া ়ে জলল বরীর ডুচর্ল ়ে পস 

অতীনলে প্রশ্ন েরলে।  অতীন  চদ  ারতী ়ে না হল ়ে এেজন পশ্বতাে এম এস-চস পাব 

 ুর্ে হলতা, তলর্ তার সলে এরেম পর্ ়োদচপ েরার সাহস পপত চে সোমুল ়েল? 

  

অতীলনর এের্ার ইলে হললা উলঠ িলল  াও ়োর।  চেন্তু েল ়েেচদন আলগ এেটা ঘটনা 

ঘলটলে।  চনউ জাচসবলত এেজন র্াঙালী ইচিচন ়োর পেলল হঠাৎ খুন হল ়েলে অোত 

আততা ়েীর হালত।  পুচলস এখনও হতোোরীলে ধরলত পালরচন।  স্থ্ানী ়ে অলনে র্াঙালীর 

ধারণা, ঐ ইচিচন ়োরচটলে খুন েলরলে তারই জধনে র্নু্ধ।  ঐ ইচিচন ়োর পেললচট প্রাক্তন 

নেবাল, পদলব।  োেলত পস োরুলে খুন েলর এলসচেল চে না তা অর্বে পেউ জালন না, 

চনশ্চ ়েই পসরেম চেেু র্োপার আলে, তারই প্রচতলবাধ চনল ়েলে অনে পোলনা র্াঙালী।  

পচশ্চম র্ািংলা ়ে  ারা মলরলে, তালদর  াই-টাই র্া দললর পেললরাও পতা এ পদলব িােচর 

েরলত র্া পড়েলত আলস।  
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এই ঘটনার পর চসদ্ধােব অতীনলে র্লললে, তুই চনউই ়েেব পেলড়ে িলল  া,  চদ প্রালণ 

র্ােঁিলত িাস।  পগাটা চনউই ়েেব পস্টলট অলনে র্াঙালী স্থ্া ়েী র্াচসন্দা।  তা োড়ো অলনে 

র্াঙালী আসলে- ালে।  জলপাইগুচড়ে–চবচলগুচড়ের পেউ অতীনলে হঠাৎ চিনলত পারলল 

র্দলা পনর্ার পিটিরা েরলত পালর।  অতীলনর পলক্ষ চমড-ওল ়েস্ট চেিংর্া অোচরলজানা–চনউ 

পমচিলোর চদলে িলল  াও ়ো রু্চদ্ধমালনর োজ হলর্, ঐ সর্ চদলে র্াঙালীর সিংখো েম, 

টুচরস্টও পর্বী  া ়ে না।  

  

চসদ্ধােবর েো ়ে  ুচক্ত আলে।  লিলন োোর সম ়েই অতীন এই র্োপারটা পটর পপল ়েচেল।  

েলোতা ়ে, পচশ্চমর্লে র্ের দুই-আড়োই নেবাল পেললরা পদাদবণ্ড প্রতাপ পদখার্ার পর 

এখন তারা চপেু হটলে।  ইচন্দরা গান্ধী আর চসদ্ধােববঙ্কর রা ়ে পলচলল ়ে চদল ়েলে পুচলস-

চমচলটাচর।  প খালন পসখালন নেবাল চর্প্লর্ীলদর চেিংর্া নেবাল সলন্দলহ অনে পেলললদর 

চপচটল ়ে মারা হলে।  সলরাজ দলত্তর মতন রু্চদ্ধজীর্ীলে প ারলর্লা েলোতা ়ে পুচলস 

ম ়েদালন পাগলা েুেুলরর মতন গুচল েলর পমলরলে।  এর প্রচতফলন পলড়েলে চর্লদলবও।  

লিলন এেটা জা ়েগা ়ে তেব েরলত েরলত অতীন উলত্তচজত হল ়ে পলড়েচেল, তখন এেচট 

চনতাত োলপাষা,উ্ন চতোমী, এলললর্লল র্েসতান হঠাৎ র্লল উলঠচেল, আপচন মবাই 

অতীন মজুমদার, আপনার র্াচড়ে চে োলীঘালট চেল? োলীঘালটর সার্জজ প্রতাপ 

মজুমদালরর পেলল পতা এেটা খুনী, পর্ইল জাম্প েলর চর্লদলব পাচলল ়ে এলসলে! এর্ার 

পদলব চগল ়ে, শুনলুম… 

  

চসদ্ধােবর পরামবব হ ়েলতা সচঠে, চেন্তু চমড ওল ়েস্ট র্া অোচরলজানার চদলে িােচর পাও ়ো 

চে পসাজা েো? এখানোর র্নু্ধরাই র্লল প  আলগর দবলে আলমচরো ়ে িােচর চেল 

অফুরত।  প   খন খুবী ইলে মতন পপবা র্দলালত পারলতা।  চসচটলজনবীপ র্া গ্রীন োডব 

পাও ়োও চেল অলনে সহজ।  চেন্তু র্ের দুল ়েে আলগ পেলেই অর্স্থ্া অলনে র্দলল পগলে, 

আরর্ পদলবর পতল এখন আলমচরোর প্রধান চবরিঃপীড়ো, পসখানোর হঠাৎ পাও ়ো গচলত 

স্বলণবর সলে প্রচতল াচগতা ়ে নামলত চগল ়ে আলমচরো হঠাৎ উপলচি েলরলে প  শুধু 
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পসাচ ল ়েত ইউচন ়োলনর চদলে এেিকু্ষ হচরলণর মতন তাচেল ়ে োোটা তালদর  ুল 

হল ়েলে।  

  

চর্োপন পদলখ পদলখ আচরলজানার এেচট ওষুলধর েম্পাচনলত এেটা দরখাে েলরচেল।  

অতীন, তারপর চসদ্ধােবর জামাইর্ারু্র সূত্র ধলর এই েম্পাচনলত খাচনেটা পিনা-শুলনাও 

পর্চরল ়েলে, পসই জনেই অতীন এখালন এেটা ইন্টারচ উল ়ের সুল াগ পপল ়েলে।  অতীনও 

আর চনউই ়েলেবর মতন র্ড়ে বহলর োেলত িা ়ে না।  পোলনা পলাে তার পূর্ব পচরিল ়ের 

প্রসে তুলললই অসম্ভর্ মাো গরম হল ়ে  ার তার, রালত্র ঘুম আলস না চেেুলতই।  এমনচে 

পোলনা পলাে তার সলে ঠাট্টার সুলর েো র্লললই পস উলত্তচজত হল ়ে ওলঠ, দু’এের্ার 

পস এরেম পলােলদর গলা চটলপ ধরলত চগল ়েচেল।  পস, অতীন মজুমদার পতা খুনী ন ়ে! 

আত্মরক্ষা েরর্ার জনে… 

  

চনলজলে দমন েলর অতীন সোমুল ়েললর প্রলশ্নর জর্ার্ চদল ়ে প লত লাগললা।  পর্বীর াগই 

এলললর্লল েো,  ার সলে িােচরর পোলন সম্পেবই পনই।  অতীলনর পর্বী খারাপ লাগলে 

এই জনে প  খুর্ োলেই র্সা, প্রা ়ে চনর্বসনা সুন্দরীচট সর্ েো শুনলত পালে।   চদ 

িােচরর র্োপার না হলতা, তা হলল পহােঁো সোমুল ়েললর পিল ়ে অতীলনর চনচশ্চত পর্বী 

সুল াগ চেল পমল ়েচটর সলে আলাপ েরর্ার।  এ পদলবর পমল ়েরা পিহারার েদর পদ ়ে র্লট।  

তার পিল ়েও পর্চব পদ ়ে।  টাো ও ক্ষমতার।  পমল ়েচট চনচশ্চত রু্ঝলত পারলে প  সোমুল ়েল 

এেজন পেউলেটা র্েচক্ত, আর অতীন সামানে এেজন দ ়োপ্রােবী।  
  

পহালটললর পচরিারে এলস পমল ়েচটলে চদল ়ে পগলে এে পেৌলটা হাইচনলেন র্ী ়োর।  পমল ়েচট 

র্ী ়োলর িুমুে চদলত চদলত তাচেল ়ে আলে এচদলেই।  র্ী ়োর পখলল পমদ জলম, এই তরুণীচট 

র্ী ়োরও পান েলর, আর্ার সােঁতার পেলট পমদ ঝচরল ়ে পন ়ে।  

  

সোমুল ়েল পমল ়েচটর নগ্ন েলনর চদলে র্ার র্ার পিারা-দষচটির হানলে।  হাচস েুেঁলড়ে চদলে, আর 

অতীন পসাজা তাচেল ়ে আলে সোমুল ়েললর মুলখর চদলে।  সোমুল ়েল অেবাৎ আিংেল সোম 

 া খুবী েরলত পালর, চেন্তু অতীন, পস এে অচেচিত্বর  ারতী ়ে, দ ়োপ্রােবী, িােচরর 
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ইন্টারচ উলত এের্ার অনেমনস্ক হলল তার আর পোলনারূপ আবা পনই।  এ চে অসম 

প্রচতল াচগতা! 

  

সুইচমিং পুললর জল চঠে সমুলদ্রর মতন গাঢ়ে নীল।  েল ়েেটা র্াচ্চা পসখালন দাপাদাচপ 

েরলে।  আর অর্াে হল ়ে পদখলে অতীনলে।  অতীন এখালন পুলরা পপাষাে পলর হােঁটু পগলড়ে 

র্লস আলে।  র্ললই পস দ্রটিরর্ে, না োললা মানুষ র্লল? অনে প  দু’চতনচট তরুণী সােঁতার 

োটলে, তালদর পুলরা দস্তুর সেঁাাতালরর পপাষাে।  শুধু এই এেচট পমল ়েই পালড়ে উলঠ র্লস 

পজদীর মতন তার বরীর পদখালত িা ়ে।  নীিু োদ পেলে েষচত্রম আললা পলড়েলে তার ওপলর, 

চঠে পরাদ্দুলরর মতন।  

  

অনোনে েোর মাঝখালন সোমুল ়েল হুইলার হঠাৎ চজলেস েরললা, তুচম স্পোনীব জালনা? 

িােচরর পমৌচখে পরীক্ষার সর্ চেেুলতই  া র্ললত হ ়ে, চেন্তু অতীলনর এে র্ণবও 

স্পোনীব।   াষা-োন পনই।  পস এেটু ইতেত েলর র্লললা, না সোর! 

  

–পতামালে োলজর জনে মালঝ মালঝ পমচিলোলত প লত হলর্, স্পোনীব  াষা জানা অচত 

আর্চবেে! 

  

–আচম খুর্ তাড়োতাচড়ে চবলখ চনলত পারলর্া, সোর।  অতত চতন মালসর মলধেই–  

  

–র্ািঃ! পতামালে দাচড়েটা োচমল ়ে পফললত হলর্।  গুচট রাখলত পালরা, তালত আপচত্ত পনই, 

চেন্তু দাচড়ে িললর্ না।  আমালদর পি ়োরমোন প -লোলনা দাচড়েও ়োলা পোেরালেই র্ীটচনে 

মলন েলর।  ওর পেলল র্ােবলল চর্শ্বচর্দোলল ়ে পড়েলত চগল ়েচেল, পসখালন চগল ়ে র্াউিুলল 

হল ়ে  া ়ে।  

  

অতীন হাচস হাচস মুলখ িুপ েলর রইললা।  মলন হলে িােচরটা হল ়ে  ালর্।  পলােটালে  ত 

খারাপ মলন হল ়েচেল, ততটা েলঠার ন ়ে।  চসদ্ধােব অর্বে র্লল চদল ়েলে, এ পদলব 

র্ড়েললােলদর।  র্ের্হালরও এেটা নেল আতচরেতা োলে।   ারলত  ারা িােচরর 
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ইন্টারচ উ পন ়ে, পসই সর্ র্ড়ে অচফসাররা সর্াই পগামড়োমুলখা হ ়ে, এ পদলব এরা পহলস 

েো র্লল।  

  

চেন্তু এই পলােটা র্েচক্তগত প্রসে পটলন আনলে।  স্পোনীব  াষা চবখলত র্ললে, দাচড়ে 

োমালত র্ললে, এতটা  খন এচগল ়েলে…না হ ়ে অতীন দাচড়েটা োচমল ়েই পফললর্! প -

পোলনা উপাল ়ে পস চনউই ়েেব পেলড়ে প লত িা ়ে।  চনউ জাচসবর র্াঙালীলদর মলধে অতত 

দু’জন তালে পঘারতর অপেন্দ েলর, অতীন তার োরণ রু্ঝলত পালর না।  অোচরলজানা ়ে 

অপচরচিতলদর মলধে চগল ়ে পস শুরু েরলর্ নতুন জীর্ন।  

  

সোমুল ়েল আর্ার র্লললা, আর এেচট েো।  পতামার নামচটও র্দলালনা দরোর।  অতত 

নালমর প্রেম অিংবচট।  আমালদর েম্পাচনলত সর্াই সর্াইলে প্রেম নাম ধলর ডাচে।  

পতামার ঐ  ারতী ়ে নামচট পেউ উচ্চারণ েরলত পারলর্ না, আচম পতা পাচরচন।  এেটা 

পর্ব সহজ, চমচটির নাম:টম নামটা চে পতামার পেন্দ? 

  

অতীলনর মুখখানা পাট-পিা জললর মতন চর্র্ণব হল ়ে পগল।  িােচরর জনে র্াপ-মাল ়ের 

পদও ়ো নামও র্দলল পফললত হলর্? েল ়েেচদন আলগই চসদ্ধােবর র্নু্ধ ্রুর্ র্ললচেল, ওলদর 

পদলবর র্াচড়েলত সর্ িােলররই নাম র্দলল পদও ়ো হ ়ে।  প  িােরই আসুে, তার নাম 

রাম।  এেজন রাম িােচর পেলড়ে িলল পগল, তারপর  ালে রাখা হললা, তার আসল নাম 

হ ়েলতা দুল বাধন, চেন্তু ঐ খটমলট নাম পে মলন রাখলর্? দুল বাধলনর নাম পালট রাখা 

হললা রাম।  দুল বাধলনরা তালত আপচত্ত েলর না।  এ পদলবও আমরা সর্াই ঐ রাম।  

  

র্ী ়োর পান পবষ েলর, েোনচট পালব নাচমল ়ে পরলখ মুক্তর্সনা তরুণীচট এর্ার চজলেস 

েরললা, সোচম, পতামার চে আরও পদচর আলে? আচম এর্ার ঘলর চফরলর্া!  

  

সোমুল ়েল র্লললা, না ডারচলিং, আমার পবষ হল ়ে পগলে।  পতামার পেমন লাগললা এই 

পেললচটর েো শুলন? 
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অতীলনর চদলে না তাচেল ়ে, পমল ়েচট তার পাল ়ের নখ পচরষ্কার েরলত েরলত র্লললা, ও 

পে! 

  

অতীলনর আর্ার েচম্ভত হর্ার পালা।  এই পমল ়েচট সোমুল ়েললর পিনা, ওর র্উ নাচে? এই 

পপ্রৌলঢ়ের এতটা তরুণী র্উ? চেিংর্া পহালটলল এলস সিংগ্রহ েরা সামচ ়েে র্ান্ধর্ী! পস  াই 

পহাে, অতীলনর িােচরর র্োপালর এরও মতামলতর মূলে আলে? এই  ুর্তী সোমুল ়েল 

হুইলালরর সহেচমবণী ন ়ে পতা? র্উলে ফােঁচে চদল ়ে র্ড়ে োরা প্রাইল ট পসলক্রটাচরলে চনল ়ে 

দূলরর পোলনা বহলর ফুচতব েরলত  া ়ে, এরেম গল্প প্রা ়েই পদখা  া ়ে খর্লরর োগলজ।  

  

সোমুল ়েল জল পেলেই তার চ লজ হাতটা অতীলনর চদলে র্াচড়েল ়ে চদল েরমদবলনর জনে।  

তারপর র্লললা, চঠে আলে, র্াচেটা পতামালে চিচঠ চললখ জানালনা হলর্!  

  

‘ধনের্াদ’ র্লল অতীন উলঠ দােঁড়োললা, তারপর পপেন চফলর হােঁটলত লাগললা  লন্ত্রর মতন।  

ও ার পোটটা পফরত পনর্ার সম ়ে র্েচবব পদর্ার েো তার মলন পড়েললা না।  পেউ প ন 

ঠাস ঠাস েলর তার দুই গালল োপ্পড়ে েচষল ়েলে।  তার পিাখ চদল ়ে একু্ষচন জললর পফােঁটা 

নামলর্।  পস প্রা ়ে পদৌলড়ে পর্চরল ়ে পগল পহালটল পেলে।  

  

র্াইলর পরাদ চনল  চগল ়ে আর্ার তুষারপাত শুরু হল ়েলে–অতীন গ্লা স পরললা না, ও ার 

পোটটাও গাল ়ে িাপালত  ুলল পগল।  র গরম লাগলে।  চসগালরট ধরালত চগল ়ে তার হাত 

োেঁপলত লাগললা এেটু এেটু।  

  

মালখানগলরর প্রতাপ মজুমদালরর পেলল পস, অতীন মজুমদার, তালে এতটা নীলি নামলত 

হলর্? তার র্ার্া পোলনাচদন োরুর োলে মাো নীিু েলরনচন, শুধু এের্ারই তােঁলে 

পলালের োলে দ ়ো িাইলত হল ়েলে, তাও তােঁর পেললর জনে।  

  

এেটা জলল গা-লডার্ালনা পগচরলা আর এেটা আধ-নোিংলটা পমল ়ে পনলর্ তার িােচরর 

ইন্টারচ উ? অোলমচরোনরা ইনফরমাল হ ়ে, তা র্লল এতটা ইনফরমাল নাচে এেটা 

োললা  ারতী ়ে পেললর জনে অনে সমল ়ে সম ়ে নটির েরা  া ়ে না? িােচরর জনে তালে 
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দাচড়ে োমালত হলর্, নাম র্দলালত হলর্।  এরপর  চদ র্লল তুচম র্ালপর নাম র্দলাও, 

মাল ়ের নাম র্দলাও, সারা গাল ়ে খচড়ে পমলখ ফসবা হও…এরেম িােচরর মুলখ লাচে! চিচঠ 

এলল পস চেেঁলড়ে পফলল পদলর্! 

  

পঘালরর মাো ়ে খাচনেটা পহেঁলট এলস এে জা ়েগা ়ে েমলে দােঁড়োললা অতীন।  সোলটা েত 

এেটা সুন্দর সম্ভার্না চদল ়ে শুরু হল ়েচেল, এখন সর্ চেেু চর্স্বাদ হল ়ে পগলে।  সামলন 

লম্বা, টানা চফফে অোচ চনউ।  এেটা পষচের্ী-চর্খোত পে, এখালন পস এো দােঁচড়েল ়ে 

দােঁচড়েল ়ে পিালখর জল পফলললও পেউ তার চদলে চফলর তাোলর্ না।  

  

দােঁলত দােঁত পিলপ অতীন পর্ব পজালর র্লললা, শু ়োলরর র্াচ্চা! 

২. চসদ্ধােব এলস অতীনলে 

চসদ্ধােব এলস অতীনলে ঘুম পেলে পটলন তুলললা।  এখন সলন্ধ সাতটা, এখন পমালটই 

ঘুলমার্ার সম ়ে ন ়ে।  চট চ  িললে, জানলার পদবা টানা, পর্ড সাইড পটচর্লল পগাটা েল ়েে 

র্ী ়োর েোন, অতীন শুল ়ে আলে খালটর এলের্ালর ধার পঘেঁলষ, তার এেটা হাত পালব 

ঝুললে।  চসদ্ধােব পসই হাতটা ধলর টান পমলর র্লললা, এই র্ার্লু, ওঠ!  

  

জড়োলনা গলা ়ে অতীন র্লললা, আিঃ চর্রক্ত েচরস না।  আচম এখন ঘুলমালর্া।  আজ আচম 

রা্ন া-ফা্ন া েরলত পারলর্া না! 

  

চট চ  র্ন্ধ েলর, জানলার পদবা সচরল ়ে োলির ওপালবর আললালোজ্জ্বল নগরীর চদলে 

তাচেল ়ে চসদ্ধােব র্লললা, পতার এেটা চিচঠ এলসলে! 

  

সলে সলে তড়োে েলর উলঠ র্সললা অতীন।  খাচনেটা অচর্শ্বালসর সলে র্লললা,  ািঃ, 

র্ালজ েো! 
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পোলটর পলেট পেলে র্ার েলর এেটা এ ়োর পমল খাম পদচখল ়ে আর্ার পসটা পলেলট 

 লর পফলললা চসদ্ধােব।  তারপর র্লললা, পদর্দাস, অোেঁ? চদলনর পর্লা এোেী মদেপান, 

চর্রহ, পর্োরলত্বর দুিঃখ! আজ োলজ  াসচন।  

  

–পদ চিচঠটা পদ! োর চিচঠ! 

  

–আলগ উলঠ মুখ পিাখ ধুল ়ে আ ়ে।  ঐ জঘনে পনািংরা পগচিটা না খুললল পতার এই চিচঠ 

পড়োর পোলনা রাইট পনই।  ঘরটালে এত গরম েলর পরলখচেস পেন? এত গরম খুর্ 

আনহাইচজচনে।  

  

অতীন দু হালত মাো পিলপ ধরললা।  চদলনর পর্লা র্ী ়োর পখল ়ে ঘুমাললই তার মাো ধলর।  

আর্ার এেলা এেলা র্ী ়োর পখলল ঘুম পালর্ই।  উলঠ দােঁচড়েল ়ে র্ােরুলমর চদলে প লত 

প লত পস চজলেস েরললা, পতার োলে টাইললনল আলে? 

  

–েড়ো েলর েচফ খা, মাো পেলড়ে  ালর্।   খন-তখন ওষুধ খাও ়ো  াললা ন ়ে।  চসদ্ধােব 

ও ারলোট খুলল ও ়োডবলরালর্ পঝালাললা।  টাই খুলললা, পি ়োলর র্লস জুলতা-লমাজা।  

খুলললা, সর্ গুচেল ়ে রাখললা চঠে জা ়েগা ়ে।  পস পচরপাচট ধরলনর পেলল।  এচদে-ওচদলে 

চজচনসপত্র েচড়েল ়ে রাখা পস এলের্ালর পেন্দ েলর না।  ঘলরর িারচদলে দষচটির রু্চলল ়ে 

পদখললা 

  

অতীন েী েী অলগাোললা েলর পরলখলে।  র্াইলর বূলনের চনলি তাপমাত্রা হললও ঘলরর 

মলধে ঘাম হলে, চসদ্ধােব পদ ়োললর পরগুললটার ঘুচরল ়ে গরম েমাললা, র্ী ়োলরর খাচল 

চটনগুললা পফলল চদল ট্রাস েোলন, দু চতনলট চসগালরলটর টুেলরা েুলড়োললা পমলঝ পেলে।  

তারপর পস পালবর রা্ন াঘলর এলস গোস পজ্বলল পেটচললত জল িড়োললা।  

  

অতীন র্ােরুম পেলে পর্চরল ়ে এলস পদখললা পটচর্ললর ওপর এনল লাপচট রাখা।  চঠোনার 

হালতর পলখা পদলখই পস চিলনলে।  সালহর্রা হালতর পলখা পড়েলত পারলর্ না এই  ল ়ে মা 

পলুরা চঠোনাটাই েোচপটাল অক্ষলর পললখ।  
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মাল ়ের চিচঠর সলে মুচ্ন রও এেটা আলাদা চিচঠ আলে।  র্ার্া চিচঠ পললখন না।  অতীনও 

পতা মালে পলখা চিচঠর পবলষ এে লাইন জুলড়ে পদ ়ে, র্ার্া  াললা আলে চনশ্চ ়েই, র্ার্ালে 

প্রণাম জাচনও।  র্ার্ালে চিচঠ পললখ না অতীন, চেন্তু এখালন পস প্রা ়েই র্ার্ার সলে মলন 

মলন েো র্লল, তেব-চর্তেব েলর।  

  

প্রেলম পস দুলটা চিচঠলতই দ্রুত পিাখ রু্চলল ়ে চনল, পোলনা র্ড়ে রেলমর খর্র আলে চে না 

জানার জনে।  পলর  াললা েলর পড়েলর্।  এের্ার ন ়ে, চতন িারর্ার।  মা চেিংর্া মুচ্ন  পোলনা 

চিচঠলতই োরুর অসুলখর েো পললখ না।  

  

চসদ্ধােব দু’ োপ েচফ চনল ়ে এলস চজলেস েরললা, র্াচড়ের চিচঠ?  

  

অতীন চিচঠ পেলে পিাখ না তুলল মাো নাড়েললা।  চসদ্ধােব পহলস র্লললা, ড্র ়োলর এলরাগ্রাম 

আলে, এর্ার উত্তর চলখলত র্লস  া!  ত পাচরস গুল-গাপ্পা ঝাড়ে।  পলখ প , এই উইে 

এলি সমুলদ্রর ধালর পর্ড়োলত পগলুম।  জালনা পতা, মা, এেটা লাল রলঙর গাচড়ে চেলনচে, 

আমার র্াচড়ের র্াগালন েী সুন্দর পগালাপ ফুলটলে, অচফলস এেজন সালহর্লে চডচঙল ়ে 

আমার প্রলমাবন হল ়েলে, অচফলসর র্স োল েডওল ়ে-লত চেল ়েটার পদখাললা, তারপর 

চডনার খাও ়োললা–আরও েী েী প ন তুই র্ানাস? 

  

অতীন চিচঠ দুলটা খালম  লর েচফলত িুমুে চদল।  

  

চসদ্ধােব আর্ার র্লললা, েলোতা ়ে র্ার্া মা  ার্লে, পেলল আমালদর েী না সুলখ আলে! 

লিন পেলড়ে িলল এলসলে পসানার পদব আলমচরো ়ে, পষচের্ীর পশ্রষ্ঠ বহর চনউ ই ়েলেব তার 

র্াচড়ে, চনলজর গাচড়ে পিলপ অচফস  ালে, পলেলট সর্ সম ়ে ঝমঝম েরলে ডলার।  

  

অতীন পোলন্টর পলেট পেলে এেটা দব ডলালরর পনাট র্ার েলর এচগল ়ে চদল চসদ্ধােবর 

চদলে।  

  

–ড্র ়োলর রাখ।  আজ োজ পপল ়েচেচল তা হলল? 
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োলেই এেটা সুপার মালেবলট অতীন চদন-মজুচরর চ চত্তলত েুচলর োজ েলর।  তাও 

প্রলতেেচদন ন ়ে, মালঝ মালঝ োজ পা ়ে।  ট্রাে পেলে আলপল  চতব র্ড়ে র্ড়ে োলঠর পক্রট 

নাচমল ়ে পদাোলনর মলধে এে জা ়েগা ়ে জলড়ো েরা।  সর্লিল ়ে চনম্নতম োজ।  পসজনে তালে 

এেটা নীল ও ারঅল জড়োলত হ ়ে গাল ়ে, মাো ়ে পড়েলত হ ়ে োপলড়ের টুচপ।  োরুর সলে 

পোলনা েোর্াতবা পনই, ট্রালে ওলঠা পক্রট নামাও।  দু হালত র্ল ়ে চনল ়ে  াও!  াচর  াচর 

পক্রটগুললা র্ইলত চগল ়ে পস েুেঁলজা হল ়ে  া ়ে, হালতর পজালড়ে টন টন েলর, তরু্ পোলনা 

েো র্ললত হ ়ে না র্ললই পস সন্তুটির।  েো র্ললত পগললই তার মুখ চদল ়ে খারাপ  াষা 

পর্চরল ়ে আলস, এ জনে দু জা ়েগা ়ে পস োজ হাচরল ়েলে।  ঘণ্টা ়ে দু’ ডলার।  েত আলপল, 

শুধু এেটা সুপার মালেবলটই এত আলপল, এরা রাক্ষলসর মতন আলপল খা ়ে।  

  

চসদ্ধােব র্লললা, আজ দব পপল ়েচেস? ডলালরর পরট েত েলর  ালে প ন, পােঁি আচব, ে’ 

টাোই ধর।  পদলবর পলাে  ার্লে ষাট টাো, অলনে টাো! তুই চবচলগুচড়ে েলললজ ে’ 

প ়েসা মাইলন পপচতস পর? 

  

অতীন এর্ারও পোলনা উত্তর চদল না।  েচফটা পবষ েলর পস এেটা চসগালরট ধরাললা।  

র্াইলর চঝরচঝর েলর তুষারপাত হলে, জানলার োলির প তর চদলে জলম  ালে র্াষ্প।  

এেটা আঙুল চদল ়ে পসই র্ালষ্প পস আেঁচেরু্চে োটলত লাগললা।  

  

–চখলদ-চটলদ পা ়েচন, র্ার্লু! রা্ন া েরলত হলর্ না।  

  

–ও পর্লার চখিুচড়ে েরা আলে।  দু’ এেটা সলসজ আর চডম প লজ চনললই হলর্।  আমার 

ইলে েরলে না।  তুই প লজ পন।  

  

–র্াচড়ের চিচঠ পপল ়ে মন খারাপ হল ়ে পগলে? চেেু টাো পাঠালত িাস পতা র্ল, মোলনজ 

হল ়ে  ালর্।  ব্রুেচললনর হাসপাতালল এেটা পেচমলস্টর োজ খাচল আলে, োগলজ চর্োপন 

পদখলুম, মাইলন খুর্ খারাপ না।  পিটিরা েরচর্? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 25 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

–না! 

  

–তা হলল তুই শুধু এই সর্ অড জর্ েলর  াচর্? গোস পস্টবালনর োজটা পতা এই 

েুচলচগচরর পিল ়ে অলনে  াললা চেল, টাো পর্চব চদত।  

  

–ওখালন এেটা পলাে  খন-তখন র্োস্টাডব র্ললতা! 

  

–ওটা এলদর েোর েো! অলনে সম ়ে আদর েলর র্লল।  পুলরা পদবটাই পতা র্োস্টাডবলদর 

পদব।  পদখা  ালে, চমিড ব্লালড়ের মানুষ পর্চব হাডব ও ়োচেবিং হ ়ে।  পতার এলদলব চে হলর্ 

না র্ার্লু! তুই এখালন  োতল লত র্াঙালী রল ়ে পগচল! এখালন পোটখালটা অপমান গাল ়ে 

মাখলল িলল না।  আমালদর মতন ইচমগ্রান্টলদর এেমাত্র মলটা েী? টাো পরাজগার েলরা, 

টাো পরাজগার েলরা!  ত পালরা বালা টাো জমাও! আচম পতা চঠে েলরচে এে লাখ 

ডলার জমাললই পদলব পেলট পড়েলর্া।  মধেমগ্রালম চর্রাট র্াচড়ে হােঁোলর্া আর ফুললর িাষ 

েরপর্া! 

  

অতীন চসগালরলটর টুেলরাটা জিাললর র্ালচতর মলধে েুেঁলড়ে পফললতই চসদ্ধােব তালে এে 

ধমে চদল ়ে র্লল, তুই আর্ার না চনচর্ল ়ে ও রেম  ালর্ চসগালরট পফলচেস? আগুন পললগ 

পগলল েী হলর্ জাচনস? এ পদলব সর্ সম ়ে আগুলনর   ়ে।  র্াচড়েগুললা পতা এে এেটা।  

জতুগষহ! 

  

অতীন ঝুেঁের্ার আলগই চসদ্ধােব চনলজ চনচর্ল ়ে চদল পসটা।  তারপর র্লললা, এে োজ ের, 

জামা-জুলতা পলর পন।  আজ র্াইলর খালর্া! 

  

–না, আমার র্াইলর প লত ইলে েরলে না।  চখিুচড়ে পতা রল ়েলেই।  

  

–ধোৎ, পরাজ পরাজ ঐ এেলঘল ়ে চখিুচড়ে পখলত  াললা লালগ োরুর? অলনেচদন পস্টে 

খাইচন।  চ লললজ এেটা  াললা পদাোন পদলখ পরলখচে, ি, ি, ওঠ, ওঠ!  

  

–এই ঠাণ্ডার মলধে র্াইলর  ালর্া? 
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–ঠাণ্ডা পতা েী হল ়েলে, তুই চে নোিংলটা হল ়ে  াচেস নাচে? ইিংলোলণ্ড োোর সম ়ে রাচত্তলর 

পর্রুচত না েক্ষলনা? ইিংলোলণ্ড চে এর পিল ়ে েম ঠাণ্ডা? চদন চদন েুেঁলড়ের  ম হচেস।  তুই 

আমার ব্লু পােবাটা িাচপল ়ে পন, পতালে ওটা  াললা মানা ়ে।  

  

অতীন র্লললা, তুই প  এে লাখ ডলার জমার্ার েো র্লচল, পস্টে পখলত পতা অলনে 

প ়েসা পর্চরল ়ে  ালর্! 

  

–তা র্লল চে না পখল ়ে টাো জমালর্া নাচে? তর্রাগে সাধলন মুচক্ত পস আমার ন ়ে, অসিংখে 

র্ন্ধন মালঝ মহানন্দম ়ে, লচ র্ মুচক্তর স্বাদ…তার পর েী প ন! পতার মলন আলে? 

  

অতীন োেঁধ ঝােঁোললা।  পস েচর্তা-টচর্তা চর্লবষ পলড়েচন।  চসদ্ধােব পমাজা পরলত পরলত 

র্লললা, পদব পেলে দুলটা র্ই এলনচেলুম সলে, সিচ ়েতা আর আলর্াল তালর্াল।  প্রেম 

প্রেম মন খারাপ হললই পড়েতুম।  পোন বালা প ন সিচ ়েতাখানা পমলর চদল ়েলে।  

  

চসেঁচড়ে চদল ়ে নামলত লাগললা দু’জলন।  মোনহাটলনর এে প্রালত পলা ়োর ইস্ট সাইলডর চতন।  

নম্বর রাোর এেটা ে’তলা র্াচড়ের োলদর ঘরটা চসদ্ধােবর অোপাটবলমন্ট, এলদলবর  াষা ়ে।  

অোচটে।  চলফট পনই।  ক্ষল ়ে  াও ়ো চসেঁচড়ে, নড়ের্লড়ে পরচলিং, পদ ়োলল নানা রেম অস ে 

েো পলখা।  র্াচড়ের অচধোিংব র্াচসন্দাই পপাটুচরোন আর গচরর্ ইহুদী, চতন িারলট োললা 

পচরর্ার আলে।  চসেঁচড়েলত প্রা ়েই আললা োলে না।  সর্ চমচলল ়ে এমন এেটা পনািংরা পনািংরা 

 ার্ প  এটালে এেটা েিংচক্রলটর ঊর্ধ্বমুখী র্চে র্লা  া ়ে।  চনউ ই ়েলেবর নগর েতষবপক্ষ 

অর্বে এই র্াচড়ে  াঙার চনলদবব জাচর েলরলে, দু’ এে মালসর মলধেই চসদ্ধােবলে এই 

অোপাটবলমন্ট োড়েলত হলর্।  

  

পর্ব খাচনেটা পহেঁলট এলস ওরা ঢুলে পড়েললা ও ়োচবিংটন পস্কা ়োলর।  এত ঠাণ্ডার মলধেও 

টুচরস্টলদর চ ড়ে  লেটির।  এে সম ়ে গ্রীচনি চ ললজ চেল চবল্পী েচর্-সাচহচতেেলদর পাড়ো, 

এখন পসখালন নেল েচর্-চবল্পী-সাচহচতেলে  লর পগলে, উদ্ভট পপাবাে ও চর্রাট 

দাচড়েও ়োলা মুখ চনল ়ে তারা টুচরস্টলদর তষচি পদ ়ে।  োলফ-লরলোরােঁ ়ে এে সম ়ে এে দবে 
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আলগও নামেরা প্রচতর্াদী েচর্রা চিৎোর েলর েচর্তা পড়েলতন, এখন অলনে োলফ-

পরলোরােঁলতই েচর্ পসলজ আসা অচ লনতারা অশ্লীল েড়ো পবানা ়ে, র্হু পলাে চটচেট পেলট 

তা শুনলত আলস।  এখানোর অলনে পরলোরােঁ ও পদাোনপাট পখালা োলে সারা রাত।  

ঠাণ্ডা আটোর্ার জনে সর্ পরলোরােঁলতই দু পািা োলির দরজা, েখলনা দুলটা দরজাই 

এে সলে খুলল পগলল চেটলে পর্চরল ়ে আলস র্াজনার ব্।  

  

অতীন র্লললা, আচম রাচত্তলরর চদলে এচদেটা ়ে আচসচন আলগ।  এেটা পাড়োলতই এত 

পহালটল-লরস্টুলরন্ট? পগাটা েলোতালতও পর্াধ হ ়ে এত পনই! 

  

চসদ্ধােব র্লললা, আলমচরোলত দুলটা েী েী চজচনলসর সর্লিল ়ে পর্চব অপি ়ে হ ়ে র্ল্ ত? 

আললা আর োগজ।  এত আললা তুই পষচের্ীর আর পোলনা বহলর পদখলত পাচর্ না।  দোখ, 

প -সর্ পদাোনগুললা র্ন্ধ, পসগুললারও প তলর সর্ আললা জ্বললে।  সর্ চর্োপলনর 

আললাগুললা সারা রাত জ্বলল।  পেউ চে সারা রাত ধলর পদলখ? চলিংেন টালনললর মলধে 

চগল ়ে দোখ, অত আললা, িচিব ঘণ্টা জ্বললে।  আর পদখচর্ োগজ।  প খালন পসখালন 

োগলজর েড়োেচড়ে।  পপপার নোপচেন তুই এেটা িাইলল পােঁিখানা পদলর্।  খর্লরর 

োগজগুললা তাগড়ো তাগড়ো।  চনউ ই ়েেব টাইমস এেলবা েুচড়ে পাতা, পলালে পােঁি-দব 

চমচনট পলড়ে, তারপর পুলরা োগজটাই পফলল পদ ়ে।  পুরালনা খর্লরর োগজ চর্চক্র েরা 

 া ়ে না র্লল প্রেম প্রেম আমার গা েিেি েরলতা।  

  

–আমালদর পদলব োগলজর েত অ ার্।  

  

–আমালদর পদলবর েো র্াদ পদ।  তুই নতুন এলসচেস পতা, এখন পতার আমালদর পদলবর 

সলে তুলনাটা প্রা ়েই মলন আসলর্।  চেন্তু তুলনা েরলত পগলল পখই পাচর্ না।  এটা পষচের্ীর 

উলটা চদে।  এখালন সর্ চেেুই উলটা।  আমালদর পদলবর পলাে পখলত পা ়ে না, এখালন 

জাহাজ  চতব গম সমুলদ্র পফলল চদল ়ে আলস।  

  

–এ পদলব এত োগজ নটির হ ়ে, তরু্ র্ইল ়ের চেন্তু পর্ব দাম।  
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–এরা সো ়ে চর্শ্বাস েলর না।  এলদর র্ের্সা মালনই হলে, পতার পলেট পেলে েী েলর 

পর্চব টাো খরি েরালর্।  খুর্ সাধারণ এেটা চজচনস ধর না, ট ়েললট পপপার।  প্রলতেলেরই 

লাগলর্।  আলগ চেল সাদা, এখন চপিংে পর্চরল ়েলে, ব্লু পর্চরল ়েলে।  ইল ়ে পপােঁোর োগজ 

সাদা হললা না পগালাপী, নীল হললা তালত েী আলস  া ়ে? এরা চর্োপন চদল ়ে পর্াঝাললা 

প  রঙীন োগজ ট ়েললট রুলম মানা ়ে  াললা।  র্েস, দব পলনলরা পসন্ট দাম পর্লড়ে পগল, 

পলালে সাদার।  র্দলল রঙীন ট ়েললট পপপার চেনলে পাগললর মতন।  পতার পলেট পেলে 

 ত প ়েসা পর্চরল ়ে  ালর্, তত তুই পর্চব পরাজগালরর জনে র্েে হচর্।  আর  ত তুই পর্চব 

পরাজগার েরচর্, তত পতার খরি র্াড়েলর্।  এই হলে েনচজউমার পসাসাইচটর 

পগালেধােঁধা।  

  

পোনােুচন পােবটা পার হল ়ে সামলনর র্ড়ে রাো পপচরল ়ে চসদ্ধােব এেটা পোট রাোর মলধে 

ঢুেললা।  পস এেটা চর্লবষ পরলোরােঁ ়ে  ালর্।  এ বহলরর সমে রাোই পসাজা-টানা, 

পঘারালনা-পোেঁিালনা গচল এেটাও পনই।  এেটা আললা ঝলমল পরলোরােঁর পাব চদল ়ে প লত 

প লত চসদ্ধােব র্লললা, তুই চডলান টমালসর নাম শুলনচেস! খুর্ র্ড়ে এেজন চেচটব েচর্, 

মাতাললর হদ্দ চেল, এই পদাোনটা ়ে পবষ চদলন নাচে এে ঘণ্টা ়ে আঠালরা পপগ মদ পখল ়ে 

মারা  া ়ে।  প তলর চগল ়ে এেচদন পদচখস, পসই েোটাই এরা গর্ব েলর চললখ পরলখলে।  

  

আর এেটা রাোর পমালড়ে এলস চসদ্ধােব র্লললা, এর্ার পতাে এই পসাসাইচটর এেটা 

 াললা চজচনস পদখাই।  পতার এেটা পটর্ল লোম্প লাগলর্ র্লচেচল না? দোখ এটা িললর্? 

  

এেটা পাচেবিং চমটালরর পালব রাখা রল ়েলে েল ়েেটা োগলজর র্ি, চেেু সামচ ়েে পচত্রো, 

চেেু োপ-লপ্লট, এেটা প্রা ়ে পােঁি ফুট লম্বা র্াচতদান, ওপলর িমৎোর পবড, চেেু 

গ্রালমালফান।  পরেডব ইতোচদ।  

  

চসদ্ধােব র্লললা, এরা র্াচড়ে র্দলার্ার সম ়ে অলনে অপ্রল ়োজনী ়ে চজচনস সলে পন ়ে না।  

আমালদর পদলব পদলখচে পলালে পঠলাগাচড়েলত িাচপল ়ে মলিব ধরা র্ালচত, পাইখানার মগ, 

পেেঁড়ো মাদুর,  াঙা টর্ চেেুই র্াদ পদ ়ে না।  এরা র্াড়েচত চজচনস রাোর পমালড়ে পরলখ  া ়ে, 
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অনে  ার োলজ লাগলর্, পস চনল ়ে প লত পারলর্।  এ সর্ চজচনলসর চর-লসল  োলু খুর্ 

েম, এরা দু িারলট টাোর পলরা ়ো েলর না, র্রিং অনে প  চর্না প ়েসা ়ে পালর্, পস খুবী 

হলর্।  

  

র্াচতদানচট সুন্দর পাচলব েরা োলঠর, র্ালর্ প বত লাগালনা আলে, প্লাগচটও অক্ষত।  

পসটার গাল ়ে হাত রু্চলল ়ে অতীন র্লললা, এটা পতা এেটুও  ালঙচন, নটির হ ়েচন, তরু্ পফলল 

পগল পেন? 

  

–এত র্ড়ে স্টোি লোম্প পেউ আর এখন ঘলর রালখ না।  ফোসালনর্ল ন ়ে।  এটাও মলন 

পসাসাইচটর ইউচটচলচটটাই র্ড়ে েো ন ়ে।   ালদর পর্চসে নীডগুললা চমলট।  পগলে, তারা 

নানা রেম পবৌচখনতা চনল ়ে মাো ঘামালর্ই।  

  

–এখালনও আচম েল ়েেজনলে চ লক্ষ েরলত পদলখচে।  

  

–এ পাড়োলতই পর্চব পদখলত পাচর্।  পসগুললা মাতাল, পগেঁলজল চেিংর্া বলখর চ চখচর।  পস 

আর েটা! তুই এ চজচনসটা চনচর্ পতা তুলল পন।  লজ্জার চেেু পনই।  আমার ঘলরর অলনে 

চেেুই এরেম রাো পেলে েুচড়েল ়ে পাও ়ো।  

  

চনিু হল ়ে ঝুেঁলে চসদ্ধােব পরেডবগুললা পদখলত লাগললা।  তার পেন্দ হললা না।  পস র্লললা, 

সর্ েটাই পোট রু্ন, শুনললই আমার গা জ্বলল  া ়ে।  পটপ পরেডালরর  ুগ এলস পগলে, 

এখন আর পেউ এ সর্  াচর  াচর পরেডব জচমল ়ে রাখলত িা ়ে না।  এেচদন আচম এরেম 

জা ়েগা পেলে পল রর্সন পপল ়েচেলাম, জাচনস! 

  

–এত র্ড়ে এেটা র্াচতদান ঘালড়ে েলর আমরা পদাোলন পখলত  ালর্া? 

  

–তালত েী হল ়েলে? এ পদলব সর্ চেেু িলল।  আমার র্ার্ার োলে গল্প শুলনচে, ওেঁলদর 

আমলল টাই না পলর, জোলেট গাল ়ে না চদল ়ে এ পদলবর পোলনা  দ্র পরলোরােঁ ়ে পঢাো 

প ত না।  এখন দোখ না, প ই সামার শুরু হলর্, আলমচরোন পেললরাই িচট পলর, পগচি 
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গাল ়ে প খালন পসখালন ঢুলে  ালর্।  চহচপরা এ পদলব পপাবালের র্োপালর নোোচমর 

র্ালরাটা র্াচজল ়ে চদল ়েলে।  

  

চসদ্ধােব চনলজই তুলল চনল অত র্ড়ে র্াচতদানটা।  তারপর খাচনেটা চগল ়ে এেটা পরলোরােঁর 

সামলন দােঁড়োললা।  এ পদাোলন গানর্াজনা পনই, এেটু প তলরর চদলে র্লল চনচরচর্চল।  

  

পঢাোর মুলখ এেচট দীঘবো ়ো  ুর্তীর সলে পিাখালিাচখ হলতই চসদ্ধােব র্লললা, হাই! 

 ুর্তীচটও চফে েলর পহলস র্লললা, হাই! 

  

পটচর্ল পপল ়ে র্সর্ার পর অতীন চজলেস েরললা, পমল ়েটা পতার পিনা? 

  

–পেন, পিনা না হলল রু্চঝ হাই র্লা  া ়ে না? 

  

চজন্স-এর পোন্ট ও উজ্জ্বল হলুদ রলঙর পুলও ার পরা পমল ়েচট দরজার সামলন দােঁচড়েল ়ে 

োলে প ন খুেঁজলে, তার পঠােঁলট এেটা লম্বা পহাল্ডালর র্সালনা চসগালরট।  পর্ব পিালখ পড়োর 

মতন রূপসী পস।  
  

চসদ্ধােব র্লললা, পমল ়েটা পর্াধ হ ়ে খাচল আলে, ডােলর্া আমালদর পটচর্লল? ওলে আচম 

এেটু এেটু চিচন, আমালদর অচফলসর হোচর এেচদন আলাপ েচরল ়ে চদল ়েচেল।  ও 

পমল ়েটা এত লম্বা পতা, তাই পোলনা পেলল ওর সলে পডট েরলত িা ়ে না।  তার সলে 

মানালর্, তুই পডট েরলত িাস পতা র্ 

  

অতীন পোলনা েো না র্লল চসদ্ধােবর মুলখর চদলে চস্থ্র  ালর্ তাচেল ়ে রইললা।  

  

–এমন চেেু খারাপ েো র্চলচন প  আমার চদলে অমন েট েট েলর তাোলত হলর্।  চঠে 

আলে, েী খাচর্ র্ল, পতার পস্টে  াললা লালগ? অনে চেেুও পখলত পাচরস।  

  

–পতার প টা ইলে র্ল না।  
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–পেন, পতার চনলজর চেেু ইলে অচনলে পনই? লর্স্টার খাচর্? দালমর জনে পতালে চিতা 

েরলত হলর্ না।  

  

–না, না, আচম অত দামী চেেু খালর্া না! 

  

পটচর্ললর ওপর পেলে এে পগাো নোপচেন তুলল অতীলনর চদলে এচগল ়ে চদল ়ে র্লললা, 

পতার ঐ চর্প্লর্ী-চর্প্লর্ী অচ মানী অচ মানী মুখখানা মুলে ফোল পতা! এলদলব  খন 

এলসই পলড়েচেস, এখালনই  খন োেলত হলর্, তখন সর্ সম ়ে মুখ পগামড়ো েলর পরলখ 

লা টা েী? হাসলত পবখ।  এলদলব হাসলত না চবখলল র্ােঁিা  া ়ে না! 

  

অতীন তরু্ এে দষচটিরলত তাচেল ়ে রইললা।  

  

চসদ্ধােব ধমে চদল ়ে র্লললা, মুখখানা মুলে পন, পতললতলল হল ়ে পগলে।  পবান, অত চিতা 

েচরস না।  এচপ্রল পেলে ইউচন াচসবচটগুললালত নতুন পসলমস্টার শুরু হলে, পােঁিখানা 

অোচপ্ললেবন পাঠালনা হল ়েলে, তুই এেটা না এেটালত চঠে িান্স পপল ়ে  াচর্।  পতার 

পরজাট পতা  াললা! চেেুচদন তধ ব ধলর োেলত হ ়ে।  পলচিিংটলন ইচি ়োন োত্রলদর এেটা 

পমস র্াচড়ে আলে, পসখালন চগল ়ে দোখ, ডক্টলরট চডচগ্র চনল ়ে এলসও পেউ পেউ এে র্ের 

দু’ র্ের অড়ে জর্ েরলে।  প্রেম চদলে আমালে চে েম েটির েরলত হল ়েচেল? র্াচড়ে র্াচড়ে 

ঘুলর  োেু ়োম চলনার চর্চক্র েরতুম।  

  

প  পহালটল েমবীচট ওলদর অডার চনলত এলসচেল, পস হঠাৎ চজলেস েরললা, সোর, 

আপনারা র্াঙালী! 

  

দু জলন মুখ তুলল পদখললা, ওলদরই র্ল ়েসী এেজন  ুর্ে, পঠােঁলট সামানে হাচস পফােঁটাললও 

মুলখ এেটা উচিগ্ন  ার্ রল ়েলে।  চনউ ই ়েলেবর পহালটল পরলোরােঁ ়ে  ারতী ়ে র্া পাচেোনী 

পচরিারে পদখলত পাও ়ো আশ্চল বর চেেু ন ়ে।  র্ািংলা েো শুনলল র্াঙালীরা খুবী হ ়ে।  

  

চসদ্ধােব চজলেস েরললা, আপচন পোোোর? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 32 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পলােচট র্লললা, আমার র্াচড়ে চিটাগািং, দুই র্ৎসর এলদলব আসচে! ঢাোর নতুন খর্র 

চেেু জালনন? 

  

–নতুন খর্র পতা চেেু জাচন না।  সিা দু’প ়েে আলগ চনউ ই ়েেব টাইমলস এেটা পোট খর্র 

পদলখচেলাম।  

  

–পসটা আচমও পদখচে।  তারপর চমটমাট চেেু হইললা চে না— 

  

এেটু পলর  ুর্েচট অডবার চনল ়ে িলল  ার্ার পর অতীন চজলেস েরললা, েী হল ়েলে।  

ঢাো ়ে? 

  

চসদ্ধােব র্লললা, ইস্ট পাচেোলন চর্রাট পগালমাল িললে।  ই ়োচহ ়ো খান ইললেবন েল 

েলরচেল, তুই পস খর্র জাচনস? 

  

অতীন ঘাড়ে নাড়েললা।  তালদর দু’জলনর সিংসালর খর্লরর োগজ পেনা হ ়ে না, চট চ -লত 

প টুেু খর্র পদলখ।  এলদলবর চট চ -লত  ারত-পাচেোলনর প্রা ়ে পোলনা উলিখই োলে 

না।  চসদ্ধােব অচফলসর লাইলেচরলত োগজ পলড়ে আলস।  

  

চসদ্ধােব র্লললা, ইললেবন পডলে ই ়োচহ ়ো পোেঁলি পলড়ে পগলে।  ইস্ট পাচেোলনর আও ়োমী 

লীগ চসি পল ়েন্ট ফমুবলার চ চত্তলত প ালট পনলম দারুণ  ালর্ চজলতলে।  ইস্ট পাচেোলন 

পতা সুইপ েলর পর্চরল ়ে পগলে র্লটই, পগাটা পাচেোলনই ওলদর পমজচরচট, এখন মুচজরু্র 

রহমানলে প্রধানমন্ত্রী না েলর উপা ়ে পনই।  চেন্তু  ুলট্টা তা মানলর্ পেন? পস নানান রেম 

র্া ়েনাক্কা তুলললে।  এই চনল ়ে খুর্ হাোমা ওখালন।  আজ েত তাচরখ? পেঁচিলব মািব পতা, 

আজও ওলদর ওখালন… 

  

অতীন শুনলত শুনলত অনেমনস্ক হল ়ে পগল।  পাচেোলনর ঘটনা সম্পলেব তার আগ্রহ পনই, 

তার মলন পলড়ে পগল মাচনেদা, পেৌচবেলদর েো।  পেৌচবে আর পমপম দু’ জলনই ধরা 
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পলড়ে পজলল আলে, মাচনেদার পোলনা হচদস পনই।  পস আপন মলন র্লললা, েতচদন 

পদলবর র্নু্ধর্ান্ধর্লদর খর্র পাইচন।  

  

চসদ্ধােব র্লললা, ওল ়েস্ট পর্েললর অর্স্থ্াও খুর্ খারাপ।  ইচণ্ড ়ো অোেড’ র্লল এেটা 

টোর্লল ়েড োগজ পর্লরা ়ে, তালত এেটা চনউজ পদখলুম, চসদ্ধােব রাল ়ের গর্ণবলমন্ট নতুন 

টোেচটেস্ চনল ়েলে, নেবাল পেললগুললালে পোলটব পাঠালে না।  পুচললবর গাচড়েলত 

িাচপল ়ে ম ়েদালন এলন পেলড়ে চদল ়ে র্ললে,  া র্াচড়ে  া, পালা! পেললগুললা পদৌড়েলত শুরু 

েরললই পপেন পেলে গুচল েলর পবষ েলর চদলে, এর নাম এনোউন্টার! চফমস্টার 

উত্তমেুমার ম ়েদালন মচনবিং ও ়োে েরলত চগল ়ে নাচে এ রেম এেটা দষবে পদলখ পফলললে।  

তুই  াচগেস পদব পেলে চঠে টাইমচল পালালত পপলরচেচল, এখন পজলল োেলল তুই খতম 

হল ়ে প চতস! 

  

অতীন পটচর্ল পঠলল চদল ়ে উলঠ দােঁড়োললা, তার পিাখ দুচট রচক্তম।  পস েেবব গলা ়ে র্লললা, 

আচম খালর্া না।  র্াচড়ে  াচে।  

  

চসদ্ধােব তার হাত পিলপ ধলর র্লললা, আলর পাগল, পর্াস, পর্াস! অতীত চনল ়ে মানুষ র্ােঁলি 

না।   া হর্ার তা পতা হল ়েই পগলে।  

  

–দোখ চসদ্ধােব, আমালে অপমান েরার পোলনা রাইট পনই পতার।  

  

–ই ়োচেব-ঠাট্টাও রু্চঝস না? সর্ সম ়ে মাো গরম! িট্টগ্রালমর পেললচট ওলদর জনে দু পপ্লট 

পস্টে চনল ়ে এললা।  সলে এেচট পরড ও ়োইলনর পর্াতল।  চসদ্ধােব ও ়োইলনর অডবার পদ ়েচন, 

তা চনল ়ে চর্স্ম ়ে প্রোব েরলত প লতই পেললচট র্লললা, ওটা আমার েমচপ্ললমন্ট।  

আপনালদর র্াচড়ে চে ঢাো? 

  

না, আমরা েলোতার পলাে।  
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–সোর, গত সিা ়ে দোব চেো এেজন আসলে, পস েইললা, ঢাো ়ে স্টুলডন্টরা স্বাধীন 

র্ািংলা চডলল ়োর েলর চদল ়েলে, চমচলটাচর গুচল িাচলল ়ে অলনেলে পমলরলে।  

  

–পসটা পতা দু’ সিাহ আলগর খর্র।  আজ পচিলব মািব, আজ জাতী ়ে পচরষলদর অচধলর্বন 

হলে, আজ পবখ মুচজর্লরর হালত ক্ষমতা চদলতই হলর্।  োললের োগলজ চেেু খর্র 

োেলর্ চনশ্চ ়েই।  আপচনও র্সুন না আমালদর সলে? 

  

–না সোর, অন চডউচট, আপনালদর চঠোনা দোন, এেচদন গল্প েরলত  ালর্া।  

  

পেললচট িলল  ার্ার পর অতীন অর্োর সলে র্লললা, স্বাধীন র্ািংলা না েিু হলর্! আচমব 

পরচজলম েখলনা চসলসবান হলত পালর? ওলদর পদলব পরল াচলউবান হর্ার পস্কাপ চেল, 

তার র্দলল আর্ার প ালটর চদলে পগল! 

  

চসদ্ধােব র্লললা, ইস্ট পাচেোলন চেন্তু এেটা অদু্ভত র্োপার হলে, প টা ও ়োলল্ডব আর 

পোোও পর্াধ হ ়ে হ ়েচন।  পনতাগুললা পতা অলনলেই পজলল চেল চেিংর্া িুপ পমলর 

চগল ়েচেল।  চেন্তু চসিচট নাইন পেলে োত্ররা এমন চর্রাট আলন্দালন শুরু েরললা প  

তালতই সরোর টলল  ালে।  োত্রলদর দাচর্লতই এখন পনতারা গলা পমলালে।  োত্রলদর 

চর্রুলদ্ধ েো র্লার সাহস ওখালন পোলনা পনতার পনই।  স্টুলডন্ট পাও ়োর এেটা পদলবর 

পচলচটেোল পিইি চনল ়ে আসলে…আর পতারা ওল ়েস্ট পর্েল েী েরচল? চনলজলদর মলধে 

মারামাচর োটাোচট… 

  

–আলমচরো ়ে র্লস পদলবর সমাললািনা েরলত খুর্ মজা লালগ, তাই না? 

  

–িল উলঠ পচড়ে, চট চ -লত রাত সালড়ে এগালরাটা ়ে এেটা  ূলতর েচর্ পদখালর্।  

  

পফরার পলে চসদ্ধােব র্লললা, এর্ার চর্না প ়েসা ়ে েচফ পখলত হলর্।  জা ়েগাটা চিলন রাখ।  

  

সচতেই এেচট রাোর ওপলরর পদাোলনর োউন্টালর দুচট পমল ়ে োগলজর পগলালস েচফ 

চর্চল।  েরলে।  চসদ্ধােব দু’ পগলাস চনল ়ে এললা।  িুমুে চদল ়ে র্লললা,  াললা েচফ! এলদলবর 
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পেলল পমল ়েলদর গােঁজা খাও ়োর অল েস োড়োলনার জনে সোলল বন আচমব পেলে এই চর্না 

প ়েসার েচফ খাও ়োলে।  আজ ইফ েচফ পখলল পেউ আর গােঁজা পখলত িাইলর্ না।  েী 

রু্চদ্ধ এলদর! 

  

এতক্ষণ পলর অতীন খুে খুে েলর এেটু হাসললা।  

  

র্াচড়ে চফলর চসদ্ধােব খালট শুল ়ে চটচ  পদখলত লাগললা, অতীন চিচঠ পলখার জনে র্সললা 

পটচর্লল।  চিচঠ পপলত এেটু পদচর হললই মা উতলা হল ়ে পলড়ে।  চসদ্ধােব চনশ্চ ়েই এেচদন 

তার চিচঠ পলড়ে পফললচেল।  মালে চিচঠ পলখার সম ়ে অলনে গল্প র্ানালতই হ ়ে।  পেলল 

েুচলচগচর েরলে শুনলল মা অোন হল ়ে  ালর্! 

  

এেটু পলর অতীন খাচনেটা ইতেত েলর চজলেস েরললা, চসদ্ধােব, এেটা পফান েরলর্া 

পর্াস্টলন? 

  

চসদ্ধােব ঘচড়ে পদলখ র্লললা, আর দব চমচনট পলর েচরস।  র্ালরাটার পর িাজব অলনে েম 

লাগলর্।  

  

–আচম প ়েসাটা চদল ়ে পদলর্া পতালে।  

  

–হোেঁ, হোেঁ, চদচর্ চদচর্! তুই হা বালডব না পহাে, পর্াস্টন ইউচন াচসবচটলত এেটা িান্স পপল ়ে 

পগলল খুর্  াললা হ ়ে।  তখন আর পতালে ঘন ঘন লিং চডসলটন্স েল েরলত হলর্ না।  

  

এেটু পেলম চসদ্ধােব আর্ার র্লললা, দোখ অতীন, পতালে এেটা েো র্চল।  বচমবলার মতন 

এরেম সচতেোলরর এেটা  াললা পমল ়ে খুর্ েম পদলখচে।  পতার মতন এেটা অপদােব, 

পগােঁ ়োরলে প  ওর েী েলর পেন্দ হললা পসটাই আশ্চল বর র্োপার।  তুই  চদ পমল ়েটালে 

েটির চদস, পসটা হলর্ চর্রাট ক্রাইম, তাহলল তার সলে আর জীর্লন েো র্ললর্া না।  তুই 

বচমবলালে চডি েচরস না! 
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৩. সাদা পাজামা আর তােঁলতর পািাচর্ 

পরা 

সাদা পাজামা আর তােঁলতর পািাচর্ পরা, তার ওপর এেটা গরম হাফ-লোট, আর মুলখ 

পাইপ চনল ়ে পবখ মুচজর্ র্লস আলেন তােঁর র্চত্রব নম্বর ধানমচণ্ডর র্াচড়েলত, র্সর্ার ঘলর।  

সারাচদন ধলর মানুষজন আসার চর্রাম পনই, আসলে অজস্র চমচেল, পাচটেমবী ও শু ােবীরা 

চঘলর র্লস আলে তােঁলে।  েো র্ললত র্ললত পবখ সালহলর্র মুলখ পফনা উলঠ আসলে।  তােঁর 

পালবই সাদা পাজামা ও পািাচর্র ওপর এেটা বাল জচড়েল ়ে র্লস আলেন তাজুদ্দীন, তােঁর 

মুলখ অজস্র চিতার পরখা, েুতচনলত এেটা আঙুল।  এে এে সম ়ে লাত হল ়ে চগল ়ে পবখ 

মুচজর্ অতুেৎসাহীলদর র্ললেন, পতামরা তাজুদ্দীন সালহলর্র সালে েো েও, আমালর 

এেটু চিতা েরলত দাও।  

  

দুচদন আলগই “স্বাধীন র্ািংলা োত্র সিংগ্রাম পচরষদ” এর্িং “স্বাধীন র্ািংলা শ্রচমে সিংগ্রাম 

পচরষদ” প্রচতলরাধ চদর্স পালন েলরলে।  পদলবর জনসাধারণ এখন উত্তাল।  পবখ 

মুচজলর্র ঐ পদাতলা র্াচড়ের োলদ বসেবোমলা র্ািংলার প্রতীে সরু্লজর পট ূচমলত, 

বহীলদর রলক্ত রাঙা সূল বর প্রতীে লাল র্ষলত্তর মলধে, পসানাচল রলঙ পূর্বর্ািংলার মানচিত্র 

আেঁো এে নতুন পতাো।  শ্রচমে পনতা আর্দুল মা্ন ান ঐ এেই রেম আর এেচট পতাো 

তুলল চদল ়েলে র্াচড়ের সামলন।  এই র্াচড়ে এখন োত্র, শ্রচমে, রু্চদ্ধজীর্ীলদর এে র্ষহৎ 

অিংলবর আবা-আোঙ্ক্ষার পেন্দ্র।  

  

পবখ মুচজলর্র মুলখ, পিালখ,  ুরুলত চনদারুণ অস্বচে।  স্বাধীন র্ািংলা! পাচেোন চে 

ইচতমলধেই প লঙ পলড়েলে? পাচেোন  াঙা চে এতই সহজ? তা োড়ো, পেনই র্া চতচন।  

পাচেোন  াঙলত িাইলর্ন এখন! ে ়ে দফা দার্ীর জ ়ে হল ়েলে, এর্ালরর চনর্বািলন চনরঙ্কুব 

সিংখোগচরষ্ঠতা পার্ার পর র্াঙালী মুসলমালনর হালত বাসন ক্ষমতা না চদল ়ে ই ়োচহ ়ো 
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খান  ালর্ পোো ়ে? পবখ মুচজর্ পগাটা পাচেোলনর প্রধানমচন্ত্রত্ব পপলল চতচন পাচেোন 

 াঙলত  ালর্ন পেন? 

  

োত্ররা ে ়ে দফার পেলেও র্াচড়েল ়ে এগালরা দফা দার্ী তুলললে।  স্বাধীন র্ািংলা, স্বাধীন 

র্ািংলা রর্ উলঠলে িতুচদবলে।  সামচরে বাসেলদর হাত পেলে পদলবর অলধবে অিংব চেচনল ়ে 

পনও ়ো চে মুলখর েো? চতচন প্রলতেে ঘলর ঘলর দুগব গলড়ে পতালার আ্ান জাচনল ়েলেন, 

চেন্তু র্ািংলার মাচটর দুগব পচশ্চম পাচেোনীলদর োমালনর মুলখ েতক্ষণ চটেলর্? শুধু 

মলনর পজার চদল ়ে চে রাইলফল-লর্ামার চর্রুলদ্ধ লড়ো  া ়ে? চতচন পূর্ব পাচেোলন বতেরা 

আটানিই  াগ প াট পপল ়েলেন চঠেই, চেন্তু  চদ সচতে লড়োই লালগ তাহলল চে এ 

পদলবর সর্ মানুষ তােঁর চপেলন।  এলস দােঁড়োলর্?  চদ লড়োই লালগ…পস লড়োই েতচদন 

ধলর িললর্ চঠে পনই, েত লক্ষ লক্ষ প্রাণ চর্নটির হলর্, পস দাচ ়েত্ব চতচন এো পনলর্ন? 

  

পাচটবর উগ্রপন্থী সদসেরা তােঁলে র্ারর্ার র্ললে ই ়োচহ ়ো- ুলট্টা িলক্রর সলে আললািনা ়ে 

আর প াগ না চদলত।  অ ো েো র্াচড়েল ়ে, পদচর েচরল ়ে পদর্ার পেৌবলল ওরা পচশ্চম 

পাচেোন।  পেলে আরও পসনা আনালে।  চেন্তু পবখ মুচজর্ এখনও িূড়োত চর্লেলদর 

চসদ্ধাত চনলত পারলেন না।  তােঁর এখনও ধারণা, ই ়োচহ ়ো খান পলােটা আই ়েুলর্র মতন 

েুটলেৌবলী ন ়ে, এর িকু্ষলজ্জা আলে, চনর্বািলনর ফলাফললে এই পসনাপচত ম বাদা 

পদলর্।  আলাপ, আললািনা এখলনা এলের্ালর অন্ধ গচললত পপৌেঁলো ়েচন, আজ রালত্রই এেটা 

চেেু পহেলনে হল ়ে প লত পালর।  

  

মাঝখালন পর্ব গরম পলড়ে চগল ়েচেল, আজ আর্ার এেটু বীত বীত  ার্।  েমেম েরলে।  

র্াতাস।  প্রলতেেচট মানুলষর মুলখ েী হ ়ে েী হ ়ে  ার্।  আজ সারাচদন ধলরই এেটা গুজর্ 

িতুচদবলে ঘুরলে প  প -লোলনা মুহূলতবই চমচলটাচর এলস আও ়োমী লীলগর সর্ পনতা এর্িং 

োত্র পনতালদর র্ন্দী েরলর্! 

  

সোল পেলে পিা্ন চট চমচেল এলসলে পবখ সালহলর্র োলে, তার মলধে শুধু মচহলালদরই 

চমচেল চেল েটা।  সেললরই এে েো, এর্ালর চেেুলতই সামচরে বাসেলগাষ্ঠীর োলে 
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নচত স্বীোর েরা হলর্ না।  পবখ মুচজর্ অচ  ূত হল ়ে পড়েলেন।  দষঢ়ে  াষা ়ে তালদর  রসা 

চদলত চগল ়েও তােঁর েণ্ঠস্বর পেেঁলপ  ালে।   চদ সচতেই রাষ্ট্রচর্প্লর্ পর্েঁলধ  া ়ে, পোন পোন 

পদব সাহা ে েরলর্, োরা অস্ত্র পদলর্?  চদ পেউ না পদ ়ে?  চদ ইচণ্ড ়োও পদানামনা েলর? 

তা হলল োমালনর মুলখ োতু হল ়ে  ালর্ এই সর্ সরল, পতজী, আদববর্াদী পেলল-

পমল ়েগুললা! না, পবখ মুচজর্ এখনও আললািনার পটচর্লল র্লস সমাধান সূত্র খুেঁজলত িান।  

খাচনের্ালদই ই ়োচহ ়োর সলে তােঁর সাক্ষাৎোলরর সম ়ে চনচদবটির আলে।  

  

হুড়েমুড়ে েলর এেদল োত্রলীগ জেী র্াচহনীর পেলল ঢুলে পড়েললা ঘলরর মলধে।  তালদর 

মুখপাত্র হল ়ে োমরুল আলম খসরু র্লললা, মুচজর্ াই, আপচন আিার গ্রাউলি িলুন।  

আপনার এখন র্াচড়েলত োো চঠে হলর্ না।  

  

মুখ পেলে পাইপটা নাচমল ়ে পবখ মুচজর্ প্রর্ল  ালর্ মাো নাড়েললন।  

  

তারপর র্লললন, পতারা ততচর হ-লগ  া! আমার জনে  াচর্স না।  আমার আর েী েরলর্, 

র্ড়ে পজার ধলর চনল ়ে  ালর্।  তা র্লল আচম পিালরর মতন পাচলল ়ে প লত পাচর না।  তা 

োড়ো আচম পাচলল ়ে পগলল আমার পখােঁলজ ওরা সাধারণ মানুলষর ওপর অতোিার িালালর্, 

র্াচড়ে ঘর পুড়োল ়ে পদলর্।  আমার পলােলদর আচম চর্পলদর মুলখ পফলল পরলখ পাচলল ়ে 

প লত পাচর না।  

  

চেেুক্ষণ তেবাতচেব হললা, চেন্তু পবখ মুচজর্ অনড়ে।  চতচন আললািনার পবষ পদখলত িান! 

  

োত্রদললর সলে চসরাজুলও পর্চরল ়ে এললা র্াইলর।  এেজন পেউ র্লললন, আো পবখ 

সালহর্ পতা পগােঁ ়োলরর মতন র্লস োেলর্নই চঠে েলরলেন, চেন্তু  ার্ী আর 

পেলললমল ়েলদর এখান পেলে সচরল ়ে পদও ়ো উচিত না? সিংগ্রাম শুরু হলল এই র্াচড়েই পতা 

ফাস্ট টালগবট হলর্।  

  

চসরাজুল আর্ার প তলর খর্র চনলত পগল।  চফলর এলস জানাললা প   ার্ী আর পচরর্ালরর 

অনে সর্াই বাচমর্ালগ এে আত্মীল ়ের র্াচড়েলত িলল পগলেন।  
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এর্ার ওরা িলললা জহুরুল হে হললর চদলে।  তার আলগ, মধুর েোচন্টলন োত্র লীলগর 

চমচটিং আলে রাত এগালরাটা ়ে।  

  

পাচেোলনর  ার্মূচতবর স্রটিরা েচর্ ইের্াললর নালম চেল োত্রলদর এেচট হলস্টল, ইের্াল 

হল।  োত্ররা পসই নাম র্দলল চদল ়েলে।  সামচরে র্াচহনীর সাজালনা আগরতলা ষড়ে ন্ত্র 

মামলা ়ে পবখ মুচজলর্র মতনই আর এেজন আসামী চেললন সালজবন্ট জহুরুল হে।  চর্িার 

পবষ হর্ার আলগই োরাগালরর মলধে নষবিংস  ালর্ হতো েরা হ ়ে এই সৎ মানুষচটলে।  

োত্ররা তাই তােঁলে স্মরণী ়ে েলরলে ইের্াললর নাম মুলে চদল ়ে।  

  

চজ্ন ার নালম প  রাো, পস রাোর নামও পালট সূ ব পসলনর নালম রাখার দার্ী তুলললে।  

োত্ররা।  

  

–মধুদা, পােঁি োপ িা! 

  

অনেরা এখলনা আলসচন।  সাজাহান, চসরাজ ও নজরুল ইসলাম না এলল চমচটিং শুরু েরা 

 ালর্ না।  িা পখলত পখলত োলদর চজলেস েরললা, এই চসরাজুল, তুই  ার র্াসা ়ে 

োলোস, পসই র্ারু্ল চমঞা এে আচমবর পমজলরর পো ়োটবালর  াতা ়োত েলর েোন পর? 

  

চসরাজুল চেেু উত্তর পদর্ার আলগই অনে এেজন র্লললা, মদ-মুদ পগললত  া ়ে পর্াধ 

হ ়ে! আমালগা প্রলফসরলদর মলধে পর্ব েল ়েেজন আলে চফফে েলামচনস্ট!  

  

োলদর র্লললা, চেন্তু র্ারু্ল পিৌধুরীলর  াললা মানুষ র্ইলাই জানতাম।  মদ পতা খাইলতা 

না আলগ, চসগালরট টানলত পদচখ নাই।  হোেঁর পপাবাে-পচরেলদর মতন মানুষটাও চলন 

আচেল।  

  

–আলতালফর পোট  াই পতা! ঐ আলতালফর পচত্রো এই ইললেবালনর সম ়ে আও ়োমী 

লীগলে সালপাটব েলর নাই।  পহই োগলজর মাচলে ঐ পহালটলও ়োলা পহালসন চমএ 

আও ়োমী লীলগর েোচিলডলটর এলগইনলস্ট েনলটস্ট েরচেল।  ওরা সর্ ে ়েটাই দুই নম্বরী! 
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–আচম র্ারু্ল পিৌধুরীর োলে পড়েচে।  এমচনলত পতা মােবচসস্ট, অেি আচমবর সালপাটার, 

চেেুচদন আলগই িীনা ঘুইরা আসললা।  

  

–ঐসর্ ফলরন চট্রলপর পলাল ই পতা আমালগা তোেচেত ইনলটললেিু ়োলরা আচমবর ধামা 

ধলর।  এইসর্ ে ়েটা হারামলখারলর এেচদন খতম েরলত হলর্! 

  

–েী পর, চসরাজুল, িুপ েইরা আলেস েোন? র্ারু্ল পিৌধুরীর নুন খাইলোস, তাই চেেু 

র্লচর্ না।  

  

চসরাজুল মাো নীিু েলর রইললা।  র্ারু্ল পিৌধুরীলে এে সম ়ে পস পীরপ ়েগম্বর মতন 

 চক্ত শ্রদ্ধা েরলতা।  এই মানুষচটর জনে পস মচনরালে চনল ়ে গ্রাম পেলে িলল আসলত 

পপলরলে।  ঢাো বহলর আশ্র ়ে পপল ়েলে।  চর্িান ও চনখুেঁত  দ্রতার প্রচতমূচতব র্ারু্ল পিৌধুরী 

চেল তার আদবব পসই র্ারু্ল পিৌধুরী তার শ্রদ্ধার আসন পেলে েত নীলি পনলম এলসলেন! 

  

সারালদব  খন পবখ মুচজলর্র নালম পরামাচিত হলে, তখনও র্ারু্ল পিৌধুরী উঠলত র্সলত 

পবখ সালহলর্র নালম র্েে-চর্দ্রূপ েলর।  জামালত ইসলামীলদর সলে গলা চমচলল ়ে পস 

র্লল প ।  ে ়ে দফা হললা পাচেোন  াঙার ষড়ে ন্ত্র।  আও ়োমী লীগ  ারলতর টাো খা ়ে, 

ইচন্দরা গান্ধীর অেুচল পহললন এই পাচটব পাচেোলনর সর্বনাব েরলে।  আচমব প  ইস্ট 

পাচেোলনর ওপর অনর্রত দুরমুব িালালে, এই মািব মালসই েত োত্রলে গুচল েলর 

পমলর পফলললা, পস সম্পলেব র্ারু্ল পিৌধুরীর পোলনা প্রচতর্াদ পনই।  এখনও চনলবলজ্জর 

মতন তার র্নু্ধ এে ওল ়েস্ট পাচেোনী পমজলরর র্াচড়েলত খানাচপনা েরলত  া ়ে চন ়েচমত।  

পেউ পেউ র্লল, পসই পমজলরর।  স্ত্রীর সালে নাচে র্ারু্ল পিৌধুরীর পগাপন আবনাই আলে।  

  

মিু  ার্ীর মতন অমন িমৎোর এে মচহলা, তালেও খুর্ েটির চদলে র্ারু্ল পিৌধুরী।  

প্রা ়েই স্বামী-স্ত্রীর মলধে ঝগড়োঝােঁচট; মিু  ার্ী রাগ েলর িলল  া ়ে র্ালপর র্াচড়ে।  আর ঐ 

আলতাফ, পসটা পতা এেটা ব ়েতান।  পস মচনরার ওপর েুদষচটির চদল ়েলে।  
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চসরাজুল র্লললা, না, আচম র্ারু্ল পিৌধুরীর নুন খাই নাই।  উচন র্াসা ়ে োেলত চদল ়েলেন 

চফ্রলত, পসটা চঠে, চেন্তু পোলনাচদন আচম তার োে পেলে এে আধলাও সাহা ে চনই 

নাই।  এর্ার ও র্াসা পেলড়ে পদলর্া! 

  

হঠাৎ দূলর পর পর েল ়েেটা চর্েট ব্ হলতই ওরা েো োচমল ়ে উেণব হললা।  পমচবন 

গালনর আও ়োজ! এখন গুচল িললে পোো ়ে? এখন পতা পপ্রচসলডলন্টর সলে পবখ সালহর্ 

ও  ুলট্টার চমচটিং িলার েো।  

  

োলদর উলঠ চগল ়ে র্াইলর উেঁচে পমলর পদখললা, রাো ়ে পলােজন েুলটােুচট েরলে।  আরও 

েল ়েের্ার গুচলর আও ়োজ পবানা পগল।  মনু্ট নালম এেটা পেলল পদৌড়োলত পদৌলড়োলত 

এলস র্লললা, আইসো পড়েলে।  আইসো পড়েলে! আচম, আচমব! 

  

এর্ার পবানা পগল পমঘ গজবলনর মতন গুরু গুরু র্ধ্চন! টোঙ্ক পর্চরল ়েলে মলন হলে।  

পলােজন দুপদাচপল ়ে পালালে।  আর এখালন োোর পোলনা মালন হ ়ে না।  িাল ়ের দাম 

পটচর্ললর ওপর পরলখ চসরাজুল র্লললা, মধুদা, তুচমও পদাোন র্ন্ধ েলর দাও।  জগ্ন াে 

হলল িলল  াও।  

  

জহুরুল হলল পদাতলার এেচট ঘলর চেেু পর্ামা ও েল ়েেচট চি ও চি রাইলফল জলড়ো 

েলর।  রাখা আলে।  পুচলবই পহাে আর আচমই পহাে, তালদর চেেুলতই হললর মলধে ঢুেলত 

পদও ়ো হলর্ না।  চসরাজুলরা এলস পদখললা চেেু পেলল হল পেলড়ে পালালে।  োলদর তালদর 

ধমে চদলত লাগললা।  হলল এেসলে এত পেলল োেলত  ল ়ের েী আলে? েল ়েেজন তরু্ 

পাচলল ়ে পগল, েল ়েেজন চফরললা।  

  

চসরাজুলরা পচজবন চনল পদাতলার ঘরটা ়ে।  এখনও তারা র্োপারটা রু্ঝলত পারলে না।  

এত তাড়োতাচড়ে চে আললািনা প লঙ পগল? পবখ সালহর্ র্লচেললন, োল পেলেই মাবাল 

ল তুলল পনর্ার খুর্ই সম্ভার্না।  তা হলল আজ রাচত্তলর রাো ়ে আচমব পর্রুলর্ পেন? 
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প্রিণ্ড বল্ এেটা পবল এলস পড়েললা খুর্ োোোচে।  তারপর আর এেটা।  োমান পেলে 

পগালা দাগলে? জানলা চদল ়ে আচমবর গাচড়ে র্া চেেুই পদখা পগল না।  োলদর এেটা খারাপ 

গালাগাল চদল ়ে েুেঁলড়ে মারললা পর পর দুলটা পর্ামা।  তারপরই শুরু হললা র্ষচটিরর মতন 

গুচলর্ষবণ।  

  

চর্পলদর গুরুত্বটা এখলনা চঠে পর্াঝা  ালে না।  হঠাৎ রাচত্তরলর্লা োত্রলদর মারলত আসলর্ 

পেন আচমব? আজ পতা োত্ররা পোলনা চর্লক্ষা  পদখা ়ে চন।  পেউ পোলনা  ুল অডবার 

চদল ়েলে? র্াইলর গুচল-লগালার আও ়োজ, হললর মলধে চিৎোর েরলে পেললরা।  ঝনঝন 

বল্  াঙলে জানলার োেঁি।  টোঙ্ক পেলে পগালা েুেঁড়েলে, পচরষ্কার পবানা  ালে ব্, 

এেচদলের।  পদ ়োল প লঙ পড়েললা হুড়েমুড়ে েলর।  চসরাজুল লাচফল ়ে সলর এললা পসচদে 

পেলে।  

  

প্রেলম লুচটল ়ে পড়েললা োলদর, তারপর মনু্ট।  োলদর প  মলর প লত পালর তা চর্শ্বাসই 

েরলত পারলে না চসরাজুল।  এে চমচনট আলগ ও লাচফল ়ে লাচফল ়ে চিৎোর েলর প  

খানলসনালদর পিাদ্দ পুরুষ উদ্ধার েরচেল, এেটা গুচললতই পস পবষ হল ়ে পগল? োেঁলদলরর 

চনস্পন্দ বরীরটা ধলর পাগললর মতুন ঝােঁোলত লাগললা চসরাজুল।  

  

পে প ন তালে পজার েলর পটলন চনল ়ে পগল পস ঘর পেলে।  হললর মলধে োত্রলদর গুচল 

েলর মারলর্।  প -লোলনা োত্রলে! 

  

এখন আর র্াইলর পর্রুর্ার উপা ়ে পনই, হুলড়োহুচড়ে েলর পেললরা িলল  ালে োলদ।  োলদ 

এলস পগালা পড়েলল তারা আর্ার পনলম আসলে চনলি, পে প  পোো ়ে  ালর্ তা চঠে েরলত 

পারলে না, প ন খােঁিার মলধে রর পদৌড়ে।  আতলঙ্কর চিৎোর আর র্ারুলদর পধােঁ ়ো ়ে পুলরা 

জা ়েগাটা প ন নরে।  

  

চসরাজুললর হালত তখনও রাইলফল, পসটা পেলড়ে চনল ়ে পফলল চদল হা ়েদার।  পপেন চদলের 

এেটা ঘলরর জানলা প লঙ র্াইলর এলস ওরা দু’জন অন্ধোলরর মলধে এেটু পদৌলড়ে চগল ়ে 

পদখলত পপল গোলরজ, আর চেেু চিতা না েলর দু’জলন উলঠ পড়েললা পসই গোলরলজর 
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িাললর ওপর।  পসখালন আরও দু’চতনজন োলদ গা চমচবল ়ে শুল ়ে আলে, তারা র্লললা, িুপ 

িুপ! 

  

আচমব এেটু পলরই ঢুলে পড়েললা হললর মলধে, প্রলতেে ঘলর ঘলর চগল ়ে গুচল েলর মারলে 

পেলললদর।  শুধু োত্র হও ়োই অপরাধ।   ারা জীর্লন েখলনা রাজনীচত েলরচন তারা হাউ 

হাত েলর োেঁদলে, পেউ পেউ  াঙা  াঙা উদুবলত দ ়ো চ লক্ষ েরলে, পসনার্াচহনীর পক্ষ 

পেলে পোলনা েো পনই, শুধু গুচল, শুধু গুচল! 

  

গোলরলজর োলদ পােঁিটা প্রাণী এলের্ালর োঠ হল ়ে আলে।  চসরাজুল অনর্রত  ার্লে, মলর 

 ালর্া, মলর  ালর্া! োলদর মলর পগলে, আচমও মলর  ালর্া।  োলদর, োলদর, এেটু আলগ 

পর্লি চেল োলদর, পস আর পনই! োলদর পর্ামা েুেঁলড়ে  ুল েলরচেল, চেন্তু পর্ামা না 

েুেঁড়েললও ওরা গুচল িালালতাই, োত্র আলন্দালন এলের্ালর পবষ েলর পদর্ার জনে ওরা সর্ 

োত্রলদরই পমলর পফলার পচরেল্পনা চনল ়ে এলসলে।  এরেম চনলবজ্জ ালর্ আচমব এলস 

চসচ চল ়োনলদর মারলর্, এ রেম চে পেউ  ার্লত পপলরচেল?  

  

মচনরার েী হলর্? চসরাজুল  তক্ষণ না র্াচড়ে পফলর, ততক্ষণ মচনরা পজলগ োলে।  আজ 

েো চেল, পবখ সালহলর্র সলে পপ্রচসলডলন্টর চমচটিং-এর ফলাফল েী হললা তা না পজলন 

র্াচড়ে পফরা হলর্ না।  সারারাত ও পোলনা হলল োচটল ়ে চদলত পালর।  আজলের রাতটা েী 

আর োটলর্?  চদ গোলরলজর োলদর ওপর টলিবর আললা পফলল র্ােঁিার আবা পনই…শুধু 

মষতুে আতবনাদ আর গুচলর ব্…পেউ র্ােঁিলর্ না।  পূর্ব র্ািংলার  ুর্বচক্তলে আজ এরা 

র্ধ্িংস েলর।  পদলর্… 

  

জহুরুল হললর সলে সলে আরও সােঁলজা ়ো গাচড়ে চগল ়ে আক্রমণ েরললা জগ্ন াে হল, 

সচলমুিা হল, ঢাো পমচডেোল েলললজর োত্রার্াসগুচল।  চনচর্বিালর হতো।  োমান ও 

মটবালরর পগালা ়ে লাল হল ়ে উঠলে আোব।  

  

জগ্ন াে হললর পেললরা প লর্চেল, তারা মাইনচরচট েচমউচনচট, তালদর গাল ়ে হাত পড়েলর্ 

না।  হলল সরস্বতীর মূচতব রল ়েলে, পসই প্রচতমা চনশ্চ ়েই খান পসনারা পোেঁলর্ না।  পর্বীর 
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 াগ োত্র পগালাগুচলর আও ়োজ শুলন পসই সরস্বতী প্রচতমার পপেলন চগল ়ে জড়োজচড়ে েলর 

র্লসচেল।  

  

চেন্তু আচমবর পিালখ পূর্ব পাচেোলনর সর্াই চহন্দু অের্া চহন্দুর দালাল।  র্াঙালী মুসলমান 

খােঁচট মুসলমান ন ়ে।  তালদর আরও পর্াঝালনা হল ়েলে প  প্রিুর  ারতী ়ে চহন্দু 

অনুপ্রলর্বোরী ঢাো ়ে আত্মলগাপন েলর োত্রলদর খোপালে।  

  

চমচলটাচর জগ্ন াে হলল ঢুলে লাচে পমলর প লঙ পফলললা সরস্বতী প্রচতমা।  এেদল োত্রলে 

পদ ়োললর সামলন দােঁড়ে েচরল ়ে গুচল িালার্ার পর আর এেদল োত্রলদর র্াধে েরা হললা 

লাবগুললা র্াইলর র্ল ়ে চনল ়ে প লত।  তারপর তারা মরললা, পসই লাব র্ল ়ে চনল ়ে পগল 

আর এেদল োত্র।  

  

জগ্ন াে হললর প্রল াস্ট, ইিংচরচজর অধোপে পজোচতবম ়ে গুহ ঠােুরতা র্াধা চদলত এলস 

গুচল পখল ়ে লুচটল ়ে পড়েললন মাচটলত।  দববলনর প্রর্ীণ অধোপে পগাচর্ন্দ পদর্ চনলজর 

পো ়োটার পেলে েুলট এললন, চতচন হাত তুলল র্লললন, আমার পেলললদর পমলরা না।  

পতামালদর অচফসার পে আলে, তােঁর সলে আমালে েো র্ললত দাও! 

  

মালাউন চে র্াচ্চা র্ললই এেজন এে ঝােঁে গুচল িাচলল ়ে চদল তােঁর পদলহ।  ঘলরর মলধে 

চেল তােঁর পাচলত েনো পরালে ়ো সুলতানা, পোলল তােঁর র্াচ্চা, পালব তােঁর স্বামী।  

পরালে ়োর স্বামী র্াধা চদলত এলস গুচললত প্রাণ হারাললা, পরালে ়ো আতবনাদ েলর আিাহ 

র্লল।  চহন্দুর ঘলর আিার নাম শুলন তসনেরা এেটু েমলে দােঁড়োললা, তারপর চফলর পগল।  

  

পচরসিংখোন চর্ ালগর অধেক্ষ মুচনরুজ্জামান সালহর্ প মন পচণ্ডত পতমনই ধাচমবে।  

জিালদরা গ ীর রালত তার পো ়োটবালর  খন পঢালে, তখন চতচন জা ়েনামালজ র্লস 

পোরআন তলাও ়োত েরচেললন।  পসই অর্স্থ্া ়ে চতচন চনহত হললন, সলে সলে প্রাণ চদল 

তােঁর  াই, পেলল।  
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োমান দাগা হললা ইলত্তফাে অচফলস, পুচড়েল ়ে পদও ়ো হলল ‘চপপল’ পচত্রোর ো বাল ়ে, 

পগালা চদল ়ে উচড়েল ়ে পদও ়ো হললা  াষা আলন্দাললনর বহীদ চমনালরর িূড়ো।  চমচলটাচর 

িলািলল র্াধা পদর্ার জনে েল ়েেচট রাো ়ে পলালেরা র্োচরলেড েলরচেল, টোঙ্ক এলস 

পসই র্োচরলেড উচড়েল ়ে চদল, আগুন লাচগল ়ে চদল োোোচে সর্ েচট র্াচড়েলত।   ারা 

মরলে তারা মষতুের আলগর মুহূলতবও রু্ঝলত পারলে না, তালদর ওপর পচশ্চম 

পাচেোনীলদর এত রাগ পেন।  শুধু র্াঙালী হও ়োই অপরাধ? 

  

চসরাজুলরা গোলরলজর োদ পেলে নামললা পরচদন চর্লেললর্লা।  

  

চদলনর আললা পফােঁটার পর শুরু হল ়েচেল ের্র পখােঁড়োর পালা।  োত্রার্াসগুচলর সামলনর 

জচমলতই পসনার্াচহনীর তত্ত্বার্ধালন এে হাত দু’হাত মাচট খুেঁলড়ে তার মলধে পফলা পদও ়ো 

হলে।  লাব।  দু’এেটা হাত-পা পর্চরল ়ে োেলে, তালত চেেু আলস  া ়ে না।  

  

সামচরে গাচড়ে ও রু্লটর আও ়োজ  খন আর পবানা পগল না তখনই  রসা েলর পনলম 

পড়েললা চসরাজুলরা।  হা ়েদার সারারাত মুলখ হাত িাপা চদল ়ে র্চম েলরলে।  পসই র্চম 

চসরাজুললর গাল ়েও পললগলে, দু’জলনর জামালতই দুগবন্ধ।  হা ়েদালরর পিাখ দুচটও পঘালালট 

হল ়ে পগলে।  দারুণ সাহসী হা ়েদারই োল চসরাজুললে র্ােঁচিল ়েলে, চেন্তু এখন আর পস 

মানচসে িাপ সহে েরলত পারলে না।  

  

অলনে মষতলদহ এখনও ের্র পদও ়ো হ ়েচন।  েচড়েল ়ে আলে রাো ়ে।  েল ়েেটা আধ পপাড়ো 

র্াচড়ে পেলে পধােঁ ়ো পর্রুলে, পোোও পোলনা ব্ পনই।  প ন সচতেোলরর এেটা  ুদ্ধ-

চর্র্ধ্ে ঢাো নগর।  

  

এেটা গচলর মধে চদল ়ে পর্চরল ়ে এললন চজ্ন াত আলী, ইচন জহুরুল হললর সহ-স াপচত।  

মুখখানা এলের্ালর র্রলফর মতন সাদা, ওলদর পদলখও পোলনা েো র্লললন না।  
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রাোর গা পঘেঁলষ পঘেঁলষ এে পা এে পা েলর এলগালে ওরা।  মষতলদহগুচললে পদলখ ওরা 

প ন চর্শ্বাসই েরলত পারলে না প  চনলজরা েী েলর পর্েঁলি আলে।  ওলদর র্াচড়েলত চে পেউ 

পর্েঁলি আলে? 

  

খাচনেটা এলগালতই এেজন চমচলটাচর পিেঁচিল ়ে উঠললা, পেৌন হো ়ে? 

  

আশ্চ ব র্োপার, তসচনেচট দােঁচড়েল ়ে আলে রাোর চঠে মাঝখালন।  হালত সার্-লমচবনগান 

তরু্।  তালে ওরা পদখলত পা ়েচন পেউ।  ওরা পদখচেল বাচ ়েত মষতলদহগুচলর মুখ, পোলনা 

পোলনা লাব এলের্ালর চে্ন চ ্ন , তরু্ এলদর মলধে পিনা পেউ আলে চেনা, পসটা জানার 

র্োেুলতা।  

  

চমচলটাচরচট এলের্ালর ওলদর সামলন, পালার্ার পোলনা উপা ়ে পনই।  প্রা ়ে পপ্রৌঢ়ে পিহারার 

এে পাঠান, পিাখ দুলটা লাললি, পিৌলো পিা ়োল।  সাক্ষাৎ মষতুেদূত।  এেটু নড়োিড়ো 

েরললই পর পর গুচললত ফুলড়ে পদলর্ সর্াইলে।  

  

আর র্ােঁিার পোলনা আবা পনই।  সামানে এেটু অসার্ধানতার মূলে চদলত হলর্ প্রাণ চদল ়ে।  

চসরাজুল এের্ার  ার্ললা, পোলনাক্রলম লাচফল ়ে পড়েলর্ পলােটার ওপলর; তার চনলজর 

প্রাণ পগললও অনেরা পসই সুল ালগ েুলট পালালত পালর।  চেন্তু প্রাণ পদও ়ো এত সহজ ন ়ে।  

পলােটা অস্ত্র তুলল আলে, চসরাজুল ওর োলে পপৌেঁলোলতই পারলর্ না! 

  

চসরাজুল তাোললা চজ্ন াত আলীর চদলে।  চতচন  চদ পোলনা রু্চদ্ধ র্ার েরলত পালরন।  

চসরাজুল পদখলত পালে মচনরার মুখ।  মচনরা প ন  াললা োলে! 

  

তসনেচট হালতর অস্ত্র পনলড়ে ইচেত েরললা োলে আসার।  রর্ার চদল ়ে ততরী চতনচট পুতুললর 

মতন ওরা এচগল ়ে পগল।  

  

আশ্চ ব র্োপার, তসচনেচটর মুলখর  চে পর্ব নরম।  পস এের্ার িট েলর পপেন চদে 

পদলখ চনল ়ে র্লললা, ইধার পে ়ো ের রহা হো ়ে? 
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চজ্ন াত আলী র্লললন, সোর, হামললাগ ইদারচহ রলহতা হো ়ে।  

  

তসচনেচট চজলেস েরললা, মুসলমান হো ়ে ই ়ো চহন্দু হো ়ে? 

  

হা ়েদার র্লললা, মুসলমান হো ়ে সার্, মুসলমান, হামললগলো সর্চহ ে খৎনা হো ়ে।  

  

তসচনেচট ইচেত েরললা পাজামা খুলল পফললত।  পেউ চর্ন্দুমাত্র চিধা েরললা না।  

তসচনেচট  াললা েলর তাচেল ়ে পদখললাও না, মুখ চফচরল ়ে চনল।  অস্ত্রটা চনিু েলর পস 

র্লললা,  াও, জলচদ জলচদ  াগ িললা, আচ  আচ  োপলটন সার্ িলা আ ়েগা।  তর্ তত 

তুমললাগলো চ  পনচহ পোলড়ে গা! 

  

তারপর পস দুিঃচখত  ালর্ মুখ েুেঁিলে র্লললা, পে ়ো পহা রহা হো ়ে ই পদব পম! 

  

পাজামার দচড়ে না পর্েঁলধই পদৌলড়োলা ওরা চতনজন।  

৪. েষষ্ণনগলর চর্মানচর্হারীলদর র্াচড়ে 

েষষ্ণনগলর চর্মানচর্হারীলদর র্াচড়ের এেচট অিংলব হঠাৎ আগুন পললগ পগল এে রালত্র।  

চর্মানচর্হারী দু’চদন আলগই সপচরর্ালর পদলবর র্াচড়েলত এলসলেন।  অলনে রাত প বত 

আড্ডা িললচেল, চতচন এললই প্রচতলর্বীরা অলনলেই পদখা েরলত আলস, খাও ়ো-দাও ়ো 

হ ়ে।  রাত দবটার সম ়ে খাচনেটা ঝড়ে উলঠ এে পবলা র্ষচটিরও হল ়ে পগল।  আগুন লাগার 

স্বা াচর্ে পোলনা োরণই পনই, পেউ লাচগল ়েলে।  পগা ়োল ঘর আর হােঁসঘর পেলে রা্ন াঘর 

অলনেটা দূর, চেন্তু চতন জা ়েগালতই আগুন ধলরলে এেসলে।  পসই আগুন েচড়েল ়ে 

চগল ়েচেল র্সতর্াচড়ের পপেন চদলে পদাতলা প বত।  

  

পবষ রালত্র তহ তি, হুলড়োহুচড়ে, হােঁোহােঁচে, পলটাপাড়ো পেলে অলনলে েুলট এলসচেল সাহা ে 

েরলত, পাে-পুেুর পেলে ঘড়ো ঘড়ো জল এলন আগুন পনর্ার্ার পিটিরা িলপত লাগললা।  এ 

সম ়ে মলন হল ়েচেল পগাটা র্াচড়েটাই রু্চঝ  স্ম হল ়ে  ালর্।  
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পবষ প বত র্সতর্াচড়ের খুর্ পর্বী ক্ষচত হ ়েচন, হােঁসগুললা সর্ মলর পগলে, এেটা গরু 

দারুণ  ালর্ ঝললস পগলে।  তার আতব চিৎোলর োন পাতা দা ়ে।  গরুটালে র্ােঁিালনা  ালর্ 

না, আর্ার মুমূষব গরুটালে মষতুে  ন্ত্রণা পেলে মুচক্ত পদর্ার েোও পেউ চিতা েরলে না।  

এেজন প লটচরনাচর ডাক্তারলে ডােলত পলাে পগলে, পস েখন আসলর্ তার চঠে পনই।  

  

চর্মানচর্হারীর এে োচত দাদা রাজিন্দ্র িুরুট টানলত টানলত চর্ে ালর্ র্লললন, এ 

চনঘবাৎ নেবাললদর োজ।  পতামালদর আচম আলগই সার্ধান েলর চদল ়েচেলাম, চর্মান! 

  

সদে প ার হল ়েলে, পগা ়োলঘর রা্ন াঘলরর খলড়ের িালল প্রিুর জল ঢালা হললও এখনও 

পসখান পেলে িুেঁইল ়ে িুেঁইল ়ে উঠলে পধােঁ ়ো।  চর্মানচর্হারীর োোর পেললরা প্রিুর খাটাখাটচন 

েলর িলললে, অচল আর রু্চলও হাত লাচগল ়েলে।  

  

পসচদলে তাচেল ়ে োেলত োেলত চর্মানচর্হারী িবমার োি মুেললন।  

  

রাজিন্দ্র েলর্ তােঁলে নেবাললদর সম্পলেব সার্ধান েলরচেললন, তােঁর মলনই পড়েললা না।  

এে ধরলনর মানুষ োলে প  পোলনা ঘটনা ঘটললই র্লল, আচম পতা আলগই র্ললচেলাম; 

রাজিন্দ্র পসই দলল।  

  

চর্মানচর্হারী  ার্ললন, নেবাল পেলললদর তােঁলদর র্াচড়ের ওপর রাগ োেলর্ পেন? তােঁরা।  

পতা জচমদার র্া পজাতদার নন।  তােঁলদর পচরর্ালরর েুচড়ে র্াইব চর্লঘ জচম আলে মাত্র।  

চর্মানচর্হারী েলোতা ়ে র্ইল ়ের র্ের্সা েলরন।  েষষ্ণনগলরর র্াচড়ে চট চর্চক্র না েলর পরলখ 

চদল ়েলেন, এই তােঁর পদাষ? 

  

রাজিন্দ্রদাদা চনলজ পুরলনা েিংলগ্রসী এর্িং তার দুই পেললও েিংলগ্রলসর পাণ্ডা।  

চর্মানচর্হারীর োোর পেললরা চস চপ এম পাচটবর সদসে।  এ বহলরর ইস্কুল েলললজর 

োত্ররা নাচে দলল দলল নেবালপন্থী হল ়ে পগলে।  এখন েিংলগ্রস-চস. চপ. এম ও নেবাল 

পেলললদর মলধে চত্রমুখী লড়োই িললে নানান পজলা ়ে।  প্রচতচদনই োগলজ েল ়েেচট 

তরুণপ্রাণ চর্নটির হর্ার সিংর্াদ োলে।  
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চর্মানচর্হারীর পুত্র সতান পনই, দুচট পমল ়ে পড়োশুলনা চনল ়েই র্েে, েললজ রাজনীচতর 

সলেও  ুক্ত হ ়েচন।  তােঁলদর পচরর্ারচট রাজধনচতে পচরর্ার ন ়ে।  তলর্ তােঁরা োলদর 

আক্রমলণর লক্ষে? 

  

র্েরখালনে আলগ চর্মানচর্হারী েঙ্কাললর েচর্ আেঁো এেচট লাল োচললত পলখা চিচঠ।  

পপল ়েচেললন।  পসই চিচঠলত তােঁর পোলনা অপরাধ চনলদবব েরা হ ়েচন।  তােঁলে পোলনা 

র্োপালর সার্ধান েলর পদও ়োও হ ়েচন, তােঁলে প  খতলমর তাচলো ়ে রাখা হল ়েলে, পসই 

েোচটই জাচনল ়ে পদও ়ো হল ়েচেল।  

  

চিচঠখানা পদলখ চর্মানচর্হারী প  খুর্   ়ে পপল ়েচেললন তা ন ়ে, চর্ভ্রাাচতলর্াধ েলরচেললন।  

চতচন আইন ও চর্োলনর গ্রন্থ প্রোব েলরন, মাঝাচর ধরলনর র্ের্সা, এলত েষষে আর 

শ্রচমে চনপীড়েলনর পোলনা র্োপার পনই, তরু্ তােঁলে হতো েরা হলর্ পেন? 

  

চিচঠখানা চতচন পুচলব েচমবনারলে পদচখল ়েচেললন।  

  

পুচলব েচমবনার পতা পহলসই উঠললন পস চিচঠ পদলখ।  প্রেলম এেচট লাল েলম চনল ়ে, 

পলর পসচট র্দলল এেচট সরু্জোচলর েলম চনল ়ে চতচন িার জা ়েগা ়ে দাগ চদল ়ে র্লললন, 

এই দোলখা, চর্মান, চতনলট র্ানান  ুল।  এে জা ়েগা ়ে েনস্ট্রােবান  ুল।  নেবালরা এ 

চিচঠ চলখলত পালর না।  আফটার অল,  াললা  াললা োলত্ররা ঐ দলল চ লড়েলে, পপ্রচসলডচন্স 

েলললজর োত্ররা আলে,  তই মাো চর্গলডাে, তারা পলখাপড়ো জালন।  তারা এরেম র্ালজ 

চিচঠ চলখলর্ না।  েতেগুললা লুমলপন এখন নেবাললদর নাম েলর  া তা েলর পর্ড়োলে।  

তুচম এ চিচঠটা পফলল চদলত পালরা; আর তুচম  চদ িাও, পুচলব পপ্রালটেবালনর র্ের্স্থ্া 

েলর চদলত পাচর পতামার জনে।  

  

সলে সলে সর্ সম ়ে এেজন পসপাই ঘুরলর্, এ র্োপালর চর্মানচর্হারীর এলের্ালর 

মনিঃপূত হ ়েচন।  
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েচমবনার আরও র্লললন, পদলখা, এরপর পর্াধ হ ়ে পতামার োলে দু’পােঁি হাজার টাো 

িােঁদার জুলুম েরলত আসলর্।  আমালদর োলে খর্র আলে, এরেম এিটরবান িললে।  

অলনলে   ়ে পপল ়ে চদল ়ে পদ ়ে।  পসরেম পোলনা ইচিলেবন পপললই তুচম টুে েলর 

আমালদর খর্র চদল ়ে পদলর্।  এই মু লমলন্টর আ ়েু আর পর্চব চদন পনই, িা ়েনা র্োে 

আউট েলরলে।  

  

চর্মানচর্হারী চজলেস েলরচেললন, আো রুনু, পেললগুললা পতা এেটা র্ড়ে আদবব চনল ়েই 

এলসচেল, হ ়েলতা তারা চমস-গাইলডড, চেন্তু  াললা  াললা পেলল, চেন্তু তালদর প  ধলর 

ধলর পমলর পফলা হলে, এটা চে চঠে? এটা পতামরা আটোলত পালরা না?  

  

খুন েরলল প  বাচে পপলত হ ়ে, তা পতা এেটা র্াচ্চা পেললও জালন।  এরা প  রাো ়ে ঘালট 

 ালে-তালে খুন েরলে, িা ়েনা রাচব ়োলতও পতা এরেম ইনচডসচক্রচমলনট চেচলিং চদল ়ে।  

পরল ালুবন শুরু হ ়েচন।  আমরাও পতা চেেু পড়োশুলনা েলরচে, নাচে? 

  

ঘলর অনে পলাে ঢুলে পড়েলত আর পর্বী েো হ ়েচন।  চর্মানচর্হারী উলঠ পলড়েচেললন।  

েচমবনার তালে আশ্বে েরার জনে আর্ার র্ললচেললন, তুচম চিতা েলরা না।  এইসর্ 

আলজ র্ালজ চিচঠ পপল ়ে েল ়েেজলনর হাটব অোটাে হল ়ে পগলে শুলনচে, ইলে েরলল 

চেেুচদন অনে জা ়েগা ়ে পর্চড়েল ়ে এলসা.-এলদর র্োপারটা চবগচগরই পবষ হল ়ে  ালে 

পতামার পসই র্নু্ধর পেলল  াললা আলে পতা? 

  

এর দু’চতন চদন র্ালদই েুলমারটুলীলত এেজন হাইলোলটবর চর্িারে খুন হললন চদলনর 

পর্লা ়ে, প্রোবে রাো ়ে! 

  

তখন চর্মানচর্হারী  ার্ললন, চতচন প  আইলনর র্ই োলপন, পসটাই চে তলর্ পদালষর? 

এলদলব এখনও চেচটব রচিত আইনই পমাটামুচট িলল, তার ওপর ঐ চর্প্লর্ী পেলললদর 

রাগ আলে? 
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পুচলব খুলনর পর, চর্িারে, অধোপে,  াইস িোলন্সলর খুন শুরু হল ়ে পগল।  েললজ চস্ট্রট 

পাড়ো ়ে চগল ়ে চর্মানচর্হারী শুনললন প  টালা ়ে তারাবঙ্কর র্লন্দোপাধোল ়ের র্াচড়েলতও 

নাচে।  পুচলব পাহারা র্লসলে, তারাবঙ্কলরর নালমও ঐ রেম লাল োচললত পলখা জঘনে 

 াষা ়ে চিচঠ এলসলে।  

  

চর্মানচর্হারী েলোণীর োলে ঐ লাল চিচঠর েো পগাপন রাখলত পিটিরা েলরচেললন, চেন্তু 

পুচলব েচমবনালরর স্ত্রীই তালে এেচদন পফান েলর েো ়ে েো ়ে জাচনল ়ে পদন।  েলোণী 

দারুণ   ়ে পপল ়ে পগললন, চর্মানচর্হারী তােঁলে চেেুলতই বাত েরলত পারললন না, 

সপচরর্ালর তােঁলে িলল প লত হললা পর্নারস।  

  

েুলমারটুলীর ঐ চর্িারে খুন হর্ার পর চর্মানচর্হারী তােঁর র্নু্ধ প্রতাপ সম্পলেবও চিচতত 

হল ়ে পলড়েচেললন।  প্রতাপ পজদী মানুষ, োরুর সলে নরম সরম ালর্ েো র্লা তােঁর ধালত 

পনই।  এখন  া চদনোল, োলীপুলজার িােঁদা চদলত অস্বীোর েরললও পপলট েুচর র্চসল ়ে 

পদ ়ে।  

  

পর্নারলস পর্ব র্ড়ে এেটা র্াচড়ে  াড়ো পনও ়ো হল ়েচেল।  চর্মানচর্হারী প্রতাপলেও তােঁর স্ত্রী 

েনোলদর চনল ়ে পর্নারস  ার্ার জনে অলনে অনুলরাধ েলরচেললন, প্রতাপ রাচজ হনচন।  

চর্মানচর্হারী মমতালেও চগল ়ে ধলরচেললন, মমতা ম্লান পহলস র্ললচেললন, আপনার র্নু্ধ 

এের্ার না র্ললল চে তালে চদল ়ে হোেঁ েরালনা  া ়ে, আপচন জালনন না? 

  

চর্মানচর্হারী সূক্ষ্ম অনু ূচতর মানুষ।  প্রতালপর অসম্মচতর োরণটা চতচন চঠেই রু্ঝলত 

পপলরচেললন।  দুই পচরর্ালরর আচেবে অর্স্থ্ার অলনে তফাত! পর্নারলস এে সলে এে 

র্াচড়েলত োেলত পগলল চর্মানচর্হারীই পর্বীর াগ খরিপত্র িালালর্ন, পসটাই পমলন চনলত 

পারলর্ন না প্রতাপ! তােঁর মালখানগলরর র্িংবলগৌরর্ তালত নটির হলর্! চর্পলদর সম ়ে মানুষ 

চে র্নু্ধর োলে আশ্র ়ে পন ়ে না? তা হলল আর র্নু্ধত্ব েী? প্রতালপর সর্ চেেুই আলাদা।  

চর্মানচর্হারী চেেু টাো প্রতাপলে ধার চহসালর্ চদলত পিল ়েচেললন, প্রতাপ র্ললচেললন, 

পতামার োলে আমার ঋলণর পাহাড়ে জলম পগলে, আর র্াড়োলত িাই না! 
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পর্নারলস দু’মাস চনরুপদ্রলর্ই পেলটচেল।  েলোণী চেেুচদন হােঁপানীলত  ুগচেললন, তােঁর 

পর্ব স্বালস্থ্ের উ্ন চত হললা।  স্থ্ানী ়ে র্াঙালী লালর্র দুগবাপূজার অনুষ্ঠালন গান পগল ়ে পর্ব 

নাম হললা।  তােঁলদর পোট পমল ়ে রু্চলর।  অচল গান পবখা পেলড়ে চদললও রু্চলর খুর্ গালনর 

চদলে আগ্রহ, পস এর মলধেই পরচডওর অচডবলন পাব েলরলে।  

  

আগ্রা ়ে পর্ড়োলত চগল ়ে পদখা হললা জাচস্টস স্বরূপ চমলত্রর সলে।  চতচনও চতন মাস ধলর 

আগ্রা ়ে র্াচড়ে  াড়ো চনল ়ে আলেন।  এ প ন পসই চিতী ়ে মহা ুলদ্ধর সম ়েোর অর্স্থ্া, র্াধে 

হল ়ে েলোতা পেলড়ে র্াইলর োো! এরেম েতজন প  ঐ রেম লালোচলর চিচঠ পপল ়েলে 

পে জালন! 

  

স্বরূপ চমলত্রর পেলল প্রর্ীর োলে পচশ্চম জামবাচনলত, পস পদখা েরলত এলসলে র্ার্া-মার 

সলে।  পস তালদর পচশ্চম জামবাচনলত চনল ়ে প লত িা ়ে।  প্রর্ীর খুর্ িমৎোর পেলল।  প মন 

সুন্দর পিহারা, পতমচন চমচটির র্ের্হার।  প্রর্ীর এখলনা চর্ল ়ে েলরচন শুলনই েলোণী দারুণ 

উৎসাহী হল ়ে উলঠচেললন।  এই প্রর্ীলরর সলে অচলর সম্বন্ধ েরা পগলল এলের্ালর 

রাজল াটে হলতা! 

  

পজোৎস্নারালত সর্াই চমলল তাজমহল পর্ড়োলত  াও ়ো হললা, প্রর্ীলরর সলে অলনে গল্প 

েরললা অচল, চেন্তু তারপর আর চেেুই না।  চর্ল ়ের প্রোলর্ পস োন চদলতই িা ়ে না 

এলের্ালর।  এখনোর তরুণ-তরুণীরা পর্ব সার্লীল  ালর্ পমলালমবা েলর, িাল ়ের 

পদাোলন গল্প েলর, এে সলে পর্ড়োলত  া ়ে, তরু্ প  তালদর েো ়ে েো ়ে পপ্রম হ ়ে না, 

এটাই রু্ঝলত পালর না েলোণী।  তােঁলদর োলল র্ ়েিঃসচন্ধর পর পেলেই পমল ়েলদর চর্ল ়ের 

জনে প্রস্তুত হলত হলতা।  প্রা ়ে প্রচতচদনই এই প্রসলে শুনলত হলতা মাচস-চপচস-

আত্মী ়েস্বজনলদর েো, চর্ল ়েটাই প ন চেল পমল ়েলদর জীর্লনর প্রধান ঘটনা।  আর এখন 

পমল ়েরা চর্ল ়ের খুর্  াললা সম্বন্ধও উচড়েল ়ে পদ ়ে এে েো ়ে।  
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চর্মানচর্হারী অচলর চর্ল ়ের র্োপালর পোলনা উৎসাহ পদখান না।  পমল ়ে   চদ চর্ল ়ে 

এলের্ালরই না েলর, তালতও তােঁর আপচত্ত পনই, পমল ়ে তােঁর র্ের্সা পদখলর্।  অচল এর 

মলধেই তােঁর প্রোবনার অলনেটা  ার চনল ়েলে।  

  

েলোতা ়ে চফলর আসার পর চর্মানচর্হারী খর্র পপললন প  প্রতালপর ওপর এের্ার 

আক্রমণ হল ়ে পগলে এর মলধে।  তােঁরা পর্নারস  ার্ার এে সিালহর মলধেই।  প্রতাপ 

চিচঠলত চেেুই জানানচন।  

  

চব ়োলদার োলেই, প্রতাপ আদালত পেলে পর্রুর্ার পর গাচড়েলত উঠলত  াচেললন, 

সরোর পেলে গাচড়ের র্ের্স্থ্া েরা হল ়েলে, চতনজন হাচেম এে গাচড়েলত  াতা ়োত েলরন, 

আর দু’জন।  চেললন প্রতালপর খাচনেটা পপেলন।  এেচট পেলল হঠাৎ প ন তােঁর সামলন 

মাচট খুেঁলড়ে উলঠ এেটা েুচর তুলললা।  এে সম ়ে ফুটর্ল পখললতন প্রতাপ, এখনও তােঁর 

স্না ়েু চবচেল হ ়েচন, চতচন হালতর গ্লোডলস্টান র্োগচট সলে সলেই তুলল ধরললন রু্লের 

োলে, ফলল েুচরটা তােঁর ডান র্াহুলত খাচনেটা পঘেঁলষ পগল।  পলরর মুহূলতবই প্রতাপ পসই 

র্োগচট চদল ়ে পেললচটর মুলখ এেটা আঘাত েরললন।  তারপরই তহ তি উলঠ পগল, 

পেললচটর আরও দু’জন সেী চেল, তারা এেটা পর্ামা ফাটাললা, পসটা অর্বে পালার্ার 

পে পচরষ্কার েরর্ার জনে।  

  

পেলল চতনচটলে ধরা পগল না।  পেউ অর্বে তালদর ধরার জনে চপেু ধাও ়োও েলরচন।  

  

প্রতালপর জামা রলক্ত চ লজ পগললও প্রতালপর আঘাত পতমন গুরুতর না।  অনে হাচেমলদর 

অনুলরালধও চতচন হাসপাতালল প লত রাচজ হনচন, পসাজা র্াচড়ে িলল এলসচেললন, চনলজর 

রুমাল চদল ়ে পর্েঁলধ চনল ়েচেললন র্োলণ্ডজ।  

  

চর্মানচর্হারীর সলে পদখা হর্ার পর প্রতাপ র্ললচেললন, আলর না না, ওরা আমালে 

মারলত আলসচন।  আমালে চনশ্চ ়েই অনে োরুর র্দলল  ুল েলর…।  আমালেই টারলগট 

েরলল চে ওরা এত সহলজ পেলড়ে চদত? ওরা চতনজন চেল, সলে পর্ামা চেল…।  আমালে 
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ওরা মারলর্ পেন র্ললা! আচম পতা চক্রচমনোল পেস র্া পচলচটেোল পেস েচর না।  পোলনা 

নেবাল পেলললে বাচেও চদইচন… 

  

েী জনে প  পে োলে মারলে পসটাই পতা পর্াঝার উপা ়ে পনই,  াদর্পুলরর  াইস 

িোলন্সলর প চদন চরটা ়োর েরললন, পসচদনই র্াচড়ে পফরার পলে তােঁলে খুন েরার েী 

 ুচক্ত োেলত পালর? সর্ খুনই চে নেবাল পেললরা েরলে? এখন পতা খুলনর োরর্ালর 

পনলম পলড়েলে অলনলেই।  এমনচে োরুর ওপর র্েচক্তগত রাগ োেললও তালে খুন েলর 

পসটা রাজধনচতে হতো নালম িাচলল ়ে পদও ়ো  া ়ে।  এই সর্ খুন চনল ়ে পুচলবও মাো 

ঘামা ়ে না, তারা নেবাললদর মারলত র্েে।  

  

র্ার্লুর র্ার্া চহলসলর্ অনে পাচটবর পেলললদরও রাগ োেলত পালর প্রলপর ওপর, তারই 

হ ়েলতা প্রচতলবাধ পনর্ার পিটিরা েলরলে।  চেন্তু পস েো চর্মানচর্হারী র্লললন না।  পেললর 

র্োপালর প্রতাপ খুর্ই স্পববোতর।  প্রতালপর এখনও দষঢ়ে ধারণা চবচলগুচড়েলত র্ার্লু 

চনলজর হালত োরুলে খুন েলরচন, তার পোলনা র্নু্ধ-টনু্ধর দাচ ়েত্ব পস ইলে েলর চনলজর 

োেঁলধ চনল ়েলে।  

  

প্রতাপলে সার্ধালন িলালফরা েরার জনে উপলদব পদও ়োর পোলনা মালন হ ়ে না।  

চর্মানচর্হারী চনলজই র্া েী েলর সার্ধান হলর্ন? 

  

পিার-ডাোতলদর সম্পলেব সার্ধান হও ়ো  া ়ে,  ুদ্ধচর্গ্রহ শুরু হলল মাো র্ােঁিালনার পিটিরা 

েরা  া ়ে, চেন্তু সাধারণ মধেচর্ত্ত ঘলরর পেললরা খুনী হল ়ে উঠলল তালদর সম্পলেব আর 

েী েলর সতেব হও ়ো  ালর্? এরা পতা প্রা ়ে চনলজলদর র্াচড়ের পেললরই মতন।  নানান 

োলজ, এই র্ল ়েসী পেললরা র্াচড়েলত র্া অচফলস অনর্রত আলস, তালদর প -লেউ হঠাৎ 

এেটা েুচর র্া চর ল ার র্ার েরলত পালর।  রাোঘালট প -লেউ এেটা েো র্লার েুলতা 

েলর হঠাৎ পমলর পদ ়ে।  এই রেমই পতা ঘটলে।  সলন্ধর পর পোলনা পোলনা রাো ়ে  াও ়োই 

নাচে অপরাধ! োগলজ এরেম খর্র পর্লরা ়ে প  মফস্বললর পোলনা পেলল হ ়েলতা 

েলোতা ়ে এলস পোলনা আত্মীল ়ের র্াচড়ের চঠোনা খুেঁজলে, তালে স্পাই সলন্দহ েলর 
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খতম েলর পদও ়ো হললা! পুচলব পেলে পতা মোপ এেঁলে পঘাষণা েলর পদও ়ো হ ়েচন প  

সলন্ধর পর েলোতার পোন্ পোন্ রাো ়ে ঢাো চনচষদ্ধ! 

  

চর্মানচর্হারী গাচড়েলত িলালফরা েলরন, তােঁর তরু্ খাচনেটা চনরাপত্তা আলে।  র্াচড়ের 

দরজা ়ে এেজন দালরা ়োন র্চসল ়েলেন।  চেন্তু প্রতাপ প ন পর্পলরা ়ো।  আদাললত  াও ়ো-

আসার সম ়েটুেু শুধু চতচন গাচড়ে পান, চেন্তু অনে সম ়ে র্াচড়েলত র্লস োোর মানুষ চতচন 

নন।  প্রচতচদন পাল ়ে পহেঁলট র্াজালর  ান।  েুচটোটার চদলন র্ালস-ট্রালম পঘালরন।  এের্ার 

 ার ওপর আক্রমণ েলর চর্ফল হল ়েলে, পলরর র্ার তালে পুলরাপুচর পবষ েলর পদর্ার 

জনে প  আততা ়েীরা সুল াগ খুেঁজলর্, পস সম্পলেব প্রতালপর পোলনা  ূলক্ষপ পনই।   া হ ়ে 

পহাে, এই রেমই প ন তােঁর মলনা ার্।  

  

এর্ালরও েষষ্ণনগলর আসার আলগ,চর্মানচর্হারী প্রতাপলে সলে আনলত পিল ়েচেললন, 

চেন্তু মমতার সামানে বরীর খারাপ, এই অজুহালত প্রতাপ এচড়েল ়ে পগলেন।  মমতা 

আলসালর েটির পান, েষষ্ণনগলরর জল  াললা, এখালন েল ়েেচদন োেলল মমতার 

উপোরই হলতা।  

  

েলোতার রাো ়ে এখন সর্ সম ়ে  ল ়ে  ল ়ে িললত হ ়ে।  সারা  ারলতই এখন েলোতা 

সম্পলেব চর্ষম র্দনাম।  অচফলসর োলজ র্া র্ের্সার োলজও র্লম্ব ও চদচি পেলে পেউ 

এখন েলোতা ়ে আসলত িা ়ে না।  চর্লদবী টুচরস্টরা পতা েলোতার নাম শুনললই আেঁতলে 

ওলঠ।  েষষ্ণনগলর এলস চর্মানচর্হারী অলনেটা চনচশ্চত পর্াধ েলরচেললন।  এটা তােঁর 

জ্স্থ্ান, চনলজর জা ়েগা, মহারাজা েষষ্ণিলন্দ্রর আমল পেলে তােঁলদর পূর্ব পুরুলষর 

ইচতহাস আলে এই বহলর।  তােঁলদর এে পূর্ব পুরুলষর সলে েচর্ রামপ্রসালদর পচরি ়ে 

চেল।  রামপ্রসালদর চনলজর হালত পলখা দু’খাচন গালনর পাণু্ডচলচপ তােঁলদর পাচরর্াচরে 

সম্পদ।  

  

চর্মানচর্হারী এই বহলরর অলনে মানুষলে পিলনন, র্েলর চতন িারর্ার এখালন চন ়েচমত 

আলসন, তােঁর মাল ়ের নালম এখালন এেচট স্থ্ানী ়ে স্কুললর এোিংলব পাো র্াচড়ে তুলল 
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চদল ়েলেন।  োচতলদর সলে পোলনা বত্রুতা পনই, তােঁর োোলদর সলে সম্পচত্ত আলপালস 

 াগ েরা হল ়ে পগলে।  োো এখন জীচর্ত পনই চেন্তু তােঁর পেললরা তােঁলে  চক্ত-শ্রদ্ধা েলর।  

এখালন োরা এলস তােঁর র্াচড়েলত আগুন লাগাললা? আগুলন  ত ক্ষ ়েক্ষচত হল ়েলে তার জনে 

ন ়ে, তােঁর জ্স্থ্ালন পেউ তােঁলে অর্াচিত মলন েলর, এই ধাক্কাটাই পর্বী েলর 

চর্মানচর্হারীর মলন পললগলে! 

  

পগা-র্চদে আসর্ার আলগই পেলম পগল আহত গরুটার আতবনাদ।   ারা আগুন লাচগল ়েলে।  

তারা পগা ়োলঘর আর হােঁসঘলরর দরজা খুলল চদলত পারলতা না? তাহলল অলর্ালা 

প্রাণীগুললালে মরলত হলতা না এমন  ালর্।  মানুলষর ওপলরই পতা মানুলষর রাগ োলে।  

ওলদর ওপলর পতা ন ়ে? 

  

এেটা চজচনসও পখা ়ো  া ়েচন, শুধু চতনলট গরু িুচর েলর চনললও অলনে টাো পপত।  

সুতরািং পর্াঝা  ালে, পিার-ডাোতলদর োজ ন ়ে,  ারা আগুন লাচগল ়েলে তালদর উলদ্দবে 

শুধু র্ধ্িংস েরা! 

  

অচল দুোপ িা চনল ়ে এলস র্লললা, র্ার্া পতামরা প তলর  াও, এখালন আর দােঁচড়েল ়ে 

পেলে েী েরলর্? 

  

রাজিন্দ্র র্লললন, ইস অচল-মা, পতামার মুখখানা প  োচল র্্ন  হল ়ে পগলে।  তুচম আর 

আেঁলির োলে প ও না! 

  

অচল আেঁিল চদল ়ে মুখ মুলে দুিঃখী গলা ়ে র্লললা, র্ার্া, চতনলট হােঁস মলর পগলে, আর 

দুলটাও পর্বীক্ষণ র্ােঁিলর্ না।  ওগুললা েী হলর্? 

  

চর্মানচর্হারীর র্দলল রাজিন্দ্রই র্লললন, পফলল চদলত হলর্।  মরা হােঁস পখলত পনই।  চেিংর্া 

দোলখা  চদ ঐ  ারা র্াইলর পেলে এলসলে তারা পেউ পন ়ে!  
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অচল র্লললা, আচম খার্ার েো র্চলচন।  প -দুলটা এখলনা পর্েঁলি আলে, ওলদর গাল ়ে েী 

র্ানবল লাগালনা  া ়ে? 

  

চর্মানচর্হারী পোলনা উত্তর চদললন না।  চতচন র্াচড়ের র্ার মহললর চদলে িলল পগললন।  

রাজিলন্দ্রর সলেও তােঁর এখন েো র্ললত ইলে েরলে না।  চেন্তু রাজিন্দ্র চেেুলত তােঁর 

সে োড়েলর্ন না।  েো র্লা তােঁর পনবা, পবষ রালত্র চতচন ঘুম প লঙ উলঠ এলসলেন, এখন 

চর্মানচর্হারীর ওপর প্রিুর উপলদব র্ষবণ েলর তার ক্ষচতপূরণ েরলর্ন।  

  

চর্মানচর্হারীর সলে প লত প লত রাজিন্দ্র চনিুগলা ়ে র্লললন, পতামার ঐ খুড়েতুলতা 

 াইগুললা-মুলখ খুর্ চমচটির  ার্ োলে, ওলদর চর্শ্বাস েলরা না, এই আচম র্লল চদলাম, 

েখন প  েুললাপানা িলক্কার তুললর্ তার চঠে পনই! 

  

চর্মানচর্হারী র্লললন, রাজুদা, পোটোোর পেলললদর সলে আমার পতা আর পোলনা 

স্বালেবর সম্পেব পনই।  তরু্ পদখুন ওরা চনলজরাই গাল ়ে পলড়ে আমার উপোর েরলত 

এলসলে।  

  

–ওসর্ পলাে-লদখালনা র্োপার, রু্ঝলল? ওরাই প  আগুন লাগা ়েচন, তার পোলনা গোরাচন্ট 

আলে? এটাই ওলদর ো ়েদা রু্ঝলল, র্ােঁ হাত র্াচড়েল ়ে পতামালে সাহা ে েরলর্, আর ডান 

হালত পতামালে েুচর মারলর্! 

  

রাজিন্দ্র এেটু আলগই নেবাললদর দা ়েী েলরচেললন, এখন আর্ার চর্মানচর্হারীর 

খুড়েতুলতা  াইলদর নালম পদাষ িাপালেন।  র্ল ়েস হল ়েলে, েখন েী র্ললন মলন রাখলত 

পালরন না।  

  

এটাও চর্মানচর্হারী জালনন প , চেেু চেেু পলালের র্োচধ োলে সর্ সম ়ে অপলরর নালম 

চনলন্দ েরা।  এই প  রাজিন্দ্র তােঁর খুড়েতুলতা  াইলদর নালম তােঁলে চর্চষল ়ে চদলত িাইলেন, 

এলত ওর চনলজর পোলনা লা  পনই।  শুধু শুধু ঝগড়ো র্ােঁচধল ়েই আনন্দ।  
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চর্মানচর্হারী রাজিলন্দ্রর পোলনা েো ়ে গুরুত্ব পদন না, চেন্তু র্ল ়েলস র্ড়ে র্লল ওেঁর মুলখর 

ওপর পোলনাও েড়ো েো র্ললত পালরন না।  

  

রাজিলন্দ্রর র্ল ়েস সত্তলরর ওপর, বরীলর এখনও পর্ব সামেবে আলে।  সারা জীর্ন জীচর্ো 

অজবলনর জনে পোলনা োজ েলরনচন, পাচরর্াচরে সম্পচত্তলতই িলল পগলে।  েলোতা 

পেলে চতচন দামী িুরুট আনান, আরও তােঁর চেেু চেেু বলখর চজচনস েলোতা পেলে 

আলস।  চেন্তু চতচন চনলজ েলোতা ়ে প লত িান না।  েলোতার জল- হাও ়ো তােঁর সহে হ ়ে 

না।  

  

–অচল-মা’র চর্ল ়ে দাও এর্ার! দুলটা পাস পতা চদল ়েলে।  এরপর পমল ়ে অরক্ষণী ়ো হল ়ে 

 ালর্।  আমালদর এখালন এেচট সুপাত্র আলে, সম্বন্ধ েরলর্া নাচে? পেললচট মোচজলস্ট্রট, 

 াললা র্িংব।  

  

–রাজুদা, অচলর চর্ল ়ের র্োপারটা আপচন অচললেই চজলেস েরলর্ন।  তার অমলত পতা 

চেেু হলর্ না।  

  

চর্মানচর্হারীর েণ্ঠস্বলর ষষৎ চর্রচক্ত ফুলট উলঠচেল, তাই রাজিন্দ্র িুপ েলর পগললন।  

র্াচড়েলত আগুন পললগলে, পসই চিতা ়ে চর্মানচর্হারী চনমগ্ন, এখন চে পমল ়ের চর্ল ়ে চনল ়ে 

চিতা েরার সম ়ে? 

  

এেটু পলর রাজিন্দ্র আর্ার সমূ্পণব প্রসে পচরর্তবন েলর র্লললন, চর্মান, পতামালে এেটা 

েো র্চল, তুচম নাচে এেটা খুলন নেবাল পেলললে চর্লললত পাচঠল ়ে চদল ়েলো? 

  

এর্ার চর্মানচর্হারী দারুণ িমলে উঠললন।  প  র্োপারচট অতেত পগাপন রাখা হল ়েচেল, 

তা েষষ্ণনগলরও পপৌেঁলে পগল েী েলর? র্াতালস েী খর্র েড়ো ়ে? মাত্র চতন-িার জন োড়ো 

র্ার্লুর ঘটনা আর োরুরই জানর্ার েো ন ়ে।  অেি প  রাজিন্দ্র েখলনা েলোতা ়ে  ান 

না, তােঁর োলনও এ খর্র এতচদন পলর পপৌেঁলে পগলে! রাজিন্দ্র আর্ার র্লললন, পে প  

োর ওপর এখন র্দলা চনলে তার চঠে পনই, রু্ঝলল? নেবাললদর মলধেও দল  াগ হল ়ে 
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 ালে শুনচে।  তুচম ঐ প  এেজনলে পদলবর র্াইলর পাচঠল ়েলো, পসজনে পতামার ওপর 

অলনলে পরলগ আলে।  সার্ধান, চর্মান, সার্ধালন পেলো!  

৫. েষষ্ণনগর পেলে র্হরমপুর 

েষষ্ণনগর পেলে র্হরমপুর েতখাচনই র্া দূর! পেলললর্লা ়ে অচলরা অলনের্ার র্হরমপুর 

হল ়ে মুচববদার্াদ, পখাসর্াগ পদখলত পগলে, এের্ার পসই পমম োচেমার সলে হাজারদু ়োরী 

পদখলত চগল ়ে েচর্ পতালা হল ়েচেল, ফ্রেপরা অচলর পসই েচর্ এখলনা আলে অোলর্ালম।  

তখন অর্বে অচ  ার্ে পশ্রণীর পেউ না পেউ সলে োেলতন, এখন অচল অনা ়োলসই 

এেলা প লত পালর, লাললগালা পোলসিালর িাপলল দু’ আড়োই ঘণ্টার পে।  

  

চেন্তু র্াচড়েলত আগুন লাগার পর চর্মানচর্হারী পমল ়েলদর র্াইলর পর্রুলত র্ারণ েলর 

চদল ়েলেন।  তােঁর মন প লঙ পগলে।  চতচন তকু্ষচন েলোতা ়ে চফরলত পারলল খুবী হলতন, 

চেন্তু র্সতর্াচড়ের পপেন চদলের পপাড়ো অিংবগুললা চেেু পমরামত না েরলল এলের্ালর 

প লঙ পড়েলর্।  চতচন চমচস্ত্র খাটালেন।  

  

প্রলতেের্ার অচলরু্চল ঘূণবীলত নানারেম মাচটর পুতুল চেনলত  া ়ে, পুতুললর বখ রু্চলরই 

পর্বী, র্াচড়ে পেলে এেটা চরেবা চনল ়ে  াও ়ো আর পসই চরেবালতই চফলর আসা, চেন্তু।  

চর্মানচর্হারী র্লললন এর্ালর পুতুল চেনলত প লত হলর্ না।  এেই রেম পতা পুতুল, পলর 

অলনে পাও ়ো  ালর্।  

  

ঘূণবীলতই  াও ়ো হলে না, তা হলল র্হরমপুর  াও ়োর পতা প্রশ্নই ওলঠ না।  অচল এের্ার 

পস প্রসে তুললতই চর্মানচর্হারী উচড়েল ়ে চদললন।  

  

অেি র্হরমপুলর শুক্রর্ার চর্লেললর্লা অচললে এের্ার প লতই হলর্।  

  

র্ার্া পোলনা োলজই প্রা ়ে র্াধা পদন না, সুতরািং র্ার্া পোলনা র্োপালর এের্ার না র্ললল 

আর তেব েরা  া ়ে না।  েষষ্ণনগর পেলে পােঁি মাইল দূলর এেটা ইস্কুল র্াচড়েলত পর্ামা 
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মারামাচর হল ়েলে রু্ধর্ার দুপুলর, পসই খর্র পার্ার পর র্ার্া-মা আরও সন্ত্রে হল ়ে 

আলেন।  চেন্তু এই সর্ পর্ামা, খুন, আগুন লাগালনার ঘটনা সাধারণ মানুলষর গা-সহা হল ়ে 

পগলে।  জীর্ন াত্রা পতা।  পেলম পনই।  পট্রলন র্ালস এেই রেম চ ড়ে।  প  রাো ়ে পর্ামার্াচজ 

হ ়ে, পসখালন পদাোন পাটগুললা দ্রুত ঝােঁপ পফলল পদ ়ে।  ঘণ্টা দু’ এে র্ালদই আর্ার খুলল 

 া ়ে সর্চেেু।  প -পাড়ো ়ে খুন হ ়ে, পলরর চদন পস পাড়োর মানুষজনলে পদখলল পর্াঝাই 

 া ়ে না প  পসখালন চেেু ঘটনা ঘলটলে।  

  

র্হরমপুলর েলোণীর পোট  াই োলেন, চতচন ডাক্তার, সদে এেচট নাচসবিং পহাম খুলললেন 

র্াস স্টোলির োলেই।  অচলরু্চললদর পসই বাচতমামা ও রীতা মামীমা গাচড়ে চনল ়ে এললন 

েষষ্ণনগলর, এখানোর পরামান েোেচলে িালিবর ফাদার বাচতমামার পপলসন্ট, পসই 

ফাদার হঠাৎ অসুস্থ্ হল ়ে পলড়েলেন র্ললই আসলত হল ়েলে বাচতমামালে, পসই সলে চতচন 

চদচদ-জামাইর্ারু্র সলেও পদখা েলর  ালর্ন।  

  

র্ষহস্পচতর্ার চদন এই বাচতমামা ও রীতা মামীমা প ন তদর্ পপ্রচরত।  অচল সাধারণত 

োরুর োলে চেেু িা ়ে না, অনুলরাধ েলর না, তা মামীমার োলে পস র্াচ্চা পমল ়ের মতন 

আর্দার ধরললা, আমালে পতামালদর সলে র্হরমপুলর চনল ়ে িললা, র্ার্ালে এেটু রু্চঝল ়ে 

র্ললা।  

  

গাচড়েলতই  াও ়ো, তরু্ চর্মানচর্হারী খুর্ পেন্দ েরললন না।  অচল চফরলর্ োর সলে? 

বাচতমামা র্লললন, র্হরমপুর পেলে তােঁর পিনা েতললাে প্রলতেেচদন েলোতা ়ে  া ়ে, 

এেজন োরুর সলে অচললে পট্রলন তুলল পদলর্ন সোললর্লা, েষষ্ণনগর পস্টবন পেলে 

চরেবা ধলর অচল র্াচড়ে িলল আসলর্।  চদলনরলর্লা  ল ়ের েী আলে? পেলল-লোেরারা 

মারামাচর খুলনাখুচন েরলে র্লট, চেন্তু পমল ়েলদর গাল ়ে পোোও হাত চদল ়েলে, এমন পতা 

পবানা  া ়েচন।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 61 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

দুপুলরর খাও ়ো-দাও ়ো হলতই চর্মানচর্হারী তােঁর বোলেলে তাড়ো চদললন, এর্ার পতামরা 

পর্চরল ়ে পলড়ো, গাচড়েলত েম সম ়ে পতা লাগলর্ না! সলন্ধ হল ়ে পগলল রাো ়ে  চদ পোোও 

গাচড়ে খারাপ হল ়ে  া ়ে? 

  

চর্মানচর্হারী আলগ এরেম  ীতু চেললন না।  র্াচড়েলত আগুন লাগার ঘটনার পলরই খুর্ 

দুর্বল হল ়ে পলড়েলেন।  

  

গাচড়েলত পর্ব গল্প েরলত েরলত আসা হচেল।  পলাবীর োলে উঠললা োলধর্বাখীর 

ঝড়ে।  ফােঁো রাোর দু’ পালব মাঠ, চর্লেললর্লালতই এমন চমবচমলব োললা আোব অচল 

েখলনা পদলখচন।  পসােঁ পসােঁ ব্ হলে চঠে প ন সমুলদ্র জাহাজ  াও ়োর মতন।  হাও ়োর 

দাপলট মলন হলে প ন গাচড়েটা দুলল দুলল উঠলে, প -লোলনা সমল ়ে উলট  ালর্।  সমে 

োি তুলল গাচড়েটা এে জা ়েগা ়ে োচমল ়ে রাখা হললা।  র্ড়ে গােপালা পেলে অলনে দূলর।  

এেটু আলগই ওরা রাোর ওপর এেটা চবরীষ গালের ডাল প লঙ পড়েলত পদলখলে।  

  

বাচতমামা পর্ব মজার মানুষ।  এইরেম এেটা পচরচস্থ্চতলত ঘার্লড়ে  ার্ার র্দলল চতচন।  

চস্ট ়োচরিং হুইল িাপলড়ে িাপলড়ে গান ধরললন, ঝড়ে পনলম আ ়ে, ওলর আ ়ে পর আমার শুেলনা 

পাতার ডালল ডালল… 

  

রীতা মামীমা পিাখ পগাল পগাল েলর র্লললন, এখন েী হলর্? এই ঝড়ে  চদ সহলজ না 

োলম? 

  

বাচতমামা র্লললন, তালতই র্া েী এমন হলর্? আমরা সারা রাত এখালন পেলে  ালর্া! 

  

রীতা মামীমা র্লললন,  চদ গাচড়েটা শুদু উচড়েল ়ে চনল ়ে  া ়ে? 

  

বাচতমামা পহলস উলঠ র্লললন, পসটা হলর্ এেটা ও ়োডব পরেডব! আোব পলে অোম্বালসডর 

গাচড়ে! চর্ড়েলার অপূর্ব েষচতত্ব! এেই সলে গাচড়ে ও এলরালপ্লন! পতামার মাোও পখলল 

র্লট, ঝলড়ে পোনচদন গাচড়ে উলড়ে পগলে এমন শুলনলো? 
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ঝলড়ের সলে সলে এখন পড়েলে র্ড়ে র্ড়ে র্ষচটিরর পফােঁটা।  গাচড়ের োলদ প ন অলনেগুললা োে 

এেসলে পদৌড়েলো।  রাো ়ে আর এেটাও গাচড়ে পনই।  

  

আরও এেটা গান গাইলত গাইলত হঠাৎ মাঝপলে পেলম চগল ়ে বাচতমামা র্লললন, অচল, 

পতালদর র্াচড়েলত আগুনটা পে লাগাললা র্ল পতা? আমার মলন হলে র্োপারটা পচলচটেোল 

ন ়ে।  েষষ্ণনগলর পোলনা পেললর সলে পতার পপ্রম-লট্রলমর র্োপালর পোলনা ঝগড়ো হ ়েচন 

পতা? 

  

অচলর র্দলল রীতা মামীমাই র্লললন,  ািঃ, েষষ্ণনগলর আর্ার োর সলে ওর পপ্রম হলত 

 ালর্? 

  

বাচতমামা  ুরু েুেঁিলে র্লললন, আর্ার মালন? অচলর েী এেটা পপ্রম অল পরচড হল ়ে 

পগলে নাচে? 

  

–জামাইর্ারু্র এে র্নু্ধ, সার্ জজ, তােঁর পেলল অতীলনর সলে অচল পতার  ার্ চেল না? 

পসই পেললচট এখন পোো ়ে পর, অচল? 

  

–অচল এর্ার মষদু গলা ়ে র্লললা, পস এখন অোলমচরোলত! 

  

–েী েরলত পগলে পর? িােচর েরলে, না পড়োশুলনা? 

  

–পেচমচস্ট্রলত চপ-এইি চড েরলে।  

  

বাচতমামা র্লললন, পেচমচস্ট্রলত চপ-এইি চড েরার জনে আলমচরো ়ে  ার্ার দরোরটা 

েী চেল? পস  ােলগ, অচলর আর এেটা র্নু্ধ োেললও েষষ্ণনগলরর পোলনা পেলল ওর 

পপ্রলম পড়েলত পালর না? এের্ার আমার নাচসবিং পহালম এেটা পেস এলসচেল, রু্ঝচল অচল, 

র্হরমপুলরর এেটা পেলল এে উচেললর পমল ়েলে  াললার্াসলতা, পেললটা এেটু মাোন 

টাইলপর, উচেলর্ারু্ তার সলে পমল ়ের চর্ল ়ে চদলত পতা রাচজই ন ়ে, পমল ়েলে চমবলতও 

র্ারণ েলর চদললন, তারপর পসই পেললটা এেচদন উচেলর্ারু্লে চমস েলর তার পপ্রচমোর 
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মামার মুলখ অোচসড র্া েুেঁলড়ে মারললা! পসই মামা  দ্রললালের এেটা পিাখ পতা র্ােঁিালনাই 

পগল না।  রু্লঝ দোখ র্োপারটা অচল, পতার পপ্রলম পেউ র্েেব হল ়ে আমার পপলট র্চসল ়ে 

চদল েুচর! চদনোল হল ়েলে এই রেম।  

  

চনলজর রচসেতা ়ে চনলজই পহলস উঠললা বাচতডাক্তার।  

  

তারপর র্লললা, ঝড়ে অলনেটা েলমলে, নাও পলস স্টাটব এলগইন! 

  

খুর্ পতালড়ে র্ষচটির পড়েলে র্লল রাোর সামলনর চদেটা প্রা ়ে চেেুই পদখা  া ়ে না।  গাচড়ে 

িললে খুর্ আলে।  পপেলনর সীলট র্লসলে অচল আর রীতা মামীমা।  গাচড়ের মাচলে চনলজ 

গাচড়ে িালালল র্াচড়ের পোলনা পলােলে সামলনর সীলট র্সলত হ ়ে, এটাই চন ়েম, চেন্তু 

সামলনর সীলট রাখা আলে এেগাদা পপেঁ ়োজ েচল আর পগাটা চতলনে লাউ, গাচড়ের 

পপেলনও  লর পদও ়ো হল ়েলে অলনেগুললা ঝুলনা নারলোল।  এসর্ অচললদর েষষ্ণনগলরর 

র্াচড়ের র্াগালনর ফসল।  

  

রীতা মামীমার পেলললমল ়ে চেেু হ ়েচন, তােঁর পিহারা অল্পর্ল ়েসী তন্বীর মতন।  বাচতমামা 

পমাটালসাটা  াচরক্কী ধরলনর মানুষ,  চদও স্ব ার্টা অলনেটা পেললমানুষ ধরলনর।  অচল 

তালে েক্ষলনা গম্ভীর সুলর েো র্ললত পবালনচন।  

  

রীতা মামীমা এে সম ়ে র্লললন, অচল, পতামালে এেটা েো চজলেস েরলর্া।  তুচম 

আমালদর সলে  ালো, খুর্  াললা লাগলে, চেন্তু তুচম হঠাৎ র্হরমপুলর আসার জনে পজদ 

ধরলল পেন? এখালন চে পতামার চর্লবষ পোলনা োজ আলে? োরুর সলে পদখা েরলত 

হলর্? 

  

বাচতমামা র্লললন, এই পর, তুচম ওলে এেটা পালসবানাল র্োপার চজলেস েলর পফললল? 

পমল ়েটালে পতা আচম র্াচ্চা র্ল ়েস পেলে পদখচে, চমলেে েো র্ললত পগললই ওর পিাখ 

মুখ লাল হল ়ে  া ়ে।  পতাতলালত শুরু েলর।  খুর্ প্রাইল ট চেেু হলল পতালে র্ললত হলর্ 

না পর, অচল! 
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অচল র্লললা, পোটমামা, পতামালে আর মামীমালে আচম র্ললর্া চঠেই েলরচেলুম।  চেন্তু 

পতামরা প্লীজ র্ার্ালে চেেু জাচনও না।  র্হরমপুর পজলল এেজলনর সলে আমালে এেটু 

পদখা েরলত হলর্! 

  

–র্হরমপুলরর পজলল…তার মালন পচলচটেোল চপ্রজনার পে? 

  

–আমালদর এেজন র্নু্ধ।  

  

–আমালদর র্নু্ধ মালন? আমরা চে তালে চিচন? 

  

–না, পতামরা চঠে পিলনা না।  

  

রীতা মামীমা র্লললন, পসই অতীলনর পোলনা র্নু্ধ।  তার মালন নেবাল।  অতীন পতা েী 

এেটা র্ড়ে রেম িালজব পলড়েই আলমচরো ়ে পাচলল ়ে পগলে না? 

  

অচল িমলে রীতা মামীমার চদলে তাোললা।  আজোল আর োরুলে চেেু র্লার দরোর 

হ ়ে।  সর্াই সর্ চেেু পজলন  া ়ে।  বাচতমামা রীতা মামীমারা মালঝ মালঝ েলোতা ়ে 

আলসন, হ ়েলতা র্ার্লুদালে দু এের্ার পদলখলেন তালদর র্াচড়েলত,  চদও র্ার্লুদার 

চর্ষল ়ে ওলদর সলে 

  

অচলর পোলনাচদন পোলনা েোই হ ়েচন! 

  

বাচতমামা র্লললন, নেবাল চপ্রজনালরর সলে পদখা েরচর্, পস পতা আলগ পেলে 

পারচমবান।  েরালত হ ়ে।  এমচন এমচন পতা পদখা েরলত পদলর্ না! 

  

অচল র্লললা, আমার পারচমবালনর চিচঠ আলে।  শুক্রর্ার চর্লেল সালড়ে িারলট…পতামরা 

 চদ হঠাৎ িলল না আসলত েষষ্ণনগলর, তা হলল র্ার্ালে না র্লল আমালে এোই আসলত 

হলতা।  
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–অচল, তুই রু্চঝ পাচট েচরস? পতার মতন এরেম নরম-সরম পমল ়েও প  প তলর 

  

–না।  আচম পাচটব েচর না।  চর্শ্বাস েলরা।  এেজন আমালে এই দাচ ়েত্ব চদল ়েলে।  গাচড়ের 

ডোস পর্াডব পেলে এেটা রালমর পােঁইট র্ার েলর গলা ়ে ঢালর্ার আলগ বাচতমামা 

র্লললন, আচম এেটু খাচে, অচল, তুই চেেু মলন েরচর্ না পতা? 

  

রীতা মামীমা তাড়েনা চদল ়ে র্লললন, এই, তুচম চড্রিংে েরলো প  একু্ষচন? নাচসবিং পহালম 

প লত হলর্ না? 

  

–আজ পপৌেঁলোলত পপৌেঁলোলত রাত নটা পর্লজ  ালর্।  আজ আর নাচসবিং পহালম  াও ়ো  ালর্।  

শু িংেলরর চডউচট আলে, ও মোলনজ েরলর্।  

  

গলা ়ে খাচনেটা রাম পঢলল বাচতমামা র্লললন, পতালে এেটা ঘটনা র্চল, অচল! রীতা, 

পসই প , পসই চডলসম্বলরর বচনর্ার রাচত্তলরর র্োপারটা! 

  

রীতা মামীমা র্লললন, ওিঃ,  ার্ললও এখনও আমার হাত পা ঠাণ্ডা হল ়ে  া ়ে! 

  

–ওরা চেন্তু র্ের্হার খারাপ েলরচন,  াই র্ললা! পবান, অচল, পসটা এই পতা মাস চতলনে 

আলগর ঘটনা।  চডলসম্বলরর পবষ বচনর্ার।  চড এম-এর র্ািংললা ়ে আচম তাব পখললত 

পগসলুম।  পর্ব বীত পলড়েচেল পস রালত।  তাব পখলা  াঙললা  খন, তখন রাত পপৌলন 

র্ালরাটা।  রীতালে র্লা চেল, চফরলত পদচর হলর্।  তাব-টাব পখলল আচম গাচড়েলত স্টাটব 

চদল ়েচে, তারপর পােঁি চমচনটও হ ়েচন, হঠাৎ আমার োেঁলধ পঠেললা এেটা পাইপগালনর 

নল।  ওরা দু’জন গাচড়ের পপেলনর সীলটর তলা ়ে শুল ়ে চেল।   ার্ তুই ওলদর সাহস, চড 

এলমর র্ািংললার সামলন গাচড়ে পােব েরা, পসখালন পসচন্ট্র-লফচন্ট্র োলে, তারই মলধে ওরা 

েী েলর গাচড়ের দরজা খুলল প তলর ঢুলে শুল ়ে চেল।  েতক্ষণ ধলর শুল ়ে চেল তাই র্া পে 

জালন! ওলদর ঐ সাহলসর জনেই আচম মলন মলন র্ললুম, চজতা রলহা পর্টা! 
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রীতা মামীমা র্লললন, র্ালজ েো র্ললা না! পতামার চনশ্চ ়েই তখন  ল ়ে প্রাণ উলড়ে 

চগল ়েচেল! 

  

বাচতডাক্তার র্লললন, হোেঁ,   ়ে পপল ়েচেলুম চঠেই।  এের্ার  ার্লুম, এর্ালর রীতা চর্ধর্া 

হললা।  অপালরবন পটর্লল আমার হালত েত পলাে খতম হল ়েলে, এর্ালর আচমও খতম।  

চেন্তু মলন মলন পেললগুললার সাহলসরও তাচরফ েলরচেলুম।  এটাও চঠে! ওলদর মলধে 

এেজন পর্ব  দ্র ালর্ই র্লললা, ডাক্তারর্ারু্, আমালদর এেজন পপলবন্টলে পদখলত 

প লত হলর্।  চেেু মলন েরলর্ন না, আপনার পিাখটা আমরা র্ােঁধলর্া, আপচন সলর র্সুন! 

আমরা গাচড়ে িালালর্া।  

  

রীতা র্লললন, না, তুচম  ুল র্ললো! ওরা পতামার পিাখ র্ােঁধললা গোর ধালর চনল ়ে চগল ়ে।  

  

–ও হোেঁ।  প্রেলম ওলদর এেজন আমার গাচড়েটা িালার্ার পিটিরা েলরচেল।  চেন্তু পসই সম ়ে 

আমার গাচড়েটার  খন তখন স্টাটব র্ন্ধ হল ়ে  াচেল।  গাচড়েও পতা অলনেটা পঘাড়োর মতন, 

চঠে পিনা হালতর পোেঁ ়ো োড়ো িললত িা ়ে না।  গোর ধার প বত আচমই িাচলল ়ে চনল ়ে 

পগলুম।  তারপর গাচড়ে পেলে নাচমল ়ে আমার পিাখ র্ােঁধললা এেটা োললা োপলড়ে।  পসখান 

পেলে হােঁচটল ়ে চনল ়ে পগল প্রা ়ে পলনলরা চমচনট।  অত রালত, বীলতর মলধে ওচদলে আর 

পলাে পনই পতা।  এেটাও।  আচম তখন েী  ার্চে র্ল পতা? এরা সাধারণত এলের্ালর 

পবষ সমল ়ে ডাক্তার ডালে।  অলনে সম ়েই পস রুগীর আর আবা োলে না।  ডাক্তালরর 

হালত রুগী মারা পগলল ডাক্তালরর পদাষ হ ়ে।  ওলদর হালত র্ন্দুে চপেল আলে, রালগ 

ঝড়োস েলর গুচল িাচলল ়ে পদলর্ আমার পপলট।  আজ রীতার চর্ধর্া হও ়ো পেউ আটোলত 

পারলর্ না।  আচম তখন মলন মলন আমার টাো প ়েসা উইল েলর  াচে, আর মলন মলন 

র্লচে, রীতা, তুচম আর্ার চর্ল ়ে েলরা।  পতামার পিহারা এখনও সুন্দর আলে।  

  

–অোই র্ালজ েো র্ললা না! এই সর্গুললা তুচম র্ানালো! 

  

–সচতেই এই সর্ই  ার্চেলুম।  পিাখ র্ন্ধ োেলল পতা চেেু পদখার উপা ়ে পনই, শুধু প লর্ 

প লত হ ়ে! এেটা পলড়ো র্াচড়েলত ঢুচেল ়ে পতা আমার পিাখ খুলল চদল।  সলে সলে পে প ন 
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এেজন র্লললা, এত পদচর েলর পফলচল, সর্ পবষ! রীতার েপালল চিতী ়ে চর্ল ়ে পনই।  

আচম তার েী েরলর্া? আচম পপৌেঁলোর্ার আলগই ওলদর পপলবন্ট মারা পগলে।  তখন আর 

আমালে পদাষ পদ ়ে েী েলর? আমালে র্লললা, পডে সাচটবচফলেট চললখ চদলত।  চলখলুম।  

প  মারা পগলে, তার নাম মাচনে  টিাজ।  পস ওলদর এেজন র্ড়ে–পগালের লীডার! 

  

অচল ঝুেঁলে পলড়ে চজলেস েরললা, েী নাম র্লললন? পিহারাটা মলন আলে আপনার? 

  

–আচম শুধু হাতটা তুলল েুেঁল ়ে পদলখচে।  মুখ পদখার দরোর হ ়েচন।  ওরা সর্াই মাচনেদা, 

মাচনেদা র্লল খুর্ ো্ন াোচট েরচেল।  অর্বে এেজন আমালে গাচড়ে প বত পপৌেঁলে চদল ়ে 

পগল।  ওফ, পসই এেখানা রাচত্তর পগলে র্লট! আলগ অতটা   ়ে পাইচন পর্াধ হ ়ে, চেন্তু 

ওরা  খন গাচড়েলত পপৌেঁলে চদল ়ে পগল, রু্ঝলুম প  আচম এ  াত্রা প্রালণ পর্েঁলি পগচে, আর 

পোলনা   ়ে পনই, তখনই আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হল ়ে পগল।  পস এে চপচেউচল ়োর চফচলিং।  

গাচড়ে আর স্টাটব চদলতই পাচর না।  

  

গাচড়ের মলধে অন্ধোর।  তালত অচলর পিাখ জলল প লস  ালে।  তার ো্ন া ়ে পোলনা ব্ 

পনই।  অচল স্টাচড সালেবলল পর্বীচদন  া ়েচন, ওলদর দললর সলে আর সম্পেব রালখচন, 

চেন্তু মাচনেদালে পস সচতেই শ্রদ্ধা েরলতা।  শুধু শ্রদ্ধাই ন ়ে, মাচনেদালে পদখললই পেমন 

প ন মা ়ো লাগলতা।  মাচনেদা পনই? অত নরম মলনর এেজন মানুষ, অতীন- পেৌচবেরা 

প্রা ়েই র্ললতা, মাচনেদা প ন ওলদর মাল ়ের মতন! 

  

সারা পে অচল আর পোলনা েো র্ললত পারললা না।  

  

পরচদন  ো সমল ়ে পস পগল পেৌচবলের সলে পদখা েরলত।  

  

এেটা পোট ঘলরর মাঝখানটা ়ে আলগ চেল শুধু পলাহার গরাদ, এখন জাল চদল ়েও চঘলর 

পদও ়ো হল ়েলে।  পোলনা চজচনস পদর্ার র্া পনর্ার উপা ়ে পনই।  পজল েতষবপলক্ষর োে 

পেলে অচল প  চিচঠ পপল ়েচেল, তালতও পলখা চেল প  চপ্রজনালরর জনে পোলনা উপহার 

আনা িললর্ না।  
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পসই ঘলরর দরজার োলে এেজন পলাে দােঁচড়েল ়ে, পস েোর্াতবা শুনলর্।  

  

এে মুখ দাচড়ে হল ়েলে পেৌচবলের, মাো ়ে এত র্ড়ে র্ড়ে িুল প  চনশ্চ ়েই উেুন আলে।  

পিাখ দুলটা ও চটলোললা নাে পদলখ পিনা  া ়ে পেৌচবেলে।  েপাললর রিংটাও প ন োললা 

হল ়ে পগলে।  

  

ঘলর ঢুলে পেৌচবেলে পদখা মাত্রই অচলর পিাখ ঝােঁপসা হল ়ে এললা।  চেন্তু তালে হাচস 

মুলখ েো র্ললত হলর্।  

  

অচলর খুর্ অচ মান হললা র্ার্লুদার ওপর।  র্ার্লুদা প ন স্বােবপলরর মতন এো পাচলল ়ে 

পগলে।  প  পদবটালে পস সর্লিল ়ে পর্বী ঘষণা েরলতা, পসই পদলব পস এখন টাো পরাজগার 

েরলে, লাল রলঙর গাচড়ে চেলনলে, উইেএলি সমুলদ্রর ধালর পর্ড়োলত  া ়ে।  আর তার 

প্রালণর র্নু্ধ পেৌচবে এই র্হরমপুলরর পজলল 

  

পেৌচবেই প্রেলম চজলেস েরললা, পেমন আলো অচল? 

  

অচল চেেু না র্লল মাোটা পহলাললা শুধু।  

  

পেৌচবে আর্ার চজলেস েরললা, রু্লুচদর োে পেলে চিচঠপত্র পাও? রু্লুচদর পেলল খুর্ 

অসুস্থ্ শুলনচেলুম।  

  

রু্লুচদ নালম পেউ পনই।  অচললে সর্ আন্দালজ রু্লঝ চনলত হলর্।  হ ়েলতা রু্লুচদ মালন 

র্ার্লুদা! 

  

–হোেঁ, চিচঠ পপল ়েচে।  এখন  াললা! 

  

–পতামালদর র্াগালন লাল পগালাপ ফুল ফুলটলে এর্ার? ইস, েতচদন প  লাল পগালাপ 

পদচখচন।  এেটা আনলত পারলল না? 
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লাললগালাপ মালন লালর্াজার।  পমপমলে লালর্াজালর চনল ়ে চগল ়ে চদলনর পর চদন পজরা 

েরা হল ়েলে।  পসই সলে বারীচরে অতোিার।  মাঝখালন রলট চগল ়েচেল প  অতোিার সহে 

েরলত না পপলর পমপম পাগল হল ়ে পগলে।  পসই খর্রটা চদলতই অচলর এখালন আসা।  

পমপলমর অসম্ভর্ মলনর পজার।  পমপম চফলটর রুগী হর্ার  ান েলর হাসপাতালল 

চগল ়েচেল।  চপ চজ হাসপাতালল পমপলমর সলে অচল পদখা েলরচেল এেচদন।  পমপম 

 াললা আলে।  পমপমই অচললে অনুলরাধ েলরচেল প -লোলনা  ালর্ পহাে এের্ার 

পেৌচবলের সলে পদখা েরলত।  

  

পস র্লললা, না, এর্ার সর্ লাললগালাপ ফুচরল ়ে পগলে।  সাদা ফুলটলে েল ়েেটা।  

  

পগলটর সামলন দােঁড়োলনা পলােচটর পঠােঁলট মষদু হাচস।  পস জালন প  এসর্ অেবহীন েোর 

অতরালল অনে পোলনা অেব আলে।  হ ়েলতা মলন মলন টুলে চনলে েোগুললা।  পলর চড-

পোড েরর্ার পিটিরা েরলর্! 

  

দু এেটা সাধারণ েো র্লার জনেই অচল চজলেস েরললা, পতামালে এরা েী পখলত-

পটলত পদ ়ে? পপট  লর? 

  

পেৌচবে র্লললা, আমরা পতা এখালন রা্ন া েলর খাই, জালনা না? 

  

–পতামালদর চে চবগচগরই পোলটব পপ্রাচডউস েরলর্? 

  

–পসরেম চেেু পবানা  ালে না।  

  

অচল আর এেটা েো চিতা েরললা।  পোটমামা র্ললচেললন, পজললর ডাক্তালরর সলে তােঁর 

পিনা আলে।  চতচন তােঁলে র্লল পেৌচবেলে হাসপাতালল  চতব েচরল ়ে চদলত পালরন।  তা 

হলল ও পস্পবাল ডাল ়েট পালর্।  চেেুটা আরালম োেলর্।  চেন্তু অচলর ধারণা, পসরেম 

পিটিরা েরা হললও পেৌচবে এো চনলজর জনে আলাদা পোলনা সুল াগ পনলর্ না।  

  

তরু্ পস চজলেস েরললা, পতামার প  পপলট র্েো হলতা খুর্? আলসার চেনা পদচখল ়েলো? 
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পেৌচবে পসটা উচড়েল ়ে চদল ়ে র্লললা, এখন  াললা আচে।  র্েো-টোো চেেু পনই।  ওসর্ 

পসলর পগলে।  

  

তারপর অচলর পিালখর চদলে পিাখ পরলখ পেৌচবে চজলেস েরললা, আমার মা পেমন 

আলে? মাল ়ের সলে তুচম চে পদখা েলর এলসলো? 

  

পেৌচবেলদর র্াচড়েলত অচল  া ়ে চন র্লট, চেন্তু তার মা সম্পলেব চর্লবষ খারাপ পোলনা 

খর্র পবালন চন।  এখনোর চদলন পোলনা পেলল  চদ নেবাল চহলসলর্ পুচললবর হালত ধরা 

পলড়ে, তাহলল তার মা চনশ্চ ়েই রাচত্তলর ঘুলমালত পালরন না।  সুতরািং পেৌচবলের মা 

চনশ্চ ়েই  াললা পনই, তলর্ পর্েঁলি আলেন।  

  

অচল র্লললা, পতামার মাল ়ের বরীর সুস্থ্ আলে।  

  

পেৌচবে আর্ার পজার চদল ়ে চজলেস েরললা, আমার মাল ়ের সলে পদখা হল ়েলে? চতচন 

চেেু র্লললেন? 

  

অচল এর্ার রু্ঝলত পারললা, পেৌচবে চনলজর মাল ়ের েো জানলত িাইলে না।  র্ারু্লদা-

পেৌচবেরা  ােঁর সম্পলেব র্ললতা আমালদর মাল ়ের মতন,লসই মাচনেদার েো ও জানলত 

িাইলে।  চেন্তু পসই নামটা উচ্চারণ েরা  ালর্ না।  

  

এ প্রলশ্নর েী উত্তর পদলর্ অচল? পস চে চমলেে েো র্ললর্? তার পিা লখ আর্ার জল 

আসলে।  চেন্তু পেৌচবলের সামলন চেেুলতই দুর্বলতা পদখালল িললর্ না।  

  

এমনও পতা হলত পালর, অচল প্রশ্নটা রু্ঝলত পারললা না।  মা মালন পাচটবর পহড মলন েরাও 

সম্ভর্।  িারু মজুমদার এখনও ধরা পলড়েনচন।  

  

অচল পজার েলর মুলখ হাচস ফুচটল ়ে র্লললা,  াললা আলেন।  পতামার মা  াললা আলেন! 
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৬. অতীলনর প্রর্ল আপচত্ত সলত্ত্বও 

অতীলনর প্রর্ল আপচত্ত সলত্ত্বও চসদ্ধােব তালে প্রা ়ে পজার েলরই চনল ়ে পগল বাতালর্ৌচদর 

র্াচড়েলত।  

  

বাতালর্ৌচদ ইচলব মাে খাও ়োর্ার পনমত্ন  েলরলেন, ইচলব মালের নাম শুলনও প লত 

রাচজ হ ়ে না, অতীন চে এমনই পাষি? চর্োনা ়ে োত হল ়ে শুল ়ে োো অতীলনর গাল ়ে 

এেটা জামা েুেঁলড়ে চদল ়ে চসদ্ধােব র্লললা, আর চেেুচদন োে তারপর রু্ঝচর্।  এলদলব 

আমালদর র্াঙালীত্ব র্ললত চটলে োলে শুধু ইচলব মাে, দুগবা পুলজা আর রর্ীন্দ্রনাে।  এই 

চনউ ই ়েলেব এেমাত্র বাতালর্ৌচদর র্াচড়েলতই ঐ চতনলট চজচনস পাচর্! 

  

র্াঙাল পচরর্ালরর পেলল হললও অতীলনর ইচলব মালের প্রচত পলা  পনই।  সিালহর পর 

সিাহ পোলনারেম মাে না পখললও তার চেেু আলস  া ়ে না,  ালতর র্দলল সোণু্ডইি র্া 

হোমর্াগবার পখল ়ে পস চদচর্ে িাচলল ়ে চদলত পালর।  তাোড়ো নতুন োরুর সলে আলাপ 

েরলত পস এলের্ালরই আগ্রহ পর্াধ েলর না।  বাতালর্ৌচদ নালম এে অলিনা মচহলার 

র্াচড়েলত পস পেন।   ালর্? 

  

চসদ্ধােব এসর্ ওজর আপচত্তলত োনই চদল না।  বাতালর্ৌচদলে পস জাচনল ়ে চদল ়েলে প  

তার সলে এেজন র্নু্ধ োলে, বাতালর্ৌচদ চর্লবষ েলর র্লল চদল ়েলেন পসই র্নু্ধচটলে 

চনল ়ে আসলত।  

  

গজগজ েরলত েরলত উলঠ র্লস অতীন র্লললা, বচনর্ার চদনটা শুধু শুল ়ে শুল ়ে োটালর্া 

তারও উপা ়ে পনই? গাদা গুলের পোন্ট-বাটব-লোট–জুলতা-লমাজা পলর পর্রুলত োরুর 

 াললা।  লালগ? 

  

চসদ্ধােব হাসলত হাসলত র্লললা, তুই পগেলটর ‘পপাল ়েচট্র অোি লাইফ পলড়েচেস? 

  

–না, আচম েচর্তা-টচর্তা চেেু পচড়েচন  াই! 
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–এটা েচর্তা ন ়ে, প্রর্ন্ধ।  তালত পগেলট এে জা ়েগা ়ে পর্ারডলমর এেটা উদাহরণ চদলত 

চগল ়ে র্লললেন, এেজন ইিংলরজ এেচদন পঝােঁলের মাো ়ে আত্মহতো েলর পফলললা, তার 

োরণ প্রলতেেচদন চন ়েমমাচফে জামা োপড়ে পরা আর পখালা তার সহে হচেল না।  

স েতার এই পতা এে জ্বালা  াই? তাও পতা আমরা ইিংলরজলদর মতন পনমত্ন  র্াচড়ে 

প লত হলল ফমবাল ই চনিং পড্রস পচর না, গলা ়ে োললা পর্া র্ােঁচধ না।  তুই ইলে েরলল 

পতার পাজামা পািাচর্র।  

  

ওপর ও ারলোটটা িাচপল ়ে চনলত পাচরস! 

  

চসদ্ধােব অর্বে এেটু পর্বী সাজ পপাবােই েরললা।  এেটা চসলের সালটব লাগাললা ঝুলটা 

মুলক্তার োফ চলিংে।  টাইল ়ের র্দলল গলা ়ে ো ়েদা েলর জচড়েল ়ে চনল এেটা র্াচটলের 

োজ েরা স্কাফব।  

  

রাো ়ে পর্চরল ়ে চসদ্ধােব অতীনলে দবটা ডলার চদল ়ে র্লললা, োরুর র্াচড়েলত পনমত্ন  

পখলত পগলল সলে চেেু চনল ়ে  াও ়ো উচিত।  তুই চলোর পস্টার পেলে এে পর্াতল ও ়োইন 

চেলন চনল ়ে আ ়ে, আচম সামলনর পদাোন পেলে চেেু ফুল চেলন চনচে।  

  

অতীন পপেন চফলর পা র্াড়োলতই চসদ্ধােব পডলে র্লল, এই, েী ও ়োইন আনচর্ র্ল পতা? 

অতীন চনচর্বোর মুলখ চজলেস েরললা, েী ও ়োইন? দব-ডলালরর মলধে  া পাও ়ো  া ়ে।  

  

চসদ্ধােব পহলস র্লললা, র্াঙাল আর োলে র্লল! এতচদন ইিংললি োচটল ়ে এচল, ওখালন 

ওরা পতালে চেেু পবখা ়েচন? এেটা প -লোলনা ও ়োইন চনললই হললা? ইচলব মালের 

পনমত্ন  না? সাদা আচমলষর জনে সাদা মদ।  এে পর্াতল পর্ালদা পহা ়োইট ও ়োইন চনল ়ে 

আ ়ে।  
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চসদ্ধােব চেনললা এে গুে লাললগালাপ।  ও ়োইলনর পর্াতললর পিল ়েও তার দাম পর্বী।  

দু’জলন হােঁটলত হােঁটলত এলস দােঁড়োললা এইটে চস্ট্রলটর পমালড়ে।  চসদ্ধালেবর এে র্নু্ধ সমীর 

তালদর এখান পেলে তুলল পনলর্।  

  

অতীন এেটা চসগালরট ধচরল ়ে চজলেস েরললা, পতার ঐ বাতালর্ৌচদর স্বামী েী েলরন? 

চসদ্ধােব র্লললা, বাতালর্ৌচদর হাজর্োি হললন পােঁিুদা।  এলের্ালর চনপাট  াললামানুষ।  

পােঁিুদা আমালদর চবর্পুর পেলে পাস েরা পমোচনেোল ইচিচন ়োর, চেন্তু আচম প্রা ়েই 

 াচর্, ঐ পগালর্িারা মানুষচট চবর্পুলরর পহালস্টলল পােঁিচট র্ের োটাললন েী েলর! পােঁিুদা 

এে ঘণ্টা ়ে এেটার পর্বী েো র্ললন না।  ওলদর র্াচড়েটালে পেউ পােঁ িুদার র্াচড়ে র্লল না, 

সর্াই র্লল বাতালর্ৌচদর র্াচড়ে।  বাতালর্ৌচদ গান গাইলত পালরন।  এখালন র্াঙালীলদর 

চেল ়েটার হলল বাতালর্ৌচদ র্ােঁধা চহলরাইন।  আর্ার পলােলে পডলে পডলে খাও ়োলতও 

 াললার্ালসন! ওেঁলদর র্াচড়ে পতা েুইন-এ, বাতালর্ৌচদও এখনোর র্াঙালীলদর েুইন, 

মচক্ষরানীও র্ললত পাচরস।  

  

–আচম ওখালন চগল ়ে েী েরলর্া র্ল ত, চসদ্ধােব? চনশ্চ ়েই আরও অলনে পলাে োেলর্, 

োরুলে চিচন না… 

  

–এই ালর্ই পতা পিানাশুলনা হ ়ে।  

  

–আমার বরীরটা সচতে  াললা লাগলে না পর! আচম র্াচড়ে চফলর  াই।  আমার শুল ়ে োেলত 

ইলে েরলে।  

  

–এেটা োপ্পড়ে খাচর্, অতীন।  র্লচে না, বাতালর্ৌচদর ওখালন পগললই পতার জড়েতা পেলট 

 ালর্।  

  

অতীন চসদ্ধােবর পিালখর চদলে পিাখ পরলখ অদু্ভত ালর্ হাসললা।  েলোতার েচফ হাউলস 

তার র্নু্ধলদর মলধে পস চেল স্বা াচর্ে পনতা পগালের, তার পমজালজর জনে সর্াই তালে 

  ়ে পপত, এই চসদ্ধােব পোলনাচদন তার মুলখর ওপর এেটাও েো র্ললচন।  
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চসদ্ধােব অতীলনর চপঠ িাপলড়ে চদল ়ে র্লললা, চি ়োর আপ মাই র্ ়ে!  

  

সমীর এলস পপৌেঁেললা োেঁটা ়ে োেঁটা ়ে সালড়ে সাতটা ়ে।  দরজা খুলল চদল ়ে র্লললা, িটপট 

উলঠ পলড়ো, একু্ষচন চটচেট চদল ়ে পদলর্! 

  

পনা পাচেবিং এলাো ়ে গাচড়ে েল ়েে মুহূতব োমালনাই দারুণ অপরাধ, চসদ্ধােব পদৌলড়ে উলঠ 

পড়েললা সামলনর সীলট, অতীন পপেলন।  

  

আরও খাচনেটা দূলর এলস সমীর এেটা ড্রাগ পস্টালরর সামলন পেলে তুলললা তার স্ত্রী 

র্াসর্ীলে।  অতীলনর সলে র্াসর্ীর পদখা হ ়েচন আলগ।  চসদ্ধােব পচরি ়ে েচরল ়ে চদল ়ে 

র্লললা, আমার র্নু্ধ অতীন, চেচল ়োন্ট স্টুডন্ট, েল ়েে মাস আলগ এলসলে… 

  

অতীন শুধু এেটা শুেলনা নমস্কার েরললা, সারা রাো এেটাও েো র্লললা না অনেলদর 

সলে।  

  

বাতালর্ৌচদলদর র্াচড়েটা এেটা সুন্দর চনজবন রাো ়ে, সামলন এে টুেলরা র্াগান।  গাচড়ে 

পেলে পনলম অতীন প্রেলমই লক্ষ েরললা, পসই র্াগালন অলনেগুললা পর্ব র্ড়ে র্ড়ে পগালাপ 

ফুলট আলে।  চসদ্ধােবও পগালাপ ফুলই এলনলে।  

  

পর্ল র্াজার্ার পর দরজা খুলললন বাতালর্ৌচদ চনলজ।  পর্ব লম্বা ও র্ড়ে পিহারার মচহলা, 

মাো ়ে অলনে িুল, পদর্ী প্রচতমার মতন মুলখর গড়েন।  প্রেলমই চতচন র্েুচনর সুলর 

র্লললন, পতামরা এত পদচর েরলল, সমীর চনশ্চ ়েই পলট েলরলে? এই র্াসর্ী, পতামা ়ে 

র্ললচেলুম না।  আলগ এলস আমা ়ে এেটু পহল্প েরলর্! 

  

র্াসর্ী র্লললা, আমার প  আটটা ়ে েুচট, তরু্ আচম পলনলরা চমচনট আলগ অফ চনল ়েচে! 
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অতীলনর চদলে পিল ়ে বাতালর্ৌচদ র্লললন, আপচনই রু্চঝ চসদ্ধােবর র্নু্ধ? এ েী, আপচন 

ও ়োইন এলনলেন পেন? প্রেম চদন আমার র্াচড়েলত-না না এটা খুর্ অনো ়ে হল ়েলে, এত 

ও ়োইন জলম পগলে আমালদর… 

  

চসদ্ধােবর হাত পেলে পগালালপর গুে চনল ়ে চতচন র্লললন, আিঃ েী সনু্দর! চঠে এই পারল 

োলারটা আমার র্াগালন চেেুলতই পফােঁটালত পাচর না! 

  

বাতালর্ৌচদলে পদলখই অতীলনর মলন হললা, এই মুখখানা প ন তার পচরচিত।  পোো ়ে 

পদলখলে আলগ? ।  

  

ড্রচ ়েিংরুলম ে’সাতজন নারী পুরুষ আলগ পেলেই উপচস্থ্ত।  পুরুষরা র্াসর্ীর জনে উলঠ 

দােঁড়োললা, বাতালর্ৌচদ র্লললন, পতামরা চনলজরা পচরি ়ে েলর নাও, আচম িট েলর 

এের্ার চেলিন পেলে ঘুলর আসচে! র্াসর্ী, এেটু এলসা না আমার সলে!  

  

এ র্াচড়েলত ফা ়োর পপ্লস আলে, তারমলধে োলঠর আগুলনর র্দলল জ্বললে এেটা 

ইললেচট্রে হীটার।  তার এে পালব সাদা পািাচর্ ও পাজামা পলর র্লস আলেন এই 

পচরর্ালরর েতবা পােঁিুদা, মুলখ পাইপ।  চসদ্ধােব র্সললা এেচট চেলবারী পমল ়ের পালব।  

এেজন মাঝর্ল ়েসী  দ্রললাে অতীনলে পডলে র্সাললন চনলজর োলে।  হাত তুলল নমস্কার 

েলর চতচন র্লললন, আমার নাম অচম ়ে চমত্র।  আপচন পদব পেলে নতুন এলসলেন রু্চঝ? 

পদলবর খর্র েী র্লুন? 

  

উলটাচদে পেলে চসদ্ধােব র্লললা, অচম ়েদা, ও হলে আমার েলললজর র্নু্ধ অতীন, 

এখালন।  আসর্ার আলগ র্ের খালনে ইিংলোলি োচটল ়ে এলসলে।  

  

অচম ়ে চমত্র র্লললন আেঁ, ইিংলোি! আচমও পসখালন চেলাম, পসল ন ই ়োসব, ওখানোর 

ওল ়েদার আমার সুট েরললা না, পরাদ্দুর এত েম পদখা  া ়ে, এত ঠািা র্রফ পতা 

এখালনও পলড়ে, চেন্তু ইিংলোলি এলের্ালর ওল ়েট পোল্ড…তা োড়ো চেচটব জাতটা এখলনা 

এত েনচসলটড, ওলদর সলে মাচনল ়ে িলা… 
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চসদ্ধােব র্লললা, আসল েোটা র্ললেন না পেন অচম ়েদা? ইিংলোলির পিল ়ে এখালন টাো 

পরাজগালরর পস্কাপ পর্বী।  অলনলেই এখন িান্স পপলল আটলাচন্টে পাচড়ে চদলে! 

  

অচম ়ে চমত্র র্লললন,  র্ সোচটসফোেবান এখালন অলনে পর্বী।  ইফ ইউ েোন পু  

ইল ়োর পমচরট অোি এচফচসল ়েচন্স, এখালন তুচম োজ েরার অলনে সুল াগ পালর্।  

চরসালিবর োজ েরলত পগললও এখালন এতরেম সুচর্লধ আলে… 

  

চসদ্ধােব আর্ার র্লললা, জর্ সোচটসফোেবলনর পিল ়েও র্ড়ে েো হলে টাো! আচম অতত 

তাই রু্চঝ! পাউলির পেলে ডলার অলনে স্ট্রিং টচনে! 

  

সমীর এলসই র্ার পটিালরর দাচ ়েত্ব চনল ়েলে।  োর েী লাগলর্, োর পগলাস খাচল, এই 

সর্ পদখলত পদখলত পস অতীলনর োলে এলস চজলেস েরললা, পতামালে েী পদলর্া? স্কি 

না র্ার্বন? 

  

অতীন র্লললা, চেেু না! 

  

চেলবারী পমল ়েচটর সলে েো র্ললত র্ললত িমলে মুখ তুলল চসদ্ধােব তাোললা তার র্নু্ধর 

চদলে।  েল ়েে সিাহ ধলর অতীন খুর্ পর্বী মদেপান েরলে, র্াচড়েলত এো এো র্লস 

পর্াতল পবষ েলর, তার হঠাৎ মদেপালন অরুচি! পােঁিুদার র্াচড়েলত চস াস চরগোল োলে, 

ঐ পর্াতল পেনার সাধে তার র্া অতীলনর পনই।  পােঁিুদার র্াচড়েলত  ত ইলে খাও ়ো  া ়ে।  

  

চসদ্ধােব র্লললা, অতীন তুই র্ী ়োর চনচর্?  াললা ডাি র্ী ়োর আলে।  

  

অতীন আর্ার দুচদলে মাো নাড়েললা।  এমনচে পোোলোলা চনলতও পস রাচজ হললা না।  

তার ইলে েরলে না।  এই সর্ পাচটবলত মদই পহাে র্া ঠািা নরম পানী ়েই পহাে, হালত 

এেটা পগলাস ধলর োোই রীচত, অতীন শুধু চসগালরট টানলত লাগললা।  োরুর সলে 

আলাপ েরার র্দলল পস পটচর্ল পেলে তুলল চনল চনউজউইে।  
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সর্ পাচটবলতই এেজন পেউ প্রধান র্ক্তা োলে।  এখালন পসই  ূচমো চনল ়েলেন অচম ়ে 

চমত্র।  ইচন অনেলদর েো র্লার চর্লবষ সুল াগই পদন না।  এর ো ়েদাচট চর্চিত্র।  ইচন 

অনেলদর মুলখর চদলে তাচেল ়ে এেটা চেেু প্রশ্ন েলরন, তারপর উত্তরচট পবানার আলগই 

পস চর্ষল ়ে চনলজ র্ললত শুরু েলর পদন।  

  

এখন চতচন র্ললত শুরু েলরলেন প্রর্াসীলদর এেচট অচত চপ্র ়ে চর্ষ ়ে চনল ়ে।  পদলবর চনলন্দ! 

অচম ়ে চমত্র দু’র্ের আলগ মাত্র চতন সিালহর জনে পদলব ঘুলর এলস এমনই চবহচরত 

হল ়েলেন প  পসই সম্পলেবই র্লল  ালেন অনর্রত।  েলোতা ়ে পগলল ইিংচরচজ উচ্চারণ 

প বত  ুলল প লত হ ়ে।  ওখানোর পেলললমল ়েরা পরীক্ষা ়ে ফোর হ ়ে না, ফাস্ট হ ়ে! অচম ়ে 

চমত্রর এে খুড়েতুলত  াই চহচস্ট্র অনাসব পলড়ে, তার  া ইিংচরচজ উচ্চারলণর র্হর! েলোতার 

রাোঘালটর  া অর্স্থ্া, চবক্ষারও পসই এেই রেম দুরর্স্থ্া! নেবাল পেললরা স্কুল-েললজ 

পপাড়োলে, মাস্টারলদর মারলে।  পলখাপড়োর আর দরোর পনই। …েলোতার র্াতালস 

চনশ্বাস চনলত প বত েটির হ ়ে… 

  

চসদ্ধােব দু’এের্ার প্রচতর্াদ েরার পিটিরা েলর তারপর চেলবারী পমল ়েচটর প্রচত পর্বী 

মলনাল াগ চদল।  অনে মচহলারা এে পালব উলঠ চগল ়ে সুপার মালেবলট েী েী চজচনলসর 

পসল চদলে পসই চর্ষল ়ে আললািনা েরলেন।  পােঁিুদা পাইপ টানলত টানলত হাসলেন মুিচে 

মুিচে।  

  

অতীন পোলনা েোই শুনলে না।  পস প ন পষচের্ীর লাজুেতম র্েচক্ত।  

  

বাতালর্ৌচদ আর্ার এ ঘলর এলস ঢুেলতই অতীলনর মলন পড়েললা, এই মুখখানা পস 

পদলখচেল অলনেচদন আলগ, পদওঘলর।  তখন অতীন খুর্ পোট, এেটা পর্ব র্ড়ে র্াচড়েলত 

োেলতন।  রু্লামাচস, বাতালর্ৌচদর মুখখানা অচর্েল পসই রু্লামাচসর মতন।  চেন্তু পসই 

রু্লামাচসই এই বাতালর্ৌচদ হলত পালরন না, এতচদলন রু্লামাচসর অলনে র্ল ়েস হল ়ে 

 ার্ার েো–এের্ার চত্রেূট পাহালড়ে পর্ড়োলত চগল ়ে পদখা হল ়েচেল রু্লামাচসলদর সলে।  

অতীলনর মলন পলড়ে  ালে, দাদা খুর্ মুগ্ধ ালর্ তাচেল ়ে োেলত রু্লামাচসর মুলখর চদলে, 
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তখন রু্ঝলত পালরচন, অতীন এখন রু্ঝলত পারলে, দাদা রু্লামাচসর পপ্রলম পলড়ে 

চগল ়েচেল, দাদার েচর্তার খাতা ়ে পদওঘলরর পট ূচমো ়ে দুলটা েচর্তা পর্াধ হ ়ে 

রু্লামাচসলে চনল ়েই।  পোো ়ে পগল পসই েচর্তার খাতা? 

  

অতীন চে পসটা চবচলগুচড়ে চনল ়ে চগল ়েচেল? নাচে ফুলচদর োলেই রল ়ে পগলে? চঠে মলন 

পড়েলে না।  চবচলগুচড়েলত চনল ়ে পগলল, পসটা আর পোলনাচদনই পাও ়ো  ালর্ না।  ফুলচদর।  

োলেই রাখা উচিত চেল।  

  

বাতালর্ৌচদ র্লললন, খার্ার চেন্তু পরচড।  পতামরা গরম গরম পখল ়ে নাও, ঠািা হলল 

এলের্ালর  াললা লাগলর্ না।  

  

অচম ়ে চমত্র তখন এেটা লম্বা গলল্পর মাঝখালন, তােঁলে োচমল ়ে পদও ়ো হললা প্রা ়ে পজার 

েলর।  ডাইচনিং রুলম িলল এললা সর্াই।  পটচর্লল এে সলে এতজন র্সলত পারলর্ না, 

পপ্ললট তুলল চনলত হলর্।  ধপধলপ সাদা গরম  াত পেলে পধােঁ ়ো উড়েলে।  ইচলব মাে োড়োও 

আরও পর্ব েল ়েেচট পদ পটচর্লল সাজালনা।  

  

এলদলব এই ইচললবর নাম বোড মাে।  সালহর্লদর পদলব সর্ চেেুই র্ড়ে র্ড়ে, পদ্মা-গোর 

ইচললবর পিল ়ে এই বোডও আোলর র্ড়ে হ ়ে, চতন পেচজ সালড়ে চতন পেচজ ওজলনরও 

পাও ়ো  া ়ে।  বাতালর্ৌচদ জানাললন প  এেচট ইটাচল ়োন মােও ়োলা তার পদাোলন এই 

বোড়ে মাে এললই বাতালর্ৌচদলে পফান েলরন।  এই মাে প  র্াঙালীলদর অচত চপ্র ়ে তা 

ইটাচল ়োনরাও পজলন পগলে।  

  

 ালতর সলে খাচনেটা ডাল পনও ়োর পর হঠাৎ অতীন চঠে েলর পফলললা, পস ঐ মাে 

খালর্ না! 

  

বাতালর্ৌচদ এেটু পলরই অতীলনর পপ্ললটর চদলে নজর চদল ়ে র্লললন, এ েী, আপচন মাে 

চনললন না? দােঁড়োন আপনালে আচম পপচটর মাে তুলল চদচে।  
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অতীন পপ্লটটা সচরল ়ে চনল ়ে র্লললা, আচম ইচলব মাে খাই না।  আমার গন্ধ লালগ।  

  

বাতালর্ৌচদর মুখখানা ফোোলস হল ়ে পগল।  তােঁর চনলজর হালত রা্ন া েরা মােলে 

প্রতোখোন।  েরা প ন তােঁর প্রচত র্েচক্তগত অপমান।  

  

চতচন চসদ্ধােবর চদলে তাচেল ়ে র্লললন, এ েী, চসদ্ধােব, তুচম এেো আমালে আলগ 

র্ললাচন? আচম ইলে েলর আজ মািংস েচরচন, উচন েী চদল ়ে খালর্ন? চফ্রলজ সোমন মাে 

আলে, এেটু দােঁড়োন, েল ়েেখানা প লজ চদচে! 

  

চসদ্ধােবও অর্াে হল ়ে পগলে।  েলোতা ়ে অতীনলদর র্াচড়েলত পস চতন-িারচদন  াত 

পখল ়েলে, অতীনলে পস ইচলব মাে পখলত পদলখলে।  তরু্ অতীলনর হঠাৎ মত পচরর্তবলন 

পস পোলনা পজার েরললা না।  পস র্লললা, বাতালর্ৌচদ, আপনালে র্ললত  ুলল চগল ়েচেলুম।  

অতীন।  চনরাচমষ খাও ়ো প্রোেচটস েরলে।  ঐ পতা ফুলেচপর তরোচর, পর্গুন  াজা, 

পটল  াজা রল ়েলে, এলতই ওর হল ়ে  ালর্।  আপচন পটল পোো পেলে পজাগাড়ে েরললন? 

  

অনেলদর পিল ়ে আলগ খাও ়ো পবষ েলর পপ্লট নাচমল ়ে পরলখ অতীন িলল এললা চলচ িংরুলম।  

তাড়োতাচড়ে পস এেটা চসগালরট ধরাললা, পস রু্ঝলত পারলে, োরুর সলে আলাপ না েরা, 

েো না র্লা, খাও ়োর জা ়েগা ়ে দােঁচড়েল ়ে গল্প-হাচস-ঠাট্টা ়ে প াগ না পদও ়ো, বাতালর্ৌচদর 

রা্ন ার প্রবিংসা না েলর িলল আসা, এসর্ই অস্ব াচর্ে ও অ দ্রতা।  তরু্ চেেুলতই পস মন 

খুললত পারলে না।  

  

খাও ়োর ঘলর হঠাৎ সর্ ব্ পেলম পগলে।  পর্াধ হ ়ে চসদ্ধােব চফসচফস েলর অতীন 

সম্পলেবই ওেঁলদর র্ললে অলনে চেেু।   া খুবী র্লুে।  

  

… র্ার্া এেচদন অলনে রাচত্তলর এেলজাড়ো ইচলব মাে চনল ়ে এলসচেললন র্াচড়েলত।  তা 

চনল ়ে ঝগড়ো হল ়েচেল মাল ়ের সলে।  অতীলনর তখন পরীক্ষা িললে, না, পরীক্ষা আরম্ভ 

হ ়েচন পর্াধ হ ়ে, দু’এেচদন র্াচে চেল, চেন্তু অত রালত ইচলব-চটচলব পখলত এেদম ইলে 

েলরচন তার, পস রাগারাচগ েলরচেল র্াচড়েলত চফ্রজ পনই, পসই মাে পরলখ পদর্ার উপা ়ে 
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চেল না, র্ার্া সর্ পফলল চদল ়েচেললন–র্ার্া মলন দুিঃখ পপল ়েচেললন…এখনও পতা র্াচড়েলত 

চফ্রজ পনই, র্ার্া অলনে টাো ধার েলরলেন তারজনে–চতন-িার পবা ডলার পাঠালত 

পারলল এেটা চফ্রজ পেনা  া ়ে- তচদন না েলোতার র্াচড়েলত এেটা চফ্রজ চেলন পদর্ার 

ক্ষমতা তার হলর্, ততচদন পস ইচলব মাে পেন, আর পোলনা মােই খালর্ না! 

  

হাত পেলে জ্বলত চসগালরটটা পলড়ে পগল নরম পুরু োলপবলট।  তকু্ষচন চনিু হল ়ে চসগালরটটা 

তুলল পনও ়ো উচিত, চেন্তু পস তুললে না, এে দষচটিরলত তাচেল ়ে আলে পসচদলে।  োলপবলট 

আগুন ধলর প লত পদচর হললা না, পধােঁ ়ো উঠলে, একু্ষচন প -লেউ এঘলর এলস পড়েলত 

পালর, পধােঁ ়ো পদলখ আেঁতলে উঠলর্, এলদলব সািংঘাচতে আগুন- ীচত।  বাতালর্ৌচদলে 

খারাপ লালগচন অতীলনর, পােঁিুদার মুলখও এেটা চস্নগ্ধ  ার্ আলে, তরু্ পেন পস এলদর 

র্াচড়ের দাচম োলপবট পপাড়োলে? 

  

পালবর ঘলর হঠাৎ সর্াই এেসলে পহলস উঠলতই অতীন িমলে উঠললা।  এর্ালর পস 

তাড়োতাচড়ে চসগালরটটা তুলল পা চদল ়ে পনর্ালত লাগললা আগুন।  অলনেটা পুলড়েলে, এেটা 

আধুচলর সাইলজর োললা পগাল গতব হল ়ে পগলে।  পিালখ পড়েলর্ই।  অতীন তার পসাফাটা 

পটলন এলন পপাড়ো জা ়েগাটা িাপা চদল।  তারপর চনলজ চগল ়ে র্সললা উলটা চদলে।  

  

সর্লিল ়ে আলগ এ ঘলর এললন পােঁিুদা।  এলের্ালর অতীলনর োলে এলস নরম গলা ়ে 

র্লললন, এখনও পহাম চসেলনস োলটচন? আমারও মালঝ মালঝ… 

  

অচত সাধারণ এেটা েো।  তরু্ অতীলনর মাো ়ে দপ েলর জ্বলল উঠললা রাগ।  র্াচড়ের েো 

মলন পড়ো, চনলজর পদলবর েো মলন পড়ো এেটা অসুখ? চসেলনস? 

  

চেেু উত্তর চদলত পগললই অতীলনর মুখ চদল ়ে েচঠন েো পর্চরল ়ে আসলর্, তাই পস িুপ 

েলর পিল ়ে রইললা।  পােঁিুদাও প ন উত্তর িানচন, িলল পগললন চনলজর আসলন।  

  

অনেরা এলস পর্ব চেেুক্ষণ ধলর প্রবিংসা েরলত লাগললা মাে রা্ন ার ও স্বালদর।  

বাতালর্ৌচদ োড়ো আর পেউ অতীলনর সলে প লি েো র্লললা না।  অনে মাে র্া মািংস 
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রা্ন া েলরচন র্লল বাতালর্ৌচদর আফলসালসর পবষ পনই, তরোচরও পসরেম চেেু চেল 

না।  অতীন  চদ চনরাচমষ পেন্দ েলর তাহলল চতচন আর এেচদন অতীনলে শুধু চনরাচমষই 

রা্ন া েলর খাও ়োলর্ন।  অতীনলে আর্ার আসলতই হলর্।  

  

এরপর বাতালর্ৌচদ পর পর চতনখানা রর্ীন্দ্রসেীত গাইললন সেললর অনুলরালধ।  

  

অতীন খুর্ এেটা গালনর সমঝদার ন ়ে, তরু্ পস রু্ঝলত পারললা, মচহলা  ালই গান 

জালনন।  অলনেটা রালজশ্বরী দলত্তর মতন গলা।  গান শুনলত শুনলত হঠাৎ অতীলনর এেটা 

েো মলন পলড়ে পগল।  খার্ার পবষ েরার পর পস তার পপ্লটটা পটচর্ললর চনলি পরলখ 

চদল ়েচেল।  পসটা এেটা অপরাধ হল ়েলে।  এ পদলব খাও ়োর পর চনলজর র্াসনটা পমলজ 

পদও ়োই চন ়েম।  চঝ- িাের পতা পনই, পে অলনের এেঁলটা র্াসন মাজলর্? 

  

তার পপ্লটটা চে এখলনা পটচর্ললর নীলি রল ়ে পগলে? তাহলল এই পর্লা পমলজ পদও ়ো 

উচিত।  গালনর মাঝখালন অতীন উলঠ পগল ডাইচনিং রুলম, না পটচর্ললর চনলি তার পপ্লটটা 

পনই, এমনচে চসিংলেও পনই।  পে ধুল ়েলে, বাতালর্াচদ না চসদ্ধার্ে?  

  

ডাইচনিং রুমটা পর্ব গরম।  পালবর ঘলর চগল ়ে গান পবানার র্দলল এই ঘলর োোটাই তার 

োলে আরামপ্রদ মলন হললা।  এ র্াচড়েলত র্সর্ার ঘলরর র্াইলর জুলতা খুললত হ ়ে।  পসই 

সম ়ে অতীন পমাজাও খুলল পফলললে র্লল তার পাল ়ে বীত লাগলে।  

  

খাচনের্ালদ র্াসর্ী এলস পদখললা, পসই ঘলরর চঠে মাঝখালন িুপ েলর দােঁচড়েল ়ে আলে 

অতীন।  পসাজা পদ ়োললর চদলে তাচেল ়ে।  

  

র্াসর্ী অর্াে হল ়ে চজলেস েরললা, আপচন এখালন েী েরলেন? 

  

অতীন েড়োগলা ়ে র্লললা, পদখলতই পতা পারলেন, এমচনই দােঁচড়েল ়ে আচে।  

  

র্াসর্ীর  ুরু েুেঁিলে পগল।  এরেম উত্তর পপলত পস অ েে ন ়ে।  পস র্লললা, আমরা এখন 

র্াচড়ে  ালর্া, আপচন  চদ আমালদর সলে প লত িান–  
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শুধু মাত্র  চদ েোটার জনেই অতীন র্লললা, না, আচম আপনালদর সলে  ালর্া না।  

পরক্ষলণই চসদ্ধােব দরজার োে পেলে মুখ র্াচড়েল ়ে র্লললা, এই অতীন, িল! 

  

চসদ্ধােবর োলে অর্বে পজদালজচদ েরলত পারললা না অতীন, তালে সমীলরর গাচড়েলতই 

উঠলত হললা।  এর্ার পস র্সললা সামলনর সীলট।  চেলবারীর মতন পিহারার পমল ়েচট চঠে 

চেলবারী ন ়ে, তার নাম নীতা, পস চপ-এইি চড’র োত্রী।  তালেও পলে নাচমল ়ে চদলত হলর্, 

চসদ্ধােব র্াসর্ী আর নীতার সলে পপেলন র্লসলে, চস াস চরগোল অলনেটা পান েলর পর্ব 

ফুরফুলর পনবা হল ়েলে তার।  পস নীতার োেঁলধ মষদু িাপড়ে চদলত চদলত গান গাইলে, পদ ়োর 

ইজ আ পগাল্ড মাইন ইন দা স্কাই ফার অোওল ়ে, উই উইল ফােঁইি ইট… 

  

অনেসম ়ে চসদ্ধােব নানারেম র্ািংলা গান গা ়ে চেন্তু চর্চলচত মলদর পনবা হললই তার গলা 

চদল ়ে ইিংচরচজ গান োড়ো অনে চেেু পর্লরা ়ে না।  

  

নীতার সলে আলাপ েচরল ়ে পদর্ার দরোর হললা না, পস চনলজ পেলেই অতীনলে র্লললা, 

আপচন খুর্ অহিংোরী, তাই ন ়ে? োরুর সলে েো র্লচেললন না! 

  

চসদ্ধােব নীতার োেঁলধ িাপ চদল ়ে ইচেত েরললা িুপ েরলত।  নীতা তরু্ র্লললা, আপচন 

সর্ার চদলে এমন ালর্ তাোচেললন, আপনার পিাখ পদলখ মলন হচেল, আমরা সর্াই 

পর্াো, আপচনই এেমাত্র রু্চদ্ধমান! 

  

চসদ্ধােব র্লললা, আলর, তুচম পজার েলর আমার র্নু্ধর সলে ঝগড়ো র্াধালো পেন? চল  

চহম আললান! 

  

নীতা ফস েলর পঝলঝ উলঠ র্লললা, চহ হোেঁজ পনা রাইট টু ইনসাট বাতালর্ৌচদ? সাি আ 

নাইস পলচড, এত  ত্ন েলর খাও ়োন…আপনার র্নু্ধচট খার্ার নালম এেটা ফাসব েরললন, 

তারপর বাতালর্ৌচদর গালনর মাঝখালন ঐ  ালর্ উলঠ  াও ়ো পেউ েখলনা  া ়ে? 

বাতালর্ৌচদ দুিঃখ পপললও মুলখ চেেু র্লললন না! 
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র্াসর্ী র্লললা, উচন গালনর মাঝখালন ডাইচনিং রুলম উলঠ িলল পগললন, আচম  ার্লুম, 

রু্চঝ আর্ার চখলদ পপল ়ে পগলে!  চদ ওলে চেেু পহল্প েরলত পাচর, পসইজলনে চগল ়ে পদচখ 

িুপ েলর দােঁচড়েল ়ে আলেন।  আচম পেন দােঁচড়েল ়ে আলেন, চজলেস েরলতই এমন ধমলে 

চদললন আমালে! 

  

চসদ্ধােব র্লল, হোেঁলর অতীন, তুই অতক্ষণ ডাইচনিংরুলম েী েরচেচল? সচতে চখলদ 

পপল ়েচেল নাচে? 

  

সমীর চজলেস েরললা, তুচম আমালদর সলে এলসলো, পফরার সম ়ে আমার গাচড়েলত  ালর্ 

না।  র্লচেলল পেন? 

  

অতীলনর মলন হললা, এই গাচড়ের অনে িারজন এ ালর্ প্রলশ্নর পর প্রশ্ন েলর  ালে, তালে 

উত্তর চদলতই হলর্? ডাইচনিং রুলম পস পেন চগল ়েচেল তার মলন পড়েলে না এখন।  পোলনা 

ঘলরর মাঝখালন িুপ েলর দােঁচড়েল ়ে োোটা চে অপরাধ? পস উত্তর না চদলল এরা তালে 

োড়েলর্ না।  সারা রাো প্রশ্নর্াণ চদল ়ে তালে পখােঁিালর্।  সচতে সচতে প ন ঐ িারজলনর হালত 

ধারাললা অস্ত্র, তারা অতীনলে পখােঁিালে, অতীলনর হাত-পা র্ােঁধা 

  

চসদ্ধােব, র্াসর্ী, সমীর, নীতা িার রেম গলা ়ে র্ললত লাগললা, পেন? পেন? পেন? পেন? 

অতীন, তুচম পেন ওটা েলরা চন? তুচম পেন ওটা েলরলো? 

  

অতীন েটফট েরলত লাগললা, দু’ হালত োন িাপা পদর্ার পিটিরা েরললা।  পোলনা উত্তর 

চদলত পারলে না পস, প্রশ্নও সহে েরলত পারলে না! 

  

ঝট েলর অতীন খুলল পফলললা সীটলর্ট, তারপর গাচড়ের দরজাটাও খুলল এে লাফ চদল 

রাো ়ে।  

  

পমল ়েচট আতবনাদ েলর উঠললা! 

  

চসদ্ধােব পািংশু মুলখ, ফোসলফলস গলা ়ে র্লললা, চমরােল! চমরােল!  
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অতীন গাচড়ের দরজার হোেঁলিল পখালার পিটিরা েরলতই সমীলরর পা  াচন্ত্রে ালর্ই িলল 

চগল ়েচেল পেলে।  দরজাটা খুলল প লতই পস পুলরা পেলে িাপ পদ ়ে।  

  

এরপর অলনেগুচল তদর্াৎ প াগাল ালগ তারা র্ড়ে রেম দুঘবটনা পেলে পর্েঁ লিলে।  এরেম 

হঠাৎ পেে েষা ়ে গাচড়ে উলট প লত পারলতা, তা না েলর খাচনেটা এচদে ওচদে 

পর্েঁলেলে।  মাত্র।  সমীলরর গাচড়ের চঠে পপেলনই পোলনা গাচড়ে চেল না, োেলল পসই গাচড়ে 

চনঘবাৎ এলস ধাক্কা মারলল তালে।  

  

অতীন গচড়েল ়ে পগলে পালবর পললন।  পসখালন পর পর চতনচট গাচড়ে, িাপা পলড়ে োতু হল ়ে 

 ার্ার েো চেল তার।  চেন্তু প্রেম গাচড়েচট পবষ মুহূলতব পেে েলষলে, চিতী ়ে গাচড়েটা 

চেেুটা।  দূরলত্ব চেল।  পস পেে েষললও সামানে ধাক্কা পমলরলে এলস প্রেম গাচড়েলত, তষতী ়ে 

গাচড়ে পমলরলে তালে।  

  

চসদ্ধােব আর সমীর দু’জলনই পদৌলড়ে পগল অতীলনর োলে।  এেটা েোচডলাে গাচড়ের 

সামলনর িাো পেলে মাত্র দু’হাত দূলর পলড়ে আলে অতীন।  তার পোলনা অলেরই চেেুমাত্র 

ক্ষচত হ ়েচন।  সমীর চঠে সম ়ে পেলে পা চদল ়ে গচত েচমল ়ে চদল ়েচেল, নইলল ষাট-সত্তর 

মাইল গচতলত িলত গাচড়ে পেলে পড়োর আঘালতই পস মলর প লত পারলতা।  

  

চসদ্ধােব তার র্নু্ধলে হাত ধলর পটলন দােঁড়ে েরাললা, েপাললর এেটা পাব সামানে েলড়ে 

 াও ়ো।  োড়ো আর চেেুই হ ়েচন অতীলনর।  

  

েোচডলাে গাচড়ের ড্রাই ার পনলম এলস গম্ভীর  ালর্ চজলেস েরললা, েী হললা র্োপারটা? 

আচম প্রেলম  ার্লাম, পতামরা রু্চঝ এেটা পডডর্চড চডসলপাজ অফ েরলো! 

  

সমীর তালে প্রিুর ধনের্াদ জাচনল ়ে র্লললা, আমালদর গাচড়ের সামলনর দরজাটা হঠাৎ 

খুলল চগল ়েচেল, পসইজনেই এই দুঘবটনা।  
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েোচডলাে গাচড়ের পপ্রৌঢ়ে ড্রাই ার এপালব এলস সমীলরর পসলেি হোেঁি পফাডব গাচড়েটা 

পদখললা।  সামলনর দরজার লেটা পরীক্ষা েরললা চতন িারর্ার।  পুলরালনা গাচড়েলত এেটু 

লড়েঝলর  ার্ োলেই।  পস অতীলনর চদলে তাচেল ়ে র্লললা, ষশ্বর আজ আমালে খুনী 

হও ়োর দা ়ে পেলে র্ােঁিাললন।  পতামালে মারলল আমার পোলনা বাচে হলতা না, চেন্তু মলন 

এেটা দাগ পতা পেলে প ত! 

  

রাত পপৌলন র্ালরাটা হললও রাো ়ে পর পর জলম প লত লাগললা গাচড়ে।  পুচললবর গাচড়েও 

এলস পগল অচর্ললম্ব।  পোলনা রেম িোেঁিালমচি, রাগারাচগ, অনেলে পদাষালরালপর র্োপার 

পনই, সর্াই িুপিাপ।  সমীলরর গাচড়ের ইনচসওলরন্স েম্পাচনর নাম ও নম্বর টুলে চনল 

পুচলব।  সমীর মাত্র দু পপগ হুইচস্ক পখল ়েলে, তালে ড্রািংে ড্রাই ারও র্লা  ালর্ না, 

অতীলনর মুলখও মলদর গন্ধ পনই।  অতীলনর র্ল ়েসী এেচট  ুর্ে ইলে েলর িলত গাচড়ের 

দরজা খুলল লাফ মারলর্, এটা ওলদর োলে অেল্পনী ়ে।  এেটুর্ালদই পুচলব ওলদর পেলড়ে 

চদল।  

  

পমল ়ে দুচট আড়েটির হল ়ে র্লস আলে।  গাচড়ে োড়োর পরও পেউ পোলনা েো র্লললা না।  

  

এেটু র্ালদ চসদ্ধােব র্লললা, তুই েী েলর পর্েঁলি পগচল, অতীন, পসটাই মহা আশ্চ ব র্োপার।  

চমরােুলাস এসলেপ োড়ো আর েী র্লা  া ়ে? পনিট টাইম পতার  খন এরেম নাটে 

েরার ইলে হলর্, তুই ও ়োচবিংটন েীজ পেলে ঝােঁপ চদস, আমালদর এরেম চর্পলদ পফচলস 

না।  

  

সমীর র্লললা, এখন এসর্ েো োে, প্লীজ।  

  

চসদ্ধােব তরু্ র্লললা, আমার মাো গরম হল ়ে পগলে! পুচলব পদখললই আমার…অতীন, 

পতালে আর এেটা েো র্লল চদচে, এই সর্ার সামলন।  আচম পতালে সাত চদলনর পনাচটস 

চদলাম, তুই আমার অোপাটবলমন্ট পেলড়ে অনে জা ়েগা খুেঁলজ চনচর্।  অলনে ঝাট সহে েলরচে 

 াই, আর না।  পতালে আর আচম জা ়েগা চদলত পারলর্া না।  
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অতীন মুখ ঘুচরল ়ে চসদ্ধালেবর চদলে পিল ়ে হাসললা।  

৭. দরজা পখালার জনে 

দরজা পখালার জনে ও ারলোলটর চর্চ ্ন  পলেলট হাত ঢুচেল ়ে ঢুচেল ়ে িাচর্ খুেঁজলত 

লাগললা চসদ্ধােব।  অতীলনর োলেও িাচর্ োলে, চেন্তু পস িুপ েলর দােঁচড়েল ়ে আলে পদ ়োল 

পঘেঁলষ।  প ন ধরা-পড়ো পিালরর মতন মুখলিাখ, তার দাচড়েলত পললগ আলে রাোর ধুললা।  

  

পোন্ট-সাটব-জোলেট ও ও ারলোট চমচলল ়ে দব র্ালরাটা পলেট, সর্ েটা পলেট খুেঁলজ 

িাচর্টা পাও ়ো পগল পবষ প বত।  প তলর এলস, আললা পজ্বলল রালগ গরগর েরলত েরলত 

চসদ্ধােব র্লললা, এমন দাচম পনবা, বালা পিৌপাট হল ়ে পগল এলের্ালর।  প লর্চেলুম 

রাচত্তরটা োনা ়ে োটালত হলর্! 

  

ও ারলোটটা খুলল পস েুেঁলড়ে পফলললা চর্োনার ওপর।  তারপর উগ্রমূচতবলত অতীলনর চদলে 

চফলর র্লললা, এর্ার র্ল, পেন ঐ োণ্ডটা েরলত পগচল? গাচড়েলত দুলটা পমল ়ে চেল, নইলল 

পতালে তখনই এমন পপটালত ইলে েরচেল আমার! 

  

অতীন প ন সলঙ্কাি-গ্লাচনলত সরু হল ়ে পগলে।  পস ও ারলোট খুলললা না।  দরজার োলে 

দােঁচড়েল ়ে পেলেই নীিু গলা ়ে র্লললা, আচম এখনই িলল  ালর্া! চজচনসপত্র গুচেল ়ে চনলত 

চমচনট দলবে লাগলর্, পসইটুেু  চদ সম ়ে চদস 

  

চসদ্ধােব র্লললা, িলল  াচর্ মালন? এত রাচত্তলর পোো ়ে  াচর্? 

  

অতীন র্লললা, পস আমার পোলনা অসুচর্লধ হলর্ না।  সার্ওল ়েলত রাচত্তলর শুল ়ে োো 

 া ়ে।  
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চসদ্ধােব তালে এেটা ধাক্কা চদল ়ে পফলল চদল মাচটলত।  জ্বলত পিালখ তাচেল ়ে র্লললা, ব্লাচড 

ইচডল ়েট, আমার সলে মাজাচে হলে? এিলপ্লইন ইল ়োর চর্লহচ  ়োর ফাস্ট।  পেউ চে পতার 

সলে এের্ারও খারাপ র্ের্হার েলরলে? তরু্ তুই সর্াইলে অপমান েরচর্ পেন? 

  

–চসদ্ধােব, আচম এখন এেটু েোচি পখলত পাচর? 

  

–েোচি? পতালে আর চেেু পদলর্া না।  আমার োর্াডব গুললা িাচর্ চদল ়ে রাখলর্া।  সর্ 

চেেুরই এেটা চলচমট আলে।  চে চে চে চে, আজ তুই  া েরচল! 

  

–চসদ্ধােব, আমার মাোটা দুর্বল লাগলে।  ঘুম পালে।   চদ োল সোলল 

  

–মারলত মারলত পতার আচম ঘুম ঘুচিল ়ে পদলর্া আজ।  তুই আজ  া সর্বনাব েরলত  াচেচল 

আমালদর… 

  

অতীন পি ়োলর র্লস পলড়ে ফোোলস গলা ়ে র্লললা, পেন তুই আমালে ঐ পাচটবলত চনল ়ে 

পগচল।  আচম প লত িাইচন, তুই পজার েলর… 

  

চসদ্ধােব এচগল ়ে এলস অতীলনর িুল খামলি ধলর র্লললা, পতালে আচম বাতালর্ৌচদর 

র্াচড়েলত চনল ়ে চগল ়ে অনো ়ে েলরচে।  পতালে ইিংলোি পেলে এখালন পডলে আনাটাও 

আমার অনো ়ে হল ়েলে? আমার অোপাটবলমলন্ট পে োেলত চদল ়েচে, পসটাও আমার 

অনো ়ে? তুই  চদ মরলতই িাস, পদলব পেলেই মরলত পারচত না? এখালন এো এো 

প খালন খুবী চগল ়ে মর না! মরার জা ়েগার অ ার্ আলে? আমালদর জড়োলত পিল ়েচেচল 

পেন? 

  

অতীন র্লললা, আচম পিটিরা েরললও মরলত পাচর না।  

  

অতীলনর িুল ধলর টানলত টানলত জানলার োলে চনল ়ে এলস, জানলাটা খুলল চদল ়ে, 

চসদ্ধােব র্লললা, লাফা, এখন পেলে নীলি লাচফল ়ে পড়ে।  পদচখ বালা, তুই মচরস চে না।  
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চসদ্ধােবর হাতটা ধলর অতীন র্লললা, োড়ে, আমার লাগলে! সচতে, পতালদর ওরেম চর্পলদ 

পফলা আমার অনো ়ে হল ়েলে।  গাচড়ের মলধে হঠাৎ প ন আমার মাোটা খারাপ হল ়ে পগল।  

মলন হচেল, সর্াই আমালে অপমান েরলে, আমার পর্েঁলি োোর পোলনা মালন হ ়ে না।  

  

–পেউ পতালে অপমান েলরচন।  বাতালর্ৌচদ েত  াললা র্ের্হার েরচেললন, তুই-ই তালদর 

অপমান েলরচেস।  

  

–হ ়েলতা আমারই  ুল।  বাতালর্ৌচদর োলে এখন পটচললফান েলর মাপ িাইলর্া? অতীলনর 

িুল পেলড়ে চদল ়ে চসদ্ধােব র্লললা, এত রাচত্তলর আর নোোচম েরলত হলর্ না! দোখ অতীন, 

মানুলষর তধল বর এেটা সীমা আলে।  আচম আর পতালে টোেল েরলত পারচে না।  আচম 

চে সর্ সম ়ে পতালে পাহারা চদল ়ে োেলর্া? তুই এখালন আচেস র্লল আমার পোলনা 

র্ান্ধর্ীলে এই অোপাটবলমলন্ট ডাচে না, উইে এলি পডট েচর না, আর েত সোচক্রফাইস 

েরলর্া পতার জনে? 

  

অতীন এেটা চসগালরট ধচরল ়ে স্নান গলা ়ে র্লললা, তুই আমালে সাতচদলনর পনাচটস 

চদল ়েচেস, তার আলগই আচম পতার অোপাটবলমন্ট পেলড়ে িলল  ালর্া।  

  

–আমার অোপাটবলমন্ট পেলড়ে পরল পস্টবালন চগল ়ে শুচর্? হারামজাদা পেলল, গাচড়ের দরজা।  

খুলল,  খন ঝােঁপ চদচল, তখন পতার মা র্ার্ার েো এের্ারও মলন পড়েললা না? আো, 

মা র্ার্ার েোও না হ ়ে র্াদ চদলুম, ঐ বচমবলা র্লল পমল ়েচটর েোও এের্ারও  ার্চল 

না! 

  

–আচম এমন এেটা ক্রাইচসলসর মলধে পলড়েচে, তালত মা-র্ার্া, র্নু্ধ র্ান্ধর্ পেউ আমালে 

পোলনা পহল্প েরলত পারলর্ না।  আচম এমন এেটা চর্রাট অনো ়ে েলর পফললচে,  ার 

পেলে মুচক্ত পার্ার পোলনা উপা ়েই পনই।  পসইজনেই  াচর্ প  আমার এখন মলর  াও ়োই 

 াললা।  
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–অনো ়ে আর অনো ়ে! পতার এই এেটা অর্লসবান তুই মুলে পফললত পারচেস না?  ুদ্ধ 

েরলত পগলল মানুষ মারলত হ ়ে।   ুদ্ধ র্োপারটাই এেটা অনো ়ে হলত পালর, চেন্তু 

অোেিু ়োল  ুলদ্ধ পনলম পড়েলল মানুষ মারা অনো ়ে ন ়ে।  নইলল চনলজলে মরলত হলর্।  

তুইও এেটা আদলববর জনে  ুলদ্ধ পনলমচেচল।  

  

অতীলনর পিাখ দুচট জ্বলজ্বল েলর উঠললা, বক্ত হল ়ে পগল চিরু্ে, পস ঘাড়ে পসাজা েলর 

র্লললা, না, না, না, না, নেবলর্েলল আচম প  এেজনলে পমলরচে, পসটা আচম পমালটই 

অনো ়ে েচরচন।  পর্ব েলরচে পমলরচে! পসটা চেল এেটা সমাজচর্লরাধী, পজাতদালরর 

দালাল,  াড়োলট গুণ্ডা, আমালদর চদলে আলগ পর্ামা েুেঁলড়েচেল, মাচনেদা ইনচজওরড 

হল ়েচেললন, তারপলরও পলাহার রড চনল ়ে পতলড়ে এলসচেল আমালদর চদলে।  আচম তালে 

গুচল না েরলল পস-ই আমার মাো োতু েলর চদত।  নট ওনচল ফর পসলফ-চডলফন্স, 

তালে বাচে পদর্ার মরাল রাইট চেল আমার হালেড পারলসন্ট! পর্ব েলরচে তালে 

পমলরচে! ওরা আমার নালম চমলেে পেস সাচজল ়েচেল, চেন্তু আচম জাচন, আচম পোলনা 

অনো ়ে েচরচন।  

  

চসদ্ধােব র্লললা, তুই  চদ চনলজলে এত স্টাউটচল চডলফি েরলত পাচরস, তা হলল আর 

লজ্জা পার্ার েী আলে? পিার-লিার  ার্ েলর োচেস পেন? পলােজলনর সলে চমবলত 

পাচরস না।  চদনচদন তুই মরচর্ড়ে হল ়ে  াচেস।  োল তুই ঘুলমর মলধে ফুেঁচপল ়ে ফুেঁচপল ়ে 

পেেঁলদ উলঠচেচল! 

  

অতীলনর বরীরটা আর্ার শ্লে হল ়ে পগল, নুল ়ে পগল মুখ।  পমলঝর চদলে তাচেল ়ে পস 

র্লললা, পাচলল ়ে োোর সম ়ে আচম এমন এেটা োজ েলর পফললচে… প্রিণ্ড জ্বলরর 

পঘালর… মাোর চঠে চেল না… তারপর পেলে আচম চনলজলে ক্ষমা েরলত পাচর না! অনে 

োরুলে পস েো র্ললতও পাচর না, েী প  েরলর্া এখন তা রু্ঝলতও পাচর না।  

  

–ইচডল ়েট, তুই পস েো আমালেও র্ললত পাচরস না? আচম পতার র্নু্ধ নই? এো এো 

ব্রুড েলর তুই চদন চদন প  এেটা ও ়োেবললস হল ়ে  াচেস, তালত পোলনা লা  আলে? 
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–পোলনা র্নু্ধই আমালে সাহা ে েরলত পারলর্ না।  

  

–আচম আজই সর্ শুনলত িাই।  ইটস হাই টাইম… 

  

পসই এে পঘার র্ষচটিরম ়ে চর্লেলল অতীন এেটা পলােলে গুচল েরার পর চদেচর্চদে 

োনবূনে হল ়ে েুলটচেল।  পোো ়ে  ালর্ পস? মাচনেদার আোনা ়ে  াও ়ো  ালর্ না, ওরা 

মাচনেদালে চিলন পফলললে।  েলোতার র্াচড়েলতও পফরা  া ়ে না এখন, পুচলব চনঘবাৎ 

পখােঁজ পপল ়ে  ালর্ পস র্াচড়ের।  েল ়েে চমচনট আলগও অতীন জানলতা না প  পস এেটা 

পলােলে খুন েরলর্।  চেন্তু ওরাই আলগ আক্রমণ েলরলে, প্রা ়ে চর্না োরলণ, চর্না 

প্রলরািনা ়ে পুচলব ওলদরই তােঁলর্দার পুচললবর হালত ধরা পড়েলল অতোিার েরলর্, র্াচলর 

র্ো চদল ়ে পপটালর্, োনু সানোল–পখােন।  মজুমদালরর সন্ধান জানর্ার জনে পজরা 

েরলর্… তারপর চে ওরা অতীনলে ফােঁচস পদলর্? চেেুলতই ধরা পদলর্ না অতীন, চর্প্লর্ীরা 

েখলনা ধরা পদ ়ে না, পবষ মুহূতব প বত লড়োই িাচলল ়ে  া ়ে! 

  

প্রেম রাতটা অতীন োটাললা মাদাচরহালটর োলে এেটা জেলল।  সারা রাত তার পিালখ 

এেলফােঁটা ঘুম আলসচন।  মাত্র দু’এে চমচনলটর এেটা ঘটনা ়ে তার জীর্নটা র্দলল পগলে।  

পস এখন অনে মানুষ।  পস আর মমতা-প্রতাপ মজুমদালরর পেলল ন ়ে, তােঁলদর োলে অতীন 

েী েলর।  আর মুখ পদখালর্? অচলর সলেও আর সম্পেব োেলর্ না চেেু। -অচলর র্ার্ার 

পিালখ পস এখন অস্পষবে, এেটা চক্রচমনোল।  

  

পসই রালতই অতীন রু্লঝচেল প  জেলল এো এো লুচেল ়ে োো তার পলক্ষ সম্ভর্ ন ়ে।  

মাচনেদা এের্ার র্ললচেললন র্ডার ক্রস েলর পনপালল িলল  ার্ার েো।  চেন্তু পনপালল 

চগল ়ে পস পোো ়ে োেলর্? তার োলে টাোেচড়ে পনই, পনপালল পোলনা েনটোক্ট পনই।  

 চদ সলে আর এেজন পেউ োেলতা, তাহলল দু’জলন চমলল রু্চদ্ধ েলর এেটা চেেু েরা 

প ত।  তপনটা পোো ়ে পগল? োপুরুলষর মতন পাচলল ়েলে আলগই…।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 91 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পরচদন সলন্ধর অন্ধোলর জেল পেলে পর্চরল ়ে অতীন মাদাচরহালট এলস রচিতলে খুেঁজল।  

এই রচিত এখালন এেটা ইস্কুলল পড়ো ়ে, েল ়েের্ার এলসলে চবচলগুচড়েলত মাচনেদার 

র্াচড়েলত।  পস তালদর মতর্ালদ, চর্প্ললর্র আদলবব চর্শ্বাসী।  

  

রচিতরা খুর্ই গচরর্, দু’খানা মাত্র চটলনর ঘলর মা র্ার্া- াই-লর্ান চমচলল ়ে সাতজন 

োলে।  পসখালন অতীনলে আশ্র ়ে পদলর্ েী েলর? তা োড়ো মাদাচরহালটর মতন এেটা 

পোট জা ়েগা ়ে এেজন নতুন পলাে পদখললই জানাজাচন হল ়ে  ালর্।  ঘলরর মলধে লুচেল ়ে 

োেলর্ই র্া ে’চদন।  রচিতলদর র্াচড়ের গা পঘেঁষালঘচষ অলনেগুললা র্াচড়ে, সর্ই প্রাক্তন 

চরচফউচজলদর, এে র্াচড়ে পলাে অনে র্াচড়েলত  খন তখন আলস।  

  

খুলনর েো এর মলধেই েচড়েল ়ে পলড়েলে িারচদলে।  রচিলতর োে পেলেই অতীন খর্র 

পপল প  মাচনেদা ধরা পলড়েনচন।  প -লেললচট মারা পগলে, ফলরা ়োডব ব্ললে তার নাম 

পলখালনা োেললও পস পেললচট আসলল এেচট গুণ্ডা।  এর আলগ পস পর্ব েল ়েেটা খুন 

েলরলে।  চেন্তু এখালন রলটলে প  চস চপ এম-এর উগ্রপন্থীলদর হালত খুন হল ়েলে ফরা ়োডব 

ব্ললের এেজন েমবী।  তাই চনল ়ে এেটা চমচেল পর্চরল ়ে পগলে েুিচর্হালর।  

  

রচিত পরামবব চদল অতীনলে চর্হালর িলল প লত, ওল ়েস্ট পর্েল পুচললবর আওতার 

র্াইলর।  খুলনর আসামী চহলসলর্ অতীলনর নাম এখলনা জানাজাচন হ ়েচন, পস েল ়েেমাস 

চর্হালর োচটল ়ে আসলত পারলল র্োপারটা ধামািাপা পলড়ে  ালর্।  োচটহালর রচিলতর এে 

মামালতা  াই োলে, পস  োসাধে সাহা ে েরলর্ অতীনলে।  

  

রচিলতর অত টানাটাচনর সিংসার, তরু্ পস পিাবটা টাো পজাগাড়ে েলর চদল অতীনলে।  

চনলজর এেটা জামা চদল এর্িং তার মামালতা  াইল ়ের নালম এেটা চিচঠ।  

  

চেষানগি চদল ়ে অতীন ঢুলে পড়েললা চর্হালর।  তারপর র্াস ধলর পূচণব ়ো, পসখান পেলে 

োচটহার।  চর্হালর এলসই অতীন অলনেটা স্বা াচর্ে পর্াধ েরললা, প ন তার চর্পদ পেলট 

পগলে, এখালন পেউ তালে পিলন না।  
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এর মলধে েলোতা ়ে পফরার েো চেল অতীলনর।  মালে পস চিচঠটা প  পেন চলখলত 

পগল।  চঠে চদলন অতীন না পপৌেঁলেলল মা উতলা হল ়ে উঠলর্ন।  পসামর্ার চদন চনশ্চ ়েই 

তার জনে রা্ন া েলর পরলখচেললন মা।  এখন অতীলনর োে পেলে পোলনা সাড়ো ব্ না 

পপলল মা র্ার্া েী েরলর্ন? প্রেলম এেটা পটচলগ্রাম পাঠালর্ন চবচলগুচড়েলত।  পোলনা উত্তর 

পালর্ন না।  তারপর? মা র্ার্ালে পজার েলর পাঠালর্ন চবচলগুচড়েলত? চেিংর্া পেৌচবেও 

আসলত পালর।  পেৌচবে পমপলমরা চে সর্ পজলন পফলললে? মাচনেদা পোো ়ে পগললন? 

  

দাচজবচলিং পেলে পফরার পলে অচলরা চনচশ্চত পখােঁজ েরলর্ অতীলনর।  আর চেেুচদন  াে, 

অচললে সর্ েো রু্চঝল ়ে এেটা চিচঠ চলখলত হলর্।  

  

োচটহালর রচিলতর মামালতা  াইল ়ের নাম পরাণ, এেটা পোট মচনহাচর পদাোন আলে 

তার।  এরাও চরচফউচজ চেন্তু েোলম্প না পেলে পোলনাক্রলম জীর্ন াপলনর লড়োই িাচলল ়ে 

 ালে।  শুেলনা, চিলড়ে-িোপ্টা পগালের পিহারা এই পরালণর, র্ের চতচরলবে র্ল ়েস, পস 

রাজনীচতর ধার ধালর না।  চেন্তু রচিলতর চিচঠ পপল ়ে পস পোলনা প্রশ্ন েরললা না, অতীনলে 

তার।  পদাোলনর োলজ লাচগল ়ে চদল।  

  

দাচড়ে োমালনা র্ন্ধ েলর চদল ়েচেল অতীন, এর্ালর পে আরও চেেু েদ্মলর্ব চনলত হললা।  

পোলন্টর র্ললল ম ়েলা ধুচত ও খাচল গাল ়ে পস পদাোলন র্লস, স্নান েলর না, িুল আেঁিড়ো ়ে 

না।  তার পিহারা পেলে বহুলর পাচলবটা এলের্ালর মুলে পফলা দরোর।  পারতপলক্ষ 

খলদ্দরলদর সলে েোও র্লল না অতীন।  পরাণ দরদাম েলর, অতীন চজচনসপত্র পর্েঁলধ 

পদ ়ে।  পস্টবালনর োলে, পরললরই জচম জর্রদখল েলর, চটলনর োউচনর পদাোন, রাচত্তলর 

অতীন পসই পদাোলনই পবা ়ে।  রাণলদর র্াচড়েলতই দু’পর্লা খাও ়ো, শুধু ডাল- াত আর 

এেটা তরোচর, অচধোিংব চদনই চঝলঙ র্া ঢোেঁড়েলবর।  

  

োচটহালর পপৌেঁলোর্ার েল ়েেচদন পলরই অতীন পস্টবালনর খর্লরর োগলজ পদখললা 

 ুক্তফ্রন্ট মচন্ত্রস ার পতলনর খর্র।  উত্তরর্লে নেবালর্াচড়েলে পেন্দ্র েলর  ূচম দখললর 
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আলন্দালন এলের্ালর চেচতল ়ে পগলে, চেন্তু েলোতা ়ে োত্রসমাজ সবস্ত্র েষষে-চর্প্ললর্র 

সমেবলন চমচেল র্ার েরলে প্রা ়েই।  

  

টানা সালড়ে চতনমাস অতীন োচটহালর রল ়ে পগল পসই মচনহাচর পদাোলনর পর্াোলসাো 

েমবিারীর েদ্মলর্লব।  র্াচড়েলত পস চিচঠ পললখচন, অচললেও পস চিচঠ পললখচন।  এই 

অোতর্াস তার পর্ব পেন্দই হল ়ে চগল ়েচেল।  পফব্রু ়োচরলত রাষ্ট্রপচতর বাসন জাচর হল ়ে 

 ার্ার ফলল পুচলব।  এখন লাগামোড়ো।  প্রচতচদন ডজন ডজন পগ্রফতালরর খর্র।  

  

রচিত এর মলধে চিচঠ চললখ জাচনল ়েচেল প  অতীন প ন অনে পোোও িলল না  া ়ে।  

মাচনেদার সলে তার প াগাল াগ হল ়েলে, মাচনেদা অতীনলে আপাতত োচটহালর 

োেলতই চনলদবব চদল ়েলেন।  

  

পুলরা বীতোলটা তার োটললা চর্হালরর ঐ কু্ষদ্র বহলর।  

  

তারপর তিত্রমালস এে ঝড়ে র্ষচটিরর সন্ধো ়ে অতীন আর পরাণ  খন পদাোলনর ঝােঁপ র্ন্ধ 

েরলত  ালে, তখন হঠাৎ উপচস্থ্ত হললা এে আগন্তুে।  গাল ়ে র্ষচত, মাো ়ে টুপী, মুলখ 

িাপ দাচড়ে, পস প্রা ়ে ঝােঁপটা তুলল পজার েলর পদাোলনর মলধে ঢুলে পড়েলতই অতীন এেটা 

আড়োইলসরী র্াটখারা তুলল চনল ়েচেল হালত।  না লড়োই েলর পস ধরা পদলর্ না।  

  

ঐ চর্চিত্র পপাবালের জনে পেৌচবেলে চিনলত পালরচন অতীন।  হঠাৎ এতচদন র্ালদ 

পেৌচবেলে পদলখ তার ো্ন া পপল ়ে চগল ়েচেল।  পেৌচবে প ন তার সত্তার অপর এেচট 

অিংব, পেৌচবলের পিল ়ে চপ্র ়ে তার পেউ পনই।  

  

পরাণলে প্রিুর েষতেতা জাচনল ়ে পসই রালতই ওরা দু’জন রওনা হললা রাজমহললর চদলে।  

তারপর পসখান পেলে ধানর্াদ, রােঁিী ঘুলর জামলসদপুর।  

  

পেৌচবলের োে পেলেই অতীন জানললা িারু মজুমদালরর আদলবব সবস্ত্র চর্প্ললর্র প্রস্তুচত 

পমালটই পেলম  া ়েচন, র্রিং সিংগঠন পগাপলন পগাপলন অলনে বচক্তবালী হল ়ে উলঠলে।  োন ু
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সানোল–মাচনেদারা আবা েলরচেললন প  চস চপ এম পাচটব েোডারলদর মলধে এেটা 

চর্রাট  াঙন ধরলর্, তারা অর্লম্বন েরলর্ িারুর্ারু্র প্রদচববত পে।  তা হ ়েচন অর্বে।  চস 

চপ এম দল।  পেলে প্রা ়ে হাজারজনলে র্চহষ্কার েরা হল ়েলে, তারপর তালদর পাচটবর মলধে 

আর পোলনা প্রোবে মতচর্লরাধ পনই।  চেন্তু োত্রসমাজ পেলে প্রিুর সাড়ো পাও ়ো  ালে, 

এই আদবব েচড়েল ়ে পলড়েলে  ারলতর নানা প্রালত, ততচর হল ়েলে এেটা অল ইচি ়ো পো-

অচডবলনবন েচমচট।  এেচদলে অন্ধ্র প্রলদব অনেচদলে পিার্, এর মলধে শুরু হল ়েলে 

মাওপন্থীলদর মলধে প াগাল াগ ও সমন্ব ়ে, খুর্ চবগচগরই এেটা আলাদা পাচট ফমব েরা 

হলর্।  এখন অলনে োজ! 

  

চেন্তু অতীন এই সর্ োলজ এখন পোলনা অিংব চনলত পারলর্ না।  তপন ধরা পলড়েলে, 

অতোিার সহে েরলত না পপলর পুচললবর োলে পস অতীন ও মাচনেদার নাম জাচনল ়ে 

চদল ়েলে।  ও ়োলরন্ট আলে এই দু’জলনর নালম।  এখন অতত এে র্ের পচশ্চমর্ািংলা ়ে 

অতীলনর পঢাো িললর্ না।  তারপর চদলে চদলে চর্প্ললর্র আগুন জ্বলল উঠলল পুচললবর 

ঐসর্ হুচল ়ো-টুচল ়ো তুে হল ়ে  ালর্।  

  

পেৌচবে খাচনেটা  ৎবসনার সুলর অতীনলে র্ললচেল, এই সম ়েটা ়ে আমালদর পগাপলন 

পগাপলন সিংগঠন পজারদার েরার েো, এর মলধে তারা এমন এেটা পর্মক্কা োজ েলর 

পফলচল! এখন খুন জখলমর মলধে  ার্ার েী দরোর চেল? 

  

অতীন উত্তর চদল ়েচেল, আমরা চে প্লোন েলর চেেু েলরচে নাচে? হঠাৎ হল ়ে পগল! 

মাচনেদা িারুর্ারু্র োে পেলে এেটা পগাপন পমলসজ চনল ়ে  াচেললন পখােন 

মজুমদালরর োলে, মালঠর মলধে ওরা হঠাৎ আমালদর অোটাে েরললা…।  

  

–মাচনেদা র্লললেন, তুই মাো গরম েলর হঠাৎ গুচল িাচলল ়ে চদচল! ওলে এলের্ালর 

প্রালণ পমলর না পফললল িললতা না? 
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–মাচনেদা র্লললেন এই েো? আচম না মারলল ওরা চনঘবাৎ আমালদর পমলর পফললতা।  

ওরা মারলতই এলসচেল।  মাচনেদার গাল ়ে পর্ামা েুেঁলড়েচেল, তারপর পলাহার রড চনল ়ে 

পতলড়ে এলসচেল! তুই জানচত, পেৌচবে, মাচনেদার সলে চর ল ার োলে? 

  

–পসই চর ল ারটা চনল ়ে তুই চে ওলদর   ়ে পদখালত পারচত না? 

  

–ওরা চে   ়ে পার্ার মতন মানুষ? মাচনেদার হালত চর ল ার পদলখও ওরা পর্ামা 

েুেঁলড়েচেল।  খুন েরলত ওলদর হাত োেঁলপ না।  জাচনস পেৌচবে, দু’এে মুহূলতবর এচদে 

ওচদে, আমার গুচল  চদ পলােটার গাল ়ে না লাগলতা, ও আর এেটা পর্ামা েুেঁড়েললই 

আমরা পবষ হল ়ে প তাম।  হোেঁলর, তপন ধরা পলড়ে সর্ র্লল চদল? হারামজাদা র্াঙালটা 

এত  ীতু? 

  

–পজললর মলধে আমালদর অনে পেললও আলে।  তালে চদল ়ে তপলনর ওপর ও ়োি পরলখচে।  

তলর্ আমার মলন হ ়ে ও রাজসাক্ষী হলর্ না।  অলনলে সহে েরলত পালর না, রু্ঝচল, 

প্রেমটা ়ে প লঙ পলড়ে, তারপর আলে আলে বক্ত হল ়ে ওলঠ।  মাচনেদা এখনও তপনলে 

অচর্শ্বাস েলরন না।  

  

–মাচনেদা পোো ়ে? 

  

–পসেো পতালে র্লা  ালর্ না।  র্াই িান্স তুই  চদ ধরা পচড়েস, তালত টিালরর মলধে তুই 

 ালত র্লল না পফচলস, পসই জনে এই চপ্রেবান।  তুই না জানলল আর র্লচর্ চে েলর? 

আলর, না না, পতালে অচর্শ্বাস েরচে না।  তুই তপলনর মতন উইে পসেোও র্লচে না, 

তলর্ এই রেমই এেটা চসলস্টম েরা হল ়েলে।  আর মাচনেদার পসফচটর ওপর আমরা 

মোচিমাম পজার চদল ়েচে।  মাচনেদার বরীর খারাপ।  

  

–আমার র্াচড়ের পোলনা খর্র জাচনস? 
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–হোেঁ, সর্াই  াললা আলেন।  আচম পমলসামবাইল ়ের সলে পোলটব পদখা েলর র্ললচে, 

আপনারা চিতা েরলর্ন না।  র্ার্লু  াললা আলে।  তুই পোো ়ে আচেস পস েো জানাইচন 

অর্বে।  

  

–র্ার্া েী র্লললন পতালে? 

  

–অতেত পস্ট্রি র্ের্হার েরললন।  আমার েোগুললা সর্ শুনললন মন চদল ়ে, চেন্তু পোলনা 

মতর্ে েরললন না, এেটা েোও র্লললন না আমালে।  সর্ পবানার পর িুপ েলর রইললন, 

চসগালরট টানলত লাগললন।  এর্ার তার হালতর পলখা দু’ লাইন চিচঠ চনল ়ে চগল ়ে পতার 

মালে পদখালর্া।  

  

–আর অচল? পতার সলে অচলর পদখা হল ়েচেল এর মলধে? 

  

–না, অচলর সলে পদখা হ ়েচন।  তলর্ খর্র পপল ়েলে চনশ্চ ়েই।  তুই চেন্তু পপালস্ট পোলনা 

চিচঠ পাঠাসচন র্ার্লু! চস্ট্রেটচল চনলষধ! 

  

জামলসদপুলর সতীব চমশ্র নালম এেজন ইচিচন ়োলরর র্াচড়েলত পতালা হললা অতীনলে।  

 দ্রললাে চেেুচদন আলগ চর্পত্নীে হল ়েলেন, দুচট অল্পর্ল ়েসী পেলললমল ়ে আলে।  অতীন 

তালদর গষহচবক্ষে।  সতীব চমশ্র মুলেলরর পলাে হললও  াদর্পুর ইউচন াচসবচটলত 

পড়োশুলনা েলরলেন, পমাটামুচট র্ািংলা জালনন।   দ্রললাে েো র্ললন েম, চেন্তু পর্ব 

সাহসী মানুষ।  অতীলনর পট ূচমো চতচন জালনন, চতচন অতীনলে র্লল চদল ়েলেন, চদলনর 

পর্লা চর্লবষ পর্রুলর্ন না, তাহলল আর  ল ়ের চেেু পনই।  

  

জামলসদপুলর অতীনলে চঠেঠাে  ালর্ চস্থ্চত েচরল ়ে চদল ়ে পেৌচবে চফলর পগল।  

  

এই সতীব চমলশ্রর র্াচড়ের পালবই োলে এেচট র্াঙালী পচরর্ার।  পসই পচরর্ালর দুচট 

পমল ়ে এ র্াচড়ের মাতষহীন পেলললমল ়েদুচটর জনে মালঝ মালঝই নানারেম খার্ার ও পখলনা 

চনল ়ে আলস।  অতীলনর মুখ চতব দাচড়ে পগােঁফ োেললও র্ড়ে পমল ়েচট তালে পদলখই চিনলত 
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পারললা।  এই পমল ়েচটর নাম বচমবলা, জলপাইগুচড়ের এে িা র্াগালন এর সলে আলাপ 

হল ়েচেল অতীন আর পেৌচবেলদর।  বচমবলার সর্ মলন আলে।  

  

জামলসদপুলর ঐ র্াচড়েলত অতীলনর োটলত লাগললা মালসর পর মাস।  এখালন অতীন।  

চন ়েচমত ইিংচরচজ খর্লরর োগজ পা ়ে।  পস জানলত পারললা, োনু সানোল ধরা পলড়ে 

পগলেন।  মাচনেদার পোলনা খর্র পনই।  রাষ্ট্রপচতর বাসন তুলল পদর্ার দাচর্লত পজারদার 

আলন্দালন।  িললে েলোতা ়ে।  র্ামপন্থীরা অতর্বতবী চনর্বািন িাইলে।  

  

পেৌচবে পসই প  পগল আর তার আসার নাম পনই।  তলর্ তার োে পেলে খর্র চনল ়ে এর 

মলধে আরও দু’জন এলসচেল, তারা পেউই অতীলনর পিনা ন ়ে।  তালদর এেজলনর হালত 

অতীন।  পপল ়েচেল তার মাল ়ের চিচঠ।  অতীনও তালদর হাত চদল ়ে চিচঠ পাচঠল ়েচেল দুখানা।  

  

জামলসদপুলর র্াঙালীর সিংখো অলনে, দুগবাপুলজা হ ়ে পর্ব েল ়েেটা।  সােচিলতই প্রা ়ে 

পাবাপাচব দুলটা পোলিল।  এই সম ়ে সর্চেেুই চঢললঢালা।  তাই অতীন পঘারাঘুচর েরলত 

শুরু েরললা চদলনর পর্লা ়ে।  পুলজা পোলিলল  াও ়োর প  খুর্ আগ্রহ আলে তার তা ন ়ে, 

চেন্তু পস স্বাধীনতা প াগ েরলত িাইচেল।  

  

নর্মী পুলজার চদন প ারলর্লা এে গাচড়ে পুচলব এলস র্াচড়ে চঘলর ধরললা এর্িং অতীন 

পগ্রফতার হললা প্রা ়ে ঘুমত অর্স্থ্া ়ে।  পােঁিচদন পর তালে চনল ়ে আসা হললা আচলপুর 

পসন্ট্রাল পজলল।  

  

পলর অর্বে অতীন পজলনচেল প  তালে ধচরল ়ে চদল ়েলেন অচলর র্ার্া চর্মানচর্হারী।  

  

এত পগাপনী ়েতার মলধেও েী েলর প ন জানাজাচন হল ়ে চগল ়েচেল অতীলনর অোতর্ালসর 

চঠোনা।  প্রতাপ-মমতা পজলনচেললন, অচল পজলনচেল।  অচল পেৌচবেলে ধলর চেল, পস 

এের্ার অতীলনর সলে পদখা েরলত জামলসদপুলর  ালর্।  পস উলদোগ পনর্ার আলগই 

চর্মানচর্হারী প্রতালপর োে পেলে জানলত পপলর পগললন জামলসদপুলরর েো।  সলে সলে 

চতচন পুচলব েচমবনালরর োলে চগল ়ে সর্ ঘটনা জাচনল ়ে এললন।  
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চর্মানচর্হারী আসলল এেটা সূক্ষ্ম রু্চদ্ধর িাল পিললচেললন।  

  

মধের্তবী চনর্বািলনর পতাড়েলজাড়ে শুরু হল ়েলে।  র্ামপন্থীলদর চনর্বািনী পশ্লাগালনর মলধে আলে 

প , ক্ষমতা ়ে এলল তারা সমে রাজধনচতে র্ন্দীলদর মুচক্ত পদলর্ন।  চর্মানচর্হারী হাও ়ো 

পদলখ রু্লঝচেললন প  র্ামপন্থীলদর  ুক্তফ্রলন্টর আর্ার জ ়েী হল ়ে চফলর আসার সম্ভার্নাই 

খুর্ পর্বী।  অতীন আত্মলগাপন েলর োেলল তার নালম ও ়োলরন্ট রদ েরা সহজ হলর্ না।  

র্রিং চেেুচদন রাজধনচতে র্ন্দী চহলসলর্ পজল খাটললই চনর্বািলনর পর তার মুচক্ত পাও ়োর 

সুল াগ খুর্ উজ্জ্বল।  

  

চর্মানচর্হারীর অনুমান প্রা ়ে চন ুবল।  মধের্তবী চনর্বািলন  ুক্তফ্রলন্টর জ ়ে হললা, পজোচত 

র্সু হললন পহাম চমচনস্টার এর্িং পূর্ব প্রচতশ্রুচত মতন রাজধনচতে র্ন্দীলদর মুচক্ত চদললন, 

তােঁলদর পঘাচষত বত্রু োনু সানোলরাও োড়ো পপল ়ে পগললন।  চেন্তু অতীলনর পেসটা আটলে 

পগল।  নেীপলত্র পদখা পগল অতীন রাজধনচতে র্ন্দী ন ়ে, তার নালম চক্রচমনোল পেস, পস 

সাধারণ এেটা খুলনর আসামী।  

  

এচদলে অতীনলে চর্লদলব পাঠার্ার র্ের্স্থ্া সর্ পাো হল ়ে চগল ়েচেল।  প্রতাপ চত্রচদর্লে 

চিচঠ চললখ অনুলরাধ েলরচেললন ইিংলোলি অতীনলে চেেুচদলনর জনে আশ্র ়ে চদলত।  চত্রচদর্ 

রাচজ হল ়েচেললন সাগ্রলহ।  উেঁিু মহললর চর্চ ্ন  র্েচক্তলে ধলর অতীলনর পাবলপাটব এর্িং 

চটচেলটরও র্লন্দার্ে হল ়ে চগল ়েচেল, পবষ মুহূলতব সর্ আটলে  ার্ার উপক্রম হললা।  

  

োনু সানোল সলমত পচরচিত অনোনেরা সর্াই োড়ো পপল ়ে পগললও অতীন  খন মুচক্ত 

পপল না, তখন পস খুর্ই প লঙ পলড়েচেল।  চর্মানচর্হারী চেন্তু হাল োলড়েনচন।  এেটা প্রর্ল 

ঝুেঁচে চনল ়ে চতচন অতীনলে পােঁি হাজার টাোর জাচমলন খালাস েলর আনললন।  তারপর 

জাচমন  ে েলর চতচন অতীনলে তুলল চদললন চর্লদলবর জাহালজ।  

  

অতীন চর্লদলব প লত এলের্ালরই রাচজ চেল না।  র্ার্া এর্িং চর্মানোোলে পস অলনের্ার 

র্লললে প  মুচক্ত পপললও পস লিলন  ালর্ না।  চেন্তু রাজধনচতে র্ন্দীর ম বাদা পস  খন 
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পপল না, সাধারণ চক্রচমনোল চহলসলর্ েল ়েেচদলনর জনে মাত্র জাচমলন োড়ো পপল ়ে তার 

চদলবহারা।  অর্স্থ্া।  আর্ার তালে পজলল প লত হলর্।  চর্িালর তার ফােঁচস না হললও পিাদ্দ 

র্ের অতত পজল খাটলত হলর্, পেৌচবেই তখন র্ললচেল, অচলর র্ার্া চঠে পেই 

র্াতলললেন।  চেেুচদলনর জনে অতত চর্লললত পেলে আ ়ে, এর মলধে পতার পেসটালে 

পচলচটেোল অোলেল চদলত হলর্।  চর্মানচর্হারী পজোচতর্ারু্লে পর্াঝালর্ন, পস্নহািংশু 

আিাল বর সলে তােঁর চর্লবষ ঘচনষ্ঠতা আলে  

  

েলোতার ম ়েদালন পম চদর্লস োনু সানোল প্রোলবে পঘাষণা েরললন নতুন এে 

রাজধনচতে দললর জল্র।  দলটার নাম চস চপ আই (এম এল) এর্িং এই দল পচরিাচলত 

হলর্।  মাও পস তুিং-এর চিতাধারা ়ে।  মাও পস-তুিং-এর এেচট পরড রু্ে আলন্দাচলত েলর 

চতচন র্লললন, এই দলই  ারলত প্রেম সচঠে চর্প্লর্ী দল।  

  

ঐ চদনই ম ়েদালনর অনে প্রালত আর এে চর্বাল স া ়ে পজোচত র্সু র্লললন, তােঁর সরোর 

এেচদলন নেবাললদর দমন েরলত পালর চেন্তু চতচন জনসাধারলণর হালতই পস  ার পেলড়ে 

চদলত িান।  নেবাললদর রাজধনচতে র্ক্তর্ে পমাোচর্লা েরা হলর্ রাজধনচতে  ালর্, 

চেন্তু তালদর খুন-জখলমর চক্র ়োেমবগুললা সাধারণ অপরাধীলদর মতন চর্িার েরা হলর্ 

আইলনর পিালখ।  

  

তার পরচদনই অতীন জাহালজ প লস পড়েললা। … 

  

চসদ্ধােব র্লললা, পতার চর্লললত োোর অচ েতাগুললা আচম শুলনচে।  চেন্তু জামলসদপুলর 

েী হল ়েচেল? এখন পর্াস্টলন প  বচমবলা োলে, তার সলে পতার আলাপ জামলসদপুলর? 

পসখালনই পপ্রম হল ়েচেল? 

  

অতীন িুপ েলর রইললা।  চসগালরট ধরালত চগল ়ে তার হাত োেঁপলে।  পস আর েো র্ললত 

পারলে না।  বচমবলার সলে চে তার পপ্রম হল ়েচেল? না র্নু্ধত্ব? মালসর পর মাস পসই 

অোতর্ালস বচমবলাই চেল তার েো র্লার এেমাত্র সেী।  সচেনী ন ়ে, সেীই।  অতীন 
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প্রেম পর্ব চেেুচদন বচমবলালে পমল ়ে চহসালর্ গ্রহণ েলরচন, সহজ র্নু্ধর মতন চেল।  অচল 

োড়ো আর পোলনা পমল ়েলে  াললার্াসার েো পস চিতাই েলরচন।  

  

চেন্তু পরপর েতেগুললা চনজবন দুপুর, অতীলনর তখন প্রা ়েই জ্বর হলতা, বচমবলা এলস 

পসর্া েরলতা তালে, এমন িমৎোর পমল ়ে বচমবলা, সরল,  ুললামনা, পচর্ত্র।  তার হালতর 

পোেঁ ়ো ়ে জাদু চেল, প্রর্ল জ্বলরর পঘালর অতীলনর এেচদন মলন হললা বচমবলাই অচল, পস 

তালে জচড়েল ়ে ধরললা, রু্লের োলে টানললা, বচমবলা পজার েলর োচড়েল ়ে চনল ়ে পগল 

চনলজলে।  

  

এেজন চর্প্লর্ীর সলে র্নু্ধত্ব হও ়ো ়ে পরামাচিত পর্াধ েরলতা বচমবলা।  অসুস্থ্, অসহা ়ে 

এই মানুষচটলে পসর্া েলর অদু্ভত তষচি পপত, চেন্তু তার পোলনা পপ্রলমর পর্াধ চেল না।  

অতীন পতা তালে পোলনাচদন  াললার্াসার েো র্লল চন।  চর্প্লর্ীলদর চন ়েম অনু া ়েী 

অতীন বচমবলালে তার পূর্ব পচরি ়ে চেেুই জানা ়ে চন, অচলর েো, তার র্ার্া-মাল ়ের েো, 

মাচনেদার েো এের্ারও উচ্চারণ েলর চন পস।  

  

চেন্তু মালসর পর মাস অচনচশ্চত অর্স্থ্া, তার ওপর অসুলখ  ুলগ  ুলগ দুর্বল হল ়ে 

চগল ়েচেল।  অতীন, তার মলধেই পজলগ উলঠচেল এে প্রর্ল বারীচরে টান, এে এে সম ়ে 

জ্বলরর পঘালর পস বচমবলালেই অচল মলন েলর আদর েরলত িাইলতা।  অচললে পস 

 াললার্ালস, চেন্তু এখন অচল পেন তার োলে পনই? এে অদু্ভত, অল ৌচক্তে অচ মান 

হচেল অচলর ওপর।  নারী-বরীলরর স্পলববর জনে পস েটফট েরলতা।  

  

বচমবলা চেন্তু অতীনলে েখলনা প্রশ্র ়ে পদ ়ে চন, প্রলুি েরার পতা প্রশ্নই ওলঠ না।  তখনও 

প ন বচমবলার প ৌন পিতনা জালগ চন।  অসুস্থ্ এেজন মানুষলে পস ধমে চদলত পালর না, 

চেন্তু অতীন র্াড়োর্াচড়ে েরলত পগললই পস দূলর সলর  া ়ে।  

  

চতনচদন পর অতীন বচমবলার জানু ধলর র্লললা, আচম পতামালেই িাই!  
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বচমবলালে রাচজ েরালত আরও সাতচদন পললগচেল অতীলনর।  পসচদন এেলবা িার জ্বর, 

পস চেেুলতই ডাক্তার ডােলর্ না, পস শুধু বচমবলালে িা ়ে।  পবষ প বত প্রচতলরাধ প লঙ 

পড়েললা বচমবলার।  পস অতীলনর রু্লে এললা।  তারপর এেটা প্রর্ল পজা ়োর উঠললা, পস 

পজা ়োলর পেেঁড়ো চিচঠর টুেলরার মতন অতীন  াচসল ়ে চদল অচললে।  

৮. আচরিা ঘালট চর্বাল  মুনা নদীর 

চদলে 

আচরিা ঘালট চর্বাল  মুনা নদীর চদলে তাচেল ়ে মামুন  ার্ললন, চন ়েচত এর্ার পোো ়ে 

চনল ়ে  ালে আমালে? সামলন েী আলে? 

  

অন্ধোর হল ়ে এলসলে।  আজ আর নদী পার হর্ার পোলনা উপা ়ে পনই।  অনে সম ়ে 

আচরিার এই পফরীঘালট েত র্েেতা োলে, আজ এলের্ালর শুনবান, এেটাও লি পনই, 

তসনেরা  ালত র্ের্হার েরলত না পালর পসইজনে সর্ েটা পফরী লি ওপালর পোোও 

লুচেল ়ে রাখা হল ়েলে।  ঢাো পেলে অলনেগুললা পচরর্ার এই পফরীঘালট এলস দােঁচড়েল ়ে 

আলে অসহা ়ে ালর্।  পেউ পোলনা েো র্ললে না, এমনচে চবশুরা প বত  ল ়ে িুপ েলর 

আলে।  

  

এেটু পলর েল ়েেচট পেলল এলস র্লললা, আপনারা ইস্কুল র্াচড়েলত  ান, ওখালন চগল ়ে 

শুল ়ে পড়েুন।  তাোড়ো আর েী েরলর্ন! 

  

পসই পেললরাই সাহা ে েরললা মালপত্র র্ল ়ে চনল ়ে প লত।  স্কুললর পদাতলার এেখানা 

ঘপর আরও দুচট পচরর্ালরর সলে জা ়েগা পপললন মামুনরা।  পহনা আর মিু শুল ়ে পড়েললা 

পদ ়োল পঘেঁলষ, মিুর পেলল সুখুলে চনল ়ে মামুন আর্ার পর্রুললন চেেু খার্ার চেলন আনার 

জনে।  পুেঁটুচললত েলর পর্ব খাচনেটা চিলড়ে-গুড়ে চনল ়ে এলসলেন মামুন, তা োে  চর্ষেলতর 

জনে, এখালন দুএেটা খার্ালরর পদাোন পখালা রল ়েলে।  
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সুখুর হাত বক্ত েলর ধলর আলেন মামুন।  ট্রালে েলর আলরা পলাে আসলে, পফরী র্ন্ধ 

পদলখ উদভ্রাাত ালর্ পোটােুচট েরলে অলনলে, এরপর আর ইস্কুল র্াচড়েলতও জা ়েগা হলর্ 

না।  এত পলাে রাচত্তলর োেলর্ পোো ়ে? পদাোনগুললা পেলেও খার্ার পবষ হল ়ে  ালে 

দ্রুত, মামুন ে’খানা রুচট আর চেেু শুেলনা োর্ার্ পজাগাড়ে েরলত পারললন অচত েলটির।  

  

খার্ালরর পদাোলন স্থ্ানী ়ে এেজন স্কুল মাস্টার চর্র্ণবমুলখ মামুনলে চজলেস েরললন, 

ঢাো ়ে চঠে েী হল ়েলে র্ললন পতা! নানাজলনর োলে নানান েো শুনলতচে।  আমার 

পফচমচল আলে ঢাো ়ে, তালগা পোলনা খর্র পাই নাই।  

  

মামুন শুধু র্লললন, ঢাোর খর্র  াললা ন ়ে! 

  

তা োড়ো আর েী র্ললর্ন মামুন।  এখলনা সর্ চেেুই প ন এে অচর্শ্বাসে, িরম দুিঃস্বন 

র্লল মলন হলে।  এ েী সচতে হলত পালর প  চনলজর পদলবর সরোর রাো ়ে চমচলটাচর 

নাচমল ়ে সাধারণ চনরীহ পলােলদর প বত গুচল েলর মারলে? পোলনা  ুচক্তলতই এটা চর্শ্বাস 

েরা  া ়ে না, তরু্ এটাই ঘটলে।  ঢাোর পলে পলে পলড়ে আলে চনলদাষ মানুলষর লাব।  

  

পচিলব মািব রালত এই   ়োর্হ োণ্ড শুরু হর্ার পর মামুন পোলনাক্রলম র্াচড়ে চফলর তারপর 

আর চতন িারচদন চতচন পলে র্ার হনচন।  তরু্ চতচন এেসম ়ে রু্ঝলত পারললন প  ঢাো ়ে 

োো তােঁর পলক্ষ পোলনাক্রলমই চনরাপদ ন ়ে।  পচশ্চম পাচেোনী তসনেরা র্াচড়ে র্াচড়ে চগল ়ে 

খুেঁলজ আও ়োমী লীলগর সদসেলদর খুন েরলে, পসই সলে মারলে সািংর্াচদে, অধোপে ও 

োত্রলদর।  পোলনা পদলবর আচমব োমান পদলগ পপ্রস লার্ উচড়েল ়ে পদ ়ে, এরেম পেউ 

শুলনলে? র্াঙালী পুচলবলদর পমলর পফলার পিটিরা হল ়েলে, ইস্ট পাচেোন রাইলফললসর 

তসনেলদর চনরস্ত্র েলর খতম েলর পদর্ারও পিটিরা েলরলে।  ই ়োচহ ়ো খান চে উ্াদ হল ়ে 

পগল, সমগ্র র্াঙালী জাচতলে র্ধ্িংস েলর চদল ়ে পস পাচেোন বাসন েরলর্? 

  

পবখ মুচজলর্র পোলনা সন্ধান পনই।  চতচন চনলজই আত্মলগাপন েলরলেন, না তসনেরা তােঁলে 

েোন্টনলমলন্ট ধলর চনল ়ে পগলে, তা পেউ জালন না।  চেন্তু জানলত পারা পগলে প  র্াঙালীরা 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 103 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

শুধু পলড়ে পলড়ে মার খালে না, পদলবর চর্চ ্ন  জা ়েগা ়ে প্রচতলরাধ সিংগ্রাম শুরু হল ়ে পগলে।  

িট্টগ্রালম ইস্ট পাচেোন রাইলফলস তুমুল লড়োই েরলে পচশ্চম পাচেোনী আচমবর সলে।  

িট্টগ্রাম বহর পেলে চেেুটা দূলর োলুরঘালট পরচডও ট্রান্সচমচটিং পসন্টালর প্রচতচষ্ঠত হল ়েলে 

স্বাধীন র্ািংলা চর্প্লর্ী পর্তার পেন্দ্র, পসখান পেলে জাচতর পনতা পবখ মুচজরু্র রহমালনর 

পলক্ষ চজ ়োউর রহমান নালম এেজন পমজর স্বাধীনতা পঘাষণা েলরলে।  

  

গতোল মামুন পদখললন তােঁর র্নু্ধ েচর্ ও সািংর্াচদে ফল ়েজ আহমদলে।  আচমব এলস 

 খন পপ্রস লালর্র লাল রলঙর চর্চল্ডিংটালত োমান দাগলত শুরু েলর, তখন ফল ়েজ চেললন 

ঐ পপ্রস লালর্র পদাতলা ়ে।  সািংঘাচতে  ালর্ আহত হললও চতচন পসখান পেলে পাচলল ়ে 

আশ্র ়ে চনল ়েচেললন এেটা মসচজলদ।  চতনচদন চতনরাত এেটা র্ােরুলম লুচেল ়ে পেলে 

পোলনাক্রলম প্রাণ চনল ়ে চফলরলেন পসই ফল ়েজ আহমদ মামুনলে র্লললন, পালাও, ঢাো 

পেলে পালাও, পোলনা গ্রালম িলল  াও, ওরা আমালদর পবষ েলর পদলর্, ‘ইলত্তফাে’-এ 

 ারা এে লাইনও চললখলে, তালদর োরুলে ওরা োড়েলর্ না।  মামুন, তুচম আজই সলর 

 াও ঢাো পেলে।  

  

চফলরাজা পর্গম েল ়েেচদন আলগ পোট পমল ়েলে চনল ়ে টাোইলল র্ালপর র্াচড়েলত পগলেন, 

তােঁলে খর্র পদর্ার উপা ়ে পনই।  মামুলনর পলক্ষ টাোইলল  াও ়োও চনরাপদ ন ়ে, 

পসখালনও চনশ্চ ়েই তােঁর পখােঁজ পড়েলর্ র্ড়ে পমল ়ে পহনালে চনল ়ে পর্চরল ়ে পড়োর উলদোগ 

েরলতই মিু এলস র্লললা, পসও তার পেলললে চনল ়ে মামুলনর সলে  ালর্।  র্ারু্ল এখন 

ঢাো পেলড়ে প লত রাচজ ন ়ে, তলর্ মামুলনর সলে তার স্ত্রী ও সতানলে পাঠালত তার আপচত্ত 

পনই।  

  

র্ারু্ললর র্ের্হারটা পর্ব চর্চিত্র।  পচিলব মািব রাচত্তলর পবখ মু চজলর্র সলে পপ্রচসলডন্ট 

ই ়োচহ ়ো খালনর িূড়োত চমচটিং হর্ার েো, চেন্তু তার আলগই পপ্রচসলডন্ট সালহর্ সলন্ধেলর্লা 

িুচপিুচপ চর্লবষ চর্মালন ঢাো পেলড়ে পাচলল ়ে পগললন েরািীর চদলে।  তসনের্াচহনীলে হুেুম 

চদল ়ে পগললন, চনরস্ত্র র্াঙালীলদর হতো েরলত।  এই দারুণ চর্শ্বাসঘাতেতালতও র্ারু্ল 
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চর্িচলত ন ়ে।  তার ধারণা, সিাহ খালনলের মলধেই সর্ বাত হল ়ে  ালর্।  আও ়োমী লীগ 

সরোলরর পিল ়ে সামচরে বাসন পাচেোলনর পলক্ষ অলনে  াললা।  

  

িতুচদবলে খুন ও অতোিালরর োচহনী শুলন মজু   ়ে পপল ়ে আলগই ঢাো পেলড়ে িলল প লত 

িাইচেল, চেন্তু র্ারু্ল তালত েণবপাত েলর চন।  পস র্লললে, এত   ়ে চেলসর? ঐ পতা 

দোলখা না, জাহানারা ইমামরা চে পাচলল ়েলেন? োমাল চেিংর্া পটনরা পতা ইচি ়ো ়ে 

 ালে না।  আমালদর র্াসা ়ে পোলনা অোটাে হলর্ না।  

  

চেন্তু মামুলনর সলে মিু গ্রালমর চদলে প লত িা ়ে শুলনই র্ারু্ল হঠাৎ মত র্দলল পফলললা।  

পর্ব আগ্রলহর সলেই র্লললা, তুচম পতামার মামুনমামার সলে প লত িাও? তা হলল  াও।  

  

মিু তার স্বামীলেও সলে আনর্ার জনে খুর্ সাধাসাচধ েলরচেল, তরু্ র্ারু্ললে টলালনা 

পগল না।  পবষ মুহূলতব মিু তার হাত ধলর োতর  ালর্ র্ললচেল, তুচম সার্ধালন োেলর্ 

েো দাও! 

  

র্ারু্ল পহলস র্ললচেল, পতামরা  াললা পেলো! 

  

এেখানা গাচড়ে পজাগাড়ে েরা হল ়েচেল এে প্রচতলর্বীর োে পেলে।  চর্লেল িারলট পেলে 

োরচফউ, সোলল হঠাৎ গুজর্ পবানা পগল প  মীরপুলরর োলে েীজটা উলড়ে পগলে, ওচদে 

চদল ়ে।   াও ়ো  ালর্ না।  চেন্তু পরচডওলত পঘাষণা েরা হলে প  মীরপুলরর েীজ চঠে আলে, 

 ানর্াহন সর্ িললে স্বা াচর্ে  ালর্।  ঝুেঁচে চনল ়ে মামুন পর্চরল ়ে পড়েললন।  মীরপুলরর 

োলে এলস পদখললন, েীলজর পালব আচমব পঘারাঘুচর েরলে, েীজটার ক্ষচত হল ়েচেল 

চঠেই, চেন্তু এরমলধেই পমরামত েরা হল ়েলে অলনেটা।  

  

মীরপুর োচড়েল ়ে আচমনর্াজালরর োলে আসলতই পিালখ পড়েললা আচমব েন  ়ে।  

পমচবনগালনর লম্বা নলগুললা পদখললই রু্ে পেেঁলপ ওলঠ।  মামুন মাো নীিু েলর রইললন, 

প ন তােঁর মুখ পেউ পদখলত না পা ়ে।  তােঁর অচত চপ্র ়ে ঢাো বহর পেলড়ে চতচন পালালেন 
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পিালরর মতন।  ন ়োরহালট পপৌেঁলোলতই শুনলত পপললন পপেলন পগালাগুচলর ব্।  

পসনার্াচহনী আর্ার পোোও শুরু েলরলে র্ধ্িংস ে।  

  

পোো ়ে প   ালর্ন মামুন তা এখনও চঠে েরলত পালরনচন।  এের্ার  ার্ললন, 

মাচনেগলি তােঁর এে পেলললর্লার র্নু্ধ োলে, তার র্াচড়েলত উঠলর্ন।  তারপর আর্ার চঠে 

েরললন, ঢাো পেলে আরও অলনে দূলর সলর  াও ়োই  াললা, পার্না চেিংর্া র্গুড়োর 

চদলে।  

  

আচরিা ঘালট এলস প  পফরীর অ ালর্ এ ালর্ আটো পড়েলত হলর্ তা আলগ েল্পনা 

েরলত পালরনচন।   চদ োললেও পফরী না িলল? এই চর্বাল নদী পনৌলোলত পার হও ়ো 

 া ়ে র্লট চেন্তু এত মানুষ এলস জমা হল ়েলে, পনৌলোও পাও ়ো  ালর্ েী? পহনা, মিু আর 

সুখুলে সলে এলন চতচন আরও মুবচেলল পলড়েলেন, এেলা হলল তােঁর দুচশ্চতার চেেু চেল 

না।  প -সর্ মানুষ উলদোগী হল ়ে প -লোলনা পচরচস্থ্চতলত ঝটপট এেটা চেেু র্ের্স্থ্া েলর 

পফললত পালর, মামুন প  পসই দলল পলড়েন না।  চতচন  াললা েলর চমবলতই পালরন না 

অলিনা পলালের সলে।  

  

খার্ার চনল ়ে চফলর এলস ইস্কুল র্াচড়ের পদাতলা ়ে উঠলত উঠলত এেজন পলােলে পদলখ 

মামুলনর পিনা পিনা মলন হললা।  পর্ব হৃটিরপুটির োললা পিহারা, পমাটা পগােঁফ, মাো ়ে অলনে 

িুল, মামুনলে পদলখ পসই মানুষচটও েমলে দােঁচড়েল ়ে র্লললন, মামুন াই? 

  

মামুলনর তখনই মলন পলড়ে পগল, এই মানুষচটলে চতচন ইলত্তফাে অচফলস পদলখলেন 

এেসম ়ে, সম্ভর্ত চরলপাটবালরর োজ েরলতা, খুর্ রচসে পলাে, চনলজ প্রাণ খুলল হাসলত 

এর্িং অনেলদর হাসালত জালন।  এর নাম এম আর আখতার।  সর্াই ডােলতা মুেুল র্লল।  

মাঝখালন অলনেচদন এর সলে পদখা হ ়েচন।  

  

এখন হাসে-পচরহালসর সম ়ে ন ়ে, প্রলতেলের  ুরুলতই উলিগ মাখালনা, েোও সর্ এে।  

পিনাশুলনা পে পে মারা পগলে আর োর োর সন্ধান পনই।  দু’িারচট েোর পর মামুন।  
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আখতারলে অনুলরাধ েরললন, োল পনৌলোর র্ের্স্থ্া েরলত পারলল আমালদরও সলে 

পনলর্ন।  

  

আখতার র্লললন, অর্বেই, অর্বেই! মাঝ রাচত্তলর সর্াই  খন শুল ়ে পলড়েলে, চনচর্ল ়ে 

পদও ়ো হল ়েলে র্াচত, পে ঘুচমল ়েলে, পে প  পজলগ আলে তা পর্াঝার উপা ়ে পনই, তখন 

মামুন শুনলত পপললন এেচট নারীেলণ্ঠর ো্ন া।  পোলনা  াষা পনই, শুধু এেটা টানা ব্, 

পস ব্ প ন উলঠ আসলে হৃদল ়ের অতল গ ীর পেলে, এমনই এেটা তীে পবাে আলে 

পসই ো্ন ার সুলর  া শুনললই রু্েটা মুিলড়ে ওলঠ।  

  

এেটু পলরই মিু চফসচফস েলর চজলেস েরললা, মামুনমামা, পে োলন্দ? 

  

পাব পেলে পহনা র্লললা, এই ঘলর পেউ না।  

  

মামুন রু্ঝললন, পহনা আর মিু পজলগই আলে, আজ রালত পর্াধহ ়ে োরুরই ঘুম হলর্ না।  

ো্ন ার ব্টা এ ঘলরর ন ়ে চঠেই।  মামুন উলঠ র্াইলর পর্চরল ়ে পগললন।  সর্ েটা ঘলরই 

মানুষজন  রা, পোলনা ঘলররই দরজা র্ন্ধ ন ়ে, মামুন এেটার পর এেটা ঘলর চগল ়ে 

উেঁচে মারললন, পোলনা ঘলরই পসই ক্রন্দনরতা নারীলে পদখলত পপললন না।  আরও 

অলনলে পসই ো্ন ার ব্ শুলন উলঠ র্লসলে।  

  

হঠাৎ মামুলনর বরীরটা চঝমচঝম েলর উঠললা।  এই ো্ন া চে অবরীরী? চেিংর্া সারা পদব 

জুলড়ে স্বামীহারা, সতানহারা,  াইহারা নারীরা প  ো্ন ার পরাল তুলললে, এই ো্ন া তারই 

প্রতীে।  পদব-জননীই এমন আেুল হল ়ে োেঁদলে।  

  

পরচদন প ালর উলঠ পফরীঘালট এলস পাও ়ো পগল এেটা পনৌলো।  চর্লেললর চদলে পনৌলো 

পপৌেঁলোললা নগরর্াচড়ে।  পসখালন এলস মামুন শুনললন প  পার্না ়ে গণ্ডলগাল িললে খুর্, 

পসই তুলনা ়ে র্গুড়োর খর্র আবাপ্রদ।  র্গুড়ো ়ে োত্ররা মুচক্তর্াচহনী গঠন েলর পর্ব চেেু 

পাচেোনী তসনেলে হতো েলরলে, র্াচে তসনেরা পাচলল ়ে পগলে।  র্গুড়ো ়ে আপাতত পোলনা 
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বত্রুর চিহ্ন পনই।  সুতরািং মামুন চঠে েরললন, পার্নার র্দলল চতচন র্গুড়োর চদলেই 

 ালর্ন।  

  

চেন্তু  াও ়ো  ালর্ েী েলর? নগরর্াচড়েলতই পবানা পগল প  পপট্রল-চডলজল পাও ়ো  ালে 

না পোোও, র্াস িলািল র্ন্ধ হল ়ে আসলে প্রা ়ে।  তা োড়ো, নানান জা ়েগা ়ে গ্রালমর 

পলালেরা রাো পেলট পরলখলে,  ালত আচমবর ট্রাে প লত না পালর।  র্হুললাে এখন বহর 

পেলড়ে পাল ়ে পহেঁলট িলল  ালে গ্রালমর চদলে।  

  

র্গুড়োর চদলের এেটা র্াস পাও ়ো পগল  াগেক্রলম।  তালতও অর্বে  াও ়ো পগল না পবষ 

প বত, র্াঘার্াচড়ের োোোচে এলস পদখা পগল রাো র্ন্ধ, রাোর মলধে গাে পেলট পফলা 

রল ়েলে, চেেুটা রাো চনচশ্চহ্ন হল ়ে পগলে।  

  

এর্ার হােঁটা োড়ো উপা ়ে পনই।  মামন সলে মালপত্র চর্লবষ চেেু আলননচন, শুধু েল ়েেটা 

োেঁধ র্োগ।  সুখু পর্ব হােঁটলত পালর, তালে পোলল চনলত পগললই র্রিং পস আপচত্ত েলর।  

পহনা আর মিু বহুলর পমল ়ে, তালদর হােঁটার অল েস পনই, তিত্রমালসর গনগলন পরালদ 

তালদর মুখ লাল হল ়ে ওলঠ।  

  

র্াঘার্াচড়ের ঘাট পপরুর্ার পর পাও ়ো পগল আর এেচট অচত লজঝলর পিহারার র্াস।  

এেচট পোেরা েিােটর পসই র্ালসর গা িাপলড়ে িাপলড়ে র্ললে, আলসন, আলসন, 

পিংখীরাজ, পিংখীরাজ! লাস্ট চট্রপ, আর িান্স পাইলর্ন না! 

  

প্রচত মুহূলতব পেলম  ালর্ পেলম  ালর্  ার্ েলরও পসই র্াসটা িললত লাগললা পর্ব।  এে 

সম ়ে তালে র্াধে হল ়ে োমলত হলল অর্বে, পসটা তার চনলজর পদালষ ন ়ে।  উিাপাড়ো 

পলল ল ক্রচসিং-এ রাো র্ন্ধ, এেটা মালগাচড়ে চদল ়ে পসই ক্রচসিংটা আটলে পদও ়ো হল ়েলে।  

র্াস পরল লাইলনর ওপালর প লত পারলর্ না।  র্াস পেলে পনলম আর্ার পদ াত্রা।  

  

আখতার সালহর্ েচরৎেমবা মানুষ, চতচন উিাপাড়ো ডাে র্ািংললালত রাচত্তরটা োোর র্ের্স্থ্া 

েলর পফলললন।  মামুনরা এই পচরর্ারচটর সে চনল ়ে চেেুটা সুচর্লধ প াগ েরলেন।  
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আখতার সালহলর্র পিল ়ে মামুন র্ ়েলস প্রর্ীণ, তাোড়ো এেটা পচত্রোর সম্পাদে চেললন 

এর্িং পজল পখলটলেন র্লল পলখে-সািংর্াচদেলদর োলে চতচন শ্রদ্ধার পাত্র, চেন্তু 

আখতালরর মতন এেজন পিনা পলাে না পপলল পেউ এই ডামালডাললর মলধে তােঁলে 

পাত্তাই চদত না।  

  

ডাের্ািংললার পর্ ়োরা-লিৌচেদার সর্ উধাও।  খার্ালরর পোলনা র্ের্স্থ্া পনই।  পহালটলও 

পনই এখালন।  পবানা পগল প  র্াজালরর োলে এেটা লেরখানা পখালা হল ়েলে, পসখালনই 

এেমাত্র খার্ার পাও ়ো প লত পালর।  অগতো প লত হললা পসখালনই।  লেরখানা ়ে 

অলনলেই পাত পপলড়ে র্লস পগলে, পদও ়ো হলে শুধু গরম  াত আর ডাল।  আর চেেু না।  

আখতার সালহলর্র পেলল পমল ়েরা আর সুখু চম ়ো পসই  াত ডাল চনল ়ে র্লস রইললা, 

তালদর ধারণা, এরপর পোলনা তরোচর র্া  াজাটাজা আসলর্।  শুধু ডাল আর  াত প  

খাও ়ো  া ়ে, তা তারা জালনই না।  মামুন পদখললন, মিুর পিাখ েলেল েরলে।  চতচন 

ফোোলস  ালর্ র্লললন, এরপর প   ালগে আরও েী আলে তা পে জালন!  

  

পসই রালত্র মামুলনর হু হু েলর জ্বর এলস পগল।  মামুন চনলজর ওপর মহা চর্রক্ত হল ়ে 

উঠললন।  এই চে জ্বলরর সম ়ে? প লত হলর্ আরও অলনেটা পে।  তার জ্বলরর েো পটর 

পপল ়ে পগলল অনেরা চর্েত হলর্।  চেেুলতই োরুলে জানালনা িললর্ না।  সুখু তােঁর রু্ে 

পঘেঁলষ শুল ়েলে।  র্াচ্চা পেলল হললও পস জ্বরতি বরীর েুেঁল ়ে রু্ঝলত পারলর্ চঠেই, মামুন 

তাই খাচনেটা সলর পগললন।  

  

র্গুড়ো ়ে মচহলা েলললজর সামলন োত্রলদর সলে পাচেোনী আচমবর পজার লড়োই হল ়েলে, 

পবষ প বত খান পসনারা আত্মসমপবণ েরলত র্াধে হল ়েলে।  আেঁচড়ে ়োর্াজালরর চমচলটাচর 

েোলম্পরও পতন হল ়েলে, জ ়েজ ়েোর পলড়ে পগলে মুচক্তর্াচহনীর।  উিাপাড়োলতই পবানা 

পগল এই সর্ োচহনী।  র্গুড়ো বহলর জললশ্বরীতলা ়ে মামুলনর এে বোললের এেটা 

ওষুলধর পদাোন আলে, পস  চদ বহর পেলড়ে পাচলল ়ে চগল ়ে না োলে, তাহলল র্গুড়ো ়ে 

আশ্র ়ে পার্ার পোলনা অসুচর্লধ হলর্ না।  
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সারা রাত মামুন জ্বলরর পঘালর েটফট েরললন, পরচদন সোললও জ্বর োড়েললা না।  চেন্তু 

োলরালে জানলত পদও ়ো হলর্ না।  চতচন সেললর সিংস্পবব র্ােঁচিল ়ে রইললন।  

  

আর র্াস পার্ার পোলনা আবা পনই, তলর্ সাইলেল চরিা আলে।  চেেু দূর অতর অতর 

চরিা র্দল েলর  াও ়ো প লত পালর।  সুল াগ রু্লঝ চরিাও ়োলারা  ালেতাই  াড়ো 

হােঁেলে।  না চদল ়েই র্া উপা ়ে েী! 

  

এই চরিা- াত্রালতও স্বচে পনই।  এে মাইল দু মাইল অতর অতরই রাো োটা।  

চরিািালেরা আলগই িুচক্ত েলর চনল ়েচেল প  রাো োটা োেলল সও ়োচরলদরই চরিা 

ঘালড়ে েলর অনে ধালর চনল ়ে প লত হলর্।  মামুলনর প্রা ়ে এেলবা পােঁি জ্বর, পিাখ জ্বালা 

েরলে, ঝােঁ ঝােঁ েরলে োন, সারা বরীলর অসহে র্েো, তরু্ চতচন টু ব্চট েরলেন না, 

 োসমল ়ে চরিা র্ইর্ার জনে োেঁধ চদলেন।  

  

িান্দাইলোনা পপৌেঁলোর্ার আলগ চঠে ন’র্ার চরিা পেলে পনলম, চরিাটালেই োেঁলধ েলর 

পার হলত হললা গতব।  

  

িান্দাইলোনা ়ে এলস এই চতনজন চরিািালে আর প লত রাচজ হললা না।  এর্ালর অনে 

চরিা ধরলত হলর্।  এখালন এেজন পলাে হঠাৎ মামুলনর সামলন এলস র্লললা, পিনা পিনা 

লালগ, আপলন ‘চদন োল পচত্রোর সম্পাদে সালহর্ না? 

  

মামুন মষদু পহলস র্লললন, চেলাম এেসমল ়ে, এখন প  মাচলে, পস-ই সম্পাদে।  আচম 

পর্ব চেেুচদন আলগই চর্তাচড়েত! 

  

পলােচট র্লললা, আপচনই পতা োগজটা স্টাটব েলরচেললন।  সার, আপনার আচটলেলগুললা 

আচম সর্ পড়েতাম, র্ড়ে  াললা লাগলতা।  আমার নাম এজাজ আহমদ, র্গুড়ো ়ে আমার 

রু্ে স্টল চেল, ঢাো ়ে চগ ়ো আপনালর চতন িাইরর্ার পদখচে।  
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অচত  চক্তলত পলােচট নীিু হল ়ে মামুনলে েদমরু্চস েরলত প লতই মামুন তার হাত ধলর 

র্াধা চদললন।  এজাজ আহমদ িমলে উলঠ র্লললা, এ েী, সার, আপনার হাত এত 

গরম… 

  

িান্দাইলোনা ়ে এম. আর. আখতার মুেুললর পচরর্ালরর সলে মামুনলদর চর্লেদ হললা।  

এজাজ আহমদ এরেম অসুস্থ্ অর্স্থ্া ়ে চেেুলতই মামুনলে প লত চদল না র্গুড়ো ়ে।  এে 

তদচনে পচত্রোর খোচতমান সম্পাদে এতখাচন জ্বর চনল ়ে আর্ার ঘালড়ে েলর সাইলেল 

চরিা র্ইলর্ন, এই চিতাও প ন তার োলে অসহে।  িান্দাইলোনা ়ে তার র্াচড়েলত 

েল ়েেচদন চর্শ্রাম পনর্ার পর পস চনলজ মামুনলদর র্গুড়ো ়ে পপৌেঁলে পদর্ার প্রচতশ্রুচত চদল।  

  

আখতার সালহলর্র স্ত্রী মাহমুদা খানম পরর্ার সলে পহনা আর মিুর খুর্  ার্ হল ়ে চগল ়েচেল 

এর মলধে, এখন োড়োোচড়ে হলত সজল হল ়ে এললা ওলদর পিাখ।  প ন আর েখলনা পদখা 

হলর্ না।  

  

এজাজ আহমলদর র্াচড়েচট পর্ব সুচস্নগ্ধ বেড়ে এেটা উলঠানলে চঘলর অলনেগুচল মাচটর 

ঘর, িারপালব প্রিুর গােপালা, দু’চদলে দুচট পুেুর।  মলনারম পোলনা গ্রালমর র্াচড়ে র্ললত 

প  েচর্চট ফুলট ওলঠ, চঠে পসই রেমই র্াচড়ে।  রল ়েলে ধালনর পগালা ও পগা ়োল ঘর।  

উলঠালন এেটা তুলসীমি পদলখ পর্াঝা  া ়ে এেোলল এটা চহন্দুর র্াচড়ে চেল।  এজাজ 

আহলমলদর আচদ র্াচড়ে চেল র্ালুরঘাট, তার মরহুম চপতা এেজন চহন্দুর সলে র্াচড়ে 

এিলিি েলর এচদলে িলল এলসচেললন পাচটববালনর দু’র্ের পলরই।  

  

জ্বলরর পঘালর মামুন অোন হল ়ে রইললন প্রা ়ে িচিব ঘণ্টা।  এেজন র্ষদ্ধ এল এম এফ 

পাব ডাক্তারলে পাও ়ো পগল, চতচন শুধু নাচড়ে চটলপই র্লললন এ চনঘাৎ টাইফল ়েড।  

র্গুড়ো ়ে জললশ্বরীতলা ়ে পলাে পাচঠল ়েও মামুলনর বোললের পোলনা খর্র পাও ়ো পগল 

না, ওষুলধর পদাোন র্ন্ধ েলর তার মাচলে পোো ়ে পাচলল ়েলে পেউ জালন না।  িতুচদবলে 

লুঠপাট িললে,  ল ়ে এখন পেউই পদাোন পখালল না।  এমনচে নুন প বত সািংঘাচতে 

দুলব  হল ়ে উলঠলে।  
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প্রা ়ে চর্না ওষুলধ ও চিচেৎসা ়ে, শুধু পর্েঁলি োোর এে প্রর্ল তাচগলদই প ন মামুন 

অলনেটা সুস্থ্ হল ়ে উঠললন সাতচদলনর পর।  শুধু চনলজর জনে পর্েঁলি োো ন ়ে, মামুলনর 

আর দীঘবজীর্লনর সাধ পনই, চেন্তু এই অলিনা জা ়েগা ়ে, এমন দুিঃসমল ়ে চতচন হঠাৎ মারা 

পগলল পহনা মিুলদর েী হলর্? জ্বলরর পঘালরও মামুন পসই চিতাই েরলতন।  পহনা আর মিু 

দু’জলনরই মুখ।  শুচেল ়ে পোট হল ়ে পগলে, পিালখর নীলি োচল।  জ্বলরর পঘার োটর্ার পর 

পহনা আর মিুলে পদলখ মামুলনর মলন হললা, িরম অসহা ়ে অর্স্থ্ার মলধে পড়েলল মানুষ 

ও পশুর পিালখর দষচটিরর পোলনা তফাত োলে না।  

  

সমূ্পণব অনাত্মী ়ে ও অলিনা হল ়েও এজাজ আহমলদর পুলরা পচরর্ার মামুনলদর প  পসর্া 

 ত্ন েরললা তার তুলনা পনই।  মানুলষর পস্নহ  াললার্াসা প  পোো ়ে োর জনে জমা োলে 

তার চঠে পনই।  িান্দাইলোনার মতন এে অখোত জা ়েগা ়ে প ন মামুলনর অ্ন ঋণ চেল।  

  

জ্বর পেলড়ে  ার্ার পর মামুন সর্ খর্রাখর্র চনললন।  এই ে’চদলনই অর্স্থ্া অলনে র্দলল 

পগলে।  পেঁচিলব মালিবর প্রেম আক্রমলণর পঝােঁলে র্াঙালীরা প্রিণ্ড মার পখল ়েচেল।  েতজন 

প  প্রাণ হাচরল ়েলে তার পোলনা চহলসর্ পনই।  তারপর ই চপ আর এর্িং োত্র- ুর্ 

মুচক্তল াদ্ধালদর প্রচতলরালধ পর্ব েল ়েেটা জা ়েগা ়ে পচশ্চম পাচেোনী তসনেরা মার 

পখল ়েলে, পক্রাধ-উ্ত্ত জনতা তালদর ধলর ধলর চে্ন চ ্ন  েলরলে।  এখন আর্ার পচশ্চম 

পাচেোনী র্াচহনী নতুন বচক্তলত সঙঘর্দ্ধ হল ়ে পুনদবখল েলর চনলে এেটার পর এেটা 

জা ়েগা।  িট্টগ্রালমর স্বাধীন র্ািংলা পর্তার পেন্দ্র পর্ামা পমলর র্ধ্িংস েলর পদও ়ো হল ়েলে।  

পসখানোর ই চপ আর পশ্চাৎ অপসরণ েলরলে।   ারত সীমালতর চদলে।  প -সর্ জা ়েগা ়ে 

মুচক্তল াদ্ধালদর ঘােঁচট চেল, আচম এলস পেম পিা ়োর চদল ়ে পু চড়েল ়ে চদলে পসইসর্ গ্রাম।  

প -লোলনা র্াঙালী  ুর্েলে পদখা মাত্র গুচল িালালে, র্াচড়ে র্াচড়ে পেলে তুলল চনল ়ে  ালে 

 ুর্তী পমল ়েলদর।  পসনার্াচহনীলে ঢালাও প্রশ্র ়ে পদও ়ো হল ়েলে।  লুণ্ঠন ও ধষবলণর।  র্ার্া-

মাল ়ের সামলন পমল ়েলে, স্বামীলে দােঁড়ে েচরল ়ে তার স্ত্রীলে ধষবণ েরার ঘটনা পবানা  ালে 

প্রলতেে চদন।  চবশুলদর বূলনে েুেঁলড়ে চদল ়ে গুচল েরলে িার পােঁিজন চমলল, প ন টারলগট 

প্রোেচটস।  
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এচদলে শুরু হল ়েলে এে উৎপাত।  গ্রালম গ্রালম পললগ পগলে র্াঙালী-অর্াঙালী দাো।  পদব 

চর্ ালগর সম ়ে চর্হার পেলে প -সর্ মুসলমান এইসর্ অিলল আশ্র ়ে চনল ়েচেল, এই 

িচিব র্েলরও তারা র্াঙালীলদর সলে এোত্মতা পর্াধ েলরচন, তারা পচশ্চম 

পাচেোনীলদর সমেবে।  আচমব তালদর পলচলল ়ে চদল ়েলে র্াঙালীলদর চর্রুলদ্ধ।  

  

মুচক্তর্াচহনীর পেলললদর অস্ত্র পগালা র্ারুদ ফুচরল ়ে এলসলে এর মলধেই, অসীম সাহলস 

তারা পসনার্াচহনীলে মালঝ মালঝ অোমরু্ব েরলত চগল ়ে চনলজরাই মরলে দলল দলল।  

  

এজাজ আহমদ সর্বলবষ খর্র চনল ়ে এললা, রিংপুর, পার্বতীপুর পুনদবখল েলর পাচেোনী 

আচমব এচগল ়ে আসলে চহচলর চদলে।  চহচলর র্ডবার চদল ়ে মুচক্ত র্াচহনীর পেললরা সীমালতর 

ওপালর  ারলত চগল ়ে আশ্র ়ে চনলে র্লল আচমব চহচললত এলস ঐ র্ডার র্ন্ধ েলর চদলত 

িা ়ে।  তারপর তারা নওগা, র্গুড়ো ও আলবপালব চিরুচন অপালরবন শুরু েরলর্।  

  

এজাজ আহমদ ইতেত েলর র্লললা, মামুন  াই, এই অর্স্থ্া ়ে আপনালদর আর এখালন 

ধলর রাখলত িাই না।  র্ডার পখালা োেলত োেলত আপলন ইচি ়ো িলল  ান।  আপনার 

সলে পমল ়েরা রল ়েলে, ওলদর এখালন রাখা এলের্ালরই চনরাপদ ন ়ে।  পশুরা প  েী র্ী ৎস 

োণ্ড েরলতলে আপচন েল্পনাই েরলত পারলর্ন না মামুন াই।  

  

মিু পালব দােঁচড়েল ়ে শুনচেল, পস র্লললা, মামুনমামা, আমরা ঢাো চফলর প লত পাচর না? 

  

এজাজ আহমদ র্লললা, ঢাো ়ে পফরার সর্ পে র্ন্ধ।  ঢাো ়ে পগালমাল আরও পর্বী! 

  

মামুন র্লললন, ইচি ়ো ়ে  ালর্া পোন্  রসা ়ে? তারা আমালদর আশ্র ়ে পদলর্? আমালদর 

পাসলপাটব-চ সা চেেু নাই।  

  

এজাজ র্লললা, অলনলেই  ালে।  মামুন াই, সম ়ে নটির েরা চঠে হলর্ না।  এরপর র্ড়োর 

সীল েলর চদলল আর পোলনা উপা ়ে োেলর্ না।  
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মামুন পিটিরা েরললন র্গুড়ো ়ে এম আর আখতার মুেুললর সলে প াগাল াগ েরলত, চেন্তু 

তােঁর সন্ধান পপললন না।  পসইচদনই জ ়েপুরহালট এে চর্রাট দাোর খর্র পাও ়ো পগল।  

িতুচদবলে রর্, আচমব আসলে, আচমব আসলে।  

  

এজাজ আহমদ এেটা চজপ পজাগাড়ে েলর চদল, অলনেটা চদবাহারার মতনই মামুন রওনা 

চদললন চহচল সীমালতর চদলে।  মিু আর পহনালে পদলবর মলধে রাখা চনরাপদ ন ়ে, তালদর 

জনে আশ্র ়ে চনলত হলর্ অনেলদলব! নাৎসী র্াচহনী আক্রমণ েলরচেল পপালাণ্ড, পসখানোর 

লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ-চবশু প্রাণ চদল ়েলে, আর এখালন চনলজর পদলবরই পসনার্াচহনী, 

এেই ধমব… 

  

পক্ষতপাল এলস নদী পার হলত হলর্, এেটা োলঠর েীজ রল ়েলে এখালন, তার মাঝখালনর 

অিংবটা পখালা।  গ্রামর্াসীরাই পসটা খুলল পরলখলে।  এখালন আর্ার পদখা পাও ়ো পগল এম 

আর আখতার মুেুললর।  মুেুল গ্রামর্াসীলদর পর্ঝালেন প  তােঁলদর সীমালত পপৌেঁলোলনা 

চর্লবষ প্রল ়োজন, প্রর্াসী সরোর গঠন েরলত না পারলল এই লড়োই পর্বীচদন িালালনা 

 ালর্ না।  

  

এই পে চদল ়ে সবস্ত্র অর্াঙালীরা ঢাোর চদলে  ালে র্লল গ্রামর্াসীরা েীজটা খুলল 

পরলখচেল।  মুেুললর র্ােপটুতা ়ে মুগ্ধ হল ়ে পবষ প বত তারা  াঙা অিংবটা আনলত পগল।  

  

মুেুল মামুনলে র্লললন, মামুন াই, পদা ়ো েলরন,  ালত আচমব এলস পড়োর আলগই 

আমরা র্ডালর পপৌেঁোলত পাচর! 

  

তারপর নদী পপচরল ়ে, পােঁিচর্চর্ হল ়ে এেসম ়ে দুচট চজপ এলস োমললা জ ়েপুরহাট সুগার 

চমললর সামলন।  মুেুল সালহর্ আলগ পেলে র্ের্স্থ্া পরলখচেললন, পসখালনই পগস্ট হাউলস 

োটালনা হললা রাতটা।  
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পরচদনই পার্বতীপুর পেলে পরল লাইন ধলর োমান দাগলত দাগলত এচগল ়ে এললা 

পাচেোনী র্াচহনী।  তালদর আলগ চহচল পপৌেঁলোলতই হলর্, নইলল আর পোলনা উপা ়ে পনই।  

এচদলে পর্েল পরচজলমলন্টর এেচট পোট র্াচহনী প্রচতলরালধর জনে ততচর হল ়ে আলে।  

  

রাচত্রর অন্ধোলর র্াচত না পজ্বলল  াত্রা েরললা দুলটা চজপ।  পমল ়েরা অচর্রাম সুরা পাঠ 

েরলে।  মামুন েি হল ়ে র্লস আলেন,   ়ে চেিংর্া উলত্তজনার পিল ়েও দারুণ এে চর্মষবতা ়ে 

চতচন আক্রাত।  িচিলবর দবলে তােঁর মতন  ারা পাচেোন সষচটিরর জনে প্রাণপণ েলরচেললন 

আজ তােঁলদরই এরেম অসহা ়ে অর্স্থ্া ়ে পাচলল ়ে প লত হলে পাচেোন পেলড়ে! পস সম ়ে 

পোো ়ে চেল ই ়োচহ ়ো খান, পোো ়ে চেল  ুলট্টা সালহর্? আজ তারাই পাচেোলনর রক্ষে 

ও  ক্ষে? 

  

চহচল পরল পস্টবালন চজপ দুলটা পপৌেঁলোললা রাত র্ালরাটার পর।  পরল লাইলনর ওপালরই 

 ারত।  প ৌর্লন মামুন অতত দু’র্ার এ পলে  াতা ়োত েলরলেন, চেন্তু তখন ওপারটা 

চর্লদব চেল না।  

  

মুেুললর সলে চসরাজগলির এস চড ও বামসুদ্দীন সালহর্ এলসলেন, চতচন আলগই 

জাচনল ়েচেললন প   ারতী ়ে সীমাত প্রক্ষীলদর সলে েো হল ়ে আলে, তারা োরুলে ওপালর 

প লত র্াধা চদলে না।  পরল লাইলনর মাঝখালন এলস বামসুদ্দীন সালহর্ পেলম চগল ়ে 

েরমদবলনর জনে হাত র্াচড়েল ়ে র্লললন, আচম এর্ার  াই!  

  

মুেুল অর্াে হল ়ে চজলেস েরললন, েী র্োপার, আপচন আমালদর সলে ওপালর আসলর্ন 

না? 

  

বামসুদ্দীন সালহর্ পহলস র্লললন, র্াঘার্াচড়ের িলর আচম পচজবন চনল ়ে আমার 

পজা ়োনলদর পরলখ এলসচে।  তারা আমার জনে অলপক্ষা েলর োেলর্।  আচম চে এখন 

প লত পাচর? তাোড়ো আপনারা  ালত চবগচগরই সসম্মালন স্বাধীন র্ািংলা ়ে চফলর আসলত 

পালরন, তার র্ের্স্থ্া।  েলর রাখলত হলর্ পতা! 
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হঠাৎ মিু পহেঁিচে তুলল পেেঁলদ উঠলতই মামুন তােঁর মাো ়ে হাত রাখললন।  র্লার চেেু পনই।  

র্েলরর পর র্ের  ারত সম্পলেব এমন প্রিার েরা হল ়েলে প  এই প্রজল্র 

পেলললমল ়েলদর ধারণা হল ়ে পগলে প   ারত হললা চহন্দু দুবমনলদর পদব।  তারা এখন েী 

 ালর্ আশ্র ়ে পদলর্?  চদ অপমান েলর, লাচে-ঝােঁটা মালর? েতচদন োেলত হলর্ পস 

পদলব, খরি িললর্ েী  ালর্? মামুলনর োলে মাত্র দু’ হাজার পাচেোনী টাো।  

  

পবষর্ার মাতষ ূচমর চদলে তাচেল ়ে সর্াই পার হল ়ে এললা পরললাইন।  এেজন  ারতী ়ে 

সরোচর েমবিারী অলপক্ষা েরচেললন এচদলে, চতচন পর্ব  দ্র ালর্ই র্লললন, আসুন, 

পর্বী চিতা েরলর্ন না, সর্ চঠে হল ়ে  ালর্! চনশ্চ ়েই খুর্ লাত আপনারা, ডাে র্ািংললালত 

পবার্ার র্ের্স্থ্া আলে, তার আলগ োনা ়ে শুধু নাম-ধাম চলচখল ়ে চনলত হলর্।  আসুন।  

  

রাত এেটা।  োনা মালন পুচলব পিে পপাস্ট, পোট্ট এেটা ঘর, পসখালন ইললেচট্রচসচট পনই।  

এেজন জমাদার লম্বা এেটা পােঁি র্োটাচরর টিব পজ্বলল ধলরলে, আর চর্রাট এে খাতা 

খুলল র্লস আলে পগচি গাল ়ে এে পরাগা চসেঁচড়েলে োনাদার।  এই দলচটলে পদলখ চতচন 

র্লললন, লাইলন দােঁড়োন, এে এে েলর র্লুন নাম, র্ালপর নাম, সাচেন, পপবা।  

  

চলখলত চলখলত মাঝপলে েলম োচমল ়ে পসই পরাগা পুচলবচট মুখ তুলল র্লললন,  াইগোই 

 চদ পড়েলর্ন, তা হইলল এই গণ্ডলগালটা র্াজাইললন েোন, অোেঁ? 

  

এ প্রলশ্নর পোলনা উত্তর পনই।  সর্াই নীরর্।  

  

পলােচট আর্ার র্লললন, এলা ়ে আপনারা প   াগলতলেন, আপনালগা মলনর অর্স্থ্াটা 

েী? মালন চেনা, আপনালগা মনটা পেমন হাউ হাউ েরতালে? 

  

পলােচটর েেবব েলণ্ঠর সলে খাচনেটা চর্দ্রূপ পমবালনা।  সদে ওপার পেলে এলস মাো চতব 

চর্রাট এেটা প্রোণ্ড অচনশ্চ ়েতার পর্াঝা চনল ়ে  ারা দােঁচড়েল ়েলে, তারা এই র্েে-চর্দ্রূলপর 

উত্তলর েী আর র্ললত পালর! 
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পুচলবচট আর্ার র্লললা, রু্ঝলেন, আমালগা র্াচড়েও র্ড়োলরর পহই মুড়ো, মালন র্চরবাল।  

পিাব সলনর রা ়েলট র্উ-লপালাপান লই ়ো  াগচে।  এলা ়ে রু্ঝলেন, আপনারা  খন 

আমালগা পখদাইচেললন, তখন আমালগা মনড়ো এইরেমই েরচেল! পহ  গর্ান, েত চেেু 

পদখাইলা।  এর্ার পতা পদখতাচে, চহন্দু-মুসলমান হগলই  াগতালে! 

  

মামুন তাোললন মুেুললর চদলে।  তােঁর মুখখানা প ন পােলরর মতন।  

  

সরোচর গাইড  দ্রললােচট এর্ার র্লললন, ওসর্ েো োড়েুন।  এেটু তাড়োতাচড়ে েরুন, 

রাত অলনে হল ়েলে, এলদর সলে র্াচ্চাোচ্চা রল ়েলে  

  

দু’চদন পর হাওড়ো পস্টবলন পট্রন পেলে নামললন মামুন।  পস্টবালনর র্াইলর এলস গোর 

চদলে তাচেল ়ে পদখললন, ওপালরর েলোতা ়ে সলর্ মাত্র প ার হলে।  পসই েলোতা, 

তােঁর োত্রজীর্ন ও প ৌর্লনর েলোতা! গত িচিব র্েলর এই বহর েতখাচন র্দলললে 

পে জালন! মামুন মিুলে র্লললন, এে সম ়ে তুই েলোতা ়ে আসার জনে েী ো্ন াোচট 

েলরচেচল, পতার মলন আলে মিু? দোখ, পবষ প বত তার পসই েলোতালত আসা হললা! 

৯. উত্তর ও মধে েলোতার রাোঘাট 

এে সম ়ে উত্তর ও মধে েলোতার রাোঘাট খুর্  াললাই চিনলতন মামুন, িচিব র্েলরর 

র্ের্ধালন সর্ চেেুই প ন ঝােঁপসা হল ়ে পগলে।  এখন েলোতা এেটা চর্লদবী বহর, 

এতগুচল র্েলর েত পচরর্তবন হল ়েলে পে জালন, এই বহর চে তােঁলদর সহৃদ ়ে ালর্ গ্রহণ 

েরলর্? পোো ়ে োেলর্ন পোলনা চঠে পনই।  র্ালুরঘাট পেলে মালদা হল ়ে  েলোতা ়ে 

িলল এলসলেন শুধু এই  রসা ়ে প , এর মলধেই আও ়োমী লীলগর অলনে পনতা, পূর্ব 

পাচেোলনর পর্ব চেেু রু্চদ্ধজীর্ী ও অধোপে েলোতা ়ে আশ্র ়ে চনল ়েলেন, তােঁলদর সলে 

প াগাল াগ হলর্।  চেন্তু এত র্ড়ে বহলর পোো ়ে সন্ধান পালর্ন তােঁলদর?  

  

আলগ এেটা মাো পগােঁজার জা ়েগা চঠে েরা দরোর।  পহালটল োড়ো গচত পনই।  েলোতার 

পহালটলল মুসলমানলদর োেলত পদ ়ে পতা? পেিচিলবর দাোর স্মষচত অর্ধাচরত ালর্ মলন 
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পলড়ে, এর্িং গা েমেম েলর ওলঠ।  মামুনলদর োত্র র্ল ়েলস পিৌরচে, পােব চস্ট্রট অিললে 

র্লা হত সালহর্ পাড়ো, আর পােব সােবাস, পর্ের্াগান, েলুলটালা, মীজাপুর, েলার্াগান, 

রাজার্াজার ইতোচদ অিলগুললা চেল প্রধানত মুসলমান পাড়ো।  পসই সর্ অিলল অলনে 

মুসলমানলদর পহালটল চেল।  চেন্তু এখনও চে পসই সর্ পহালটল আলে? অচধোিংব 

পহালটলই পতা চেল অর্াঙালী মুসলমানলদর।  

  

র্াস র্া ট্রালম উঠলল চঠে চদবা পালর্ন না, এই জনে মামুন র্াধে হল ়ে এেটা টোচি 

চনললন।  দাচড়েও ়োলা, র্চলষ্ঠো ়ে এেজন পািার্ী সদারজী পসই টোচির িালে, তার 

পোমলর েষপাণ।  লালহার েরািী পেলে চর্তাচড়েত চবখলদর চনশ্চ ়েই জাতলক্রাধ আলে 

পাচেোনীলদর সম্পলেব, এই পলােটাও পসই রেম পেউ নাচে? মামুন  োসম্ভর্ েণ্ঠস্বর 

স্বা াচর্ে পরলখ র্লললন, িচলল ়ে পর্ের্াগান।  

  

পহনা আর মিুর মুলখ উৎেণ্ঠার োললা ো ়ো।  তারা র্ারর্ার মামুনলে পদখলে িচেত 

দষচটিরলত।  এই এে অলিনা র্ষহৎ বহলর তালদর সামলন পলড়ে আলে অচনচশ্চত  চর্ষেৎ।  মিু 

প তলর প তলর দারুণ অনুতালপ দগ্ধ হলে, এখন মলন হলে, ঢাো পেলড়ে িলল আসা তার 

উচিত হ ়েচন।  আর চে পোলনাচদন পস তার স্বামীলে চফলর পালর্? র্ারু্ল প ন ইলে েলরই 

তালে দূলর সচরল ়ে চদল।  ঢাো ়ে  চদ এত চর্পদ, তা হলল র্ারু্ল পেন পেলে পগল 

পসখালন? মামুনমামালে পস এেটুও পেন্দ েলর না, তরু্ মামুনমামার সলেই তালে 

পাচঠল ়ে পদর্ার এত আগ্রহ পেন তার? 

  

মামুন েষচত্রম উৎসাহ পদচখল ়ে র্লললা, এই প  হাওড়ো েীজ পদখচেস পতারা, দোখ 

মাঝখালন পোলনা সালপাটব নাই, এত র্ড়ে ঝুলত পসতু এচব ়ো ়ে আর নাই।  ঐ দোখ েত 

পলাে এই সাত সোললই গোর পাচনলত ডুর্ চদলত এলসলে, চহন্দুরা মলন েলর গো ়ে 

চতনর্ার ডুর্ চদললই সর্ পাপ দূর হল ়ে  া ়ে! ঐ পাড়েটা হললা র্ড়ের্াজার, মাউড়ো 

র্ের্সা ়েীলদর র্ড়ে র্ড়ে পদাোন।  

  

মিু চজলেস েরললা, মামুনমামা, পর্ের্াগালন পতামার পিনা পেউ আলে? 
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মামুন উত্তর চদলত ইতেত েরললন।  েললজ জীর্লন তােঁর অলনে চহন্দু র্নু্ধ চেল।   ারত 

সীমালত পা পদর্ার পর পেলেই তােঁর মলন পড়েলে তােঁর এেোললর ঘচনষ্ঠ র্নু্ধ প্রতাপ 

মজুমদালরর েো।  চেন্তু দীঘবোল পেউ োরুর পখােঁজ রালখনচন।  

  

মামুন র্লললন, পিনা পতা অলনলেই আলে, আলে আলে খুেঁলজ র্ার েরলত হলর্।  

  

তারপর চতচন সুখুর োেঁধ িাপলড়ে র্লললন, এই দোখ ট্রাম।  আলগ পতা েখলনা ট্রাম পদচখস 

নাই।  পেমন, সুন্দর না? 

  

সুখু চর্লের মতন র্লললা, ট্রাম পতা ইচস্টমালরর মতন।  মাচটর উপলর িলল! 
  

মামুন র্লললন, চঠে র্ললচেস! আর ঐ দোখ, দুতলা র্াস! 

  

পহনা র্লললা, র্ার্া, েইলোতা ়ে এত মানুষ? 

  

এখন মাত্র সোল সও ়ো ে’টা, তরু্ পলে মানুলষর পস্রাত শুরু হল ়ে পগলে।  েীজ পবষ হর্ার 

পর হোচরসন পরালডর মুখটা ়ে চরেবা, ঠোলাগাচড়ে ও ঝােঁো মুলটলদর জটলা পাোলনা।  

এইটুেু এলসই মামুন উপলচি েলরলেন প  তােঁর প ৌর্লনর পসই সুন্দর, ঝেঝলে, প্রাণর্ত 

বহলরর সলে এখনোর েলোতার চর্লবষ চমল পনই।  র্াচড়েগুচলর পিহারা মচলন, 

রাোগুললা হাড়ে র্ার েরা, আর প চদলেই পিাখ  া ়ে, শুধু মানুষ, অসিংখে মানুষ।  

  

পর্ের্াগান ও পােব সােবাস অিল ঘুলর পবষ প বত এেটা পোটখালটা পহালটল পাও ়ো 

পগল।  নাম ‘পহালটল মচদনা’।  োলেই এেচট মসচজদ, পসই মসচজদ পেলে তখন 

মাইলক্রালফালন আজালনর র্ধ্চন পবানা  ালে।  

  

পহালটললর মাচললের মুলখ উদব শুলন মামুন হতিচেত হল ়ে পগললন।  তােঁর ধারণা চেল, 

পাচটববালনর পর অর্াঙালী মুসলমানরা সর্াই েলোতা পেলড়ে পাচলল ়েলে।  তা পতা সচতে 

ন ়ে।  পদখা  ালে।  এখালন এখলনা এরা র্ের্সা িালা ়ে? আলবপালবর র্চেও 

মুসলমানলদর।  
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চতনখানা পর্ড়েও ়োলা এেটা র্ড়ে রুম পাও ়ো পগল,  াড়ো তদচনে পিা্ন  টাো।  খাও ়োর।  

খরি আলাদা।  মামুলনর োলে  া পরে আলে, তালত দব র্ালরাচদলনর পর্চব িললর্ না।  

মিুর হালত দুলটা পসানার র্ালা আর পহনার োলন দুলটা মুলক্তার দুল, এইগুললা চর্চক্র 

েরলল চেেু পাও ়ো  ালর্, চেন্তু তারপর? 

  

এেচট অল্প র্ল ়েসী পোেরা তালদর চনল ়ে এললা পদাতলার ঘলর।  পদও ়োললর রিং ফাটা 

ফাটা, অন্ধোর-অন্ধোর  ার্, ঘলরর মলধে আরলবালার চডলমর গন্ধ।  মিু আর পহনার 

ঘর পেন্দ হ ়েচন, তরু্ মামুন তালদর পর্াঝাললন প  আপাতত এখালনই েল ়েেচদন োেলত 

হলর্।  দু’এেচদন চর্শ্রাম পনও ়ো  াে, তারপর পখােঁজখর্র চনল ়ে পদখলত হলর্ অনে পোো ়ে 

 াও ়ো  া ়ে।  

  

পোেরাচটলে এেটা টাো র্েচবব চদল ়ে চতচন র্লললন, এেটু জল খাও ়ো পতা র্ার্া, র্ড়ে 

পতটিরা পপল ়েলে।  েী গরম এখালন! 

  

পোেরাচট পটচর্ললর ওপর রাখা এেচট চটলনর জলগ পটাো পমলর র্লললা, সার্, এলত পাচন 

 রা আলে।  িা-নাো পখলত হলল আপনালদর চনলি প লত হলর্।  এই পহালটলল রুম সাচ বস 

পালর্ন না।  

  

মামুন হাসললন।  র্ডার পার হর্ার আলগ, দারুণ সঙ্কট আর উলত্তজনার মলধেও এস চড 

ও বামসুদ্দীন সালহর্ চবচখল ়ে চদল ়েচেললন, ইচি ়ো ়ে চগল ়ে আর পাচন র্ললর্ন না, জল 

র্ললর্ন।  ওরা পাচন শুনলল  ুরু েুেঁিো ়ে।  পসই পেলে মামুন চহচলর ডাে র্ািংললা ়ে, 

র্ালুরঘালট, মালদা ়ে, পট্রলন সর্ সম ়ে সলিতন ালর্ পাচনর র্দলল জল র্পল এলসলেন।  

অেি, েলোতার পহালটললর এে পর্ ়োরা তােঁর মুলখর ওপর পাচন র্লল পগল! 

  

মামুনলদর োত্র র্ল ়েলস জলপাচন র্লল এেটা েো প্রিচলত চেল।  স্কলারচবলপর র্ািংলা।  

হ ়েলতা চহন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদাল ়ের োত্রলদর েো প লর্ই ব্টা ততচর েরা হল ়েচেল।  

অলনেচদন মামুন জলপাচন ব্টা পবালননচন।  পাচেোন সষচটিরর পর চহন্দু আর মুসলমান 
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এই দুই সম্প্রদাল ়ের চমললনর প -লোলনা প্রোর্ই অপরাধ র্লল গণে েরা হত।  পচশ্চম 

পাচেোনীলদর পিালখ চহন্দু মাত্রই োলফর এর্িং পালপর সেী।  র্াঙালী মুসলমানলদর তারা 

আধা চহন্দু মলন েলরই পতা ঘষণা েলরলে!  ারত অেবাৎ ইচি ়োলতও চনশ্চ ়েই তার চর্পরীত 

ধারণাই গলড়ে উলঠলে।  

  

পহনা এেটা র্ন্ধ জানলা পঠলল পঠলল খুলল চদল ়ে র্লললা, র্ার্া, েইলোতা বহলর, েী 

রেম প ন এেটা গন্ধ।  

  

মামুন চজলেস েরললন, েী রেম গন্ধ পর? দুর্ার পজালর পজালর শ্বাস পটলন,  ুরুলত পঢউ 

পখচলল ়ে র্লললা, েী জ 

  

 া ়ে না, তলর্ অনে রেম, ঢাোর মতন না।  

  

মিু চজলেস েরললা, মামুনমামা, আমরা েতচদন োেলর্া এখালন? 

  

এ প্রলশ্নর উত্তর মামুলনর জানা পনই।  চতচন সুখুর মাো ়ে হাত রু্ললাত রু্ললাত র্লললন, 

সর্ চঠে হল ়ে  ালর্।  পদখচর্, সর্ চঠে হল ়ে  ালর্।  

  

ঘলরর সিংলগ্ন র্ােরুম পনই, প লত হলর্ র্ারান্দার এেলোলণ।  পসখান পেলে ঘুলর এলস 

পহনা র্লললা, েী পনািংরা! োপড়ে োড়োর জা ়েগা নাই।  

  

েলোতা বহলর পিা্ন  টাো  াড়োর পহালটল আর েত  াললা হলর্।  চনরাপত্তা আলে চেনা।  

পসটাই র্ড়ে েো।  পসচদে পেলে মলন হ ়ে  ল ়ের চেেু পনই।  

  

মামুন উলঠ দােঁচড়েল ়ে র্লললন, পতারা োপড়ে টাপড়ে পেলড়ে পন, আচম এেটা ঘুিা চদল ়ে 

আচস।  

  

এেতলা ়ে এলস পদখললন, এেজন পলাে ইিংচরচজ োগজ পড়েলে।  মামুন পালব দােঁচড়েল ়ে 

উেঁচে চদললন।  প্রেম পষষ্ঠা ়ে ে’ েললমর পহড লাইলন পূর্ব পাচেোলনর সামচরে র্াচহনীর 
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অতোিালরর সিংর্াদ।   লবালর এেটা সাইলেল চরেবার ওপর চতনচট লালবর েচর্।  চর্লদবী 

সািংর্াচদেলদর চর্র্রণ।  

  

পচশ্চম র্ািংলালতও খুলনাখুচনর সিংর্াদ রল ়েলে প্রেম পষষ্ঠালতই।  নেবালপন্থী, পুচলব, চস 

চপ এম আর েিংলগ্রসীলদর লড়োই।  বামসুদ্দীন সালহর্ সার্ধান েলর চদল ়েচেললন, 

েলোতার পোলনা পোলনা অিলল নেবালপন্থীরা নাচে অলিনা মানুষ পদখললই খুন েলর।  

  

এেটা র্ািংলা োগজ পেনার জনে মামুন রাো ়ে পর্চরল ়ে পড়েললন।  এচপ্রল মালসর পরাদ 

বরীলর আলচপন চর্চধল ়ে পদ ়ে।  এর মলধেই ট্রামগুললা টই-টুম্বুর  চতব, র্াইলরও পলাে 

ঝুললে।  মামুন হােঁটলত লাগললন, পোন রাো পোন চদলে পগলে তা তােঁর মলন পড়েললা না।  

তলর্ পাড়োটা পিনা পিনা লাগলে।  আলগর তুলনা ়ে অলনে চঘচি হল ়েলে, ফােঁো জা ়েগা এে 

ইচিও পলড়ে পনই পোোও।  

  

খাচনে র্ালদ চতচন এলস পপৌেঁলোললন পিৌরাোর পমালড়ে।  এই জা ়েগাটা  তােঁর স্পটির মলন 

পড়েললা।  র্ােঁ চদলে পােব চস্ট্রলটর পুরলনা ের্রস্থ্ান।  সামলন আরও এচগল ়ে পগলল নতুন 

খ্রীটিরানী ের্রখানা, পসখালন শুল ়ে আলেন মাইলেল মধুসূদন।  ডান চদলে চেেু দূলর পােব 

সােবাস ম ়েদান।  চরপন চস্ট্রলটর এেটা পমলস মামুন চেেুচদন চেললন, পস জা ়েগাটা এখান 

পেলে পর্চব দূর হলর্ না।  

  

এেখানা আনন্দর্াজার চেলন মামুন িা পখলত ঢুেললন এে পদাোলন।  পদাোনচটলত নাো 

খাও ়োর জনে পলালেলদর পর্ব চ ড়ে।  অচধোিংব খলদ্দর এর্িং লুচেপরা পর্ ়োরারা েো 

র্ললে।  উদুবলত।  দু’এেচট পটচর্লল উদুব সিংর্াদপত্র।  মামুলনর হালত র্ািংলা োগজ পদলখ 

অনেরা চে তােঁলে চহন্দু  ার্লে? প্রেম চদন এলসই েলোতা বহলরর এই চিত্রচট পদখলর্ন, 

মামুন এলের্ালরই তা আবা েলরনচন।  

  

আনন্দর্াজার পচত্রোটা মামুন পদখললন অলনেচদন পর।   খন চতচন মুসচলম লীলগর 

সচক্র ়ে েমবী চেললন, তখন এই পচত্রোর নীচতর সলে তােঁর খুর্ই মতচর্লরাধ চেল।  মলন 

আলে, এের্ার তােঁরা রাো ়ে এই োগজ পুচড়েল ়েচেললন।  
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এই পচত্রো ়ে এখন িচলত  াষা ়ে খর্র পলখা হ ়ে।  মামুন র্রার্র সাধু র্ািংলালতই চললখ 

এলসলেন।   লবার-খুলনা-িট্টগ্রালমর অতোিার ও সঙ্ঘলষবর খর্রই পর্চব।  ঢাো ়ে গুচল 

িালনা চর্ষল ়ে র ়েটালরর খর্লরর এেচট পোট র্ি আইলটম।  িতুেব পষষ্ঠা ়ে আর্দুল আজাদ 

নালম এেজলনর পলখা ঢাো ়ে পেঁচিলব মািব রাচত্রর নারেী ়ে ঘটনার প্রতেক্ষদববীর চর্র্রণ।  

মামুন মন চদল ়ে পলখাচট পড়েললন, সচতে েোই চললখলে, পড়েলল মলন হ ়ে পলখেচট ঢাোর 

এেজন সািংর্াচদে।  চেন্তু আর্দুল আজাদ পে? ঢাোর সািংর্াচদে পলখেলদর প্রা ়ে 

প্রলতেেলেই মামুন পিলনন, হ ়েলতা এই পলােচট েদ্মনালম চললখলে।  

  

পূর্ব পাচেোন সীমাত চদল ়ে হাজার হাজার চরচফউচজ আসলে  ারলত, পস খর্রও রল ়েলে 

প্রেম পষষ্ঠা ়ে, সলে েচর্।  মামুন  ার্ললন, চতচনও পতা চরচফউচজ।  

  

পালবর পটচর্লল েল ়েেচট পোেরা পর্াম্বাইল ়ের এেচট চসলনমা চর্ষল ়ে আললািনা েরলে।  

চদলীপেুমার নালম এেজন না ়েে নাচে আসলল মুসলমান, পস রাজোপুর নালম আর 

এেজন না ়েলের পিল ়ে প  অলনে র্ড়ে অচ লনতা, পসটাই ওলদর র্ক্তর্ে।  নাচগবস ও সা ়েরা 

র্ানুর মতন দুই সুন্দরী অচ লনত্রীর সলে পর্াম্বাইল ়ের আর পোলনা পমল ়ের তুলনাই িলল 

না।  মহম্মদ রচফ পহমতেুমালরর পিল ়ে অলনে র্ড়ে গা ়েে।  

  

েলোতার পোলনা িাল ়ের পদাোলন প  এ ধরলনর েোর্াতবা শুনলর্ন, মামুন েল্পনাই 

েরলত পালরনচন।  এ প ন মীরপুলরর পোলনা পদাোন।  পোলনা অললৌচেে উপাল ়ে 

েলোতার এই পরলোরােঁচট চে িচিব র্ের আলগর জগলতই রল ়ে পগলে? পোলনা চহন্দু চে 

এ পদাোলন আলস nn? পদাোলনর দরজার ওপর ‘পনা র্ীফ’ পলখা এেটা পোট্ট পর্াডব 

ঝুললে।  

  

েলোতা পেলে মাত্র ব’খালনে মাইল দূলরই মুসলমান এখন মুসলমানলে মারলে, খুন 

হলে হাজার হাজার চনরীহ মানুষ, মুসলমালনর ঘলরর পমল ়েলদর ধষবণ েরলে মুসলমান 

তসনে, গ্রালমর পর গ্রাম জ্বললে আগুলন, পস সম্পলেব এখালন পোলনা প্রচতচক্র ়ো পনই? এরা 

পেউ মাো ঘামালে না? ওলদর সামলন পটচর্লল প  উদুব োগজ পলড়ে আলে, তালত েী 
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চললখলে পূর্ব পাচেোলনর ঘটনা সম্পলেব? মামুন উদুব শুলন রু্ঝলত পারললও পড়েলত পালরন 

না।  ঐ পলােগুচলর সলে েো র্ললতও মামুলনর   ়ে েরললা।  চনদারুণ এোেীত্ব পর্ালধর 

অর্সালদ পেল ়ে পগল তােঁর রু্ে।  

  

পহালটলল চফলর এলস মামুন লম্বা এে ঘুম চদললন।  চর্লেলল এের্ার ঘুম পেলে উলঠ 

পর্রুর্ার েো চিতা েলরও পর্রুললন না পবষ প বত।  পোো ়ে  ালর্ন? এেটা পোলনা পিনা 

মানুলষর চঠোনা তােঁর সলে পনই।  এম আর আখতার মুেুলরা সদলর্লল এলস পোো ়ে 

উঠলর্ন, পসটাও  চদ পজলন রাখলতন! সহা ়েসম্বলহীন অর্স্থ্া ়ে েতচদন োেলত পারলর্ন 

এই েলোতা বহলর।  এত র্ড়ে বহর, এর প্রোণ্ড উদর, এখালন প  আলস পস-ই ঠােঁই 

পপল ়ে  া ়ে, তারপর পে মরললা, পে র্ােঁিললা, তা পেউ পখ ়োলও েলর না।  

  

সলন্ধ হলত না হলতই আর্ার ঘুচমল ়ে পড়েললন মামুন।  তােঁর বরীর পুলরাপুচর সুস্থ্ ন ়ে, 

টাইফল ়েলডর পলর, এখনও গাল ়ে পজার পানচন।  

  

পহালটললর আিাস নালম এেচট র্াচ্চা পর্ ়োরালে এর মলধেই হাত েলর চনল ়েলে মিু, পস 

চনলির তলা পেলে িা-খার্ার এলন পদ ়ে।  মিু আর পহনা দু’জলন চমলল পঠলালঠচল েলরও 

মামুনলে চেেু খাও ়োলত পারললা না।  

  

পরচদন মামুন পজার েলর পঝলড়ে পফলললন অর্সাদ।  এেটা চেেু েরলতই হলর্।  চতচন 

চঠে েরললন, চতচন পোলনা খর্লরর োগলজর অচফলস  ালর্ন।  সািংর্াচদেরাই র্ললত 

পারলর্, পূর্ব র্ািংলার পনতালদর মলধে পে পোো ়ে উলঠলেন, মুচক্ত আলন্দালন িালার্ার 

জনে েী েী উলদোগ পনও ়ো হল ়েলে।  চতচন চনলজও সহজ ালর্ েো র্ললত পারলর্ন 

সািংর্াচদেলদর সলে।  

  

আনন্দর্াজার অচফসটা র্মবণ চস্ট্রলট না? এের্ার প ন চগল ়েচেললন োর সলে।  চেন্তু 

োগজটা চনল ়ে পদখললন অনে চঠোনা।  এই জা ়েগাটা পোো ়ে? পপাস্টাল পজান  খন 

েচলোতা-১, তখন চজ চপ ওর োোোচে হলর্।  
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মামুন পর্রুর্ার উলদোগ েরলতই পহনা চজলেস েরললা, র্ার্া, আমরা েইলোতা বহর 

পদখলর্া না? 

  

মামুন র্লললন, পদখচর্, পদখচর্, আচম পতালদর চনল ়ে  ালর্া সর্ জা ়েগা ়ে, দু’এেটা চদন 

সরু্র ের।  

  

মিু খালটর ওপর পা পমলল র্লস আলে, বাচড়েটা এললালমললা, িুল র্ােঁলধচন, পিাখ দুলটা 

ফুললা ফুললা, পস প  পগাপলন ো্ন াোচট েরলে, তা পদখললই পর্াঝা  া ়ে।  

  

মামুন র্লললন, পতারা ঘর পেলে এে পাও র্াইরাস না।  সুখুলে পদখচর্, প ন হুট েলর 

রাো ়ে না  া ়ে।  আচম ঘুলর আসলতচে।  

  

েলোতা বহলর মামুন অতত দব র্ালরা র্ের োচটল ়েলেন, এখন এই বহলর রাো হাচরল ়ে 

পফললল খুর্ লজ্জার চর্ষ ়ে হলর্।  পমালড়ের মাো ়ে এলস চতচন এসপ্লালনড পলখা এেটা 

ট্রালম িলড়ে র্সললন।  

  

পর্ব চেেুক্ষণ পখােঁজাখুেঁচজর পর চতচন পপল ়ে পগললন আনন্দর্াজার অচফস।  মে র্ড়ে পলাহার 

পগট, অলনেগুচল দালরা ়োন, এই পচত্রোর আলগোর অচফলসর সলে পোলনা চমলই পনই।  

এেজন দালরা ়োন প তলর  াও ়োর পে পদচখল ়ে চদল।  

  

োলির দরজার ওপালব এেটা োউন্টার।  তার এে পাব চদল ়ে পলােজন  াতা ়োত 

েরলে।  মামুন পসখান চদল ়ে ঢুেলত প লতই এেজন পর্ব পমাটা পগােঁফও ়োলা র্চলষ্ঠ র্েচক্ত 

প্রা ়ে হুঙ্কার চদল ়ে র্লল উঠললা, এই প , পোো ়ে  ালেন? 

  

মামুন চর্নীত ালর্ র্লললন, সম্পাদে মবাইল ়ের সলে এেটু পদখা েরলত িাই।  

  

পগােঁফও ়োলা পলােচট মুলখ হাচস েচড়েল ়ে চর্দ্রূলপর সুলর র্লললা, এচডটলরর সলে পদখা 

েরলত।  িান? িাইললই চে পদখা েরা  া ়ে নাচে? আপনার অোপল ়েন্টলমন্ট আলে? 
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মামুন র্লললন, জী না।  অোপল ়েন্টলমন্ট নাই।  

  

–তলর্ পদখা হলর্ না।  চতচন এমচন এমচন োরুর সলে পদখা েলরন না।  

  

–চনউজ এচডটলরর সালে পদখা হলত পালর েী? 

  

–চতচন খুর্ র্েে।   ার-তার সলে পদখা েলরন না।  

  

–হলল অনে পোলনা সািংর্াচদলের সলে  চদ পদখা েরা  া ়ে।  

  

–আপনার েী দরোর, পোো পেলে এলসলেন, পসটা র্লুন।  

  

–পদখুন, আচম চনলজও এেজন সািংর্াচদে, ঢাো পেলে এলসচে,  চদ এখালন োরুর সালে 

এেটু আলাপ েরা  া ়ে।  

  

পগােঁফও ়োলা পলােচট লাচফল ়ে উলঠ র্লললা, ঢাো পেলে? জ ়ে র্ািংলা? হোেঁ, হোেঁ আসুন।  

আসুন।  এই প  চিলপ নাম চলখুন।  

  

পলােচটর র্ের্হার সমূ্পণব র্দলল পগল, খাচতর েলর চনলজ এলস মামুনলে চলফলট তুলল 

চনল ়ে পগললন ওপলর, এেটা পটচর্ললর সামলন চগল ়ে র্লললন, অচমতর্ারু্, ইচন ঢাো পেলে 

এলসলেন, চরলপাটবার।  

  

অচমতর্ারু্ও হাচস মুলখ র্লললন, আলর মবাই, র্লসন, র্লসন! র্াচড়ে পোন পজলা ়ে? 

চসললট নাচে? 

  

পসই পটচর্ললর উলটাচদলে এেজন লম্বা মতন পলাে চনউজ চপ্রলন্টর পোলড খসখস েলর 

দ্রুত েী প ন চললখ িলললে, মামুন তার চপলঠ হাত চদল ়ে র্লললন, গাফফার না? 

  

পলােচট মুখ চফচরল ়ে েল ়েে মুহূতব চনষ্পলে ালর্ পিল ়ে রইললা, তারপর র্লললা, মামুন 

 াই? আচম শুলনচেলাম আপনালে ধলর চনল ়ে পগলে? োড়ো পপললন েী েলর? 
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মামুন র্লললন, না আমালে ধরলত পালর নাই।  চহচল র্ডবার চদল ়ে পাচলল ়ে এলসচে।  

  

আর্দুল গাফফার পিৌধুরীলে পপল ়ে মামুন প ন আোলবর িােঁদ হালত পপললন।  তােঁলে 

চনলজর মুলখ পচরি ়ে চদলত হললা না এখালন।  গাফফার েল ়েেচদন আলগই এখালন 

এলসলেন, অলনলের সলে পিনা হল ়ে পগলে।  

  

অচমতা  পিৌধুরীর সলে খাচনেক্ষণ আলাপ েরার পর গাফফার র্লললন, িললন, 

আপনালর সলতাষদার োলে চনল ়ে  াই।  চতচনই এই োগলজর সলর্বসর্বা।  

  

চেন্তু সলতাষেুমার পঘালষর ঘলর তখন খুর্ চ ড়ে, প তলর পঢাো পগল না।  গাফফার তােঁলে।  

চনল ়ে ঘুলর ঘুলর অনে েল ়েেজলনর সলে আলাপ েচরল ়ে পদর্ার পর এললন পদব পচত্রোর 

ঘলর।  সম্পাদলের সামলন চগল ়ে র্লললন, সাগরদা, ইচন তস ়েদ পমাজালম্মল হে, আমালদর 

ঢাোর খুর্ শ্রলদ্ধ ়ে সািংর্াচদে, এেটা পডইচল পচত্রোর এচডটর চেললন।  জেীর্াচহনী এলে 

ধরলত পারলল সলে সলে পোতল েলর চদত।  র্হু েটির েলর পাচলল ়ে এলসলেন।  

  

পদব পচত্রোর সম্পাদে মধেমােষচত, হৃটিরপুটির পিহারা, পদখলল খুর্ গম্ভীর মলন হ ়ে।  

গাফফালরর েো শুলন চতচন শুধু হাত তুলল নমস্কার েরললন, মুখ চদল ়ে চেেু উচ্চারণ 

েরললন না।  

  

মামুন র্লললন, আচম এে সম ়ে পদব পচত্রো চন ়েচমত পলড়েচে।  চসিচট ফােঁইল র পর 

পতা।  আমালদর ওখালন এচদেোর পোলনা পত্র-পচত্রোই পাও ়ো প ত না।  অলনেচদন টাি 

নাই।  আজ আপনার সালে আলাপ েলর খুর্ খুবী হলাম।  

  

সম্পাদে মবাই এর্ালরও এেচটও েো র্লললন না।  

  

গাফফার র্লললন, জালনন সাগরদা, দুচট পমল ়ে আর এেচট র্াচ্চালে চনল ়ে মামুন- াই 

প  ালর্ প্রা ়ে পদড়ে ববা মাইল রাো পার হল ়ে র্ড়োর ক্রব েলর এলসলেন, পস এে 

পরামহষবে র্োপার।  
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সম্পাদে মবাই হঠাৎ পি ়োর পেলড়ে উলঠ পপেন চফরললন।  এর্ার পর্াঝা পগল তােঁর 

নীরর্তার রহসে।  জানলার োলে চগল ়ে পালনর চপে পফলল এলস চতচন মুলখ সহৃদ ়ে হাচস 

ফুচটল ়ে।  র্লললন, আপনার অচ েতার েো চললখ চদন না আমালদর োগলজর জনে।  পূর্ব 

র্ািংলা ়ে সচতে সচতে েী ঘটলে সর্ পাঠেরা জানলত িা ়ে।  পদচর েরলর্ন না, োলই চললখ 

আনুন।  

  

মামুন অতেত চর্নল ়ের সলে র্লললন, আপচন প  র্লললন, এলতই আচম ধনে হল ়ে পগলাম।  

পলখার পিটিরা েরলর্া অর্বেই,  চদ আপনার পেন্দ হ ়ে…।  

  

খাচনে র্ালদ গাফফার মামুনলে চনল ়ে ঢুেললন সলতাষেুমার পঘালষর ঘলর।  পোটখালটা 

পিহারার মানুষচট, গাল ়ে এেটা চসলের পািাচর্, তার এে জা ়েগা ়ে মািংলসর পঝাললর 

দাগ।  হালত জ্বলত চসগালরট।  স্ব ার্চট প  অতেত েটফলট তা অল্পক্ষণ পদখললই পর্াঝা 

 া ়ে।  র্ােঁ হালত এেটা োগজ তুললেন, ডান হালত এেটা োগজ েুেঁলড়ে পফললেন, লম্বা 

চসগালরটটা অোবলট্রলত গুেঁলজ জল পখললন এে িুমুে, আর্ার ধচরল ়ে পফলললন এেটা 

চসগালরট।  অনে এেজলনর সলে েী চনল ়ে প ন র্োর্চে েরচেললন, পসই র্েচক্তচট িলল 

 ার্ার পর গাফফার সামলন এলস মামুলনর পচরি ়ে চদললন।  

  

সলতাষেুমার েপাললর োলে হাত তুলল র্লললন, আস্সালাম আলাইেুম।  র্সুন! েী 

নাম।  র্লললন? তস ়েদ পমাজালম্মল হে? নামটা পিনা পিনা।  

  

 ুরু েুেঁিলে এেটু চিতা েরলত েরলত ফস্ েলর পলেট পেলে এেটা েোটলেলট সরু্জ 

রপঙর চিরুচন র্ার েলর িুল আেঁিলড়ে চনললন অোরলণ।  তারপর র্লললন, তস ়েদ 

পমাজালম্মল হে? আপচন এে সম ়ে সওগালত েচর্তা চলখলতন না? ‘আবমালনর 

প্রজাপচত’ নালম আপনার েচর্তার র্ই আলে, আচম পলড়েচে।  চেেুচদন ‘চদন োল’ নালম 

এেচট পডইচল পচত্রোর সম্পাদে চেললন।  ‘অনুসচন্ধৎসু’ েদ্মনাম চদল ়ে আপচনই পতা 

এেটা েলাম চলখলতন, তাই না? 

  

মামুন েচম্ভত ালর্ তাচেল ়ে রইললন মানুষচটর চদলে।  
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গাফফার র্লললন, মামুন  াই, এই হলেন সলতাষদা।  ফোনটাসচটে পমমাচর।  র্ািংলা 

 াষা ়ে পর্াধ হ ়ে এেটাও োপার অক্ষর নাই,  া উচন পলড়েন নাই।  আমার নাম পবানামাত্রই 

উচন।  র্ললচেললন, “আমার  াইল ়ের রলক্ত রাঙালনা এেুলব পফব্রু ়োচর’ গানটা আপনার 

পলখা না? 

  

সলতাষেুমার গাফফারলে এে ধমে চদল ়ে র্লললন, িুপ েলরা! আচম  খন েো র্ললর্া, 

তখন অনে পেউ েো র্ললর্ না।  আপচন পচিলব মািব রাচত্তলর ঢাো ়ে চেললন? চমচলটাচর 

অোেবান চেেু পদলখলেন চনলজর পিালখ? 

  

মামুন র্লললন, অলনে চেেুই পদলখচে।  

  

সলতাষেুমার র্লললন, োলই পসই অচ েতার েো চললখ আনুন।  পালসবানাল টাি চদল ়ে 

চলখলর্ন, প্রর্ন্ধ-ট্রর্ন্ধ ন ়ে, চঠে  া- া পদলখলেন।  

  

মামুন র্লললন, পদব পচত্রোর সাগরম ়ে পঘাষর্ারু্ও আমালে ঐ চর্ষল ়ে চলখলত র্লললন।  
  

সলতাষেুমার পিাখ রাচঙল ়ে র্লললন, ঐ সর্ পদব পচত্রো-টচত্রো োড়েুন।  আচম র্লচে, 

এখালন চলখলত হলর্।  পদলব চললখ ে’ প ়েসা পালর্ন? এখালন চরচফউচজ হল ়ে এলসলেন, 

টাোর দরোর পনই? উলঠলেন পোো ়ে? 

  

–এেটা পহালটলল।  

  

–র্োঙ্ক লুট েরা টাো এলনলেন নাচে? 

  

মামুন এর্ালর হাসললন।  এই মানুষচটর েোর্াতবা ়ে এেটা েচঠন র্েচক্তত্ব আলরালপর 

পিটিরার মলধেও প  এেটা সরল পেললমানুষী আলে, তা রু্ঝলত পদচর লালগ না।  
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সলতাষেুমার আর্ার র্লললন, গাফফার এখালন চলখলে।  তস ়েদ সালহর্, আপচন ইলে 

েরলল।  এই োগলজ এেটা পরগুলার চফিার চলখলত পালরন।  তালত আপনার এখানোর 

খরি িলল।   ালর্।  

  

মামুন র্লললন, আমালে তস ়েদ সালহর্ র্ললর্ন না।  র্ড়ে গাল াচর পবানা ়ে।  অলনলেই 

আমালে মামুন র্লল ডালে।  আপচন আর আচম পর্াধ হ ়ে এে র্ল ়েসীই হলর্া।  

  

সলতাষেুমার আর্ার এেটু টোরা হল ়ে চেেু চিতা েলর র্লললন, আপচন  খন সওগালত 

েচর্তা চলখলতন, তখন আচম িােচর েরতুম পমাহাম্মদী োগলজ, তা জালনন? আমার 

র্াচড়ে চেল ফচরদপুর।  আপনার র্াচড়ে.দােঁড়োন, দােঁড়োন, র্ললর্ন না, উচ্চারণ শুলন মলন হলে, 

েুচমিা।  তাই না? 

  

আধঘণ্টা পলরই মামুলনর মলন হললা, এই মানুষচটর সলে তার অলনে চদলনর পিনা।  চতচন 

এের্ার চজলেস েরললন, আপচন পতা অলনেচেেু জালনন, েলোতা ়ে আমার এে 

পুরলনা।  র্নু্ধলে খুেঁলজ র্ার েরলত িাই, প্রতাপ মজুমদার, তার পোলনা সন্ধান চদলত 

পালরন? 

  

–প্রতাপ মজুমদার? চতচন েী পললখন? না, ঐ নালম পোলনা পলখে পনই।  েী েলরন।  

চতচন? 

  

–মুলন্সফ চেললন, এখন পর্াধ হ ়ে সার্জজ র্া চডচস্ট্রক্ট জজ হল ়েলেন।  েলোতা ়ে োলেন।  

চেনা তাও অর্বে জাচন না।  

  

–পস ালর্ পতা খুেঁলজ পাও ়ো  ালর্ না।  এে  চদ র্াচড়েলত পটচললফান োলে, গাইলড চঠোনা।  

পাও ়ো  ালর্।  

  

মামুন িমৎেষত হল ়ে  ার্ললন, তাই পতা, পটচললফান গাইড পদখার েো পতা তার আলগ 

মলন।  আলসচন?।  
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সলতাষেুমার আর্ার িোেঁিালমচি েলর উঠললন, গাইডটা পোো ়ে পগল? আিঃ, োলজর সম ়ে 

চঠে চজচনসটা পাও ়ো  া ়ে না, গুনধর, গুচধর! স্টুচপড, পে এখান পেলে গাইডটা চনল ়ে 

পগলে?  াও, পতামার আর িােচর পনই! 

  

পটচললফালনর ওপর সামলনই পমাটা গাইডটা রাখা।  গুণধর নালম পর্ ়োরাচট পসচট চনিঃবল্ 

এচগল ়ে চদল।  সলতাষেুমার পােঁি টাোর এেটা পনাট র্েচবব চহলসলর্ তালে েুেঁলড়ে চদল ়ে 

ফরফর েলর পাতা ওটালত লাগললন।  তারপর র্লললন, না, ও নালম পেউ পনই।  আর 

পেউ পিনা পনই? 

  

মামুন র্লললন, আর এেজন চেল চর্মানচর্হারী, তার পদর্ী মলন নাই।  

  

–ও ালর্ েলোতা ়ে মানুষ খুেঁলজ পাও ়ো  া ়ে না।  চেেুচদন োেুন, আলে আলে পখােঁজ 

পালর্ন।  পলখাটা চেন্তু োললেই িাই।  আপনার চেেু টাো অোড ান্স লাগলর্? 

  

খাচনেটা পলর গাফফালরর সলে আনন্দর্াজালরর পগট চদল ়ে র্াইলর এলস মামুন র্লললন, 

রু্েখানা এখন হালো লাগলে।  এলদলব আমালদর শু ােবী আলে পসটা চঠে আলগ রু্চঝ 

নাই।  আো গাফফার, আনন্দর্াজার অচফলস পঢাোর এত েড়োেচড়ে পেন? পগলট 

পাহারাদার, খর্লরর োগলজর অচফস, অেি পেমন প ন দুগব দুগব  ার্!  

  

গাফফার র্লললন, নেবাললদর  ল ়ে এই র্ের্স্থ্া।  নেবালরা  চদ পর্ামা পমলর পপ্রস 

উচড়েল ়ে পদ ়ে! র্ামপন্থীলদর এই োগলজর উপর খুর্ রাগ।  এরা পতা র্লল জাতী ়েতার্াদী 

তদচনে, ইচি ়োলত জাতী ়েতার্াদ পমালটই ফোসালনল ন ়ে।  েলোতার অলনে পদ ়োলল 

পদখলর্ন িীলনর পি ়োরমোলনর নালম প্রবচে।  

  

মামুন র্লললন, আনন্দর্াজার র্রার্রই অোচন্ট পাচেোনী োগজ।  ঢাো ়ে র্লস আমরা 

পেউ আনন্দর্াজালরর নামও উচ্চারণ েরতাম না।  এখন এই োগজই আমালদর র্ড়ে 

সালপাটবার।  তুচম আর আচম এই োগলজর পলখে হলত িললচে।  এলেই র্লল চন ়েচত।  
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১০. চপচজ হাসপাতাললর পগলটর 

সামলন 

চপচজ হাসপাতাললর পগলটর সামলন পচরচিতলদর চ ড়ে পদলখই প্রতাপ েমলে পগললন।  

সর্াই নীরর্।  এরপর আর পোলনা প্রশ্ন েরার দরোর হ ়ে না।  প্রতাপ প তলর ঢুেললন 

না, পরচলিং-এর এে পালব দােঁচড়েল ়ে এেটা চসগালরট ধরাললন।  োলেই দু’ গাচড়ে  চতব 

পুচলব।  এখন হাসপাতাললর পগলটও পুচলব পাহারা রাখলত হ ়ে।  

  

হাইলোলটবর চর্িারপচত চেরণলাল রা ়েলে েুলমারটুচললত তােঁর র্াচড়ের সামলনই গাচড়ের 

মলধে গুচল েরা হল ়েচেল গতোল।  হাসপাতালল এলনও তােঁলে র্ােঁিালনা পগল না।  চর্িান 

ও সজ্জন।  চেললন চতচন, তরু্ েল ়েেচট অল্পর্ ়েসী পেলল চনেে এেচট খুন েরার জনেই 

তােঁলে পষচের্ী পেলে অসমল ়ে সচরল ়ে চদল ়ে পগল।  সরোচর েমবিাচর, পুচলব, চবক্ষে, 

চর্িারপচত এইরেম সমালজর নানা েলরর মানুষলদর এললালমললা  ালর্ খুন েলর এরা 

সন্ত্রাস সষচটির েরলত িা ়ে।  এেমাত্র র্ের্সা ়েীলদর গাল ়েই এরা হাত পোেঁ ়োলে না।  

  

এেটু পলর চর্মানচর্হারী পর্চরল ়ে এললন হাসপাতাললর িত্বর পেলে।   ুরু দুলটা েুেঁিলে 

আলে, পবালের র্দলল তােঁর মুলখ অসম্ভর্ এেটা চর্রচক্তর োপ।  প্রতাপলে পদখলত পপল ়ে 

চতচন োলে এলস র্লললন, র্চড র্ার েরলত পদচর আলে, তুচম চে এখলনা োেলর্? 

  

প্রতাপ চনিঃবল্ দু’চদলে ঘাড়ে নাড়েললন।  

  

চর্মানচর্হারী র্লললা, িললা, তাহলল আমার সলে িললা।  পলর খর্র চনল ়ে না হ ়ে ্মশবালন 

 াও ়ো  ালর্।  

  

গাচড়ের দরজা খুলল চতচন প্রতাপলে প তলর র্সাললন।  তারপর চনলজ ঢুলেই প্রিণ্ড ঝােঁলঝর 

সলে র্লললন, এসর্ েী হলে র্ললা পতা! চেরণ আমার পেলললর্লার র্নু্ধ, গত সিালহও 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 132 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পদখা হল ়েচেল তার সলে… এমচন  ালর্ হঠাৎ তালে িলল প লত হললা।  েল ়েেটা র্োলট 

গুণ্ডা পেললর জনে! পোলনা পপ্রালটেবান পনই, এর পোলনা চর্চহত পনই!  

  

প্রতাপ পোলনা উত্তর না চদল ়ে এেটা দীঘবশ্বাস পগাপন েরললন।  

  

চর্মানচর্হারী র্লললন, আচম এখনও  ার্লত পারচে না, চেরণ আর পনই! এমন অোরলণ 

এেজন মানুলষর জীর্ন  ালর্! জালনা প্রতাপ, আজ পর পর দুলটা খারাপ খর্র পপলুম।  

আজ োগলজ সলতাষ  ট্টািাল বর েো পলড়েলো? 

  

প্রতাপ র্লললন, না, পখ ়োল েরলত পারচে না পতা! সলতাষ  ট্টািা ব পে? 

  

–র্হরমপুলরর তসদার্ালদ খুন হল ়েলেন সলতাষ  ট্টািা ব! আমার চর্লবষ পচরচিত।  

আমালদর পার্চললেবলনর র্ই চনলত এলসলেন েতর্ার।  চবক্ষে আলন্দাললনর এেজন 

চর্চবটির পনতা এই সলতাষর্ারু্, এর্ার পালালমন্টাচর ইললেবলন দােঁড়োর্ার েো 

চেল…সলন্ধলর্লা র্াচড়ে চফরচেললন  দ্দরললাে, েটা পেলল এলস তালে েুচর পমলর পগল।  

আো র্ললা পতা, অরাজেতা আর োলে র্লল! এইরেম ালর্ আর চেেুচদন িললল 

সমাজ, স েতা সর্ পগািা ়ে  ালর্।  এ ওলে মারলর্, পস তালে মারলর্! রু্লড়ো অজ ়ে মুখাচজব 

চিতী ়ের্ার িীফ চমচনস্টার হল ়ে এললা, এেটা পজাড়োতাচল পদও ়ো গ নবলমন্ট, এরা ওল ়েস্ট 

পর্েললর সর্বনাব েলর পদলর্ না? 

  

প্রতাপ ধীর স্বলর র্লললন,  তর্ার এই রেম খুলনর খর্র োগলজ পচড়ে চেিংর্া পলালের 

মুলখ শুচন, আমার প তরটা পুড়েলত োলে।  এেটা প্রিণ্ড অপরাধলর্াধ, …এর জনে আচমও 

পতা চেেুটা দা ়েী।  আো র্ললা পতা চর্মান, েী প্রা ়েচশ্চত্ত েরা সম্ভর্ আমার পলক্ষ? 

  

। এে মুহূলতব চর্মানচর্হারীর সমে উলত্তজনা চমচলল ়ে পগল, চতচন চর্র্ণব মুলখ প্রতালপর 

চদলে তাচেল ়ে রইললন।  তারপর র্নু্ধর হাত পিলপ ধলর চতচন র্লললন, না, না, প্রতাপ, 

আচম পতামালে আঘাত পদর্ার জনে চেেু র্চলচন, চর্শ্বাস েলরা, এেই চদলন দু’জন পিনা 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 133 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মানুলষর এরেম ঘটনা শুলন আমার এমন পললগলে…না, না, তুচম এজনে দা ়েী হলত  ালর্ 

পেন? 

  

–আমার দাচ ়েত্ব পনই? আমার চনলজর পেললই পতা এইসর্ শুরু েলরলে!  

  

–ননলসন্স! তুচম এখলনা ঐ  ুল ধারণাটা আেঁেলড়ে র্লস আলো? পতামালে পতা েতর্ার 

র্ললচে প  র্ার্লুর অোেবানটা চেল চপওরচল পসলফ চডলফলন্স।  রণচজৎ গুি চনলজ 

আমালে র্লললে।  প -লেললটা খুন হল ়েচেল, পস চেল এেজন েনফামবড চক্রচমনোল, ওরা 

েল ়েেজন পর্ামাড়ে চনল ়ে র্ার্লুলদর অোটাে েলরচেল।  মলন েলরা, রাো ়ে এেটা গুণ্ডা 

হঠাৎ পতামালে মারলত এললা, তুচম উলট পরচজস্ট েরলর্ না? পসই পেললটার সলে প  

আর দু’জন চেল, তালদর পস্টটলমন্ট আর র্ার্লুর র্নু্ধ তপলনর পস্টটলমন্ট চমলল পগলে! 

  

–র্ার্লুর োলে চর ল ার েী েলর এললা? চর ল ার পোেঁড়ো চবখলই র্া েলর্? অেি পস 

চনলজর হালত ফা ়োর েলরলে, তালতও পতা পোলনা সলন্দহ পনই!  

  

–চর ল ার পোেঁড়ো চবখলত পদাষ পনই।  চবলখ  াললাই েলরচেল।  নইলল পস চনলজই 

মরলতা।  পতামার দুচট পেললর এেচটও আর োেলতা না।  তাোড়ো, র্ার্লুলদর ঘটনাটা 

ঘলটচেল এখনোর এইসর্ পচলচটেোল খুলনাখুচন শুরু হর্ার অলনে আলগ,এেটা পস্ট্র 

ইনচসলডন্ট, এসলর্র সলে পোলনা প াগই পনই! প্রতাপ, তুচম ঐ এে র্োপার চনল ়ে 

অর্লসল্ড হল ়ে পেলো না।  ওসর্ পতা িুলেরু্লে পগলে! 

  

–সচতেই চে িুলে পগলে? র্ার্লু আর পোলনাচদন পদলব চফরলত পারলর্? 

  

–পেন পারলর্ না? ধলর চনলত পালরা, প্রোেচটেোচল র্ার্লুর নালম পেস ড্রপড হল ়ে পগলে।  

র্ার্লুর প  অোেমচপ্লস চেল, প  র্ার্লুলে চর ল ারটা সাপ্লাই েলরলে, পসই মাচনে 

 ট্টািা বও মারা পগলে শুলনলো পতা? োগলজও পর্চরল ়েচেল খর্রটা।  রণচজৎ আমালে 

র্লললে প  পোলট নাচে ঐ পেলসর োগজপত্রই আর খুেঁলজ পাও ়ো  ালে না।  সুতরািং ও 
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চনল ়ে আর পেউ পোলনাচদন মাো ঘামালর্ না।  এখন িতুচদবলে এত সর্ োণ্ড হলে, 

দু’আড়োই র্ের।  আলগোর ঐ সামানে এেটা ঘটনা পে মলন রাখলর্? 

  

প্রতাপ আর্ার এেটা দীঘবশ্বাস পগাপন েরললন।  

  

চর্মানচর্হারী প্রতালপর োেঁধ েুেঁল ়ে র্লললন, এর্ার  খন র্ার্লুলে চিচঠ চলখলর্, ওলে চললখ 

চদও ও এখন ইলে েরললই পদলব চফরলত পালর।  পোলনা   ়ে পনই।  অর্বে ও  চদ আরও 

দু’এে র্ের পেলে চেেু টাো জচমল ়ে আনলত িা ়ে, পসটাও মন্দ না।  মমতার চনশ্চ ়েই 

পেলললে পেলড়ে োেলত েটির হলে! 

  

গাচড়েটা চর্মানচর্হারীর র্াচড়ের োোোচে এলস পলড়েলে, হঠাৎ পদখা  পগল গচলর মুলখ 

এেটা হুলড়োহুচড়ে, পলােজন এচদলে পসচদলে েুটলে।  চেলসর প ন এেটা চিৎোর! ওখালন 

এেটা চেেু সািংঘাচতে র্োপার ঘলটলে।  চর্মানচর্হারী ড্রাই ালরর োলে ঝুেঁলে এলস 

আতলঙ্ক পিেঁচিল ়ে র্লললন, গাচড়ে পঘারাও, গজু, চবগচগর গাচড়ে পঘারাও! 

  

েল ়েেচট চরেবা ও সাইলেল এললালমললা  ালর্ পালালে, তারই মধে চদল ়ে ড্রাই ার 

এেটা ইউ টানব চনল ়ে ঘুচরল ়ে চনল গাচড়ে।  এলচগন পরালডর োোোচে এলস গাচড়েটা 

োমললা।  এখালন রাজপলের চিত্র এলের্ালর স্বা াচর্ে।  ট্রামর্াস িললে, পলােজন 

চঠেঠাে পহেঁলট  ালে, পোমালর পিন চদল ়ে র্ােঁধা চর ল ার সলমত এেজন ট্রাচফে পুচলব 

হাত পদখালে, তালে পাহারা চদলে আর এেজন পুচলব! 

  

চর্মানচর্হারী সাঙ্ঘাচতে মমবলর্দনার সলে র্লললন, চদলন-দুপুলর চনলজর র্াচড়েলতও 

চফরলত পারর্ না? এই র্র্বর পদলব আমরা র্াস েরচে! প্রতাপ, ওরা আমার র্াচড়ে অোটাে 

েলরচন পতা? আমরা  ল ়ে পাচলল ়ে এলাম! 

  

প্রতাপ র্লললন, না, না, পতামার র্াচড়ে অোটাে েরলর্ পেন?।  
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–পেন অোটাে েরলর্, তার চে পোলনা  ুচক্ত পখােঁজার দরোর আলে? আমালদর 

েষষ্ণনগলরর র্াচড়েলত োরা আগুন লাগাললা, পেন আগুন লাগাললা, তা পতা আজও জানা 

পগল না!  

  

–তা হলল িললা আমরা চফলর  াই।  আমরা গাচড়ের মলধে আচে, িািালমচি পদলখই তকু্ষচন 

চফলর না আসাই উচিত চেল।  এেটু পদলখ চনলল হলত।  

  

–গাচড়েলত োেললই র্া েী সুচর্লধ? জাচস্টস চের্লাল রা ়ে পতা চনলজর র্াচড়ের সামলন 

গাচড়েলতই র্লস চেললন! চতচন র্ােঁিলত পারললন? এখন েী হলর্, র্াচড়েলত পমল ়েরা রল ়েলে, 

এের্ার লালর্াজালর  ালর্া? 

  

–আমার মলন হ ়ে, চর্মান, এের্ার োোোচে চফলর চগল ়ে পদলখ পনও ়ো  াে।  আলগ 

পেলেই পর্বী পোচনে েরা চঠে হলর্ না।  

  

–আমালদর পদখলত পপললই  চদ… পতামার ওপলরও রাগ োেলত পালর, এের্ার পতামার 

ওপর অোলটমট চনল ়েচেল, না, না, চরস্ক পনও ়ো চঠে হলর্ না, লালর্াজালর চগল ়ে ইনফমব 

েরাই  াললা।  

  

–আমার মলন হ ়ে, আলগ এের্ার পতামার র্াচড়েলত চগল ়ে পদলখ পনও ়োই উচিত।  র্াচড়েলত 

পমল ়েরা রল ়েলে,  চদ সচতেই চেেু হল ়ে োলে…এখন পতা পদখলো, পুচলবও প্রলটেবান 

চদলত পারলে না।  গাচড়েলত আমরা দু’জলন রল ়েচে, ড্রাই ার আলে, এত   ়ে চেলসর? 

  

ড্রাই ারও র্লললা, এের্ার র্াচড়েলত চগল ়েই পদখুন না সোর! আমার মলন হলে সীচর ়োস 

চেেু ন ়ে, উটলো ঝালমলা।  

  

গাচড়ে আর্ার চফলর এললা  র্ানীপুলর।  এখন পতমন উলত্তজনা পনই, গচলর মুখটা ়ে চেেু 

পলাে জলম আলে শুধু, গচলর মলধে চর্মালনর র্াচড়ের সামলন পেউ পনই।  আজোল চ ড়ে 

পদখললই র্রিং অ  ়ে পাও ়ো  া ়ে।  
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গাচড়েটা গচলর মলধে ঢুেলতই চর্মানচর্হারী জানলা চদল ়ে মুখ র্ার েলর চজলেস েরললন, 

এই, েী হল ়েচেল পগা এখালন এেটু আলগ? 

  

এেচট ফামবতন  ুর্ে এচগল ়ে এলস র্লললা, চর্মানোো, পডিারাস র্োপার হল ়ে পগল।  

ঐ প  ইললেচট্রলের পদাোনটা পদখলেন, ওর প তলর এেটা পেলল র্লস চেল, মাচললের 

 াইলপা, চসউচড়েলত োলে, োলই এলসলে চসউচড়ে পেলে।  হঠাৎ এেটা টোচি এলস 

এখানটা ়ে োমললা, ঐ প  চঠে ঐ লোম্পলপালস্টর গা পঘলষ, তার পেলে চতনলট পোেরা 

পর্চরল ়ে এলস, পদাোলন ঢুলে পসই চসউচড়ের পেললটালে জাপলট ধলর টানলত টানলত চনল ়ে 

পগল! 

  

–পোো ়ে চনল ়ে পগল? 

  

–পসই টোচিলত।  টোচিটা ়ে স্টাটব পদও ়োই চেল।  

  

–পতামরা সর্ পদখলল? 

  

চনলজর পিালখ পদখলুম, এই পতা, এই পালনর পদাোলনর সামলনটা ়ে আচম দােঁচড়েল ়ে চেলুম।  

ওলদর হালত পাইপ গান, আর এই অোত র্ড়ে ডোগার, পে আটোলত  ালর্ র্লুন! ওলদর 

িোললি েরলত পগললই জালন পমলর চদত! 

  

–পেললটালে ধলর চনল ়ে পগল পেন? 

  

–পদাোলনর মাচলে পতা পস েো চেেুই রু্ঝলত পারলে না।  পস র্ললে প  তার  াইলপা 

চর্ এ-লত ফাস্টব লাস অনাসব পাও ়ো  াললা পেলল, পাচট ফাচটব েরলতা না।  অচর্চবে 

চসলক্রটচল চেেু েরত চেনা…।  

  

র্াচড়ের সামলন এলস গাচড়ে পেলে নামর্ার পর চর্মানচর্হারী র্লললন, নািঃ, র্ার্লুলে এখন 

আসলত র্ারণ েলর দাও! পোলনা দরোর পনই এর মলধে চফলর আসার।  এই রেম হঠাৎ 

 চদ তালে চতনলট পেলল এলস ধলর চনল ়ে  া ়ে! তুচম-আচম চেেুই েরলত পারলর্া না 
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তখন।  আজ প  পেললটালে ধলর চনল ়ে পগল, চনঘবাৎ োললে তার পডড র্চড পাও ়ো  ালর্ 

পোলনা পরললাইলনর ধালর।  

  

দ্রুত পদাতলা ়ে উলঠ এলস চর্মানচর্হারী র্লললন, তুচম এেটু অচফস ঘরটা ়ে র্লসা।  

পতামালে এেটা চজচনস পদখাচে! 

  

চর্মানচর্হারী িলল পগললন চতনতলা ়ে।  প্রতাপ অচফসঘলর এলস র্সর্ার আলগ এে 

পোণা ়ে েুেঁলজা পেলে চনলজই গচড়েল ়ে চনল ়ে পর পর দু’ পগলাস জল পখললন।  গলা শুচেল ়ে 

চগল ়েচেল তােঁর।   চদ এলস পদখলতন, এ র্াচড়ের মলধে দুচতনলট পেলল ঢুলে পলড়ে পর্ামা 

পমলর সর্ োগজপত্র জ্বাচলল ়ে চদল ়েলে, তালতও চেেুই আশ্চল বর চেল না।  এখন সর্ চেেুই 

সম্ভর্।  

  

পটচর্ললর ওপর পেলে খর্লরর োগজটা তুলল চনললন চতচন।   চদও পড়ো োগজ, তরু্ চতচন 

সলতাষ  ট্টািাল বর খর্রটা খুেঁজললন।  েল ়েেচদন আলগও, প্রা ়ে প্রলতেেচদনই প্রেম পষষ্ঠা ়ে 

র্ড়ে র্ড়ে েলর এইসর্ খুলনর খর্র োপা হলতা।  এখনও খুন-জখম এেই রেম  ালর্ িললে 

 চদও, চেন্তু পসই সর্ খর্লরর আর গুরুত্ব পনই।  প তলরর পষষ্ঠা ়ে পোট েলর পদও ়ো োলে 

পােঁিচট খুন, সাতচট খুন! 

  

এখন খর্লরর োগলজর প্রেম পষষ্ঠা জুলড়ে প্রা ়ে সর্টাই পূর্ব পাচেোলনর সিংর্াদ।  রিংপুর, 

েুচমিা, ম ়েমনচসিংহ, িু ়োডাো, র্গুড়ো এইসর্ নামগুললা েতর্ের পলর আর্ার চফলর 

এলসলে।  েলোতার খর্লরর োগলজর পাতা ়ে।  পূর্ব পাচেোনলে এখানোর োগজগুললা 

র্ািংলালদব।  র্লল চলখলত শুরু েলরলে, চর্লবষত র্ািংলা পচত্রোগুললা।  েী েলর র্ািংলালদব 

হললা।  পাচেোনী সরোর চে পেলড়ে চদল ়েলে? োলদর চনল ়ে র্ািংলালদব? পবখ মুচজর্ 

পোো ়ে, চতচন মষত না জীচর্ত, তা পেউ জালন না।  আও ়োমী লীলগর অনে পনতারাই র্া 

পোো ়ে? 

  

এেটু র্ালদই চর্মানচর্হারী দারুণ উৎেণ্ঠা চনল ়ে চফলর এলস র্লললন, পদলখলো োণ্ড? 

অচল এখনও র্াচড়ে পফলরচন।  পস নাচে পপ্রলস পগলে।  পমল ়েটালে এত েলর র্ারণ েলরচে 
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আমহাস্ট চস্ট্রট েললজ চস্ট্রলটর চদলে প লত, তরু্ চেেুলতই শুনলর্ না।  এখন েী েরা  া ়ে 

র্ললা পতা? পপ্রলসর পটচললফান খারাপ, খর্র পনর্ারও পোলনা উপা ়ে পনই।  

  

প্রতাপ র্লললন, এে োজ েলরা, ড্রাই ারলে গাচড়ে চনল ়ে পপ্রলস পাচঠল ়ে দাও, অচললে 

চনল ়ে আসুে পপ্রস পেলে।  

  

চর্মানচর্হারী এেটু চিতা েলর র্লললন, হোেঁ, চঠে র্লললো, ড্রাই ারলেই পাচঠল ়ে পদও ়ো।  

 াে।  

  

প্রতাপ আর্ার খর্লরর োগলজ মন চদললন।  পূর্ব পাচেোলনর সুচবচক্ষত, আধুচনে অস্ত্রবস্ত্র 

ও সরিালম সুসচজ্জত চনষ্ঠুর পসনার্াচহনীর সলে র্াঙালী মুচক্তর্াচহনী প্রা ়ে খাচল হালত 

ললড়ে  ালে, এই  ুলদ্ধর খর্র র্ারর্ার পড়েলতও তােঁর  াললা লালগ।  েলোতার খর্লরর 

োগজগুললা অতুেৎসালহ হ ়েলতা চেেুটা র্াচড়েল ়ে চলখলে।   লবালর সচতেই চে এেটা 

সোর্ার পজট পফলল চদল ়েলে মুচক্তর্াচহনী? িট্টগ্রালমর চর্মানর্ন্দর দখল েলর চনল ়েলে? 

ম ়েমনচসিংহ পেলে সর্ পাচেোনী র্াচহনী পাচলল ়ে পগলে? 

  

চেেুটা অচতরচিত হললও পঘারতর লড়োই প  িললে পসখালন, তালত পোলনা সলন্দহ পনই।  

প্রতাপ চনলজ চর্ চর্ চস’র খর্র শুলনলেন, চেচটব োগলজর সিংর্াদদাতারাও  ুলদ্ধর খর্র 

চদলে।  তারা প্রবিংসা েরলে মুচক্তর্াচহনীর।  পচিলব মালিবর পর দু’চতন চদন সািংঘাচতে 

অতোিার িলার পর পূর্ব র্ািংলার র্াঙালীরা আর শুধু পলড়ে পলড়ে মার খালে না।  পসখানোর 

তরুণরা রুলখ দােঁচড়েল ়েলে, পদলবর সর্বত্র তারা েচড়েল ়ে চদল ়েলে প্রচতলরাধ।  

  

সামচরে র্াচহনীর চর্রুলদ্ধ লড়েলে সাধারণ নাগচরলেরা, তালদর সলে হাত চমচলল ়েলে চেেু 

প্রাক্তন পুচলব আর সীমাত রক্ষী আর মাত্র েল ়েেজন র্াঙালী পমজর আর েলনবল।  

র্াঙালীরা সচতে সচতে  ুদ্ধ েরলে? এর আলগ র্াঙালীরা  ুদ্ধ েলরচেল পসই েলর্, র্ার 

 ূেঁইঞালদর আমলল! র্াঙালী পেলললদর র্ীরলত্বর োচহনী পড়েলল প্রতালপর গলর্ব রু্ে  লর 

 া ়ে।  
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মুচক্তর্াচহনী প  পোলনা পোলনা জা ়েগা ়ে সচতে র্ীরলত্বর পচরি ়ে চদলে, তার েিংচক্রট 

প্রমাণও আলে।  চেেু চেেু পাচেোনী খানলসনা এর মলধেই সীমাত পপচরল ়ে এলস ধরা 

চদলে  ারলতর র্ডবার চসচেউচরচট পফালসবর োলে।  তালদর চর্বাল চর্বাল পিহারা ক্ষত 

চর্ক্ষত, মুখ  ল ়ে পাণু্ডর।  খর্লরর োগলজ এরেম ধরা-লদও ়ো পাচেোনী পসনালদর েচর্ 

পর্চরল ়েলে।  তারা নাচে র্ললে, মুচক্ত র্াচহনীর হালত ধরা পড়োর পিল ়ে  ারতী ়ে পসনালদর 

হালত ধরা পদও ়ো তালদর োলে অলনে পর্বী োমে।  পরাগা পরাগা র্াঙালী পেলললদর তারা 

এত   ়ে পা ়ে? 

  

ওপালরর তরুণরা জাতী ়ে সম্ভ্রম রক্ষা েরার জনে এরেম জীর্নপণ লড়েলে, আর েী 

েরলে এপালরর তরুণরা? এখালন িলললে শুধু ভ্রাাতষচর্লরাধ! এপালরর  ুর্েলদর সামলন 

আর পোলনা বত্রু পনই, শুধু চনলজর  াই, র্নু্ধ চেিংর্া সমর্ল ়েসী অনে পেললরা অনে পাচটবর 

েমবী হললই তালে খুন েরলত হলর্! খুলনর র্দলা খুন! িীলনর মাও পসতুঙ মােবসর্ালদর 

নতুন এে র্োখো চদললন, আর তাই চনল ়ে মারামাচর োটাোচট েলর িলললে পচশ্চম 

র্ািংলার পেললরা।  এরপর পোলনাচদন  চদ মাও পস-তুঙ র্ললন, প , না, না, আমার ঐ 

র্োখো ়ে এেটু  ুল হল ়েচেল, ওটা অনেরেম হলর্, েখলনা েখলনা অনে পলক্ষর পলালের 

সলে হাত পমলালনা  া ়ে, তখন চে এইসর্ চর্নটির প্রাণ আর চফলর আসলর্? েত হীলরর 

টুেলরা পেলল, পড়োশুলনা ়ে চেচল ়োন্ট, সৎ, আদববর্াদী, অেি পোন্ অন্ধ আলর্লগর 

তাড়েনা ়ে তারা হালত েুচর আর চর ল ার তুলল চনল ়েলে।  শুধু চেেু চনলজরই র্ল ়েসী 

পেলললদর অের্া চেেু চনরীহ মাস্টার, পেরাচন, জজলদর খুন েরার জনে।  এর োপুরুষতার 

চদেটাও তালদর পিালখ পড়েলে না? ওপালরর পেললরা প্রা ়ে চনরস্ত্র অর্স্থ্া ়ে লড়েলে 

অলটালমচটে রাইলফল আর লাইট পমচবনগানধারী তসনেলদর চর্রুলদ্ধ।  আর এ পালরর 

পেললরা এে অসহা ়ে চবক্ষেলে র্াচড়ে পফরার পলে পপলট েুচর মারলে।  

  

প্রতাপ আর্ার েুচমিা রণােলনর চর্র্রণ পড়ো ়ে মন চদললন।  গ্রালমর পর গ্রাম জ্বাচলল ়ে 

চদল ়ে এচগল ়ে আসচেল খান পসনা, মুচক্তর্াচহনী তালদর আটলে চদল ়েলে, সাতজন 

পাঠানলে নদীলত িুচর্ল ়ে পমলরলে র্াঙালী পেললরা।  েুচমিা বহরটা প্রতালপর পিালখ 
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িলচচ্চলত্রর মতন প লস উঠললা।  মলন পড়েললা তােঁর োত্র র্ল ়েলসর র্নু্ধ মামুলনর েো।  

পোো ়ে আলে পস? চেেু চর্পদ হ ়েচন পতা মামুলনর? রু্লালদর র্াচড়ে পসই র্াচড়েলত চে এখন 

আর পেউ োলে? পসই এে ঝড়ে র্ষচটিরর রালত মালঠর পর মাঠ পপচরল ়ে মামুনলদর র্াচড়ে 

 াও ়ো, তারপর রু্লালদর র্াচড়েলত 

  

–প্রতাপোো, আপচন েখন এলসলেন? 

  

িমলে ঘাড়ে ঘুচরল ়ে প্রতাপ পদখললন অচললে।  এেটা লাল বাড়েী পলর আলে অচল, এই 

গরলম তার েপালল চর্ন্দু চর্ন্দু ঘাম, তরু্ প ন ঝলমল েরলে তার মুলখাচন।  েী সলতজ, 

সুন্দর হল ়েলে অচল, চঠে প ন বরৎোললর এেটা স্থ্লপদ্ম গালের মতন।  

  

প্রতাপ র্লললন, তুচম পোো ়ে চেলল এতক্ষণ? সর্াই চিতা েরলে, পতামার জনে গাচড়ে 

পাঠালনা হললা এেটু আলগ! এ পাড়ো ়ে েী োণ্ড হল ়েলে জালনা পতা? 

  

োলে এলস এেটা পি ়োর পটলন চনল ়ে র্লস অচল র্লললা, জাচন।  র্াস পেলে পনলমই 

শুনলুম।  পমালড়ের পদাোনটা পেলে এেজনলে পজার েলর ধলর চনল ়ে পগলে েল ়েেটা 

পেলল।  চনশ্চ ়েই ঐ পেললটা চসউচড়েলত পোলনা অোেবান েলর এলসলে।  

  

প্রতাপ র্লললন, অোেবান! এই েোটা এখন খুর্ িালু।  আলগ আমরা এেবোন ব্টার 

অনে মালন জানতুম।  প্রচতচট চক্র ়োরই চঠে চঠে চর্পরীত প্রচতচক্র ়ো োলে, এটা এেটা 

চর্োলনর চসদ্ধাত।  তা চে এরা জালন না? 

  

সমূ্পণব প্রসে ঘুচরল ়ে অচল র্লললা, প্রতাপোো, আজ েললজ চস্ট্রলট র্ার্লুদার এে 

পুলরালনা র্নু্ধর সলে পদখা হললা, পস আমার োলে র্ার্লুদার খর্র জানলত িাইললা।  তা 

আচম পতা পললটস্ট খর্র চেেুই জাচন না।  

  

প্রতাপ অচলর মুলখর চদলে েল ়েে পলে তাচেল ়ে রইললন।  আজোল র্ার্লুর চিচঠ 

চন ়েচমতই আলস তার মাল ়ের োলে।  পসই চিচঠ পলড়ে মলন হ ়ে, র্ার্লু লিন পেলে 
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আলমচরো ়ে  ার্ার পর পর্ব  াললাই আলে, ফুচতবলত আলে।  পস চে অচললে চিচঠ পললখ 

না? 

  

চতচন র্লললন, র্ার্লু পতা এেটা নতুন িােচর পপল ়েলে, চবগচগরই পর্াধহ ়ে চনউ ই ়েেব 

পেলে ওল ়েলস্ট িলল  ালর্।  এর মলধে ওর ড্রাইচ িং লাইলসন্স হল ়ে পগলে।  তুচম র্ার্লুর 

চিচঠ পাও না! 

  

খুর্ স্বা াচর্ে  ালর্ পহলস অচল র্লললা, নািঃ, র্ার্লুদা আর আমালদর চিচঠ-চটচঠ পললখ 

না।  আমালদর  ুললই পগলে পর্াধ হ ়ে।  

  

–ওর চিচঠ পলখার অল েসটাই েম।  আমালেও পললখ না, শুধু চনলজর মালে পললখ, তাও 

োটা োটা েো।  আট-দব লাইলনর পর্বী না।  নতুন েী েী পোসব চনল ়েলে, পসই চনল ়ে 

র্েেও নাচে খুর্।  

  

–প্রতাপোো, আচম এের্ার আলমচরো ়ে  ালর্া  ার্চে।  

  

–র্ািঃ খুর্  াললা েো।  ঘুলর এলসা।  পতামার র্ার্ালে র্ললল এে েো ়ে রাচজ হল ়ে।  

 ালর্ন।  

  

–আচম ওখানোর সাতটা ইউচন াচসবচটলত অোপ্লাই েলরচেলুম, তার মলধে চতন জা ়েগা 

পেলে  চতবর েল পপল ়েচে, ইলে েরললই  াও ়ো  া ়ে।  শুধু এেটা র্োপারই চিতা েরচে, 

আচম িলল পগলল র্ার্ার এই পার্চলচবিং র্ের্সা পে পদখলর্? র্ার্া এেলা এেলা আজোল 

আর সর্ চদে সামলল উঠলত পালরন না।  

  

–তা চনল ়ে পতামালে চিতা েরলত হলর্ না।  আমরা পতা আচে! পার্চলচবিং-এ এখন এমচনই 

মন্দা িললে, তুচম র্ের্স্থ্া েলরা, িলল  াও।  

  

প্রতাপ পর্ব উদ্দীচপত হল ়ে উঠললন।  অচল আলমচরো ়ে পগলল সর্লিল ়ে খুবী হলর্ন মমতা।  

র্ার্লু সম্পলেব মমতার এখনও দুচশ্চতা  া ়েচন।  আলমচরো সম্পলেব র্ার্লুর মলন এেটা 
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পঘার চর্তষষ্ণা চেল, পসখালন পস চেেুলতই প লত িা ়েচন, র্াধে হল ়ে প লত হল ়েলে, এখন 

পমাটামুচট  াললাই আলে মলন হ ়ে, তরু্  া মাো গরম স্ব ার্ ওর!  চদ হঠাৎ পোলনাচদন 

োরুর সলে ঝগড়ো র্াচধল ়ে র্লস! অচল পগলল র্ার্লুলে সামলল রাখলত পারলর্, অচলর 

োে পেলে খর্রাখর্রও পাও ়ো  ালর্ সর্ রেম।  হ ়েলতা অচললে চনল ়ে র্ার্লু এেচদন 

সিংসারী হলর্।  চতচন র্লললন, তুচম পোন ইউচন াচসবচটলত অোডচমবান চনলত িাও, চঠে 

েলর পফলল।  আচম র্ার্লুলে পটচলগ্রাম েলর জাচনল ়ে পদলর্া।  

  

অচল র্লললা, তার দরোর পনই চেেু।  আচম  চদ  াই, ওখালন পপৌেঁলে র্ার্লুদালে 

পটচললফান েলর িমলে পদলর্া! 

  

এেটু পলর অচল িলল পগল ওপলর! তার পলরই চর্মানচর্হারী পনলম এললন।  হালত এেটা 

পুলরালনা আমললর োরুো ব েরা আখলরাট োলঠর র্াি।  চতচন র্লললন, িাচর্টা খুেঁলজ 

পাচেলুম না।  পসইজনে আসলত পদচর হললা।  পদখলল পতা, পতামার েো শুলন গাচড়েটা 

পাঠালুম, তারপলরই অচল চফলর এললা।  গাচড়েটা শুধু শুধু পতল পুচড়েল ়ে অতটা  ালর্।  

  

সারাচদলনর নানা রেম ঘটনা ়ে প্রতালপর মলনর মলধে প  অপ্রীচতের র্াষ্প জলম উলঠচেল, 

তা প ন হঠাৎ মুক্ত হল ়ে পগলে অচললে পদলখ ও তার েো শুলন।  চতচন র্লললন, তা এেটু 

পতল পুড়েলর্ পুড়েুে।  ওলহ চর্মান, অচলর পতা এখন আর্ার চর্লদলব চগল ়ে পড়োশুলনা েরার 

ইলে হল ়েলে।  এতচদন প লত িা ়ে চন, এখন চনলজ পেলেই অলনেগুললা জা ়েগা ়ে 

অোডচমবান পিল ়ে চিচঠ চললখলে শুনলুম, িান্সও পপল ়েলে! 

  

চর্মানচর্হারী এেটা পপতললর িাচর্ চদল ়ে আখলরাট োলঠর র্ািটা পখালার পিটিরা েরলত 

েরপত র্লললন, তা প লত পালর,  চদ ইলে েলর! 

  

চর্মানচর্হারীর েণ্ঠস্বলর উষ্ণতার অ ার্ লক্ষ েলর প্রতাপ পেৌতূহলী হল ়ে চজলেস 

েরললন, েী র্োপার, পতামার খুর্ এেটা ইলে পনই নাচে? আলগ পতা তুচম চনলজই ওলে 

েতর্ার প লত র্লললো।  
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চর্মানচর্হারী মুখ না তুলল র্লললন, আমার ইলে োেলর্ না পেন! ঐ পমল ়ে েী ধাতুলত 

গড়ো তা পতা জালনা না।  ঐরেম নরম সরম পিহারা।  চেন্তু েী সািংঘাচতে পজদী! আচম 

পর্বী ইলে প্রোব েরলল অমচন পর্েঁলে র্সলর্।   ার্লর্, আচম ওলে পজার েলর পাঠাচে।  

 া।  চদনোল পলড়েলে, ই ়োিং পেলললমল ়েরা  ত েলোতা পেলে দূলর িলল  া ়ে, ততই পতা 

মেল! চেন্তু এতচদন আচম রু্চঝল ়েচে, ওর মা রু্চঝল ়েলে, তরু্ প লত িা ়েচন।  

  

-এর্ার চেন্তু ইলে হল ়েলে, চনলজ পেলেই  খন অোচপ্ললেবান পাচঠল ়েলে, ওর পরজাট 

 াললা, স্কলারবীপও পপল ়ে  ালর্ চনশ্চ ়েই।  

  

–টাো প ়েসার অসুচর্লধ হলর্ না।  ওর পরজাট অনু া ়েী ফুল োইট পেলেও পোলসজ মাচন 

পপলত পালর।   চদ নাও পা ়ে পস টাো আচম পদলর্া, পস সাধে আমার আলে।  এখন তুচম 

ধীলর সুলস্থ্ ওলে পর্াঝাও।  পর্বী িাপািাচপ েলরা না।  

  

–আচম োলই ওর জনে পাসলপাটব ফমব আনালর্া।  

  

র্ালির ডালাটা খুলল পফলল চর্মানচর্হারী র্লললন, এই দোলখা, চর্উচট, চর্উচট, এলের্ালর 

নতুলনর মতন রল ়েলে এখনও।  

  

প্রতাপ মহা অর্াে হল ়ে পদখললন, পসই র্ালির মলধে গাঢ়ে নীল প লল লটর ওপর রাখা 

এে পজাড়ো চর ল ার! 

  

পস-দুচটর গাল ়ে হাত পর্ালালত পর্ালালত চর্মানচর্হারী র্লললন, মাউজার গান! আমার 

ঠােুদবা রড়ো েম্পাচন পেলে চেলনচেললন।  দারুণ চজচনস! 

  

প্রতাপ অস্ফুট স্বলর র্লললন, রড়ো েম্পাচন-মাউজার চপেল…মলো পললনর হারু্ 

  

–তার মালন? 
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–পোো ়ে প ন পলড়েচেলাম, পরাধীন আমলল, েল ়েেজন পটরচরস্ট পঠলাও ়োলা আর ঝােঁো 

মুলটর েদ্মলর্ব ধলর মলো পললনর োলে রড়ো েম্পাচনর পিাবটা মাউজার চপেল িুচর 

েলরচেল।  তারপর পসই চপেলগুললা চদল ়েই শুরু হল ়েচেল সারা  ারলত সালহর্ খুন েরার 

অচ  ান! 

  

–এগুললা পসই িুচর েরা চপেল ন ়ে।  আমার ঠােুদবা চেলনচেললন।  এ দুলটা আমালদর 

পাচরর্াচরে সম্পচত্ত।  

  

–রু্ঝলাম, চেন্তু তুচম হঠাৎ এ-দুলটা র্ার েরলল পেন? পতামার োলে এই অস্ত্র আলে তা 

জানাজাচন হললই চর্পদ আলে! 

  

–চর্পদ আর্ার েী! এর এেটা আচম সর্সম ়ে সলে রাখলর্া।  আর এেটা পতামার োলে 

রাখলত পালরা ইলে েরলল।  আচম পতামার নালম লাইলসন্স র্ার েলর পদলর্া, তালত পোলনা 

অসুচর্লধ হলর্ না।  এর্ার আচম চঠে েলরচে।  চর্প্ললর্র নাম েলর ঐ গুণ্ডাগুললা হামলা 

েরলত এললই আচম ওলদর েুেুলরর মতন গুচল েলর মারলর্া।  

  

–খর্দবার।  চর্মান, ওরেম চিতাও মাো ়ে স্থ্ান চদও না।  গুচল েরলত তুচম পারলর্ না, 

পতামার হাত উঠলর্ না।  র্রিং উলটা ফল হলর্।  ওরা এখন অস্ত্র োড়োর এেটা অচ  ান।  

িালালে, পতামার োলে এই চজচনস আলে, ঘুণাক্ষলরও তার সন্ধান পপলল ওরা এই অস্ত্র 

োড়েলতই আসলর্, পতামালেও পমলর পরলখ  ালর্! 

  

–পমলর পরলখ  ালর্, অত পসাজা? পেলড়ে পনলর্, অত পসাজা! দু’এেটালে না পমলর আচম 

মরলর্া না! চেরণলাললে গাচড়ের মলধে অসহা ়ে অর্স্থ্া ়ে গুচল েলর মারললা, তার পর 

পেলেই আমার মাোর মলধে আগুন জ্বললে! এমচন এমচন আমার জীর্নটা পেলড়ে পনলর্? 

নািঃ, র্াধা।  চদলতই হলর্, পসাজা গুচল িালালর্া! পতামালে  চদ মারলত আলস, তুচম 

আত্মরক্ষা েরলর্ না? 

  

ওলদর সলে অস্ত্র োলে, আমরাও অস্ত্র রাখলর্া! 
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প্রতাপ দুচদলে মাো নাড়েললন।  

  

চতচন মুলখ আর চেেু উচ্চারণ েরললন না, চেন্তু মলন মলন র্লললন, না, আচম ওলদর 

মারলত পারলর্া না।  এইসর্ পেললরা, এরা পতা তােঁর র্ার্লুরই মতন।   ুল েরুে, পদাষ 

েরুে, তরু্ এরা সতানতুলে।  এরা  চদ চপতষহতো েলর চর্প্লর্ আনলত িা ়ে, তাহলল এলদর 

র্াধা চদল ়েও পোলনা লা  হলর্ না।  র্রিং তারপর  চদ ওলদর অনুতাপ হ ়ে, ওরা  ুল রু্ঝলত 

পালর, তলর্ পসটুেই  লেটির।   চর্ষেলতর পষচের্ীটা পতা ওলদরই জনে।  প্রতাপ এেটা চপেল 

হালত তুলল চনললন।  চজচনসটা এমনই মসষণ, সুদষবে ও ওজনদার প  হালত চনললই মলন 

হ ়ে পর্ব দামী ধরলনর অস্ত্র।  পসই ঠাণ্ডা ইম্পাত প্রতাপ গালল পোেঁ ়োললন।  চতচন  ার্ললন, 

এইরেম এেটা অস্ত্র চনল ়ে  চদ সীমালতর ওপালর অতোিারী র্র্বর তসনে র্াচহনীর চর্রুলদ্ধ 

এেজন চনপীচড়েত র্াঙালীলেও সাহা ে েরা প ত, তাহলল জীর্নটা ধনে হলতা।  

১১. পহনা দু’র্ার ডােলতই মামুন 

পহনা দু’র্ার ডােলতই মামুন ধড়েফড়ে েলর উলঠ র্লস   ়ে পাও ়ো গলা ়ে চজলেস েরললন, 

েী? েী হইলে? ে ়েটা র্ালজ? পদচর হই ়ো পগল, অোেঁ? 

  

পহনা র্লললা, সালড়ে িারটা! আপলন র্ললচেললন চঠে সালড়ে িারটা ়ে পডলে চদলত।  মামুন 

চেেুটা আশ্বে হল ়ে ঘচড়ে পদখললন।  জানলার র্াইলর চমসচমস েরলে অন্ধোর।  ঘলর জ্বললে 

চটউর্ লাইট।  পহনার পালবই দােঁচড়েল ়ে আলে মিু, তার হালত িাল ়ের োপ।  মামুন এেটু 

লজ্জা পপললন, পমল ়ে দুলটা এত আলগই উলঠ পলড়েলে, অেি তােঁর ঘুম  ালঙচন।  েী প ন 

এেটা লম্বা স্বন পদখচেললন চতচন, এখন আর মলন পড়েলে না।  

  

র্াচস মুলখই িা খাও ়ো তােঁর অল েস, মিুর হাত পেলে োপটা চনল ়ে পজালর পজালর িুমুে 

চদলত লাগললন।  মিু চজলেস েরললা, আরও িা আলে, পদলর্া? 

  

মামুন র্লললন, পদ, পদ, জলচদ পদ।  েলল পাচন এলসলে চেনা দোখ পতা।  
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পহনা র্লললা, আচম রাচত্তলরই র্ালচতলত পাচন  লর পরলখচে।  

  

দ্রুত িা পবষ েলর এেটা চসগালরট ধচরল ়ে মামুন িলল পগললন পগাসল েরলত।  

  

পহালটল পেলড়ে মাত্র চতন চদন আলগ পর্ের্াগালন এই র্াচড়েলত িলল এলসলেন মামুন।  এেটা 

র্ড়ে সড়ে ঘলরর  াড়ো দুলবা পেঁচিব টাো।  তরু্ পহালটললর পিল ়ে অলনে  াললা, সলে রা্ন া 

ঘর আলে, ইলে মতন পর্েঁলধ খাও ়ো  া ়ে।  েলোতা ়ে পপৌেঁলে মামুন প্রেম চদন টাো 

 াচঙল ়ে এেলবা টাো ়ে অটিরাবী  ারতী ়ে টাো পপল ়েচেললন, গতোল পপল ়েলেন এে পবা 

টাো ়ে পেঁিাত্তর টাো, হু হু েলর পাচেোনী টাোর দাম েলম  ালে।  আর দু’ িারচদন 

র্ালদ পেউ পাচেোনী টাো পোেঁলর্ই না পর্াধহ ়ে এই র্ািংলা ়ে।  মামুন সর্ টাো  াচঙল ়ে 

চনল ়েলেন, তলর্ তা চনিঃলবষ হলত পর্বীচদন লাগলর্ না।  এর পর গ ়েনা চর্চক্র েরলত হলর্।  

মামুন পখােঁজ চনল ়েলেন, ইচণ্ড ়ো ়ে এখন পসানার  চর এেলবা ঊননিই টাো।  সামানে  া 

গ ়েনা আলে, তাও ফুচরল ়ে  ার্ার পর েী হলর্? েতচদন এরেম উিাস্তু হল ়ে োেলত হলর্ 

তার পোলনা চঠে পনই।  এেমাত্র  রসা, এখানোর খর্লরর োগলজ তােঁর প্রেম রিনাচট 

োপা হও ়োর সলে সলেই হালত হালত পদড়ে পবা টাো পপল ়েলেন।  মালস অতত িার পােঁিচট 

পলখা প্রোচবত হলল পোলনা ক্রলম িলল  ালর্।  

  

র্ােরুম পেলে পর্চরল ়েই মামুন পদখললন, পহনা ততক্ষলণ তােঁর জনে পটাস্ট আর ওমললট 

র্াচনল ়ে পফলললে।  মামুন র্লললন,আলর, এসর্ আর্ার েলরচেস পেন? এত সোলল চে 

আচম চেেু পখলত পাচর? 

  

মিু র্লললা, তা র্লল খাচল পপলট  ালর্ নাচে? না, পখল ়ে নাও।  েতক্ষণ লাগলর্ আর 

এেটু িা েলর পদলর্া।  

  

হঠাৎ মামুন ফজলরর নামালজ র্লস পগললন।  চন ়েচমত নামাজ আদা ়ে েরার অল েস তােঁর 

পনই।  মলনর মলধে পতমন পোলনা ধমবী ়ে টান চতচন অনু র্ েলরন না এই র্ল ়েলসও।  তরু্ 
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আজ এেচট চর্লবষ চদন।  চেেুক্ষণ চনেি ধোলন মলনর পজার র্ালড়ে।  তােঁলে নামাজ পড়েলত 

পদখলল মিু আর পহনাও চেেুটা  রসা পালর্।  

  

চেন্তু ফল হললা চর্পরীত।  মিু আর পহনার মুলখ আরও ঘচনল ়ে এললা বঙ্কা।  এতচদন পর 

মামুনলে নামাজ পড়েলত পদলখ আজলের ঘটনার গুরুত্ব অলনে পর্লড়ে পগল তালদর োলে।  

মামুন পবষ েরলতই মিু উচিগ্ন গলা ়ে র্লললা, মামুন মামা, পতামার না পগলল হ ়ে না? 

  

পহনা তােঁর হাত পিলপ ধলর র্লললা, র্ার্া, তুচম প ও না।  আমরা এেলা োেলত পারলর্া 

না।  

  

মামুন পহলস র্লললন, আলর, এত   ়ে পাচেস পেন? আচম চে এেলা  াচে নাচে, আরও 

অলনলে  ালে, চিতা েচরস না, আচম সন্ধোর আলগই চফলর আসলর্া।  

  

মিু আর পহনা দু’ চদে পেলে তােঁলে পিলপ ধলর র্ললত লাগললা, না, প লত হলর্ না।  আজ 

োে না, পলর এেচদন প ও।  

  

মামুন অলনে েলটির তালদর রু্চঝল ়ে সুচঝল ়ে েুত-পাজামা পলর চনললন।  মলনর মলধে এেটা 

উলত্তজনা ধে ধে েরলে।  প লত তােঁলে হলর্ই।  এেটা ঐচতহাচসে ঘটনার চতচন সাক্ষী 

োেলত িান।  

  

পালবর ঘলর ঘুচমল ়ে আলে সুখু, মামুন তার ললাট িুম্বন েরললন।  মিু আর পহনার োেঁলধ 

হাত চদল ়ে র্লললন, খুর্ সার্ধালন োেচর্, ঘর চেো এে পা র্াইড়োচর্ না।  োরুলর দলরাজা 

খুলচর্ না।  আচম আচস।  

  

মিু মামুলনর পা েুেঁল ়ে েদমরু্চস েরলত চগল ়ে পেেঁলদই পফলললা।  মামুন তালে তুলল দােঁড়ে 

েচরল ়ে আঙুল চদল ়ে পিালখর জল মুলে চদল ়ে র্লললন, েী পাগল।  দোখ পতা পহনা বক্ত 

আলে।  আচম চফলর আচস, োল পতাদর পমলট্রালত চসলনমা পদখালত চনল ়ে  ালর্া।  পতারা 

পদা ়ো ের, সারাচদন র্ািংলালদলবর নালম পদা ়ো ের।  
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রাো ়ে পর্চরল ়ে মামুন পদখললন অন্ধোর সামানে চফলে হল ়ে এলসলে।  এর মলধেই চেেু 

চেেু মানুষ পর্চরল ়ে পলড়েলে পলে।  িললত শুরু েলরলে ট্রাম।  মামুলনর মলন পড়েললা, োত্র 

র্ল ়েলস েলোতা ়ে োোর সম ়ে চতচন পদখলতন, অলনে চহন্দু  দ্রললাে প ারলর্লার প্রেম 

ট্রালম পিলপ গো স্নান েরলত প লতন।  এখলনা চে পলালেরা পসই রেম গো স্নান েরলত 

 া ়ে? এত প ালরও ট্রালম  াত্রীর সিংখো েম ন ়ে।  দু চতনলট টোচিও দােঁচড়েল ়ে আলে 

পর্ের্াগালনর পমালড়ে।  ঢাোর তুলনা ়ে েলোতা অলনে র্ড়ে পমলট্রাপচলস, এখালন  াললা 

েলর আললা পফােঁটার আলগই  ানর্াহন পাও ়ো  া ়ে।  টোচিগুললা পর্াধহ ়ে সারা রাতই 

িলল।  

  

মামুন টোচি পনর্ার র্দলল ট্রালম পিলপ র্সললন।  হালত এখনও চেেুটা সম ়ে আলে, পর্চব 

প ়েসা খরি েরার পতা দরোর পনই।  প ালরর ট্রাম অনর্রত ঠিং ঠিং ব্ েলর িলল।  পসই 

বল্ মলন পলড়ে  া ়ে োত্র র্ল ়েলসর স্মষচত।  

  

ধমবতলার পমালড়ে ট্রাম পেলে পনলম মামুন ঘচড়ে পদখললন।  পপৌলন ে’টা।  এর মলধেই খর্লরর 

োগলজর হোরলদর পদৌলড়োদৌচড়ে শুরু হল ়ে পগলে।  েচড়ে হালত র্ ়েস্ক পলালেরা পর্চরল ়েলে।  

প্রাতিঃভ্রামলণ।  এেোলল োজবন পােবটা েত সুন্দর চেল, েত ফুল ফুটলতা এখালন, এখন 

পিনাই  া ়ে না।  মনুলমন্টটালে আলগ আরও উেঁিু মলন হলতা না? পোট হল ়ে পগল নাচে? 

  

েলোতার ম ়েদালনর মতন এতর্ড়ে ম ়েদান ঢাোলত পনই।  পেউ পেউ র্লল চর্লললতর 

হাইড পােবও নাচে এত র্ড়ে ন ়ে।  পরড পরালডর ধালর সার সার েষষ্ণিূড়ো ফুল ফুলটলে।  

পরড পরাড নামটা সােবে।  এই রাোটা আলগর মতনই আলে।  মামুলনর মলন পড়েললা, 

চিতী ়ে মহা ুলদ্ধর সম ়ে এই রাো ়ে চমত্র র্াচহনীর পপ্লন নামলতা।  

  

েল ়েেজন স্বাস্থ্ে উদ্ধারোরীলে চজলেস েলর েলর মামুনলে পপ্রস লার্ খুেঁলজ র্ার েরলত 

হললা।  ঢাোর তুলনা ়ে েলোতার পপ্রস লার্ প  এত পোট হলর্ তা মামুলনর ধারণা চেল 

না।  ঢাোর পপ্রস লালর্র পদাতলা র্াচড়ে, আর এখালন সামানে এেটা তােঁরু্।  ম ়েদালন পখলার 

লার্গুচলর অলনে তােঁরু্ আলে, তারই মলধে এেটা এই পপ্রস লার্।  েলোতা ়ে এত র্ড়ে 
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র্ড়ে খর্লরর োগজ আলে, েত চর্লদবী সািংর্াচদে আলস এখালন, অেি এখানোর পপ্রস 

লালর্র এই দবা।  

  

দব র্ালরাখানা গাচড়ে জমা হল ়ে পগলে পপ্রস লালর্র সামলন।  অতত জনা চতচরলবে পদবী-

চর্লদবী সািংর্াচদে দােঁচড়েল ়ে আলে রাো ়ে, চেন্তু সর্াই চনিঃব্।  এখলনা পেউ জালন না 

পোো ়ে প লত হলর্।  

  

মামুন ইউসুফ আলীলে খুেঁলজ র্ার েরললন।  গত পরশুচদন তদর্াৎ এই ইউসুলফর সলে 

পদখা হল ়ে চগল ়েচেল র্ললই মামুন আজলের ঘটনাটা জানলত পপলরলেন।  এে সম ়ে 

ইউসুলফর সলে এেই ঘলর প্রা ়ে পদড়ে র্ের োচটল ়েচেললন মামুন, পসই র্নু্ধলত্বর সুর্ালদ 

মামুলনর অনুলরাধ উলপক্ষা েরলত পালরনচন ইউসুফ, মামুনলে সলে চনলত রাচজ হল ়েলেন।  

চেন্তু এমনই পগাপনী ়েতা অর্লম্বন েরা হল ়েলে প  ইউসুফ মামুনলে প বত র্ললনচন 

আজলের গতর্েস্থ্ল।  পোো ়ে।  

  

এেটা অোম্বালসডর গাচড়েলত েল ়েেজন চর্লদবী সািংর্াচদেলদর সলে মামুনলে র্চসল ়ে 

চদললন ইউসুফ আলী।  তারপর চনলজ এেটা চজলপ উলঠ সেললে র্লললন পসই চজপটালে 

অনুসরণ েরলত।  িাপা উলত্তজনা ়ে তােঁর গলাটা  াঙা  াঙা পবানাললা।  

  

এেটা গাচড়ের েন  ়ে চিত্তরিন এচ চনউ চদল ়ে এচগল ়ে, বোমর্াজার পােঁি মাো পার হল ়ে 

 লবার পরালড পড়েললা।  পাচটববান হল ়ে পগলে িচিব র্ের আলগ, তরু্ এই রাোর নাম 

এখনও  লবার পরাড।  এখালন পলের ধালর র্াজার র্লস পগলে, পলােজন েচল হালত র্াজার 

েরলত এলসলে, মুলটরা সর্চজর ঝােঁো মাো ়ে চনল ়ে েুটলে, এেটা মে র্ড়ে ষােঁলড়ের পালব 

দােঁচড়েল ়ে খর্লরর।  োগজ পমলল এেসলে পড়েলে চতনজন পলাে, মামুন এেজলনর মতর্েও 

শুনলত পপললন, ওলর, ওল ়েস্ট ইচিলজ গা াসের োডব পসিুচর েলরলে…।  এখালন অনে 

প -লোলনা চদলনর মতনই এেটা চদন, সাধারণ, চনরুপদ্রর্ জীর্ন।  অেি এই রাো ধলর 

সত্তর-আবী মাইল পসাজা পগললই  লবার, পসখালন িললে নারেী ়ে তাণ্ডর্, চমচলটাচরর 

সলে সাধারণ মানুলষর িললে অসম লড়োই, গ্রালমর পর গ্রাম পুড়েলে…।  
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পসই  লবালরই  াও ়ো হলর্ নাচে? 

  

গাচড়েলত অনে সর্াই অপচরচিত, পেউ পোলনা েো র্ললে না, চনলজ পেলে োরুর সলে 

আলাপ জমার্ার ইলেও মামুলনর পনই।  চতচন জানলা চদল ়ে উৎসুে হল ়ে তাচেল ়ে রইললন 

র্াইলর।  দমদম, মধেমগ্রাম, র্ারাসত, এই সর্ নামগুচলই মামুলনর পিনা, র্ারাসলত তােঁর 

এে মামার র্াচড়ে চেল, পসখালন এের্ার এলসচেললন, োচটব এইলট, তখন এচদলে এত 

র্াচড়ে ঘর চেল না, শুধু পঝােঁপ জেল আর িালষর জচম।  

  

গাচড়ের েন  ়ে প্রেম োমললা েষষ্ণনগলর।  এখালন িা খাও ়ো হলর্।  আসল উলদ্দবে অর্বে 

তা ন ়ে।  এেচট গাচড়ে এচগল ়ে পগলে খর্র চনলত, সীমালতর পোন অিংবটা চনচশ্চত চনরাপদ।  

রাোর ধালরর এেটা পোট পদাোন পেলে মাচটর  ােঁলড়ে িা খালে সািংর্াচদেরা, োরুর 

মুলখ পোলনা প্রশ্ন পনই।  সদা-লেৌতূহলী সািংর্াচদেরাও র্াধে হল ়ে িুপ েলর আলে, োরণ 

আলগই তালদর র্লল পদও ়ো হল ়েলে প   াত্রা পলে পোলনা প্রলশ্নর উত্তর পদও ়ো হলর্ না।  

  

চপলির রাো পেলড়ে গাচড়েগুললা এেসম ়ে িললত লাগললা োেঁিা রাো চদল ়ে।  হঠাৎ মামুলনর 

সলে এেটা চবহরন হললা।  তলর্ চে পচশ্চম র্ািংলার সীমাত পার হল ়ে ঢুলে পড়ো পগলে 

পূর্ব পাচেোলন? না, না, পূর্ব পাচেোন ন ়ে, র্ািংলালদব, এখপনা চঠে মলন োলে না।  

দষবেগত পোলনা পচরর্তবন পনই, দু পালব এেই রেম গােপালা, মাচটর র্াচড়ে, এেই 

পিহারার মানুষ।  তলর্ েল ়েেচট র্াচড়ে প লঙ পলড়েলে, পোলনা র্াচড়ের পদ ়োলল আগুন লাগার 

দাগ।  এই র্ািংলালদব।  মামুন আর্ার চফলর এলসলেন তােঁর স্বলদব ূচমলত।  তােঁর রু্ে 

োেঁপলে।  

  

গাচড়েগুললা পবষ প বত এলস োমললা এেচট চর্বাল আমর্াগালনর মলধে।  এই গ্রামচটর 

নাম তর্দেনােতলা, পজলা েুচটির ়ো, মহেুমা পমলহরপুর।  চেেু পলাে পসখালন পদৌড়োলদৌচড়ে 

েলর পি ়োর সাজালে, অচধোিংবই হাতল  াঙা পি ়োর, োোোচে গ্রালমর র্াচড়েগুললা 

পেলে পজাগাড়ে েলর আনা।  জা ়েগাচটলে চঘলর রাইলফল আর এল এম চজ হালত পচজবান 
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চনল ়ে দােঁচড়েল ়ে আলে পেঁচিব-চতচরব জন তসনে, তালদর চঠে মুচক্ত র্াচহনীর পেলল র্লল মলন 

হ ়ে না, খুর্ সম্ভর্ত প্রাক্তন ইস্ট পাচেোন রাইলফললসর এেচট চর্লদ্রাহী র্াচহনী।  

  

মামুন গাচড়ে পেলে পনলম এে পালব দােঁড়োলতই েলোতার এেচট র্ািংলা োগলজর এেজন 

সািংর্াচদে তােঁর সলে প লি আলাপ েলর চজলেস েরললা, আো, এই েুচটির ়ো আলগ নদী ়ো 

পজলার মলধে চেল না? 

  

মামুন মাো পনলড়ে র্লললন, জী, হোেঁ।  

  

সািংর্াচদেচট র্লললা, আমরা ঐ প  েষষ্ণনগলরর পাব চদল ়ে এলাম, তার োলেই পলাবী।  

ঐ পলাবীর আমর্াগালন এেচদন র্ািংলার স্বাধীনতা পেলড়ে চনল ়েচেল চেচটবরা।  আর আজ 

পসই পজলারই আর এে আমর্াগালন জ্ চনলে স্বাধীন র্ািংলালদব রাষ্ট্র।  তাই না? 

ইন্টালরচস্টিং পল ়েন্ট।  

  

মামুন মাো পনলড়ে সম্মচত জানাললন।  

  

–আপচন পোন োগজ পেলে ে ার েরলত এলসলেন? 

  

–আচম চরলপাচটিং েরলত আচসচন।  আচম এই র্ািংলারই মানুষ।  

  

–আপচন আও ়োমী লীলগর পনতা? আো, পোন তাজুদ্দীন এেটু চিচনল ়ে চদন পতা।  

তাজুদ্দীলনর সলে এেটা এিেুচস  ইন্টারচ উল ়ের র্ের্স্থ্া েলর চদলত পারলর্ন? 

  

মামুন পহলস র্লললন, না, আচম পনতা নই।  আচমও আপনারই মতন সািংর্াচদে চেলাম 

এে সম ়ে।  তাজউচদ্দন সালহর্ এখনও আলসন নাই।  আসলল তােঁলে আর চিনাল ়ে চদলত 

হলর্ না, চতচনই পতা  াষণ পদলর্ন।  

  

–আো পমৌলানা  াসানী চে আসলর্ন? চতচন চে মুচক্ত ুদ্ধ সালপাটব েরলেন? 
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–পমৌলানা  াসানী সীমাত পপচরল ়ে  ারলত িলল এলসলেন শুলনচে।  এচদলে  খন 

এলসলেন, তখন পাচেোনলে চনশ্চ ়েই আর সালপাটব েরলেন না।  স্বাধীন র্ািংলার দাচর্ 

চতচন আলগই তুলললেন।  তলর্ চতচন আজ এখালন আসলর্ন চেনা তা আচম জাচন না।  

  

–এেটা চজচনস পদখুন, তস ়েদ সালহর্,  তই চসলক্রট রাখা পহাে, এই আমর্াগালনই প  

মুচজর্ নগর স্থ্াচপত হলর্, পসটা চেন্তু জানাজাচন হল ়ে পগলে।  েত পলাে এলসলে পদখুন।  

  

েোটা চমলেে ন ়ে।  আবপালবর গ্রাম পেলে পধল ়ে এলসলে চর্পুল জনতা।  অস্ত্রধারী 

পসনালদর র্ষত্ত প দ েলর তারা হুড়েমুড়ে েলর প তলর ঢুলে পড়েলত পারলে না র্লল অলনলেই 

আমগােগুললালত িড়েলত শুরু েলরলে।  এেটা অশু  আবঙ্কা ়ে মামুলনর রু্ে পেেঁলপ উঠললা।  

এরা সর্াই চে পাচেোন উৎখাত েলর স্বাধীন র্ািংলালদব িা ়ে? মুসচলম লীগ, জামালত 

ইসলালমর েমবীরা পমালটই িা ়ে না, তা মামুন  াললা ালর্ই জালনন।  এই জনতার মলধে 

পাচেোলনর স্পাই োেলত পালর না? পাচেোনী পসনার্াচহনীর োলে খর্র পপৌেঁলে পগলল 

 চদ তারা হঠাৎ এলস আক্রমণ েলর?  লবার েোন্টনলমন্ট পেলে চর্মালন উলড়ে আসলত 

েতক্ষণ লাগলর্? আও ়োমী লীলগর সর্ ে’জন র্ড়ে র্ড়ে পনতালে  চদ পমলর পফললত পালর 

চেিংর্া র্ন্দী েলর চনল ়ে  া ়ে, তা হলল স্বাধীনতার সিংগ্রাম চে আর এগুলত পারলর্? 

 ারতী ়ে সীমাত র্াচহনী র্ড়োর পপচরল ়ে এচদলে ঢুেলর্ না, তা নাচে আলগই র্লল চদল ়েলে।  

ই চপ আর এর এই সামানে ে’জন তসনে পাে র্াচহনীর আক্রমলণর মুলখ েতক্ষণ চটেলর্? 

  

অনুষ্ঠানটা পেন তাড়োতাচড়ে পবষ েরা হলে না, এই জনে মামুন অধীর পর্াধ েরলত 

লাগললন।  

  

হঠাৎ এেটা বল্ সর্াই সিচেত হল ়ে উঠললা।  এলস পগল নাচে পাচেোনী তসনেরা? না, 

পস রেম চেেু ন ়ে, অলনেগুললা পলালের  ার র্ইলত না পপলর প লঙ পলড়েলে এেটা 

আমগালের ডাল।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 153 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অনুষ্ঠান শুরু হললা এগালরাটার পর।  তাজউচদ্দন, তস ়েদ নজরুল ইসলাম সর্াই এলস 

পগলেন।  তলর্,  ােঁর উপচস্থ্চত সর্লিল ়ে পর্বী প্রল ়োজনী ়ে চেল, চতচন পনই, চতচন আসলর্ন 

না।  পবখ মুচজর্ প  পোো ়ে আলেন তা এখলনা জানা  া ়েচন।  

  

তরু্ অনুপচস্থ্ত পবখ মুচজর্র রহমালনর নামই পঘাষণা েরা হললা রাষ্ট্রপচত চহলসলর্।  তস ়েদ 

নজরুল ইসলাম অস্থ্া ়েী রাষ্ট্রপচত।  প্রধানমন্ত্রী তাজউচদ্দন আহমদ।  মন্ত্রীস ার অনে 

চতনজন সদসে হললন পখান্দোর পমাবতাে আহমদ, এইি এম োমারুজ্জামান এর্িং এম 

মনসুর আলী।  র্ািংলালদব তসনের্াচহনীর েমাণ্ডার ইন িীফ চন ুক্ত হললন চরটা ়োডব েলনবল 

এম ওসমানী।  

  

এর সাতচদন আলগই েলোতার চেল ়েটার পরালডর অস্থ্া ়েী মুচজর্ নগর পেলে র্ািংলালদব 

স্বাধীনতার সনদ পঘাষণা েরা হল ়েচেল।  আজ, ১৭ই এচপ্রল, র্ািংলালদলবর অ েতলর, 

আনুষ্ঠাচনে ালর্ প্রচতচষ্ঠত হললা স্বাধীন র্ািংলালদব সরোর, ঐচতহাচসে দচললচট পাঠ 

েরললন িীফ হুইপ ইউসুফ আলী।  ই চপ আর-এর প্লাটুন গাডব অফ অনার চদল অস্থ্া ়েী 

রাষ্ট্রপচতলে।  

  

তারপর সািংর্াচদেরা চঘলর ধরললা তাজউচদ্দনলে।  ধীর চস্থ্র ালর্ উত্তর চদল ়ে প লত 

লাগললন এে সদে প্রসূত রালষ্ট্রর প্রেম প্রধানমন্ত্রী।  এেজন চর্লদবী সািংর্াচদে প্রশ্ন 

েরললা, আপনারা প  র্ািংলালদব সরোর গড়েললন, র্ািংলালদলবর েতটুেু এ প বত 

আপনারা মুক্ত েরলত পপলরলেন? 

  

মাো ঘুচরল ়ে িতুচদবে এের্ার পদলখ চনললন তাজউচদ্দন।  তারপর প্রর্ল আত্মচর্শ্বালসর 

সলে র্লললন, পগাটা র্ািংলালদবটাই পতা মুক্ত।  শুধু সামচরে ঘােঁচটগুললা োড়ো।  র্ািংলার 

মাচটলত পাে র্াচহনী এখন চর্লদবী তসনে র্াচহনী।  আমরা তালদর তাড়োলর্াই।  

  

র্ািংলা োগলজর প  সািংর্াচদেচট মামুলনর সলে প লি আলাপ েলরচেল, তার নাম অরুণ 

পসনগুি।  পর্ব সুশ্রী পিহারা, মাোর িুল পঢউ পখলালনা, েো র্লার সম ়ে পিাখ দুলটা 

েুেঁিলে আলস।  চেন্তু পঠােঁলট হাচস মাখালনা।  তােঁর হাও ়োই বালটব িার পােঁিটা পলেট।  পফরার 
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সম ়ে মামুন তােঁর সলে এে গাচড়েলতই উঠললন।  আসার সম ়ে সেললরই মুখ চেল েমেলম, 

এখন সর্াই উৎফুি।  চর্পলদর আবঙ্কা, হঠাৎ পাচেোনী র্াচহনীর আক্রমলণর আবঙ্কা 

সেললর মলনই চেল, চেন্তু পোলনাই গণ্ডলগাল হ ়েচন।  সর্ চেেু সুষ্ঠু ালর্ িুলে পগলে! 

োললের খর্লরর োগজ পদলখ পাচেোনী বাসেলদর িকু্ষ োনার্ড়ো হল ়ে  ালর্।  

  

পোো পেলে চমচটির পজাগাড়ে হললা পে জালন, অরুণ পসনগুি গাচড়ের সর্াইলে পজার েলর 

চমচটির খাও ়োলত লাগললন।  তারপর এেটা চসগালরলটর পোলেট র্ার েলর র্লললন, চনন, 

চনন।  এখনও প ন চঠে চর্শ্বাস েরলত পারচে না।  এত র্ড়ে এেটা ঐচতহাচসে ঘটনা সচতে 

ঘলট পগল? পাচেোন প লঙ জ্ হললা র্ািংলালদলবর? আমরা তার সাক্ষী? 

  

এেজন চেচটব সািংর্াচদে র্লললন, এখন পষচের্ীর পোন্ পোন্ পদব এই র্ািংলালদব 

সরোরলে চরেগনাইজ েরলর্।  পসটাই হললা প্রশ্ন।  

  

অরুণ পসনগুি পজার চদল ়ে র্লললন, আমার ধারণা, ইচণ্ড ়ো আজ রাচত্তলরই পরেগচনবান 

পদলর্।  তা হলল ইচণ্ড ়োর র্নু্ধ রাষ্ট্রগুললাও পদলর্ সলে সলে… 

  

চেচটব সািংর্াচদেচট র্ােঁো সুলর র্লললন, ইচণ্ড ়োর র্নু্ধ রাষ্ট্র-লস রেম পেউ আলে নাচে? 

  

েল ়েে মুহূলতবর জনে সর্াই িুপ েলর পগল।  তরু্ দলম না চগল ়ে অরুণ পসনগুি র্লললন, 

পসাচ ল ়েট ইউচন ়েন আলে।  পনপাল,  ুটান, চসচেম।  

  

অনে এেচট র্াঙালী সািংর্াচদে সুর েলর র্লল উঠললা, হা ়ে িীন, পসানাচল ডানার িীন…! 

দব র্ের আলগও িীলনর সলে আমালদর েত র্নু্ধত্ব চেল, আমরা চহন্দী িীনী  াই  াই 

েলরচে।  পসই িীন এখন পাচেোলনর সর্ র্র্বরতা সালপাটব েরলে।  

  

চেচটব সািংর্াচদেচট র্লললা, এখলনা পতা েলোতার পদ ়োলল পলখা পদখচে, িীলনর 

পি ়োরমোন আপনালদরই পি ়োরমোন।  
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মামুন এেটাও েো র্ললেন না।  তােঁর রু্েটা এখলনা েরের েলর পেেঁলপই িলললে।  

আজলের ঘটনা ়ে তােঁর মলন প  প্রচতচক্র ়ো হলে, তা এরা পেউ রু্ঝলর্ না।  শুধু আনন্দ 

ন ়ে, অলনেখাচন দুিঃখও চমলব আলে অনু ূচতলত।  আবা চনল ়ে গলড়ে পতালা হল ়েচেল 

পাচেোন, তা রক্ষা েরা পগল না পবষ প বত।  শুধু আজলের ঐচতহাচসে ঘটনাই ন ়ে, 

আরও এেটা চর্রাট ঐচতহাচসে  ুললরও পতা চতচন অিংবীদার।  পস জনে চেেুটা আত্মগ্লাচন 

চতচন এড়োলর্ন েী েলর? 

  

 াত খাও ়োর জনে আর্ার নামা হললা েষষ্ণনগলর।  পর্লা প্রা ়ে চতনলট র্ালজ।  ডাল,  াত 

আর চডলমর পঝাল োড়ো আর চেেুই পাও ়ো  ালর্ না পহালটলল।  অরুণ পসনগুি মামুলনর 

সলে র্সললন এে পটচর্লল।  পহলস র্লললন, মাে োড়ো পখলত আপনালদর েটির হ ়ে, তাই 

না? র্লুন, আজ রাচত্তলর আপচন আমার র্াচড়েলত পখল ়ে  ালর্ন।  

  

মামুন র্লললন, না, না, চডলমর োচর আমার  াললাই লালগ।  

  

–অলনে সম ়ে এই সর্ পহালটলল খুর্  াললা পাচেোনী মাে আলস।  সচর, পাচেোনী না, 

র্ািংলালদবী মাে! র্ডার পপচরল ়ে স্মাগলড হল ়ে আলস, আচম অলনের্ার পখল ়েচে।  এখন 

 ুদ্ধ টুদ্ধ হলে র্লল পর্াধহ ়ে আর আসলে না।  

  

–পচশ্চম র্ািংলার মানুষ মাে পখলত পা ়ে না।  র্াজালর চগল ়ে পদলখচে, মালের এলের্ালর 

আগুন দাম।  

  

–পপুললবলনর েী িাপ পদখলেন না? এখন পতা পািার্ রাজস্থ্ান পেলেও েলোতার 

র্াজালর মাে আলস।  পস  াই-ই আসুে, পদ্মার ইচলব আর চসরাজগলির রুইল ়ের সলে 

চে পসসর্ মালের তুলনা িলল? 

  

হঠাৎ মুখটা ঝুেঁচেল ়ে পগাপন েোর মতন চফসচফচসল ়ে অরুণ পসনগুি র্লললন, আো, 

তস ়েদ সালহর্, এেটা েো র্লুন পতা! এই প  স্বাধীন র্ািংলালদব সরোলরর েোচর্লনট 

ততচর হললা, এলত সর্াই আও ়োমী লীলগর, এটা চে চঠে হললা? 
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মামুন অর্াে হল ়ে র্লললন, পেন? চঠে হলর্ না পেন? লাস্ট ইললেবালন আও ়োমী লীগ 

ও ারলহাল ়েলচমিং পমজচরচট পপল ়েলে।  তালদরই সরোর গড়োর েো চেল।  ই ়োচহ ়ো খান 

আর  ুলট্টা পজার েলর হলত পদ ়েচন।  এখন র্ািংলালদব সরোর গড়েলত পগলল 

  

–পস ইললেবান পতা চেল পাচেোলনর ইললেবান।  এখালন ততচর হললা র্ািংলালদব 

সরোর।  এ দুলটা আলাদা র্োপার ন ়ে? র্ািংলালদলব  তচদন না প াট হলে, ততচদন সর্ 

পাচটবর পনতালদর চনল ়ে এেটা নোবনাল েোচর্লনট গড়ো উচিত চেল না? মুচক্ত ুদ্ধ চে শুধু 

আও ়োমী লীগ িালালর্?  

  

–না, মুচক্ত ুলদ্ধ সারা র্ািংলালদলবর মানুষ অিংব পনলর্।  

  

–পনতষত্ব পদলর্ শুধু আও ়োমী লীগ? আপনালদর পদলব র্ামপন্থীরা আলে, উগ্রপন্থী আলে, 

ধমবী ়ে দলগুচল আলে, তারা  চদ এই পনতষত্ব পমলন চনলত না িা ়ে? এরেম এেটা চর্রাট 

ক্রাইচসলসর সম ়ে পাচট পচলচটেলসর ঊলর্ধ্ব উলঠ সর্াইলে এে প্লাটফলমব দােঁড়ে েরার্ার 

পিটিরা েরাটাই পর্বী ো বের হলতা না চে? 

  

এেটু ইতেত েলর মামুন র্লললন, তা অর্বে চঠেই র্লললেন।  তলর্ আজ পতা পোট 

এেটা েোচর্লনলটর েো পঘাষণা েরা হললা, পলর  খন র্াড়োলনা হলর্, তখন অনে দললর।  

পনতালদরও পনও ়ো হলর্ আবা েচর।  

  

অরুণ পসনগুি পলেট পেলে পোট্ট এেটা পনাট র্ই র্ার েরলতই মামুন তােঁর হাত পিলপ 

ধলর র্লললন, না, না, আমা ়ে পোট েরলর্ন না, প্লীজ।  আচম পচলচটেলসর পেউ না, আচম 

সামানে এেজন চরচফউচজ।  র্ািংলালদব সরোলরর মতামত পদর্ার পোলনা অচধোর 

আমার নাই।  আচমও পতা এে সম ়ে আপনার মতন সািংর্াচদে চেলাম।  োলে প মন 

োলের মািংস খা ়ে না, পসই রেম পোলনা সািংর্াচদে ও সািংর্াচদলের মািংস… 
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অরুণ পসনগুি পহা পহা েলর পহলস উলঠ র্লললন, আসুন, তা হলল চডলমর পঝাল খাও ়ো 

 াে।  

  

েলোতা ়ে পপৌেঁলে, অরুণ পসনগুির র্াচড়েলত অনে এেচদন পনমত্ন  পখলত  াও ়োর 

প্রচতশ্রুচত চদল ়ে মামুন র্াচড়ে চফলর এললন।  রাো পেলেই পদখলত পপললন, মিু আর পহনা 

অধীর অলপক্ষা ়ে দােঁচড়েল ়ে আলে জানলার গরাদ ধলর।  তােঁর চদলে পিাখ পড়ো মাত্র পমল ়ে 

দুচটর মুলখ প  হাচস ফুলট উঠললা, মামুলনর মলন হললা, এলেই পর্াধহ ়ে স্বগবী ়ে হাচস র্লল।  

হাত তুলল ওলদর।  আশ্বে েলর মামুন পমালড়ের পদাোলন চেেু চমচটির চেনলত পগললন।  

অলনেচদন পর চতচন গুন গুন েলর ধরললন এেটা গান, আমার পসানার র্ািংলা, আচম 

পতামা ়ে  াললার্াচস।  

  

চমচটিরর পদাোলনর সামলন িার-পােঁিচট পেলল দােঁচড়েল ়ে আলে।  মামুন তালদর েোর্াতবা 

পবানর্ার পিটিরা েরললন।  এরা আললািনা েরলে চক্রলেট পখলা সম্পলেব।  এই 

উপমহালদলবর ইচতহালস আজ প  েী চর্রাট র্োপার ঘলট পগল পস সম্পলেব ওলদর পোলনা 

সই পনই? নাচে ওরা পেউ এখনও জালন না।  অল ইচণ্ড ়ো পরচডও পেলে চেেু র্ললচন? 

পদাোলনর মাচলে এেটা ম ়েলা পনাট চনল ়ে েো োটোচট েরলে এেজন খলদ্দলরর সলে।  

আজ চে এমন তুে চর্ষ ়ে চনল ়ে ঝগড়ো েরার চদন? 

  

দব টাোর চমচটির চেলন মামুন উলঠ এললন পদাতলা ়ে।  দরজা খুললই চতচন মিুর পেলললে 

পোলল তুলল চনল ়ে প্রা ়ে নািলত নািলত র্ললত লাগললন, ওলর সুখু চমঞা, আজ চেো 

আমরা।  পেউ আর পাচেোনী না।  আমরা র্ািংগালী, র্ািংগালী।  তুই চনলজলে েী র্লচর্ 

র্ল পতা? র্ািংগালী।  পতার পদব র্ািংলালদব।  

  

উদ্ভাচসত মুলখ মিু র্লললা,  ুদ্ধ পবষ হল ়ে পগলে? 

  

মামুন র্লললন, না,  ুদ্ধ এখলনা পবষ হ ়ে নাই, তলর্ হলর্, হলর্।  েতচদন আর ওরা 

পারলর্? পশু-বচক্ত চে মানুলষর সালে পালর? 
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পহনা র্লললা, র্ার্া, তুচম সচতে র্ািংলালদলবর মইলধে পগচেলা! 

  

মামুন পমল ়ের মাোর িুল ধলর পনলড়ে চদল ়ে র্লললন, হ পর পেমচড়ে, হ।  এলের্ালর েুচটির ়োর 

মইলধে, পমলহরপুলর।  পসখালন আমালগা আচমব চেল, পাচেোনীরা  ল ়ে ধালর োলে আলস 

নাই।  

  

পহনা আর্ার চজলিস েরললা, র্ার্া, পসখান চেো মা’র পোলনা খর্র পাও নাই? েুচটির ়ো 

চেো মাদাচরপুর েতদূর? 

  

মামুন নাি োচমল ়ে সুখু চমঞালে পোল পেলে নাচমল ়ে চদললন।  মিুর মুলখর চদলে তাচেল ়ে 

পদখললন, তার মুলখও অলনেগুচল প্রলশ্নর পরখা।  চফলরাজা পর্গম, র্ারু্ল পিৌধুরীর পোলনা 

খর্র এতচদলন জানা  া ়েচন, জানার পোলনা উপা ়ে পনই।  তারাও মামুনলদর পোলনা খর্র 

জালন না।  

  

র্াধে হল ়ে চমলেে েো র্লার জনে মামুন পজার েলর মুলখর হাচস র্জা ়ে পরলখ র্লললন, 

চিতার চেেু নাই, েুচটির ়ো ়ে শুলন আসলাম, ঢাো, ফচরদপুর, চিটাগাঙ এখন বাত।  খান 

পসনারা 

  

  ়ে পপল ়ে পগলে, মুচক্তর্াচহনীর  ল ়ে তারা েোন্টনলমলন্ট ঢুলে র্লস োলে, 

চসচ চল ়োনলদর আর এেদম ঘােঁটা ়ে না।  আচম চবগচগরই মুচক্ত র্াচহনীর পেলললদর হাত 

চদ ়ো ওলদর োলে চিচঠ পাঠালর্া।  এখন খা, সলন্দব খা।  আইজ েত র্ড়ে এেটা আনলন্দর 

চদন।  মিু, গান ধর পতা, আমার পসানার র্ািংলা, আচম পতামা ়ে  াললার্াচস।  

  

ঘলরর দরজা র্ন্ধ।  খাচনেটা চিধার পর মিু গান শুরু েলর চদল, পহনা আর সুখুও প াগ 

চদল তার সলে।  মামুন প ন পমাবান মাস্টার, চতচন দু হাত দুচলল ়ে দুচলল ়ে র্ললত লাগললন, 

আর্ার আর্ার।  
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পসই পেঁচিলব মালিবর পর এই   ়োতব, বঙ্কাতুর, দুিঃখী পচরর্ারচটলত পদখা পগল এই প্রেম 

চেেুটা আনলন্দর চহলিাল।  

  

এরপর মিু আর পহনা রা্ন া ঘলর িলল পগলল মামুন এেটা পরচডও খুলল র্সললন।  এই 

বোর ট্রানচজস্টারটা চতচন দু’ চদন আলগ চেলনলেন।  ঢাো ধরা  া ়ে, ঢাোর খর্লর ঝুচড়ে 

ঝুচড়ে চমলেে েো োলে, তরু্ শুনলত ইলে েলর।   চদ ঐসর্ চমলেের ফােঁলে দু’ এেটা সতে 

হঠাৎ চঝচলে পদ ়ে।  ঢাোর সিংর্ালদ মুচক্ত র্াচহনীর পোলনা উলিখই োলে না,  ারলতর 

চর্রুলদ্ধ চর্লষাদগারই প্রা ়ে সর্টুেু।   ারতী ়ে পসনার্াচহনী নাচে েদ্মলর্লব পূর্ব পাচেোন 

সীমাত পপচরল ়ে সাধারণ নাগচরেলদর ওপর হামলা িালালে।  

  

আজ মামুন অল ইচণ্ড ়ো পরচডও’র খর্রই শুনলত িান।   ারত সরোর েখন স্বাধীন।  

র্ািংলালদবলে স্বীেষচত পদলর্? েলোতার পাচেোনী পডপুচট হাইেচমবন চে প াগ পদলর্ 

র্ািংলালদলবর পলক্ষ? পডপুচট হাই েচমবনার পহালসন আলীলে অনুলরাধ জানালনা হল ়েচেল, 

চতচন র্াঙালী মুসলমান হল ়েও এ প বত রাচজ হনচন।  এখলনা পাচেোলনর প্রচত এই 

আনুগতে চে শুধু িােচরর মা ়ো ়ে? 

  

পদর্দুলাল র্লন্দোপাধোল ়ের খর্লর পোলনা উলিখ পনই, চদচি পেলে প্রিাচরত ইিংচরচজ 

সিংর্ালদও  ারত সরোলরর পোলনা প্রচতচক্র ়ো জানা পগল না।  মুচজর্ নগলরর র্ািংলালদব।  

সরোরলে ইচন্দরা গান্ধী  চদ পবষ প বত স্বীেষচত না পদন! 

  

সারা চদন অলনে ধেল পগলে, পরচডও শুনলত শুনলত এে সম ়ে ঘুচমল ়ে পড়েললন মামুন।  

খার্ার জনে মিু আর পহনা তােঁলে পডলে পতালার পিটিরা েলরও পারললা না।  

  

পলরর দুচট চদন পগল উলিগ আর চনরানলন্দ।   ারত সরোর স্বীেষচত পদনচন, স্বাধীন।  

র্ািংলালদব সরোর সম্পলেব ইচন্দরা গান্ধী এলের্ালর িুপ।  অলনলে র্ললে, উিাস্তুলদর 

চতচন।  আশ্র ়ে চদললও পাচেোলনর অ েতরীণ র্োপালর নাে গলালর্ন না।   ারত এখন 

 ুলদ্ধর ঝুেঁচে চনলত িা ়ে না।  
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হঠাৎ এেচট সুসিংর্াদ এললা অনে চদে পেলে।  ই ়োচহ ়ো সরোলরর এেটা  ুল িালল 

সুচর্লধ হল ়ে পগল র্াঙালী চর্লদ্রাহীলদর।  েলোতার পাচেোনী পডপুচট হাই েচমবনার 

পহালসন আলীলে রাও ়োলচপচণ্ডলত র্দচলর অডবার এললা।  পহালসন আলীর স্ত্রী ও আত্মী ়ে 

পচরজলনরা পর্েঁলে র্সললন, এই অর্স্থ্ার মলধে তােঁরা চেেুলতই পহালসন আলীলে 

রাও ়োলচপচণ্ড প লত চদলত িান না,  চদ পসখালন চনল ়ে চগল ়ে তােঁলে অোলরস্ট েরা হ ়ে? 

পাচেোন সরোলরর পোলনা উেঁিু পলদই আর র্াঙালী রাখা হলর্ না, এ পতা সর্াই পজলন 

পগলে।  

  

পহালসন আলী এর্ার তাজউচদ্দলনর সলে প াগাল াগ েরললন চনলজই।  এোত্তর জন 

র্াঙালী েমবিারী চনল ়ে চতচন র্ািংলালদব সরোলরর প্রচত আনুগতে পদখালত িান।  পডপুচট 

হাই েচমবলনর র্াচড়েচটও োেলর্ তােঁলদরই দখলল।  

  

সারা েলোতা ়ে সারা পলড়ে পগল।  পাচেোন প  সচতে  াঙলে, এটা তার এেটা 

সচতেোলরর র্াের্ প্রমাণ।  দূতার্ালসর আনুগতে র্দল তত সহজ েো ন ়ে।  এই পঘাষণার 

পরচদন সোললই পােব সাোলস পসই দূতার্ালসর সামলন েুলট এললা হাজার হাজার মানুষ।  

 ূতপূর্ব পাচেোন পডপুচট হাইেচমবন অচফলসর নাম হল ়ে পগল র্ািংলালদব চমবন, পসখালন 

শুরু হললা এে স্বতিঃস্ফূতব উৎসর্।  শুধু সািংর্াচদেরাই ন ়ে, তালত প াগ চদললন েচর্-

সাচহচতেে, সেীত চবল্পীরা।  পূর্ব পাচেোন পেলে প -সর্ রাজধনচতে পনতা ও েমবী এর্িং 

রু্চদ্ধজীর্ীরা এচদলে এলস আশ্র ়ে চনল ়েলেন র্াধে হল ়ে, তােঁলদর সেললর পিাখ মুলখ উিাস।  

এতচদন পর েলোতা ়ে তােঁলদর চমললনর এেটা চনজস্ব জা ়েগা হললা।  এখালন উড়েলে 

র্ািংলালদলবর সরু্জ-লসানাচল পতাো।  

  

এেটার পর এেটা গান পগল ়ে িলললেন পহমত মুলখাপাধো ়ে, মন চদল ়ে পসই গান শুনলত 

শুনলত হঠাৎ ডা ়োলসর োোোচে এেজন মানুষলে পদলখ িমলে উঠললন মামুন।  আর 

পোলনা চেেু চিতা না েলর চতচন এলগালত লাগললন চ ড়ে পঠলল।  অরুণ পসনগুি তালে 

পদখলত পপল ়ে হাত ধলর র্ললত পগললন চেেু, মামুন তােঁর হাত োচড়েল ়ে চনল ়ে েুলট পগললন 
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সামলন।  উচদ্দটির পলােচটর পালব চগল ়ে তার চপলঠ হাত পরলখ আলর্গ েচম্পত গলা ়ে 

র্লললন, প্রতাপ, প্রতাপ।  

  

পলােচট মুখ চফচরল ়ে চর্চস্মত ালর্ পিল ়ে রইললন মামুলনর চদলে।  

  

মামুন র্লললন, প্রতাপ, আমা ়ে চিনলত পারচল না? আচম মামুন, পতার েলললজর র্নু্ধ।  

  

পলােচট চর্নীত ালর্ র্লললন, আপনার সলে আমার পচরি ়ে হ ়েচন, আপনার পর্াধহ ়ে 

 ুল।  হল ়েলে, আমার নাম প্রতাপ ন ়ে।  

১২. সরোচর মলত র্সত এলস পগলে 

সরোচর মলত র্সত এলস পগলে।  টাইমস পচত্রো ়ে োপা হল ়েলে রাোর ধালরর ঘাষফুললর 

েচর্।  পে প্রেম রচর্ন পাচখর ডাে শুলনলে তাও জাচনল ়েলে খর্লরর োগলজ চিচঠ চললখ।  

তরু্ আজ দুপুর পেলে হঠাৎ পর্ব ঠাণ্ডা পলড়ে পগল! এলদলবর আর্হাও ়োর মচত গচত পর্াঝা 

 ার।  এে এেচদন সোল পেলে রাচত্তলরর মলধেই প ন চতন িারলট ঋতু পখলা েলর  া ়ে।  

আজ সোলল চেল ঝেঝলে পরাদ, দুপুলর র্ইলত লাগললা চহলমল হাও ়ো।  

  

ও ারলোটটা তুলল পরলখচেল তুতুল, আর্ার র্ার েরলত হললা।  জানলার র্াইলর লাগালনা 

পোট্ট োলমবাচমটালর পদখললা তাপমাত্রা পনলম পগলে দলবর চনলি।  শুধু পরইন পোট চদল ়ে 

োজ িালালনা  ালর্ না।  এখন পপৌলন চতনলট র্ালজ, তুতুললে এ ়োরলপালটব  প লত হলর্ 

পােঁিটার সম ়ে।  আোলবর রিং পিলটর মতন, আজ আর পরাদ্দুর ওঠার আবা পনই।  

  

তুতুললে এ ়োরলপালটব প লত হলর্ এো।  সিালহর মাঝখালন োরুর পতা েুচট পনর্ার উপা ়ে 

পনই।  পরপর েল ়েেচট নাম মলন পড়েললা তুতুললর, তালদর োরুলে পফান েরলল হ ়েলতা 

অচফস।  পেলে ঘণ্টাখালনে আলগ পর্চরল ়ে আসলতও পালর, চেন্তু এরেম  ালর্ োরুর 

োলে সাহা ে িাইলত তুতুললর সলঙ্কাি হ ়ে।  পস মুখ ফুলট এেজনলেও র্ললত পারলর্ না, 

তুচম পতামার োজ নটির েলর আমার সলে িললা।  শুধু গতোল সলন্ধলর্লা পস চবচরনলে 
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এের্ার অনুলরাধ েলরচেল।  চবচরন উপচস্থ্ত পোলনা িােচর েরলে না, পস প লত পারলতা।  

চেন্তু চবচরন এেটা অদু্ভত  ুচক্ত চদল ়ে তুতুললে প্রতোখোন েলরলে।  এ ়োরলপালটব পগললই 

তার নাচে দারুণ মন খারাপ হল ়ে  া ়ে।  তাই পস এ ়োরলপালটব প লত িা ়ে না।  

  

িারলটর সম ়ে সাজলগাজ েলর সলে এেটা অচতচরক্ত ও ারলোট চনল ়ে তুতুল চনলি 

নামললা।  গাচড়েটা র্ার েরললা গোরাজ পেলে।  পপট্রল পর্ব েম আলে,  লর চনলত হলর্ 

রাো পেলে।  পাসবটা খুলল এের্ার পদলখ চনল ়ে তুতল গাচড়েলত স্টাটব চদল।  সাধারণত পস 

গাচড়ে না চনল ়ে চটউর্ পট্রলনই  াতা ়োত েলর।  রাো চিনলত এখনও তার গণ্ডলগাল হ ়ে তলর্ 

চহেলরা চডলরেবালন প লত অসুচর্লধ পনই।  েল ়েেচদলনর উষ্ণতার পর হঠাৎ আর্ার ঠাণ্ডা 

পলড়েলে র্লল পর্বী ঠাণ্ডা লাগলে, তুতুল গরম হাও ়ো িাচলল ়ে চদল গাচড়ের মলধে।  

  

রাোর দু’ধালর পিস্টনাট গােগুললালত নতুন পাতা এলসলে, ফুল এখপনা পিালখ পলড়ে না।  

পেউ পেউ র্লল, এগুললা নাচে হসব পিস্টনাট।  তুতুল তফাৎ পর্ালঝ না।  তার মলন পলড়ে 

এেটা েচর্তার লাইন, “পঘাড়ো চনলম পোরাচলর ডাে…”।  চপেলুদা এই লাইনটা প্রা ়েই 

র্ললতা, তুতুললর মলন পগেঁলে আলে।  চনমগাে দু’রেম হ ়ে।  চনম আর পঘাড়ো চনম।  

পসইরেম পিস্টনালটরও পঘাড়ো পিস্টনাট আলে? আশ্চ ব! আলগ তুতুল গাে র্া ফুল চর্লবষ 

চিনলতা না।  চেন্তু লণ্ডলন র্াগান চনল ়ে েো র্লা এেটা ফোসান।   ার র্াচড়ের সামলন এে 

চিললত র্াগান।  আলে, পস পসই র্াগালনর প্রসে তুললর্ই, এর্িং তালত অনেলদরও প াগ 

চদলত হ ়ে।  প্রা ়ে সর্ র্াগালনই পগালাপ ও িন্দ্রমচিো পফালট।  লিলন আসর্ার আলগ 

এরেম পগালাপ তুতুল পদলখইচন।  আলে আলে লিন বহরটা  াললা লাগলত শুরু েলরলে 

তুতুললর, এত ফুললর জনেই পর্বী  াললা লালগ।  এই চঘচি বহলরও পতা প্রা ়ে সর্ র্াচড়ের 

সলেই এেটু না এেটু র্াগান োলেই।  তুতুল এখন চটউচলপ পেলে মোগলনাচল ়ো 

গ্লোচিলোরা প বত অলনে ফুলই চিলন পগলে।  

  

র্সতোল এলসলে তাই ফুললর েো মলন পড়েলে।  আজ চে এ ়োরলপালটব এে গুে পগালাপ 

চনল ়ে  াও ়ো উচিত চেল? তুতুল আপন মলন হাসললা, পসটা পর্াধ হ ়ে আচদলখেতা র্লল 

মলন হলতা।  
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এেটা হলুদ রলঙর গাচড়ে তুতুললর গাচড়েটালে ও ারলটে েরলত েরলত পসই গাচড়ের িালে 

তুতুললর চদলে তাচেল ়ে এে পিাখ চটলপ চদল।  লিন বহলর ফুললর পবা ার এই এে 

চর্পরীত চদে।  এো পোলনা নারীলে পদখলল এখানোর পুরুষরা অলনলেই পোলনা না 

পোলনা প ৌন পেৌতুলের পিটিরা েলর।  সত্তর মাইল স্পীলড গাচড়ে িললে, তার মলধেও এই 

পেৌতুে! এলত ওরা েী আনন্দ পা ়ে? প্রেম প্রেম তুতুললর চর্ষম রাগ হ পতা, এখন গা-

সহা হল ়ে পগলে।  পস এেটা সান গ্লাস পলর চনল।  এলত আর পিাখলিাচখ হও ়োর সম্ভার্না 

োলে না।  তুতুল আজোল সালহর্লদর মলধেও তফাত রু্ঝলত পালর, ঐ গাচড়ের িালেচট 

ইিংলরজ ন ়ে, খুর্ সম্ভর্ত ইচল ়োন চেিংর্া গ্রীে! 

  

চহেলরা এ ়োরলপালটবর পাচেবিং এচর ়ো ়ে গাচড়ে পরলখ তুতুল এলস দােঁড়োললা োস্টমস্ এচর ়োর 

র্াইলর চনধবাচরত জা ়েগাচটলত।   ারতী ়ে-পাচেোনী পিহারা ়ে পর্ব েল ়েেজন নারী পুরুষ 

উপচস্থ্ত পসখালন।  তুতুল পিাখ রু্চলল ়ে পদখললা তার পিনা ন ়ে এেজনও।  চেন্তু এেজন 

বাললা ়োর োচমজ পরা মচহলা তার পিালখ পিাখ পফলল তাচেল ়ে রইললা পর্ব েল ়েে 

পলে।  মচহলাচট  চদ অল্পস্বল্প পিনাও হন।  তরু্ চতচন চনলজ পেলে এলস েো না র্ললল 

তুতুল আলাপ েরলত পারলর্ না।  এই তার পদাষ।  

  

প্রেম চদন চর্লললতর মাচটলত পা পদর্ার পর তুতুল আলমলে পদলখচেল এখালন।  আজ পস 

আলমলে চনলত এলসলে।  চেন্তু তুতুললর পসই প্রেম আগমলনর তুলনা ়ে আজলের চদনচটর 

গুরুত্ব অলনে পর্বী।  তুতুল তার আলর্গ, উলত্তজনা সর্ িাপা চদল ়ে পরলখলে।  র্াইলর পেলে 

পদখলল মলন হলর্ তার মুলখাচন বাত।  তুতুল এো এো সর্ই সহে েরলত পালর, তরু্ তার 

র্ারর্ার মলন হলে, আজলে সলে আর এেজন পেউ োেলল  াললা হলতা! 

  

চপ আই এর পপ্লন লোি েরার খর্র জানা পগলে, চঠে সমল ়েই োইট পপৌেঁলেলে।   াত্রীরা 

পর্চরল ়ে আসলে এলে এলে, প্রলতেলের সলেই প্রিুর মালপত্র।  আলমলে পদখা  ালে না 

এখনও।  আজ আলম আসলতও পালর, নাও আসলত পালর।  পটচললফালন এেচট অলিনা 
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েণ্ঠস্বর তুতুললে জাচনল ়েচেল, আজ আললমর পফরার সম্ভার্না আলে।  পলােচট চনলজর 

নামও র্ললচন, তুতুল আরও দু’এেটা েো জানলত পিটিরা েরা ়ে পস লাইন পেলট চদল ়েচেল।  

  

পেঁচিলব মালিবর পর আলম আটো পলড়ে চগল ়েচেল লালহালর।  তার পাসলপাটব, ট্রাল লাসব 

পিে সর্ িুচর পগলে।  লিলন আললমর র্নু্ধরা র্ললচেল, আলম এখন নন এনচটচট, পস আর 

পাচেোন।  পেলে পর্রুলত পারলর্ না।  পগাটা মািব মাস জুলড়েই ঢাো ়ে সািংঘাচতে োণ্ড 

িলচেল, তারমলধেই পজার েলর পদলব িলল পগল আলম।  চেন্তু ঢাো পেলে হঠাৎ লালহালর 

পেন চগল ়েচেল আলম, তা পর্াঝা পগল না।  

  

পাচেোলন চঠে প  েী ঘটলে, তা পর্াঝা  ালে না স্পটির।  চেচটব পপ্রস পেঁচিলব মালিবর 

ক্রোে ডাউলনর খর্র পেলপচেল, তারপর মালঝ মালঝ দু’এেটা গণ্ডলগাললর ঘটনা।  এখন 

এলের্ালর িুপ েলর পগলে।  চেন্তু ইচি ়ো অচফস লাইলেচরলত চগল ়ে েলোতার োগজগুললা 

পড়েলল মলন হ ়ে, গষহ ুদ্ধ শুরু হল ়ে পগলে পাচেোলন।  সামচরে র্াচহনীর অতোিালরর 

চর্রুলদ্ধ প্রচতলরালধর লড়োইলত পনলম পগলে পগাটা পূর্ব পাচেোলনর মানুষ।  আললমর র্নু্ধরা 

অর্বে এইসর্ োগলজর চরলপাটব চর্শ্বাস েলর না।  তালদর মলত,  ারতী ়ে োগজগুললা 

এেলবা গুণ র্াচড়েল ়ে চলখলে।  হোেঁ, আও ়োমী লীলগর সলে ই ়োচহ ়ো খালনর আললািনা র্েেব 

হল ়ে পগলে র্লট, েল ়েেচট জা ়েগা ়ে চেেু সিংঘষবও হল ়েলে, তা র্লল এেটা পদলবর আচমব 

শুধু শুধু চসচ চল ়োনলদর গুচল েলর মারলর্, চর্িংব বতা্ীর চিতী ়ে ালগ তা েখলনা হলত 

পালর? িীন, পসাচ ল ়েত, আলমচরো িুপ েলর আলে, শুধু এো এো িািালে পাচেোলনর 

জ্বত্রু  ারত! 

  

তুতুল েলোতা পেলে মাল ়ের চিচঠ পপল ়েলে গত সিালহ, পস চিচঠলত  ুদ্ধ চর্গ্রলহর পোলনা 

উলিখ পনই।  অর্বে মা পতা পোলনা চিচঠলতই পদলবর অর্স্থ্া র্া রাজনীচতর েো চেেু 

পললখন না।  ঢাো পেলে এেখানাও চিচঠ র্া এেজনও পিনা মানুষ লিলন আলসচন গত 

এে মালসর মলধে।  আলমও পেন পোলনা খর্র পাঠালত পারলে না? 
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পটচললফালন পে খর্রটা চদল তুতুললে? পস চে শুধু শুধু তুতুললে এ ়োরলপালটব পাঠার্ার 

জনে প্রোেচটেোল পজাে েলরলে? এরেম এেটা খর্র পপলল তুতুললর না এলসও উপা ়ে 

পনই।  

  

প্রা ়ে সর্  াত্রীই পতা পর্চরল ়ে এললা, আর পর্াধ হ ়ে সম্ভার্না পনই আললমর আসার।  তরু্ 

তুতুললে পবষ প বত পদখলত হলর্।  তার পিাখ জ্বালা েরলে।  

  

চেেুচদন ধলরই বরীরটা খারাপ  ালে তুতুললর।  মাোর মলধে চিচড়েে চিচড়েে েলর এেটা 

র্েো হ ়ে।  এেচদন পস েল ়েে পসলেলির জনে োন হাচরল ়ে পফললচেল।  তার োলে 

এরেম পোলনা পপলবন্ট এলল অচর্ললম্ব তালে ই ই চজ েরালত র্ললতা তুতুল।  চেন্তু 

চনলজর পর্লা ়ে পস  ার্লে, আরও েল ়েেটা চদন পদখা  াে না, হ ়েলতা দুচশ্চতা পেলেই 

হলে এরেম।  চতন মাস আলগ তার এফ আর চস এস হল ়ে পগলে।  চেন্তু পস এে চর্চিত্র 

ডাক্তার, চিচেৎসা বালস্ত্র এতখাচন োন অজবন েলরও পস চনলজ চর্শ্বাস েলর না ওষুধ 

খাও ়ো ়ে।  

  

দরজা চদল ়ে হঠাৎ আলমলে পর্চরল ়ে আসলত পদলখ তুতুললর শুধু রু্ে পেেঁলপ উঠললা না, 

মাোর মলধে ঝনঝন েরলত লাগললা।  পস পিাখ রু্লজ মলনর পজার আনর্ার পিটিরা েরললা, 

এসম ়ে তার অোন হল ়ে পগলল চেেুলতই িললর্ না।  

  

এই এে মালসর মলধেই অলনে পরাগা হল ়ে পগলে আলম, তার সুটটা ঢলঢলল মলন হলে।  

এমচনলতই পস লম্বা, এখন আরও প ন ঢোঙা পদখালে তালে।  এেজন অতেত সুপুরুষ ও 

সুসচজ্জত র্েচক্তর সলে েো র্ললত র্ললত এলগালে আলম।  তালে পেউ চনলত এলসলে 

চে না, তা পস তাচেল ়েও পদখলে না।  

  

তুতুল চ ড়ে পেলড়ে র্াইলর িলল এললা।  আললমর অচত নাটে েরার অল েস আলে।  হ ়েলত 

হঠাৎ পস তুতুললর পোমর দুহালত ধলর বূলনে তুলল পফললর্।  পলােজলনর সামলন তুতুললর 

লজ্জা েলর।  
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তুতুললে পদলখ আলম এমনই অর্াে হল ়ে পগল প  পোলনা রেম নাটে েরার র্দলল পস 

পর্ব েল ়েে মুহূতব  ুরু েুেঁিলে দােঁচড়েল ়ে রইললা।  তারপর আলে আলে মুলখ হাচস ফুচটল ়ে 

র্লললা, েী পর, তুলতুচল, তুই রু্চঝ প লর্চেচল, আচম মলর পগচে? 

  

পঠােঁলট পঠােঁট পিলপ তুতুল িুপ েলর রইললা।  

  

এচগল ়ে এলস আলম তুতুললর েুতচনটা আললতা েলর েুেঁল ়ে র্লললা, এই দোখ, আচম 

পো ়োইট অোলাই  অোি চেচেিং।  তলর্ আর এেটু হইললই চদত সার্াড়ে েলর।  তুই েী 

েলর জানচল প  আচম আজ চফরলর্া? পে পতালে খর্র চদল? 

  

তুতুল এখনও পোলনা েো র্ললত পারলে না।  তার মাোর মলধে ঝনঝনাচন োলম চন।  

আললমর সেী  দ্ররললােচট র্লললন, আচম তাহলল  াই।  আো, গুড র্াই! আলম 

র্লললা, না, না, দােঁড়োন, আপনালে ড্রপ েলর পদলর্া।  এই তুতুল তুই গাচড়ে এলনচেস পতা? 

আলাপ েরাল ়ে চদই, আমার র্ান্ধর্ী তুতুল, এর এেটা গাল রা  াললা নামও আলে ডক্তর 

র্চহ্নচবখা সরোর, এফ আর চস এস! আর ইচন বাজাহান পিৌধুরী, ইচি ়োন চসচটলজন, 

অোেিু ়োচল েলোতার মানুষ, লিলন পসটল েলরলেন, র্ের্সার সূলত্র ওল ়েস্ট পাচেোন।  

চগল ়েচেললন, পপ্ললন আলাপ হললা।  

  

বাজাহান পিৌধুরী সালাম জানার্ার র্দলল হাত পজাড়ে েলর নমস্কার েরললন তুতুললে।  

তারপর র্লললন, পেন শুধু শুধু র্দার েরলর্ন, আচম চটউর্ চনল ়ে িলল  ালর্া, মালপত্র 

পর্চব।  

  

আলম র্লললা, না, না, আপনার র্াসা আমালদর পলেই পড়েলর্।  

  

গাচড়ে স্টাটব পদর্ার পর তুতুল প্রেম েো র্লললা।  পস মষদু গলা ়ে চজলেস েরললা, েী।  

হল ়েচেল লালহালর? 
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আলম এেটা চসগালরট ধচরল ়ে র্লললা, বো চিলালরর মতন র্োপার সোপার রু্ঝচল!  া 

ঘলটলে তা  চদ আচম র্চল, শুনলল মলন হলর্ গােঁজাখুচর গল্প।  চেন্তু আমালে পােঁলি পফলার 

এেটা প্লোন প  েরা হল ়েচেল তাও চঠে! 

  

আলম র্লসলে সামলনর সীলট, তুতুললর পালব।  চপেলন বাজাহান।  চতচন চজলেস েরললন, 

আপচন এই পগালমাললর মলধে ঢাো পেলে লালহালর িলল এললন পেন? 

  

আলম পহলস র্লললা, পসইটাই চমচটির নাম্বার ও ়োন।  ঢাো ়ে এত উলত্তজনা, োত্রলদর পািা ়ে 

পলড়ে পবখ সালহর্ এর্ালরর সিংগ্রাম স্বাধীনতার সিংগ্রাম, এই পঘাষণা  েলর চদল ়েলেন।  

পসরেম সম ়ে আমার ঢাো পেলড়ে  াও ়োর পতা পোলনা প্রশ্নই ওলঠ না।  আচম লালহালর 

প লত  ালর্া পোন দুিঃলখ।  চেন্তু চঠে িচিব তাচরখ আমার নালম এেটা পটচলগ্রাম এললা, 

আমার জাফরমামা খুর্ অসুস্থ্, আমালে এের্ার পদখলত িান।  এই জাফরমামা প্রা ়ে 

আমার র্ার্ার মতন।  পোটলর্লা ়ে আচম মামার র্াচড়েলতই মানুষ হল ়েচে।  চর্জলনলসর জনে 

জাফরমামালে মালঝ মালঝ েরািী-লালহালর চগল ়ে োেলত হ ়ে।  এরেম এেটা পটচলগ্রাম 

পপলল আচম না চগল ়ে পাচর েী েলর? মামার অসুখ, খর্র পপল ়েও আচম  চদ না  াই, 

আচম আর্ার চর্ললচত চডচগ্রও ়োলা ডাক্তার, তা হলল আচম চনমেহারাম হল ়ে  ালর্া না? 

সচতে েো র্ললত েী, আমার প লত ইো েরচেল না।  পেঁচিব মালিবর মলধেই এেটা চেেু 

পহেলনে হল ়ে  ার্ার েো? তরু্ পসইচদন সোললর োইলটই আমালে লালহালর প লত 

হললা।  

  

বাজাহান র্লললন, পেঁচিলব মািব রাচত্তলরই ঢাো বহলর অতত হাজার খালনে মানুষ মারা 

পগলে।  

  

আলম র্লললা, তার পর্বী োড়ো েম না।  আমার এে র্নু্ধ, ইলত্তফালের সািংর্াচদে চেল, 

পসও মারা পগলে শুলনচে।  

  

তুতুল চজলেস েরললা, পতামার পাসলপাটব পোো ়ে হারালল? 
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আলম র্লললা, লালহার এ ়োরলপালটব পনলম পদচখ এেজন পলাে আমার নাম পলখা এেটা 

পর্াডব চনল ়ে দােঁচড়েল ়ে আলে।  পলােটালর আচম চিচন না।  আচম প  পসই োইলটই আসলর্া তা 

জানাইচন, আন্দালজ ধলর চনল ়েলে।  পলােটা পািার্ী,  াঙা াঙা র্ািংলা জালন, পস র্লললা, 

মামুর েম্পাচনলত িােচর েলর।  চেন্তু পস পোলনা গাচড়ে আলনচন,  াড়ো েলর পরলখলে এেটা 

টোচি।  তাইলতই আমার সলন্দহ হও ়ো উচিত চেল, চেন্তু আচম শুধু  ার্চেলাম, মামুর 

সালে আমার পবষ পদখা হলর্ চে না।  মামুলে এেটু  াললা পদখললই ঢাো ়ে চফলর  ালর্া।  

টোচিটা  খন জুচর্চল পালেবর পাব চদল ়ে  ালে, হঠাৎ এেটা চপচেউচল ়োর র্োপার হললা।  

এেটা পুচললবর গাচড়ে পস্টবানাচর চেল, হঠাৎ পসটা িললত শুরু েরললা, তারপরই 

আমালদর টোচির সালে পহড অন েচলবন।  আচম পডচফচনট প  অোেচসলডন্টটা 

েনেেলটড! পুচললবর গাচড়েটা ইলে েলর ধাক্কা পমলরলে।  

  

অোেচসলডলন্টর েো শুলনই তুতুল িচেলত আললমর চদলে তাোললা।  

  

আলম সলে সলে র্লললা, না, আমার লালগচন।  পসরেম চেেুই হ ়েচন।  আচম শুধু এেটা 

গুতা পখল ়েচেলাম।  

  

তুতুল তরু্ রু্ঝলত পারললা, আললমর েণ্ঠস্বর এেটু দুর্বল হল ়ে পগলে।  মুলখ হাচস ফুচটল ়ে 

রাখার পিটিরা েরললও পস প  সমূ্পণব অ াচর্ত পোলনা দারুণ সিংেলটর মলধে পলড়েচেল, 

তা লুলোলত পারলে না।  

  

আলম র্লললা, তারপরই পুচলবগুললা এলস টোচি পেলে ড্রাই ারলে পটলন নামাললা।  

চেন্তু ঐ ড্রাই ালরর খুর্ এেটা পদাষ চেল না, চেন্তু আচম তেব েরলত িাইচন, আচম শুধু 

র্ললচেলাম, আমালে তাড়োতাচড়ে প লত হলর্।  আর এেটা টোচি ধরার জনে আচম পনলম 

দােঁড়োলাম।  রু্ঝলল, লালহালর পতা সহলজ টোচি পাও ়োও  া ়ে না…এর মলধে পসখালন চ ড়ে 

জলম পগলে, এেজন।  পুচলব অচফসার আমালে র্লললা, ঐ টোচি ড্রাই ালরর সালে 

আমালেও োনা ়ে প লত হলর্।  পর্ালঝা ঠোলা! আচম পেন োনা ়ে  ালর্া? এইসর্ 
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গণ্ডলগাললর মলধে পদচখ প  আমার হোেঁির্োগটা পনই।  তার মলধে আমার পাসলপাটব, 

ট্রা লাসব পিে, চরটানব চটচেট সর্ চেেু।  

  

বাজাহান চজলেস েরললন, র্োগটা আপনার হালত চেল? 

  

–না, টোচিলত রাখা চেল।  তখন আমালে প লতই হললা োনা ়ে, ডাইচর েরলত পতা হলর্ই।  

এর মলধে পসই প  পলােটা আমা ়ে এ ়োরলপালটব চরচস  েরলত চগল ়েচেল, পস সলর 

পলড়েলে।  পদন ওনচল আই পস্মট র োট! পুলরা র্োপারটাই এেটা ট্রোপ।  েোন ইউ চর্চল  

ইট, োনা ়ে চনল ়ে  ার্ার পর আমালে ডাল ়েচর েরলত চদল না, আমালে গারলদ  লর চদল! 

পোলনারেম োরণ পদখাললা না, চেেু না।  আচম এেটা পটচললফান েরলত িাইলাম, তাও 

পদলর্ না।  

  

–আপনার মামার অসুলখর েোটা চমলেে? 

  

–পসটা অলনে পলর জানলত পপলরচে।  অসুখ চর্সুখ চেে না।  জাফরমামা ঐ পটচলগ্রাম 

পাঠান নাই, চতচন চেেু জালননও না।  পাচেোন ইলন্টচললজলন্সর োরর্ার।  তারা চঠে খর্র 

চনল ়েচেল প  ঐ জাফরমামার গুরুতর অসুলখর েো পজলনই আচম ঢাো পেলে েুলট 

আসলর্া।  ইন ফোেট ওরা আমার সম্পলেব অলনেচেেুই পজলনচেল আলগ পেলে।  

সলন্ধলর্লা এেজন ইন্টালরালগট েরলত এললা আমালে, এলসই র্লললা, আপচন ডাক্তাচর 

েলরন না পচলচটেস েলরন? লিলন আপচন এেটা র্ািংলা আর এেটা ইিংলরচজ োগলজর 

সালে োলনেলটড, আপনালদর োগলজ ইস্ট পাচেোলনর অলটানচম দাচর্ েরা হল ়েলে।  

  

তুতুল চজলেস েরললা, পতামালে পমলরলে? 

  

–না, মালন, চফচজেোল টরিার চর্লবষ েলর নাই।  

  

–চর্লবষ েলরচন মালন, চেেু েলরলে? পোো ়ে পমলরলে? 
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–পস এমন চেেু না।  পলর র্ললর্া।  পবালনা, তার পিল ়েও পডিারাস র্োপার হললা, োনা 

পেলে পরচদন আমালে আর এেটা র্াচড়েলত চন ়ো পগল, পস জা ়েগাটা প  েী চেেু রু্ঝলাম 

না, এেটা র্োরাে র্াচড়ের মতন, িারচদলে োেঁটাতার চদ ়ো পঘরা, িচিব ঘণ্টা আমবড গাডব।  

পসখালন দুইচদন োোর পরই আমার মলন হললা, এরা আমালে পমলর পফললর্।  পেউ চেেু 

জানলর্ না, গুচল েলর পগার চদল ়ে পদলর্।  আমার পাসলপাটব নাই, পোলনা আইলডনচটচট 

নাই, পেউ আমার পখােঁজও েরলর্ না লালহালর।  ওরা  তর্ার আমালে ইন্টালরালগট েরলত 

আলস, আচম আমার র্োগটার েো তুলললই ওরা পহলস উচড়েল ়ে পদ ়ে।  এেজন পতা র্ললই 

পফলললা, আপনার আর পাসলপাটব দরোর হলর্ না! তখন সচতে   ়ে পপল ়েচেলাম।  মলন 

হল ়েচেল, আর র্ােঁিার পোলনা উপা ়ে নাই! 

  

তুতুললর চপলঠ হাত পরলখ আলম আলর্গ িাপর্ার পিটিরা েলর র্লললা, সচতে প লর্চেলাম, 

পতামার সালে আর পদখা হলর্ না।  
  

তুতুল চজলেস েরললা, এেজন প  আমালে পটচললফালন খর্র চদল, পতামার পাসলপাটব 

টাো প ়েসা হাচরল ়ে পগলে, পস পে! পসই পলােচট জানললাই র্া েী েলর? পস র্ললচেল, 

আচম আললমর র্নু্ধ, লালহার পেলে এলসচে! 

  

–পবালনা না র্োপারটা।  পসইই পলালের জনেই পতা পর্েঁলি পগলাম।  প  র্োরাে র্াচড়েটালত 

আমালর আটলে পরলখচেল, পসখালন দু’পর্লা শুধু িাপাচট আর সর্চজ পখলত চদত, িা-টা 

চেেু না।  প -ললােটা পরাজ খার্ার চদল ়ে প ত, তার র্দলল এেচদন অনে এেজন পলাে 

এললা।  তালে পদলখই আমার সলন্দহ হললা র্াঙালী র্লল।  পস পলােটালে আচম চেেু 

চজোসা েরার আলগই পস োলনর োলে চফসচফস েলর র্লললা, সার, চিটাগালঙ েী 

হই তালে, হুনলেন? তার োলেই আচম জানলত পারলাম পেঁচিলব মালিবর রাচত্তলরর ঘটনা।  

দু’জন র্াঙালী আচমব অচফসারলদর পো ়োটালরও পস খার্ার পদ ়ে।  পসখান পেলে শুলনলে।  

র্াঙালী আচমব অচফসাররাও পালার্ার মতললার্ েরলে নাচে! পসই েুেচট প্রেলম আমালে 

পোলনা সাহা ে েরলত রাচজ হ ়েচন, পস   ়ে পাচেল, তার ওপলরও নজর রাখা হল ়েলে।  

পবষ প বত এেটা উপা ়ে আমার মাো ়ে এললা।  প  পলােগুললা আমা ়ে ইন্টালরালগট 
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েরচেল, তালদর েো শুলন রু্ঝলত পপলরচেলাম, ওরা আমার সম্পলেব অলনে চেেু 

জানললও এেটা খর্র জালন না।  আচম প  র্ের খালনে আলগই চেচটব চসচটলজনবীপ 

পপল ়ে পগচে, পসটা তারা উলিখ েলর না।  আচম পাচেোনী পাসলপাটবও েোনলসলড েরাই 

নাই।  চেচটব পাসলপাটব খানা ঢাো ়ে রল ়ে পগলে, ট্রাল লাসব পিে  াঙার্ার সুচর্ধার জনেই 

পাচেোনী পাসলপাটবখানা লালহালর  ার্ার সম ়ে সালে চনল ়েচেলাম।  

  

বাজাহান র্লললন, আপচন চেচটব চসচটলজন হলল পতা আপনালে আটলে রাখার অচধোর 

ওলদর পনই।  পস েো ওলদর জাচনল ়ে চদললন না পেন? 

  

আলম র্লললা, পস েো জানালল, ওরা তখুচন আমালে মাডবার েরলতা।  আই ও ়োজ 

পডচফচনট অোর্াউট দোট।  আমালে ওরা র্ােঁচিল ়ে পরলখচেল শুধু আমার পপট পেলে েো 

আদা ়ে েরার জনে।  লিন পেলে পোন পোন র্াঙালী মুসলমান আও ়োমী লীগলে সাহা ে 

েলর, টাো।  প ়েসা তুলল পদ ়ে, পসটাই ওরা জানলত পিল ়েচেল।  আমার দু’এেজন র্নু্ধর 

নাম েলর চজলেস েলরচেল, এরা পতা িা ়েনাপন্থী পলফচটস্ট, এরাও চে পবখ মুচজর্লে 

সালপাটব েলর? রু্ঝুন তা।  হলল, েতটা ওরা জালন! 

  

তুতুল চজলেস েরললা, তুচম েী েরলল তারপর? 

  

আলম র্লললা, হঠাৎ আমার মলন পলড়ে পগল, চেচটব পডপুচট হাই েচমবলন আমার এেজন 

র্াঙালী র্নু্ধ চপ আর ও’র োজ েলর।  তার নাম পমলহদী আলী ইমাম চমনু্ট।  পসই চমনু্ট 

আমার পপালাপান র্ল ়েলসর র্নু্ধ।  আমালে এেমাত্র পসই র্ােঁিালত পালর।  পোলনা রেলম 

 চদ তালর খর্র পদও ়ো  া ়ে।  র্োরালের পসই র্াঙালী েুেলে োেুচত-চমনচত েরলাম, 

পোলনা রেলম আমার এেখানা চিচঠ চমনু্টর নালম পপাস্ট েলর চদলত হলর্।  আমার মামুলর 

জানাল ়ে পোলনা লা  নাই, চতচন চেেু েরলত পারলর্ন না, চমনু্টই  রসা! এরপর  া 

এেখান োেতালী ়ে র্োপার হললা, প্রা ়ে অচর্শ্বাসে র্লা  া ়ে।  আিার পর্াধ হ ়ে হঠাৎ পনে 

নজর হল ়েচেল আমার উপর।  আমার চিচঠখানা চমনু্ট  খন হালত পপল, তার চঠে দু’ঘণ্টা 

পলরই তার লিলন আসার েো।  তালত খুর্ সুচর্ধা হল ়ে পগল।  চমনু্ট লিলন পপৌেঁলেই ফলরন 
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অচফসলে সর্ জানাললা।  পাচেোন হাই েচমবলন চগল ়েও হুমচে চদল প  পোলনা চেচটব 

চসচটলজনলে  চদ এরেম  ালর্ চডলটইন েরা হ ়ে, তা হলল পস খর্লরর োগলজ সর্ ফােঁস 

েলর পদলর্! ঐ চমনু্টই পতামালে পফান েলরচেল তুতুল!  চদ আর দুই চতন চদন পদচর 

হলতা, তা হলল পর্াধ হ ়ে আমালর আর পদখলত পপলত না।  পসই র্াঙালী েুেচট অোলরলস্টড 

হল ়ে  া ়ে পলরর চদনই।  

  

বাজাহান র্লললন, েোিংে ইল ়োর স্টারস্।  সচতেই আপচন খুর্ পজার পর্েঁলি পগলেন।  আচম 

পতা আচমবর সলে সাপ্লাইল ়ের র্ের্সা েচর, আচমবর অচফসারলদর পাচটব চদলত হ ়ে মালঝ 

মালঝ।  তালদর োে পেলে চেেু চেেু  া েো শুলনচে, হচরর্ল, আনচেিংলের্ল! র্াঙালীলদর 

ওপর তালদর অসম্ভর্ রাগ।  তারা গর্ব েলরই র্লললে প  এর্ার ইস্ট পাচেোন পেলে ও ়োন 

পফােব পপুললবন েচমল ়ে পদলর্!  ত পালর মারলর্।  র্াচেলদর তাচড়েল ়ে পদলর্ ইচি ়ো ়ে।  

চহন্দুলদর সরালত পারললই পতা েলম  ালর্ অলনে।  আও ়োমী লীলগর সালপাটবারলদর খুেঁলজ 

খুেঁলজ র্ার েলর েুেুলরর মতন গুচল েরলর্! এ পতা পজলনাসাইড! 

  

আলম চজলেস েরললা, ওখালন মুচক্তল াদ্ধারা নাচে খুর্ পজার ফােঁইট চদলে।  পস সম্পলেব 

শুলনলেন চেেু? 

  

বাজাহান র্লললন, আচমবর পলােরা হাচস ঠাট্টা েলর তালদর চনল ়ে।  িট্টগ্রালমর র্াঙালী 

  

পরচজসলটন্স নাচে তারা প লঙ গুেঁচড়েল ়ে চদল ়েলে এর মলধেই।  ঢাো ়ে এে হাজার েলললজর 

োত্রলে পমলরলে।  ওলদর মলত, পূর্ব পাচেোলনর োত্ররা সর্াই ইচি ়োর এলজন্ট।  তালদর 

মরাই উচিত।  শুনুন আলম সালহর্, আপনালদর পূর্ব পাচেোন  চদ আর এেটা চ ল ়েৎনাম 

হল ়ে ওলঠ, তালত আশ্চ ব হর্ার চেেু পনই।  

  

আলম চর্র্ণব মুলখ র্লললা, এে হাজার োত্রলে পমলরলে? গর্ব েলর র্লললা এই েো? 

চনলজর পদলবর পেলললদর–আপনালেই র্া র্লললা পেন এই েো? 
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বাজাহান চর্চিত্র ালর্ পহলস র্লললন, আচম চর্লললত পেলে পাচেোলনর সলে র্ের্সা েচর, 

নালম মুসলমান, সুতরািং ইচি ়োন চসচটলজন হললও ধলরই ওরা চনল ়েলে আচম অোচন্ট 

ইচি ়োন, অোচন্ট চহন্দু হলর্াই! অলনলেই পতা তাই মলন েলর।  

  

বাজাহান সালহলর্র র্াচড়ে সাউে হোেঁলরালত, তােঁর নামার সম ়ে এলস পগল।  সুটলেস চনল ়ে 

গাচড়ে পেলে পনলম চতচন পলেট পেলে চনলজর এেটা োডব র্ার েরললন।  পসটা আললমর 

হালত পদর্ার আলগ চতচন তুতুললর মুলখর চদলে েল ়েে পলে তাচেল ়ে পেলে আলে আলে 

র্লললন, অলনেক্ষণ পেলে মলন েরার পিটিরা েরচে পতামালে আলগ পোো ়ে পদলখচে! 

প্রতাপ মজুমদার পতামার পে হন? 

  

তুতুল চর্চস্মত  ালর্ র্লললা, উচন আমার মামা! 

  

বাজাহান র্লললন, পতামালে অলনে পোট র্ল ়েলস পদলখচে।  আচম চত্রচদলর্র র্নু্ধ চেলাম।  

তুচম প্রতাপর্ারু্র পেলল চপেলুর সলে চত্রচদর্-সুললখালদর র্াচড়েলত আসলত মালঝ মালঝ।  

পষচের্ীটা আসলল খুর্ পোট, তাই না? 

  

তুতুল চর্স্ফাচরত পিালখ আললমর চদলে তাচেল ়ে র্লললন, ও হােঁ, তােঁ, চত্রচদর্ মামাও পতা 

এলদলবই আলেন।  আপনার সলে প াগাল াগ হল ়েলে? 

  

পস প্রলশ্নর উত্তর না চদল ়ে বাজাহান আলমলে র্লললন, এই োলডব আমার পফান নাম্বার 

আলে, আমার সলে প াগাল াগ রাখলল খুবী।  

  

তারপর চতচন আর দােঁড়োললন না।  

  

আলম বরীর এচলল ়ে চদল ়ে র্লললা, এখন দুইচদন আচম টানা ঘুমালর্া।  পোো ়ে  ালর্া 

পর।  তুলতুচল, পগাল্ডাসব গ্রীলন পতার অোপাটবলমলন্ট আমালর োেলত চদচর্? 

  

তুতুল র্লললা, প লত পালরা।  পতামার অোপাটবলমন্টটাও আচম চঠেঠাে েলর পরলখচে।   া 

ম ়েলা জলমচেল, এই রচর্র্ার  োেু ়োম চলনার িাচলল ়েচে সারা চদন! 
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আলম হাই তুলল র্লললা, অেবাৎ, পতার র্াসা ়ে আমালে চনলত িাস না।  এো এো আমার 

র্াসা ়ে চনর্বাসন চদলত িাস, তাইই পতা? েী মাই ়োর পািালতই পলড়েচে, চসিংলহর োর্া 

পেলে পোলনাক্রলম পর্েঁলি চফলর আসলাম, তাও এেটা চমচটির েো র্লল না, এেটু আদর 

েলর না।  

  

–পে র্ললচেল এই মাই ়োর পািা ়ে পড়েলত? আরও েত সুন্দরী পমল ়ে পতামার জনে পাগল 

চেল, চবচরন পর্িাচর েত দুিঃখ পপল ়েলে।  

  

–ইলে েলর চে আর পলড়েচে! গ্রলহর পফর, এলেই র্লল গ্রলহর পফর! 

  

–এখলনা সম ়ে আলে গ্রলহর পফর োটার্ার! র্লল, নাচসম-লরলর্োলদর অোপাটবলমলন্ট 

নাচমল ়ে পদলর্া? ওরা েত খুবী হলর্ পতামা ়ে পপলল! 

  

হঠাৎ তুতুললর চপলঠ এেটা চেল পমলর আলম র্লললা, তুচম আমালে োচটল ়ে চদলত 

পারললই খুবী হও, তাই না? 

  

তুতুল আললমর চদলে মুখ চফচরল ়ে পাতলা েলর পহলস র্লললা, হোেঁ খুবী হইই-লতা! তুচম 

জালনা না? 

  

আলম এর্ার তুতুললর পোলল মাো চদল ়ে শুল ়ে পলড়ে গাঢ়ে স্বলর র্লললা, তুতুল, তুচম চে 

স্বাধীনতার পেলেও পর্বী দূলর? 

  

তুতুল রচক্তম মুলখ র্লললা, এই প্লীজ, ওলঠা, আচম লাি চদলত পারচে না।  পলালে পদখলে, 

পলালে পদখলে! 

  

আলম র্লললা, লিন বহলর পলালে পদখললও চেেু আলস  া ়ে না।  আর েতচদন আমালে 

দূলর দূলর রাখলর্? প্রেলম র্ললল, মাল ়ের  ীষণ আপচত্ত, চেেুচদন অলপক্ষা েরা  াে।  

তারপর র্ললল, আলগ এফ আর চস এস হল ়ে  াে।  তারপর র্ললল, এে সালে পদলব 
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চফলর…।  তুতুল, লালহালর আটে োোর সম ়ে সর্বক্ষণ েী প লর্চে জালনা? এলের্ালর 

খােঁচট সচতে েো র্লচে।  এতচদন আচম পূর্ব পাচেোলনর রাজধনচতে অেবধনচতে 

স্বাধীনতার জনে অলনে োজ েলরচে, পখলটচে, এ োলজর জনে প  হঠাৎ প্রাণটা িলল 

প লত পালর তা চে আচম জানতাম না? পস জনে পতা ততচরই চেলাম।  চেন্তু লালহালরর ঐ 

েল ়েদখানা ়ে র্লস মলন হলতা, স্বাধীনতা আচম পদলখ  ালর্া চে না জাচন না।  চেন্তু তুতুললর 

সলে আর পদখা হলর্ না? অতত আর এের্ার…।  পসইজনেই র্ােঁিার পিটিরাটা চিগুণ হল ়ে 

চগল ়েচেল।  তুচম র্ললর্, মানুষ র্ােঁিার পিটিরা েলর শুধু চনলজর জনে।  না, সর্ সম ়ে তা হ ়ে 

না, আচম এর্ালর পসটা অনু র্ েলরচে।   াে, োড়ো পতা পপল ়ে পগলাম।  শুনচে, স্বাধীনতার 

 ুদ্ধও পুলরাপুচর শুরু হল ়ে পগলে।  এেচদন না এেচদন স্বাধীনতা আসলর্ই।  চেন্তু তুচম চে 

পোলনাচদন আমার হলর্ না? এরেম দূলর দূলরই োেলর্? 

  

–আচম রু্চঝ দূলর দূলর আচে? তুচম চেেু পর্ালঝ না! 

  

–তুচম পেন সমূ্পণব আমার হলর্ না? পবালনা, আচম র্ড়ে লাত, চ তরটা এলের্ালর ফােঁো 

হল ়ে আলে।  পতামার োলে আমালে েল ়েেটা চদন োেলত দাও।  চর্শ্বাস েলরা, আচম আর 

চেেু িাই না, শুধু পতামার পোলল মাো চদল ়ে শুল ়ে োেলর্া, অলনে েো আলে।  চপ্লজ, 

গাচড়েটা পঘারাও।  

  

–উলঠ র্লসা, লক্ষ্মীচট।  পতামালে ওরা পমলরলে চেনা সচতে েলর র্ললা।  পোো ়ে পমলরলে? 

  

–গাচড়ে না ঘুচরল ়ে েো পঘারালো? পতামার র্াসার এে পোণা ়ে আমালে এেটু আশ্র ়ে 

চদলত পারলর্ না? রু্লঝচে! োে, আর র্ললর্া না! 

  

–েী রু্লঝলো? 

  

–ঐ বাজাহান সালহর্ পতামা ়ে চপেলুদার েো র্লললন, তাই শুলনই পতামার মন খারাপ 

হল ়ে পগল।  পতামার মুখ পদলখই পটর পাও ়ো  ালে।  চপেলুদালে তুচম চেেুলতই  ুললত 

পালরা না! পতামার চপেলুদা খুর্ িমৎোর মানুষ চেল জাচন, পতামা ়ে খুর্  াললার্াসলতা, 
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র্াট চহ ইজ পডড লিং টাইম এলগা! আমার প্রচতিচিতা এেজন মষত মানুলষর সলে।  চদস 

ইজ আনলফ ়োর! এেজন মষত মানুলষর সলে  ুদ্ধ েলর পেউ চে চজতলত পালর! 

  

তুতুল আললমর িুলল এেটা হাত পরলখ র্লললা, তুচম চেেু জালনা না, চেেু পর্ালঝা না! 

চপলুদার েো মলন পড়েলল আমার এখন আর েটির হ ়ে না, মনটা  াললা লাগা ়ে  লর  া ়ে।  

চপলুদা আমার পসই র্ল ়েলসই পেলম আলে, আমার এখনোর সেী পস ন ়ে।  চপেলুদার 

সলে পতামার পোলনা প্রচতিচিতা োেলত পালর না! গাচড়ের মলধে শুল ়ে োেলল চে রাো 

পদখা  া ়ে? গাচড়েটা পোন চদলে  ালে তাও পতামার পখ ়োল পনই।  ওলঠা, আমরা প্রা ়ে 

এলস পগচে! 

১৩. অতীন পোলন্ট পর্ট পর্েঁলধ 

অতীন পোলন্ট পর্ট পর্েঁলধ পর্রুর্ার জনে ততচর হলে, এমন সম ়ে ঝনঝন েলর পর্লজ 

উঠললা।  পটচললফান।  অতীন মুখ চফচরল ়ে িুপ েলর দােঁচড়েল ়ে রইললা।  পটচললফানটা পস 

ধরলর্, চে ধরলর্ না? আর আধ চমচনট র্ালদ, দরজা র্ন্ধ েলর পর্চরল ়ে  পগলল পস ঐ 

পটচললফালনর আও ়োজ শুনলতই পপত না।  আধ চমচনলট েী আলস  া ়ে! এই  র সলন্ধলর্লা 

পেউ জরুচর পটচললফান েলর না! 

  

েল ়েের্ার পর্লজ পেলম পগল ঝনঝনাচন।  অতীন চনচশ্চত হল ়ে জোলেটটা গাল ়ে গচলল ়ে 

পটচর্ল পেলে চসগালরলটর পোলেটটা তুলল চনলত  ালর্, আর্ার পটচললফান র্াজললা।  দু’র্ার 

ডালের মলধে এেটা র্োেুলতা োলে।  এর্ালর ধরলতই হ ়ে।  

  

প্রেলম এেজন অপালরটলরর েষচত্রম েণ্ঠস্বর।  োললক্ট েল, বোন্টা পরিাচড্র েো র্ললত 

িাইলে, অতীন চে পনলর্? 

  

অতীন র্লললা, ই ়োপ! 

  

–হোললা চসদ্ধােব? আচম বাতা পর্ৌচদ র্লচে, এেটা মুবচেলল পলড়েচে  াই।  
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–চসদ্ধােব এখলনা র্াচড়ে পফলরচন, আপচন  চদ পোলনা পমলসজ চদলত িান–  

  

–আপচন পে? অতীনর্ারু্? চসদ্ধােব েখন চফরলর্? 

  

–এই সমল ়েই পফরার েো! পােঁি দব চমচনলটর মলধেই এলস পলড়েলর্ পর্াধ হ ়ে।  

  

–আপচন চে র্াচড়েলত আলেন? আচম এেটু আসলত পাচর? আমার চর্লবষ দরোর আলে, 

আচম োোোচে এে জা ়েগা পেলেই র্লচে।  

  

 দ্রমচহলা এখালন আসলত িাইলেন, অতীন না র্ললত পালর না।  চেন্তু অতীলনর হাত 

োমড়োলত ইলে হললা।  পেন পস পফানটা ধরলত পগল? অতীন তত পর্চরল ়েই  াচেল, তা 

হলল উচন পোলনা সাড়ো পপলতন না।  

  

বাতা পর্ৌচদর র্াচড়েলত চগল ়ে অতীন অ দ্র র্ের্হার েলরচেল, তারপর এেচদন পস 

পটচললফালন ক্ষমা পিল ়েলে র্লট চেন্তু ওেঁর র্াচড়েলত  াও ়োর আমন্ত্রণ এচড়েল ়ে পগলে।  এখন 

পসই বাতা পর্ৌচদর মুলখামুচখ পলড়ে প লত হলর্? সর্বনালবর র্োপার!  

  

 দ্রমচহলা োললক্ট েল েরললন পেন, তাও োোোচে পেলে? চসদ্ধােবর সলে ওেঁর দরোর, 

অতীন র্লস পেলে েী েরলর্?  দ্রমচহলা চনলজ পেলেই আসলর্ন র্লললন, অতীন েী 

েলর দরজা র্ন্ধ েলর িলল  ালর্! অতীলনর পোলনা োজ পনই অর্বে, সারাচদন র্াচড়েলত 

র্লস চেল র্ললই পস এের্ার ঘুলর আসলত িাইচেল রাো পেলে।  

  

চসদ্ধােব এলস পড়েলল পস পেলট পড়েলত পালর।  অচফস পেলে সাধারণত এই সমল ়েই পফলর 

চসদ্ধােব, চেন্তু আজ  চদ পোলনা োরলণ আটলে  া ়ে? চঠে সমল ়ে র্াচড়ে চফরলতই হলর্, 

পসরেম পতা পোলনা মাোর্েো পনই।  
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চসগালরট ধচরল ়ে পস চর্রক্তমুলখ অোপাটবলমলন্ট পা ়েিাচর েরলত লাগললা।  অোরলণ 

চফ্রজটা খুলল পদখললা এের্ার।  জানলার পদবা সচরল ়ে উেঁচে মারললা রাো ়ে।  অলনে নীলির 

রাোটা প ন তালে টানলে।  র্াইলরর টাটো র্াতাস, পরলোরােঁর গান-র্াজনা… 

  

দব চমচনলটর মলধে এলস পড়েললন বাতা পর্ৌচদ।  অতীন দরজা পখালা মাত্র চতচন এে গাল 

পহলস র্লললন,  া এেখানা চর্চেচর োণ্ড হল ়েলে আজ! এমন চর্পলদ পলড়ে পগচে! আমার 

হোেঁির্োগটা িুচর হল ়ে পগল! 

  

প তলর এলস র্লললন, েী োণ্ড র্লুন পতা! আমার আলগ েক্ষলনা এরেম হ ়েচন।  র্োলগর 

মলধে আমার পিে র্ই, টাোপ ়েসা, ড্রাইচ িং লাইলসন্স সর্ চেেু।  েী  াচগেস গাচড়ের 

িাচর্টা অনেমনস্ক ালর্ হালতর মুলঠা ়ে পরলখচেলুম, র্োলগ পঢাোইচন! 

  

অতীন আড়েটির গলা ়ে চজলেস েরললা, র্োগটা েী েলর িুচর পগল? বাতা পর্ৌচদ র্লললন, 

েী জাচন, রু্ঝলতই পারলুম না।  এেটা গ্রসাচর পস্টালরর োউন্টালরর ওপর র্োগটা পরলখ 

দু’এেটা চজচনস পদখচেলুম, পর্াধ হ ়ে এে চমচনটও হ ়েচন, তার মলধেই র্োগটা হাও ়ো! 

েত পখােঁজাখুেঁচজ হললা, দব র্ালরাজন মাত্র পলাে চেল পদাোলন, তালদরই পেউ চনল ়েলে, 

না র্াইলর পেলে পেউ এলস… আপনালদর এই পাড়োটা ়ে র্ড়ে পিালরর উপদ্রর্! 

  

অতীন র্লললা, আপচন েুইনলস োলেন, অত দূর পেলে এ পাড়ো ়ে গ্রসাচর পস্টালর র্াজার 

েরলত এলসচেললন পেন? 

  

বাতা পর্ৌচদ পি ়োলর র্লস পলড়ে র্লললন, আমালে এেটা োলজ মোনহাটলন আসলতই 

হল ়েচেল, তারপর অফ েডওল ়ে চেল ়েটালরর চটচেট োটলুম দুলটা, পসই চটচেটও পগল, 

ঐ র্োলগর মলধে চেল! এচদলে এলল আচম র্াজার েলর চনল ়ে  াই, এ পাড়ো ়ে এেটা 

পদাোলন খুর্ পফ্রস েোলর্জ পাও ়ো  া ়ে।  এমচনলত পতা এলদলবর র্ােঁধােচপলত পোলনা 

স্বাদই পনই।  চফফে চস্ট্রলটর ঐ সাচর পস্টারটা পদলখলেন? ওরা পষ চের্ীর সর্ পদলবর 

প চজলটর্ল রালখ, আচম এেচদন পিেঁচের বাে প বত পপল ়েচে, লাউ পপল ়েচে…।  

আপনালদর ঘরটা র্ড়ে গরম হল ়ে আলে, র্াইলর চেন্তু আজ পর্ব ঠাণ্ডা!  
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অতীন এেটা জানলা খুলল চদল।  

  

বাতা পর্ৌচদ র্লললন, র্োগটা িুচর  াও ়ো ়ে এলের্ালর পর্াো র্লন পগচে! সলে পতা আর 

এেটাও প ়েসা পনই, র্াচড়ে চফরলর্া েী েলর? আমার েতা অচফলসর োলজ চবোলগা 

পগলেন, র্াচড়েলত পফান েলর পোলনা লা  পনই।  গাচড়েটা পরলখচে এেটা পাচেবিং ললট, 

পসখালন দু’চতন ডলার চদলত হলর্, গাচড়েটা ওখালন পরলখ চদল ়ে পট্রলন প  চফরলর্া, পস 

চটচেট োটারও উপা ়ে পনই, তাই  ার্লুম, োলেই চসদ্ধােবর অোপাটবলমন্ট,  চদ তার 

সাহা ে পাও ়ো  া ়ে।  

  

অতীন পটচর্ললর প্রেম ড্র ়োরটা খুলললা।  এখালন চসদ্ধােব আর পস খুিলরা প ়েসাগুললা 

রালখ।  এলদলব অলনে খুিলরা জলম  া ়ে।  অতীন পদখললা, পো ়োটার আর ডাইম চমচলল ়ে 

সাত-আট ডলার হল ়ে  ালর্।  পস র্লললা, পাচেবিং লট পেলে আপনার গাচড়েটা োড়োর্ার 

র্ের্স্থ্া।  হল ়ে প লত পালর! 

  

বাতা পর্ৌচদ র্লললন, আমার ড্রাইচ িং লাইলসন্সটাও প  র্োলগর মলধে চেল! পাচেবিং ললট 

চগল ়ে  চদ র্লতুম আমার র্োগ িুচর পগলে, তা হলল ওরা এমচনই পেলড়ে চদত চনশ্চ ়েই, 

পলর ওলদর পাওনাটা পিলে পাচঠল ়ে চদতুম, চেন্তু লাইলসন্স োড়ো গাচড়ে িালালর্া েী েলর? 

ধরলল পজলল চদল ়ে পদলর্! 

  

এ পদলব সর্াই গাচড়ের ওপর চন বরবীল, আর্ার গাচড়ে এেটা  ল ়েরও র্স্তু র্লট।  বহলর 

এলস গাচড়ে রাখার জা ়েগা খুেঁলজ পাও ়োই চর্রাট ঝালমলা, প খালন পসখালন রাখলল পুচলব 

চটচেট চদল ়ে পদলর্ চেিংর্া গাচড়ে পটা েলর চনল ়ে  ালর্।  পাচেবিং ললট রাখলত পগলল অলনে 

প ়েসা চদলত হ ়ে।  গাচড়ে খুর্ পজালর িালালল পুচলব ধলর, আলে িালাললও ধলর, ড্রাইচ িং 

লাইলসন্স সলে রাখলত হলর্ সর্ সম ়ে।  তা র্লল, এেচদন চে ড্রাইচ িং লাইলসন্স োড়ো 

 াও ়ো  া ়ে না? 
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বাতা পর্ৌচদ চজলেস েরললন, আপনার ড্রাইচ িং লাইলসন্স আলে? তা হলল আপচন আমা ়ে 

পপৌেঁলে চদল ়ে আসলত পালরন, গাচড়েলত অলনে চজচনসপত্রও আলে।  

  

–আচম গাচড়ে িালালত জাচন না! 

  

–তা হলল পতা চসদ্ধােবর জনে অলপক্ষা েরলতই হ ়ে।  এেটু িা খাও ়োলত পারলর্ন? আচমই 

ততচর েলর চনলত পাচর।  

  

–না, না, আচম েলর চদচে।  চট র্োগ আলে, অসুচর্লধ চেেু পনই।  

  

–আপচন চে পর্রুচেললন? পোোও  ার্ার তাড়ো আলে? 

  

–হোেঁ, এেটু আলে।  আপনালে িা-টা েলর চদই, আবা েচর চসদ্ধােব এেটু র্ালদই এলস 

পড়েলর্! 

  

পেটচললত জল  লর পস্টাল  িাচপল ়ে চদল অতীন।  এখনও তার অস্বচে  ালে না।  চসদ্ধােবটা 

আসলে না পেন? আজই পস পসই র্াচ্চা পমল ়েটার সলে পোোও অোপল ়েন্টলমন্ট েলরলে 

চে না পে জালন! 

  

অতীন বাতা পর্ৌচদর চদলে পপেন চফলর আলে।   দ্রমচহলা পদখলত পর্ব সুন্দর, চেন্তু 

রূলপর জনে অহঙ্কালরর  ার্টা পনই, র্ের্হার িমৎোর।  এই প  র্োগ হাচরল ়ে চর্পলদ 

পলড়েলেন, পসটা চনল ়েও পহলস পহলস েো র্ললেন।  এই রেম এেজন মচহলার সলে 

চেেুক্ষণ গল্প েরলত পতা।  প -লোলনা মানুলষরই  াল লাগার েো।  অতীন চনলজই রু্ঝলত 

পারলে না, পস পেন এই মচহলার উপচস্থ্চত পেন্দ েরলত পারলে না।  ওেঁর সলে আলালপর 

প্রেম চদলনই গণ্ডলগাল েলর পফলার জনে।  উচন পতা এের্ারও পোলনা  ার্ পদখান চন প  

উচন তার পসচদলনর র্ের্হালর আহত হল ়েলেন! 

  

বাতা পর্ৌচদ োলে এলস র্লললন, র্ালিলরলদর ঘলর  ীষণ পুরুষ পুরুষ গন্ধ োলে।  

জালনন, আমার পচরষ্কার র্াচতে আলে।  এই রেম পোলনা ঘলর এললই আমার হাত দুলটা 
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চনবচপব েলর, ইলে েলর সর্ চেেু গুচেল ়ে চঠেঠাে েলর চদই।  রা্ন াঘলরর 

ও ়োললপপালরও পঝাললর দাগ লাচগল ়েলেন? 

  

অতীন শুেলনা  ালর্ চজলেস েরললা, আপনার ে’ িামি চিচন? 

  

–এে িামি।  চেন্তু দুলটা চট র্োগ পদলর্ন।  

  

–দুধ পমবালর্া, না পলরু্? 

  

–পলরু্ও আলে নাচে? 

  

আসল পলরু্ ন ়ে, এেটা প্লাচস্টলের ততচর অচর্েল হললদ রলঙর পলরু্, তার মলধে এে 

আউন্স।  রস, চটপলল পফােঁটা পফােঁটা পলড়ে।  পসটা হালত চনল ়ে বাতা পর্ৌচদ র্লললন, এই 

চজচনসটা আচম েখলনা র্ের্হার েচরচন।  আচম পফ্রস পলরু্ই পেন্দ েচর।  

  

িাল ়ের োপটা বাতা পর্ৌচদর হালত তুলল চদল ়ে অতীন এেটু দূলর সলর পগল।   দ্রমচহলা 

এলের্ালর গা পঘেঁলষ দােঁচড়েল ়েচেললন।  অনে পোলনা মতলর্ আলে না চে? দরজা র্ন্ধ, ঘলরর 

মলধে দু’ জন নারী আর পুরুষ, এত োলে এলস েো র্লার দরোর েী?  

  

অতীন মলন মলন চঠে েরললা, এই মচহলা  চদ তার সলে পপ্রম েরার পিটিরা েলরন, তা 

হলল পস এমন চবক্ষা পদলর্,  া উচন জীর্লন  ুললর্ন না! এলদলব এলস পমমসালহর্ 

হল ়েলেন,  ার তার সলে র্োচ িার েলর পর্ড়োন মলন হলে।  চসদ্ধােব পফরার সলে সলে 

পস র্ললর্, তুই প  বাতা পর্ৌচদর এত প্রবিংসা েরচেচল, ইচন প  আমার সলে শুলত 

িাইচেললন পর! এই সর্।  পমল ়েলেলললদর আমার েুেঁলতও পঘ্ন া েলর।  

  

অতীন আড়ে পিালখ বাতা পর্ৌচদর চদলে তাোললা।  র্ালরা ়োচর পর্ৌচদ, চেল ়েটার েলরন, 

সর্াইলে পডলে পডলে খাও ়োন, আর এেলা পেলললদর অোপাটবলমলন্ট িলল আলসন  খন 

তখন!  
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বাতা পর্ৌচদ িাল ়ে িুমুে চদল ়ে র্লললন, র্ািঃ! েোঙ্ক ইউ! আপনার সম্পলেব চর্ জাচন না।  

আপচন চে িােচর েলরন, না এখলনা পড়েলেন? 

  

–আচম েুচলচগচর েচর! 

  

বাতা পর্ৌচদ মধুর ালর্ হাসললন।  

  

অতীন আর্ার পজার চদল ়ে র্লললা, আচম োলেই এেটা সুপার মালেবলট লচর পেলে 

মালপত্তর নামাই।  সিালহ চতন চদন।  

  

–প্রেম প্রেম এলস অলনেলেই এরেম অড জর্ েরলত হ ়ে।  েত োত্র-োত্রী পহাহালটল-

পরলোরােঁ ়ে র্াসন মাজার োজ েলর।  এলদলব চডগচনচট অফ পলর্ার আলে।  

  

–চডগচনচট অফ পলর্ার আর্ার েী! এলদলব টাো োড়ো এেচদনও পর্েঁলি োো  া ়ে না।  

র্ললই পলালে র্াধে হল ়ে প -লোলনা োজ েলর।  পলখাপড়ো চবলখ েুচলচগচর চেিংর্া চঝ-

িােরচগচর েরার মলধে পোলনা চডগচনচট অফ পলর্ার পনই! 

  

–আমার এে পদওর অলনেচদন গোস পস্টবলন অোলটনলডন্ট-এর োজ েলরলে।  এখন পস 

পহা ়োইট েলার জর্ পপল ়েলে।  প্রেম চেেুচদন েটির েরলত হ ়ে।  

  

–এখালন লাচে ঝােঁটা পখল ়েও দােঁলত দােঁত োমলড়ে পলড়ে োেলত হ ়ে,  চদ এেচদন র্ড়েললাে 

হও ়ো  া ়ে এই আবা ়ে! 

  

বাতা পর্ৌচদ এর্ার এত পজার পহলস উঠললন প  তােঁর হালতর িাল ়ের োপ িললে পগল, 

খাচনেটা িা পড়েললা বাচড়েলত।  তাড়োতাচড়ে োপটা পটচর্লল নাচমল ়ে পরলখ চতচন র্লললন, 

পপপার নোপচেন আলে? 

  

অতীন দু’চতনখানা োগজ এলন চদল।  বাতা পর্ৌচদ বাচড়ে মুেলত মুেলতও হাসলত লাগললন।  

অতীলনর গা জ্বললত লাগল।  এরেম অোরণ হাচস পমল ়েরাই শুধু হাসলত পালর।  
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অতীন এর্ার আর সলর পগল না।  বাতা পর্ৌচদ হাচস োচমল ়ে এেদষচটিরলত এেটুক্ষণ তাচেল ়ে 

রইললন তার চদলে।  অতীন প তলর প তলর অলপক্ষা েরলে, পস মচহলালে চসডােবান 

শুরু েরার সুল াগ চদলে।  

  

–আপচন নাচে পসচদন আমার র্াচড়ে পেলে পফরার সম ়ে িলত গাচড়ে পেলে লাফ 

চদল ়েচেললন? 

  

–এ েো পে র্লললে আপনালে? 

  

–প -ই র্লুে, ঘটনাটা চে সচতে? 

  

–হোেঁ।  

  

–পেন, ঐ রেম েলরচেললন পেন? 

  

–আমার ইলে হল ়েচেল।  

  

–প্রেলম শুলন প লর্চেলুম, আচম চেিংর্া আমার র্াচড়ের পেউ পসচদন আপনার সলে খারাপ 

র্ের্হার েলরলে।  আমার এত লজ্জা হল ়েচেল।  

  

বাতা পর্ৌচদ এেটা হাত তুলললন।  অতীন  ার্ললা, এইর্ার উচন তালে পোেঁলর্ন, সাত্বনানা 

পদর্ার েলল চসডােবলনর প্রেম ের।  ওর রু্লের আেঁিলটা খলস পগলে অলধবেটা, ইলে 

েলরই েলরলেন চনশ্চ ়েই।  

  

বাতা পর্ৌচদ তােঁর ফস, নরম র্ােঁ হালতর তালুটা অতীলনর মুলখর োলে এলন র্লললন, এই 

পদখলেন, েত র্ড়ে এেটা োটা দাগ, এের্ার এেজন আমালে েুচর মারলত এলসচেল, 

আর এেটা দাগ আলে ঘালড়ে, পসটা িুললর তলা ়ে ঢাো পলড়ে  া ়ে।  

  

হাতটা নাচমল ়ে চতচন এেটা দীঘবশ্বাস পফলললন।  
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পেন প  চতচন হঠাৎ এই েোটা র্লললন তা পর্াঝা পগল না।  পরক্ষলণই চতচন র্লললন, 

আপচন আমালে দু ডলার ধার চদন।  চসদ্ধালেবর আসলত পদচর হলর্ মলন হলে, আচম পট্রলন।  

েলরই র্াচড়ে িলল  াই।  

  

এেটু অর্াে হললও অতীন ড্র ়োর পেলে পর্ব চেেু খুিলরা তুলল চনল।  বাতা পর্ৌচদ হাত 

পপলত পসগুললা চনললন, তারপর র্লললন, আপচন িা খাও ়োললন, প ়েসা চদললন পসজনে 

অলনে ধনের্াদ।  চসদ্ধােব চফরলল র্ললর্ন এেটা পফান েরলত।  গাচড়েটা োে আজলে।  

  

অতীন র্লললা, আপচন ইলে েরলল আর এেটু অলপক্ষা েরলত পালরন।  চসদ্ধােব 

পজনালরচল এই সমল ়েই পফলর।  

  

–নািঃ, আপনার চনশ্চ ়েই অনে োজ আলে, আপনার সম ়ে নটির েরলর্া না।  

  

–আচম  চদ আপনালে আর পোলনা ালর্ সাহা ে েরলত পাচর, মালন, আপনার এো 

পট্রলন।   াও ়োর অল েস আলে পতা? 

  

বাতা পর্ৌচদ আর্ার পহলস র্লললন, হোেঁ, অল েস আলে।  এেসম ়ে পতা আচম িােচরও।  

েলরচে।  

  

দরজার োলে চগল ়ে আর্ার পপেন চফলর চতচন র্লললন, জীর্লনর প মন অলনে খারাপ 

চদে আলে, পতমন  াললা চদেও আলে, তাই না? সর্ সম ়ে খারাপ চদেগুচলই পদখা চঠে 

না।  েত সম ়ে মানুষ েত সামানে চজচনস পপললই দারুণ খুবী হল ়ে  া ়ে! 

  

–হঠাৎ আমালে এই েোটা র্ললেন পেন? 

  

–এমচনই মলন এললা।  আচম মালঝ মালঝ এরেম উলটাপাটা েো র্চল।  এখানোর সর্াই 

জালন, পেউ চেেু মলন েলর না।  
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–এর আলগ আপচন েুচর মারার েো র্লললন।  আপচন চে পোলনা োরলণ আমালে   ়ে 

পপল ়েচেললন? 

  

–না, না, আপনালে   ়ে পালর্া পেন? আপনালে প্রেম চদন পদলখই আমার পোট  াইল ়ের 

েো মলন পলড়েচেল।  তারও চঠে আপনার মতনই রাগী রাগী স্ব ার্ আর র্ল ়েলসর তুলনা ়ে 

পেললমানুষ।  পস আর্ার েট্টর েচমউচনস্ট।  এই পদবটালে দু িলক্ষ পদখলত পালর না।  আচম 

এলদলব োচে র্লল আমালেও পস অোলমচরোন মলন েলর।  তা হলল আজ িচল! 

  

দরজা ়ে িাচর্ পঘারার্ার ব্ হললা, বাতা পর্ৌচদলে প্রা ়ে পঠলল প তলর ঢুেললা চসদ্ধােব।  

তারপরই পস পিেঁচিল ়ে উঠললা, েী র্োপার, বাতা পর্ৌচদ, আর্ার পনমত্ন  নাচে? েলর্, 

েলর্? 

  

বাতা পর্ৌচদ র্লললন, হোেঁ, এই বচনর্ার।  এর্ালর তাড়োতাচড়ে আসলত হলর্ চেন্তু, পসই প  

পতামরা রাত দুপুর েলর আলসা, পসচদন গান র্াজনা হলর্, সামলনর রর্ীন্দ্রজ ়েতীর পপ্রাগ্রাম 

চঠে হলর্।  

  

–পটচললফালন না র্লল আপচন চনলজ এত দূর িলল এলসলেন? 

  

–এ পাড়ো ়ে এলসচেলুম,  ার্লুম চনলজর মুলখ র্ললই  াই।  পতামার র্নু্ধর সলে গল্প েরাও 

হললা।  

  

–আপচন অতীলনর সলে গল্প েরললন? ও গল্প েরলত জালন? ও পতা এেটা চটচপেোল 

হুেঁলোমুলখা হোিংলা, র্াচড়ে তার র্ািংলা, মুলখ তার হাচস নাই পদলখলো? ও আপনার সলে 

ঝগড়োঝােঁচট র্া রাগারাচগ েলরচন পতা? 

  

–না, না, আমার সলে রাগারাচগ েরলর্ন পেন? উচন পতা চনলজর ওপলরই খুর্ পরলগ আলেন 

মলন হললা!  াই পহাে, আমালে িা-টা খাইল ়েলেন।  চসদ্ধােব, আচম আজ িচল, বচনর্ার 

চঠে এলসা, পতামার র্নু্ধর  চদ খুর্ আপচত্ত না োলে তা হলল সলে চনল ়ে এলসা! 
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অতীন এর্ালর প্রেষতই অর্াে হল ়ে পগলে।  এই  দ্রমচহলার িচরত্রটা পস চেেুই রু্ঝলত 

পারলে না।  র্োগ হারালনার োচহনীটা তা হলল চে রচসেতা, পসই জনেই হাসলত হাসলত 

র্লচেললন? চেন্তু ঐ েুলতা ়ে এলসও চতচন অনে চেেু পতা েরললন না! 

  

পস র্লললা, আপনার তা হলল হোেঁির্োগ হারা ়ে চন? 

  

চসদ্ধােব চজলেস েরললা, হোেঁির্োগ হাচরল ়েলে? েলর্? 

  

বাতা পর্ৌচদ অতীনলে পিাখ চদল ়ে ধমলে র্লললন, আপচন আমার েো শুলন রু্ঝলত 

পারললন।  

  

প  ও েোটা ওলে এখন র্ললত িাইচন! পর্িাচর অচফস পেলে পখলটখুলট এলসলে, এখন 

আচম ওলে পোলনা ট্রার্ল চদলত িাই না।  গাচড়েটা োল চনল ়ে পগললই হলর্।   া  ার্ার তা 

পতা পগলেই! 

  

চসদ্ধােব র্লললা, হোেঁির্োগ? গাচড়ে? েী হল ়েলে র্লুন পতা! র্সুন, বাতা পর্ৌচদ, এত 

হুলড়োহুচড়ে েরলেন পেন? 

  

চসদ্ধােব সর্ শুলন এেগাল পহলস র্লললা, আপচন প  এেচদন র্ললচেললন আপনার চেেু 

হারা ়ে না! ইউ েোন অলওল ়েজ পটে পে ়োর অফ ইল ়োরলসলফ? এর্ার ঠোলা রু্ঝললন 

পতা? গ্রীচনি চ লললজ েচর্, টুচরস্ট আর পিার সর্ সম ়ে চগসচগস েরলে।  এেচদন েী 

হল ়েলে জালনন, এেটা টুচরস্ট ফোচমচল, র্ার্া-মা-লেলল-লমল ়ে সর্ চমচলল ়ে িারজন, 

এখানোর রাো চদল ়ে ঘুরলে আর খিাখি েচর্ তুললে।  চেন্তু সর্ার েচর্ পতা এেসলে 

উঠলে না, প  তুললে, তারটা র্াদ  ালে, পসইজনে রাোর এেজন পলােলে পডলে, 

েোলমরাটা তার হালত চদল ়ে র্লললা,  াই, তুচম আমালদর এেটা েচর্ তুলল পদলর্? পসই 

পলােটা েোলমরাটা হালত চনল ়ে এেটু পপাজ মারললা, তারপর হঠাৎ এে পদৌলড়ে পাচলল ়ে 

পগল।  আর ধরাই পগল না তালে।  পনবালখার, রু্ঝললন না? েোলমরাটা চনল ়ে চগল ়ে পন্ 

বলপ চর্চক্র েলর গােঁজা চেনলর্! 
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বাতা পর্ৌচদ র্লললন, র্ার্ািঃ, আচম আর পতামালদর পাড়ো ়ে েক্ষলনা র্াজার েরলত আসচে।  

দরোর পনই আমার পফ্রস প চজলটর্লল! 

  

চসদ্ধােব র্লললা, বাত হল ়ে র্সুন! পনা প্রর্ললম।  এ পাড়োর পাচেবিং লট দবটা প বত পখালা 

োলে, আচম গাচড়ে র্ার েলর পদলর্া, পোলনা চিতা পনই, আপনালে র্াচড়ে পপৌেঁলে চদল ়ে 

আসলর্া।  অতীন র্োটা চনশ্চ ়েই চেেু রা্ন া েলর রালখচন আমার জনে, আপনার র্াচড়েলত 

পগলল ডাল- াত খাও ়োলর্ন চনশ্চ ়েই।  পদ ়োর ইজ অোনাদার পগ্রট চনউজ টু পড! পসচললেট 

েরলত হলর্! 

  

বাতা পর্ৌচদ র্লললন, তুচম গাচড়ে চেনলো, তাই পতা? আজই চেলন এলনলো নাচে? চসদ্ধােব 

হাসলত হাসলত র্লললা, গাচড়ে পেনা পতা সামানে র্োপার।  এলদলব গাচড়ে পেনা আর্ার 

পোলনা চনউজ নাচে? পর্োররাও গাচড়ে পেলন! এই অতীন হারামজাদা, চফ্রলজ েল ়েেটা 

র্ী ়োলরর েোন চেল না? র্ার ের, র্ার ের, সর্ পবষ েলর চদসচন পতা? আমালে পদ, 

বাতা পর্ৌচদলে পদ।  

  

বাতা পর্ৌচদ র্লললন, আচম এখন র্ী ়োর পখলত পারলর্া না! আচম র্ী ়োর  াললাও র্াচস 

না, তুচম জালনা।  

  

চসদ্ধােব র্লললা,  াললা না র্াসললও আজ এেটু পখলত হলর্ আমালদর সলে।  আপনার 

র্োগ হাচরল ়েলে র্লট, চেন্তু আপচন দারুন গুড লাে চনল ়ে এলসলেন আজ এই 

অোপাটবলমলন্ট! আপচন এত েটফট েরলেন পেন, পােঁিুদা পতা পনই বহলর।  র্াচড়েলত পে 

আপনার জনে অলপক্ষা েলর আলে? 

  

পসাফা ়ে র্লস পলড়ে চসদ্ধােব সামলনর পলা পটচর্লল পা তুলল চদল।  তারপর গলার টাইল ়ের 

চগট আলগা েরলত েরলত র্লললা, বাতা পর্ৌচদ, আপচন েতক্ষণ আলগ এলসলেন? 
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বাতা পর্ৌচদ র্লললন, তা প্রা ়ে পেঁ ়েতাচিব চমচনট।  পতামার র্নু্ধ এর মলধে আমালে িা েলর 

খাইল ়েলেন।  

  

চসদ্ধােব র্লললা, এতক্ষলণর মলধে ও আপনালে এোচধের্ার পবানা ়ে চন প  ও েুচলচগচর 

েলর? আই পর্ট! এই েোটা ও সর্াইলে গর্ব েলর জানালত  ালর্ালস! 

  

বাতা পর্ৌচদ সারা মুলখ হাচস ফুচটল ়ে র্লললন, ইউ লুজ, চসদ্ধােব! না, উচন এ েো আমালে 

এের্ালরর পর্বী র্ললন চন পতা! 

  

চফ্রজ খুলল র্ী ়োর েোন র্ার েরলত চগল ়ে অতীন ওলদর দু’জলনর চদলে র্ক্র দষচটিরলত 

তাোললা।  ওরা পেৌতুে েরলে তালে চনল ়ে।  পস প ন এেটা পর্াোলসাো  োর্া গোরাম।  

অেি পস পোলনা উপ ুক্ত উত্তরও চদলত পারলে না।  

  

চসদ্ধােব আর্ার মুরুচি িালল চজলেস েরললা, এই অতীন! পলচজ পর্ান্স! তুই আজ 

সারাচদলন ঘর পেলে র্ার হসচন, তাই না? 

  

অতীন সলে সলে র্লললা, হোেঁ, এের্ার পর্চরল ়েচেলুম।  

  

চসদ্ধােব বাতা পর্ৌচদর চদলে তাচেল ়ে র্লললা, পসলফ চপচট মানুলষর েতখাচন ক্ষচত েলর 

পদখললন পতা? এ পেললটা আলগ  াল চেল, এখন অনর্রত ইনচফচর ়েচরচট েমলপ্ললি 

 ুগলত  ুগলত চমলেে েো র্ললত চবলখলে।  

  

তারপর মুখ চফচরল ়ে র্লললা, বালা, তুই নীলি পগলল এের্ার পলটার র্িও পদখচত না? 

আমালে প াগা চদচেস? 

  

পলেট পেলে পস দুচট চিচঠ র্ার েরললা।  এেচট লম্বা, সাদা পলফাফা, অনেচট  ারতী ়ে 

খাম।  পসই দুখানা চিচঠ পস র্ােঁ হালত তুলল ধলর নাটেী ়ে  ালর্ র্লললা, র োগ টু চরলিস! 

র োগ টু চরলিস! দা পগ্রট আলমচরোন চমে! প  অতীন মজুমদার গতোল প বত চেল 

সুপার মালেবলটর েুচল, আজ পেলে পস পরসলপেলটর্ল স্কলার! অোই অতীন, এই দুলটা 
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চিচঠই পতার।  তার মলধে এই এেটা আচম খুলল পফললচে, চেউচর ়েচসচট দমন েরলত 

পাচরচন  াই! তুই র্স্টন ইউচন াচসবচটর োজটা পপল ়ে পগচেস! পপাস্ট ডক্টলরট েরচর্, প্লাস 

অোচসস্টান্টবীপ, মালস সালড়ে ে’পবা ডলার েলর পাচর্! 

  

অতীলনর দু’ হালত র্ী ়োলরর চটন, পস মমবরমূচতবর মতন চস্থ্র হল ়ে পগল।  পস জালন, চসদ্ধােব 

এরেম এেটা গুরুতর র্োপার চনল ়ে ই ়োচেব েরলর্ না।  তরু্, এ েী সচতে হলত পালর? 

পসলমস্টালরর শুরুলত পস চিচঠ পা ়েচন, অেি এখন, ও, এর্ার পতা সামার পোসব শুরু হলর্! 

  

চসদ্ধােব র্লললা, আমার োলে পতার চতন পবা নিই ডলার ধার, সর্ চেন্তু েড়ো ়ে গণ্ডা ়ে 

পবাধ েলর চদলত হলর্  াই! পতার ঋণ জীর্লন পবাধ েরলত পারলর্া না, এই ধরলনর 

ফালতু েোর্াতবা আচম শুনলত িাই না।  মাচন ইজ মাচন! 

  

অতীলনর ইলে েরললা, পদৌলড়ে চগল ়ে চসদ্ধােবলে জচড়েল ়ে ধরলত।  চতন পবা নিই ডলার 

পতা অচত সামানে, তার পিল ়ে অলনে পর্বী টাো চসদ্ধােব খরি েলরলে তার জনে।  চসদ্ধােবর 

এইটাই।  এেটা র্ড়ে গুণ, পস সর্ েোই হাো সুলর র্লল।  চসদ্ধােবর সলে এতচদন পেলেও 

অতীন তা চবখলত পারললা না।  

  

অতীন মলন মলন েুলট  ার্ার েো  ার্ললও পস দােঁচড়েল ়ে রইললা এেই জা ়েগা ়ে।  তার পা 

দুলটা প ন পপলরে পুেঁলত আটলে চদল ়েলে।  পস এখনও প ন চর্শ্বাস েরলত পারলে না।  

সচতে পস র্স্টলন  ার্ার সুল াগ পপল ়েলে? সালড়ে ে’পবা ডলার পদলর্? অলনে টাো! এই 

বাতা পর্ৌচদ 

  

আজ পসৌ াগে চনল ়ে এলসলেন।  

  

চসদ্ধােব বাতা পর্ৌচদলে র্লললা, েীরেম লাচে ডগ জালনন? পরাজ রা চত্তলর র্স্টলন বচমবলা 

র্লল এেটা পমল ়েলে পফান েলর অতীন।  লিং চডসলটন্স েল েরলত েরলত আমালে ফতুর 

েলর চদল, রু্ঝললন, বাতা পর্ৌচদ! পুলরালনা র্নু্ধ, মুলখ চেেু র্ললতও পাচর না।  তা োড়ো 
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পপ্রলমর র্োপার।  এখন পদখুন, োজ পপল পসই র্স্টলনই।  আর পটচললফান খরি েরার 

ঝালমলা রইললা না।  পপ্রচমোর সলে দু পর্লাই পদখা হলর্! 

  

বাতা পর্ৌচদ র্লললন, র্ািঃ, খুর্  াললা েো পতা।  এর্ার আবা েচর ওর রাগ েলম  ালর্।  

বচমবলা, মালন পোন বচমবলা? প  খুর্  াললা গান েলর? 

  

চসদ্ধােব হাতটা লম্বা েলর র্লললা, এই পন চিচঠ দুলটা।  পসলেিটা আচম খুচলচন, আচম 

েক্ষলনা পালসবানাল চিচঠ পচড়ে না।  

  

অতীন হাত র্াচড়েল ়ে চিচঠ দুলটা চনল।  তলর্, প -িােচরর ওপর তার  চর্ষেৎ জীর্ন, 

চনরাপত্তা, তার আত্মী ়ের্নু্ধলদর খুবী হর্ার র্োপার আলে, পসই দরোচর চিচঠটা পদখর্ার 

আলগ পস পদলবর চিচঠটা উলটপালট পদখললা।  পদব পেলে খুর্ েমই চিচঠ আলস।  তরু্ 

এে এেখানা এললই অতীন র্োেুল হল ়ে ওলঠ, চিচঠখানা েুেঁল ়েই পস প ন পদলবর মাচটর 

স্পবব পা ়ে।  

  

চিতী ়ে চিচঠখানা খুললতও হললা না।  চঠোনার হালতর পলখা পদলখই অতীন রু্ঝলত পারললা, 

পসটা অচলর চিচঠ! অতীলনর সর্লের পরাম সতেব হল ়ে উঠললা।  অলনেচদন অচলর সলে 

চিচঠপলত্র প াগাল াগ পনই।  চেন্তু প্রচতচদনই পস অচলর সলে েো র্লললে মলন মলন।  

অতীলনর।  চিচঠ না পপল ়ে অচলও পর্াধ হ ়ে অচ মান েলর চিচঠ পদ ়েচন।  আজই অচলর চিচঠ 

এললা! 

১৪. দরজা ়ে পর্ল শুলন 

দরজা ়ে পর্ল শুলন পদৌলড়ে এলস খুলল চদল টুনটুচন, আগন্তুেলে পদলখই পস োঠ হল ়ে পগল।  

র্াচড়েও ়োলার পেলল পলরব।  সাদা পোলন্টর ওপর প া ়োললর মতন োপলড়ের চট বাটব পরা, 

ঘালড়ে পাউডার, পিালখ হাো নীল রলঙর পরাদ িবমা।  টুনটুচনর চদলে েল ়েে পলে 

চস্থ্র ালর্ তাচেল ়ে পেলে পস িবমাটা খুলললা, তার এেটা পিাখ টেটলে লাল, েুতচনলত 
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চস্টচেিং প্লাস্টার।  সমূ্পণব অলিনা মানুলষর মতন র্লললা, আচম প্রতাপর্ারু্র সলে পদখা 

েরলত িাই।  

  

টুনটুচন চেেু র্লার আলগই পস প তলর ঢুলে এলস এেটা পর্লতর পি ়োলর র্সললা এর্িং 

চসগালরট ধরাললা।  টুনটুচনর রু্লের মলধে ধড়োস ধড়োস েরলে, পস দােঁচড়েল ়েই রইললা 

দরজার োলে।  

  

পলরব হুেুলমর সুলর র্লললা, প্রতাপর্ারু্লে খর্র দাও, আমার তাড়ো আলে! 

  

মামালে ডাের্ার আলগ টুনটুচন িলল এললা মুচ্ন র োলে।  খালটর ওপর উপুড়ে হল ়ে শুল ়ে 

এেরাব র্ই েচড়েল ়ে পড়োশুলনা েরা স্ব ার্ মুচ্ন র র্ার্লুর ঘরটা এখন মুচ্ন র দখলল।  তার 

চপলঠ লাল রলঙর ব্লাউলজর ওপর পখালা িুল েড়োলনা।  টুনটুচন খালটর পালব র্লস পলড়ে 

চফসচফস েলর র্লললা, এই মুচ্ন , এই মুচ্ন , পস এলসলে! 

  

সিম বতা্ীর ইচতহাস পেলে মন চফচরল ়ে এলন মুচ্ন  তাোললা টুনটুচনর চদলে।  টুনটুচনর 

মুখখানা  ল ়ে সরু হল ়ে পগলে, পিাখদুচটলত রালজের উৎেণ্ঠা।  

  

মুচ্ন  র্লললা, এলসলে পতা েী হল ়েলে, তালে েী র্লললা? 

  

–আমালে চেেু র্ললচন।  মামার সলে পদখা েরলত িা ়ে।  

  

–র্ার্ালে পডলে পদ! 

  

–এই মুচ্ন , ও  চদ মামালে সর্ েো র্লল পদ ়ে! 

  

মুচ্ন র পিালখ এখনও সিম বতা্ীর পঘার।  হঠাৎ তার র্ার্ালে মলন হললা পোলনা রাজেহীন 

পপ্রৌঢ়ে রাজার মতন।  েপাট র্লক্ষ িামড়োর র্মব, পোমলর তললা ়োর, পক্রাধদীি িকু্ষ, 

চর্শ্বাসঘাতেলদর বাচে পদর্ার জনে তােঁর ওলষ্ঠ বপলের েলঠার  চে।  পস পহলস র্লললা, 
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র্লুে না র্ার্ালে, র্লুে, তারপর ও ঠোলা রু্ঝলর্।  র্সর্ার ঘলরর পদ ়োলল এেটা িারু্ে 

ঝুললে পদচখসচন! 

  

–মুচ্ন , তুই এেটু চগল ়ে মামালে র্ল! 

  

–আচম এখন উঠলত পারলর্া না।   ািঃ, অত  ল ়ের েী আলে? র্ার্া পতালে চেেু চজলেস 

েরলল সর্ সচতে েো র্লচর্! তলর্ দোখ, ও পর্াধহ ়ে তালে চর্ল ়ে েরলত িা ়ে! 

  

প্রতাপ  খন র্সর্ার ঘলর ঢুেললন তখনও পলরলবর চসগালরট পবষ হ ়েচন, চেন্তু আর টান 

না।  চদল ়ে পসটা পস অোসলট্রলত গুেঁলজ চদল।  টুনটুচনর সামলন প্রতাপর্ারু্ র্লললও এখন পস 

অস্পটির ালর্ র্লললা, োোর্ারু্, আপনার োলে এেটা চর্লবষ দরোলর এলসচে।  

  

প্রতাপ র্লললন, হুেঁ, র্লসা।  পতামার র্ার্া পেমন আলেন? মাো নীিু েলর অোবলট্রটা 

পঘারালত পঘারালত পলরব র্লললা, এখন  াললা আলেন।  োোর্ারু্, শুলনলেন পর্াধহ ়ে, 

আমার চদচদর চর্ল ়ের পিটিরা িলচেল অলনেচদন ধলর, এর্ালর চঠে হল ়েলে।  এই সামলনর 

মালসই 

  

প্রতাপ স্পটিরত খুবী হল ়ে র্লললন, তাই নাচে, র্ািঃ, পবষ প বত রাচজ হল ়েলে তাহলল? 

পোো ়ে চঠে হললা? পাত্র েী েলর? 

  

–সাল ়েন্স েলললজর রীডার।  চদচদর সলে এেসলেই… মালন, োোর্ারু্, র্লচেলুম েী।  

  

–পতামার র্ার্ালে র্লল, খুর্ খুবী হল ়েচে।  হোেঁ  ালর্া, চনশ্চ ়েই  ালর্া, েত তাচরখ 

পলড়েলে? 

  

–তাচরখ এখলনা চঠে হ ়েচন, মালন, আচম আজ… 

  

এ র্াচড়ের মাচলে োনািন গুহচনল ়োগীর সলে প্রতালপর পচরি ়ে র্হুচদলনর।  চক্রচমনোল 

পেলসর উচেল চহলসলর্ এেসম ়ে পর্ব নাম েলরচেললন এর্িং প্রিুর টাো।  েলোতা বহলর 
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তােঁর চতনখানা র্াচড়ে।  দষচটিরবচক্ত খুর্ই ক্ষীণ হল ়ে  াও ়ো ়ে চতচন ওোলচত র্ন্ধ েলর 

চদল ়েলেন অলনে আলগই।  তােঁর পেললরা পেউ র্ার্ার পপবা পন ়েচন, তারা পলখাপড়ো ়ে 

সুচর্লধ েরলত পালরচন, র্রিং তােঁর পমলজালমল ়ে সুচমতা নোবনাল স্কলার হল ়েচেল।  এখন 

পস অোপ্লাল ়েড মোেলমচটেলস চপ এইি চড েলর সাল ়েন্স েলললজ পড়োলে।  সুচমতালে 

পদখলতও পর্ব সুশ্রী, চেন্তু পস পজদ ধলরচেল চেেুলতই চর্ল ়ে েরলর্ না।  এই চনল ়ে 

োনািনর্ারু্ অলনের্ার আলক্ষপ েলরলেন প্রতালপর োলে।  প  চপতার আচেবে সেচত 

আলে, চতচন পমল ়ের চর্ল ়ে চদলত না পারলল প ন সমালজ অপদস্থ্ হল ়ে  ান।  ধুমধাম েলর 

পমল ়ের চর্ল ়ে পদও ়ো পগল না, তাহলল আর এত টাো পরাজগার েলর লা  েী হললা! 

  

চেন্তু পলরব তার চদচদর চর্ল ়ের পনমত্ন  েরলত আলসচন।  এ র্াচড়েলত পস চসগালরট ধচরল ়ে 

পঢালেচন আলগ েখলনা, আজ তার িালিলন অনেরেম।  প্রতালপর সামলন প্রােচমে জড়েত।  

োচটল ়ে উলঠ পস এর্ার র্লললা, োোর্ারু্, আচম অনে এেটা েো র্ললত এলসচেলুম।  
  

–র্ললা! 

  

–চদচদর চর্ল ়ে চঠে হল ়েলে… আমালদর এখন খুর্ জা ়েগার টানাটাচন, তাই এই র্াচড়েটা 

আমালদর লাগলর্।  পসইজনেই র্লচেলাম, আপনারা  চদ এেটা অনে র্াচড়ে খুেঁলজ পনন।  

  

সামানে এেটা পোট এেতলা র্াচড়ে, োনািন গুহ চনল ়োগীর অনে সম্পচত্তর তুলনা ়ে অচত 

নগণে।  র্উর্াজালর তােঁর অনে এেচট র্াচড়েলত চতচরব ঘর  াড়োলট।  সম্প্রচত চনউ আচলপুলর 

আর এেচট জচম চেলনলেন।  প্রতাপ অচর্শ্বালসর হাচস চনল ়ে র্লললন, পতামার চদচদর 

চর্ল ়ের জনে এই র্াচড়ে লাগলর্ পেন, পাত্রচট চে ঘরজামাই হলত িা ়ে নাচে? 

  

পলরব চনরস স্বলর র্লললা, এ র্াচড়েলত আমালদর চেেু আত্মী ়েস্বজন এলস োেলর্ চর্ল ়ের 

সম ়ে, তার আলগ র্াচড়েটা পমরামত েরলত হলর্! 
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প্রতাপ র্লললন, র্াচড়েটা চর্চক্র েরলত িাও নাচে? জচমর দাম প রেম হু হু েলর র্াড়েলে, 

এই র্াচড়েটাই প লঙ  চদ এখালন এেটা চতন িারতলা তুললত পালরা, লা  হলর্ অলনে 

পর্বী! তাই েরলত র্ললা না র্ার্ালে।  আমালদর এেটা েোট চদও।  

  

–োোর্ারু্, পসরেম পোলনা প্লোন আমালদর পনই এখন।  চনলজলদর পলােজনলদর জনেই 

লাগলর্।  

  

–আমালদর তুলল চদলত িাইলো? পর্ব পতা,  ালর্া।  

  

–আপনারা  চদ এ মালসর মলধেই— 

  

–এ মালসর মলধেই পোো ়ে  ালর্া? অনে এেটা র্াচড়ে খুেঁলজ পপলত হলর্ পতা! 

  

–চদচদর চর্ল ়ে সামলনর মালসর দব র্ালরা তাচরলখর মলধেই পড়েলর্, তার আলগ এ র্াচড়েটা 

সচরল ়ে না চনলল, …আচম র্াইলর পেলে পদখচেলুম, চর্চেচর পিহারা হল ়েলে! সর্ 

 াড়োলটরাই র্াচড়ের এত অ ত্ন েলর! 

  

প্রতাপ  ুরু েুেঁিলে েল ়েে মুহূতব তাচেল ়ে রইললন পলরলবর চদলে।  তার মলধেই তােঁর 

এেটা েো মলন পলড়ে পগল।  র্ের চতনলে আলগ এই পলরলবর চঠে ওপলরর  াই ধীলরব 

এইরেম ালর্ প্রতালপর োলে এলস র্াচড়ে পেলড়ে পদর্ার খুর্ র্া ়েনাক্কা ধলরচেল।  প্রতাপ 

তখন োনািনর্ারু্র সলে পদখা েরলতই চতচন সর্ শুলন অর্াে হল ়েচেললন এর্িং ধমে 

চদল ়েচেললন চনলজর পেলললে।  প - াড়োলট চন ়েচমত ালর্  াড়ো চদল ়ে  া ়ে, তালে প  হুট 

েলর তুলল পদও ়ো  া ়ে না, তা চতচন চনলজ ঝানু উচেল হল ়ে  াললাই জালনন।  

  

প্রতাপ র্লললন, পতামার র্ার্ার সলে এে জলজর শ্রাদ্ধর্াচড়েলত পদখা হললা গত সিালহ, 

েই চতচন পতা চেেু র্লললন না।  অলনেক্ষণ গল্প েরললন আমার সলে! 
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পলরব র্লললা, র্ার্া আর এখন এসর্ চনল ়ে মাো ঘামান না।  প্রপাচটবর র্োপারগুললা 

আচমই পদখাশুলনা েরচে! আপনালে োোর্ারু্ এমালসর মলধেই র্াচড়ে োড়েলত হলর্।  আচম 

চঠে েলরচে… 

  

–তুচম েী চঠে েলরলে, তা আমার পবানার আগ্রহ পনই পলরব।  র্ালপর সম্পচত্ত পদখালবানা 

েরলে, পর্ব  াললা েো, তার আলগ সর্ চন ়েমোনুন চবলখ নাও! আধখানা মালসর মলধে 

পোলনা  াড়োলটলে তুলল পদর্ার পনাচটব পদও ়ো  া ়ে? 

  

-–চঠে আলে, আজ পতা মালসর ে’ তাচরখ।  আপনালে আগামী মালসর ে’ তাচরখ প বত 

টাইম চদচে! 

  

–তুচম পর্াধহ ়ে জালনা না, পতামার র্ার্া আমালে চনলজ পডলে এলন এই র্াচড়ে  াড়ো 

চদল ়েচেললন।  এখনও  াড়োর রচবলদ তােঁর সই োলে।  পতামার পোলনা েো আচম শুনলত 

িাই না।  পতামার র্ার্ার োে পেলে চিচঠ চনল ়ে এলসা, চেিংর্া, পতামার োলে পাও ়োর অফ 

অোটচনব আলে? েই পদচখ? 

  

–োোর্ারু্, এসর্ েো তুললল শুধু ঝালমলা র্াড়েলর্।  এ র্াচড়ে আপনালদর এর্ার পেলড়ে 

চদলত হলর্ই।  এত েম  াড়ো ়ে  াড়োলট রাখলল আমালদর পহচ  লস্।  

  

এই পলরবলে অলনে পোট র্ল ়েস পেলে পদখলেন প্রতাপ।  এের্ার ওলে নলরন্দ্রপুর 

রামেষষ্ণ চমবন স্কুলল  চতব েলর পদও ়ো হল ়েচেল, পসখান পেলে পাচলল ়ে আলস।  আর 

এের্ার তালে লাচগল ়ে পদও ়ো হল ়েচেল পর্হালার এেচট োরখানা ়ে অোলপ্রচন্টস চহলসলর্।  

োনািনর্ারু্ পিল ়েচেললন, তােঁর পেললরা পখলট পখলত চবখুে, চেন্তু চেেুলতই তা হর্ার ন ়ে, 

ওরা অল্প র্ল ়েস পেলেই র্ার্ার টাোর স্বাদ পপল ়ে পগলে।  

  

প্রতাপ র্লললন, ঝালমলা র্াড়েলর্ মালন? এের্ার পতামার দাদা এই চনল ়ে র্ােঁদরাচম েরলত 

এলসচেল, পতামার র্ার্া তালে শুধু মারলত র্াচে পরলখচেললন।  পস এখন পগল পোো ়ে? 
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তুচমও চে তার পে ধলরলে নাচে? অনে র্াচড়ে পেন্দ হলল এ র্াচড়ে পেলড়ে পদলর্া, এে মাস 

দু’মালসর মলধে োড়োর প্রশ্নই ওলঠ না।  

  

–এখালন এত েম  াড়ো ়ে আলেন, এরপর আর পোলনা র্াচড়েই আপনালদর পেন্দ হলর্ 

না।  সর্  াড়োলটই এই েো র্লল, আচম জাচন, এই র্লল টাইম পাস েলর।  

  

–তুচম পর্চব পাো পাো েো র্ললে, পলরব! পতামার র্ার্ার সই েরা পনাচটস দাও আলগ, 

তারপর পদখলর্া েলর্ উলঠ  াও ়ো  া ়ে।  

  

–তাহলল আর র্ার্ার চিচঠ ন ়ে, আপনালে উচেললর চিচঠই পাঠালর্া! মালন পাঠালত র্াধে 

হলর্া! উইে ও ়োন মানেস পনাচটস! 

  

দপ েলর আগুন জ্বলল উঠললা প্রতালপর মাো ়ে।  প্রা ়ে োপ্পড়ে মারার জনে হাত 

উচঠল ়েচেললন চতচন, অচত েলটির সামলল র্লললন, েী, তুচম আমালে উচেললর চিচঠর   ়ে 

পদখালো? পর্ ়োদচপ েরলত এলসলো এখালন? োনািনর্ারু্ এেজন সজ্জন,  দ্রললাে, 

তার  ত েুলাোর সতান! পর্লরাও, পর্লরাও এখান পেলে! 

  

পলরবও উলঠ দােঁচড়েল ়ে র্লললা, পদখুন, পিাখ রাঙালর্ন না! ওসর্ পঢর পদখা আলে।  

আপনার সলে এতক্ষণ সম্মান েলর েো র্ললচে… আপচন পর্রুলত র্ললেন োলে? এটা 

আমার চনলজর র্াচড়ে! 

  

প্রতাপ র্লললন, র্াচড়ে এের্ার  াড়ো চদলল পস র্াচড়ের পিৌহচদ্দর মলধে চর্না অনুমচতলত 

র্াচড়েও ়োলার পঢাোর অচধোর োলে না।  তুচম খর্দবার আর এ র্াচড়েলত ঢুেলর্ না!  াও, 

আমার পিালখর সামলন পেলে িলল  াও… 

  

িোেঁিালমচি শুলন েুলট এললন মমতা।  স্বামীলে আড়োল েলর র্লললন, আিঃ, েী শুধু শুধু 

মাো গরম েরলো! িুপ েলরা পতা।  েী হল ়েলে পলরব? র্লসা, র্লসা, এেটু িা খালর্ তুচম? 
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পলরব পঠােঁট পর্েঁচেল ়ে র্লললা, িো? এখন আমালে িা পখলত র্ললেন! আপনারা  তচদন 

োেলর্ন, ততচদন এ র্াচড়েলত আচম পপোপও েরলত আসলর্া না।  আর এ েোও র্লল 

চদচে, এই মালসর মলধে র্াচড়ে না পেলড়ে চদলল আপনালদর আচম রাো ়ে দােঁড়ে েচরল ়ে 

োড়েলর্া!  চদ না পাচর, তাহলল আমার নাম পলরব গুহ চনল ়োগী ন ়ে! সর্ চজচনসপত্র েুেঁলড়ে 

েুেঁলড়ে রাো ়ে পফলল পদলর্া।   চদ চহম্মৎ োলে, আমা ়ে রুখলর্ন!  

  

অচত নাটেী ়ে  চেলত পস দড়োম েলর দরজা ধাক্কা চদল ়ে পর্চরল ়ে পগল! 

  

প্রতাপ র্লললন, আমালে পিট েলর পগল? একু্ষচন োনা ়ে ডাল ়েচর েরলর্া, ওর নালম 

চক্রচমনোল পেস আনলর্া! এেটা হতোড়ো র্ােঁদর।  

  

মমতা র্লললন, েী হলে েী? চপ্লজ িুপ েরলর্ এেটু! পতামার হাই পপ্রসার, এরেম 

র্াড়োর্াচড়ে েরলল… তুচম পেললটালে র্াচড়ে পেলে পর্চরল ়ে প লত র্ললল পেন? এটা পতামার 

অনো ়ে 

  

মমতালে পঠলল সচরল ়ে চদল ়ে প্রতাপ তখনই র্াইলর প লত উদেত হল ়ে চেললন, হঠাৎ তােঁর 

মাোটা চঝমচঝম েলর উঠললা।  চতচন র্লস পড়েললন পি ়োলর।  

  

টুনটুচন আড়োলল দােঁচড়েল ়ে শুনচেল, পস এর্ার মুচ্ন র োলে এলস পেেঁলদ পফলললা।  তার মলন 

ক্ষীণ আবা পজলগ চেল, হ ়েলতা পলরব তালে চর্ল ়ে েরার প্রোর্ই পদলর্! 

  

মুচ্ন  আর্ার চফলর পগলে সুদূর অতীলত, র্াইলরর ঘলরর পগালমাল তার োলন আলসচন।  

পস টুনটুচনলে পদলখ র্লললা, েী হললা পর, সর্ চঠে হল ়ে পগল? 

  

টুনটুচন র্লললা, ঐ পলােটা মামালে অপমান েরললা, খারাপ খারাপ েো র্লললা।  এই 

মুচ্ন , মামা অোন হল ়ে পগলে! 

  

রাজেহীন, অচ মানী পপ্রৌঢ়ে রাজার মুখখানা আর্ার প লস উঠললা মুচ্ন র পিালখ।  এইসর্ 

রাজারা র্ারর্ার লাচিত, অপমাচনত হন র্লট, চেন্তু পবষপ বত চঠেই চজলত  ান! 
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টুনটুচনর সলে মুচ্ন ও িলল এললা র্ার্ালে পদখলত।  প্রতাপ অোন হল ়ে  ানচন র্লট, চেন্তু 

পিাখ রু্লজ মাো এচলল ়ে র্লস আলেন পলরলবরই পচরতেক্ত পি ়োলর।  পাখাটা ফুল স্পীলড 

িাচলল ়ে চদল ়ে মমতা হাত রু্চলল ়ে চদলেন তােঁর েপালল।  প্রতালপর পঠােঁলটর দু’পাব পেেঁলপ 

পেেঁলপ উঠলে।  

  

মুচ্ন  তাোললা টুনটুচনর চদলে, এর্ালর আসল ঘটনাটা আর পগাপন রাখা  া ়ে না।  

  

এেটু র্ালদ প্রতাপ অলনেটা সুস্থ্ হল ়ে ওলঠ স্নান েরলত পগলল মুচ্ন  মমতালে পডলে 

র্লললা, মা পবালনা, এেটা েো আলে! 

  

ঘটনাটা ঘলটলে মাত্র দু’ চদন আলগ।  

  

েলললজ  চতব হল ়েও টুনটুচনর পড়োশুনা ়ে মন  া ়েচন।  পস এচদে ওচদে ঘুলর পর্ড়ো ়ে।  

তালে সামলালনার দাচ ়েত্ব মুচ্ন র,  চদও পস টুনটুচনর পিল ়ে র্ল ়েলস পোট।  টুনটুচনলে চর্ল ়ে 

পদর্ার পিটিরা হলে, চেন্তু এখলনা চঠে হ ়েচন চেেু।  

  

দু’চদন আলগ সলন্ধলর্লা চটউবাচন পসলর পফরার পলে মুচ্ন  হঠাৎ পদখলত পপল ়েচেল টুনটুচন 

পাবাপাচব পহেঁলট  ালে এই পলরলবর সলে, হাজরা পালেবর পালব।  মুচ্ন  শুধু অর্াে হ ়েচন, 

পরলগও চগল ়েচেল সলে সলে।  এই পলরলবর দাদা ধীলরলবর সলে র্ার্লুর এের্ার 

হাতাহাচত হল ়েচেল, োরণ পস এেটা খারাপ েো র্ললচেল ফুলচদর নালম।  পলরবটাও 

র্দ পেলল, মুচ্ন  জালন, পস পমল ়েলদর চদলে চর্শ্রী ালর্ তাো ়ে।  এই পলরলবর সলে পোো ়ে 

 ালে টুনটুচন! 

  

সলন্ধলর্লা রাো ়ে অলনে মানুষজন, তাই মুচ্ন    ়ে পা ়েচন, পস পসাজা ওলদর সামলন এলস 

দােঁচড়েল ়ে র্ললচেল, এই টুনটুচন, র্াচড়ে িল! 

  

পলরব র্ললচেল, না, ও এখন র্াচড়ে  ালর্ না।  ওর জনে আচম চেল ়েটালরর চটচেট চেলনচে, 

ও আমার সলে চেল ়েটালর  ালর্! 
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মুচ্ন  টুনটুচনর পিালখর চদলে তাচেল ়ে চজলেস েলরচেল, টুনটুচন, তুই চেল ়েটালর  াচর্, 

র্াচড়েলত র্লল এলসচেস? 

  

টুনটুচন সলে সলে মাো পনলড়ে র্ললচেল, না, আচম চেল ়েটালর  ালর্া না! 

  

র্োপারটা পর্চব দূর গড়োলতা না।  এরেম পোটখালটা নাটে পতা রাোঘালট প্রা ়েই হ ়ে, 

পেউ চর্লবষ মাো ঘামা ়ে না।  চেন্তু জগুর্ারু্র র্াজালরর পদাতলার মলদর পদাোলন পলরব 

সারা।  দুপুর-চর্লেল মদেপান েলরচেল র্ললই পস োণ্ডোনটুেু হাচরল ়েচেল।  েলোতার 

রাো ়ে িলালফরার েল ়েেচট অলঘাচষত চন ়েম রীচত আলে।  তার মলধে এেটা হললা এই 

প  প্রচতচট পমালড়ের মাো ়ে গুে গুে চনষ্কম  ুর্লেরা  চদ পে-িলচত  ুর্তীলদর চদলে 

নানা রেম রসাললা মতর্ে েুেঁলড়ে পদ ়ে, তা পেউ গাল ়ে মালখ না।  আরও চেেু চেেু 

অস েতাও সহে েরা হ ়ে।  চেন্তু প্রোলবে পোলনা পমল ়ের গাল ়ে হাত পদও ়ো অমাজবনী ়ে 

অপরাধ! তখনই পজলগ ওলঠ চনম্নমধেচর্ত্ত র্াঙাচললদর নীচতলর্াধ ও র্ীরত্ব।  

  

মুচ্ন র সলে েো োটাোচট েরলত েরলত পলরব এে সম ়ে টুনটুচনর হাত পিলপ ধলর 

জচড়েত গলা ়ে র্ললচেল, আলর্াৎ ও  ালর্ আমার সলে! তুই  া না, পুেঁিলে পমল ়ে র্াচড়েলত 

চগল ়ে মাল ়ের আেঁিল ধলর দুধ পখলগ  া! এ আমার গালব পফ্রি, এলে আচম প খালন খুবী 

চনল ়ে  ালর্া! 

  

টুনটুচন হাত োড়োর্ার পিটিরা েলর র্লল উলঠচেল, না, না, আচম  ালর্া না! আচম র্াচড়ে 

 ালর্া! 

  

তকু্ষচণ পোো পেলে িার পােঁিচট পেলল তহ তহ েলর এলস ঝােঁচপল ়ে পলড়েচেল পলরলবর ওপর! 

পমল ়েলেললর ইজ্জৎ চনল ়ে টানাটাচন! র্াচড়েলত মা-লর্ান পনই! 

  

তারা চেল-ঘুেঁচষ-লাচে মারলত লাগললা পলরবলে।  মুচ্ন রা  োর্ািোো পখল ়ে চগল ়েচেল।  

পলরব তালদর র্াচড়েও ়োলার পেলল, তালে ওরা এতটা বাচে চদলত িা ়ে চন।  চেন্তু তখন 
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আর ওলদর র্াধা পদর্ারও ক্ষমতা পনই।  এেজন পপ্রৌঢ়ে ওলদর র্লললন, মা, পতামরা র্াচড়ে 

িলল  াও।  এই পনািংরা র্োপালরর মলধে আর পেলো না! 

  

পফরার পলে মুচ্ন র পজরার উত্তলর টুনটুচন র্ললচেল, তার পোলনা পদাষ পনই, পলরব প্রা ়েই 

তার সলে পদখা েলর র্লল, আচম পতামা ়ে  াললার্াচস! আচম পতামা ়ে  াললার্াচস! 

আইসচক্রম খাও ়োলত িা ়ে, র্াচলগি পললে চনল ়ে প লত িা ়ে।  টুনটুচন  ত র্লল প  মামা 

জানলত পারলল রাগ েরলর্ন… 

  

সরল পমল ়েরাও খুর্ চমলেের্াদী হলত পালর।  মুচ্ন র োলে চনখুেঁত চনরপরালধর  ার্ েলর 

োেললও টুনটুচন এর আলগ চতনর্ার পলরলবর সলে পজাড়ো গীজার পালব পািার্ী 

পহাটললর পদবা ঢাো পেচর্লন র্লস িপ োটললট পখল ়েলে ও িুমু প বত সম্মচত চদল ়েলে।  

তার মুখ পদলখ এসর্ চেেুই পর্াঝার উপা ়ে পনই, সর্ পদাষ পস চদল ়ে চদল পলরলবর ঘালড়ে।  

  

এ োচহনী শুলন মমতা দারুণ আতচঙ্কত হললন এর্িং সলে সলে চঠে েলর পফলললন, এ 

র্াচড়েলত আর চেেুলতই োো িললর্ না।  পলরব প্রচতলবাধ চনলত এলসলে, পস োড়েলর্ না।  

সহলজ।  োনািনর্ারু্ রু্লড়ো হল ়েলেন, পিালখ পদখলত পান না, চতচন েী েলর সামলালর্ন 

এই অস ে পেলললদর।  প্রতাপ রু্ঝলর্ন না, শুধু আইন োনুন চদল ়ে পদবটা িলল না, মামলা 

েলর ওরা  াড়োলট ওঠালত না পারললও এমন অতোিার শুরু েরলর্ প  পটো  ালর্ না।  

আলগরর্ার তরু্ র্ার্লু চেল র্াচড়েলত, র্ার্লুর র্নু্ধর্ান্ধলর্র দল চেল, তালদর   ়ে পপলত 

ধীলরব-পলরবরা।  এখন প্রতাপ আদাললত িলল পগলল র্াচড়েলত শুধু িারচট নারী, ওরা েখন 

েী উৎপাত েরলর্, তার চেেু চঠে পনই।  এই সম ়ে নেবাললদর নাম েলর র্াচড়েলত  খন 

তখন পেললরা ঢুলে পড়েলত পালর।  

  

মমতার প্রোর্ শুলন প্রতাপ  োরীচত গজবন েলর র্লল উঠললন, এ র্াচড়ে োড়েলর্া? 

েক্ষলনা!  চদ  াললা েলর,  দ্র ালর্ র্ললতা, অনে র্াচড়ে পদলখশুলন চনশ্চ ়েই পেলড়ে চদতাম।  

চেন্তু আমালে   ়ে পদখালর্? মুলখর ওপর বাচসল ়ে  ালর্? েরুে ওরা মামলা, অতত চতন 

িার র্ের িলুে।  
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সুপ্রীচত সোললর্লা জলপ র্লসচেললন, তাই পলরলবর পিাটপাট তখন পবালননচন।  চতচন 

মষদু গলা ়ে র্লললন, এত বোর  াড়ো, এখন োড়েলত পগলল নতুন র্াচড়েলত অলনে পর্বী 

 াড়ো চদলত হলর্ না? তলর্ চদনোল খারাপ, ওরা  চদ মারলত-টারলত আলস।  

  

প্রতাপ র্লললন, চর্মান আমালে এেটা চর াল ার চদলত পিল ়েচেল, পসটা এর্ার এলন।  

র্াচড়েলত রাখলর্া।  এইসর্ তোেঁলদাড়ে পেলললদর েী েলর বাল ়েো েরলত হ ়ে আচম জাচন।  

  

মমতা পিা ়োল বক্ত েলর স্বামীর চদলে চস্থ্র ালর্ তাচেল ়ে রইললন।  চতচন জালনন, 

প্রতালপর সলে তেব েলর লা  পনই, এের্ার পগােঁ ধরলল প্রতাপ  ুচক্তর ধার ধালরন না।  

টুনটুচনর সলে পলরলবর ঘটনাটাও জানালনা  ালর্ না প্রতাপলে, তা হলল চতচন হ ়েলতা 

টুনটুচনলে তুলল আোড়ে পমলরই র্সলর্ন।  

  

প্রতালপর পগােঁ-এর এেমাত্র উত্তর মমতার পজদ।  ওলদর দু’জলনর েোর মাঝখালন চতচন 

দষঢ়ে ালর্ র্লললন, আচম এ র্াচড়েলত আর চেেুলতই োেলর্া না! 

  

প্রতাপ র্লললন, তুচম র্ললো চে মলমা! এেটা িোিংড়ো পেলল এলস   ়ে পদখাললই 

আমালদর উলঠ প লত হলর্? 

  

মমতা র্লললন, পলরর র্াচড়েলত পজার েলর োেলত আমার পঘ্ন া েলর! আচম োেলর্া না 

র্ললচে, চেেুলত োেলর্া না, এটা অপ ়ো র্াচড়ে।  দরোর হ ়ে টাচলগি,  াদর্পুলর উলঠ 

 ালর্া।  চেিংর্া আরও দূলর।  

  

চর্লেললর্লা আদালত পেলে চফলরও প্রতাপ মমতার পজদ টলালত পারললন না এেটুও।  

মমতার মুখ েমেলম হল ়ে আলে।  মুচ্ন  আর টুনটুচন এের্ারও পর্রুললা না ঘর পেলে।  

প্রতাপ এেটা দীঘবশ্বাস পফলল  ার্ললন, আর্ার র্াচড়ে খুেঁজলত হলর্!  

  

এেোলল েলোতার অলনে র্াচড়েলত টু-ললট পলখা পর্াডব ঝুললতা, পসই সর্ পর্াডব েলর্ই 

অদষবে হল ়ে পগলে! এখন পলালে র্াচড়ে  াড়োর সন্ধান পা ়ে েী েলর? খর্লরর োগলজ 
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প সর্ েোলটর চর্োপন োলে, পসগুললার  াড়ো আড়োই হাজার চতন হাজার টাো! অত 

টাো র্াচড়ে  াড়ো পদর্ার মত পলােও আলে এ বহলর! ডাোচত না েলর পেউ এতটাো 

পরাজগার েরলত পালর? 

  

আদালত পেলে পফরার সম ়ে আজোল প্রতালপর চনজস্ব আদাচল রজ্জর্ পবখ ফােঁইলপত্র 

চনল ়ে র্াচড়ে প বত আলস।  এে চহলসলর্ পস এখন প্রতালপর র্চড গাডবও র্লট।  তার োে 

পেলে প্রতাপ র্াচড়ে পখােঁজার র্োপালর পরামবব চনললন।  রজ্জর্ পবখ র্লললা প  অলনে 

পালনর পদাোলন র্াচড়ে  াড়োর সন্ধান পাও ়ো  া ়ে।  পানও ়োলারা খর্র রালখ পাড়োর পোন 

র্াচড়ে খাচল হললা চেিংর্া  াড়োলট এললা।  পালনর পদাোলনর সামলন র্াচড়ের দালালরাও 

দােঁচড়েল ়ে োলে।  রজ্জর্ পবলখর র্াচড়ে পর্হালা ়ে, দরোর হলল পস পসচদলে সালহলর্র জনে 

র্াচড়ে খুেঁলজ চদলত পালর।  

  

মমতা এ র্াচড়ে পতা োড়েলর্নই, োলীঘাট পাড়োলতই আর োেলর্ন না র্লললেন।  প্রতাপ 

পদবচপ্র ়ে পালেবর পমালড়ের পালনর পদাোলনর সামলন এেজন দালাললর সন্ধান পপললন।  

তার হালত পােঁিখানা র্াচড়ে আলে।  প্রচতচট র্াচড়ে পদখালনার জনে তালে চদলত হলর্ দবটাো, 

আর পোলনা র্াচড়ে পেন্দ হলল তালে চদলত হলর্ এেমালসর  াড়ো।  অগতো পসই দালাললর 

সলেই এে সলন্ধলর্লা মমতালে চনল ়ে পর্রুললন প্রতাপ।  পর পর িারচট েোট পদখললন, 

প্রলতেেচটই অখাদে, মমতা নাে চসটলে রইললন।  পিম েোটচট চেন্তু িমৎোর, পর্ব 

পেন্দসই।   তীন দাস পরালড এেচট পোট পদাতলা র্াচড়ের পুলরা পদাতলাটা  াড়ো পদও ়ো 

হলর্, পর্ব ঝেঝলে পচরষ্কার আললা-হাও ়ো  ুক্ত, চতনখানা পবাও ়োর ঘর, আর এেচট 

পোট ঘর ও টানা র্ারান্দা।   াড়ো চতন পবা পেঁচিব টাো, প্রতালপর সালধের অচতচরক্ত ন ়ে।  

র্াচড়েও ়োলাচট ফুটফুলট ফস পোট্টখালট্টা মানুষ, পর্ব নম্র ও  দ্র, চতচন োলেন এেতলা ়ে, 

তােঁর স্ত্রীর র্ালতর অসুখ, চসেঁচড়ে  াঙলত পালরন না র্লল পদাতলাটা  াড়ো চদলেন।  

  

মমতার মুলখ হাচস ফুলটলে।  প্রতাপও অলনেটা হালো পর্াধ েরলেন।  এত সহলজ প  

এমন সুন্দর এেটা র্াচড়ে পাও ়ো  ালর্ চতচন আবাই েলরনচন।  র্স্তুত, োলীঘালটর র্াচড়ের 

তুলনা ়ে এ র্াচড়ে অলনে পর্বী মলনামত, পাড়োটাও  াললা।  র্াচড়েও ়োলা িা আচনল ়েলেন, 
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পসই িাল ়ে িুমুে চদলত চদলত প্রতাপ র্লললন, তাহলল আজই ফাইনাল েলর চনলত িাই।  

অোড ালন্সর টাোটা… 

  

র্াচড়েও ়োলা  দ্রললােচট দালালচটর চদলে মুখ চফচরল ়ে র্লললন, অোই পর্িু, তুই এনালদর 

সর্ েচিবন র্লল এলনচেস পতা? 

  

দালালচট র্লললা, না র্চলচন, তলর্ তালত পোলনা অসুচর্লধ হলর্ না।  ইচন হললন 

হাইলোলটবর জাজ… 

  

প্রতাপ র্াধা চদল ়ে র্লললন, না, হাইলোলটবর ন ়ে… 

  

দালালচট র্লললা, ঐ হললা চগল ়ে, আপচন সোর জাজ পতা! সোর, এ র্াচড়ের দুচট েচিবন 

আলে।  এেগাদা র্াচ্চাোচ্চা োেলল িললর্ না।  আর সোর পসলাচম চদলত হলর্ দব হাজার 

টাো! 

  

প্রতাপ প্রা ়ে আেঁতলে উলঠ র্লললন, পসলাচম? দব হাজার টাো? 

  

পসলাচম েোটা প  প্রতাপ আলগ পবালননচন তা ন ়ে।  র্াচড়ে  াড়োর র্োপালর এই চজচনসটা 

প  িললে পস েো খর্লরর োগলজও পর্লরা ়ে।  চেন্তু অলনের মুলখ পবানা আর খর্লরর 

োগলজ পড়োর তুলনা ়ে চনলজর অচ েতা চদল ়ে জানার তীেতা অলনেখাচন।  েোটা শুলনই 

প্রতালপর মলন হললা, এই পোট্টখালট্টা ফসবা মানুষচটলে প ন চতচন সচতেই পসলাম েরলত 

র্াধে হলর্ন এর্িং এর পাল ়ের োলে র্লস র্াচণ্ডল র্াচণ্ডল এেলবা টাোর পনাট উৎসগব 

েরলর্ন।  এই পলােচট র্াচড়েও ়োলা, শুধু পসই প াগেতালতই তার পসলাম ও তনলর্দে প্রাপে।  

  

প্রতাপ আর্ার র্লললন, দব হাজার টাো! 

  

র্াচড়েও ়োলাচট চমচটির েলর র্লললন, তার পেলে পতা েম েরা  ালর্ না।  এই েোলটর  াড়ো 

এমচনলত েত হ ়ে জালনন? অতত সালড়ে পােঁিলবা।   াড়ো েচমল ়ে পরলখচে।  
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প্রতাপ োেঁিুমািু ালর্ র্লললন, চতনখানা ঘর চতনলবা টাো েম পতা ন ়ে।  তারপলরও পেঁচিব 

টাো।  

  

–র্াজার ঘুলর পদখুন, তাহলল পরট রু্ঝলত পারলর্ন।  এেজন মালড়ো ়োরী পতা এ র্াচড়ে 

পনর্ার জনে ঝুললাঝুচল েরলে, পনহাৎ পোলনা র্াঙাচললে পদলর্া র্ললই…।  পর্বী  াড়ো 

চনল ়ে লা  পনই, রু্ঝললন, েলপালরবন টোি োটলর্, তারপর ইনোম টোি, প্রা ়ে সর্ই 

পেলট পনলর্।  সর্ টাোটা পহা ়োইলট চনলল লাল র ধন চপেঁপলড়ে ়ে পখল ়ে  া ়ে।  

  

প্রতাপ মাো নীিু েলর র্লস রইললন।  েত োরলণ মানুলষর োলে পোট হল ়ে প লত হ ়ে।  

এই পলােটা তালে অসহা ়ে েলর চদল ়েলে, পসটা উপল াগ েলর চমচটচমচট হাসলে।  এই 

পলােটা জালন না, এই র্াচড়ের অতত েুচড়ে গুণ দালমর সম্পচত্ত তালদর চেল এে সম ়ে।  

চেন্তু পস েো এখালন উচ্চারণ েরাও  ালর্ না! 

  

দব হাজার টাো এখন প্রতালপর োলে স্বলনও স্পববল াগে ন ়ে।  র্ার্লুলে চর্লদলব পাঠার্ার 

সম ়ে মমতার গ ়েনাগুললা সর্ পগলে।  লাইফ ইনচসওলরন্স পেলে ধার েরলত হল ়েলে, 

এোড়োও ধার আলে চর্মানচর্হারীর োলে।  র্াচড়ে  াড়ো সও ়ো চতনলবা টাো চদলত হললই 

সিংসালরর চেেু চেেু খরি োটোেঁট েরলত হলর্! 

  

এেটা দীঘবশ্বাস পফলল প্রতাপ র্লললন, দব হাজার টাো ব্লোে মাচন ে’জন র্াঙাচল চদলত 

পারলর্? 

  

র্াচড়েও ়োলাচট ব্ েলর হাসলত লাগললন।  পসই হাচসর মলধে স্পটির পবানা  ালে তােঁর 

মলনর েোচট অেবাৎ, দব হাজার টাোর েো শুনললই  ালদর মুখ শুচেল ়ে  া ়ে, তালদর 

আর্ার এই রেম র্াচড়ে পদখলত আসার বখ পেন? 

  

পলােচট আর্ার র্লললা, আপচন জজ, আপনালদর পতা নানা রেম পরাজগার।  আপনারা 

ইলে েরলল… 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 205 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পলােচট র্ােঁ হাত র্াচড়েল ়ে এেটা চর্শ্রী ধরলনর ইচেত েরলত  াচেল।  মমতা তাড়োতাচড়ে 

উলঠ পলড়ে তালে আড়োল েরললন।  স্বামীর পমজাজ প  ক্রমব িড়েলে, তা চতচন রু্লঝ 

পগলেন।  

  

পলােচটর র্ের্হার এতক্ষণ পর্ব  দ্র চেল, চেন্তু হাচসর ব্চট প ন খুর্ই অশ্লীল।  প্রতালপর 

ইলে হললা, পা পেলে িচট খুলল পলােটার দু গালল ঠাস ঠাস েলর পপটালত।  আর পোলনা 

েো।  না র্লল মমতালে চনল ়ে পর্চরল ়ে এললন র্াচড়ের র্াইলর।  

  

দালালচট চর্দা ়ে চনল এেচট দব টাো চনল ়ে।  আজ শুধু শুধু প্রা ়ে পিাব টাো গচ্চা পগল।  

  

এেটুখাচন এচগল ়ে এলস মমতা ঘাড়ে ঘুচরল ়ে তাচেল ়ে র্লললন, ইস, র্াচড়েটা র্ড়ে পেন্দ 

হল ়েচেল।  পগা।  েী সুন্দর বাত পাড়ো।  

  

র্াচড়েও ়োলার ওপর  তটা রাগ জলমচেল সর্টা মমতার মুলখর ওপর ফাচটল ়ে চদল ়ে প্রতাপ 

র্লললন, পতামরা চে আমালে িুচর-ডাোচত েরলত র্ললা? অত টাো পালর্া পোো ়ে 

আচম? 

  

অরু্ঝ রমণী তরু্ পহলস র্লললন, আহা, েলোতা ়ে  ারা র্াচড়ে  াড়ো পন ়ে, তারা সর্াই 

রু্চঝ িুচর-ডাোচত েলর? 

  

পসচদন রালত্র পর পর দুলটা পর্ামা পড়েললা োলীঘালটর র্াচড়ের সদর দরজা ়ে।  রাত তখন 

পপৌলন এেটা, ঘুচমল ়ে পলড়েচেল সর্াই, পর্ামা ফাটার চর্েট বল্ পজলগ উলঠ মমতা 

 ার্ললন, পলরব রু্চঝ দলর্ল চনল ়ে এখুচন র্াচড়ের মলধে ঢুলে আসলর্।  অনে অলস্ত্রর অ ালর্ 

প্রতাপ েুলট চগল ়ে িারু্েটা হালত চনললন।  চেন্তু আর চেেুই ঘটললা না।  এ শুধু পলরলবর 

পক্রালধর দুচট স্ফুচলে।  পস জাচনল ়ে চদলে, ক্রমবই এরেম ঘটলত োেলর্।  
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সদর দরজার এেটা পািা োত হল ়ে পলড়েলে।  পর্ামার বল্ প্রচতলর্বীলদর মলধে পোলনা 

প্রচতচক্র ়ো পনই।  নেবাললদর পদৌরালত্মে দুচট মাত্র পর্ামা পড়ো অচত সামানে ঘটনা।  োনা ়ে 

খর্র চদললও পাত্তা পদলর্ না।  পেউ খুন-জখম হ ়েচন, এটা আর্ার পোলনা পেস নাচে? 

  

পরচদন প্রতাপ পটচললফালন োনািনর্ারু্র সলে প াগাল াগ েরার পিটিরা েলর জানললন, 

চতচন গুরুতর অসুস্থ্ অর্স্থ্া ়ে নাচসবিং পহালম  চতব হল ়েলেন।  মমতা, মুচ্ন  আর টুনটুচনর র্াচড়ে 

পেলে পর্রুলনা র্ন্ধ েলর চদললন এলের্ালর।  প্রতাপলে চতচন র্লললন, প মন েলর পহাে, 

এ মালসর মলধে উলঠ প লতই হলর্! 

  

এখন প্রতাপ ঢােুচর ়ো, টাচলগলির চদলে র্াচড়ে পদখলত শুরু েলরলেন।  রজ্জর্ পবখ 

চখচদরপুলর এেটা সোর র্াচড়ের সন্ধান এলনলে, পসখালনও দু’ মালসর  াড়ো অচগ্রম চদলত 

হলর্।  এজলালব র্লস শুনাচন শুনলত শুনলত প্রতাপ অনেমনস্ক হল ়ে  ান।   ালে র্লল হাঘলর, 

তােঁর এখন পসই অর্স্থ্া।  এের্ার প  র্ােষ ূচম পেলে দ্রুত হ ়ে, পস পর্াধহ ়ে আর 

পোলনাচদনই চস্থ্র র্াসস্থ্ান।  পা ়ে না।  প্রতালপর েোর্াতবা ়ে পর্াধহ ়ে পর্াঝা  া ়ে প  তােঁর 

টাোর পজার পনই, নইলল সর্ র্াচড়েও ়োলাই তােঁর সলে অর্োর সুলর েো র্লল পেন? 

  

মাস পবষ হলত আর মাত্র ে’চদন র্াচে।  এর মলধে প্রতাপ োনািনর্ারু্র পোলড পলখা 

ফমবাল পনাচটস পপল ়ে পগলেন।  পলরবলে পদলখলেন দু’এের্ার সালোপাে চনল ়ে রাোর 

পমালড়ে দােঁচড়েল ়ে োেলত।  প্রতাপ প    ়ে পপল ়ে র্াচড়ে খুেঁজলেন, তা ওরা চনশ্চ ়েই পজলন 

পগলে।  প্রতালপর মুলখর ওপলর পলড়েলে এেটা োললা োপ।  এ সম ়ে চনলজর পেললটা  চদ 

অতত পালব োেলতা।  না, পেলল চর্প্লর্ ও পদলবাদ্ধালরর েুলতা ়ে এই সিংসারটালে সর্বস্বাত 

েলর এখন চর্লদলব র্লস আলে, পসখালন পস মজা ়ে আলে, চনজস্ব গাচড়ে িাচলল ়ে ঘুলর 

পর্ড়ো ়ে… 

  

আদালত পেলে পর্রুর্ার মুলখ এেজন সুদববন  ুর্ে প্রতালপর সামলন এলস নমস্কার 

জাচনল ়ে র্লললা, সোর, আচম খর্লরর োগলজর চরলপাটার, এেজন র্ািংলালদবী  দ্রললাে 

আপনার নালম এেজনলে খুেঁজলেন! আপচনই পতা প্রতাপ মজুমদার? 
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এেটু দূলর দােঁড়োলনা এেজন দাচড়েও ়োলা মধের্ ়েস্ক র্েচক্তলে পডলে পস র্লললা, 

তস ়েদসালহর্, পদখুন পতা, ইচনই চে আপনার–  

  

সুদীঘব িচিব র্েলরর র্ের্ধান।  মামুন ও প্রতাপ দু’জলনরই পিহারার অলনে পচরর্তবন।  

হল ়েলে, মামুলনর গালল অ ত্নর্চধবত দাচড়ে, প্রতালপর িুলল পাে ধলরলে, তরু্ দু’জলন 

দু’জলনর পিালখর চদলে তাচেল ়েই চিনলত পারললন।  

  

এতচদন পলর র্ালেসুহৃদলে পদলখ  তটা উচ্ছ্বচসত হল ়ে ওঠা উচিত চেল, ততটা পারললন 

না প্রতাপ।  তােঁর মুলখ এেটা পতলতা পতলতা  ার্।  প্রতাপ র্লললন, মামুন! তুচম েলর্ 

এলসলো! 

  

মামুনও প্রতাপলে পদলখই লাচফল ়ে উঠললন না।  র্রিং এেটু অপরাধীর মতন পহলস 

র্লললন, এলসচে পর্ব চেেুচদন, পতামার সন্ধান পাই নাই! 

  

তারপর আচলেনর্দ্ধ হললন দুই র্নু্ধ! 

  

চরলপাটার অরুণ পসনগুি র্লললা, আপনারা আলম-দুলধ চমলব পগললন পতা! আচম তাহলল 

এর্ার িচল? 

  

মামুলনর হাত ধলর হােঁটলত হােঁটলত প্রতাপ সিংলক্ষলপ শুলন চনললন ঢাোর খর্র ও মামুনলদর 

পরামহষবে পলা ়েনর্ষত্তাত।  তারপর চতচন চজলেস েরললন, পতামার পমল ়ে, পতামার  াগ্নী 

সলে এলসলে, তারা আলে পোো ়ে? 

  

মামুন র্লললন, পর্ের্াগালনর োলে এেটা র্াসা  াড়ো চনল ়েচে, পসখালন আলে 

পোলনারেলম! 

  

প্রতাপ আর্ার চর্মষব হল ়ে পগললন।  মামুলনর পমল ়ে- াগ্নী এলসলে, তারা অনে জা ়েগা ়ে 

োেলর্ পেন? প্রতালপর র্াচড়েলত একু্ষচন তালদর চনল ়ে আসা উচিত! প্রতাপ পস েোটা 

র্ললত চগল ়েও পেলম পগললন।  পোো ়ে আনলর্ন ওলদর? আজ রাচত্তলরই  চদ আর্ার পর্ামা 
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পলড়ে! েলোতা বহলরই প্রতালপর প  প্রা ়ে র্াস্তুহারার মতন অর্স্থ্া, তা চে প্রেম চদলনই 

মামুনলে পর্াঝালনা  ালর্! 

১৫. র্ড়ে পতেঁতুল গােটার চনলি 

র্ড়ে পতেঁতুল গােটার চনলি িুপ েলর দােঁচড়েল ়ে আলে পগালাপী।  আজ আোলব র্ড়ে পর্বী 

পজোৎস্না।  এই মাঝরালত পজোৎস্না এলের্ালর ফটফট েরলে।  দুলটা েুেুর পলজ নাড়েলে 

এলস পগালাপীর পাল ়ের োলে, চেন্তু ডােলে না, পগালাপীর গাল ়ের গন্ধ তালদর খুর্ পিনা, 

তাোড়ো পগালাপী তালদর পখলত পদ ়ে।  খাচনেটা দূলরর পোলনা ঘলর এেটা র্াচ্চা োেঁদলে 

টা টা েলর।  আর পোলনা ব্ পনই।  সারাচদন অসহে গরলমর পর এখন র্াতাস এেটু 

পমালাল ়েম হল ়েলে, এই সম ়ে সর্াই গাঢ়ে ালর্ ঘুলমা ়ে।  

  

পগালাপী পিাখ দুলটা প ন পজ্বলল পরলখলে, তার মুলখ ও বরীলর  ল ়ের পোলনা চিহ্ন পনই, 

পস অচতচরক্ত সার্ধানী হলত িা ়ে।  পতেঁতুল গােটার তলা ়ে ো ়ো আলে, চেন্তু পজোৎস্নার 

মলধে হােঁটলত পগলল তদর্াৎ পেউ তালে পদলখ পফললত পালর।  পনপীর ঠােুদা পেলবা রুগী, 

পস অলনে রাত প বত র্লস োলে ঘলরর সামলনর দাও ়ো ়ে।  গুদাম ঘলরর দু’জন গাডব 

আলে, তালদরও পজলগ।  োের্ার েো।  

  

এেটা দমো হাও ়ো ়ে গালের পাতার সরসর ব্ হললা, তখনই এেটা পদৌড়ে চদল 

পগালাপী।  পস চনলজও প ন িলত র্াতাস।  েুেুর দুলটা চেেু দূর এললা তার সলে, তারপর 

হঠাৎ এে জা ়েগা ়ে পেলম চগল ়ে উলটা চদলে চফরললা।  পগালাপী পনলম পগল ঢালু জচমলত, 

পর্ব খাচনেটা ঘুলর স্টাফ পো ়োটালরর পপেন চদে চদল ়ে এলস এেটা দরজার সামলন 

দােঁড়োললা।  দরজাটা এেটুখাচন ফােঁে েরা, প তলর পমাম জ্বললে।  ঘলরর মলধে এেচট মাত্র 

তালপাব োড়ো আর পোলনা আসর্ার্ পনই।  চর্োনার ওপর র্লস পস্টার লােব র্াসুলদর্ 

িক্রর্তবী এেমলন েী প ন চললখ  ালে।  
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পগালাপী দরজাটা সামানে পঠললতই পসই ব্ শুলন র্াসুলদর্ মুখ পফরাললা।  তড়োে েলর 

খাট পেলে পনলম এলস পস পগালাপীর হাত ধলর প তলর আনললা, চখল চদল দরজা ়ে।  

পগালাপীলে খালট র্চসল ়ে পস পিাপসালনা গলা ়ে চজলেস েরললা, পেউ, পেউ পদলখচন 

পতা? 

  

পগালাপীর পিল ়ে র্াসুলদর্ই অলনে পর্বী চর্িচলত, তার মুখখানা অচতচরক্ত   ়ে পাও ়ো 

মানুলষর মতন।  ঘলরর এেচট মাত্র জানলাও র্ন্ধ েলর চদল ়ে পস আর্ার চফসচফস েলর 

চজলেস েরললা, সুবীলর্ারু্র ঘলর আললা জ্বলচেল? র্োটা অলনে রাত প বত পজলগ 

োলে।  

  

পগালাপীর পঠােঁলট পাতলা হাচস, পস মাো পনলড়ে জানাললা, না।  র্াসুলদর্ এেটু দূলর দােঁচড়েল ়ে 

র্লললা, তুচম সচতে এলসলো? আচম এখনও চর্শ্বাস েরলত পারচে না।  আমার রু্েটা 

ধড়োস ধড়োস েরলে।  পগালাপী, তুচম জল খালর্? পতামার পতটিরা পা ়ে চন? 

  

পগালাপী আর্ার দু’চদলে মাো নাড়েললা।  

  

র্াসুলদর্ চনলজই ঘলরর পোলণ রাখা েুেঁলজা পেলে খাচনেটা জল পগলালস পঢলল পখলত 

চগল ়ে পগচি প জাললা।  পগচিটা খুলল পফলললা পস।  তার পরলণ শুধু লুচে।  পগালাপীও শুধু 

এেটা হললদ ডুলর বাড়েী পলর আলে।  রাচত্তলর পবার্ার সম ়ে পস বা ়ো-ব্লাউজ পলর না।  

পসই  ালর্ই চর্োনা পেলে উলঠ এলসলে।  পগালাপীলে খালট র্চসল ়ে র্াসুলদর্ দােঁচড়েল ়ে 

রইললা দরজা ়ে চপঠ চদল ়ে।  পস গলগল েলর ঘামলে।  পিাখ দুচট চর্স্ফাচরত।  ঘলরর মলধে 

জলজোত এেচট নারী র্লস–আলে, এটা পস প ন এখনও হৃদ ়েেম েরলত পারলে না।  

পগালাপী র্লললা, আপচন আমালর পডলেচেললন… 

  

র্াসুলদর মাচটলত র্লস পড়েললা পগালাপীর পাল ়ের োলে।  

  

পগালাপী চর্েত হল ়ে র্লললা, এেী, এেী, আপচন উলঠ র্লসন।  
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পগালাপী পা সচরল ়ে পনর্ার পিটিরা েরলতই র্সুলদর্ তার পা পিলপ ধলর র্লললা, না, আচম 

এখালনই এেটু র্চস, পতামালে পদচখ।  জালনা পগালাপী, আজ প বত পোলনা পমল ়ে আমার 

এত োলে এলস র্লসচন! োরুলে আচম এ ালর্ েুেঁল ়ে পদচখচন।  পগালাপী, তুচম চে  াললা, 

তুচম আমার মতন এেজন মানুষলে পগালাপী, তুচম চে সুন্দর! 

  

–না, আপচন ওপলর উলঠ আলসন।  পমামর্াচতটা চন াল ়ে দোন, শুধু শুধু জ্বললে।  

  

–অোেঁ, আললা চনচ ল ়ে পদলর্া? ঘর অন্ধোর হল ়ে  ালর্? 

  

–আললা পদলখ  চদ পেউ এচদলে আলস? 

  

–চেন্তু অন্ধোলরর মলধে আমার   ়ে েরলর্! অন্ধোর হলল পতামালে আচম পদখলর্া েী।  

  

পগালাপী পহলস পফলললা।  র্াসুলদলর্র র্াহু দুল ়ে পস র্লললা, আমালে পদখার েী আলে? 

আচম এেটা সামানে পমল ়ে।  অন্ধোলরর মলধে আপনার   ়ে েরলর্? আমালে   ়ে? 

  

র্াসুলদর্ র্লললা, পতামালে   ়ে পালর্া পেন? আমার এমচনই   ়ে েরলে।  রু্লের মলধে 

দুড়েম দুড়েুম ব্ হলে।  অনে সম ়ে পতামার চদলে  াললা েলর তাোলত পাচর না।  

  

–আপচন ঐ  ালর্ র্লস োেলল আমার লজ্জা েলর না? 

  

–ঐ আললাটুেু োে।  পগালাপী, তুচম আমার এেটা েচর্তা শুনলর্? 

  

–েচর্তা? পদে? আচম পতা চেেু রু্ঝলর্া না! 

  

–হোেঁ রু্ঝলর্! চনশ্চ ়েই রু্ঝলর্।  সর্ মানুষই েচর্তা পর্ালঝ।  মানুলষর জনেই পতা েচর্তা।  

চঠে মতন মন চদল ়ে পড়েলত হ ়ে।  

  

–আচম প  পলখা পড়ো চবচখচন।  লাস পফার প বত পলড়েচে।  েুপাসব েোলম্প প্রাইমাচর ইস্কুল 

চেল।  
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তালত েী হল ়েলে।  পতামার অক্ষরোন পতা আলে।  আমার অলনে চদলনর স্বন চেল, পোলনা 

পমল ়ের পাল ়ের োলে র্লস েচর্তা পবানালনা।  পসইজনেই পতা পডলেচে পতামালে।  এই 

দোলখা, এখনও আমার রু্ে োেঁপলে, তুচম সচতে সচতে এলসলো! 

  

–আচম পর্বীক্ষণ োেলত পারলর্া না।  

  

–না, না, পর্বীক্ষণ না, পমালট দুলটা েচর্তা, ঐ খাতাটা দাও।  

  

েচর্তা পড়েলত চগল ়ে র্াসুলদলর্র গলা োেঁপলত লাগললা।  পগালাপী মাো চনিু েলর শুনললা।  

খুর্ মন চদল ়ে, পস চেেুটা রু্ঝললা, অলনেটাই রু্ঝললা না।  

  

পড়ো পবষ েলর র্াসুলদর্ র্োেুল  ালর্ চজলেস েরললা, রু্ঝলত পারলল? পেমন পললগলে? 

  

র্াসুলদলর্র মাোর িুলল হাত রু্ললালত রু্ললালত পগালাপী র্লললা, খুর্ সুন্দর হল ়েলে! 

আপচন আমার পাল ়ে হাত পদলর্ন না, আমরা পোট জাত।  

  

–জাত? আচম ওসর্ জাত-টাত মাচন না।  পমল ়েরা হললা র্সুন্ধরার মতন, তারাই পতা 

আমালদর ধারণ েলর, তালদর আর্ার নীিু জাত, উেঁিু জাত েী? আচম পতামার পাল ়ে এেটা 

িুমু খালর্া? পমালট এের্ার।  তুচম রাগ েরলর্ না? 

  

পগালাপী পজার েলরও পা সচরল ়ে চনলত পারললা না।  র্াসুলদর্ তার পাল ়ের পাতা ়ে িুমু 

খার্ার পর মুখ তুলল খুর্ োতর  ালর্ র্লললা, পগালাপী, তুচম আমার ওপর রাগ েরলল 

না পতা? আচম চে অনো ়ে েরচে? রাচত্তরলর্লা তুচম আমার ঘলর এলসলে, পেউ পজলন 

পফললল আমা ়ে খুর্ খারাপ  ার্লর্, না? চেন্তু আচম প  পতামা ়ে  াললালর্লস পফললচে, 

পগালাপী! আর এেটা েচর্তা পবানালর্া? 

  

পগালাপী এর্ার খাট পেলে পনলম র্াসুলদলর্র পালব র্লস তার োেঁধ জচড়েল ়ে ধরললা।  

র্াসুলদর্ প ন চবউলর উঠললা খাচনেটা।  অর্াে  ালর্ পগালাপীর মুলখর চদলে তাচেল ়ে 

পেলে র্লললা, এত  াললা লালগ? পোলনা পমল ়ের বরীলরর সলে বরীর পোেঁ ়োলত 
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…এতচদন শুধু েল্পনা েলরচে।  আর এেটা েচর্তা শুনলর্? এই সর্গুললাই পতামালে 

চনল ়ে পলখা, তা রু্ঝলত পারলো? পসই প  এেচদন পোণ্ডাগােঁও-এর রাো ়ে তুচম আমালে 

পদলখ এেটা ধান পখত পেলে উলঠ এলল, পতামার সারা গাল ়ে োদা, োললা পােলরর মতন 

মূচতব, পতামালে পদলখ মলন হললা এে চ ল রমণী, প ন চনচর্ড়ে পোলনা জেলল তুচম োলো, 

তুচম জেললর পদর্ী।  এই েচর্তা ়ে প  চ ল রমণীর েো, পস হলো তুচম! 

  

–চ ল েী?চ ল রমণীরা পোো ়ে োলে? 

  

–তা জাচন না।  পোন র্ইলত প ন পলড়েচে! পগালাপী, পতামার র্ার্া খুর্ রাগী পলাে, আমা ়ে 

চেেু সলন্দহ েলরচন পতা? 

  

–না।  

  

– চদ আমার সাধে োেলতা, পতামালে এই েললানী পেলে চনল ়ে িলল প তাম।  পোলনা 

এেটা জেলল চগল ়ে োেতাম তুচম আর আচম।  আমরা চর্ল ়ে েরতাম গন্ধর্ব মলত।  চেন্তু 

তার প  উপা ়ে পনই।  আমার র্ার্া মারা পগলে, পােঁিটা  াই পর্ান, শুধু আমার চদচদ 

র্ধবমালনর এেটা ইস্কুলল িােচর েলর, চদচদর চর্ল ়ে হ ়েচন, আমার আরও দুলটা পর্ালনর 

চর্ল ়ে হ ়েচন।  েী েলর চর্ল ়ে পদলর্া র্ললা, সিংসারই িলল না, আচম আড়োই পবা টাো মাইলন 

পাই, তার মলধে দুলবা টাোই মাচন অডবার েচর প্রলতেে মালস।  চদচদ আর পর্ালনলদর 

চর্ল ়ে না চদলত পারলল আমারও চর্ল ়ে হলর্ না।  র্ললা, আচম চে চর্ল ়ে েরলত পাচর? 

  

–পদলব আপনালদর জচম নাই? 

  

–চেলসর জচম! চনজস্ব র্াচড়েই পনই।  

  

–আপনারাও চে আমালদর মতন চরচফউচজ? 

  

–না পগা! চরচফউচজ হললও গ নবলমলন্টর োে পেলে চেেু  াতা পপতাম।  আমরা 

পমচদনীপুলরর পলাে।  আমার র্ার্া চেল পপাস্ট অচফলসর চপওন, আচম অচতেলটির স্কুল 
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ফাইনাল পাস েলরচে।  আলগ জোঠামবাইল ়ের সিংসালর োেতুম, র্ার্া মারা  ার্ার পর 

তাচড়েল ়ে চদল ়েলে।  এই িােচরটা না পপলল না পখল ়ে মরতুম।  

  

–পচশ্চমর্ািংলার মানুলষরও চনলজর র্াচড়ে োলে না? 

  

–োলটা ়ো ়ে চদচদ পেঁ ়েচতচরব টাো চদল ়ে এেখানা ঘর  াড়ো চনল ়েলে।  জালনা পগালাপী, 

এখালন পস্টালরর িাচর্ আচম চনলজর োলে রাচখ না।  চক্ষচতর্ারু্ পস্টার পেলে িাল সরা ়ে, 

র্ািু চসিং পতামালদর ওজন েম পদ ়ে, আচম সর্ জাচন, চক্ষচতর্ারু্ আমালে  াগ চদলত 

পিল ়েচেল, আচম চনই না, িুচরর েো  ার্ললই আমার রু্ে ধড়েফড়ে েলর।  চক্ষচতর্ারু্রা 

 ালর্ আচম  ীতু! আর আচম মলন মলন েী  াচর্ জালনা, আচম  াচর্, আচম পতা েচর্, 

আচম চে পিার হলত পাচর? মা সরস্বতী তা হলল আমালে অচ বাপ পদলর্ন না? পগালাপী, 

তুচমও চে আমালে  ীতু  ালর্া? 

  

পগালাপী চখলচখল েলর পহলস পফলললা! 

  

–আলে আলে।  আো পগালাপী, আলগ এখালন সুধীর দাস র্লল এেজন োজ েরলতা, 

পতামার র্ার্া নাচে তালে পমলরচেল? 

  

–র্ার্া আর প াগানন্দ তার এে পাল ়ের হােঁটু প লঙ চদল ়েচেল।  পস খারাপ পলাে চেল।  পস 

আমালে চর্ল ়ে েরলর্ র্লল চমেো েো র্ললচেল।  

  

–সর্বনাব! পতামার র্ার্া  চদ পটর পা ়ে পগালাপী, আমার ইলে োেললও প  পতামালে 

চর্ল ়ে েরলত পারলর্া না! র্াচড়েলত চতন চতনলট অচর্র্াচহত পর্ান, পসখালন পতামালে চনল ়ে 

পগলল তারা পতামালে এে দণ্ড চতলষ্ঠালত পদলর্ না! তাোড়ো আচম এখন চর্ল ়ে েরলল সর্াই 

আমালে র্ললর্ স্বােবপর! আমার চতন পর্ালনর চর্ল ়ে চদলত চদলতই আচম রু্লড়ো হল ়ে  ালর্া? 

  

–আপনালে চর্ল ়ে েরলত হলর্ না।  আপচন আর এেটা পদে র্ললন! 
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–শুনলর্? সচতে শুনলর্? আিঃ, এর আলগ আমালে পেউ এরেম অনুলরাধ েলরচন! পগালাপী, 

আচম পতামার হালত, এইখালন এেটা িুমু খালর্া? তালত চে পদাষ হলর্? পমালট এের্ার! 

আমার ওপর এেটু দ ়ো েলরা, অনুমচত দাও! 

  

পগালাপী আর্ার দুলল দুলল হাসলত লাগললা।  

  

পমামটা চনরু্ চনরু্ হল ়ে আসলে।  ঘলরর মলধে আললার পিল ়ে অন্ধোর পর্বী, পসই অন্ধোরও 

দুললে।  আেঁিলটা সলর চগল ়ে অস্পটির ালর্ পদখা  ালে পগালাপীর নগ্ন রু্ে, পসচদলে প্রগাঢ়ে 

চর্স্মল ়ে তাচেল ়ে আলে র্াসুলদর্।  ঐ রু্ে স্পবব েরার সাহস তার পনই, শুধু পদলখই প ন 

তার জীর্ন ধনে হল ়ে  ালে।  

  

পগালাপী র্াসুলদলর্র এেটা হাত ধলর র্লললা, আপচন পসচদন আমালর র্ললচেললন, 

আপনার ঘলর আসলল আপচন আমালর পদে পবানালর্ন।  আচম প লর্চেলাম, পদে পবানার্ার 

েোটা চমো।  েো।  

  

–না, না, চমলে েো পেন হলর্? আমার জীর্লন আর েী আনন্দ আলে র্ললা? জ্ পেলেই 

শুধু পদখচে, অ ার্ আর অ ার্।  না পখলত পাও ়োর েটির।  র্াচড়েলত ো্ন াোচট।  পোটলর্লা 

পেলেই আচম শুধু েচর্তা চললখ আনন্দ পাই।  েল ়েেটা পচত্রো ়ে পাচঠল ়েচে, পোোও োপা 

হ ়েচন, তরু্ চলখলত  াললা লালগ।  

  

–আপচন আমালরই পবানালত িাইললন পেন? আচম অচত সামানে পমল ়ে, মুখুে চেেু জাচন 

না।  

  

–তুচম সামানে পেন হলর্? ঐ প  র্ললাম, প্রেম চদন ধান পখলতর পালব পতামালে পদলখই 

মলন হল ়েচেল র্নলদর্ী।  আচম এেটা নগণে মানুষ, পোলনা পমল ়েলে পোলনাচদন েচর্তা 

পবানালত পারলর্া, এ পতা স্বলনও  াচর্চন।  আচম েচর্তা চলচখ শুলন চক্ষচতর্ারু্, সুবীলর্ারু্রা 

ঠাট্টা েলর, আমালে র্লল েচপ, েচপ মালন জালনা পতা, র্ােঁদর! আচম িােচর পখা ়োর্ার 

 ল ়ে োরুর পোলনা েো ়ে প্রচতর্াদ েচর না।  চরচফউচজলদর সলে আচম খারাপ র্ের্হার 
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েচর েখলনা? পতামালে আমার ঘলর আসলত র্লল পদাষ েলরচে? আচম শুধু পতামার পাল ়ে 

আর হালত িুমু পখল ়েচে।  আর পোলনা অনো ়ে েলরচে? 

  

–না।  আচম এর্ার  াই? 

  

–পগালাপী, তুচম আমালে প  েতখাচন ধনে েলর পগলল, তা তুচম চনলজও রু্ঝলর্ না! আর্ার 

এেচদন আসলর্? আচম…আচম পতামার পোলনা ক্ষচত েরলর্া না, শুধু তুচম আমার পালব 

এেটু র্সলর্, আমার েচর্তা শুনলর্…চদলনর পর্লা ়ে পতা এসর্ েরা  া ়ে না… 

  

পগালাপী র্াসুলদলর্র হাতটা চনলজর রু্লে পোেঁ ়োললা।  প ন চর্দুেলতর স্পবব পললগলে, 

এই ালর্ র্াসুলদর্ সচরল ়ে চনল হাতটা।  পগালাপী এর্ার মাো ঝুেঁচেল ়ে এলন র্াসুলদলর্র 

পঠােঁলট রাখললা চনলজর পঠােঁট।  পগালাপীর পিাখ চদল ়ে পফােঁটা পফােঁটা জল গচড়েল ়ে পড়েলে।  

  

খাচনে পলর পগালাপী র্াসুলদলর্র পো ়োটার পেলে পর্চরল ়ে আর্ার ঢালু জচমটা ঘুলর 

পতেঁতুল গােটার োলে আসলতই এে জা ়েগার পদখলত পপল আগুলনর ফুলচে।  পেউ 

দােঁচড়েল ়ে দােঁচড়েল ়ে চর্চড়ে টানলে।  পগালাপীর মুলখর ওপর পজোৎস্না, চেন্তু পলােচট দােঁচড়েল ়ে 

আলে গােতলার অন্ধোলর।  

  

পগালাপী এেটা পদৌড়ে মারর্ার পিটিরা েরলতই হারীত মণ্ডল ডােললা, এচদলে আ ়ে 

হারামজাদী! 

  

পগালাপী পালালত পারললা না, এচগল ়ে এললা পাল ়ে পাল ়ে।  হারীত মণ্ডল খপ েলর পিলপ 

ধরললা তার মাোর িুল, তার এে হালত এেটা টাচে।  এই টাচেটা পস মাত্র েল ়েেচদন 

আলগ চেলনলে আচদর্াসীলদর হাট পেলে, এখলনা এলত রলক্তর পোেঁ ়ো লালগচন।  

  

হারীত র্লললা, পদই এে পোলপ পঘচট ফোলাই ়ো? 

  

পগালাপী মষদু স্বলর র্লললা, দাও!  
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হারীত দােঁলত দােঁত পিলপ র্লললা, অইলনেলর আর েত বাচে পদলর্া? এে এের্ার  াচর্, 

এে পোলপ তলরই বোস েইরা পদই! তুইই  ত নলটিরর পগাড়ো! 

  

পগালাপী র্লললা, দাও, র্ার্া, আমালর বোস েইরা দাও! 

  

হারীত পগালাপীর িুল পেলড়ে চদল, টাচেটা পফলল চদল মাচটলত।  

  

–পতালর পসই েুপাসব েোলম্পই মাইরা ফালান উচিত চেল আমার।  তাইলল আচম র্ােঁিতাম।  

আমালর এইখানোর সক্কলল গুরু র্ইলো মালন, আর তুই আমার মাই ়ো হই ়ো এমন 

েললঙ্কর োজ েলরাস! আমার মুলখ োচল দোস তুই! 

  

–সক্কললই জালন, আচম পতামার মাই ়ো না।  আমার র্াপ-মা নাই, আচম এেটা নটির 

মাই ়োমানুষ! আমালর চন ়ো পতামার এত জ্বালা, তুচম আমালর তখনই পখদাই ়ো দোও নাই 

েোন? েোন আমালর সালে লই ়ো আদ্র আইলো? 

  

–আইজ তুই আমালর এমন েো েইচল? আচম পতালর পখদাই ়ো চদমু? তুই চনলজ নটির না 

হইলল পেউ পতালর নটির েরলত পালর? 

  

–মাই ়ো মানুষ এের্ার নটির হইললই চিরোললর নটির! এই েললাচনর পেউ আমালর ঘলর 

পঢােলত পদ ়ে না! পেউ আমালর  াললা িলক্ষ পদলখ না! 

  

–পসইজইলনেই রু্চঝ তুই র্ারু্লদর ঘলর  াস? পতার লজ্জা েলর না, আচম র্ামুন োল ়েতলগা 

দুই িলক্ষ দোখলত পাচর না, তুই জালনাস! েললাচনর পুরুষ গুলার সালে তুই পগাপলন 

পগাপলন আবনাই েলরাস, আচম এখন পদইখোও না পদখার  াণ েইরা োচে।  চেন্তু তুই 

র্ারু্লগা সালে… 

  

পগালাপী এর্ার পেেঁলদ উঠললা।  পফােঁপালত পফােঁপালত  াঙা  াঙা  ালর্ র্ললত লাগললা প , 

পস েললাচনর সর্ পুরুষলদর পঘ্ন া েলর।  এই েললাচনর পুরুষরা পেউ প্রোলবে তার সলে 
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েো র্লার সাহস পা ়ে না, চেন্তু আড়োলল তালে চনল ়ে টানাটাচন েলর, তার ওপলর পজার 

েলর, এই েললাচনলত তার আর এেটুও োেলত ইলে েলর না! 

  

হারীত এেটা দীঘবশ্বাস পফলললা।  বত পিটিরা েলরও পস পগালাপীর সমসোটা সামাধান 

েরলত পারলে না।  পগালাপীলে পেউ চর্ল ়ে েরলত িা ়ে না, তার এেচট অধর্ধ সতান 

আলে পস েো পেউ  ুললত পালর না, অেি পগালাপীর বরীলরর প্রচত পুরুলষরা লা  েলর।  

হারীত েজনলে বাসন েরলর্? 

  

চেন্তু পগালাপী র্ারু্লশ্রণী র্া  দ্রললােলশ্রণীর োরুর সলে র্েচ িার েরলর্, এটা তার 

আরও অসহে মলন হ ়ে।  এর পেলে পমল ়েটার মলর  াও ়োও  াললা।   ুর্তী পমল ়ে, বরীর 

না প ন।  আগুন! 

  

হারীত চজলেস েরললা, োর ঘলর পগচেচল? 

  

পগালাপী মুখ তুলল র্লললা, তুচম তার হাত চেিংর্া পাও  াঙর্া? না, তার পদাষ নাই, আচম 

চনলজর ইো ়ে পগচে।  পস পজার েলর নাই।  

  

–োর ঘলর পগচেচল, নামটা ে! আচম তার নালম পহড অচফলস নাচলব েরুম।  চরচফউচজ 

মাই ়োরা বো! তালদর ধমব নাই, সম্মান নাই! 

  

–র্ার্া, পতামালর েইলাম পতা, আচম চনলজর ইো ়ে পগচে।  আমালর জীর্লন পেউ েখলনা 

এমন সম্মান েলর নাই।  পস োহ্মণ হই ়ো আমার পা ়ে হাত চদলে! 

  

–োহ্মণ? পস্টালরর পোটর্ারু্? পস পতার পা ়ে হাত চদলে, েোন? 

  

–পস জাইত মালন না।  পস আমালর পদর্ী েই ়ো ডােলে।  

  

–ঐসর্ ঐ র্ান্দরলদর মন  ুলালনা েো।  হারামজাদারা! পতালর প ়েসা চদলে? তুই প ়েসা 

নোস! 
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–প ়েসা পদর্ার ক্ষোমতা তার নাই।  পস গচরর্।  তার র্াচড়েলত অলনেগুচল খাও ়োর মানুষ।  

  

–গচরর্? পস্টালরর র্ারু্ গচরর্ হ ়ে? পিার, সর্ বালারা পিার! 

  

–পস িুচর েরলত জালন না।  পস আমালর পদে শুনাইলে, আর চেেু েলর নাই! এর্ার হারীত 

চর্মূঢ়ে পর্াধ েরললা।  এসর্ েী নতুন েো পস শুনলে! পোলনা পমল ়েলে রাচত্তরলর্লা পডলে 

চনল ়ে এেজন পুরুষ পদে পবানা ়ে? পলােটা চে অচত র্ড়ে ব ়েতান, না।  পাগল।  পগালাপীর 

োে পেলে খুেঁচটল ়ে খুেঁচটল ়ে আরও অলনে েো শুনললা হারীত, মলন মলন তখনই চঠে 

েরললা, এরপর ঐ পস্টালরর পোটর্ারু্চটলে  াললা েলর  ািাই েলর পদলখ চনলত হলর্।  

  

পলরর চদনচটই সািাচহে র োবান পদর্ার চদন।  পস্টার পখালার পরই হারীত চগল ়ে র্সললা 

পসখালন।  পস্টালরর দু’জন র্ারু্, চক্ষতীব আর র্াসুলদর্, আর র্ািু চসিং িাল-ডাল ওজন েলর 

পদ ়ে।  চক্ষতীব পমাটালসাটা, লম্বা িওড়ো পিহারা, পস-ই র্ড়ের্ারু্, আর র্াসুলদর্ পরাগা-

পাতলা, তার পিহারা ়ে এেটা বাচলে বাচলে  ার্।  

  

হারীত এেটা টুল পটলন চনল ়ে র্লস র্লললা, ওজন পটাজন চঠে মতন পদও পতা, চসিংজী? 

দোখলত আইলাম! 

  

র্ািু চসিং রালগর  াণ েলর র্লললা, চেউ! মো ়ে ওজন েম পদতা? পেৌন পর্ালা!   
  

হারীত মুিচে পহলস র্লললা, আচম চে েম পদও ়োর েো েইচে? গত হিা ়ে তুচম আমালর 

এে চেললা অড়েহর ডাইল চদলা।  আচম র্াচড়ে চগ ়ো মাইপো পদচখ এে চেললার উপলর এে 

পবা পগরাম পর্বী।  

  

চক্ষতীব পহলস পফলললা।  হারীত পলােটা অতেত ধূতব পস জালন, তার আক্রমণ প  পোন্ 

চদে চদল ়ে আসলর্ পর্াঝা  া ়ে না।  র্াসুলদর্ হাসললা না, পস মন চদল ়ে খাতা চলখলে।  

হারীতলে পদখার সলে সলে তার মুখখানা োই রলঙর হল ়ে পগলে।  
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েললাচনর অনে পোলনা পলাে এই ফুড পস্টালর টুল পটলন র্সর্ার সাহস পালর্ না।  চেন্তু 

হারীত প  এখানোর পনতা তা চক্ষতীবলদর মতন র্ারু্লশ্রণীর েমবিারীরা জালন।  হারীতলে 

রাো ়ে ঘালট পদখললও েললাচনর প্রলতেেটা পলাে জ ়ের্ার্া োলািােঁদ র্লল র্ধ্চন পদ ়ে 

এর্িং প্রণাম েলর।  

  

হারীত র্লললা, সচতে চসিংজী আমালর পর্বী দো ়ে।  িাউলও পর্বী পর্বী ঠোলে।  তাই আচম 

 াচর্, আমালর পর্বী চদলল অইনে পেউ চে েম পা ়ে? 

  

চক্ষতীব র্লললা, র্সুন, র্সুন, এেটা চসগালরট খালর্ন নাচে? 

  

হারীত চনচলবি  ালর্ হাত র্াচড়েল ়ে র্লললা, দোন এেটা! 

  

তারপর র্াসুলদলর্র চদলে তাচেল ়ে চজলেস েরললা, পোটর্ারু্ চসলগ্রট খান না? 

  

র্াসুলদর্ মুখ না তুললই র্লললা, না! 

  

হারীত চক্ষতীলবর জ্বালালনা পদবলাই োচঠ পেলে চসগালরট ধচরল ়ে চনল ়ে র্লললা, র্ড়ের্ারু্, 

এই িাউল চে র্ম মুলুে চেো আনলেন নাচে? 

  

চক্ষতীব র্লললা, না, না, র্ামবা পেলে আসলর্ পেন? এ পতা ইউ চপ’র িাল! 

  

হারীত র্লললা, েইলাম এই জনে প   ুলদ্ধর সম ়ে আমালগা পূর্বর্লে িাউললর খুর্ আোল 

পড়েচেল।  দুচ বক্ষ হইচেল জালনন চনশ্চ ়ে।  েত মানুষ না খাই ়ো মরলে।  তারপর 

গল ানবলমন্ট র োলবালন এেরেম িাউল চদল, পস িাউললর রিং োলা োলা, তালত আর্ার 

োইরলপাোর গন্ধ।  তখন অলনলে েইললা প  পসই িাউল র্মবা মুলুে চেো আসলে, 

অতদূর চেো আসলে পতা তাই গন্ধ হই ়ো পগলে।  এখালনর িাউললও পসই গন্ধ পাই চে 

না! 

  

চক্ষতীব র্লললা, গন্ধ? েই না পতা! আচমও পতা এই িাল খাই, পোলনা গন্ধ পাই না পতা! 
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–র্ড়ের্ারু্, আপলনও এই িাউল খান? আপনার পতা তাইলল দােঁত খুর্ বক্ত!  

  

–পহেঁ পহেঁ পহেঁ, দু’িারলট োেঁের আলে র্লট…তা গ নবলমলন্টর িাল,  খন প মন পাও ়ো  া ়ে, 

এেটু োেঁের পর্লে চনলত হ ়ে।  

  

–পসই প  েো ়ে আলে না, চ ক্ষার িাউল, তার আর্ার োেঁড়ো না আোেঁড়ো! আরও এেটা 

েো আলে, ঠে র্ােলত গােঁ উজাড়ে! 

  

েো পঘারার্ার জনে চক্ষতীব র্লললা, ও মবাই, আপনালদর পদলব পতা  ুদ্ধ পর্েঁলধ পগলে।  

  

িমলে উলঠ হারীত চজলেস েরললা,  ুদ্ধ-মালন? ইচি ়ো-পাচেোন, আর্ার? 

  

–না, ইচি ়ো পনই।  এর্ার ওরা চনলজরাই লড়োলচড়ে েরলে।  পমােলমানরাই মারলে 

পমােলমানলদর।  খর্লরর োগলজ পতা প্রলতেে চদনই জর্র খর্র! পলড়েনচন?  

  

–আপনার োলে খর্লরর োগজ আলে? 

  

–আচম পমইন অচফলস চগল ়ে পলড়ে আচস।  আজলেরটা পড়েলত  ালর্া আর খাচনে র্ালদ।  

রু্ঝুন পদচখ োণ্ড, পমােলমানরা আলাদা পদব িা ়ে র্লল ইচি ়ো পেলে পেলট পাচেোন 

র্ানাললা, আপনালদর পদব পেলে তাড়োললা, এখন চনলজরা সামলালত পারলে না।  ওল ়েস্ট 

পাচেোনীরা ইস্ট পাচেোনীলদর ধলর পর্ধড়েে পোেঁদাচেল, এখন ইস্ট পাচেোনীরাও 

উলট হাচত ়োর ধলরলে,  লবার-খুলনা-চিটাগালঙ পজার লড়োই িললে।  

  

হারীত তরু্ অচর্শ্বালসর সুলর র্লললা, মুসলমানরা মুসলমানলদর সলে লড়োই েরলে, এ 

েখলনা হ ়ে? 

  

চক্ষতীব তাচেললের সলে র্লললা, পেন হলর্ না? পমাগল-পাঠালন লড়োই হ ়ে চন? পবর 

বা’র সলে হুমা ়েুন র্াদবার  ুদ্ধ-লস সর্ চহচস্ট্রলত আলে! ইস্ট পাচেোলনর এখন নাম 

হল ়েলে র্ািংলালদব, ওরা নাচে স্বাধীন হলত িা ়ে! আরও মজার েো শুনলর্ন ইচি ়োলত 
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আর্ার চরচফউচজ আসলে দলল দলল।  এর্ার োরা আসলে জালনন, পমােলমালনরা।  পর্ালঝ 

ঠোলা! আপনালদর মতন লাখ লাখ চরচফউচজ চনল ়েই এখলনা গ নবলমন্ট চহমচসম পখল ়ে 

 ালে, তার ওপর আর্ার পমােলমান চরচফউচজ।  র্নগােঁ র্ড়োর চদল ়ে নাচে পরাজ হুড়ে হুড়ে 

েলর ঢুেলে।  েলোতা  লর পগলে।  

  

র্াসুলদর্ এের্ার উলঠ চগল ়ে র্ােরুম েলর এললা, তারপরও পস চহলসলর্র খাতা চলখলত 

লাগললা ঘাড়ে চনিু েলর, এসর্ পোলনা আললািনালতই প াগ চদলে না।  

  

হারীলতর মাো পগালমাল হল ়ে  ালে।  অতত গত পােঁি র্ের পস খর্লরর োগজ পিালখই 

পদলখচন, পূর্ব পাচেোলনর সিংর্াদ পস চেেুই জালন না।  পচশ্চম র্ািংলা ়ে েমুচনস্টরা চনর্বািলন 

চজলত সরোচর দলল এলসলে, এরেম এেটা  াসা  াসা খর্র পস শুলনচেল র্ারু্লদর 

মুলখ।  তালত তার মলন এেটা আবা পজলগচেল।  েমুচনস্টরা র্রার্রই চরচফউচজলদর পক্ষ 

চনল ়ে েো র্লললে।  েিংলগ্রস সরোরই পতা তালদর পচশ্চম র্ািংলা পেলে পঠলল পাচঠল ়েলে 

এই এতদূলর, জেলল আর পােুলর জচমলত।  েমুচনস্টরা ক্ষমতা ়ে এলল চনশ্চ ়েই 

চরচফউচজলদর জনে এেটা।  চেেু  াললা র্ের্স্থ্া েরলর্।  

  

চেন্তু এ প  এলের্ালর অনে খর্র।  পাচেোলনর মলধে ঘলরা ়ো  ুদ্ধ! পূর্ব পাচেোলনর নাম।  

এখন র্ািংলালদব? েী মধুর এেটা ব্।  

  

চক্ষতীব আর্ার র্লললা, আমার মলন হ ়ে েী জালনন, এ লড়োই পর্বীচদন চটেলর্ না।  

আর্ার এতগুললা চরচফউচজর পর্াঝা ইচি ়ো গ নবলমন্ট েতচদন ঘালড়ে চনল ়ে র্ইলর্? এর্ার 

ইচি ়ো।  এেটা গুলতা চদললই পাচেোন প লঙ দু’টুেলরা হল ়ে  ালর্! তালত পতা 

আপনালদরই সুচর্লধ হল ়ে  ালর্ মবাই! 

  

হারীত আরও পর্বী চর্চস্মত হল ়ে র্লললা, আমালদর সুচর্ধা হলর্? পেমন েলর? 

  

চক্ষতীব র্লললা, র্ািঃ, এটা রু্ঝললন না? র্ািংলালদব এেটা আলাদা রাষ্ট্র হল ়ে পগললই 

ইচি ়ো গ নবলমন্ট র্ললর্, পতামালদর চরচফউচজলদর পফরত নাও।  তারা চনলত র্াধে।  তখন 
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এই চরচফউচজলদর সলে আপনারাও হুড়েমুচড়েল ়ে ঢুলে পড়েলর্ন।  পে েলর্ এলসলে তার পে 

চহলসর্ রালখ।  তাহলল আপনারা আপনালদর জা ়েগা জচম পফরত পপল ়ে  ালর্ন আর্ার।  

  

হারীলতর পিালখর সামলন প ন এেটা পসানাচল রলঙর স্বন চঝচলে চদল ়ে উঠললা।  আর্ার 

পসই চ লট মাচটলত চফলর  াও ়ো  ালর্? পসই পুেুর-আমর্াগান-ধান পক্ষত।  এখালন এই 

চরচফউচজ েললাচনলত িরম অপমানজনে র্ন্দী জীর্লনর পিল ়ে চনলজর চ লট মাচটলত চগল ়ে 

আধলপটা পখল ়ে োোও সহস্র গুণ  াললা! সচতেই চে এই স্বন সম্ভর্ হলত পালর! গুরু 

োলািােঁদ এেচদন স্বলন র্ললচেললন, আর্ার সুচদন আসলর্।  পসই সুচদন োোোচে এলল 

চতচনই জাচনল ়ে পদলর্ন।  েই, চতচন পতা অলনেচদন আর স্বলন পদখা চদলেন না।  

  

চক্ষতীব র্লললা, তলর্ ওল ়েস্ট পর্েলল প সর্ চরচফউচজ আলে, চর্লবষ েলর েোলোটার 

আলবপালব, তারাই র্ািংলালদলব ঢুলে পড়োর িান্স পনলর্।  আপনারা এতদূর পেলে আর েী 

েরলর্ন? আপনারা প  চতচমলর, পসই চতচমলরই োেলর্ন।  েী র্লললা র্াসুলদর্, চঠে 

র্চলচন! 

  

র্াসুলদলর্র সারা েপালল ঘাম, পঠােঁট এলের্ালর শুেলনা।  পস উলঠ দােঁচড়ে ল ়ে র্লললা, 

চক্ষচতদা, আমা ়ে এেমাস েুচট চদলত হলর্।  আচম পদলব  ালর্া!   
  

চক্ষতীব র্লললা, পস চে, এখন েুচট পনলর্? এই গরলমর মলধে েুচট চনল ়ে েরলর্ েী? 

  

র্াসুলদর র্লললা, আচম এে র্ের আনবড়ে লী  চনইচন।  আমার চর্লবষ দরোর।  

  

–এখন পতামালদর র্ধবমালন খুর্ নেবালী হামলা িললে, এখন প ও না, চর্পলদ পলড়ে 

 ালর্।  

  

–আমা ়ে প লতই হলর্ চক্ষচতদা, আমার মাল ়ের অসুখ।  আচম পমইন অচফলস চগল ়ে দরখাে 

চদল ়ে আসলর্া? এখন  াই! 
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হারীতও উলঠ দােঁচড়েল ়ে র্লললা, আপচন পমন অচফলস  ালেন, পোটর্ারু্? আপনার 

সাইলেলল আমালর এেটু ডার্ল েোচর েলর চনল ়ে  ালর্ন? আচম পমন অচফলস চগ ়ো 

খর্লরর োগজ পলড়ে আসলর্া! 

  

র্াসুলদর্ প্রা ়ে োেঁপলত োেঁপলত র্লললা, আচম ডাল েোচর েরলত পাচর না।  আচম  াললা 

সাইলেল িালালত জাচন না! 

  

চক্ষতীব হাসলত হাসলত র্লললা, ও লোেপোে চসিং আপনালে েোচর েরলত পারলর্ না।  

আপচন র্রিং খাচনে ওল ়েট েরুন।  পস্টার র্ন্ধ েরার পর আচম  ালর্া, তখন আচম চনল ়ে 

 ালর্া।  আপনালে।  

  

হারীত র্লললা, োে আচম পহেঁলটই  ালর্া, েতই র্া দূর।  আট-ন ়ে মাইললর পর্বী না! 

  

পারুলর্ালার োলে এেটা পেলললে চদল ়ে খর্র পাচঠল ়ে হারীত প াগানন্দলে সলে চনল।  

তার মাো ়ে এেটা নতুন চিতা এলসলে।  পোলনাক্রলম গাচড়ে  াড়ো পজাগাড়ে েলর তালে 

এের্ার েলোতা ়ে ঘুলর আসলত হলর্।  অলনেগুললা র্ের পেলট পগলে, পুচলব চনশ্চ ়েই 

তার ওপর এখন নজর রাখলর্ না।  েলোতা ়ে পগলল সচতে সচতে সীমালতর ওধালর েী 

ঘটলে তা জানা  ালর্।  তার পেললটার পখােঁজ চনলত হলর্।  চত্রচদর্-সুললখার র্াচড়েলত চনশ্চ ়েই 

েল ়েেচদলনর জনে োোর জা ়েগা পপল ়ে  ালর্ পস।  োোোচে দু’চতনখানা েললাচনর মানুষ 

তালে গুরু র্লল মালন।  প্রলতেেচট পচরর্ার পেলে  চদ দুলটা টাোও িােঁদা পদ ়ে, তালতই 

আসা- াও ়োর খরি েুচলল ়ে  ালর্ হারীলতর।  

  

র্ড়ে রাো চদল ়ে হােঁটলত হােঁটলত হারীত চজলেস েরললা, প াগা, পতালর  চদ পেউ ে ়ে, 

দোলবর র্াচড়েলত চফরা  াচর্, না ইচি ়োলতই োেচর্, তাইলল তুই েী েরচর্? 

  

প াগানন্দ র্লললা, আপলন এ েী চজগাইললন র্ড়েো? পস িাে পাইলল আচম অোকু্ষচন 

ইচি ়ো োইড়ো পদৌড়ে লাগামু! চেন্তু পস িানে চে এই জীর্লন আর আসলর্! 
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হারীত র্লললা, েওন  া ়ে না।  আসলতও পালর।  পাচেোলন  ারী গণ্ডলগাল লাগলে।  

র্ািংগালী মুসলমানরা নাচে প ্ন  হই ়ো স্বাধীন হইলত িা ়ে।  স্বাধীন হইলল তারা আমালগা 

চফরাই ়ো পনলর্ না! 

  

–হোরাই পতা আমালগা তাড়োইলে।  হেরা আর আমালগা পনলর্ েোন? 

  

–ইচি ়োর সালে  চদ র্নু্ধত্ব হ ়ে? পচশ্চম পাচেোনীলদর হালত পতা ওরা মাইর খাইললা।  

এখন  চদ  ালর্ প  চহন্দুলগা সালে আর োইজো েইরা লা  নাই, র্রিং চমলা চমবা োেলল 

বাচতলত োেলর্।  

  

–আমার চর্শ্বাস হ ়ে না।  র্ড়েেতবা, আমালগা ঘর র্াচড়ে চে আলে? পসই সর্ অরা অোচদ্দলন 

দখল েইরা ল ়ে নাই? 

  

–পহইডা চগ ়ো এের্ার ঘুইরা পদইখো আইলল হ ়ে! হ দোখ, আমালগা পগরালমর 

মুসলমানরা খারাপ আচেল না, আমালগা পোলনা ক্ষচত েলর নাই।  বহলর দাো হইলে 

র্ইলোই পতা আমরা   ়ে পাইচে, তাই না? আমালগা চ টা ়ে তুলসীমি আচেল, 

মুসলমানরা তুলসীগাে সহলজ নটির েলর না।  

  

–র্ড়ে েত্তা, জীর্লন  চদ আর পোলনাচদন র্াপ-ঠােুদার চ টা ়ে তুলসী মলির ধালর র্ইসো 

এে গাল মুচড়ে খাইলত পাচর।  

  

েো র্ললত র্ললত গলা ধলর পগল প াগানন্দর, পস র্ােঁ হালতর উলটাচপঠ চদল ়ে পিাখ 

মুেললা।  

  

প্রখর গ্রীলের গনগলন দুপুর।  দু’জলনরই খাচল গা, ঘালম িেিে েরলে।  মালঝ মালঝ 

দু’এেটা লচর োড়ো এ রাো ়ে এই সম ়ে আর চর্লবষ গাচড়ে িলল না।  পপেন চদে পেলে 

লচর আসলে চে না, তা ওরা এে এের্ার ঘাড়ে ঘুচরল ়ে পদখলে।  এের্ার পদখলত পপল খুর্ 
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োলেই সাইলেল সলমত র্সুলদর্লে।  েুচটর দরখালের মুবাচর্দা েরলত তার খাচনেটা 

পদচর হল ়েলে।  

  

হারীলতর সলে পিাখালিাচখ হলতই র্াসুলদর্ সাইলেল োচমল ়ে দােঁচড়েল ়ে পড়েললা।  প ন তার 

সামলন এেটা চর্রাট র্াধা, আর  ার্ার উপা ়ে পনই।  পস এে দষচটিরলত তাচেল ়ে রইললা 

হারীতলদর চদলে।  

  

হারীত  ার্ললা র্াসুলদর্ পর্াধহ ়ে তালদর চেেু র্লর্ার জনে পেলমলে।  পস ঘুলর েল ়েে পা 

এচগল ়ে এলস চজলেস েরললা, েী হল ়েলে, পোটর্ারু্! 

  

র্াসুলদলর্র পিাখ দুলটা চঝচমল ়ে এললা, প ন পস একু্ষচন অোন হল ়ে পলড়ে  ালর্।  এখালন 

গরলমর সম ়ে সচদব-গচমবলত হঠাৎ অোন হল ়ে  াও ়ো চর্চিত্র চেেু ন ়ে।  প্রলতেে র্েরই 

এই সম ়ে েল ়েেটা চবশু ও র্ষদ্ধ মারা  া ়ে।  হারীত র্েে হল ়ে আরও এচগল ়ে এলস র্লললা, 

েী হল ়েলে, বরীর খারাপ লাগলে? 

  

র্াসুলদর্ অচতেলটির পিাখ পমলল ফোসলফলস গলা ়ে র্লললা, আপনারা আমালে মারলর্ন 

পতা, মারুন! 

  

হারীত রু্ঝলত না পপলর চজলেস েরললা, েী র্লললন? পে মারলর্ আপনালর? 

  

র্াসুলদর্ র্লললা, আপনারা মারুন।  আচম পদাষ েলরচে,  ত ইলে মারুন।  তলর্ দ ়ো েলর 

আমার ডান হাতটা প লঙ পদলর্ন না, তাহলল আর আচম চলখলত পারলর্া না।  আমার র্ােঁ 

হাত, চেিংর্া প -লোলনা পা…এইটুেু শুধু দ ়ো েরুন আমালে।  

  

হারীত হা হা েলর পহলস উলঠ র্লললা, আপনালে আমরা মারলত  ালর্া পেন? আমরা চে 

ডাোত? আলর চেচেিঃ! আচম র্রিং আপনার োলে এেটা সাহাই ে িাই।  আপচন েুচট চন ়ো 

দোলব  ালর্ন পতা, আমালর সালে লই ়ো  ালর্ন? আচম পতা এইচদলের পরলগাচড়ের সর্ 
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র্োপার জাচন না।  পোো ়ে েী চটচেট-টুচেট পেনলত হ ়ে…আপচন র্ধবমান প বত আমালর 

পপৌেঁোই ়ো চদললই আচম েলোতা ়ে  াইলত পারলর্া।  পনলর্ন আমালর আপনার সালে? 

১৬. পেললর পোন্ট পসলাই 

পেললর পোন্ট পসলাই েরলত র্লসলেন জাহানারা ইমাম।  এেটা মাত্র োেঁলধ পঝালালনা 

র্োগ চনল ়ে  ালর্ রুমী, তালত দু’িারখানা জামা োপলড়ের পর্বী ধরলর্ না, অেি পস 

েতচদলনর জনে  ালে পে জালন! এেটা প্রা ়ে নতুন পোলন্টর পোমলরর োলে প তলরর 

চদলের মুচড়ের পসলাই খুলল পফলল পসখালন  লর চনললন দবখানা এেলবা টাোর পনাট, 

তারপর আর্ার এমন চনখুেঁত ালর্ পসলাই েরললন  ালত আর পর্াঝার উপা ়ে রইললা না।  

চনলজর োজ পদলখ খুবী হর্ার র্দলল ঝর ঝর েলর জল পড়েলত লাগললা তােঁর পিাখ চদল ়ে।  
  

রুমী আজ িলল  ালর্।  চেেুলতই আর তালে র্াধা পদও ়ো  ালর্ না।  প্রা ়ে এে মাস ধলর 

রুমী তার মালে পর্াঝালে, মাল ়ের অনুমচত না চনল ়ে পস প লত িা ়ে না।  চর্শ্বচর্দোলল ়ের 

নাম েরা চডলর্টার রুমী, তার সলে তার মা  ুচক্ত-তলেব পারলর্ন েী েলর! জাহানারা 

ইমালমর সলিতন চর্লর্ে রুমীর  ুচক্তগুচল অগ্রাহে েরলত পালর না, চেন্তু মাল ়ের প্রাণ প  

মানলত িা ়ে না।  রুমী িলল  ালর্,  চদ আর না পফলর! 

  

ইচিচন ়োচরিং-এর োত্র রুমী, আলমচরো ়ে ইচলনল ়ে আই আই চট-লত পস অোডচমবন পপল ়ে 

পগলে, পসলপ্টম্বলর পসখালন  ার্ার েো, আর মাত্র পােঁি মাস র্াচে।  চেন্তু  াই-র্নু্ধ-

আত্মী ়ে-স্বজন  খন িতুচদবলে অসহাল ়ের মতন মরলে, তখন রুমী শুধু চনলজর পেচর ়োর 

পগাোর্ার জনে চেেুলতই আলমচরো ়ে প লত িা ়ে না।  

  

সচতে সচতে প  েতখাচন অতোিার হলে আর েতটা গুজর্, তা অলনেচদন  াললা েলর 

রু্ঝলত পালরনচন জাহানারা।  পচিলব মালিবর পর েল ়েেচদন ঢাো ়ে পোলনা খর্লরর 

োগজই পর্লরা ়েচন, এখন দু’এেচট োগজ পর্রুলে, তাও দু’পাতা, িারপাতা মাত্র, তালত 

শুধু সরোচর পঘাষণা োড়ো আর পোলনা খর্রই োলে না।  চট চ , পরচডও আর্ার িালু 
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হল ়েলে, তারা চমচলটাচরর পর্ ়েলনলটর  ল ়েই পহাে আর প োরলণই পহাে, এখন আর্ার 

গাইলে পাচেোন সরোলরর গুণগান, তালদর েো শুনলল মলন হ ়ে পদলবর অর্স্থ্া 

স্বা াচর্ে।  চেন্তু রুমীরা র্লল, পদলবর এেটু নামেরা পলােলদর পজার েলর ধলর চনল ়ে 

চগল ়ে পরচডও চটচ লত ওলদর মলনামত েো র্লালে।  পদলখা আম্মা, এেচদন পতামার 

োলেও আসলর্, পতামালে চদল ়েও পরচডওলত চমলেে েো র্লালর্।  

  

অেি েলোতার পরচডও শুলনও পুলরাপুচর চর্শ্বাস েরা  া ়ে না।  সর্াই এখন দরজা-

জানলা র্ন্ধ েলর আোবর্াণী পবালন।  আোবর্াণীর খর্র শুনলল মলন হ ়ে, পঘারতর  ুদ্ধ 

িললে।  র্ািংলালদলব, পোলনা পোলনা বহর অিল জ ়ে েলর চনল ়েলে মুচক্তর্াচহনী, এসলর্র 

েতখাচন সচতে? পর্গম সুচফ ়ো োমাল, নীচলমা ইোচহমলে খুন েলরলে পাচেোনী পসনা, 

আর্ার গ নবর চটক্কা খােঁ মুচক্তর্াচহনীর হালত খতম, এসর্ খর্রও পবানা পগলে 

আোবর্াণীলত, চেন্তু সুচফ ়ো োমাল, নীচলমা ইোচহম পমালটই মারা  ানচন।  োগলজ 

তােঁলদর েচর্ পর্চরল ়েলে।  আর চটক্কা খান পতা র্হাল তচর্ ়েলত পর্েঁলি রল ়েলে।  তাহলল ওলদর 

খর্র চর্শ্বাস েরা  া ়ে েী েলর? 

  

রুমী র্লল, দু’িারলট খর্র  ুল হলত পালর।  চেন্তু ইউচন াচসবচটর ডিঃ চজ চস পদর্, 

মচনরুজ্জমান, এফ আর খান, পজোচতমব ়ে গুহঠােুরতা, বরাফত আলী এলদর প  গুচল 

েলর পমলর পফলললে, তালত চে পোলনা  ুল আলে? ঢাোর েত র্াচড়ে জ্বাচলল ়ে চদল ়েলে, 

তা পতা তুচম চনলজর পিালখই পদলখলো! 

  

তরু্ সলন্দহ  া ়ে না।  আচমব-পুচলব চমলল দারুণ অতোিার েরলে তা চঠেই।  চেন্তু এরেম 

পতা পাচেোলন আলগও হল ়েলে।  পবখ মুচজর্  খন তখন পগ্রফতার হল ়েলেন েতর্ার।  

হাজার হাজার পচলচটেোল ও ়োোরলদর পজলল  রা হল ়েলে, গুচল িালালনা হল ়েলে 

োত্রলদর চমচেলল।  রাজধনচতে পনতালদর সলে চমচলটাচরর েতবালদর আললািনা প লে 

 ার্ার পর জাচর হল ়েলে সামচরে বাসন।  তারপর সর্ চেেু আর্ার ঠাণ্ডা।  এর্ালরও চে 

তাই হলর্ না? রুমীরা র্ললে স্বাধীনতার েো? েী চনল ়ে ওরা লড়েলর্? 
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প -েল ়েে ঘণ্টা োরচফউ োলে না, পসই সমল ়ে জাহানারা চনলজই সাহস েলর গাচড়ে চনল ়ে 

ঢাো বহর ঘুলর পদলখ আলসন মালঝ মালঝ।  লালর্াগ পেলে িের্াজালর পগলল পদখা  া ়ে, 

প্রা ়ে পুলরা র্াজারটাই র্ধ্িংস হল ়ে পগলে।  ইসলামপুর, বােঁখাচরপচট্ট, ও ়োইজ ঘাট, 

পাটু ়োটুচল, সদরঘাট, নর্ার্পুর সর্বত্র প্রা ়ে এেই দষবে।  িতুচদবলে শুধু র্ধ্িংলসর তাণ্ডর্।  

োমালনর পগালা পদলগ মহিার পর মহিা উচড়েল ়ে পদও ়ো হল ়েলে।  বােঁখাচরপচট্টলত পিা 

লালবর গন্ধ, দরজা।  জানলা  াঙা প  েল ়েেচট পদাোনঘর এখনও পোলনাক্রলম চটলে 

আলে, পসগুললার গাল ়ে ঝুললে নতুন িলটর পদা, তার উপর সােঁটা োগলজ েী প ন পলখা।  

পেৌতূহল দমন েরলত না পপলর জাহানারা গাচড়ে পেলে পনলম পসই পলখা পড়েলত 

চগল ়েচেললন।  তালত আলে নতুন মাচলোনার পঘাষণা।  বােঁখাচরপচট্টর পদাোনগুললা 

অর্াঙালী মুচশ্লমলদর মলধে চর্চল েলর পদও ়ো হল ়েলে।  

  

ক্রলম চনলজলদর পিানাশুলনা আত্মী ়ে-স্বজনলদর মষতুে সিংর্াদ োলন আসলত লাগল।  ঢাো 

পেলে  ারা পাচলল ়ে চগল ়েচেল রু্চড়েগোর ওপালর চজচিরা ়ে, পসখালন অলনলেই গুচল পখল ়ে 

মলরলে।  গ্রালমর পর গ্রাম চঘলর আগুন জ্বাচলল ়ে চদল ়েলে চমচলটাচর, সাধারণ  াত্রীর্াহী 

পনৌলোর ওপর হল ়েলে পমচবনগালনর গুচলর্ষচটির।  জাহানারার এে খালালতা  াই চ খু 

পিৌধুরী মারা পগলে।  পসইসলে তার র্উ চমচল, পস র্াচড়ের রু্লড়ো র্াচ্চা পেউ র্াদ  া ়েচন।  

েরচট ়ো ়ে গ্রালমর র্াচড়েলত পুলরা এেচট পচরর্ার সোললর্লা ঘুম পেলে উলঠ, পিাখ মুখ 

ধুল ়ে নাো খাও ়োর জনে ততচর হচেল, হঠাৎ এলস হানা চদল সাক্ষাৎ  মদূলতরা।  

ধানমচণ্ডলত চ খু পিৌধুরীর দাদার র্াচড়েলত চগল ়ে সর্ শুলন জাহানারা েচম্ভত হল ়ে পগললন।  

আচমবর পলালেরাও পতা মানুষ।  পশু পতা ন ়ে, তারা এত চনষ্ঠুর হ ়ে েী েলর? চর্না 

প্রলরািনা ়ে চর্না পদালষ চনরীহ নারী-পুরুষ চবশুলদর তারা হতো েলর পোন চর্লর্লে! অেি 

সচতে সচতে প  এরেম ঘটলে, তালত পতা আর পোলনা সলন্দহ পনই।  গুচল পললগলে খালা 

আম্মার তললপলট, তরু্ চতচন পোলনাক্রলম পর্েঁলি চফলর এলসলেন, তােঁরই মুলখ জাহানারালে 

শুনলত হললা তােঁর পেলল চ খু পিৌধুরী আর পচরর্ালরর অনেলদর চনধলনর র্ণবনা।  এলত 

পিালখর জল প বত শুচেল ়ে  া ়ে! 
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নাচরন্দা পেলে আতা  াই এেচদন এলস পবানাললন আরও সাঙ্ঘাচতে খর্র।  আজীর্ন 

ধমবানুরক্ত, সদাপ্রস্ন  মানুষ এই আতা  াই, তােঁলে জাহানারা েখলনা রাগলত পদলখনচন, 

চতচন এললই র্াচড়েলত আনলন্দর সাড়ো পলড়ে প ত, চতচন অলনে মজার মজার গল্প 

পবানালতন।  পসই মানুষচট আজ দারুণ উলত্তচজত ও চর্িচলত, মলন হ ়ে চতচন রালতর পর 

রাত ঘুলমানচন, তােঁর হাত োেঁপলে।  চতচন র্লললন, রু্ঝলল জাহানারা, ওলদর আর পর্বীচদন 

নাই।  ইসলালমর নালম ওরা  া েরলে তালত পখাদার আরব প বত পেেঁলপ উঠলে! মসচজলদ 

র্লস পোরান পতলাও ়োত েরচেললন োরীসালহর্, তালে প বত গুচল েলর পমলরলে।  

পখাদার ঘলর ঢুলে মানুষ খুন! মাল ়ের সামলন পোট পেলললে পর্ ়েলনট চদল ়ে খুেঁচিল ়ে 

পমলরলে।  পেললর সামলন মালে পর্ইজ্জত েলরলে।  পখাদাতালা সইলর্ন এত অতোিার? 

  

রুমী র্লললা, পবালনা আম্মা পবালনা! এর্ার চর্শ্বাস হ ়ে পতামার? রু্চড়েগো চদল ়ে হাত পা 

র্ােঁধা পেলললদর লাব প লস  া ়ে, আমরা প্রলতেেচদন পদচখ।  গ্রালমর পমল ়েলদর তুলল তুলল 

চনল ়ে  ালে আচমব।  আর্ার চেেু চেেু পলােলে ধলর চনল ়ে চগল ়ে তালদর বরীর পেলে 

চসচরলি েলর র্ার েলর পনও ়ো হলে সর্ রক্ত।  অচর্েল নাৎসীলদর ো ়েদা ়ে।  আমার 

পিনা এেজন ডাক্তারলে পিাখ পর্েঁলধ চনল ়ে চগল ়ে এই োজ েচরল ়েলে।  তুচম তার চনলজর 

মুলখ শুনলত িাও? আরও পবালনা, ঢাো বহলরর সর্ ই ়েিংমোনলদর নালমর চলচস্ট র্ানালনা 

হলে, তালদর সর্াইলে এেচদন তুলল চনল ়ে  ালর্।  এচলফোন্ট পরালডর পমালডর মাো ়ে 

দু’জন চর্হারী মুসলমান সর্বক্ষণ দােঁচড়েল ়ে োলে, আমরা েখন পোো ়ে  াই না  াই, তার 

খর্র রালখ।  এর পলরও তুচম আমালে র্াচড়েলত ধলর রাখলত িাও? 

  

চনউজ উইে পচত্রোর েল ়েেটা োচটিং পগাপলন পজাগাড়ে েলর এলনলে রুমী।  তালত আলে।  

পূর্ব র্ািংলার চর্চ ্ন  পজলা ়ে মুচক্ত  ুলদ্ধর খর্র।  সীমালতর পোো ়ে প ন মুচজর্নগর 

হল ়েলে, পসখান পেলে লড়োই িালালে অস্থ্া ়েী স্বাধীন র্ািংলালদব সরোর! লড়োই এেটা 

িললে চঠেই, আর অস্বীোর েরা  া ়ে না।  

  

হাজার হাজার তরুণ পনলম পলড়েলে স্বাধীনতার সিংগ্রালম, আর রুমী তালত প াগ পদলর্ না, 

তা েী হ ়ে? স্বাস্থ্ের্ান, টগর্লগ পেলল রুমী, পস চর্োলনর োত্র হললও সাচহলতে খুর্ আগ্রহী, 
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েচর্তা মুখে র্লল গড়েগড়ে েলর, পখলাধুললালতও ওোদ, আর্ার ইচতহাস রাজনীচত 

চনল ়েও মাো ঘামা ়ে।  জাহানারা তােঁর দুই পেলললে েখলনা স্বােবপর হলত পবখানচন, তারা 

চমলেে েো র্লল না, সরল সুন্দর আদলবব উজ্জ্বল তালদর মুখ।  

  

রুমী  চদ োরুলে চেেু না জাচনল ়ে, পগাপলন র্াচড়ে পেলড়ে মুচক্ত  ুলদ্ধ প াগ চদলত িলল 

প ত, তাহলল হ ়েলতা জাহানার পোলনাক্রলম তা পমলন চনলতও পারলতন।  চেন্তু এ পেলল 

পস  ালর্ চেেুলতই  ালর্ না।  পস তার মাল ়ের অনুমচত িা ়ে।  চপেুটান পরলখ পস েী েলর 

লড়োই েরলত  ালর্।  পসইজনে পস প্রলতেেচদন তেব েলর মাল ়ের সলে।  এেচদন তেব 

োচমল ়ে পস হঠাৎ বাত গলা ়ে র্লললা, চঠে আলে, আম্মা তুচম  চদ পজার েলরা, তাহলল 

আচম পদব পেলড়ে আলমচরোলত িলল  ালর্া।  পতামালে খুবী েরার জনে আচম পড়োশুলনা 

েলর র্ড়ে ইচিচন ়োর হলর্া।  চেন্তু আমার চর্লর্লের োলে চিরোললর মতন অপরাধী হল ়ে 

োেলর্া, আম্মা, তুচম চে সচতে তাই-ই িাও? 

  

জাহানারা পিাখ র্ন্ধ েলর র্লল উলঠচেললন, না িাই না! চঠে আলে, পতার েোই পমলন 

চনলাম।  চদলাম পতালে পদলবর জনে পোরর্ানী েলর।   া তুই  ুলদ্ধই  া! 

  

রুমী অনুমচত পপল ়েলে শুলন পোট াই জামী লাচফল ়ে উলঠ র্ললচেল পসও  ালর্! পসও 

দাদার সলে  ুলদ্ধ  ালর্।  তালে অচতেলটির চনরে েরা হল ়েলে এই র্লল প  দুচট পেললই 

িলল পগলল এ র্াচড়ের ওপর সলন্দহ পড়েলর্, আচম তালদর র্াপ-দাদালেও োড়েলর্ না।  

  

পোন্ট পসলাই েরার পর পিালখর জল মুেলত মুেলত জাহানারা রুমীর র্োগ পগাোলত 

লাগললন।  রুমী আলমর আিার  ালর্ালস, এে পেৌলটা আিার চদললন র্োগ  লর।  

এেটুখাচন গাও ়ো চঘ চদললন না, রাগ েরলর্ রুমী।  লাল স্ট্রাইপ বাটবটা ওর খুর্ চপ্র ়ে, চেন্তু 

সলে পনলর্ না র্লললে, তার র্দলল চতন িার খানা পগচি, গরমোলটা শুধু পগচি পলরই 

োচটল ়ে পদলর্।  র্োলগর মলধে আলগ পেলেই দু’খানা র্ই ঢুচেল ়ে পরলখলে রুমী ‘জীর্নানন্দ 

দালবর পশ্রষ্ঠ েচর্তা’ আর ‘সুোত সমগ্র”।   ুদ্ধ েরলত  ার্ার সমল ়েও তার েচর্তার র্ই 

সলে রাখা িাই! 
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র্ইল ়ের খুর্ বখ রুমীর।  পেঁচিলব মালিবর পর র্াচড়ে সািব হও ়োর  ল ়ে অলনে চেেু সচরল ়ে 

পফললত হল ়েলে র্াচড়ে পেলে অলনে পত্র-পচত্রো-ইোহার পুচড়েল ়ে পফলললে রুমী।  মােবস, 

এলেলস, মাও পস তুঙ, রর্ীন্দ্রনাে, পি গুল ়ে ারার র্ইগুললা সর্ এেটা র্ো ়ে  লর পরলখ 

পদও ়ো হল ়েলে র্ােরুলমর পদও ়োললর পপেলন এেটা গলতব।  চপ্র ়ে র্ইগুচললে ও ালর্ 

রাখলত খুর্ই েটির হল ়েচেল রুমীর, চেন্তু উপা ়ে পতা পনই! 

  

িারচদন আলগ চেল জাহানারার জ্চদন।  এ র্ের জ্চদন চনল ়ে পোলনারেম ঘটা েরার 

প্রশ্নই ওলঠ না।  অনে র্ের পেললরা মাল ়ের জ্চদন চনল ়ে খুর্ আনন্দ েলর, আলগর 

রাচত্তলরই জাহানারা র্ললচেললন, এর্ার পোলনা পস্পবাল রা্ন াও হলর্ না, র্াচড়েলত োরুলে 

ডাোও হলর্ না।  

  

তরু্ সোললর্লা অনোনে র্েলররই মতন দুই পেলল দরজা ়ে পটাো চদল ়ে র্ললচেল, আম্মা 

আচস? 

  

প্রলতেে র্ের দুই  াই, মা চর্োনা পেলড়ে ওঠার আলগই দুচট সারপ্রাইজ চগফট পদ ়ে, মালে 

চনল ়ে নানারেম মজা েলর।  এর্ার মাল ়ের পিাখ অশ্রুচসক্ত, পেলললদর মুখ েমেলম।  রুমী 

িলল  ালর্, সর্ চঠে হল ়ে পগলে।  

  

এর্ালরও অর্বে দুই  াই দুচট উপহার এলনচেল।  পোট াই জামী র্াগান পেলে তুলল 

এলনলে এেচট আধ-লফােঁটা োললা পগালাপ।  আর রুমীর হালত এেটা পুরলনা র্ই।  রুমী 

র্লল, জামী, তুই আলগ র্চন-চপ্রন্সটা আম্মার হালত পদ।  

  

তারপর পস র্ইটা মালে চদল ়ে র্লললা, আম্মা এই র্ইটা পড়েলল তুচম মলন অলনে পজার 

পালর্।  পসলেি ও ়োল্ডব ও ়োলরর সম ়ে নাৎসীর্াচহনী পপালোলণ্ড ঢুলে  খন অমানুচষে 

অতোিার িালাচেল, তখন পপাচলবরা প  প্রচতলরাধ গলড়ে তুললচেল, প   ালর্ পগচরলা 

লড়োই িাচলল ়েচেল, এটা তারই োচহনী।  নাৎসীরা ইহুদীলদর মানুষ র্ললই গণে েরলতা 

না, তালদর পপাো মােলড়ের মতন পমলরলে, পচশ্চম পাচেোনীরাও আমালদর মানুষ র্লল 
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গণে েলর না, মুসলমান র্লল গণে েলর না।  তুচম এই র্ইটা পলড়ো, নাম-ধাম র্দলল চদলল 

পতামার মলন হলর্, এ প ন অচর্েল র্াঙলালদলবরই োচহনী।  

  

র্ইচট চল ়েন ইউচরলসর ‘মাইলা- ১৮’ ।  

  

োললি পগালাপটা হালত চনল ়ে জাহানারার মলন হল ়েচেল, এ প ন জমাটর্ােঁধা রলক্তর রিং।  

েত রক্ত ঝচরল ়ে আসলর্ স্বাধীনতা? চতচন পেেঁলপ উলঠচেললন।  

  

রুমী এখনও ঘুচমল ়ে আলে।  োল রালত অলনেক্ষণ রুমীর িুলল চর্চল পেলট চদল ়েলেন 

জাহানারা।  দুই  াইল ়ের পোটলর্লা পেলেই এই অল েস, ঘুলমার্ার আলগ মালে িুলল চর্চল 

পেলট চদলত হলর্ই।  পে পর্বীক্ষণ পালে, আর পে েম, তা চনল ়ে দু’জলন ঝগড়ো েলরলে।  

েতচদন! োল জামী পস্বো ়ে র্ললচেল, আজ আমা ়ে চদলত হলর্ না, আজ আমার সম ়েটাও 

তুচম  াই ়োলেই দাও! 

  

জাহানারা আদর েরচেললন, আর রুমী আলে আলে চবস চদল ়ে গাইচেল, এের্ার চর্দা ়ে 

পদ মা, ঘুলর আচস! মাত্র চেেুচদন আলগই এই পেলল চর্চলচত গান-র্াজনার েী  ক্তই না 

চেল! 

  

না, পিালখর পাচন পফললত পনই, পবষ সমল ়ে মন দুর্বল হল ়ে পগলল িললর্ না।  জাহানারা 

পিাখ মুলে নাোর র্ের্স্থ্া েরলত পগললন।  

  

ঘুম পেলে উলঠ এলের্ালর স্নানটান পসলর চনল ়ে রুমী খাও ়োর পটচর্লল এলস ধীর স্বলর 

র্লপলা, আম্মা,  াও ়োর সম ়ে নাটেী ়ে চেেু েরলত পারলর্ না চেন্তু।  প মন অনেচদন 

আমরা র্াচড়ে পেলে পর্লরাই চঠে পসই  ালর্  ালর্া।  তুচম গাচড়ে িালালর্।  আমালে 

পসলক্রটাচরল ়েলটর পসলেণ্ড পগলটর সামলন নাচমল ়ে পদলর্।  তারপর পতামরা িলল  ালর্, 

চপেন চফলর তাোলর্ না এের্ারও।  
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জাহানারা ধরা গলা ়ে র্লললন, শুধু এেটা েো র্ল।  পতার সালে পে পে  ালর্ এর্ার? 

পোন চদলে এখন  াচর্ পতারা? 

  

রুমী র্লললা, ওসর্ েো চজলেস েলরা না, আম্মা।  ওসর্ র্লা চনলষধ।  জালনা পতা, আচম 

চমলেে েো র্ললত পারলর্া না।  

  

রুমীর র্ার্া বরীফ পটচর্ললর অনে প্রালত র্লস োগলজর আড়োলল মুখ পঢলে রল ়েলেন।  

জাহানারার মতন চতচনও রুমীলে প লত চদলত রাচজ হল ়েলেন, তলর্ তােঁর চপতষহৃদল ়ে প  

েী পতালপাড়ে িললে তা তােঁর মুখ পদলখ পর্াঝা  া ়ে না।  

  

ে’চদন ধলর ঝড়ের্াদল হলে চর্লেললর চদলে।  আজও সোল পেলেই আোব প্রা ়ে 

অন্ধোর।  রুমীর  ার্ার চদনটাই এরেম পেন? গাচড়েলত উলঠ এের্ার আোলবর চদলে 

তাচেল ়ে জাহানারা মলন মলন র্লললন, ই ়ো আিা আজ প ন ঝড়ে র্ষচটির না আলস! 

  

এ ়োর র্োগটা হালত ঝুচলল ়ে, প ন অনেচদলনর মতনই েললজ  ালে, এই  চেলত পপেলনর 

সীলট চগল ়ে র্সললা রুমী, তার পালব তার র্ার্া, তােঁর হালত এখনও খর্লরর োগজ।  

  

গাচড়েটা খাচনেদূর  ার্ার পর রুমী ঘাড়ে ঘুচরল ়ে এের্ার এেটা পদাতলা র্াচড়ের চদলে 

তাোললা।  তারপর পস র্লললা, আম্মা, র্ারু্ল পিৌধুরী  চদ চেেু চজলেস েলর, তালে 

চেেুই র্ললা না।  অনেলদর  চদ চেেু র্ললত হ ়ে পতাত র্ললর্ প  আচম চেেুচদন গুলসালনর 

র্াচড়েটা ়ে োেলর্া।  

  

পদাতলার র্ারান্দা ়ে দােঁচড়েল ়ে র্ারু্ল পদখললা রুমীলে।  ওলদর গাচড়েটা এচলফোন্ট পরালড 

পলড়ে র্ােঁে চনল।  র্ারু্ল তরু্ এে দষচটিরলত পিল ়ে রইললা পসচদলে।  রুমীর সলে পিাখালিাচখ 

হও ়ো ়ে পস পদলখচেল রুমীর পিালখ অদু্ভত এে িািলে।  রু্ঝলত তার অসুচর্লধ হ ়েচন প  

রুমীর জীর্লন আজ এেটা চেেু ঘটলত  ালে।  র্াচড়ে পেলড়ে  ুলদ্ধ প াগ চদলত  ালে 

পেললটা? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 234 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

র্ারু্ললে পদলখ রুমী অর্ো ়ে মুখ চফচরল ়ে চনল ়েলে।  ইদানীিং রুমী তালে পদখললও েো 

র্ললতা না।  অেি এেসম ়ে এই রুমী দু’পর্লা আসলতা তার োলে।  মাও পস-তুঙ-এর 

পরড রু্লের র্োখো পবানার েী উৎসাহ চেল তার।  

  

র্ারু্ল আপন মলন এেটু হাসললা।  রুমীর মতন পেললরা অলনলেই ইদানীিং তালে এচড়েল ়ে 

িলল।  এরা েী মলন েলর তালে, পদবলদ্রাহী? িতুচদবলে এখন এলের্ালর পদবলপ্রলমর র্নো 

র্ল ়ে  ালে।  েল ়েে মাস আলগও  ারা চেল মােবসর্াদী, এখন তারা হঠাৎ র্াঙালী হল ়ে 

উলঠলে, সিংেীণব জাতী ়েতার্াদ চনল ়ে উ্ত্ত।  

  

অচত তরলমচত,  ার্ালুতাপূণব এই পেললরা।  েখলনা পিাে পোন্ট পলর ফরফর েলর 

ইিংলরচজ র্লল আর আলমচরোন ো ়েদা ়ে নািানাচি েলর, েখলনা িীনা পন্থী হল ়ে চর্প্ললর্র 

স্বন পদলখ, আর্ার হুজুলগ পমলত জাতী ়েতার্ালদর পজা ়োলর প লস  া ়ে।  এেটু তধ ব পনই! 

পাচেোন এখন প  পলে এলগালে, তালত এেচদন না এেচদন এলদলব সর্বাত্মে চর্প্লর্ 

েচড়েল ়ে পড়েলত র্াধে, তখন পবাষেলশ্রণীলে এলের্ালর ঝালড়েমূলল চনর্বিংব েলর পদও ়ো 

 ালর্।  তার র্দলল আও ়োমী লীলগর পনতষলত্ব এরা এখন পমলত উলঠলে, স্বাধীন 

র্ািংলালদলবর নালম েী িাইলে এরা? এরা চে পর্ালঝ না প  পাচেোন সচতেই  চদ 

দু’টুেলরা হ ়ে তাহলল স্বাধীন র্ািংলালদলব পাচেোনী আচমবর র্দলল আসলর্ আর এেচট 

পবাষেলশ্রণী।  

  

র্ারু্ললর র্নু্ধরাও প্রা ়ে পেউ আর প াগাল াগ রালখ না তার সলে।  জচহর, োমাল এলদর 

পাত্তা পনই।  এরাও   ়ে পপল ়েলে? ই চপ আর এর চর্লদ্রাহ আর বলখর মুচক্তর্াচহনীলে দমন 

েরর্ার জনে তসনের্াচহনী নানা জা ়েগা ়ে খুর্ অতোিার িালালে তা চঠে।  চেন্তু জচহর 

োমালরা চে জালন না প  এেটা পদলবর চর্প্লর্ শুরু হর্ার আলগ অতোিার আর চনলষ্পষণ 

েত িরম অর্স্থ্া ়ে পপৌেঁলো ়ে! এই পর্াোরা চে রু্ঝলে না প  সমাজতন্ত্রী িীন পাচেোলনর 

পসনা সরোরলে মদত চদল ়ে তালদর আরও সর্বনালবর চদলে পঠলল চদলে! 
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ইউচন াচসবচট র্ন্ধ, র্ারু্ললর পোোও  ার্ার জা ়েগা পনই।  ঢাোর অর্স্থ্া অলনেটা 

স্বা াচর্ে হল ়েলে, চেেু চেেু পদাোন পাট, অচফস োোচর খুলললে, ইস্কুলগুললা পজার 

েলর পখালার্ার র্ের্স্থ্া হলে, চেন্তু েললজ-চর্শ্বচর্দোলল ়ের পেলললদর সরোর এখলনা 

চর্শ্বাস েলর না।  দরোর পনই এখন পড়োশুলনার।  

  

আলতাফ হঠাৎ ইচণ্ড ়ো ়ে িলল পগলে।  পসও প  পেন   ়ে পপল, তা পর্াঝা  ালে না।  ইচণ্ড ়োর 

প্রচত তার এতচদন চর্লিষ  ার্ই চেল।  পহালসন সালহলর্রও পাত্তা পনই, চতচন পর্াধহ ়ে 

পাচলল ়েলেন েরািীলত।  ওলদর োগজটা পেন র্ন্ধ েলর চদল পে জালন! র্ের দুল ়েে ধলর 

োগজটা পতা পাচেোন সরোলররই পতাষালমাদ েলর আসচেল।  আগরতলা ষড়ে ন্ত্র 

মামলার সম ়ে ওরা পবখ মুচজর্লে রাষ্ট্রলদ্রাহী, চর্লদলবর দালাল আখো চদল ়ে েচর্ োপালত 

প্রা ়ে প্রচতচদন।  

  

র্ারু্ল এেটা দীঘবশ্বাস পফলল।  মিুও তার পেলললে চনল ়ে মামুনমামার সলে িলল পগলে 

ইচণ্ড ়ো ়ে।  র্ারু্ল প্রা ়ে পজার েলরই মিুলে পাচঠল ়েলে, পজার েলরচেল এইজনে প  মিুর 

প্রর্ল ইলে  াও ়োর, চেন্তু মুলখ চেেু র্ললত পারলে না, পসটা রু্ঝলত পপলরচেল র্ারু্ল।  

ঢাো বহলরর র্াচড়ের মলধে পেলে পমল ়েলদর পজার েলর ধলর চনল ়ে  ালর্, এরেম অর্স্থ্া 

েখলনা আলসচন।  মামুনমামালে  াললার্ালস মিু, র্ারু্ল তা জালন,’হ ়েলতা, হ ়েলতা পেন, 

চনচশ্চত পস  াললার্াসার মলধে পোলনা পনািংরাচম পনই, বারীচরে সম্পেব পনই।  চেন্তু 

এইরেম  ালর্াসাও এে এে সম ়ে এমন তীে হলত পালর,  ালত পোলনা নারীর োলে 

তার স্বামীর পিল ়েও পসই  াললার্াসার মানুষচট অলনে র্ড়ে হল ়ে উঠলত পালর।  

মামুনমামালে ষষবা েলর না র্ারু্ল, এই সর্ ষষবাচটষবা অচত পখললা র্োপার, চেন্তু প্রচতচদন 

র্াচড়ে চফরললই  চদ পদখা  া ়ে স্ত্রী পোলনা এেজন পুরুলষর সলে, পস আত্মী ়ে পহাে আর 

প ই পহাে, গলল্প পমলত আলে, চেিংর্া তালে খাচতর  ত্ন েরলে, তালত পোন স্বামীর 

 াললা লালগ? মামুন এেজন পটাটাচল েনচফউজড মানুষ, তালে অত  চক্তশ্রদ্ধা েরারই 

র্া েী আলে, তাও প লর্ পা ়ে না র্ারু্ল! 
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 াে, চেেুচদন মামুলনর সলে পেলে আসুে মিু, খুর্ োে পেলে পদখলল হ ়েলতা মানুষচট 

সম্পলেব তার পমাহ পেলট প লতও পালর।  আবা েচর  ারলত চগল ়ে ওরা পোলনা চর্পলদ 

পড়েলর্ না।  মিুর জনে ন ়ে, পেললটার জনে মালঝ মালঝ র্ারু্ললর মনটা উতলা হল ়ে ওলঠ।  

র্াচড়েলত এেটা র্াচ্চা োেলল র্াচড়ে সরগরম োলে, সুখু পনই র্ললই র্াচড়েটা এখন চনঝুম 

মলন হ ়ে।  

  

এ র্াচড়েলত এখন আড়োইজন মাত্র মানুষ।  চনিতলা ়ে মচনরা োলে এো।  চসরাজুললে 

পেঁচিলব মালিবর পর এের্ার মাত্র পদলখলে র্ারু্ল।  তারপর পেলে পস উধাও পস 

মুচক্তর্াচহনীলত প াগ চদল ়েলে চনচশ্চত।  এই অর্স্থ্া ়ে মচনরার চে এ র্াচড়েলত োোর পোলনা 

মালন হ ়ে? তালে পদলবর র্াচড়েলত পাচঠল ়ে পদর্ার প্রোর্ চদল ়ে চেল র্ারু্ল, চেন্তু এমন 

পজদী পমল ়ে, চেেুলতই শুনলর্ না।  চসরাজুল নাচে এখালনই মালঝ মালঝ তার সলে পদখা 

েরলত আসলর্।  এই সর্ মুচক্তল াদ্ধা পটাদ্ধালদর চর্ন্দুমাত্র উৎসাহ চদলত িা ়ে না র্ারু্ল, 

তার র্াচড়েলত পেলে চসরাজুল এসর্ োজেমব িালালর্, এলত তার পঘার আপচত্ত আলে।  

চেন্তু মচনরালে পস পতা র্াচড়ে পেলে তাচড়েল ়ে চদলত পালর না।  

  

পসফু নালম চেলবারী পমল ়েচটলে মিু মাোর চদচর্ে চদল ়ে পগলে, পস প ন সালহর্লে পেলড়ে 

পোোও না  া ়ে েখলনা।  পসই পসফুই র্ারু্ললর জনে রা্ন া েলর পদ ়ে, পগাসললর পাচন 

গরম েলর রালখ।  গ্রীেোললও ষষদুষ্ণ জলল র্ারু্ললর স্নান েরা অল েস।  চদলনর মলধে 

পস আটর্ার িা খা ়ে।  

  

র্ারান্দা পেলে ঘলর এলস র্ারু্ল হােঁে চদল, পসফু, এে োপ িা চদল ়ে  া।  

  

এেখানা র্ই খুলল র্সললা র্ারু্ল।  র্ই পড়ো োড়ো আর পোলনা োজ পনই।  পড়েলত পড়েলত 

এে সম ়ে পিাখ র্েো হল ়ে  া ়ে।  শুধু পড়োশুলনা ন ়ে, এর্ার এেটা েলমালদোলগ নামলত 

হলর্।  রু্লড়ো  াসানীও  ারলত চনরাপদ আশ্র ়ে চনল ়ে স্বাধীন র্ািংলার দাচর্ সমেবন েলর 

র্লস আলেন।  চেন্তু েচড়েল ়ে চেচটল ়ে দললর পুরলনা েমারা রল ়ে পগলে এখলনা চেেু চেেু।  
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এইর্ার প াগাল াগ েরলত হলর্ তালদর সলে।  োজ শুরু েরলত হলর্ সমূ্পণব পগাপলন, 

রুখলত হলর্ এই জাতী ়েতার্ালদর তরে।  

  

দু’চদন পলর সোললর্লা র্ারু্ল সলর্ মাত্র চর্োনা ়ে শুল ়ে চিতী ়ের্ার িা পখল ়েলে, তখনও 

মুখ পর্া ়েচন, পসফু হােঁপালত হােঁপালত এলস র্লললা, সার্ সার্, চমচলটাচর আইলে! 

চমচলটাচর! 

  

র্ারু্ল র্ই পেলে মুখ তুলল র্লললা, আইলে পতা েী হইলে? তুই লাফাইলত আলেস েোন? 

  

পিাখ প্রা ়ে েপালল তুলল পসফু র্লললা, আমালগা র্াচড়েলত আইলে, সার্।  মচনরা আপার 

ঘলর পঢােলে।  

  

এর্ার র্ারু্ল এেতলা ়ে হুড়েুম ধরাম ব্ শুনলত পপল।  সচতে তার র্াচড়েলত আচমব এলসলে? 

এরা জালন না প  স্ব ়েিং চটক্কা খালনর সলে পচরি ়ে আলে তার।  

  

.  

  

খাচল গাল ়েই পনলম এললন র্ারু্ল।  এরই মলধে েল ়েেজন তসনে মচনরার ঘর পেলে সর্ 

চজচনসপত্র টান পমলর পফলল চদল ়েলে র্াইলর।  এেজন মচনরার িুললর মুচঠ পিলপ ধলর 

আলে।  

  

চসেঁচড়েলত দােঁচড়েল ়েই র্ারু্ল ইিংলরচজলত র্লললা, োলমা! পতামরা োর হুেুলম এ র্াচড়েলত 

এলসলো? আলগ পমল ়েচটলে পেলড়ে দাও।  আচম এখনই েলনবল আনসারীলে পটচললফান 

েরচে।  

  

পোলনা উত্তর না চদল ়ে এেজন তসনে হালতর চর ল ার তুলল পর পর দুর্ার ফা ়োর 

েরললা, তারপর অনেলদর র্লললা, আর্ িললা! 
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হুমচড়ে পখল ়ে পলড়ে পগল র্ারু্ল।   ন্ত্রণার পিল ়েও মহা চর্স্মল ়ে পস  ার্ললা, পস চে সচতে 

মলর  ালে? মষতুে এই রেম? এত তুে  ালর্ মষতুে! 

  

মচনরা চিৎোর েলর োেঁদলে, র্ারু্ললর নাম ধলর ডােলে, তালে রক্ষা েরর্ার পোলনা 

ক্ষমতাই পনই র্ারু্ললর, ক্রমবই সর্ ব্ ক্ষীণ হল ়ে আসলে তার োলন।  রু্লজ আসলে 

পিাখ।  

১৭. জানলার পদবাটা সরাললই 

জানলার পদবাটা সরাললই পদখলত পাও ়ো  া ়ে পোট র্াগানা ঝেঝে েরলে সোললর 

পরালদ।  এরেম এেটা ঘর প  পাও ়ো  ালর্, অতীন স্বলনও  ালর্চন।  এতচদন পর তার 

এেটা চনজস্ব ঘর! অতীন মলন মলন র্লললা, েোিংেস্ আ লট, পােঁিুদা!  

  

োর োলে প  েখন পোন উপোর পাও ়ো  ালর্, তা চেেুই র্লা  া ়ে না আলগ পেলে।  

অচত স্বল্প াষী পােঁিুদা, অলনলের চ লড়ে এমন এে পোলণ র্লস োলেন প  তােঁর প্রচত 

অনেলদর নজরই পলড়ে না।  চতচনও অনেলদর চনল ়ে মাো ঘামালেন চেনা তাও পর্াঝা  া ়ে 

না েক্ষলনা।  আসর্ার আলগরচদন বাতালর্ৌচদর র্াচড়েলত আর্ার খাও ়ো-দাও ়ো হল।  

প্রেমচদন বাতালর্ৌচদর র্াচড়েলত এলস অতীন প  েুচেত র্ের্হার েলরচেল, তার স্মষচত পস 

পলুরাপুচর মুলে চদল ়েলে পস রালত প্রিুর তহ তি েলর, পস বাতালর্ৌচদর গালনর সম ়ে তাল 

চদল ়েলে োলপবট িাপলড়ে, চনলজও এেসম ়ে পহেঁলড়ে গলা ়ে পগল ়ে উলঠলে অোরাইজ ও 

চপ্রজনার অফ স্টাল ববন, অোরাইজ ও পরলিড অফ দা আেব… 

  

এরই মাঝখালন পােঁিুদা এের্ার হাতোচন চদল ়ে অতীনলে োলে পডলে চজলেস 

েলরচেললন, তুচম র্স্টলন োেলর্ পোো ়ে? 

  

এই সমসোটা চনল ়ে অতীন চিচতত চেল প তলর প তলর।  র্স্টন বহলর, চর্লবষত 

পেমচেলজ, িট েলর র্াচড়ে পাও ়ো  া ়ে না, পাও ়ো পগললও এো এেটা পুলরা 

অোপাটবলমলন্টর  াড়ো পনও ়ো অতীলনর সামলেবের র্াইলর।  পবষ প বত চঠে হল ়েচেল, 
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সমীলরর দাদা-লর্ৌচদ োলেন ওখালন, পসই র্াচড়েলতই অতীন আপাতত উঠলর্, তারপর 

ডচমবটাচরলত সীট পাও ়োর পিটিরা েরলর্।   চদও অলিনা পোলনা পচরর্ালরর মলধে োোটা 

অতীলনর এলের্ালর পেন্দ হ ়ে না! চেন্তু আর পোলনা উপা ়ে পতা পনই!  

  

পােঁিুদা র্ললচেললন, পোলনা র্ের্স্থ্া না হলল আচম সতেচেিংেরলে র্লল পদখলত পাচর! ওর 

ওখালন  চদ জা ়েগা োলে।  

  

এই নামটাও অতীলনর পেন্দ হ ়েচন।  সতেচেিংেরটা আর্ার পে? সমীলরর দাদা-লর্ৌচদর 

সলে তরু্ পতা এেটা প াগসূত্র আলে, এই পলােটা পতা আরও অলিনা, তার র্াচড়েলত 

অতীন োেলত  ালর্ পেন? 

  

পস চর্নীত ালর্ র্ললচেল, না, অনে এেটা জা ়েগা ়ে উঠচে আপাতত।  মালন…এেটা 

র্োপার েী জালনন, পােঁিুদা, আমার খাচনেটা প্রাইল চস দরোর, পোলনা ফোচমচলর সলে 

োেলল পসটা চঠে পাও ়ো  া ়ে না।  

  

পােঁিুদা পহলস র্ললচেললন, চঠে তাই।  আমালদর পদলবর অলনলে প্রাইল চসর মমবই পর্ালঝ 

না।  সতেচেিংেলরর োলে পতামালে প ়েসা চদল ়ে োেলত হলর্।  এেটা আলাদা ঘর পালর্, 

পমইন পডালরর পাস েী পালর্,  খন ইলে আসলর্- ালর্, পেউ চডসটার্ব েরলর্ না।  তলর্ 

রা্ন াঘর, র্ােরুম েমন,  াড়ো পর্াধহ ়ে পেঁিাত্তর-আচব ডলার, পটচললফান র্া গোলসর 

আলাদা িাজব চদলত হ ়ে না।  

  

এর্ার অতীন এেটু উৎসাহ পদচখল ়ে র্ললচেল, পেঁিাত্তর চেিংর্া আচব ডলালর এেটা 

আলাদা ঘর? ওটা চে পমস র্াচড়ের মতন র্োপার নাচে? ঐ  াড়ো ়ে এেটা ঘর পপলল আচম 

একু্ষচন।  চনলত রাচজ আচে।  

  

পটচললফানটার চদলে হাত র্াচড়েল ়ে পােঁিুদা র্ললচেললন, দােঁড়োও পদখচে, সতেচেিংেলরর 

র্াচড়েলত ঘর খাচল আলে চে না।  না, পমস র্াচড়ে ন ়ে।  সতেচেিংের মানুষচট  াচর অদু্ভত, 
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আলাপ েরলল পতামার হ ়েলতা  াললা লাগলর্।  আর  চদ  াললা না লালগ দু’এে মালস 

অনে পোোও িলল প ও! 

  

পােঁি চমচনলট সর্ র্ের্স্থ্া হল ়ে পগল।  পফালন পাও ়ো পগল সতেচেিংেরলে।  চতচন জানাললন, 

তােঁর র্াচড়েলত অোচটলের ঘর খাচল আলে, অনে ঘলরর জনে আচব ডলার লালগ, চেন্তু 

অোচটলের ঘর র্ললই তার  াড়ো র্াহাত্তর ডলার।  

  

এ এে অ ার্নী ়ে প াগাল াগ।  গম্ভীর, চনচলবি ধরলনর পােঁিুদা প  অতীলনর জনে চিতা 

েলরলেন, এই জনেই তােঁর প্রচত আরও েষতেতালর্াধ হ ়ে।  বাতালর্ৌচদর অলনে গুণ।  চতচন 

সুন্দরী, গান গাইলত, অচ ন ়ে েরলত পালরন, িমৎোর রা্ন া েলরন, পসইজনে তােঁর খুর্ 

জনচপ্র ়েতা, পােঁিুদালে চর্লবষ পেউ পাত্তাই পদ ়ে না, চেন্তু অতীলনর মলন হল ়েচেল, মানুষ 

চহলসলর্ পােঁিুদা অলনে উেঁিুলত।  পলর অতীন আরও শুলনলে প  পােঁিুদা নাচে িুচপ িুচপ 

এরেম অলনলের উপোর েলরন।  

  

এলদলব উপাজবলনর এে িতুেবািংবই িলল  া ়ে র্াচড়ে  াড়ো ়ে।  খাও ়োর খরিটাই সর্লিল ়ে 

েম।  চেন্তু জামা-োপড়ে,  াতা ়োত আর র্াচড়ে  াড়োলতই অলনে টাো র্ে ়ে হ ়ে।  পসই 

তুলনা ়ে অতীন পর্ব বো ়ে এেটা িমৎোর ঘর পপল ়েলে।  অোচটলের ঘর পতা েী হল ়েলে, 

এটাই তার পর্চব  াললা পললগলে।  

  

প সর্ অিলল খুর্ পর্বী তুষারপাত হ ়ে, পসখালন পোলনা র্াচড়ের োদ োলে না।  র্াচড়েগুচল 

হ ়ে পেৌচণে, োলদর ঘরটা অলনেটা পটাপলরর মতন।  এলতই অতীলনর স্বেলন্দ িলল 

 ালর্।  ঘলর সমে আসর্ার্ রল ়েলে, খাট, পি ়োর পটচর্ল, রু্ে র োে, ও ়োডবলরার্, এমনচে 

েম্বলও চেনলত হ ়েচন অতীনলে।  ঘরখানা তার খুর্ মলনর মতন।  

  

চসদ্ধােব-সমীররা গাচড়েলত পপৌেঁলে চদল ়ে পগলে অতীনলে।  সলে নীপা আর র্াসর্ীও 

এলসচেল, চনউই ়েেব পেলে র্স্টন আসলত প্রা ়ে আট ঘণ্টা পললগ পগল, সারা রাত এে 

পফােঁটাও না ঘুচমল ়ে প্রর্ল হুলিাড়ে েরলত েরলত ওরা এলসলে।  বচনর্ার সোলল পপৌেঁলে 

ওরা চফলর পগলে রচর্র্ার রাচত্তলর।  
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সতেচেিংের নামটা শুনললই মলন হ ়ে গলা ়ে তপলত আলে, তালদর র্াচড়েলত তদচনে নারা ়েণ 

পুলজা হ ়ে।  আতপ িাল আর িাপা েলা িটলে পমলখ প্রসাদ খা ়ে, ফস চনরাচমষ পিহারা, 

মাো ়ে অল্প টাে… অতীলনর মলন এইরেম এেটা েচর্ই ফুলট উলঠচেল।  চেন্তু 

সতেচেিংের লাচহড়েী এেজন পাক্কা সালহর্, পিালবর োোোচে র্ল ়েস, স্বাস্থ্ের্ান পুরুষ, 

চতচন ঘুম পেলে উলঠই পর্াধহ ়ে গলা ়ে টাই পলর পনন, োরণ তােঁলে গ্রীেোললও নাচে 

পেউ েোজু ়োল পপাবালে পদলখচন।  এ পদলব আলেন প্রা ়ে পতইব র্ের, পমম চর্ল ়ে 

েলরলেন, তােঁর স্ত্রীর নাম মাো।  দম্পচতচট চনিঃসতান।  

  

র্াচড়েচট সতেচেিংেলরর চনজস্ব! িারখানা ঘর  ারতী ়ে োত্রলদর  াড়ো পদন, স্বামী-স্ত্রী 

োলেন পর্সলমলন্ট।  র্াগানও ়োলা এমন এেখানা সুন্দর র্াচড়ের মাচলে হল ়েও পেন প  

চনলজরা মাচটর তলার ঘলর োলেন, তা পর্াঝা  া ়ে না।  সতেচেিংের র্া চড়ে  াড়ো পদন 

লাল র জনেও ন ়ে, তা হলল চতচন আরও অলনে পর্চব  াড়ো িাইলত পারলতন।  অতীলনর 

ঘলরর  াড়ো র্াহাত্তর ডলার, পেঁিাত্তর র্া আচব পতা হলতই পারলতা, অনোনে ঘলরর  াড়োও 

আটাত্তর র্া িুরাচব এইরেম খুিলরা ধরলনর, অেবাৎ সতেচেিংেলরর এেটা চেেু চহলসর্ 

আলে।  চনেে িােচরজীর্ীলদর চতচন র্াচড়েলত রালখন না, োত্র র্া চরসািব স্কলারলদর শুধু 

 াড়ো পদন, গুজরাচট, পািার্ী, মাদ্রাজী,  ারলতর প -লোলনা অিললর োত্ররা োেলত 

পালর, এমনচে দু’জন পাচেোনীও আলে এে ঘলর।  

  

পসালমন দত্ত নালম এেজন র্াঙালী পেলল োলে এেতলা ়ে।  পস প্রেমচদন আলালপ 

অতীনলে র্ললচেল, র্াচড়েও ়োলা সতেদা  াড়োলটলদর পোলনা র্েচক্তগত র্োপালর নাে 

গলান না, তলর্ চতচন  চদ জানলত পালরন প  পোলনা োত্র পড়োশুলনা ়ে  ফােঁচে চদলে, 

পোলনা পসলমস্টালর পাস েরলত পালরচন, তা হলল চতচন তালে ঘর পেলড়ে পদর্ার পনাচটস 

পদন।  অেবাৎ মানুষচট আদববর্াদী।  

  

প্রেম চদন অতীন এলস পদলখচেল, সুট-টাই, জুলতা-লমাজা পরা সতেচেিংের অোচটলের 

ঘলরর পমলঝলত হােঁটু পগলড়ে র্লস পদবা পসলাই েরলেন।   োেু ়োম চলনারচট রল ়েলে 
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এেপালব, পর্াঝা  া ়ে, চতচন চনলজই এেটু আলগ ঘর পচরষ্কার েলর এখন পদবা পমরামত 

েরলত পললগ পগলেন।  অতীনলে পদলখ চতচন চর্লবষ পোলনা স্বাগত  াষণ না জাচনল ়ে শুধু 

মুখটা এের্ার চফচরল ়ে র্ললচেললন, হাই! চডড ইউ হো  আ গুড জাচনব?।  

  

অতীন এেটু বচঙ্কত হল ়ে প লর্চেল, এই পর, এই পলােটা সর্বক্ষণ ইিংচরচজ র্ললর্ নাচে? 

এর পমম র্উলে পস আলগই চনলি পদলখ এলসলে।  লিন র্া আলমচরো ়ে অতীন এর আলগ 

শুধু র্াঙালীলদর সলেই পেলেলে।  

  

সতেচেিংের আর্ার পদ পসলাই েরলত েরলত ইিংচরচজলত র্ললচেললন, তুচম অোচটলের 

ঘলর আলগ েখলনা পেলেলো? এখালন বীত এেটু পর্চব লাগলত পালর।  এখনও বীত 

এপের্ালর  া ়েচন, র্ষচটির হললই পর্ব ঠাণ্ডা পলড়ে।  রুম চহটার আলে, তরু্  চদ বীত েলর 

আমার স্ত্রীর োলে অচতচরক্ত েম্বল িাইলত পালরা।  

  

অতীলনর চপেলন দােঁচড়েল ়ে চেল চসদ্ধােব, পস র্ািংলালতই র্লল উলঠচেল, চমিঃ লাচহড়েী, 

আপনার এখালন চে েচুেিং-এর র্ের্স্থ্া আলে? ঘলরর মলধে িা-টা র্ানালনা  ালর্? 

  

সতচেিংের এর্ার োজ োচমল ়ে ঘলর র্লস র্ািংলালত চজলেস েরললন, র্াঙালী? এই ঘলর 

পতা দু’জলনর োোর েো চেল না।  পােঁিুদা আমালে র্ললচেললন— 

  

অতীন তাড়োতাচড়ে র্ললচেল, না, না, ও আমার র্নু্ধ, আমালে পপৌেঁলে চদলত এলসলে।  আমার 

নাম অতীন মজুমদার, আচম এখালন োেলর্া।  

  

সতেচেিংের র্ললচেললন, হোেঁ, রা্ন ার র্ের্স্থ্া আলে চনলির চেলিলন।  এেটা র্ড়ে চফ্রজ 

আলে, পসখালন খার্ার চজচনসপত্র রাখলত পালরন, তলর্ র্ীফ চেিংর্া পেব জাতী ়ে চেেু রাখা 

 ালর্ না।  দু’জন মুসলমান আলে, এেচট গুজরাচট পেলল আলে, পস র্ীলফর পোেঁ ়োও খা ়ে 

না।  ইলে েরলল এেটা পোট চফ্রচজলড ়োর চেলন চনলজর ঘলর রাখলত পালরন।  প মন, 

র্সর্ার ঘলর চট চ  আর পফান আলে সেললর র্ের্হালরর জনে, চেন্তু ইলে েরলল প -

পেউ ঘলর আলাদা পফালনর োলনেবান চনলত পালর, চনলজর চট চ -ও রাখলত পালর।  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 243 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পসগুললার িাজব  ার  ার চনজস্ব।  আপনার পোন্ চডচসচপ্লন? পপাস্ট ডক্টলরট েরলত 

এলসলেন? 

  

ইিংচরচজলত আপচন-তুচম পনই, র্ািংলা ়ে েো র্লার সম ়ে সতেচেিংের ওলদর আপচন 

সলম্বাধন েরা ়ে অতীন খুবী হল ়েচেল।  র্ল ়েলস র্ড়ে র্ললই প  হুট েলর তুচম র্লা শুরু 

েরলর্, তার পোলনা মালন পনই।  পলােচটর ইিংচরচজ উচ্চারণ চনখুেঁত হললও র্ািংলা েো ়ে 

পর্ব প্রেট র্াঙাল টান।  আলে।  অতীন তালে চনলজর পড়োশুলনা এর্িং এখানোর োলজর 

েো জানাললা।  

  

চসদ্ধােব এেটা চসগালরট ধরালতই সতেচেিংের উলঠ দােঁচড়েল ়ে র্ললচেললন, আই পডান্ট 

মাইি আদার চপপলস পস্মাচেিং, চেন্তু পধােঁ ়োর গন্ধ আমার সহে না।  আচম এখন  াচে, 

পোলনা রেম অসুচর্লধ হলল আমালে চেিংর্া আমার স্ত্রীলে র্ললত চিধা েরলর্ন না।  

পটচর্ললর ড্র ়োলর এেটা অোবলট্র আলে, র্ের্হার েরলর্ন।  

  

মােবার সলেও আলাপ হল ়েলে অতীলনর।  পর্ব পমাটা-লসাটো মচহলা, গাল দুলটা ফুলল 

ফুললা এর্িং এলের্ালর পগালাচপ রলঙর, তােঁলে সতেচেিংেলরর পিল ়ে র্ল ়েলস র্ড়ে পদখা ়ে।  

মােবার র্ার্া-মা পশ্বত রাচব ়োন,  চদও মােবার জ্ এ পদলবই।   াঙা  াঙা র্ািংলা র্ললত 

পালরন মােবা, চতচন তােঁর স্বামীর মতন আদর্-ো ়েদা দুরে নন।  পর্ব েো র্ললত 

 াললার্ালসন।   চদও তােঁর সতান হ ়েচন, তরু্ তােঁর র্ের্হালর এেটা মা মা  ার্ আলে।  

প্রেম আলালপই চতচন অতীলনর নামটা ঝাচলল ়ে পনর্ার পিটিরা েরললন অলনের্ার।  উচটন? 

ওলতন? আচটন? এমন চেেু বক্ত নাম ন ়ে, তরু্ অতীন েোটা চেেুলতই তােঁর পঠােঁলট আলস 

না।  হাসলত হাসলত চতচন চজলেস েরললন, পলাি  ়েু হো  আ চনে পনইম? 

  

র্ার্লু নামটা শুলন চতচন প ন দারুণ স্বচে পপল ়ে র্লললন, দোটস ইচজ, এটা আচম পারলর্া, 

র্ারু্? র্ার্চলউ? পনা? র্ার্-লু? র্ার্লু! আচম পতামার এই নাম েল েরলর্া! র্ার্-লু, প চর 

সুইট পনইম! 

  

প্রেম চদলনর উপহার চহলসলর্ চতচন অতীনলে এেটা পর্ব র্ড়ে চপৎসা খাও ়োললন।  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 244 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

সর্চদে পেলেই র্াচড়েটা পর্ব পেন্দ হল ়েলে অতীলনর।  পদবতোগ েরার পর পস এত 

আনলন্দ আর েখলনা োলেচন।  

  

চসদ্ধােব-সমীররা প  দুচদন পেলে পগল, তার মলধে বচমবলার সলে পদখা হ ়েচন ওলদর।  

উইে এলি বচমবলালে প লত হল ়েচেল ও ়োচবিংটন চড চস-লত তার মামার োলে।  আলগ 

পেলেই চঠে হল ়েচেল, েোনলসল েরার উপা ়ে চেল না, বচমবলার মামা অতেত জােঁদলরল 

ধরলনর মানুষ, বচমবলা তােঁলে   ়ে পা ়ে।  চসদ্ধােব-সমীরলদর সলে প  বচমবলার এ  াত্রা ়ে 

পদখা হ ়েচন তালত অতীন খুবীই হল ়েলে।  চসদ্ধালেবর চজ  আলগা, বচমবলার সামলন পস েী 

উলটাপাটা ই ়োচেব র্লল র্সলতা তার চঠে পনই।  পসই প  এে রালত বাতালর্ৌচদর র্াচড়ে 

পেলে পফরার পলে হঠাৎ পঝােঁলের মাো ়ে গাচড়ে পেলে লাচফল ়ে পড়োর র্োপারটা অতীন 

ঘুণাক্ষলরও জানা ়েচন বচমবলালে।  চসদ্ধােব প্রা ়েই ব্লোেলমইল েরার েলল র্ললতা, 

পটচললফান েরলর্া বচমবলালে? ওলে র্ললর্া প  তুই আসলল ওলে এেটুও  াললার্াচসস 

না, স্বােবপলরর মতন মরলত চগল ়েচেচল।  

  

আজ বচমবলা চফরলর্ দুপুর চতনলটর র্ালস।  অতীন পিল ়েচেল র্াস পস্টবলন চগল ়ে বচমবলালে 

চনল ়ে আসলত, চেন্তু বচমবলা র্ারণ েলরলে।  তার সলে এেজন মামালতা পর্ান োেলর্, 

র্াস পস্টবান পেলে পসাজা এখালন আসলত পারলর্ না বচমবলা।  

  

আলমচরো ়ে এলস এই এতগুললা মালসর মলধে বচমবলার সলে অতীলনর পদখা হল ়েলে মাত্র 

দু’র্ার।  এের্ার চনউ ই ়েেব এ ়োরলপালটব আর এের্ার পগ্র হাউি র্াস পস্টবালন।  পোলনা 

চন ষত জা ়েগা ়ে ন ়ে।  চনউ ই ়েেব পেলে র্স্টলন আসার গাচড়ে  াড়ো চেল না অতীলনর।  

বচমবলা এখালন োলে তার মামালতা পর্ালনর সলে, তার পলক্ষও  খন তখন চনউ ই ়েেব 

 াও ়ো সম্ভর্ চেল না।  

  

আজ অতীলনর এেটা চনজস্ব ঘর আলে, পসখালন এলস র্সলর্ বচমবলা।  িার পদও ়োললর 

মলধে শুধু তারা দু’জন জামলবদপুলরর পর এই প্রেম।  
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োলজ প াগ চদলত এখনও দু’চদন পদচর আলে অতীলনর, তরু্ সোলল পস এের্ার 

ইউচন াচসবচট েোম্পাস ঘুলর এললা।  রা্ন ার্া্ন া পস এখনও শুরু েলরচন, দুপুলর এেটা ড্রাগ 

পস্টালর ঢুলে দুলটা হট ডগ আর েচফ চনল ়ে র্লস পর্ব চেেুক্ষণ এেটা চিলার পড়েললা।  তরু্ 

সম ়ে োটলে না।  এই অলিনা বহলর রাো ়ে রাো ়ে এেলা ঘুলর পর্ড়োর্ার পোলনা মালন 

হ ়ে, তাোড়ো এই পম মালসও পর্ব চসরচসলর হাও ়ো চদলে।  মালঝ মালঝ খুর্ চমচহন র্ষচটির।  

অতীনলে এেটা পরইন পোট চেনলত হলর্।  

  

র্াচড়েলতই চফলর এললা অতীন।  দুপুলর অনে োত্ররা পেউ োলে না।  সতেচেিংের অচফলস 

পগলেন।  মাো চেেুচদন পোলনা োজ েরলেন না, এ পদলব এরা  খন ইলে িােচর োলড়ে, 

মাঝখালন চতন-িার মাস িুপিাপ র্লস পেলে আর্ার এেটা চেেু পপল ়ে  া ়ে।  মাো এেটা 

েলললজ রুব  াষা পড়োন, হঠাৎ তােঁর গ্রীে  াষা পবখার বখ হল ়েলে, তাই চতচন িােচর 

পেলড়ে গ্রীে  াষার িিবা েরলেন।  অদু্ভত এলদর র্োপার-সোপার।  

  

র্সর্ার ঘলর এলস অতীন চট চ  খুলললা।  দুপুরলর্লা প্রা ়ে সর্ িোলনললই র্ালজ র্ালজ 

পসাপ অলপরা হ ়ে, অের্া রা্ন ার পরচসচপ পবখা ়ে, অের্া নোো নোো টে পবা।  চস চর্ 

এস-এ এেটা পুরলনা চসলনমা পাও ়ো পগল, তাও আর্ার চহলস্টাচরেোল, এইসর্ সলঙর 

মতন পপাবাে পরা হচলউডী ইচতহাস অতীলনর এলের্ালর সহে হ ়ে না।  পনহাত ইউল 

োইনার আলে র্ললই পদখা  া ়ে।  বচমবলা চতনলটর র্ালস পপৌেঁোললও পােঁিটার আলগ আসলত 

পারলর্ না এ র্াচড়েলত।  

  

পটচললফানটা পর্লজ উঠলতই অতীন চট চ র  চলউম েচমল ়ে চরচস ারটা তুলল চনল।  

আও ়োজ শুলনই তার ধারণা হললা এই পটচললফান তারই জনে।  

  

এেচট পুলরাপুচর মাচেবনী নারী েণ্ঠ আদুলর আদুলর গলা ়ে র্লললা, হাই ডারচলিং, হাউ 

হো   ু র্ীন? 

  

অতীন খাচনেটা হতাব হল ়ে র্লললা, হুম ডু  ়েু ও ়োন্ট? 
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চখলচখল েলর পহলস পসই নারী েণ্ঠ র্লললা, আই ও ়োন্ট  ু, সুইচট? আর  ু চফ্র চদস 

ইচ চনিং? আই অোম চফ্র! 

  

এ র্াচড়েলত পর্ব েল ়েেজন অচর্র্াচহত  ুর্ে োলে, তালদরই োরুর র্ান্ধর্ী হলত পালর।  

চেিংর্া অল্পর্ল ়েসী পমল ়েরা পটচললফালন এরেম ই ়োচেব েলর।  নতুন পেললরা এই সর্ 

পমল ়েলদর পািা ়ে পলড়ে নাোচনলিার্াচন খা ়ে! 

  

পফানটা পরলখ চদলতই েল ়েে পসলেি পলড়ে আর্ার পর্লজ উঠল।  এর্ারও অতীন শুনললা 

পসই পমল ়েটার হাচস।  অনে সম ়ে হলল অতীন হ ়েলতা এর সলে খাচনেটা রচসেতা েরলতা, 

এখন প তলর প তলর পস উলত্তজনা ়ে োেঁপলে।  পস েড়ো গলা ়ে র্ললল, পগট লস্ট! তারপর 

পজালর ব্ েলর পরলখ চদল।  

  

হঠাৎ, খুর্ই অপ্রাসচেে ালর্ অতীলনর মলন পলড়ে পগল, অচল আসলর্? 

  

প -েোটা পস পগাপন েলর রাখলত িাইলে, চেিংর্া  ুলল প লত িাইলে, পসটা অর্লিতন।  

পেলে হঠাৎ হঠাৎ  ূস েলর মাো তুললে।  পটচললফালন এেটা প্রগল া পমল ়ের েণ্ঠস্বলরর 

সলে অচলর েো মলন পড়োর পোলনা সম্পেবই পনই, তরু্ মলন এললা।  

  

অচল হ ়েলতা এ মালসই পপৌেঁলে  ালর্ এলদলব।  অচল অোডচমবালনর সুল াগ পপল ়েলে 

এচদলের ইউচন াচসবচটলত, চনউ ই ়েেব হল ়েই তালে প লত হলর্।  চনউ ই ়েলেবও তার র্ার্ার 

পিনা পেউ োেলত পালর।  অচল চে প্রেম পসখালন উঠলর্? না, তা হলতই পালর না।  অচল 

চনশ্চ ়েই আবা েরলর্ প  চর্মান পেলে পনলমই পস পদখলত পালর্ অতীনলে।  এ পদলব 

প্রেমর্ার পা চদল ়ে এেটা পিনা মুখ না পদখলত পপলল প  েী খারাপ লালগ, তা চে অতীন 

জালন না? পস প চদন প্রেম চনউ ই ়েলেব আলস, পসচদন চসদ্ধােব এ ়োরলপালটব পপৌেঁলোলত 

িচিব চমচনট পদচর েলরচেল, তার মলধেই দারুণ চর্মষব হল ়ে পলড়েচেল অতীন।  

  

অচললে বচমবলার েো চেেুই জানালনা হ ়েচন।  বচমবলাও জালন না অচলর েো।  অতীন 

এলদর দু’জলনর সলেই তিেতা েরলে? না, অচল চেিংর্া বচমবলালে পোলনা  ালর্ই পস 
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ঠোলত িা ়ে না, ওলদর এেজনলেও পস আঘাত চদলত িা ়ে না।  র্ললত পতা হলর্ই, চেন্তু 

েী েলর র্ললর্? অচললে চে র্লা  া ়ে, আচম পতামালে আর িাই না, আচম বচমবলা নালম 

এেচট পমল ়েলে  াললার্াচস? তা োড়ো এটাও পতা চমলেে, অচললে পতা পস এখলনা এেটুও 

েম  াললার্ালস না, অচললে পস পোলনা ালর্ দুিঃখ চদলে, এটা  ার্লত পগললই তার রু্ে 

টনটন েলর।  আর বচমবলা, পসও এেটা অসাধারণ পমল ়ে, পোলনা রেম স্বােব োন পনই 

তার, অতীন  চদ বচমবলালে র্লল প  অচল নালমর এেচট পমল ়ের সলে তার অলনেচদলনর 

সম্পেব, তাহলল বচমবলা চনচশ্চত সচরল ়ে পনলর্ চনলজলে।  পস োেঁদলর্ হ ়েলতা, চেন্তু অতীনলে 

জানলত পদলর্ না।  

  

বচমবলালে োড়োর পোলনা প্রশ্নই ওলঠ না।  বচমবলার সলে পস  তখাচন অতরে হল ়েলে, 

বচমবলা তার ওপর এত চন বর েলর, এখন বচমবলালে পোলনা ালর্ সচরল ়ে পদর্ার চিতাটাও 

িরম নীিতা ও োপুরুষতা! 

  

মুলখ র্লার পিল ়েও চিচঠলত জানালনা তরু্ সহজ।  এের্ার পোলনাক্রলম চললখ পফললত 

পারললই হললা।  অচল এখালন এলস পপৌেঁলোলর্, তার সলে অতীলনর পদখা হলর্ না, এ রেম 

পতা হলতই পালর না! অতীনলে পসচদন প লতই হলর্ চনউ ই ়েেব এ ়োরলপালটব।  চেন্তু এখালন 

পপৌেঁলোর্ার পর অচল  খন জানলত পারলর্, পস দারুণ আঘাত পালর্ না? খুর্ নরম পমল ়ে 

অচল, চর্লদলব এলসই এ রেম এেটা আঘাত পপলল  চদ এলের্ালর প লঙ পলড়ে? পস 

 ার্লর্, র্ার্লুদা তার সলে চর্শ্বাসঘাতেতা শুধু েলরচন, চনেে র্ালজ পলােলদর মতন পস 

েো এতচদন পগাপন েলরও পগলে।  আলগ জানলত পারলল তরু্ অচল মনটালে বক্ত েলর 

চনলত পারলর্।  অতীন পতা তার র্নু্ধ োেলেই।  এলদলব অচল এলল অতীন তালে সর্ রেম 

সাহা ে েরলর্।  

  

চিচঠ পলখার সম ়ে পপচরল ়ে  ালে।  আজোললর মলধেই পপাস্ট না েরলল পস চিচঠ হ ়েলতা 

অচলর োলে আর পপৌেঁলোলর্ই না।  আজই এেটা এলরাগ্রাম চেলন আনলল হলতা।  
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আসলল, অতীন অচললে চিচঠ চলখলত পারলে না, তার োরণ পস মন চঠে েরলত পারলে 

না, োলে আলগ জানালর্? অচল দূলর আলে র্লল এমন চে পদাষ েলরলে প  প্রেম আঘাতটা 

তালেই চদলত হলর্? অচল এলস পপৌেঁের্ার পর  চদ বচমবলা সর্ জানলত পালর, তখন 

বচমবলার মলন হলর্ না প , অতীন এসর্ েো তালে আলগ পেন র্ললচন? 

  

এই পগাপনী ়েতার পর্াঝা অসহে হল ়ে উঠলে অতীলনর, অেি পস জাচনল ়েও পফললত পারলে 

না।  

  

সর্লিল ়ে  াললা হ ়ে, আজই বচমবলালে পখালাখুচল সর্ চেেু জাচনল ়ে পদও ়ো।  বচমবলার 

পাল ়ের োলে র্লস অতীন পচরপূণব স্বীোলরাচক্ত চদল ়ে র্ললর্, এর্ার তুচম আমার চর্িার 

েলরা।  আমালে  া খুচব বাচে দাও, চেন্তু আচম পতামালে চেেুলতই োড়েলত পারলর্া না।  

  

চট চ -লত চসলনমা পবষ হল ়ে শুরু হল ়েলে র্াচ্চালদর পপ্রাগ্রাম, অতীন চেেুই পদখলে না।  

  

তার চসগালরট ফুচরল ়ে পগলে চেন্তু র্াইলর চগল ়ে চসগালরট চেনলত ইলে েরলে না।   চদ 

এর মলধেই বচমবলা এলস পলড়ে, চেিংর্া র্াস পস্টবন পেলে পফান েলর? এখালন পপৌেঁলেই 

পস হ ়েলতা পফান েরলর্।  এতটা সম ়ে নটির না েলর র্ইপত্র চনল ়ে র্সলল হলতা।  পড়োশুনা ়ে 

এর্ার মন চদলত হলর্।  চেন্তু বচমবলার সলে পদখা না হলল এখালন প ন চেেুই শুরু েরা 

 ালে না।  র্স্টলন পপৌেঁলোর্ার পর অতীন এে েোন র্ী ়োরও খা ়েচন।  পস মদেপান পেলড়ে 

পদলর্, চসগালরট খাও ়ো েমালর্, এখন শুধু পড়োশুলনা।  আর টাো র্ােঁচিল ়ে পাঠালত হলর্ 

র্াচড়েলত মাল ়ের এেটা চফ্রজ পেনার বখ চেল, আজও পর্াধহ ়ে পেনা হ ়েচন, হলল মুচ্ন  

চনশ্চ ়েই চিচঠলত জানালত।  

  

বচমবলার সলে  চদ পদখা না হলতা েখলনা? বচমবলার সলে পদখা হর্ার পরই তার জীর্লনর 

এেটা অনে পর্ব শুরু হল ়েলে।  বচমবলার সলে ঐ এেটা সম্পেব না হলল পস পজল পেলে 

পর্চরল ়ে চেেুলতই চর্লললত পালালত রাচজ হলতা না।  এ রেম চনলবলজ্জর মতন র্ােঁিলত 

িাইলতা না পস।  
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পর্সলমন্ট পেলে মাো উলঠ এলস র্লললন, হাই র্ার্লু, তুচম রু্চঝ চট চ  অোচডেট? 

সার্ালনর চর্োপন পদখলত  াললার্ালসা? 

  

র্ার্া পোলনা উত্তর না চদল ়ে হাসললা।  

  

মােবা মাো ়ে এেটা স্কাফব র্ােঁধলত র্ােঁধলত র্লললা, আচম এেটু বচপিং-এ  াচে! 

  

মােবা পর্চরল ়ে পরার এেটু পলরই এেটা টোচি োমললা পগলটর সামলন।  সম ়ে র্ােঁিার্ার 

জনে টোচির প ়েসা খরি েলর এলসলে বচমবলা।  

  

 ার জনে সারাচদন উদগ্রীর্ অলপক্ষা, তালে পদলখই প  হৃদ ়ে আনলন্দ ঝলমল েলর উঠলর্ 

তার পোলনা মালন পনই।  বচমবলালে পদলখই অতীলনর মলন হললা,  চদ বচমবলার র্দলল 

এখন।  অচল আসলতা? এই প্রেম প ন অতীন আচর্ষ্কার েরললা, বচমবলার সলে অচলর্ 

পিহারার পর্ব চমল আলে।  

  

এেটা পগালাচপ রলঙর বাচড়ের ওপর পাতলা সাদা রলঙর পরইন পোট পলর এলসলে 

বচমবলা।  মাোর িুল সর্ পখালা।  তার মুলখ সর্ সম ়ে এেটা লজ্জা লজ্জা  ার্ োলে।  

  

অতীন এচগল ়ে চগল ়ে বচমবলার হাত ধরলতই পস র্লললা, সুচমলে এেটা চমলেে েো র্লল 

িলল এলুম! এে চমচনট পদচর েরলত ইলে েরচেল না! 

  

র্াচড়েলত এখন পেউ পনই।  মােবা পর্চরল ়ে  াও ়ো ়ে অতীন খুবী হল ়েলে।   চদও পস জালন 

প  তার ঘলর পোলনা র্ান্ধর্ীলে চনল ়ে পগলল পেউ চেেুই মলন েরলর্ না, তরু্ অনেলদর 

সামলন এেটু অস্বচে লালগ।  এখন পেউ পদখর্ার পনই।  এই পলিব দােঁচড়েল ়েই বচমবলালে িুমু 

খাও ়ো  া ়ে।  চেন্তু আজ বচমবলালে আলগ অচলর েো র্লল পনলর্ অতীন।  

  

বচমবলা র্লললা, িমৎোর র্াচড়ে পপল ়েলে,  চদও আমার র্াচড়ে পেলে অলনেটা দূলর।  

  

–িললা।  আমার ঘরটা পদখলর্ িললা! 
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বচমবলার হাত পেলড়ে চদল ়ে চসেঁচড়ে চদল ়ে পাবাপাচব উঠললা অতীন।  তার রু্লের মলধে দুম 

দুম ব্ হলে।  অচলর েো শুলন েী প্রচতচক্র ়ো হলর্ বচমবলার?  চদ পস র্লল, চেিঃ, তুচম 

এেটা পমল ়েলে েটির চদল ়ে আমালে খুবী েরলত িাও! 

  

দরজার সামলন এলস পস পোলন্টর পলেলট হাত চদল ়েই আেঁতলে উঠললা।  িাচর্ পনই! ঘলরর 

মলধে িাচর্ পরলখ পস দরজা পটলন পর্চরল ়ে এলসলে, এতক্ষলণ মলন পড়েললা।  এখন েী হলর্? 

তার ঘর পদখালত পারলর্ না বচমবলালে? মাো পর্চরল ়ে পগললন, তােঁর োলে ডুচপ্ললেট িাচর্ 

আলে।  চনশ্চ ়েই, চেন্তু পসটাও পতা এখন পাও ়ো  ালর্ না।  

  

তার ফোোলব মুখ পদলখ বচমবলা চজলেস েরললা, েী হল ়েলে? অতীন র্লললা, িাচর্ 

প তলর রল ়ে পগলে… লোিললচডও র্াচড়েলত পনই, েী েলর ঢুেলর্া? 

  

বচমবলা র্লললা, তুচম পদখচে, আমার পিল ়েও  ুললা! এেটু সলর এলসা পতা! 

  

অতীলনর হাত পটলন ধলর সচরল ়ে চদল ়ে বচমবলা চনিু হল ়ে দরজার সামলনর োলপবলটর 

পোণটা তুলল পদখললা।  তারপর র্লললা, এই দোলখা, পতামালদর মতন গ্রীন হনবলদর জনে 

ডুচপ্ললেট িাচর্টা এখালন রাখা োলে।  

  

চঠে প ন মোচজচব ়োনলদর  চেলত বচমবলা িাচর্টা চদল অতীলনর হালত।  

  

তকু্ষচন বচমবলালে আচলেন েলর দরজার গাল ়ে পিলপ ধলর অসিংখে িুমু পদর্ার জনে 

আেুচল-চর্েুচল েরলত লাগললা অতীলনর র্াসনা।  চেন্তু না, আলগ অচলর েো র্লল চনলত।  

হলর্।  

  

িাচর্টা পস বচমবলালে চফচরল ়ে চদল ়ে র্লললা, তুচম পখাললা।  

  

বচমবলা দরজাটা খুলল র্লললা, জালনা আমার েী খারাপ লাগচেল? তুচম বচনর্ার এলস 

পপৌেঁলেলল, আচম োেলল সর্ চজচনস-চটচনস গুচেল ়ে চদলত পারতুম! এেী, এত সুন্দর 

েলর সাচজল ়ে পে চদল? 
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অতীন র্লললা, আলগ পেলেই সর্চেেু এরেম চেল।  আচম শুধু আমার সুটলেস, র্ইপত্তর 

আর রাো পেলে েুলড়োলনা এেটা স্টোি লোম্প োড়ো আর চেেুই আচনচন চনউ ই ়েেব 

পেলে।  ঘরটা সুন্দর না? জানলার োলে এলসা, নদী পদখা  া ়ে, খাচনেটা দূলর অর্বে।  

  

বচমবলা র্লললা, সর্চেেুই আলগ পেলে চেল? চর্োনার িােঁদর, এটাও পতামার চনলজর না? 

  

অতীন দু’চদলে মাো নাড়েললা।  

  

বচমবলা এেটালন িারদটা তুলল পফলল র্লললা, অলনের িােঁদলর তুচম পবালর্, পতামার পঘ্ন া 

েলর না? োল আচম পতামা ়ে পর্ডবীট এলন পদলর্া।  

  

অতীন র্লললা, র্ািঃ, আমরা  খন পোলনা পহালটলল োচে।  

  

বচমবলা র্লললা, এটা চে পহালটল? আচম মালঝ মালঝ এখালন দুপুলর এলস োেলর্া।  

  

বচমবলা দ্রুত হালত ঘলরর টুচেটাচে চজচনসপত্র এচদে ওচদে েরলত লাগললা।  নারী 

স্পলববর লাচললতে ঘলরর পিহারাটা পেমন র্দলল  া ়ে।  অতীন এে দষ চটিরলত পদখলে 

বচমবলালে, এই ে’মালস পর্ব পরাগা হল ়ে পগলে প ন, পর্চরল ়ে পগলে েণ্ঠার হাড়ে।  তরু্ পস 

েী সুন্দর, প ন মূচতবমতী সারলে! 

  

অতীন র্লললা, বচমব, পতামার সলে আমার এেটা চর্লবষ েো আলে।  

  

পটচর্ললর ওপলরর োেঁিটা তুলল চর্োনার িােঁদর চদল ়ে মুেচেল বচমবলা, পস মুখ তুলল 

তাচেল ়ে র্লললা, পতামার েী হল ়েলে র্ললা পতা? েীরেম গম্ভীর গম্ভীর পদখচে।  জানলার 

োে পেলে েুলট এললা অতীন।  বচমবলালে রু্লে পিলপ ধলর পঠােঁলট পঠােঁট পমলাললা।  পস 

িুম্বলনর প ন পোলনা পবষ পনই।  এখন েো র্লার পোলনা উপা ়ে পনই।  পসই রেম পঠােঁলট 

পঠােঁট, রু্লে রু্ে, উদলর উদর, উরুলত উরু পমলালনা অর্স্থ্ালতই দু’জলন শুল ়ে পড়েললা 

চর্োনা ়ে।  অতীলনর পোলনা েোই র্লা হললা না।  
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১৮. েতচদনই র্া আলগর েো 

েতচদনই র্া আলগর েো, মাত্র পােঁি ে’ র্ের! এই পে চদল ়ে এেচদন দললর্েঁলধ তহ তহ 

েলর  াও ়ো হল ়েচেল, পট্রলনর অনোনে  াত্রীলদর িুপ েচরল ়ে চদল ়ে ওরা চিৎোর েলর 

পগল ়েচেল পোরাস গান।  আজ ওরা মাত্র দু’জন! আসর্ার সম ়ে পমপম এেটা েোও 

র্লললা না, জানলা ়ে মাোটা পহলান চদল ়ে র্লস রইললা পিাখ রু্লজ।  অচল মন চদল ়ে পড়োর 

পিটিরা েরচেল নোবনাল চজওগ্রাচফে মোগাচজলনর এেচট সিংখো।  মন র্সালত পালরচন।  

পলাোল পট্রলন চ ড়ে  লেটির, চর্চ ্ন  পস্টবালন পলাজন উঠলে নামলে, চেন্তু ওলদর পোনােুচন 

চর্পরীত চদলে দু’জন।  পলাে র্লস আলে গোেঁট হল ়ে, তালদর নামার পোলনা লক্ষণ পনই।  

অচল পিাখ তুলললই পিাখালিাচখ হলে ওলদর সলে।  

  

দুচট  ুর্তী পমল ়ের চদলে দু’জন পুরুষ মালঝ মালঝ তাোলর্ তালত আশ্চল বর চেেু পনই।  

চেন্তু পলাে দুচটর গড়োলপটা পিহারা, পতমন অল্প র্ল ়েসীও ন ়ে।  ওলদর চঠে রাোঘালটর 

পরাচমও র্লল মলন হ ়ে না।  পুচলস? অনে পোলনা পাচটর  াড়ো েরা গুণ্ডা? ওলদর পিালখ 

পিাখ পড়েলতই গা-টা েমেম েরলে অচলর।   চদও এখন পর্লা এগালরাটা, পট্রলন এত 

মানুষ, তরু্ আজোল প্রোবে চদর্াললালেই র্হু পলালের পিালখর সামলন খুন-জখম হ ়ে, 

দুলটা পর্ামা ফাটাললই পেউ আর র্াধা চদলত আলস না।  

  

পমমাচর পস্টবালন অলনে পলাে নামললা, অনে  াত্রীলদর সলে চমলব চগল ়ে পমপলমর হাত 

ধলর পনলম পড়েললা অচল।  পমপম চফসচফস েলর র্লললা, আমা ়ে পেলড়ে পদ অচল, আচম 

হােঁটলত পারলর্া! অচল তরু্ োড়েললা না, প্লোটফমব পপচরল ়ে িলল এললা পগলটর র্াইলর।  

আলগ পমপমলদর গ্রালমর র্াচড়েলত গরুর গাচড়েলত প লত হলতা, এখন সাইলেল চরেবা 

িলল।  এেটা চরেবা ়ে উলঠ পলড়ে অচল পপেন চদলে না তাচেল ়ে পারললা না, পসই 

পলােদুচটও এই পস্টবালন।  পনলমলে, চেন্তু ওলদর অনুসরণ েরর্ার জনে অনে চরেবা ়ে 

িালপচন, পাবাপাচব দােঁচড়েল ়ে আলে দু’জন তসচনলের মতন, জামার পলেলট হাত।  ওরা প  

সাধারণ  াত্রী ন ়ে, এলত পোলনা সলন্দহ পনই।  এর্ার চে ওরা গুচল েুেঁড়েলর্? চরেবাটা 
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িললত শুরু েরলল অচল ঘাড়ে ঘুচরল ়ে তাচেল ়ে রইললা পপেন চদলেই, ওরা  া খুচব েরুে, 

র্াধা পদর্ার উপা ়ে পতা পনই, শুধু ওলদর চদলে ঘষণা েুেঁলড়ে পদও ়ো প লত পালর।  

  

পলােদুচট চেেুই েরললা না, দােঁচড়েল ়ে রইললা এেই ালর্।  চরেবাটা র্ােঁে ঘুলর  ার্ার পর 

অচল  ার্ললা, তা হলল চে পমপলমর র্ার্া অলবাে পসনগুি ওলদর পাহারা পদর্ার জনে 

পাচঠল ়েলেন পলাে দুলটালে? 

  

মাচনেতলা পেলন্দ্র র্াই-ইললেবালন চজলত েল ়েে মাস আলগ এম এল এ হল ়েলেন 

অলবাে পসনগুি।  তােঁর প্র ালর্ই চনচশ্চত োড়ো পপল ়েলে পমপম,  চদও চতচন আলগ 

র্ললচেললন পমল ়ের র্োপালর চতচন হেলক্ষপ েরলর্ন না, পমপমও চেেুলতই তার র্ার্ার 

সাহা ে চনলত িা ়েচন।  পমপমলে োড়ো হল ়েলে স্বাস্থ্ে লের োরলণ, পস প্রা ়ে ব ো পেলড়ে 

ওঠার ক্ষমতা হাচরল ়ে পফললচেল।  মুচক্ত পার্ার পলরও মাচনেতলার র্াচড়েলত েল ়েেচদন 

পেলেই আর্ার চর্লদ্রাহ েলরচেল পমপম, পস র্াচড়েলত অনর্রত তার র্ার্ার পাচটবর 

পলােজন আসলে, অলনলে পমপমলে খুর্ র্াচ্চা র্ল ়েস পেলে পিলনন, তােঁরা পমপমলে 

উপলদব চদলত িান, পমপলমরই  াললার জনে তালে অনেচদলে পফরালত িান, অমচন 

পমপলমর সলে তেব পর্লধ  া ়ে, পমপম।  উলত্তচজত হল ়ে ওলঠ।  পবষ প বত চঠে হল ়েলে, 

পমপম গ্রালমর র্াচড়েলত চেেুচদন পেলে বরীর সারালর্।  তলর্ এেটা বতব আলে, পমপম 

পসখালন আর্ার নেবাললদর আড্ডা েরলত পারলর্ না।  পোলনা পলাতেলে আশ্র ়ে চদলত 

পারলর্ না।  এই বলতব পমপম রাচজ না হলল তালে র্োোললালর এে মাচসর র্াচড়েলত চগল ়ে 

োেলত হলর্, এটাই অলবাে পসনগুির পবষ চনলদবব! 

  

অচল  ার্ললা, ঐ গুণ্ডা পিহারার পলােদুলটালে  চদ পমপলমর র্ার্া পাচঠল ়ে োলেন, তা 

হলল ওরা চে পাহারা পদর্ার জনে এলসচেল, না ওলদর সলে আর পেউ আলস চে না তাই 

লক্ষ রাখলত এলসচেল? 

  

পমপম চেেু রু্ঝলত পালরচন, অচল তালে চেেু র্লললাও না।  
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এেমাত্র মলনর পজারটাই চটলে আলে পমপলমর, তার বরীরটা এলের্ালর প লঙ চদল ়েলে 

ওরা।  খাচনেটা হােঁটললই তার পা েরের েলর োেঁলপ, হাত দুলটা প ন বরীলরর সলে আলগা 

হল ়ে ঝুললে, এেখানা র্ই পড়েলত পগললও  খন-তখন তার হাত পেলে খলস পলড়ে  া ়ে।  

মুখখানা এলের্ালর রক্তবূনে।  তরু্ লালর্াজালর পমপলমর ওপর েী ধরলনর অতোিার 

েরা হল ়েলে, তা পস চেেুলতই র্ললর্ না।  এমনচে অচললেও না।  শুধু মালঝ মালঝ চফসচফস 

েলর, ওলদর মুখগুললা পতা চিলন পরলখচে, এেচদন চঠে পবাধ পনলর্া! ওলদর 

পেলললমল ়েরাও ওলদর নাম উচ্চারণ েরলত লজ্জা পালর্।  

  

গুরুতর অসুস্থ্ অর্স্থ্া ়ে পমপমলে  খন চেেুচদলনর জনে চপ চজ হাসপাতালল রাখা 

হল ়েচেল।  পুচলস পাহারা ়ে, তখন নালসবর পপাবাে পলর অচল পদখা েরলত চগল ়েচেল তার 

সলে।  চপ চজর সুপাচরনলটনলডন্ট অচলর বাচতমামার চর্লবষ র্নু্ধ, পসইজনেই এটা সম্ভর্ 

হল ়েচেল।  অচললে পদলখ পমপম শুধু অর্াে হ ়েচন, চর্রক্তও হল ়েচেল খুর্।  অচল তালদর 

দললর পেউ ন ়ে, েল ়েেচদন স্টাচড সালেবলল এলসচেল মাত্র, তারপর চনলজ পেলেই পস 

সম্পেব চে্ন  েলরলে, পস পেন এই ঝুেঁচে পনলর্? অচলর ওপর পুচললসর নজর পলড়ে  ালর্ই, 

অচললে  চদ পুচলস অোলরস্ট েলর তা হলল পমপলমর ওপর প  ধরলনর অতোিার হল ়েলে, 

অচল তা চেেুলতই সহে েরলত পারলর্ না।  অচল খুর্ই পমল ়েচল ধরলনর পমল ়ে, তুললা-

পমাড়ো র্ালির পুতুললর মতন।  

  

পমপলমর চনলষধ পবালনচন অচল, চতনর্ার চগল ়েচেল পস, র্হরমপুর পজলল আটে 

পেৌচবেলদর খর্রাখর্র পস-ই জাচনল ়েলে পমপমলে।  শুধু মাচনেদার েোটা পগাপন েলর 

পগলে।  

  

পমপম োড়ো পার্ার পলরও পেউ তার সলে পদখা েরলত  া ়েচন।  দললর অচধোিংবই 

এখন।  পজলল, আর  ারা পলাতে তালদর মলধে েতজন চনহত আর পে পে জীচর্ত তা 

জানার উপা ়ে পনই।  আর  ারা সচক্র ়ে েমবী না হললও চসমপোোইজার চেল, তারা পেউ 

আর সম্পেব রাখলত িা ়ে না,  ল ়ের পিালট পদখা হললও না-লিনার  ান েলর।  
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শুধু অচল পগলে পমপলমর োলে, প্রলতেেচদন।  

  

চপি পনই, শুধু পখা ়ো পফলা রাো, চরেবাটা লাফালে অনর্রত, অচল পমপমলে পিলপ 

ধলর আলে বক্ত েলর।  পস্টবন পেলে পমপমলদর র্াচড়ে প  এতখাচন দূর, তা আলগরর্ার 

মলনই হ ়েচন।  অচলর মলন পড়েললা, আলগরর্ার তারা  খন এই রাো চদল ়ে চফরচেল, তখন 

খুেঁচড়েল ়ে খুেঁচড়েল ়ে হােঁটচেল র্ার্লুদা, তার ধারণা হল ়েচেল, তার পাল ়ে পসপচটে হল ়েলে! 

  

এের্ার পিাখ পমলল পমপম র্লললা, মাচনেদালে এেটু খর্র চদলত পারচর্? েতচদন 

মাচনেদালে পদচখচন! 

  

প -অচল পোলনাচদন চমলেে েো র্ললত পালর না, পস এেটুও গলা না োেঁচপল ়ে র্লললা, 

আচম এখান পেলেই েষষ্ণনগর  ালর্া,  ার্ার পলে মাচনেদার সলে পদখা েলর  ালর্া।  

  

পমপম অচলর োেঁলধ মাো পহচলল ়ে চদল ়ে র্লললা, তুই এো এো েষষ্ণনগর  াচর্ েী েলর? 

এখালন দু’িারচদন োে, আচম এেটু বক্ত হলল আচমও তার সলে  ালর্া।  

  

অচল র্াচ্চা পমল ়েলে সাত্বনানা পদর্ার মতন েলর র্লললা, না পর পমপম, পতার এখন  াও ়ো 

িললর্ না।  তুই পগলল পুচলস ফললা েরলর্।  

  

–আর পতালে পেন পুচলস ফললা েরলর্ না? 

  

–আমালে পতা পেউ পিলন না।  

  

–হোেঁলর অচল, এেটা সচতে েো র্লচর্? অতীন পর্েঁলি আলে? পতারা র্লচেস, তালে নাচে 

চর্লদলব পাচঠল ়ে পদও ়ো হল ়েলে।  আমার চর্শ্বাস হ ়ে না।  মাচনেদালে পেলড়ে অতীন চর্লদলব 

পাচলল ়ে  ালর্, আমার চেেুলতই চর্শ্বাস হ ়ে না।  

  

–তার নালম প  মাডবার িাজব চেল! পস প লত িা ়েচন, তালে পজার েলর পাচঠল ়ে পদও ়ো 

হল ়েলে।  এখালন োেলল এতচদলন তালে… 
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–পেৌচবে আর অতীন চে এে পজলল চেল? 

  

–পেৌচবে এখন আর পজলল পনই, জাচনস না? ওরা পজল প লঙ পাচলল ়েলে! 

  

ধড়েমড়ে েলর পমপম চনলজলে োচড়েল ়ে চনল ়ে পসাজা হল ়ে র্লস অচর্শ্বালসর সুলর চজলেস 

েরললা,  ােঁ, েী র্লচল? পে পজল প লঙ পাচলল ়েলে, অতীন, না পেৌচবে? পোন্ পজল? 

আলগ র্চলস চন পেন আমালে? 

  

েোটা হঠাৎ র্লল পফলল অচল এেটু চর্েত হল ়ে পড়েললা।  পস এরেম  ালর্ চঠে জানালত 

িা ়ে চন।  পমপম পর্াধহ ়ে খর্লরর োগজও পলড়ে না।  খর্রটা প  চঠে েী  ালর্ পমপমলে 

জানালনা উচিত, তা অচল রু্ঝলত পারলে না।    
  

পস র্লললা, আলগ র্াচড়ে চগল ়ে এেটু চর্শ্রাম পন, তারপর সর্ র্ললর্া।  

  

পমপম তীে গলা ়ে ধমে চদল ়ে র্লললা, না, একু্ষচন র্ল! পেৌচবে এখন পোো ়ে? 

  

পেৌচবে প  এখন পোো ়ে, তা অচল জালন না।  দু’চদন আলগ এেটা সাঙ্ঘাচতে োণ্ড ঘলট 

পগলে।  দমদম পজললর মলধে োরারক্ষী ও নেবালপন্থী র্ন্দীলদর মলধে মুলখামুচখ এেটা 

সিংঘষব, রীচতমত  ুলদ্ধর মতন।  এেতরফা  ালর্ চর্না চর্িালর নেবাল পেলললদর পমলর 

পফলার ঘটনা এটা ন ়ে, সম্ভর্ত আলগ পেলেই এরেম চেেু এেটা আ াস পপল ়ে নেবাল 

পেললরাও ততচর হল ়েচেল।  পগালাগুচল িাচলল ়েলে দু’পক্ষই, সর্ শুদ্ধ চনহত হল ়েলে পলনলরা 

জন এর্িং সাতাব।  জন আহত, এর মলধে পর্ব েল ়েেজন োরারক্ষীও আলে।  তলর্ পোন 

পলক্ষ েতজন হতাহত, পস তেে জানা ়েচন সরোর।  চেন্তু র্চত্রব জন র্ন্দী এই সুল ালগ 

পাচলল ়েলে পজললর পােঁচিললর র্াইলর।  

  

দু সিাহ আলগ র্হরমপুর পজল পেলে পেৌচবেলদর দলটালে দমদম পজলল আনা হল ়েচেল, 

পস খর্র পপল ়েলে অচল।  পেৌচবে চনশ্চ ়েই পলাতেলদর মলধে আলে।  পেৌচবে চেেুলতই 
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মরলত পালর না, অচলর দষঢ়ে চর্শ্বাস।  প ন অচলর প্রর্ল ইোবচক্তলতই পেৌচবে পর্েঁলি 

োেলর্।  

  

দমদম পজললর ঐ   ়োর্হ খর্র জানার পর অলনেক্ষণ ধলর পেেঁলদচেল অচল।  পসই ো্ন ার 

মলধেই পস র্ারর্ার র্ললচেল না, না, পেৌচবে চেেুলতই মলরচন, পস পর্েঁলি আলে, পস পর্েঁলি 

আলে! 

  

পেৌচবে, পমপম, মাচনেদা, তপন এরা সর্াই অতীলনর জীর্লনর অে।  এলদর োোোচে 

এললই অচল তার র্ার্লুদার সিংস্পবব পর্াধ েলর।  

  

পমপলমর ঠােুদবা এখনও পর্েঁলি আলেন, তলর্ পিালখ প্রা ়ে চেেুই পদখলত পান না, োলনও 

েম পবালনন।  পমপলমর এে োো এখানোর িাষর্াস পদলখন।  আর রল ়েলেন দু’জন 

চর্ধর্া চপচসমা।  চেেুচদন আলগ এ র্াচড়েলত এের্ার পুচললসর হামলা হল ়ে পগলে।  

  

পমপমলে পপৌেঁলোলত এলস অচল পুলরা দুলটা চদন রল ়ে পগল এখালন।  পমপম তালে োড়েলত 

িা ়ে না।  অচলও অনু র্ েরললা, পমপম এখালন এো োেলর্ েী েলর? এ র্াচড়ের োরুর 

সলে তার আর মানচসে প াগাল াগ পনই; োচেমা, চপচসমালদর সলে এেটুক্ষণ েো 

র্ললই পস লাত হল ়ে পলড়ে।  বরীর সারার্ার জনে পমপলমর এখন চর্শ্রাম পনও ়ো খুর্ই 

দরোর, চেন্তু তার এেজন সেী পতা িাই।  

  

অচলর পলক্ষও এখালন পর্চবচদন োোর উপা ়ে পনই।  তারও প  অলনে োজ! 

  

পম মালসর সাঙ্ঘাচতে গরলমও খলড়ের োউচন পদও ়ো ঘলরর মলধে পতমন েটির হ ়ে না।  

িতুচদবলে অলনে গােপালা।  চিতী ়েচদন চর্লেলল পর্ব এেটা ঝলড়ের দাপট পদখা চদল, 

তার সলে েল ়েে পফােঁটা র্ষচটির।  সারাচদন শুল ়েই োলে পমপম, এই সম ়ে পস অচলর হাত 

ধলর ধলর দাও ়ো ়ে এলস র্সললা ঝড়ে পদখার জনে।  অচল প ন তার নাসব, সোললর্লা 

পমপলমর মুখ ধুইল ়ে পদও ়ো পেলে শুরু েলর তালে দুধ খাও ়োলনা, পজার েলর  াত 
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খাও ়োলনা, সর্ই অচল েলর।  অচল এর আলগ পোলনাচদন এ ালর্ োরুর পসর্া েলরচন, 

চেন্তু এ-সর্ প ন চবখলত হ ়ে না, প্রল ়োজলনর সম ়ে মানুষ সর্ই পালর।  

  

পমপম এে সম ়ে র্লললা, আচম এেটু র্ষচটিরলত চ জলর্া! দু-দুলটা র্ের র্ষচটির পদচখচন।  

  

এই দুর্বল বরীর চনল ়ে পমপলমর র্ষচটির প জা উচিত চে না তা রু্ঝলত পারললা না অচল।  

চেন্তু দু র্ের পজলল-হাসপাতালল োচটল ়ে সচতেই পতা র্ষচটির পদলখচন পমপম।  এ প  এে 

অপূরণী ়ে 

  

পমপমলে পস উলঠালন চনল ়ে আসলতই অনে এেটা ঘর পেলে এেজন চপচসমা পিেঁচিল ়ে 

উঠললন, ওমা, এেী অলকু্ষলণ োণ্ড! এই অসমল ়ের র্ষচটিরলত চ জলল মরচর্ প ।  ঘলর  া, 

ঘলর  া! 

  

পমপম র্লললা, ওলদর েো শুচনসচন, অচল।  িল, আমরা আমর্াগালনর চদলে  াই।  

ঝলড়ের সম ়ে গাে পেলে োেঁিা আম খলস পলড়ে, েতচদন পসই আম েুলড়োইচন পর! িল।  

  

অচলর মলন হললা, র্ষচটির চ জলল পমপলমর প টুেু বারীচরে ক্ষচত হর্ার সম্ভার্না, তার 

পিল ়েও তার এই র্াসনা পূণব েরার মূলে অলনে পর্চব।  পমপম  চদ আর না র্ােঁলি! 

  

আমর্াগালন  াও ়ো হললা না, তখুচন র্াচড়ের সামলন এেচট চজপ এলস োমললা।  প্রেলম 

পসই চজপ পেলে নামললা দু’জন র্চলষ্ঠো ়ে পুরুষ, এই দু’জনলেই অচল পদলখচেল পট্রলন 

আসর্ার সম ়ে।  তারা চজলপর দু পালব দােঁচড়েল ়ে এচদে ওচদে পদলখ চনল, তারপর নামললন 

পমপলমর র্ার্া।  ধুচত-পািাচর্ পরা, মুলখ অনেমনস্কতার োপ।  

  

ঝড়ে পেলম পগলে, র্ষচটির পড়েলে র্ড়ে র্ড়ে পফােঁটা ়ে, চঠে র্ষবার র্ষচটির ন ়ে, এ শুধু ভ্রাামেমান 

পমলঘর চেলটলফােঁটা দাচক্ষণে।  তলর্ উত্তাপ অলনেটা েলম পগলে।  

  

অলবাে পসনগুি তােঁর পমল ়ের চদলে েল ়েে পলে তাচেল ়ে পেলে র্লললন, র্ষচটির চ জচেস? 

বরীরটা এখন এেটু  াললা লাগলে রু্চঝ? 
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পমপম অচলর হাত পেলড়ে চদল ়ে চনলজই পহেঁলট পহেঁলট চফলর পগল ঘলর।  

  

এেটু পলরই পসই ঘলর এললন অলবাে পসনগুি।  পমপলমর েপালল হাত চদল ়ে তাপ 

পদখললন।  তারপর অচলর চদলে তাচেল ়ে র্লললন, পতামার র্ের্হালর আচম আশ্চ ব হল ়ে 

পগচে।  আচম পখােঁজখর্র চনল ়ে পজলনচে, তুচম ওলদর পাচটবর অোেচটচ চটর সলে জচড়েত 

চেলল না, পতামার পোলনা পচলচটেোল ইন ল লমন্ট পনই, তরু্ তুচম আমার পমল ়ের জনে 

এতটা েলরলে, এটা সচতেই আশ্চ ব র্োপার।  পতামার ওপর পুচললসর নজর পড়েলত পালর।  

  

পমপম র্লললা, ও আমার র্নু্ধ।  

  

অলবাে পসনগুি র্লললন, তা হলত পালর।  চেন্তু চর্পলদর সম ়ে েত র্নু্ধই পতা র্নু্ধলে 

পেলড়ে  া ়ে।  পতালদর স্টাচড সালেবলল েত পেলললমল ়েই পতা চেল, েই আর পেউ পতা পতার 

খর্র চনলত আলস না! 

  

ঘলর এেচটই র্ড়ে পিৌচে, তার ওপর পাতলা পতাষে পাতা চর্োনা।  আর এেচট পর্লতর 

পি ়োর।  পসই পি ়োলর র্লস পলড়ে চতচন অচললে চজলেস েরললন, পতামার সাপটালপর 

  ়ে।  পনই? আসর্ার সম ়ে রু্লড়োচবর্তলা ়ে পদখলুম, পেললরা এেটা সাপ পমলরলে।  খুর্ 

সম্ভর্ত দােঁড়োস সাপ।  এই সম ়েটা ়ে খুর্ সালপর উপদ্রর্ হ ়ে।  এই ঘরটা ়ে, এে সম ়ে 

আচম োেতুম।  এেচদন রাচত্তরলর্লা পদচখ আমার মবাচরর ওপর এেটা সাপ, পসটা চেল 

খচরস সাপ।  তুই তখন।  খুর্ পোট চেচল, পতার মলন আলে, পমপম! েত োণ্ড েলর 

পসটালে মারা হললা।  

  

পমপম চজলেস েরললা, র্ার্া, তুচম চে অচললে   ়ে পদখালত এলসলো? তুচম অচললে 

এখান পেলে চনল ়ে প লত িাও? 

  

অলবাে পসনগুি হাসললন।  তােঁর মুলখাচন পরখার্হুল।  পিালখর নীলি গ ীর োললা োপ।  

সেল পচরর্ালরর সতান হললও সারাজীর্ন তােঁলে অলনে দুল াগব সইলত হল ়েলে।  োত্র 
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র্ল ়েস পেলেই র্াচড়ের সলে তােঁর সম্পেব খুর্ েম, এে সম ়ে েিংলগ্রসী চেললন, পর্ ়োচিব 

সালল পজল খাটার সমল ়ে মািবর্ালদ দীক্ষা পনন।  তারপর পেলে অলনের্ার োরার্াস, 

পুচললসর চন বাতন, অোতর্ালসর মধে চদল ়ে প লত হল ়েলে র্েলরর পর র্ের।  চেন্তু তােঁর 

স্ব ালর্ চতক্ততা পনই, হাসলত পালরন  খন তখন।  

  

হাসলত হাসলত চতচন র্লললন, শুধু পতারাই আমালদর   ়ে পদখাচর্, আমরা চেেু র্ললত 

পারলর্া না? পতার দললর পেলললমল ়েরা আমালে খুন েরলল তুই খুচব হচর্ নাচে পর, 

পমপম?  

  

পমপম পোলনা উত্তর না চদল ়ে চস্থ্র পিালখ তাচেল ়ে রইললা।  

  

অলবাে পসনগুি পািাচর্র পলেট পেলে চেেু এেটা র্ার েরলত েরলত র্লললন, 

ফলরা ়োডব ব্ললের অচজত চর্শ্বাস োল খুন হল ়ে পগলেন।  তারা শুচনসচন চনশ্চ ়েই।   ারা 

পহমত র্সুলে খুন েলরচেল, এটা চনশ্চ ়েই তালদরই োণ্ড।  পহমতর্ারু্র জা ়েগা ়ে 

অচজতর্ারু্ ইললেবালন।  দােঁড়োচেললন…এ সর্ েী পাগলাচম হলে র্ল পতা? 

  

পলেট পেলে এেটা োগজ র্ার েলর চতচন  ােঁজ খুলল পদখাললন।  এেটা মাোর খুচল 

আেঁো লাল োচললত চিচঠ।  পগাটা পগাটা অক্ষলর পলখা, অলবাে পসনগুপ্ত, এর্ার পতামার 

পালা! 

  

অচলর মুখখানা পর্দনা ়ে েুেঁেলড়ে পগল, পমপলমর মুলখ পোলনা  ার্াতর পনই।  অলবাে 

পসনগুি চিচঠখানা েুচি েুচি েলর চেেঁড়েলত চেেঁড়েলত র্লললন,  তসর্ পেললমানুষী! এই সর্ 

েলর েী লা  হলে র্ল পতা? এই অোরণ খুলনাখুচন, এর নাম মািবর্াদ? এই চবলখচেস 

পতারা? 

  

পমপম র্লললা, ওরেম চিচঠ আমালদর দললর পেউ পললখ না! 
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অলবাে পসনগুি র্লললন, পতালদর পাচটবর নাম পলখা আলে, পসটা পতা পদখচল? তা হললই 

রু্লঝ দোখ, এেটা স্ট্রিং পাচটলর্স প বত পতারা গলড়ে তুললত পাচরসচন, এে এেটা ইউচনট 

 া খুচব।  তাই েরলে, পসন্ট্রাচল পোলনা েনলট্রাল পনই তালদর ওপর, তার আলগই পতারা 

চর্প্ললর্ পনলম পলড়েচেস? চর্প্লর্ চে গালের ফল? এে এেটা পদলব মািবর্ালদর প্রল ়োগ 

এে এেরেম হলর্।  হলত র্াধে।  প  সর্ পদলব গণতলন্ত্রর এেটা োঠালমা অতত আলে, 

পসখালন চর্প্লর্ েরা এত সহজ! পসখালন গণতাচন্ত্রে পলেই আলগ ক্ষমতা দখল েরলত 

হ ়ে, আমরা পসই পলেই এলগাচে, পতারা পসটা র্ানিাল েলর চদলত িাস, তার মালন পতারা 

প  প্রচতচক্র ়োবীললদরই সাহা ে েরচেস, তা পতারা রু্ঝলত পাচরস না? 

  

পমপম র্লললা, ক্ষমতা দখললর নালম পতামালদর ক্ষমতার পমাহ পপল ়ে র্লসলে।  

পালবালমন্ট-অোলসম্বচললত  াও ়োই এখন পতামালদর জীর্লনর িরম সােবেতা, এখন পেউ 

চর্প্ললর্র েো র্লললই পতামরা   ়ে পপল ়ে  াও!।  

  

–এসর্ পতালদর মুখস্থ্ েরা রু্চল, পমপম।  এেজন দু’জলনর মলধে ক্ষমতার পমাহ এলস 

প লত পালর, পেউ পেউ দুর্বল হল ়ে  া ়ে, তরু্ আমরা পাচটব পেলে ও ়োি রাচখ।  চেন্তু চদন 

চদন আমালদর বচক্ত র্াড়েলে।  অজ ়ে মুখাচজবর এই পালপট সরোলরর আ ়েু েতচদন! এই 

সমল ়ে মািবর্াদীলদর মলধেই আত্মেলহ প  েত ক্ষচতের…আমালদর োলে চরলপাটব 

আলে, পতালদর দললর দু’এেজন িীলন পপৌেঁলে চগল ়েচেল, পসখালন পতা পিৌ-এন লাইল ়ের 

োলে ওরা ধমে পখল ়েলে।  মাও পস তুিং নাচে র্লললেন, েলোতার পদও ়োলল িীলনর 

পি ়োরমোন আমালদর পি ়োরমোন চলখলত পে র্লললে পতামালদর? আচম পমালটই 

পতামালদর পি ়োরমোন নই! জানতুম, উচন এই রেম েোই র্ললর্ন!  

  

–র্ার্া, এটা চে পতামালদর পাচটবর চরলপাটব, না চস আই এর চরলপার্ট?  

  

–পমপম, তুই এতচদন পজলল চেচল, জাচনস না এর মলধে েত েী ঘলট পগলে।  িারুর্ারু্ 

অচত চর্প্লর্ীপনার চেল ়োচর চদল ়ে এতগুললা  াললা  াললা পেলল-লমল ়েলে পোো ়ে পঠলল 

চদললন? এখন তারা হ ়ে মারলে অের্া মরলে।  অেি এ দুলটার পোলনাটারই দরোর চেল 
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না।  এই সম ়ে এই হাজার হাজার পডচডলেলটড পেলল-লমল ়েলদর  চদ আমালদর সলে 

পপতাম, িারুর্ারু্  চদ আমালদর লাইনটা অোেলসপট েরলতন, তা হলল আমরা এতচদন 

েিংলগ্রসলে পোো ়ে পঠলল চদতুম! 

  

–চর্প্ললর্র পে োড়ো আমরা পোলনা পেই স্বীোর েচর না।  এের্ার  খন শুরু হল ়ে পগলে।  

  

-–পতারা  া শুরু েলরচেচল, তা পবষ হলত আর পদচর পনই।  এটা চর্প্লর্, না পরামাচন্টে 

অো ল িার? ইস্ট পাচেোলন প রেম গণ্ডলগাল শুরু হল ়ে পগলে, এখন পসন্ট্রাল গ নবলমন্ট 

ওল ়েস্ট পর্েলল পোলনারেম চর্বষেলার প্রশ্র ়ে পদলর্ না।  আমরা খর্র পপল ়েচে, চবগচগরই 

অজ ়ে মুখাচজবলে সচরল ়ে এখালন পপ্রচসলডন্ট রুল হলর্, তারপর আচমব নাচমল ়ে পদলর্।  

পডর্রা-লগাপীর্ি পুলর আচম মািব েরালর্, ইস, আরও েত পেলল-লমল ়ে প  মরলর্! দোখ 

পমপম, মাচনেলে আচম েত  াললার্াসতুম এেসম ়ে, পোটলর্লা পেলে তালে পদখচে, 

পসই মাচনে পতালদর ক্ষোপাললা-পাচটর অলনলে আমালে পদাষ পদ ়ে, আচম চনলজর 

পমল ়েলে পেন পর্াঝালত পাচরচন… মাচনলের খর্রটা শুলন আচম পিালখর জল সামলালত 

পাচরচন,  তই চমসগাইলডড পহাে, এেসম ়ে পস চেল খুর্ই চসনচস ়োর ও ়োেবার।  

  

পমপম ঝট েলর এের্ার অচলর চদলে তাচেল ়ে চজলেস েরললা, মাচনেদা?  

  

অচল চেেু র্ললত পারললা না, মাো নীিু েরললা।  অলবাে পসনগুি  ুরু তুলল র্লললন, 

মাচনে মারা পগলে পস খর্র পাসচন পতারা? পস পতা পর্ব েল ়েে মাস আলগ।  

  

পমপম হঠাৎ এই খর্র পজলনও পোলনা আলর্গ পদখাললা না।  র্ার্ার সামলন পস চেেুলতই 

মিোলর্ না।  পস তাচেল ়ে রইললা জানলার চদলে।  

  

অলবাে পসনগুি র্লললন, অসুস্থ্ বরীর চনল ়ে িারুর্ারু্ও আর েতচদন পাচলল ়ে োেলত 

পারলর্ন? পতালদর পাচটব তেনে হল ়ে প লত আর পদচর পনই।  এেটা আিার গ্রাউি পাচটব 

িালালত পগলল প  েত চনখুেঁত সিংগঠলনর দরোর হ ়ে, তার পোন অচ েতাই পতাদর পনই।  

প খালন পসখালন ইস্কুল র্াচড়ে পপাড়োলনা আর েনলস্টর্ল খুন, এই ধরলনর আলট্রা 
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পলফচটইজলমর।  প্রচতচক্র ়ো েী হলর্ জাচনস? িরম রাইট চরঅোেবনাচররা মাো িাড়ো 

চদল ়ে উঠলর্।  পতারা  ালে তালে খুন েরচেস, এর্ার তারাও এললাপাোচর খুন িালালর্।  

পুচলসলে পক্ষচপল ়েচেস, তারাও এখন েনফনলট্রবালনর নালম মালঠর মলধে র্ন্দীলদর পেলড়ে 

চদল ়ে গুচল েলর মারলে।  চে চে চে চে, ইচতহাস পেলে পতারা পোলনা চবক্ষাই চনলত 

পাচরসচন! 

  

পমপম র্লললা, র্ার্া, তুচম চে েলোতা পেলে আজ এখালন এলল আমালে এইসর্ েো 

র্লার জনে? 

  

–আমার েো তুই শুনচর্ না, মানলত িাইচর্ না, এই পতা? আচম এলসচে, োল সোলল 

র্ধবমান টাউলন আমার এেটা চমচটিং আলে, রাচত্তরটা এখালন পেলে  ালর্া।  আমার ওপর 

পতার এত রাগ পেন পর, পমপম? 

  

–আমার ঘুম পালে, আচম এেটু ঘুলমাই? 

  

–হোেঁ ঘুলমা, র্ষচটির চ লজচেস, মাোটা এেটু মুলে পন।  আচম এখালন আরও এলাম, পতার 

র্নু্ধ অচললে এেটা খর্র চদলত।  

  

চতচন অচলর চদলে মুখ তুলল র্লললন, পতামার র্ার্া চর্মানচর্হারীর্ারু্ আমার সলে পদখা 

েরলত এলসচেললন।  তুচম পতা আলমচরো  ালো? গতোল পতামার চ সা পাও ়ো পগলে, 

পতামার র্ার্া র্লললন, পতামার খুর্ তাড়োতাচড়ে েলোতা ়ে চফলর  াও ়ো দরোর।  

  

পমপম আর্ার র্ড়ে র্ড়ে পিাখ পমলল তাোললা অচলর চদলে।  অচলর মুখখানা লজ্জা ়ে 

এলের্ালর নীল হল ়ে পগলে।  এই েোটাও পস পমপমলে ঘুণাক্ষলর জানা ়েচন।  পমপলমর 

র্ার্া চে আড়োলল এই খর্রটা চদলত পারলতন না।  

  

পমপম র্াচললস মাো চদল ়ে পদ ়োললর চদলে োত হল ়ে শুল ়ে পড়েললা।  অলবাে পসনগুি 

উলঠ দােঁচড়েল ়ে র্লললন, তুচম আর পদচর েলরা না, অচল, োলই েলোতা ়ে চফলর  াও।  
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পুচলস।  পতামার পপেলন লাগলল পাসলপাটব ইমপাউি েলর চনলত পালর।  তুচম িলল পগলল, 

পমপম এখালন এো োেলর্? পমপম, তুই র্োোললালর চগল ়ে পেলে আ ়ে না চেেুচদন।  

পতার মাচস পমলসা অলনে  ত্ন েরলর্, ওখানোর ওল ়েদারও  াললা।  

  

পমপম অস্ফুট স্বলর র্লললা, না, আচম এখালনই োেলত পারলর্া! 

  

অলবাে পসনগুি োলে এলস পমপলমর মাো ়ে হাত রু্চলল ়ে চদলত চদলত নরম গলা ়ে, 

র্লললন পতার দললর পেললরা  চদ হঠাৎ আমা ়ে খুন েলর, তালত তুই খুচব হচর্ চেনা, পস 

েো পতা র্লচল না খুেী? 

  

এতক্ষণ র্ালদ পমপম ফুেঁচপল ়ে ফুেঁচপল ়ে পেেঁলদ উঠললা।  অলবাে পসনগুি পমল ়ের মাো ়ে 

হাত রু্ললালত লাগললন।  তারপর আঙুল চদল ়ে তার পিালখর জল মুলে চদল ়ে র্লললন, না 

পর, তুই ওসর্ চেেু  াচর্স না।  আমার চেেু হলর্ না! 

  

চতচন িলল  ার্ার পর অচল পমপলমর গাল ়ে হাত রাখলতই পস এলের্ালর পজালর পজালর 

পেেঁলদ উঠললা।  পসই ো্ন ার সলে সলে র্ললত লাগললা, মাচনেদা! মাচনেদা! 

  

এেটু পলর পস ধড়েফড়ে েলর উলঠ র্লস অচলর হাত জচড়েল ়ে ধলর রুক্ষ গলা ়ে চজলেস 

েরললা, তুই পেন আমালে মাচনেদার খর্র চদসচন? প লর্চেচল আচম দুর্বল? সহে েরলত 

পারলর্া না? আর পে পে মারা পগলেন, তুই র্ল! খর্দবার, চমলেে েো র্লচর্ না! অতীন, 

তপন, পেৌচবে, সলরাজ দত্ত, সুবীতল রা ়েলিৌধুরী, জ ়েশ্রী, সলতাষ, র্ল র্ল, সচতে েলর 

র্ল!  

  

অচলও োেঁদলে।  পস অসহাল ়ের মতন র্লললা, আচম সেললর খর্র জাচন না পর! সচতে 

জাচন না! 

  

–তুই মাচনেদার খর্র পতা আলগ জানচতস? 

  

–হোেঁ, তা জানতুম।  আমার মামা ডাক্তার, তােঁর োে পেলে শুলনচে।  
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–পে পমলরলে মাচনেদালে? চস চপ এম? েিংলগ্রস? 

  

–না, পুচলস।  আমার মামালে পডলে চনল ়ে চগল ়েচেল চিচেৎসার জনে, চেন্তু মামা 

পপৌেঁলোর্ার আলগই… 

  

–তুই আমার সলে সর্ সম ়ে পসেঁলট আচেস, তার মালন অতীন পনই, তাই না? 

  

–না, না, র্ার্লুদা চর্লদলব পগলে।  পাচলল ়ে পর্েঁলি পগলে।  

  

–আর পেৌচবে? 

  

–পেৌচবলের খর্র জাচন না, পতালে সচতে েো র্লচে, পোলনা খারাপ খর্র পাইচন।  

তারপর দু’ জপন হাত ধরাধচর েলর মাচনেদার নাম েলর োেঁদললা অলনেক্ষণ।  

  

পরচদনও অচলর েলোতা ়ে পফরা হললা না।  অলবাে পসনগুি তােঁর চমচটিং পসলর পফরার 

পলে তােঁর চজলপই অচললে েলোতা ়ে চনল ়ে  ার্ার প্রোর্ চদল ়েচেললন, অচল রাচজ হ ়েচন।  

পমপম এমনই প লঙ পলড়েলে, প  তালে পফলল  াও ়ো অচলর পলক্ষ অসম্ভর্।  

  

পসচদন রাচত্তরলর্লা এলস উপচস্থ্ত হললা সমীরণ আর  ানু নালম দুচট পেলল।  তখন রাত।  

প্রা ়ে দুলটা, র্াইলর েুেুর পঘউ পঘউ েরলে খুর্ পজালর, পসই বল্ই অচলর ঘুম প লঙ 

পগল, তারপর পস শুনললা জানলা ়ে চতনলট পটাোর ব্।  পমপলমর পাতলা ঘুম, পসও 

পজলগ উলঠলে, পস মন চদল ়ে পসই পটাোর ব্ এেটুক্ষণ শুলনই র্লললা, অচল, দরজা 

খুলল পদ, দরজা খুলল পদ, আমালদর দললর পেলল! 

  

অচল চবউলড়ে উঠললা।  অলবাে পসনগুি স্পটির র্লল চগল ়েচেললন, এ র্াচড়েলত পমপলমর।  

দললর পেলললদর আশ্র ়ে পদও ়ো  ালর্ না।  তােঁর পলাে চে এ র্াচড়ের ওপর নজর রাখলে 

না? একু্ষচন  চদ মারামাচর শুরু হল ়ে  া ়ে! 
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তরু্ তালে দরজা খুললতই হললা।  সলে সলে পেললদুচট প তলর এলস চনলজরাই দরজা র্ন্ধ 

েলর চদল ়ে তালত চপঠ চদল ়ে দােঁড়োললা।  এেজলনর হালত চর ল ার, অনেজলনর হালত 

পাইপ গান।  এ পেলল দুচটলে অচল পিলন না।  

  

সমীরণ র্লললা, উিঃ, আর এেটু হলল েুেুরগুললালেই গুচল েরলত হলতা।  েতক্ষণ ধলর 

জানলা ়ে ঠেঠে েরচে, পতালদর ঘুমই  ালঙ না! 

  

পমপম র্লললা, পতারা পোো পেলে এচল, সমীরণ? এই গ্রামটা পতালদর পলক্ষ এেদম 

পসফ ন ়ে! 

  

 ানু র্লললা, আমরা একু্ষচন িলল  ালর্া।  পমপম, আমালদর চেেু টাো লাগলর্।  চেেু 

র্ের্স্থ্া েলর চদলত পারচর্? 

  

পমপম র্লললা, পর্াস আলগ, পোো পেলে এলসচেস, েী র্োপার সর্ র্ল।  

  

দরজা ়ে হুড়েলো চদল ়ে ওরা দু’জলন চর্োনার োলে এলস র্লললা, পর্চব পদচর েরা  ালর্ 

না।  হালত এেদম প ়েসা পনই, পখলত পাচে না, ওষুধ চেনলত হলর্।  তুই পেমন আচেস 

পমপম? আজই চর্লেলল খর্র পপলুম প  তুই েলোতা পেলড়ে গ্রালমর র্াচড়েলত এলসচেস।  

আমরা েল ়েেজন োোোচেই আচে, জেলমহলল।  চেেু টাো পজাগাড়ে েলর চদলত পারচর্ 

না? 

  

পমপম র্লললা, হালত পতা চর্লবষ চেেু পনই।  অচল, পতার োলে েত আলে? 

  

অচল র্লললা, এেলবা টাোর মতন।  

  

 ানু র্লললা, ওলত চেেু হলর্ না, আমরা সাতজন আচে এেসলে, অতত হাজারখালনে 

টাো  চদ এখন চদলত পাচরস! 
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সমীরণ অচলর চদলে তাচেল ়ে র্লললা, পেৌচবলের পাল ়ে গুচল পললগলে।  পজল পেলে 

পালার্ার সম ়ে, গুচলটা ঢুলে র্লস আলে, অপালরবন েরালত না পারলল 

  

এই অর্স্থ্ালতও অচলর রু্ে পেলে এেটা স্বচের চনশ্বাস পর্চরল ়ে এললা।  এ প ন তার 

ইোবচক্তরই জ ়ে।  পেৌচবে পর্েঁলি আলে! 

  

খাচনেক্ষণ ওলদর োচহনী পবানার পর পমপম র্লললা, গ্রালমর র্াচড়েলত পতা টাো প ়েসা 

চর্লবষ োলে না।  অচলর োলে আর আমার োলে  া আলে, সর্ চমচলল ়ে র্ড়েলজার ব 

পদলড়েে।  আর এেটা োজ েরা  া ়ে, আচম পতাদর চেেু চজচনস চদলত পাচর, তা চর্চক্র 

েরলল অতত সাত-আটলবা টাো পাচর্।  

  

সমীরণ চজলেস েরললা, েী চজচনস? গ ়েনা-ট ়েনা চর্চক্র েরলত পগললই ধরা পলড়ে  ালর্া! 

  

পমপম র্লললা, গ ়েনা না।  এ চজচনস খুর্ সহলজ চর্চক্র েরা  া ়ে, প -লোলনা মুচদর 

পদাোলন।  পতারা এেটু পর্াস, চনল ়ে আসচে।  আ ়ে পতা অচল 

  

চমবচমব েরলে অন্ধোর রাত।  সারা র্াচড়ে ঘুমত।  পোো পেলে প ন গাল ়ে পজার পপল ়ে 

পগলে পমপম, পস অন্ধোলরর মলধেই পর্ব পজালর পজালর পহেঁলট উলঠানটা পপচরল ়ে পগল।  

উলটা চদলের এেখানা ঘলর ওর ঠােুদবা োলেন।  দাও ়ো ়ে ঘুলমা ়ে র্াচড়ের এেজন মুচনষ।  

ঠােুদবার েখন েী প্রল ়োজন হ ়ে, পসই জনে দরজাটা পখালাই োলে।  সতপবলণ পা চটলপ 

চটলপ ঘুমত পলােচটর পাব চদল ়ে প তলর ঢুলে খালটর নীলি র্লস পড়েললা ওরা দু’ জন।  

পমপম হাত র্াচড়েল ়ে েল ়েেটা োপলড়ের পপােঁটলা পটলন র্ার েরললা।  সর্ চমচলল ়ে িারলট।  

পপােঁটলাগুললা পর্ব  াচর।  

  

পসগুললা চনল ়ে আর্ার খুর্ সার্ধালন ওরা পনলম এললা উলঠালন।  অচল এখনও রু্ঝলত 

পারলে এই পপােঁটলার মলধে েী আলে।  
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পমপম র্লললা, এগুললা সুপুচর।  আমালদর র্াগালনর।  সুপুচরর খুর্ দাম, এগুললা চর্চক্র 

েরলল অলনে টাো হলর্।  

  

সুপুচরর েত দাম হলত পালর, পস চর্ষল ়ে অচলর পোলনা ধারণাই পনই।  তার খুর্ আফলসাস 

হলে, পস পেন সলে পর্চব টাো আলনচন।  র্ার্ার োে পেলে পস প্রচতমালস চতনলবা টাো 

হাত খরি পা ়ে।  

  

উলঠালনর মাঝখালন হঠাৎ পনলম চগল ়ে   ়ে পাও ়ো গলা ়ে পমপম র্লললা, পেৌচবলের 

পাল ়ে গুচল পললগলে ওরা র্লললা, পাল ়ে না পললগ পপলট চেিংর্া রু্লে গুচল পললগ োলে 

 চদ? তা ওরা।  চেেুলতই স্বীোর েরলর্ না! অচল, পেৌচবেলে র্ােঁিালতই হলর্! আচম 

ওলদর সলে  ালর্া, আচম পেৌচবেলে চনলজর পিালখ পদখলত িাই।  

  

অচল র্লললা, তুই েী েলর  াচর্? ওরা র্লললা, জেলমহলল, পাল ়ে পহেঁলট প লত হলর্ 

অলনেখাচন, তুই পারচর্ না, পমপম।  র্রিং আচম  াই।   চদ পসখালন পোলনা োলজ লাগলত 

পাচর…।  

  

পমপম র্লললা, তুই  াচর্? তার প  েলোতা ়ে পফরা দরোর, তুই চর্লদলব  াচর্, না পর, 

অচল, পতার ক্ষচত হল ়ে  ালর্।  আচম ওলদর র্লচে, ওরা আমালে ধলর ধলর চনল ়ে  ালর্।  

  

অচল পজার চদল ়ে র্লললা, তুই পগলল, তুই পর্চব অসুস্থ্ হল ়ে পড়েলল, আর্ার পতাে চনল ়েই 

চর্পলদ পলড়ে  ালর্ ওরা।  তার র্দলল আচম  ালর্া।  আচম পেৌচবেলে পদলখ আসলর্া।  

  

চসদ্ধাত চনলত এেটুও চিধা েরললা না অচল।  পেৌচবে তার র্ার্লুদার সর্লিল ়ে ঘচনষ্ঠ র্নু্ধ।  

পেৌচবে আহত হল ়েলে শুনলল র্ার্লুদা চে একু্ষচন েুলট প ত না? র্ার্লুদা পনই, তালেই 

প লত হ ়ে।  
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১৯. জাহানারা ইমাম পখলত র্লসলেন 

দুপুরলর্লা জাহানারা ইমাম পখলত র্লসলেন, এমন সম ়ে পর্লজ উঠললা েচলিংলর্ল।  

এেটানা পর্লজই িলললা, পেউ সুইলি আঙুল চটলপ পরলখলে।  অসমল ়ে এরেম পর্ল 

শুনললই রু্ে পেেঁলপ ওলঠ, তার ওপর, প -এলসলে পস প ন চর্লবষ পোলনা ক্ষমতা পদখালত 

এলসলে।  জাহানারা তরু্ র্াচড়ের োলজর পলােচটলে র্লললন, দোখ পতা পোন পর্ ়োদপ 

এমন ালর্ পর্ল র্াজা ়ে? 

  

দরজা পখালার পর প  প তলর এললা, সোল পেলে তার েোই শুধু  ার্চেললন জাহানারা, 

পখলত র্লসও তার েো মলন েলর খার্ার চগললত পারচেললন না, অেি এখন তালে 

পিালখর সামলন পদলখও চর্শ্বাস েরলত পারললন না।  প্রা ়ে   ়ে পাও ়ো গলা ়ে চিৎোর েলর 

উঠললন, রুমী তুই? 

  

সারা মুলখ ঝলমলল হাচস, োেঁলধ পঝালালনা র্োগটা এমন ালর্ নাচমল ়ে রাখললা রুমী, প ন 

পস অনে প -লোলনা চদলনর মতই েললজ পেলে চফরলে।   চদও মাোর িুল উলস্কা খুলস্কা, 

পিাখ দুলটা পোটলর পঢাো, গাল ়ের জামাটা চতন িারোর ঘালম চ লজলে ও শুচেল ়েলে।  পস 

র্লললা, আম্মা, চখলদ পপল ়েলে, পখলত দাও! 

  

পটচর্লল র্লস পলড়ে পস মাল ়ের চদলে পিালখর ইচেত েরললা।  অেবাৎ এখন পোলনা েো 

চজলেস েরা িললর্ না।  

  

ডাল,  াত, মালের পাত্রগুললা পটচর্ললর ওপলরই রল ়েলে, োলজর পলােচট এলন চদল 

এেচট পপ্লট, তারপর দােঁচড়েল ়ে রইললা োলেই।  আলগ রুমী র্াইলর পেলে এলস পখলত 

র্সললই মা র্ললতন, এই হাত ধুচল না?  া, আলগ হাত ধুল ়ে আ ়ে! আজ তােঁর মুলখ পোলনা 

েো পনই।  রুমী পপ্ললট  াত তুলল মালের পঝাল চদল ়ে পমলখ চতন িার পগরাস পখল ়ে চনল 

রু্ ুকু্ষর মতন।  তারপর মাল ়ের চদলে তাোললা।  চঠে পলট আেঁো েচর্র মতন জাহানারা 
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খাও ়ো র্ন্ধ েলর, পেললর চদলে এে দষলটির পিল ়ে র্লস আলেন।  তােঁর রু্লের মলধে  ত 

আনন্দ, মুলখ ততখাচন  ল ়ের োপ।  

  

রুমী োলজর পলােচটলে র্লললা, র্ালরে, রা্ন াঘর পেলে দুলটা শুেলনা মচরি পুচড়েল ়ে 

আনলত।  পোলনা রা্ন া ়ে পতা ঝাল চদসচন! পদখচর্ পর্বী পুলড়ে না  া ়ে প ন পার্ধালন অল্প 

আেঁলি পসেচর্ আলে আলে, রু্ঝচল? 

  

পস িলল প লতই রুমী মালে েদ্ম ধমলের সুলর র্লললা, একু্ষচন সর্ না শুনলল পতা পতামার 

পপলট  াত হজম হলর্ না, তাই না? এখন শুধু এইটুেু শুলন রালখা, আমালদর প  রাো 

চদল ়ে  ার্ার েো হল ়েচেল, পসখালন ঘাপলা হল ়েলে।  আর এেটু হলল আচমবর হালত ধরা 

পলড়ে  াচেলাম।  তাই আপাতত চফলর আসলত হললা! 

  

তারপর পস মন চদল ়ে পখল ়ে প লত লাগললা।   াত পবষ েরার পর িুমুে চদল ়ে শুধু ডাল 

পখললা অলনেখাচন।  র্ালরেলে র্লললা, চফ্রজ পেলে ঠাণ্ডা পাচন র্ার েলর পদ! উিঃ, এর্ার 

প ন পর্বী পর্বী গরম পলড়েলে! 

  

আেঁিার্ার পর পস পসচদনোর খর্লরর োগজ দু’খানা র্গলল চনল ়ে চবস চদলত চদলত ওপলর 

উলঠ পগল! 

  

জাহানারা প্রেলমই প তলরর ঘলর চগল ়ে স্বামীর অচফলস পফান েলর জাচনল ়ে চদললন 

খর্রটা।  তারপর আপাতত বাত  ার্ র্জা ়ে পরলখ খার্ার-দার্ারগুললা গুলোললন, 

র্ালরেলে েুচট চদললন দুপুলরর জনে।  তারপর পদৌলড়ে পদাতলা ়ে উলঠ এলস রুমীর ঘলরর 

দরজা র্ন্ধ েলর, পহলস পেেঁলদ রুমীলে জচড়েল ়ে ধলর র্ললত লাগললন, এর্ার র্ল রুমী, 

েী হললা সর্ খুলল র্ল! 

  

পেলললে  ুলদ্ধ পাঠার্ার জনে  ত না দুচশ্চতা হচেল, তার পিল ়েও তােঁর চনলজরই এেচট 

েো তােঁলে েুলর েুলর খাচেল সর্বক্ষণ।  রুমী  ার্ার দু’চদন আলগ চতচন পঝােঁলের মাো ়ে 

র্লল পফললচেললন,  া, পতালে পদলবর জনে পোরর্াণী েলর চদলাম! 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 271 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

মাল ়ের র্াহুর্ন্ধন পেলে চনলজলে োচড়েল ়ে চনল ়ে রুমী র্লললা, র্লসা আম্মা, বাত হল ়ে 

র্লসা! সর্ র্লচে।  প্রেলম পতা আমরা সদরঘাট পেলে রু্চড়েগো পার হলাম।  

  

জাহানারা চজলেস েরললন, আমরা মালন পে পে? পতারা ে ়েজন চেচল?  

  

রুমী ভ্রূেুচট েলর র্লললা, এই পতা! পতামার পর্বী পর্বী পেৌতূহল! পতামা ়ে আলগই 

এেচদন র্ললচে না, অনেলদর নাম ধাম জানলত িাইলর্ না? 

  

মা প ন র্ল ়েলস অলনে পোট, এই ালর্ র্েলে রুমী।  মাত্র চেেুচদন আলগই প  চেল সদে 

প ৌর্লন ওঠা এেচট টগর্লগ পেলল, তার মুলখ এর্মলধেই এেটা অচ েতার োপ পলড়ে 

পগলে, তার হাচসর আড়োললও উেঁচে মালর এেটা গাম্ভী ব! 

  

োমাল পলাহানী, প্রতাপ হাজরা, মচনরুল আর ইবরাে নালম দু’জন োত্র পনতা, এেজন 

আহত হাচর্লদার ও েল ়েেচট চহন্দু পচরর্ার চমলল রওনা চদল ়েচেল সীমালতর চদলে।  

রু্চড়েগো পার হর্ার পর সাত-আট মাইল হােঁটা পে, পসই সমল ়ে আর্ার প্রর্ল ঝড়ে র্ষচটির, 

হাচর্লদারচটর হােঁটার ক্ষমতা চেল না, রুমী আর এেজন োেঁলধ েলর র্ল ়ে চনল ়ে চগল ়েচেল 

তালে।  জল-োদার মধে চদল ়ে ওরা পসই অতখাচন রাো পহেঁলট পপৌেঁলো ়ে ধললশ্বরীর পালর।  

হাচর্লদারচটলে োোোচে এেটা গ্রালম লুচেল ়ে পরলখ ওরা ধললশ্বরী পার হল ়ে এললা 

তস ়েদপুলর।  পসখান পেলে আরও আট মাইল দূলর শ্রীনগর।  আলগই খর্র পাও ়ো পগলে 

প  শ্রীনগর োনা-অিল এখন মুচক্তর্াচহনীর অধীলন।  পসখালন অলপক্ষা েরলে চসরাজুল 

আর েল ়েেজন, তারা রুমীলদর চত্রপুরা র্ড়োলর পপৌেঁলে পদলর্, এইরেমই চঠে হল ়ে আলে।  

  

স্পীড পর্ালট পুলরা দলটা সলন্ধর অন্ধোলর পপৌেঁলোললা শ্রীনগর।  রাতটা োটালনা হললা।  

োলেই নাগর াঙা গ্রালম ডাক্তার সুেুমার র্ধবলনর র্াচড়েলত।  চেন্তু পরচদন রওনা হও ়ো 

পগল না, এরমলধেই ধললশ্বরী পার হল ়ে তসদপুলর এলস পগলে আচমব।  তারা এলগালে 

চর্ক্রমপুলরর চদলে।  পুলরা অিলটা তারা চঘলর পফলল র্চহরাগতলদর পর্লে পর্লে ধলর 

চনল ়ে  ালে।   ারা ধরা পড়েলে, তারা পেউ আর চফলর আলস না।  
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তখন এেমাত্র উপা ়ে েুচমিার শ্রীরামপুলরর চদে চদল ়ে র্ডবার ক্রব েরা।  েল ়েেটা পোট 

পোট দলল  াগ হল ়ে ওরা  াত্রা েরললা এে প ার রালত।  তাও পর্বী দূর  াও ়ো পগল না, 

এর মলধে শ্রীরামপুলরও এলস পগলে পাচেোনী র্াচহনী।  এখন আর সামলন  াও ়ো  ালর্ 

না, পপেন চদলে তসদপুলরও পফরা  ালর্ না।  

  

চর্র্রণ োচমল ়ে চফে েলর পহলস রুমী র্লললা, এরপর আমরা েল ়েেজন েী েলর ঢাো 

এলস পপৌেঁলোলাম, তা আর জানলত পিও না আম্মা! পোলনারেলম, অলনে ঘুর পলে, এে 

এের্ার গুচল পখলত পখলতও পর্েঁলি চগল ়ে পবষ প বত এলসচে।  তলর্ সর্াই আসলত পালরচন।  

ঝলড়ের সম ়ে এেটা পনৌো ডুলর্ পগল, তালদর সাহা ে েরার জনে আমালদর োমার উপা ়ে 

চেল না, আর এেটা পোট দলও সম্ভর্ত আচমবর হালত ধরা পলড়েলে।  তালদর েী হল ়েলে 

জাচন না।  আচম ঐ দলল োেলত পারতাম! 

  

প্রা ়ে চনিঃশ্বাস র্ন্ধ েলর শুনলত শুনলত জাহানারা র্লললন, তুই গুচল পখলত পখলত পর্েঁলি 

পগচেস?  ারা ধরা পলড়েলে, তুইও তালদর মলধে োেলত পারচত? 

  

অম্লান মুলখ রুমী র্লললা, হোেঁ।  র্াই িান্স আচম অনে পনৌো ়ে চেলাম! 

  

জাহানারা পেললর চপলঠ হাত চদল ়ে পদখললন! এই চে তােঁর পসই রুমী না অনে পেউ? 

দু’এেচদন আলগ প  মষতুের মুলখামুচখ চগল ়েচেল, পস এেটু আলগ খাও ়ো দাও ়োর পর 

চবস চদল ়ে গান গাইচেল! 

  

রুমী র্লললা, আম্মা, সাহস পদখলাম র্লট চসরাজুললর! গুচল-লগালা চেেু মালন না।  এর 

মলধে পস সাতজন খান পসনালে খতম েলরলে চনলজর হালত।  আমালদর সালে পস এললা 

না, প  দলটা চফরলত পালর নাই, তালদর পখােঁলজ পস চফলর পগল তসদপুলর।  এলের্ালর 

চসিংলহর গুহা ়ে।   ালে র্লল।  
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র্ার র্ার শুলনও আব পমলট না জাহানারার, চতচন খুেঁচটল ়ে খুেঁচটল ়ে আরও জানলত িান।  এে 

সম ়ে চতচন চজলেস েরললন, হোেঁলর রুমী, তা হলল পতালে পতা এখন আর প লত হলর্ 

না? ঢাোলতই োেচর্? 

  

রুমী উষ্ণ গলা ়ে র্লললা, প লত হলর্ না মালন? পদলবর জনে  ুলদ্ধ প াগ চদল ়ে  ারা পডজাটব 

েলর, তালদর পদাজলখও স্থ্ান হ ়ে না, জালনা না? আচম খাললদ মবারলফর আিালর পসক্টর 

টু-লত।  প াগ পদলর্া, এই চঠে হল ়ে আলে।  

  

জাহানারা চমন চমন েলর র্লললন, না, তুই প  র্লচল  ার্ার রাো সর্ র্ন্ধ েলর চদল ়েলে! 

  

রুমী র্লললা, রাো পনই অনে রাো খুেঁলজ র্ার েরলত হলর্।  তা োড়ো েতচদন ওরা দখল 

েলর রাখলর্? ঐ চদে পেলে আমালদর র্াচহনী এলস শুলত পদলর্ না? দু’এেচদলনর মলধেই 

আমার োলে খর্র আসলর্, িলল প লত হলর্ সলে সলে।  আচম চে আরাম েরার জনে 

ঢাো ়ে।  চফলর এলসচে? তা োড়ো শুলন রালখা, হানাদার র্াচহনী ঢাো ়ে পোলনা ই ়োিং 

পেলললে র্াইলর রাখলর্ না।   ুলদ্ধ প াগ দাও র্া না দাও, এেই েো।  র্াঙালী হও ়োটাই 

এখন অপরাধ।  চেেু পেলল এখন আচমবর সালে হাত পমলালে, তারা আর র্াঙালী না, তারা 

রাজাোর! তুচম চে আমালে রাজাোর হলত র্ললা? 

  

হঠাৎ পেলম পগল রুমী।  মালে পর্বী পর্বী র্েুচন পদও ়ো হল ়ে  ালে প লর্ পস মাল ়ের 

পোলল মাোটা পরলখ র্লললা, আচম জাচন, তুচম েখলনা আমার পোলনা ইো ়ে র্াধা পদলর্ 

না।  আমার আম্মা পষচের্ীর পর্স্ট আম্মা! আমার েো পতা শুনলল, এর্ার পতামালদর েো 

র্ললা।  পতা! োর েী খর্র? পমাতাহার িািার খর্র েী? মীরপুলরর চর্হারীরা নাচে রাো ়ে 

র্াস-লোি োচমল ়ে র্াঙালী  াত্রীলদর খুন েরলে? 

  

জাহানারা র্লললন, পতালদর প্রলফসর র্ারু্ল পিৌধুরীর খর্র শুলনচেস? তালে ওরা গুচল।  

েলর পগলে।  পস পর্াধ হ ়ে আর র্ােঁিলর্ না।  
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পিাখ রু্চজল ়ে পফললচেল রুমী, পিাখ না খুললই র্লললা, র্ারু্ল পিৌধুরীলে পমলরলে? পর্ব 

েলরলে! আমালদরই পোলনা দল ওলে পমলরলে।  পদবলদ্রাহীলদর িরম বাচে পদর্ার এেটা 

প্লোন চনল ়েচে আমরা।  উচন আমালদর োলে েত র্ড়ে র্ড়ে েো র্ললতন, অেি চনলজ 

সালপাটব েরললন এই ই ়োচহ ়ো পরচজমলে।  আচমবর সলে দহরম- মহর ম?  

  

জাহানারা র্লললন, চেন্তু আচমবর পলােই পতা ওলে গুচল েলরলে? 

  

র্ড়ে র্ড়ে েলর পিাখ পমলল, ধড়েফড়ে েলর উলঠ র্লস রুমী চজলেস েরললা, েী র্ললল? 

আচমব।  ওলে পমলরলে, তুচম চঠে জালনা? 

  

–এে পাড়োর মলধে, জানলর্া না পেন? চসরাজুললর পখােঁলজ আচমব এলসচেল ঐ র্াচড়ে সািব 

েরলত, তারপর ওরা মচনরালে ধলর চনল ়ে  াচেল, র্ারু্ল পিৌধুরী উপর পেলে পনলম এলস 

তালে আটোলত প লতই…।  

  

–মচনরালে ধলর চনল ়ে পগলে? পোো ়ে চনল ়ে পগলে, জালনা? 

  

–চে পেউ র্ললত পালর? আচম পসচদন র্াসালতই চেলাম, মচনরালে ওরা টানলত টানলত 

এলন গাচড়েলত উঠাললা, পমল ়েটার েী রু্ে ফাটা চিৎোর, চেন্তু পেউ র্াধা চদলত পারললা 

না।  ঐ  লমর দূত আচমবগুললার সামলন পে  ালর্ র্ল! 

  

–ইস, আম্মা, এখন চসরাজুললর েী হলর্? ঢাো ়ে আমালদর প  েন্টাক্ট আলে, তালদর র্লা 

হল ়েচেল মচনরালে পোলনা চনরাপদ জা ়েগা ়ে পপৌেঁলে চদলত।  আচম পতা জাচন মচনরা এর 

মলধে িলল পগলে! 

  

– ালদর ওপর  ার চেল, তারা পদচর েলর পফলললে পর।  আর চে পমল ়েটালে পাও ়ো  ালর্? 

অমন সরল,  াললা পমল ়ে, ওলর রুমী,  ার্ললই আমার রু্েটা পমািড়ো ়ে।  হা ়ে আিা,  ারা 

চনলদাষ,  ারা সৎ তালদর তুচম এমন ালর্ পবষ হল ়ে প লত পদলর্!  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 275 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

–আচম  ার্চে, চসরাজুলটা পাগল হল ়ে না  া ়ে।  এর মলধে দু’র্ার পস সাঙ্ঘাচতে চর্পলদর 

ঝুেঁচে চনল ়ে মচনরালে পদখলত এলসচেল।  আমার র্নু্ধরা ওলে জরু ো পগালাম র্লল 

ক্ষোপা ়ে! চন ়েচতর েী আ ়েরচন দোলখা, আম্মা, র্ারু্ল পিৌধুরী এই ফোচসস্ট পরচজলমর 

সালে গলাগচল েরলত চগল ়েচেল, চটক্কা খালনর সালেও নাচে তার  ার্, পসই চটক্কা খালনর 

তসনেই তালে পবষ েলর চদল ়ে পগল! নোলপর  াসানী সালহর্ও েলোতা ়ে চগল ়ে িীলনর 

োলে আলর্দন পাচঠল ়েলেন।  র্ািংলালদবলে সালপাটব েরার জনে, আমালদর েলললজ প  

সর্ প্রালািাইনীজ পনতা চেল সর্াই মুচক্ত  ুলদ্ধ জল ়েন েলরলে, শুধু র্ারু্ল পিৌধুরী আর 

দুই িারজন পমালট হাডব পোর আলট্রা পলফট পুচেগত চর্দো চনল ়ে এই আলন্দাললন প াগ 

পদ ়েচন।  র্ারু্ল পিৌধুরীর মতন তারা সর্াই এলে এলে পবষ হল ়ে  ালর্!  

  

জাহানারা পর্গম এেটু অনেমনস্ক হল ়ে চগল ়েচেললন, পেললর পবষ েোচট শুলন িমলে উলঠ 

র্লললন, ওলর র্ারু্ল এখন মারা  া ়ে নাই, তলর্ আ ়েু আর েতটুে আলে পে জালন।  
  

রুমী চর্দ্রূলপর সুলর র্লললা, এখলনা মারা  া ়ে নাই? 

  

–অমন েলর র্লল না, রুমী! পতার চবক্ষে চেললন না এে সম ়ে? তােঁর জনে পদা ়ো ের।  

পসচদন েী হললা জাচনস? আচমবর পলাে পতা ওলে গুচল েলর পফলল িলল পগল।  ঐ র্াসা ়ে 

পসফু র্লল পোট এেটা পমল ়ে োজ েলর, চমচলটাচর তালর পদখলত পা ়ে নাই, পস রাো ়ে 

এলস চিৎোর েরলত লাগললা, আমার সালহর্লর গুচল েরলে, আমার সালহর্লর র্ােঁিান…।  

চেন্তু পেউ  ল ়ে দরজা পখালল না।  এেটু পলরই আর্ার োরচফউ চডলল ়োর হল ়ে পগল, 

পে  ালর্? চেন্তু।  পসই পমল ়েটার আতবনাদ সহে েরা  া ়ে না।  প ন তার চনলজর র্াপ মরলত 

র্লসলে।  পবষ প বত পতার র্ার্া র্লললা, আচম এের্ার পদলখ আচস,  া হ ়ে পহাে।  আচমও 

পগলাম তার সালে।  চগল ়ে পদচখ চসেঁচড়ের পবষ ধালপ হাত পা েচড়েল ়ে পলড়ে আলে র্ারু্ল, 

িতুচদবলে রক্ত আর রক্ত, চেন্তু তখনও তার রু্েটা ধুেপুে েরলে।  ঐ অর্স্থ্া ়ে পফলল 

আসা  া ়ে? ওলদর চিচন েতচদন ধলর! োরচফউল ়ের মলধে হাসপাতালল চনল ়ে প লত সাহস 

হললা না।  আমালদর গাচড়েলত তুলল ওলে চনল ়ে পগলাম ডািঃ আচজলজর পচল চলচনলে।  
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–পসখালনই আলে এখনও? 

  

–সর্ দাচ ়েত্ব পলড়ে পগলে আমালদর ওপর।  র্ারু্ললর র্াপ মা আলেন টাোইলল, তালদর 

খর্র পদর্ার উপা ়ে নাই।  পটচললফান পাও ়ো  া ়ে না।  ওর র্ড়ে  াই আলতাফ পোো ়ে 

জাচন উধাও হল ়ে পগলে।  র্ারু্ললর র্উও পতা ইচি ়ো ়ে িলল পগলে শুলনচে।  পবষ প বত  চদ 

চেেু এেটা হল ়ে  া ়ে, ওর চনেটজন পেউ জানলতই পারলর্ না! 

  

এেটু পলরই ঘুচমল ়ে পড়েললা রুমী।  

  

চর্লেললর্লা পস পোো ়ে প ন পর্চরল ়ে পগল, র্লল পগল রাচত্তলর নাও চফরলত পালর! বরীফ 

আর জামীর সলে অল্প এেটুক্ষলণর জনে পদখা হললা তার, চেন্তু র্ার্া ও পোট  াইল ়ের 

সলে রুমীর গল্প েরার সম ়ে পনই।  পস প  পোো ়ে  ালে, তা চজলেস েরা িললর্ না।  

  

জামীলে র্াসা ়ে পরলখ এে সম ়ে বরীফ আর জাহানারা পগললন র্ারু্ল পিৌধুরীর খর্র 

চনলত।  আজ সলন্ধলর্লা োরচফউ পনই, শুরু হলর্ রাত র্ালরাটা ়ে।  

  

োলেই পমইন পরালডর ওপর ডিঃ আচজলজর পচল চলচনে োম নাচসবিং পহাম।  পাবাপাচব 

দু’খানা র্াচড়ে  াড়ো পদও ়ো হল ়েলে, এেটার পদাতলা ়ে স্বামী-স্ত্রীর পো ়োটার।  আচজলজর 

স্ত্রী সুলতানাও ডাক্তার।  এই দুচদবলন এরা দু’জলন পগাপলন অলনলের চিচেৎসা েলর 

 ালেন।  টাো প ়েসার েো চিতা েলরন না।  আচজজ এেটু গম্ভীর প্রেষচতর হললও 

সুলতানা সর্ সম ়ে েটফলট, হাচস খুবী।  পোলনা পপলবন্টলে প লঙ পড়েলত পদখলল 

সুলতানা তার গালল পোট পোট িাপড়ে পমলর র্ললন, ও েী, অত মুখ পগামড়ো েরার েী 

আলে? হালসা, হালসা! হাসলত  ুলল পগলল র্ােঁিলর্ েী েলর? 

  

সুলতানা চনলজ েখলনা হাসলত োপবণে েলরন না।  িরম দুিঃলখর েোও চতচন চদচর্ে 

রচসেতার েলল র্ণবনা েরলত জালনন, এই জনে আড়োলল পেউ পেউ তােঁলে র্লল, পাগলী! 
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বরীফ আর জাহানারালে পদলখ সুলতানা এে গাল পহলস র্লললন, আজ  াললা খর্র 

আলে।  আপনালদর পপলবলন্টর োন চফলরলে পুলরাপুচর! খাচনে আলগ তালে গল্প র্লল 

র্লল আধ পগলাস হরচলেস খাইল ়েচে! 

  

জাহানারাও না পহলস পারললন না।  র্ারু্ল পিৌধুরী প ন এেজন েট্টর রু্চদ্ধজীর্ী অধোপে 

ন ়ে, চতন র্েলরর চবশু।  তালে গল্প র্লল হচরচলেস খাও ়োলত হ ়ে! 

  

সুলতানা আর্ার র্লললন, অপালরবান েলর ওর পপট পেলে দুলটা রু্ললট র্ার েলরচে, 

আির দ ়ো ়ে পর্েঁলি  ালর্ মলন হ ়ে এ  াত্রা ়ে।  চেন্তু চেেুই প  পখলত িা ়ে না।  আপনারা 

দোলখন পতা  চদ এেটা হাফ র্ল ়েল আণ্ডা অতত খাও ়োলত পালরন! 

  

জাহানারার ইলে হললা রুমীর চফলর আসার েোটা সুলতানালে জানালত।  চেন্তু েখন 

োলে েী প  র্লা উচিত তা-ই প  রু্লঝ ওঠা  া ়ে না, এখন এমনই এে সলন্দলহর সম ়ে।  

  

পদাতলার এেচট েোচর্লন রাখা হল ়েলে র্ারু্ললে।  তার পালবর েোচর্লনই আলে 

জাহানারালদর আর এে পচরচিত, তার নাম সাললহা।  এই সাললহার স্বামী রসুল সালহর্ 

এেজন।  ধমব ীরু পারলহজগার মানুষ।  মুলখ োললা িাপ দাচড়ে, মাো ়ে োললা চজ্ন া টুপী, 

প্রচতচট ধমবী ়ে অনুষ্ঠান চনষ্ঠার সলে পালন েলরন চতচন।  রসুল সালহলর্র র্দচলর িােচর।  

চেেুোল আলগ চেললন োহ্মণর্াচড়ে ়ো ়ে।  পেঁচিলব মালিবর পর চেেুচদন োহ্মণর্াচড়ে ়ো চেল 

জ ়ে র্ািংলা র্ধ্চন পদও ়ো পলােলদর দখলল, তারপলরই পসখালন শুরু হললা পাের্াচহনীর 

র্চম্বিং।  পোোও পেউ  ুদ্ধ।  পঘাষণা েলরচন তরু্ পপ্লন পেলে পর্ামা পলড়েলে গ্রালমর পর 

গ্রালম।  রসুল সালহর্ পোলনারেলম সপচরর্ালর এে র্লস্ত্র পাচলল ়েলেন, র্হু জা ়েগা ঘুলর 

পবষ প বত সর্বস্বাত হল ়ে ঢাো ়ে এলস উলঠলেন  ূলতর গচললত এে আত্মীল ়ের র্াচড়েলত।  

গ্রালমর পলে পদৌলড়োলদৌচড়েলত তােঁর স্ত্রীর এে পাল ়ে এেটা হাড়ে ফুলট পগলে েখলনা, প্রেলম 

পসটা আমল পদনচন।  এখন পসটা পসপচটে হর্ার মতন অর্স্থ্া, পা-টা র্াদ চদলত হলর্ চে 

না চঠে পনই।  
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রসুল সালহর্ পোলনাচদন রাজনীচতর সালত পােঁলি োলেনচন, পাচেোন প লঙ র্ািংলালদব 

গড়ো ়ে চর্শ্বাস েলরনচন, তরু্ তােঁর এই অ াচর্ত দু ালগে এলের্ালর  োর্ািোো পখল ়ে 

পগলেন।  জাহানারাই উলদোগ েলর তােঁর স্ত্রীলে  চতব েলর চদল ়েলেন এই নাচসবিং পহালম।  

  

সাললহা  ন্ত্রণা ়ে পোেঁোলে শুলন জাহানারা আর বরীফ আলগ উেঁচে চদললন পসই েোচর্লন।  

তােঁলদর পদলখই সাললহা হাউ হাউ েলর পেেঁলদ উলঠ র্লললা, র্ড়ে আপা পগা, আচম আর 

র্ােঁিলর্ না।  আমার পেলল পমল ়েগুলালনর েী হলর্? আমালদর প  সর্ পগলে।  ওরা খালর্ েী? 

  

জাহানারা তার চব ়েলরর োলে এলস মাো ়ে হাত রু্চলল ়ে চদল ়ে র্লললন, অমন েলর না! 

সর্ চঠে হল ়ে  ালর্! 

  

পিালখর সামলন এেটা র্ী ৎস দষবে পদখার মতন  চে েলর সাললহা র্লললা, র্ড়ে আপা, 

খান পসনারা চে মানুষ না? এরা চে মুসলমান না? চহন্দু খুেঁলজ খুেঁলজ পতা েতই মারললা, 

েলমা।  জানা মুসলমানলে প বত ওরা োলফর মলন েলর মারললা? আিার এেী চর্ধান! 

  

জাহানারা মষদু ধমে চদল ়ে র্লললন, নাচসবিং পহালম অত পজালর িোেঁিা ়ে না।  তুচম পতা 

 াগের্তী।  পতামার গাল ়ে আচমবর গুচল লালগচন, পাল ়ে শুধু হাড়ে ফুলটলে।  সুলতানা আমালে 

র্লললা, অপালরবলন পতামার পা  াললা হল ়ে  ালর্! 

  

সাললহালে আরও এেটুক্ষণ সাত্বনানা চদল ়ে ওরা এললন র্ারু্ল পিৌধুরীর েোচর্লন।  

  

হঠাৎ পদখল মলন হ ়ে র্ারু্ল সমূ্পণব সুস্থ্ মানুষ।  সারা গাল ়ে এেটা সাদা িােঁদর ঢাো, তার 

পপট পজাড়ো র্োলিজ পসই িােঁদলরর তলা ়ে ঢাো পলড়ে আলে।  তার ফস, নারী সুল  

েমনী ়ে মুলখাচন অলনেটাই রক্তবূনে, চেন্তু েোচর্লনর স্বল্প আললালে তা পটর পাও ়ো 

 া ়ে না।  র্ই োড়ো পস অনে চেেু চদল ়ে সম ়ে োটালত জালন না, তাই োন পফরার পলরই 

পস পিালখর সামলন পমলল ধলরলে এেটা বক্ত অেবনীচতর র্ই।  তার খালটর পালবও এেচট 

র্ইল ়ের সাচর, সম্ভর্ত আজই পসফুলে চদল ়ে র্াচড়ে পেলে আচনল ়েলে।  
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জাহানারা পদবা সচরল ়ে ঢুলেই র্লললন, ওমা, র্ারু্ল পতা  াললা হল ়ে উলঠলে পদখচে।  ও 

র্ারু্ল, আিা আমালদর ডাে শুলনলেন! পতামার জনে আমরা চদনরাত পদা ়ো েলরচে! 

  

র্ইখানা সচরল ়ে র্ারু্ল চনিঃব্ এে দষচটিরলত পিল ়ে রইললা।  

  

জাহানারার মলন হললা, আজ রুমী চফলর এলসলে, আজ চতচন িতুচদবলেই  াললা চেেু 

পদখলর্ন,  াললা শুনলর্ন।  সাললহার পা চঠে হল ়ে  ালর্, র্ারু্ল আর্ার হােঁটা িলা েরলর্।  

 চদ পাচেোনীলদর মারণ েটাও আজ পবষ হল ়ে প ত।  

  

বরীফ র্লললন, র্ারু্ল, টাোইলল আচম এেটা খর্র পাচঠল ়েচে, রাো পখালা োেলল 

ওনার দু’এেচদলনর মলধে এলস পড়েলর্ন চনশ্চ ়ে।  

  

র্ারু্ল এর্ালরও পোলনা েো র্লললা না।  

  

জাহানারা র্লললন, মিু ইচি ়োর পোো ়ে আলে অোলড্রস জালনা? তাহলল তালেও এেটা 

খর্র পদর্ার পিটিরা েরতাম।  োল এেজন র্লললা, এখান পেলে লিলন পফান েলর পিনা 

পোলনা মানুষলে খর্র চদলল, পস আর্ার লিন পেলে েলোতা ়ে পফান েলর খর্র জানালত 

পালর।  চিচঠও প লত পালর পসই ালর্।  

  

এর্ার, প ন চেেু এেটা র্ললত হ ়ে, পসই ালর্ র্ারু্ল র্লললা, োে, তালে র্েে েরার 

দরোর নাই।  

  

বরীফ র্লললন, তুচম চেেু পখলত িালো না পেন, র্ারু্ল? না পখলল গাল ়ের পজার হলর্ েী 

েলর? এেটা আণ্ডা চসদ্ধ খালর্? 

  

র্ারু্ল র্লললা, আজ না োল খালর্া।  পালবর ঘলরর মচহলার েী হল ়েলে? এত চিৎোর 

েলর োেঁদলেন পেন? ওনার পেউ মারা পগলে? 
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বরীফ র্লললন, না, ওলদর ফোচমচলর পেউ মারা  া ়ে নাই, তলর্ পিালখর সামলন অনেলদর 

মরলত পদলখলে, আসলল পর্বী আঘাত পললগলে ওলদর চর্শ্বালস।  ধমব ীরু মুসলমানলেও 

প  অনে মুসলমান আঘাত হানলত পালর, পসটা ওেঁরা চেেুলতই এখনও পমলন চনলত পারলেন 

না! 

  

জাহানারা র্লললন, এ পতা ক্ষমতা দখললর চহিংস্রতা, এখালন আর্ার ধমব পোো ়ে? 

  

র্ারু্ল উর্বলনত্র হল ়ে ঘলরর োলদর চদলে তাোললা।  তার আর চেেু চজোসে পনই, পোলনা 

প্রলশ্নর উত্তর পদর্ার আগ্রহও পনই।  

  

বরীফ ও জাহানারা চর্দা ়ে চনললন এেটু পলর।  

  

র্ারু্ল আর্ার পিটিরা েরললা র্ই পড়োর।  তার মলনর পজার  তই োেুে, বরীর খুর্ দুর্বল 

হলল।  মনলে র্লব রাখা  া ়ে না।  প র্ই পস পড়েলে, তার এের্ণবও আজ মাো ়ে ঢুেলে 

না।  র্ইখানা খলস পগল হাত পেলে।  আজ র্ারর্ার মলন পড়েলে মচনরার েো ও চনলজর 

পেলল সুখুর েো।   াললা েলর োন চফলরলে দুপুলরর চদলে, তারপর পেলেই মলন হলে, 

মচনরার েী হললা? এলদলবর পমল ়ের িুললর মুচঠ ধলর টানলত টানলত চনল ়ে পগল এলদলবরই 

তসনে, এরপর মচনরার ওপর তারা র্লাোর েরলর্? খুন েরলর্? চদলারার স্বামী েলনবল 

সালহর্লে  চদ এের্ার পফান েরা প ত! 

  

সুখু এখন পোো ়ে? পস চে র্ার্ার জনে োেঁলদ এের্ারও? পোো ়ে প ন এেটা র্াচ্চার 

ো্ন ার আও ়োজ পবানা  ালে।  সর্ সহে েরলত পালর র্ারু্ল, চেন্তু চবশুলদর ো্ন ার ব্ 

পস চেেুলতই সহে েরলত পালর না।  

  

র্ারু্ল ঘুচমল ়ে পলড়েচেল, এে সম ়ে চেলসর প ন বল্ তার িটো েুলট পগল।  আর্ার রু্চঝ 

ঢাো বহলরর সর্ র্াচত চনলর্ পগলে, েোচর্লনর চ তরটা এলের্ালর অন্ধোর।  চব ়েলরর 

োলির জানলা চদল ়ে চদল ়ে সামানে োই রলঙর পজোৎস্না এলস পলড়েলে, অেবাৎ পর্ব রাত 
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হল ়েলে।  েোচর্লনর মলধে পে প ন ঢুলেলে এেজন, পদখা  ালে তার ো ়ো-ো ়ো মূচতব।  

আচজজ ডাক্তার এলসলে ইলিেবান চদলত? 

  

ো ়োমূচতবচট র্ারু্ললর খালটর ওপলরই র্লস পলড়ে েেবব গলা ়ে চজলেস েরললা, এই 

হারামজাদা, মচনরা পোো ়ে? 

  

র্ারু্ললর মলন হললা, ো ়ো মূচতবচট প ন তার চনলজরই চর্লর্ে।  চেিংর্া তার আত্মা তার 

বরীর পেলে পর্চরল ়ে এলস পষেে সত্তা হল ়ে পগলে।  

  

র্ারু্ল অনুতি েলণ্ঠ চফসচফস েলর র্লললা, আচম জাচন না, পস পোো ়ে! তুচম র্ললা, 

তুচম র্ললা।  আচম জানলত িাই! 

  

ো ়োমূচতব আর্ার র্লললা, নেিা েলরাস আমার সালে, শু ়োলরর র্াচ্চা! তালর পোো ়ে 

পাঠাইলোস র্ল আলগ! 

  

র্ারু্ল র্লললা, আচম তালে পোোও পাঠাইচন, পে চসরাজুললর োলে িলল প লত 

র্ললচেলাম।  পস পগল না।  আচম তালে ধলর চনল ়ে পগল! 

  

–চমেে েো! তুই-ই আচমবলর খর্র চদচেচল! তুই আচমবর হালত তালর তুলল চদচেস।  এখন 

চনলজ সাধু সাজলতলহাস! 

  

–না, না, না, আচম তুলল চদইচন।  তা হলল আচমব আমালে গুচল েলর পমলর পফলার পিটিরা 

েরপর্ পেন? 

  

–পোলনা এেটা পর্াো পসালজার  ুল েলর গুচল েলরলে।  হ ়েলতা পস উপলরর অডবার 

জানলতা না।  চেিংর্া, সর্টাই পতার সাজালনা।  তুই গুচল খাও ়োর  ড়েিং েইরা এইখালন 

লুোই ়ো আলোস! পদচখ পতা, পতার সচতেই গুচল লাগলে চে না! 

  

ো ়োমূচতব র্ারু্ললর গা পেলে িােঁদর সচরল ়ে পফলল তার পপলটর র্োলিজ খুললত লাগললা।  
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র্ারু্ললর েো লাগলে, তার ঘুম ও ওষুলধর পঘার পেলট  ালে, পস রু্ঝলত পারললা, এই 

মাত্র  ার সলে পস েো র্লললা, পস তার চর্লর্ে ন ়ে, এেজন জলজোত মানুষ? চনশ্চ ়েই 

ডাক্তার।  আচজজ, এমনই দাচ ়েত্ববীল চতচন প  এই অন্ধোলরর মলধেও র্ারু্ললর পড্রচসিং 

পিইি েলর চদলত এলসলেন।  চেন্তু আচজজ ডাক্তার এত তাড়োহুলড়ো েলর পটলন র্েো 

লাচগল ়ে চদলেন পেন? 

  

 ন্ত্রণা ়ে র্ারু্ল পিেঁচিল ়ে উঠললা, আিঃ, আিঃ, এেটু আলে! 

  

তখন পসই ো ়োমূচতব র্ারু্ললর পপলট এেটা িাপড়ে পমলর র্লললা, িুপ।  

  

এর্ালর র্ারু্ললর পচরপূণব পর্াধ চফলর এলসলে।  পস চিনলত পারললা ো ়োমূচতবর েণ্ঠস্বর।  

মচনরার স্বামী চসরাজুল।  

  

র্ারু্ল অলনেটা সলস্নলহ র্ললত িাইললা, চসরাজুল, চসরাজুল, তুচম এত পদচর েরলল! 

  

চসরাজুল র্ারু্ললর পপলটর র্োলিজ সর্টা খুলল পফলললে।  এেটা টিব পজ্বলল পস ক্ষতস্থ্ানটা 

পদখললা।  তারপর র্লললা, পদচর হল ়েলে র্লট, চেন্তু পতামালর োড়েচে না।  পর্জম্মা, দালাল! 

  

র্ারু্ল চলটির েলণ্ঠ র্লললা, ওলর চসরাজুল, আমার লাগলে! খুর্ েটির হলে! ডান চদলের 

চমটলসলফর উপলর দোখ ওষুধ আলে।  

  

চসরাজুল দােঁলত দােঁত পিলপ র্লললা, পতার সর্ েটির এখচন চে পবষ হলর্ পর! হারামজাদা! 

পতার পপলটর সর্ চবলাই চেেঁলড়ে নাচড়ে ুচড়ে লি ণ্ড েলর পদলর্া! আচমবর পা-িাটা েুত্তা।  

  

অসহে র্েো ়ে প্রা ়ে অর্ব হল ়ে চগল ়ে র্ারু্ল চফসচফস েলর র্লললা, আমালে মাচরস না, 

চসরাজুল! আচম মাচনরালে…।  

  

র্ারু্ললর গলা র্ন্ধ হল ়ে আসলে, হাত তুলল চসরাজুললে র্াধা পদর্ারও ক্ষমতা পনই তার।  

পস উপুড়ে হলত িাইললা, পারললা না।  
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হঠাৎ উলঠ দােঁচড়েল ়ে চসরাজুল তার োেঁলধর পঝালা পেলে এেটা েুচর র্ার েরললা।  তারপর 

পস আর্ার র্ারু্ললর উরুর ওপর র্লস পলড়ে, এেহালত র্ারু্ললর দুলটা হাত র্ন্দী েলর অনে 

হালত সার্ধালন পসলাই োটলত লাগললা।  চফনচে চদল ়ে পর্চরল ়ে এললা রক্ত।  

  

তকু্ষচন েোচর্লন এলস ঢুেললা আরও দুচট ো ়ো মূচতব।  এেজন চসরাজুললর োেঁধ ধলর পটলন 

র্লললা, এই চসরাজুল, েী েরচেস? 

  

চসরাজুল এর্ালর প্রিণ্ড পজালর গজবন েলর উঠললা, োড়ে, োড়ে আমালর, এই েুত্তাডালর 

আচম বোষ েইরা পদই আলগ! 

  

অনে দু’জন পটলন চহেঁিলড়ে সচরল ়ে পদর্ার পিটিরা েরললা চসরাজুললে।  চতনজলন পললগ পগল 

ঝটাপচট।  পালবর েোচর্ন পেলে সাললহা পিেঁচিল ়ে উঠললা, আর্ার অরা আইলে, অরা 

আইলে, হা ়ে আিা, র্ােঁিাও র্ােঁিাও! 

  

চিৎোর িোেঁিালমচিলত পজলগ উলঠলে সর্াই, েুলট এললন ডাক্তার আচজজ আর সুলতানা।  

ততক্ষলণ চসরাজুললর হাত পেলে েুচরটা পেলড়ে চনল ়ে রুমী আর ইবরাে তালে মাচটলত 

শুইল ়ে পিলপ ধলরলে।  

  

আললা পজ্বলল চদল ়ে ডাক্তার আচজজ সচর্স্মল ়ে এের্ার রক্তাক্ত র্ারু্ললর চর্োনা ও 

এের্ার চতনজন আগন্তুেলে পদলখ চনল ়ে র্লললন, এ েী, রুমী, পতামরা? পলােটালে 

পমলর পফললল? 

  

সুলতানা দ্রুত র্ারু্ললর োলে িলল এলস তার রু্লে হাত পরলখ র্লললা, এখলনা পর্েঁলি 

আলে, চবগচগর গরম পাচন আনলত র্ললা, ইলিেবান পরচড েলরা।  

  

তারপর রুমীলদর চদলে তাচেল ়ে চহিংস্র েলণ্ঠ র্লললন, পগট আউট।  চল ়োর আউট! না 

হলল আচম পুচললব খর্র পদলর্া! 
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র্ারু্ল পিৌধুরী তরু্ পর্েঁলি পগল।  চর্না অোলনসলেচস ়োলতই আর্ার পসলাই েরা হললা তার 

পপট।  দুচদন পলর পসখালন সামানে এেটু ঘাল ়ের মতন পুেঁজ জলম উঠললও পসপচটে হললা 

না।  তলর্ এই অর্স্থ্া ়ে পস চেেুই পখলত পালর না, এমনচে সামানে দুধও সহে হ ়ে না।  

এের্ার র্চম েরলত চগল ়ে পস এমন েটির পপল প  তার পিল ়ে না খাও ়ো অলনে  াললা।  

তার বরীরটা িুপলস চগল ়ে পললগ রইললা চর্োনার সলে।  

  

জাহানারা ইমাম োড়ো পে আর পেউ পদখলত আলস না।  আর োলে পসফু।  পস েলেল 

পিাখ েলর িুপচট েলর র্লস োলে।  পসই রালতর ঘটনার পর পস সালহলর্র ঘলর সর্বক্ষণ 

োোর জনে পজদ ধলরচেল, ডাক্তার দম্পচত তালে অনুমচত চদল ়েলেন।  ঐটুেু পমল ়ে এর 

মলধেই পর্ব নাচসবিং চবলখ পগলে।  

  

র্ারু্ল আর র্ই পলড়ে না, সর্বক্ষণ িুপ েলর ওপলরর চদলে পিল ়ে োলে।  পসফু েো র্লার 

পিটিরা েরলল পস এে এের্ার দুর্বল হাতখাচন তুলল পসফুর মাো ়ে রালখ।  এই পমল ়েটার 

র্াপ-মা।  

  

জাহানারা ইমাম এলস নানারেম খর্রাখর্র পবানান।  চতচন দু’এেচদন আলগ বচহদ 

চমনালরর চদেটা পদখলত চগল ়েচেললন।  বচহদ চমনার প লঙ িুরমার হল ়ে আলে, পসখালন 

নাচে সরোর মসচজদ র্ানালর্।  রমনার প্রািীন োলীর্াচড়ে প লঙ এলের্ালর উচড়েল ়ে 

চদল ়েলে, পসখালন প  পোলনাোলল মচন্দর চেল তা পর্াঝাই  া ়ে না।  র্া ়েতুল 

পমাোররালমর অলনে পদাোনপাট লুঠ হল ়েলে।  চনউজ উইলে প্রর্ন্ধ পর্চরল ়েলে, পাচেোন 

প্লালিস ইন টু চসচ ল ও ়োর’।  চললখলে পলালরন পজিংচেনস, পস চনলজ ক্রোে ডাউলনর 

সম ়ে ঢাো ়ে উপচস্থ্ত চেল।  এখন আর পাচেোন সরোর চর্শ্বর্াসীলে পধােঁো চদলত 

পারলর্ না প  চেেু  ারতী ়ে িলরর উস্কাচনলত এখালন পসখালন পোটখালটা গণ্ডলগাল হলে।  

  

েোর্াতবা প্রা ়ে এে তরফাই হ ়ে।  র্ারু্ল অচধোিংব সম ়ে িুপ েলরই োলে।  এেচদন পস 

হঠাৎ চজলেস েরললা, আপা, আচম প  মাচনরালে র্ােঁিার্ার পিটিরা েলরচেলাম, তা ওরা 

চর্শ্বাস েরললা না।  আপচনও চে অচর্শ্বাস েলরন? 
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জাহানারা র্লললন, না, না, অচর্শ্বাস েরলর্া পেন? পসফু আমালদর সর্ র্লললে।  র্ারু্ল, 

পতামার মতন  দ্র মানুষ েখলনা পমল ়েলদর অপমান সহে েরলর্, এ পেউ  ার্লত পালর 

না।  রুমীরাও পতামালে চর্শ্বাস েলর।  চসরাজুললর েো র্াদ দাও, ওর প্রা ়ে মাো খারাপ 

হল ়ে।  পগলে।  জালনাই পতা মচনরালে ও েত  াললার্াসলতা! 

  

–চসরাজুললে এের্ার পডলে আনলত পালরন?।  

  

–পস পতা এখালন নাই।  আর্ার অোেবালন প াগ চদলত িলল পগলে।  

  

–পোো ়ে পগলে? পোন চদলে পগলে? 

  

–তা পতা জাচন না।  পস সর্ েো চে আর আমালে র্লল! 

  

–চসরাজুললর সালে আমার আর এের্ার পদখা েরা খুর্ দরোর! 

  

অনে রুগীলদর স্থ্ান পদও ়ো  ালে না, তাই র্ারু্ললে র্াচড়ে পাচঠল ়ে পদও ়ো হললা 

েল ়েেচদন পলরই।  এখন তার প্রল ়োজন শুধু চর্শ্রাম।  এখনও তার র্ার্া-মা পোলনা খর্র 

পানচন পর্াধহ ়ে।  

  

বরীলর এেটু পজার পার্ার পর র্ারু্ল প্রেম দুচতনচদন ঘলরর মলধে পা ়েিাচর েরললা, 

পসফুলে ধলর ধলর।  তারপর পস চনলজ হােঁটলত চবখললা।  পদাতলা পেলে এেতলা ়ে নামলত 

পপলট র্েো পর্াধ হললা চেেুটা, চেন্তু চব্লচডিং হললা না।  

  

চসেঁচড়ের চঠে প খানটা ়ে খান পসনারা র্ারু্ললে গুচল েলরচেল, পসখালন পস অলনেক্ষণ 

দােঁচড়েল ়ে রইললা।  পস মলর  া ়েচন, পস এেটা নতুন জীর্ন পপল ়েলে।  

  

পসইচদনই মিুর  াই আলপল এলস উপচস্থ্ত হললা।  

  

শ্বশুর র্াচড়ের পলালেরা প  পেউ ঢাো ়ে পনই তা জানলতা র্ারু্ল।  মিুর র্ার্া অলনেচদন 

অসুস্থ্, তােঁলে রাখা হল ়েলে গ্রালমর র্াচড়েলত, চতচন প্রা ়ে সর্ সম ়ে চর্ড়েচর্ড়ে েলর আপন 
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মলন হামদ, নাত, দরুদ, চমলাদ পাঠ েলরন আর মালঝ মালঝ পিেঁচিল ়ে ওলঠন, ঐ আসলে, 

ঐ আসলে! মিুর মা পলড়েলেন চর্পলদ, পেললগুললা পোলনা েলম্মর না, এই আলপলও 

র্ের্সা েরলত চগল ়ে অলনে টাো খুইল ়েলে।  অনে সর্াই গ্রালম, শুধু আলপল সস্ত্রীে রল ়ে 

পগলে ঢাোর র্াচড়েলত।  মাত্র দুচদন আলগ পস োনা ঘুলমা ়ে শুলনলে প  দুলা াই র্ারু্ল 

পিৌধুরী নাচে গুচল পখল ়ে মরলত র্লসলে।  

  

এখন পস র্ারু্ললে সুস্থ্ পদলখ িমলে পগল।  ঢাো ়ে এখন েত রেম গুজর্ই প  েড়োলে।  

পরাজ।  র্ারু্ল ও তার োলে সচতে েো  াঙললা না।  পহলস উচড়েল ়ে চদল পগালাগুচলর েো।  

  

পরচদন র্ারু্ল চসেঁচড়ে চদল ়ে ওপর নীি েরললা দু’চতনর্ার।  পতমন আর অসুচর্লধ হলে না।  

আর পদচর েরা  া ়ে না।  সলন্ধলর্লা পস পসফুলে পডলে চজলেস েরললা, আচম  চদ এই 

র্াসা এখন তালা চদল ়ে িলল  াই, তুই েী েরচর্? পোো ়ে  াচর্? 

  

হাচতর পুললর োলে পসফুর এে গ্রাম সম্পলেব িািা োলে, পস এেজন েসাই, পসখালন 

পসফু চেেুলতই প লত িা ়ে না।  পস র্ারু্ললর হাত জচড়েল ়ে ধলর   ়ে পপল ়ে র্লল উঠললা, 

আচম েুোও  ামু না, েুোও  ামু না।   ার্ী আমালর র্লল পগলেন আপলনর ললগ ললগ 

োেলত।  

  

র্ারু্ল তার মাো ়ে হাত রু্চলল ়ে আদর েলর র্লললা, পবান, আমালর প  োলজ প লত হলর্।  

এইখালন র্লস োেলল, আর্ার  চদ চমচলটাচর আলস? রু্ঝচল না? তুই প্রেলম জাহানারা 

আপার র্াসা ়ে  াচর্, র্লচর্, সালহর্ আমালর আপলনর এখালন োেলত র্লললেন।  উচন খুর্ 

 াললা মানুষ, পতালর রাখলর্ন।  আর  চদ পদচখস, ওর র্াসা ়ে অলনে পলােজন, পতার 

োলোলনর জা ়েগা নাই।  তাইলল তুই  াচর্ আলপল সালহলর্র র্াচড়ে।  পস র্াচড়ে পিলনাস পতা! 

  

পসফু আর্ার র্লললা, সালহর্ আচম েুোও  ামু না, আচম এই র্াসালতই োেুম! 

  

র্ারু্ল র্লললা, দূর পর্াো! আচম িলল পগলল তুই এো োেচর্ েী েলর, পতালর চমচলটাচর 

ধলর চনল ়ে  ালর্ না? পবান, তুই চেন্তু চঠে জাহানারা আপা চেিংর্া আলপল সালহলর্র 
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র্াসা ়ে।  োেচর্, অনে পোলনা র্াসা ়ে োজ চনচর্ না।  তাহলল আচম চফলর এলস আর্ার 

পতালর খুেঁলজ পালর্া েী েলর? 

  

সর্ ঘলরর দরজা জানলা র্ন্ধ েলর, সদর দরজা ়ে তালা চদল ়ে র্ারু্ল র্লললা, পসফু, তুই 

এখালন চেেুক্ষণ র্লস োে।  আচম িলল  ার্ার আধঘণ্টার মলধে োউলে চেেু র্লচর্ না।  

আচম এেটা োলজ  াচে পর, পসফু।  চফলর আসলল আর্ার পতালর পডলে চনল ়ে আসলর্া।  

মন খারাপ েচরস না, পেমন? 

  

র্ারু্ললর চনলজরই পিাখ েলেল েরলে পসফুলে পেলড়ে প লত।  তরু্ পস এেটা চরেবা পডলে 

উলঠ পড়েললা।  চমচলল ়ে পগল অন্ধোলর।  

২০. প্রা ়ে হাজারখালনে নারী-পুরুষ 

প্রা ়ে হাজারখালনে নারী-পুরুষ র্ড়ে রাোর ওপর দােঁচড়েল ়ে পলড়ে র্াস োমাললা।  এমন  ালর্ 

োমার্ার দরোর চেল না, এখালন এমচনই র্াস স্টপ আলে, তরু্ সর্াই র্াসটালে চঘলর 

লাচফল ়ে লাচফল ়ে চিৎোর েরলত লাগললা, জ ়ে র্ার্া োলািােঁদ! জ ়ে র্ার্া োলািােঁদ! 

অনোনে র্াস াত্রীরা হারীত মণ্ডললে পদলখ  ার্ললা, তার নামই রু্চঝ োলািােঁদ! 

  

হারলতর মুলখ এখন ঘন িাপ দাচড়ে।  মাোর িুল, এখন চেেুটা পাতলা হল ়ে পগললও পস 

োলট না েখলনা, োেঁধ োচড়েল ়ে পনলমলে।  পরলন এেচট পগরু ়ো রলঙ পোপালনা লুচে ও 

ফতু ়ো, হালত এেচট পতল িুেিুলে লম্বা র্ােঁলবর লাচঠ।  েললাচনর দুিঃখী মানুলষরা প্রলতেে 

পচরর্ার পেলে আট আনা েলর িােঁদা তুলললে হারীলতর জনে, তার গলা ়ে পচরল ়েলে 

চতনখানা পমাটা পমাটা গােঁদা ফুললর মালা, তালদর পনতালে তারা পাঠালে মুচক্তর সন্ধালন।  

  

হারীত সলে চনলত পিল ়েচেল শুধু প াগানন্দলে, এেজন পেউ সলে োো  াললা, পস পনতা 

হললও চফলর এলস তার পলােজনলে প -সর্ খর্রাখর্র পবানালর্, তার এেজন সাক্ষী 

োো দরোর।  চেন্তু পবষ মুহূলতব পজারজার েলর র্ালস উলঠ পড়েললা পগালাপীর পেলল নর্া, 

পস চেেুলতই হারীতলে পেলড়ে োেলর্ না।  র্াস োড়েলত পদচর হল ়ে পগল পসইজনে।  নর্ার 
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 াও ়ো র্োপালর জনমত চিধা চর্ ক্ত, চেন্তু সেললই এেসলে পিেঁচিল ়ে েো র্ললে, চেেুই 

পর্াঝা  ালে না।  পগালাপী র্ালস উলঠ এলস টানাটাচন েরলত লাগললা নর্ালে, পস দু’হালত 

হারীলতর হােঁটু ধলর আলে বক্ত েলর।  পবষপ বত হারীত র্লললা, আো, োে, ও আমার 

সালে  াে, পতারা চিতা েচরস না! 

  

র্াসুলদর্ এেটু দূলর এেটা জানলার ধালর আড়েটির হল ়ে র্লস আলে।  পগালাপীর চদলে 

এের্ারও তাোর্ার প বত সাহস পনই তার।  রু্লের মলধে পট্রলনর ইচিলনর মতন আও ়োজ 

হলে।  এখনও পস চর্শ্বাস েরলত পারলে না হারীত মণ্ডললে।  হ ়েলতা এই েললাচন পেলে 

অলনেটা দূলর িলল চগল ়ে হারীত আর প াগানন্দ তার হাত-পা প লঙ পদলর্! 

  

র্ালস প লত হলর্ রা ়েপুর, পসখান পেলে পট্রন।  

  

হারীর গলা পেলে মালাগুললা খুলল পফলললা।  এমন অসহে গরম প  গাল ়ে চেেু রাখলত 

ইলে েলর না।  র্ালস চ ড়ে পর্বী পনই, হারীত নর্ালে  াললা েলর পালব র্সাললা।  

টাোেচড়ে  া উলঠলে, তা পস চদল ়েলে প াগানলন্দর োলে।  পনাট পনই, খুিলরা প ়েসার 

এেটা পতাড়ো।  

  

েিােটর সামলন আসলতই হারী প াগানন্দলে র্লললা, চটচেট োট।  

  

েিােটর চর্গচলত মুলখ র্লললা, পনচহ সাধুর্ার্া, আপলনাগলো চটচেট পনচহ লালগ না।  

  

এেটু চনিু হল ়ে পস  চক্ত লর হারীলতর দুই হােঁটু স্পবব েরললা।  

  

সাধুলদর চটচেট লালগ না! হারীত সাধুর প ে ধলরলে পুচললবর নজর এড়োর্ার জনে।  

েলোতা ও িচিব পরগণা ়ে তার প্রলর্ব চনলষধ, পুচললবর এই আলদব এখনও জাচর 

আলে চেনা পস জালন না, তরু্ পস ঝুেঁচে চনলত িা ়েচন।  সাধু সাজলল চটচেলটর প ়েসাও 

র্ােঁিালনা  া ়ে? তা হলল চে পট্রলন চটচেট োটলত হলর্ না? মাত্র দু পবা র্াইব টাো সম্বল 

েলর তারা চতনজন িলললে পচশ্চমর্ািংলা ়ে।  
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হারীত েিাক্টচটর মাো ়ে হাত পঠচেল ়ে আবীর্াদ জানাললা, চজতা রলহা!  গর্ান তুমহারা 

মেল েলর গা! 

  

হারীলতর এেটা চর্চড়ে খাও ়োর ইলে হল ়েচেল, চেন্তু এই সাধুলর্লব চর্চড়ে ধরালনা চঠে 

হলর্ না।  অনেলদর চর্চড়ে-চসগালরলটর গলন্ধ তার চিত্ত িিল হলে, তাই পিাখ রু্লজ রইললা 

পস।  

  

প্রা ়ে আট ঘণ্টার পে, এই গরলমর মলধে শুধু র্লস র্লস চঝলমালনা োড়ো আর চেেুই েরার 

পনই।  মাঝখালন পোলনা এেটা জা ়েগা ়ে িা পখলত পনলম র্াসুলদলর্র সলে  ার্ হল ়ে পগল।  

নর্ার।  নর্ালে পস চজচলচপ খাও ়োললা।  প াগানন্দ পালব এলস দােঁড়োলত তালেও পস েুচণ্ঠত 

 ালর্ চজলেস েরললা, আপচন চেেু খালর্ন? আচম দব টাোর পনাট চদল ়ে চে, খুিলরা চদলত 

পারলে না… 

  

সাধু-সুল  সিং ম পদচখল ়ে হারীত িা র্া চজচলচপ চেেুই পখল না।  

  

রা ়েপুর পস্টবলনও অলপক্ষা েরলত হলর্ পােঁি ঘণ্টা।  পট্রন আসলর্ রাত চতনলটর সম ়ে।  

প াগানন্দর জনে এেখানা ও নর্ার হাফ চটচেট োটা হল ়েলে, চনলজর জনে চটচেট না 

চেলন হারীত পরীক্ষা েলর পদখলত িা ়ে।   চদ পস চনলজর চটচেলটর প ়েসাটা র্ােঁিালত পালর, 

তা হলল পফরার সমল ়ে প াগানন্দ আর নর্ালেও পগরু ়ো রলঙর োপড়ে পচরল ়ে আনলর্।  

আর  চদ ধলর, চটচেট পিোলরর দ ়ো না হ ়ে, তা হলল আর এমন েী হলর্, র্ড়ে পজার 

নাচমল ়ে পদলর্ মাঝখালনর পোলনা পস্টবলন।  তখন পদখা  ালর্!  

  

র্াসুলদর্ ওলদর চনচদবটির প্লাটফলমব চনল ়ে এলসলে, পস প্লাটফমব এখন চনঝুম, চনজবন।  

প াগানন্দ আর নর্া ঘুচমল ়ে পড়েললা এেটু র্ালদই।  হারীতলদর সলে পোলনা মালপত্র পনই।  

শুধু দুচট পঝালা।  র্াসুলদর্ চটলনর সুটলেস ও সতরচি জচড়েল ়ে র্ােঁধা পর্চডিং এলনলে, তার 

ওপলর পস র্লস আলে এেটু দূলর, ক্ষীণ আললা ়ে এেটা খাতা খুলল চেেু পড়েলে।  

  

পসচদলে এেটুক্ষণ এেদষচটিরলত তাচেল ়ে পেলে হারীত র্লললা, পোটর্ারু্, এেটু শুলনন! 
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সর্বাে পেেঁলপ উঠললা র্াসুলদলর্র।  ফোোলস মুলখাচন চফচরল ়ে পস হারীতলে পদখললা।  

র্ল ়েস হললও হারীলতর বরীরচট এখনও পর্ব মজরু্ত, টানটান।  প্রেষত সাধুর  চেলত পস 

পজাড়োসলন চসলধ হল ়ে র্লসলে, পালব রাখা লাচঠখানা, এখন পস এেটা চর্চড়ে ধচরল ়েলে 

র্লট চেন্তু পসচটলে মুলঠার মলধে চনল ়ে পস টানলে গােঁজার েলের মতন।  হারীলতর মাোর 

পপেলনই, খাচনেটা দূলর জ্বলজ্বল েরলে চসগনোললর লাল আললা।  

  

এখন হারীত লাচঠটা ঘুচরল ়ে এের্ার মারললই র্াসুলদলর্র মাোটা োতু হল ়ে  ালর্! 

  

পস প্রা ়ে লাচফল ়ে এলস হুমচড়ে পখল ়ে হারীলতর পাল ়ের ওপর পলড়ে র্লললা, আমালে দ ়ো 

েরুন, আমালে দ ়ো েরুন! আচম ক্ষমা িাইচে, আচম আপনার চবষে হলর্া! 

  

হারীত চর্েত  ালর্ পা সচরল ়ে চনল ়ে র্লললা, এ েী! আপলন োহ্মণ হল ়ে আমার পাল ়ে 

হাত দোন েোন? চে চে, এলত আমারই পাপ হলর্! 

  

–আপচন সাধু পুরুষ, সাধুলদর পোলনা জাত পনই।  জ ়ে র্ার্া োলািােঁদ! জ ়ে র্ার্া 

োলািােঁদ! 

  

–আপলন  াললা েলরই জালনন প  আচম আসল সাধু না! র্সন রাঙাইললই চে প াগী হওন 

 া ়ে? আচম মুখ মানুষ, তন্ত্রমন্ত্র চেেুই জাচন না! 

  

–আপচন আমালে দ ়ো েরুন! 

  

–পবালনন, চঠে হল ়ে র্লসন।  আপলনলর এেটা েো চজগাই, সচঠে উত্তর পদলর্ন।  আপলন 

আমার মাই ়ো পগালাপীলর রাইলতর পর্লা আপনার র্াসা ়ে ডােচেললন পদে শুনার্ার 

জইনে? সতে েো র্ললন! 
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–আলে হোেঁ, আপচন চর্শ্বাস েরুন।  অনে সম ়ে এলল পলালে পােঁি েো র্ললতা, তাই 

প লর্চেলুম, রাচত্তর পর্লা,  খন অনে পেউ জানলত পারলর্ না, তখন চনচরচর্চললত তালে 

এেটু েচর্তা পবানালর্া! 

  

–আপলনর অনে পোলনা মতললর্ চেল না? রাচত্তরলর্লা এেজন সামেবে পমল ়েলর পডলে 

এলন তার গাল ়ে হাত দোন নাই? 

  

–আচম তার পাল ়ে হাত চদল ়েচে।  মা োলীর চদচর্ে, আচম শুধু তার পা দু’খানা ধলর— 

  

–েী পদে তালর শুনাল ়েচেললন, আমালরও শুনান! 

  

–আলে? 

  

–আমালরও পসই পদে শুনান।  

  

–পস এমন চেেু ন ়ে, আপনার  াললা লাগলর্ না।  আমার পলখা পদলখ অলনলেই ঠাট্টা 

চর্দ্রূপ েলর।  পোলনা পমল ়ে েখলনা আমার পলখা পলড়েচন, তাই আচম প লর্চেলুম… 

  

–এখন পলড়েন পতা পদচখ।  

  

র্াসুলদর্ খাতাটা চনল ়ে আসলত র্াধে হললা।  পাতা উলট প লত লাগললা, পগালাপীলে প  

েল ়েেটা েচর্তা পস শুচনল ়েচেল, পসগুচল হারীতলে পবানালত তার সাহস হললা না।  পসগুচল 

নারী চর্ষ ়েে।  পস োেঁপা োেঁপা গলা ়ে অনে এেচট েচর্তা পড়েলত শুরু েরললা : 

  

শুেলনা নদী বূনে মাঠ চনরানন্দ গােঁ।  

  

প খালন  াই প চদলে িাই পতামালে পদচখ মা….  

  

সমে মলনাল াগ  ুরুলত এলন িুপ েলর শুনললা হারীত।  পস পলখাপড়ো চর্লবষ পবলখচন 

র্লট চেন্তু পসও এেজন চবল্পী।  পস এে সম ়ে মাচট চদল ়ে ঠােুর পদর্তার মূচতব গলড়েলে।  
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এখনও পস  াললা মতন এেটা োলঠর টুেলরা পপলল পুতুল র্ানালত পালর।  তার পিালখর 

সামলন পোলনা মূচতব লালগ না, তার আঙুললর পখলা ়ে অচর্েল মানুলষর মূচতব ফুলট ওলঠ।  

  

এেজন চবল্পী অনে চবলল্পর তরেও চঠেই অনু র্ েলর।  েচর্তার সর্ ব্ র্ের্হার পস 

চঠেমতন না রু্ঝললও োর্েরস তার মন স্পবব েরললা।  েোম্প অচফলসর এেজন পেরানী, 

 ার োজ টাো-প ়েসা, িাল-ডাললর চহলসর্ রাখা, এই েচর্তাগুচলর মলধে পস প ন 

এলের্ালর এেজন অনে মানুষ।  

  

খাচনেক্ষণ পবানার পর এেটা দীঘব চনশ্বাস পফলল হারীত র্লললা, আপলন এেজন দুিঃখী, 

তাই না? আমার পমল ়েটাও র্ড়ে দুিঃখী, পোটর্ারু্! তার পোলনা পদাষ নাই, প মন মলন 

েলরন।  মাচট, মাচটর চে পোলনা পদাষ আলে, তরু্ মানুলষ মাচটর জনে োমড়োোমচড়ে েলর।  

আচম েইলোতা ়ে  াইতাচে, পোটর্ারু্,  চদ পোলনা োরলণ আর না চফচর,  চদ পুচললব 

আমালর ধইরা রালখ, আপলন আমার পমল ়েটালর দোখলর্ন।  পলালে  া ে ়ে েউে, আপলন 

তালর রু্ঝাই ়ো।  সুঝাই ়ো রাইলখন! 

  

এরপর হারীত অলনেক্ষণ গল্প েরললা র্াসুলদলর্র সলে।  এে সমল ়ে ঝমঝচমল ়ে এলস 

পগল পট্রন।  োডব লাস োমরা ়ে প্রিণ্ড চ ড়ে, তার মলধে পোলনা ক্রলম উলঠ পড়েললা ওরা।  

সারা রাো ়ে পেউ চটচেট পদখলত এললা না।  

  

র্াসুলদর্ পনলম পগল খড়েগপুলর।  পট্রনও ফােঁো হল ়ে প লত লাগললা।  হারীত পর্বী পর্বী 

সাধু পসলজ ধোলন র্লস রইললা পিাখ রু্লজ।   চদও অলনে পলাে উলঠ দােঁচড়েল ়ে োেলে 

দরজার োলে, আর্ার পনলম  ালে দু-এে পস্টবন পলর, তালদর চটচেলটর পোলনা র্োপারই 

পনই মলন হ ়ে।  নর্া খুর্ অর্াে হল ়ে পগলে িতুচদবলে এত র্ািংলা েো শুলন।  পস্টবলনর নাম 

র্ািংলা ়ে পলখা, পট্রলনর মলধে উলঠ হোররাও িোেঁিালে র্ািংলা ়ে।  

  

হাওড়ো পস্টবলন এলস ওরা পপৌেঁলোললা সোল দবটা ়ে।  এই সম ়ে অচফস াত্রীর এমনই 

চ ড়ে ও পঠলালঠচল প  চটচেট পদখার প ন প্রশ্নই পনই, ওরা পসই জনলস্রালত প্রা ়ে  াসলত 

 াসলতই পর্চরল ়ে এললা র্াইলর।  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 293 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

নর্া র্লললা, এিঃ, আমরা েোন চটচেট োটলাম? পরলল চটচেট লালগ না!  

  

হারীতও এেটা স্বচের চনিঃশ্বাস পফলললা।  এত সহলজ প ়েসা র্ােঁিালনা  ালর্ পস আবা 

েলরচন।  পফরার সমল ়ে তা হলল আর চিতা পনই।  পট্রলন  াললা খাও ়ো হ ়েচন, এখন আলগ 

পপট  লর পখল ়ে চনলত হলর্।  

  

হাওড়ো েীজ পপচরল ়ে আসর্ার পর েলোতার মাচটলত পা চদল ়ে হারীলতর রু্ে ন ়ে, সমে 

বরীর টনটন েলর উঠললা।  এখালন পস েম মার খা ়েচন।  পুচললবর পিালখ পস মাোমারা 

হল ়ে চগল ়েচেল, পুচলব তালে  খন তখন পমলরলে।  পমলর পমলর তালে পবষ েলর চদলত 

পিল ়েচেল।  পসইসর্ পুচললবর পলালেরা এখনও চে তালে চিনলত পারলর্? 

  

পেললটার খর্র চনলত হলর্।  রাোর নাম মলন আলে, পমাহনর্াগান পলন।  পস রাো অলনে 

দূলর।  তার আলগ পর্াধহ ়ে পড়েলর্ তালতলা।  রাচত্তলর োোর জনে তালতলার মা জননীর 

োলে আশ্র ়ে িাইলল পালর্ না? 

  

নর্ার োেঁধ িাপলড়ে হারীত র্লললা, িল, পতালগা আইজ এেটা নতুন চজচনস খাও ়োমু।  

এই েইলো বহলর খাওলনর অলনে মজা।  

  

মাঠ-জেললর তুলনা ়ে েলোতার চপলির রাো ়ে খাচল পাল ়ে হােঁটা পর্বী েটিরের, 

েলোতার গরলম ঘামও পর্বী হ ়ে, তরু্ ওলদর প ন পোলনা েটিরই হলে না।  এটা 

েলোতা, এই নামটার মলধেই এেটা জাদু আলে।  

  

পলােজনলে চজলেস েলর েলর ওরা এলস উপচস্থ্ত হললা মনুলমলন্টর োলে।  আলগ 

েল ়েের্ার এসপ্লালনড-ডালহাউচস অিলল চমচটিং-চমচেলল এলস হারীত চেেু বোর 

খাও ়োর জা ়েগা খুেঁলজ র্ার েলরচেল।  পস পজলনচেল প  েলোতার চরেবাও ়োলা-

পঠলাও ়োলারাই সর্ পিল ়ে বো ়ে খা ়ে।  পস খার্ার এমন চেেু খারাপও ন ়ে।  
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মনুলমলন্টর পাল ়ের োলে ওরা এে পদাোনীর সামলন র্লস পড়েললা।  ঝেমলে োেঁসার 

োলা চতব োতু, সলে নুন আর োেঁিালঙ্কা।  আর এে ঘচট জল।  হারীত আলগ পদলখ 

চগল ়েচেল, এই খালদের দাম আবী প ়েসা, এখন এেটাো েুচড়ে প ়েসা হল ়েলে।  আরও 

চেেু প ়েসা চদলল খাচনেটা চিচনও পদ ়ে।  আট আনার চিচন চেলন চনল ়ে  পস নর্ার োতুলত 

জল পঢলল, চিচন চমচবল ়ে েল ়েেটা পগািা পাচেল ়ে র্লললা, এর্ার খাই ়ো দোখ, নতুন 

রেলমর চমঠাই।  

  

পসই োতুর পগালা খুর্ আগ্রলহর সলে মুলখ চদল নর্া, খুর্ প   াললা পললগলে তা তার 

পিাখ মুখ পদলখ পর্াঝা পগল না, তরু্ অল্প র্ল ়েলসর কু্ষধা ়ে পখলত লাগললা এেটা এেটা 

েলর।  প াগানন্দ নুন-োেঁিালঙ্কা চদল ়েই পুলরা োতুটা উচড়েল ়ে চদল, হারীত চনলজই  াললা 

েলর পখলত পারললা না, তার গলা ়ে আটলে আটলে  ালে।  চতন ঘচট জলই পবষ েলর 

পফলললা পস।  

  

েলোতার রাোঘাট  াললা েলর জানা পনই হারীলতর, তরু্ পস আন্দালজ আন্দালজ পপৌেঁলে 

পগল তালতলা ়ে।  চত্রচদলর্র র্াচড়ের সামলনর চদেটা অলনেটা র্দলল পগলে, পলাহার পগট 

র্লসলে, পসখালন এেজন পনপালী দালরা ়োন।  পসই দালরা ়োন হারীলতর পোলনা েো ়ে 

পাত্তাই চদলত িাইললা না।  র্াচড়ের প তর পেলে এেজন অর্াঙালী  দ্রললাে পর্চরল ়ে এলস 

চজলেস েরললন, পে ়ো হু ়ো, সাধুর্ার্া? আইল ়ে, অন্দর আইল ়ে, েষপ ়ো তর্ঠলে  াইল ়ে! 

  

হারীত প তলর পগল না, চেন্তু পসই  দ্রললালের সলে েোর্াতবা র্লল রু্ঝললা, চতচন 

চত্রচদর্-সুললখার নাম পবালননচন।  এ র্াচড়ে তারা মাত্র গত র্েরই চেলনলেন, পসই 

র্াচড়েও ়োলাও র্াঙালী চেল না।  

  

হারীত খুর্ ধােঁধার মলধে পলড়ে পগল।  তলর্ চে তার র্াচড়ে চিনলত  ুল হলে? পস গচল চদল ়ে 

পহেঁলট এচগল ়ে পগল অলনেখাচন।  পুচললবর তাড়ো পখল ়ে আহত অর্স্থ্া ়ে পদৌলড়ে এলস প  

র্াচড়ের মলধে ঢুলে পলড়ে চত্রচদলর্র সলে তার প্রেম পচরি ়ে হল ়েচেল, পসই র্াচড়েটার সামলন 

এলস দােঁড়োললা।  পদ ়োলল পনানা ধলরলে, তাোড়ো র্াচড়েটার পোলনা পচরর্তবন হ ়েচন।  
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চত্রচদলর্রই পোলনা এে আত্মীল ়ের র্াচড়ে এটা।  প্রা ়ে পা পমলপ পমলপ পসখান পেলে হারীত 

আর্ার চফলর এললা, এখালন পস অলনের্ার এলসলে, তার  ুল হর্ার েো ন ়ে।  চত্রচদলর্র 

র্াচড়ে পেলেই পস পগ্রফতার হল ়েচেল।  দু পালবর দুলটা র্াচড়ে অচর্েল এে আলে, মাঝখান 

পেলে চত্রচদর্-সুললখার র্াচড়েটাই অদষবে হল ়ে পগলে! 

  

পালবর পদাতলা র্াচড়ের র্ারান্দা পেলে এেজন খাচল- গাল ়ে, লুচে পরা মাঝর্ল ়েসী পলাে 

র্লললা, আপচন চত্রচদর্র্ারু্লে খুেঁজলেন? উচন পতা এ র্াচড়ে চর্চক্র েলর চদল ়েলেন 

অলনেচদন! তারপর দু র্ার এ র্াচড়ে হাতর্দল হল ়ে পগল।  

  

হারীত মুখ তুলল চজলেস েরললা, ওনারা পোো ়ে পগলে? চঠোনাটা র্ললত পালরন? 

  

পলােচট র্লললা, প্রেলম পতা চদচি িলল পগললন।  তারপর পোো ়ে পগলেন জাচন না।  ও 

হোেঁ, এের্ার মাঝখালন চত্রচদর্র্ারু্ এললন র্াচড়ে পর্ির্ার সম ়ে, তখন উচন র্লললন, উচন 

চবগচগর চর্ললত  ালেন।  হোেঁ।  আরও পে প ন র্লললা এেচদন, চত্রচদর্র্ারু্ চর্লললতই 

োলেন! 

  

–চর্লালত িলল পগলেন? ওনার ইস্ত্রীও পগলেন চে? 

  

–ওেঁর স্ত্রী পতা… েী প ন হল ়েচেল… 

  

পলােচট পপেলন মুখ চফচরল ়ে ঘলরর মলধে োলে প ন চজলেস েরললন, হোেঁলগা, 

সুললখালর্ৌচদর েী প ন হল ়েচেল? 

  

ঘলরর প তর পেলে এেজন েী উত্তর চদল তা পর্াঝা পগল না।  পলােচটর পিাখ-মুখ েুেঁিলে 

পগল, েী প ন চিতা েলর র্লললা, নািঃ, সুললখালর্ৌচদর েী হল ়েলে আমরা জাচন না! 

  

আগ্রহ হাচরল ়ে পলােচটও ঢুলে পগল ঘলরর মলধে।  হারীত তরু্ তাচেল ়ে রইললা পসই 

র্ারান্দার চদলে।  সুললখার সলে পদখা হলর্ না? জগদ্ধাত্রীর মতন রূপ পসই নারীর, হারীত 
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তালে মা জননী র্লল পডলেচেল।  পসরেম দ ়োর্তী রমণী আর েখলনা পদলখচন হারীত।  

েলোতা বহরটাই বূনে মলন হললা।  

  

ওল ়েচলিংটন পস্কা ়োলর এলস চেেুক্ষণ র্সললা হারীত।  প াগানন্দ পোলনা েো র্ললে না, 

চেন্তু নর্া েটফট েরলে।  পস েখলনা ট্রাম পদলখচন, চসলনমার পপাস্টার পদলখচন।  এত র্ড়ে 

র্ড়ে র্াচড়ে পদলখচন।  আইসচক্রমও ়োলা পদলখচন।  তালে আট আনা চদল ়ে এেচট লাল রলঙর 

োচঠ আইসচক্রম চেলন চদলতই হললা।  এই প্রেম র্রফ স্পবব েরললা তার চজ ।  

  

এর্ার প লত হলর্ পমাহনর্াগান পললন।  চেন্তু সুললখালে পদখর্ার জনে হারীত  তখাচন 

উৎসাহ চনল ়ে এলসচেল, চনলজর পেললর োলে  ার্ার জনে পতমন উৎসাহ পর্াধ েরলে না।  

পেলল  চদ পলখাপড়ো চবলখ  দ্রললাে হল ়ে চগল ়ে োলে, পস চে তা হলল চিনলত পারলর্ 

র্ার্ালে? পেলল এতচদন পোলনা পখােঁজ পতা পন ়েচন, পিটিরা েরলল চে পখােঁজ পনও ়ো প ত 

না? হারীত দু’র্ার পপাস্টোডব পাচঠল ়েচেল, তারও পোলনা উত্তর আলসচন।  হ ়েলতা ঐ 

চঠোনা ়ে এখন ওরা োলে না।  

  

প -মচহলার োলে পেলললে পরলখ চগল ়েচেল হারীত, আশ্চ ব র্োপার, তার নামটা মলন 

আসলে না।  পোো ়ে প ন নাম-চঠোনা পলখা চেল, পস োগজ হাচরল ়ে পগলে এতচদলন।  

মচহলালে পেমন পদখলত চেল তাও মলন আসলে না হারীলতর।  শুধু সুললখার মুখখানাই 

পিালখর সামলন  াসলে।  সহলজ প লঙ পলড়ে না হারীত, এখন তার পিাখ পফলট জল 

আসলে।  

  

ওল ়েচলিংটন পস্কা ়োর পেলে বোমর্াজালরর চদেটা হারীলতর মলন আলে, ট্রাম লাইন ধলর 

পসাজা হােঁটা পে।  নর্া ট্রালম ওঠর্ার জনে র্া ়েনা ধরললও হারীত েণবপাত েরললা না।  

চনিঃস্ব মানুষলদর িােঁদার প ়েসা, প মন পতমন  ালর্ খরি েরা  া ়ে না।  পম মালসর পরালদ 

চপি গলল  ালে, পাল ়ে পসই চপি পললগ  াও ়ো ়ে নর্া পর্ব মজা পালে।  পস ইলে েলর 

আরও চপি মাখলে।  
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পমাহনর্াগান পললনর র্াচড়েটাও পাও ়ো পগল এেসমল ়ে।  এ রাো ়ে পতমন চেেু পচরর্তবন 

হ ়েচন।  র্াচড়েটার সামলন এেটা িােঁপা ফুললর গাে।  পঘার দুপুলর সুনসান েরলে পাড়ো।  র্ড়ে 

পালাও ়োলা োলঠর দরজাটা ়ে ধাক্কা চদলতই এেজন চেেুটা ফােঁে েলর হারীলতর 

আপাদমেে পদলখ র্লললা, এখন চ লক্ষচটলক্ষ হলর্ না,  াও  াও! 

  

চর্শ্রী মানচসে অর্স্থ্ার মলধেও হারীত চলটির  ালর্ হাসললা।  েলোতার মানুষ সাধু-

স্ন োসীর  ড়েিং পদখললও সহলজ প ালল না।  সাধু পদখলল চ চখচর মলন েলর।  পস 

প াগানন্দর চদলে এের্ার তাোললা।   ত অসহা ়ে অর্স্থ্ার মলধেই পড়েলত পহাে, এ প বত 

তালদর েখলনা চ লক্ষ েরলত হ ়েচন।  তারা র্াস্তুহারা, চেন্তু চ কু্ষে ন ়ে।  

  

প্রেষত সাধুর মতনই হারীত হুিংোর চদল ়ে র্লললা, জ ়ে র্ার্া োলািােঁদ! জ ়ে র্ার্া 

োলািােঁদ! দরজা আর্ার ফােঁে েলর পলােচট চর্রচক্তর সলে র্লললা, আলর র্লচে প  

এখালন চেেু হলর্ না! অনে জা ়েগা ়ে  াও র্ার্া! 

  

হারীত র্লললা, এই র্াচড়েলত আসচে, অইনে জা ়েগা ়ে  ালর্া পেন? পতামার র্ারু্লদর 

ডালো।  সুিচরতর্ারু্ পোো ়ে? 

  

পলােচট  ুরু েুেঁিলে র্লললা, সুিচরতর্ারু্? পস আর্ার পে?  ুল জা ়েগা ়ে এলসলে, 

সাধুর্ার্া, এ র্াচড়েলত ঐ নালমর পেউ পনই! 

  

–সুিচরত এই র্াচড়েলত নাই? 

  

–র্ললুম পতা, পতামার চঠোনা  ুল হল ়েলে।  

  

হারীত অচত েলটির অপ্রস্তুত  ার্টা দমন েরললা।  পসই মচহলার নাম এখনও তার মলন 

পড়েলে না।  এ র্াচড়েলত আর পে পে োেলতন, তাও পস জালন না।  হঠাৎ চর্দুেলতর মতন 

এেটা নাম মাো ়ে এলস পগল।  অসমিু! এই মাস্টার  দ্রললােই প্রেম তার পেললর  ার 
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চনল ়েচেল।  তার চঠোনাও হারীলতর জানা পনই।  এই র্াচড়ে পেলে র্েেব হল ়ে চফলর পগলল 

পেললর সন্ধান পার্ার আর পোলনা সূত্রই োেলর্ না হারীলতর।  

  

পস র্লললা, অসমিুর্ারু্ এ র্াচড়েলত আলসন না? তােঁর সালে আমার পদখা েরার প  খুর্ 

প্রল ়োজন  াইচড! 

  

এেটা পিনা নাম শুলন পলােচটর মুখ পেলে সলন্দলহর  ার্ ঘুলি পগল।  দরজাটা পুলরা খুলল 

চদল ়ে র্লললা, প তলর ো ়ো ়ে এলস র্লসা! মাস্টারদাদালে খুেঁজলত এলসলো পতা আশ্রলম 

 াওচন পেন? 

  

–আশ্রম মালন, চেলসর আশ্রম? পোো ়ে? 

  

পদাতলার জানলা খুলল আনন্দলমাহন চজলেস েরললন, পে পর র্ীরু? 

  

আনন্দলমাহনলে মাত্র এের্ারই পদলখচেল হারীত চেন্তু এখন মুখ তুলল তাচেল ়েই চিনলত 

পারললা।   াে, তাহলল চত্রচদর্-সুললখার মতন র্োপার এখালন হলর্ না।  
  

পস র্লললা, আলে, আমরা অলনে দূর চেো আসলতচে! 

  

আনন্দলমাহন হাত তুলল অলপক্ষা েরলত র্লল চনলি এললন।  সামলনর িত্বরটা পার হল ়ে 

এরা চতনজলন এলস র্সললা এেতলার র্ারান্দা ়ে।  

  

ধুচত ও ধপধলপ পগচি পরা আনন্দলমাহন প তলরর দরজা খুলল পর্চরল ়ে এলস দুহাত পজাড়ে 

েলর র্লললন, নমস্কার! আপনারা পোন আশ্রম পেলে আসলেন র্লললন? 

  

হারীত তাড়োতাচড়ে এচগল ়ে চগল ়ে তােঁলে প্রণাম েরলত প লতই চতচন িমলে র্লললন, আলর 

এেী এেী, আপচন সাধু মানুষ, আমার পাল ়ে হাত চদলেন! 
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হারীত র্লললা, আপচন োহ্মণ।  আচম সাধু না, আচম এেজন সামানে চরচফউচজ।  সরোর 

আমালগা দণ্ডোরলণে চনর্বাসন চদলে।  সাহস েইরা আর্ার েইলোতা ়ে আই ়ো পড়েচে 

এেটা সিংর্াদ চনলত।  

  

আনন্দলমাহন অস্ফুট স্বলর র্লললন, হারীত মণ্ডল! 

  

–আলে আপলনর সালে আমার এের্ার পদখা হইচেল, অলনে র্ৎসর আলগ, আপনার 

চনশ্চ ়ে মলন নাই–  

  

–আপনার পিহারা পদলখ চিনলত পাচরচন।  চেন্তু হারীত মণ্ডল নামটা চঠেই মলন আলে।  
  

–আপলন আমালে তুচম েলর র্ললন।  পগরু ়ো পলরচে ম ়েলা েম হ ়ে তাই, আচম অচত 

নগণে মানুষ।  আমার পপালাডালর, মালন আমার পেলললর আপনালগা োলে পরলখ 

পগচেলাম, র্াপ।  হল ়েও এতচদন তার পোলনা খর্র চনলত পাচর নাই, পস পেমন আলে? 

  

এেটা দীঘবশ্বাস পফলল আনন্দলমাহন র্লললন, আচম জানতাম, আপচন এেচদন চফলর 

আসলর্ন।  আপনার পেলল আপনার পেলল, পস অলনেচদন হললা এখালন োলে না।  

  

–অনে জাগা ়ে র্াসা  াড়ো চনলে? 

  

আনন্দলমাহন চিধা েরলত লাগললন।  হারীতলে পদলখ পুরলনা অপরাধলর্াধটা আর্ার মাো 

িাড়ো চদল ়ে উঠলে।  সুিচরলতর র্ার্ালে চতচন েী উত্তর পদলর্ন, সুিচরত পর্েঁলি আলে চে না 

তাও চতচন জালনন না।  

  

িন্দ্রা পগলে তনহাচটর আশ্রলম, োলই তার পফরার েো।   া চেেু র্লার িন্দ্রাই র্ললর্।  

চতচন  াসা  াসা  ালর্ হারীতলে উত্তর চদললন, পস প ন পোো ়ে আলে, আচম চঠে জাচন 

না, আমার পমল ়ে জালন, আপনারা আসুন, প তলর এলস র্সুন।  ওলর র্ীরু, িা েরলত র্ল 

পতা! 
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িা পখলত পখলত হারীত িন্দ্রার আশ্রম চর্ষল ়ে অলনে েো শুনললা।  তার পেললর েো প  

এই  দ্রললাে এচড়েল ়ে  ালেন তা রু্ঝলত হারীলতর পদচর হললা না।  হোেঁ, িন্দ্রা, নামটা মলন 

পলড়েলে এর্ার, পিহারাটাও চফলর এলসলে স্মষচতলত।  পসই পঠােঁলট রিংমাখা, চসগালরট পফােঁো 

পমল ়েলেললচট স্ন োচসনী হল ়েলে, এ পতা  াচর আশ্চল বর েো! 

  

আনন্দলমাহন হারীতলে িন্দ্রার আশ্রলমর চঠোনা চদল ়ে চদললন।  পসখালন অচতচেবালা 

আলে, হারীতরা রাচত্তলর পেলে প লতও পারলর্।  চেন্তু হারীত পাচতপুেুলরর চদলে পগল 

না।  পস পগল োবীপুলর।  

  

সরোরলদর প  র্াগানর্াচড়ে পেলে চর্তাচড়েত হল ়েচেল হারীত, পস র্াচড়েচট চেন্তু এখলনা 

উিাস্তুলদর দখললই।  পস র্াচড়ের  াঙা পােঁচিললর র্াইলর দােঁচড়েল ়ে পড়েললা হারীত।  প াগানন্দ 

এই র্াচড়ে পদলখচন, পস প্রেম পেলেই আশ্র ়ে পপল ়েচেল েুপাসব েোলম্প আর নর্ার পতা 

জ্ই র্ািংলার র্াইলর।  

  

এখনোর চরচফউচজ েললাচনর পিহারা অলনেটা র্দলললে।  প্রলতেেচট পচরর্ালরর টুেলরা 

টুেলরা জচমলত পর্ড়ো পদও ়ো আলাদা র্াচড়ে।  োরুর োরুর র্াচড়েলত ইলটর পদও ়োল।  গাে 

োটা পলড়েলে অলনে, মাঝখালনর নািঘরচট ধলস পলড়েলে প্রা ়ে।  প তলর প -সর্ 

র্াচ্চাোচ্চারা ঘুলর পর্ড়োলে, তারা এলের্ালর পরাগা চডগচডলগ ন ়ে।  এেচট রাজধনচতে 

দললর পপাস্টার পলড়েলে অলনেগুচল পদ ়োলল।  ডান চদলের পোলনর র্াচড়েচট চেল হারীলতর, 

পস র্াচড়ের িালল লেলে েরলে লাউ ডগা, এেটা র্ড়ে লাউল ়ের গাল ়ে িুন পলপা।  পে 

োলে এখন ঐ র্াচড়েলত? 

  

এই র্াগান র্াচড়েচট হারীলতর পনতষলত্বই দখল েরা হল ়েচেল, এখন হারীলতরই এখালন স্থ্ান 

পনই।  পুচলব তালে েলোতার সীমানার মলধেই ঢুেলত চনলষধ েলরচেল!  

  

নর্ার হাত ধলর হারীত র্লললা, আ ়ে প াগা! অোরাও আমালগা মতন চরফুচজ, আমালগা 

চেো অোরা অলনে  াললা আলে মলন হ ়ে না? আ ়ে পদইখো আচস!  
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প াগানন্দ র্লললা, র্ড়েেতবা, অরা েইলোতা ়ে োোর জা ়েগা পাইললা, আর আমালগা 

অত দূলর পখদাই ়ো চদল েোন? 

  

উত্তর না চদল ়ে হারীত হাসললা।  জীর্লন অলনে পেনরই উত্তর পাও ়ো   া ়ে না, তরু্ মানুষ।  

চজলেস েলর, পেন, পেন, পেন? 

  

েললাচনর প তলর ঢুলে এেটা আমগালের তলা ়ে দােঁচড়েল ়ে হারীত হােঁে চদল, জ ়ে র্ার্া 

োলািােঁদ! জ ়ে র্ার্া োলািােঁদ! 

  

প্রেলম পদৌলড়ে এললা র্াচ্চারা, চঘলর দােঁড়োললা হারীতলদর।  তারপর েল ়েেটা র্াচড়ে পেলে 

পর্চরল ়ে এললা পমল ়ে র্উলদর দল।  এেজন মাঝর্ ়েসী স্ত্রীললাে হারীলতর সামলন হাতটা 

র্াচড়েল ়ে চদল ়ে র্লললা, ও র্ার্া, আমার  াগেটা এেটু পদলখ দাও।  আমার পেললটা 

  

পেৌতুে েরার জনে হারীত তার হালতর পরখা পদখার  ান েলর র্লললা, পতালগা র্াচড়ে 

আচেল খুলনার র্াঘমারা পগরালম, চঠে েইচে না? পতার র্াপ মরচেল জলল ডুইর্ো।  পতার 

স্বামীর নাম র্রদাোত, না? পস পোো ়ে? 

  

স্ত্রীললােচট চর্মূঢ়ে ালর্ র্লললা, পস পতা র্াজালর পদাোন চদলে।  চেন্তু আমার পেললটা— 

  

হারীত অনে এেজলনর চদলে মুখ চফচরল ়ে র্লললা, েী পীর মা, পতামার র্ালতর র্োলমা 

েমলে? আর পতামার র্ড়ে পপালা সুর্ল, পস ঘুলমর মইলধে চিেধখর দো ়ে এখলনা? 

  

স্ন োসীর পর্লব হারীতলে পেউ চিনলত পারলে না।  স্ন োসীর পূর্ব পচরি ়ে জানর্ার জনে 

সহসা পেউ পেৌতূহলও প্রোব েলর না।  হারীলতর েো শুলন সর্াই হেিচেল ়ে  ালে।  

  

চর্লেল পড়েলত চফরললা পুরুলষরা।  তালদর মলধে এেজন শুধু হারীলতর েণ্ঠস্বর শুলন 

চর্স্মল ়ের সলে চিৎোর েলর উঠললা, পসানাোো? তুচম সাধু হইলো?  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 302 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হারীত তার োেঁলধ িাপড়ে পমলর র্লললা, নালর পনপু, আচম সাধু হই নাই।  আচম সাধে 

োলািােঁলদর  ার্চবষে।  পতারা সগগলচড এে সালে আমার ললগ ললগ র্ল, জ ়ে র্ার্া 

োলািােঁদ! জ ়ে র্ার্া োলািােঁদ! পতারা  লবালরর চত্রোলে সাধে োলািােঁদ জীউল ়ের নাম 

শুলনচেস পতা? পতনার এেলবা র্ৎসলরর উপর র্ ়েস, চতচন আমালর স্বলন পদখা চদচেললন, 

চতচন আমালগা েো চিতা েলরন।  চতচন েইলেন, ওলর হারীত, পতালগা সুচদন আসলর্ 

আর্ার! 

  

এখানোর পেউই সাধে োলািােঁলদর েো আলগ পবালনচন র্লট, চেন্তু এই অললৌচেে 

ক্ষমতাসম্প্ন  পুরুলষর েো চর্শ্বাস েরলত োরুর চিধা হললা না।  তারা হারীলতর োে 

পেলে তার গুরুর মাহাত্ম শুনললা।  

  

তারপর অলনে সুখ-দুিঃলখর গল্প হললা।  পে পে আলে, পে পে পনই।  দণ্ডোরলণের অর্স্থ্া 

পেমন? আন্দামালন  ারা পগলে, তারা নাচে সচতেই  াললা আলে? এই েললাচনর 

উিাস্তুলদর অর্স্থ্া পমালটই  াল না, এখনও তালদর উৎখালতর পিটিরা িললে, সরোচর 

সাহা ে আর পমলল না।  চনলজরাই পোলনাক্রলম জীচর্োর র্ের্স্থ্া েরলে, তলর্ এখন 

পাবাপাচব েললাচনর উিাস্তুরা সঙ্ঘর্দ্ধ হল ়েলে… 

  

পগাপাল নালম এেজন এেটু আড়েটির হল ়ে র্লসচেল, হারীত এেসম ়ে তার হাত ধলর 

র্লললা, পতার   ়ে নাই পর, পতার ঘর আচম দখল েরলত আচস নাই।  আমরা আর্ার চফরা 

 ালর্া।  

  

পগাপাল সলে সলে র্লললা, না, না, আপলন আইসো োলেন না,  তচদন ইো োলেন।  

  

হারীত র্লললা, না পর, আইলল আচম এো আমু না! পাচেোলন নাচে  ুদ্ধ লাগলে আর্ার, 

পতারা পবানলোস চেেু? র্ডবালর নাচে আর পাহারা পদ ়ে না? 
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পনপু লাচফল ়ে উলঠ র্লললা, পসানাোো, আচম পগচেলাম, আচম  লবালরর মলধে 

ঢুেচেলাম! ঐ ধার চেো দলল দলল মানুষ এচদলে আসতোলে, আচম পগচেলাম উটা 

চদলে।  

  

স্ব ার্নীরর্ প াগানন্দ এর্ার িমলে উলঠ চজলেস েরললা, তুচম  লবালর ঢুেচেলা? 

দোলবর মাচট েুেঁইলো? পেউ চেেু েইললা না? 

  

পনপু র্লললা, না, পেউ চেেু েইললা না।  পমােলমালনরা প বত খাচতর েরললা।  হোেঁরা 

পাচেোন আচমবর নালম গাচল দো ়ে, ইচি ়োর প্রবিংসা েলর।  এে পমােলমালনর র্াচড়েলত 

র্ইসো খাইলাম।  

  

প াগানন্দ পিাখ র্ড়ে র্ড়ে েলর র্লললা, আচম  ার্।  র্ড়ে েত্তা, আচম এের্ার আমালগা 

দোলবর মাচট েুেঁইলত  ালর্া!  াচর্ নাই প  আর পোলনাচদন… 

  

হারীত র্লললা, হ,  ামু, আচমও  ামু, োইল সোললই,  লবালরর মাচটলত এের্ার পা 

চদ ়ো েমু, জ ়ে র্ািংলা! 

২১. পপট্রালপাল পস্টবান চদল ়ে 

পপট্রালপাল পস্টবান চদল ়ে অলনে চদন পোলনা পট্রন িলািল েলরচন, পরললাইলন মলিব ধলর 

পগলে, চটচেট োউন্টালর মােড়েসার জাল।  পসই পস্টবলনর প্লোটফমবই এখন পলালে 

পলাোরণে, এে চদলে জ্বললে সদে পাতা িারচট উনুন, তার ওপর র্ড়ে র্ড়ে হােঁচড়েলত হলে 

চখিুচড়ে।  দুচট প্লোটফলমবই েল ়েে পবা উিাস্তু পচরর্ার আশ্র ়ে চনল ়েলে, িতুচদবলে িোেঁিালমচি, 

তহ-হট্টলগাল, তারই মলধে এেদল পুচলবর্াচহনী এলস দচক্ষলণর প্লোটফমবচট খাচল েলর 

চদল।  এই পুচলবলদর হালত লাচঠ ও র্ন্দুে আলে র্লট, চেন্তু পসগুচল উেঁচিল ়ে ধরলত হললা 

না, এেজন অচফসার হাতলজাড়ে েলর চর্নীত ালর্ র্লললা, আপনারা দ ়ো েলর এই 

চদেটা খাচল েলর চদন, আমরা অনুলরাধ েরচে, লাইলনর ওপর চগল ়ে দােঁড়োন, সর্াই 

পদখলত পালর্ন! 
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পেউ আপচত্ত েরললা না।  সোল পেলেই রলট পগলে প  আজ এেটা চর্লবষ চদন।  ে্ন োড়ো 

মানুষগুললার পিালখ মুলখ উলিগ ও প্রতীক্ষা।  র্াচ্চাোচ্চারাও হঠাৎ পেেঁলদ উঠলল মাল ়েরা 

তালদর োচমল ়ে চদলে।  পোলনা পট্রন আসলর্ না, তাই লাইলনর ওপর চগসচগস েরলে 

মানুষ।  এেটু দূলর োরা প ন ঢাে র্াজালে, চঠে দুগবাপুলজার আলগর আর্াহলনর র্াজনা।  

উিাস্তুলদর মলধে চেেু ঢােীও আলে চনচশ্চত।  

  

প টা এে সমল ়ে চেল পস্টবন মাস্টালরর-ঘর পসখালন এলস র্লসলেন পচশ্চম র্ািংলা ও 

পেন্দ্রী ়ে সরোলরর র্ড়ে র্ড়ে অচফসাররা।  এেটা ও ়েোরললস পসলট অদু্ভত ধাতর্ মনুষে 

েণ্ঠ পবানা  ালে।  অল্প র্ল ়েসী এেচট পেলল এেচট অচতো ়ে পেটচল ও এেসলে 

অলনেগুললা মাচটর  ােঁড়ে হালত চনল ়ে এলস চদল ়ে পগল িা।  

  

র্ািংলালদব চমবালনর েল ়েেজন প্রচতচনচধর জনে পসই ঘলরর র্াইলর পাতা হল ়েলে এেচট 

পর্ি, পসখালন দু’জন মাত্র র্লস আলেন, তােঁলদর পালব এলস র্সললন মামুন ও প্রতাপ।  

দু’জলনরই হালত জ্বলত চসগালরট, প্রিণ্ড গরলম এত পতটিরা পপল ়েলে প  গলা এলের্ালর 

শুচেল ়ে োঠ, চেন্তু জল খার্ার উপা ়ে পনই।  সর্াই এখালন জল পখলত চনলষধ েলরলে, 

োরণ এখানোর বরণােবী চবচর্রগুললালত েললরা শুরু হল ়ে পগলে।  এেটু আলগ সর্ 

জা ়েগা ়ে েড়োলনা হল ়েলে।  চব্লচিিং পাউডার, তার তীে গলন্ধর সলে চমলব  ালে চখিুচড়ে 

রা্ন ার গন্ধ।  

  

র্ািংলালদব চমবালনর এেজন প্রচতচনচধ গলাটা লম্বা েলর ঝুেঁচেল ়ে মামুলনর র্দলল 

প্রতাপলে চজলেস েরললন, েী মলন হ ়ে, র্ািংলালদলবর স্বীেষচত আজ চডলল ়োরড হলর্? 

  

প্রতাপ চর্নীত ালর্ র্লললন, আলে, আচম পতা র্ললত পারলর্া না, আচম পস রেম পেউ 

  

র্স্তুত এই প্লোটফলমব পঢাের্ার মুলখ দু’জন পুচলব অচফসার প্রতাপলদর আটলে চদল ়েচেল।  

মামুলনর োলে র্ািংলালদব চমবালনর োপ পদও ়ো আইলডনচটচট োডব পদলখ তােঁলে চর্না 

র্ােের্েল ়ে পেলড়ে চদললও প্রতাপলে আটলেচেল।  মামুন তখন অনুলরাধ েলরচেললন, ইচন 
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আমার পুরলনা পফ্রি, আমার সলে এলসলেন! প্রতালপর তুলনা ়ে মামুলনর এখালন সম্মান 

পর্চব।  

  

দু হােঁচড়ে চখিুচড়ে পনলম পগলে, পদচর েলর আর লা  পনই, পস্বোলসর্েরা পচরলর্বন শুরু 

েলর–চদল।  কু্ষধাতবলদর লাইন সামলালত প্লোটফমব পেলে নীলি পনলম পগল েল ়েেজন 

পুচলব।   চদও পতমন চেেু ঠোলালঠচল, হুলড়োহুচড়ে পনই, আজ প ন সর্াই চনলজ পেলেই 

সুবষেল।  

  

হঠাৎ এেগাদা েোলমরামোন েুটলত েুটলত ঢুলে পড়েলতই পর্াঝা পগল প্রধানমন্ত্রী এলস 

পগলেন।  এই ফলটাগ্রাফাররা সামলন তাচেল ়ে চপেু হলট, নালির  চেলত লাফা ়ে ও বরীর 

পমািড়ো ়ে, চেন্তু পেউ পা চপেলল পলড়ে  া ়ে না।  

  

শুরু হল ়ে পগল পোলাহল, র্াতালস েচড়েল ়ে পগল দারুণ চর্চমশ্র এে ব্তরে।  পর্লজ 

উঠললা বােঁখ, পবানা পগল উলুর্ধ্চন, গলজব উঠললা পিাগান, জ ়ে র্ািংলা! ই ়োচহ ়ো হুেঁচব ়োর, 

র্ািংলার মানুষ আলে তত ়োর!  ারত সরোর চজন্দার্াদ! 

  

মামুনলদর সামলন চদল ়েই পহেঁলট পগললন ইচন্দরা গান্ধী।  পিালবর োোোচে র্ল ়েস, বরীলর 

এখনও পূণব প ৌর্ন, মুলখর িামড়ো মসষণ, নােটা ষষৎ লম্বা, মাোর িুললর খাচনেটা অিংব 

শুধু িমেপ্রদ  ালর্ সাদা, এেটা হালো নীল রলঙর তােঁলতর বাচড়ে পলর আলেন।  গট গট 

েলর পহেঁলট এলস চতচন প্লোটফলমবর এলের্ালর ধার পঘেঁলষ দােঁড়োললন, এেটুক্ষণ শুনললন 

নানা রেলমর পিাগান, তারপর হাত তুলল বাত হর্ার ইচেত েরললন।  

  

চেন্তু পেউ তালত  ূলক্ষপ েরললা না, র্ধ্চন র্াড়েলতই লাগললা।  

  

এচদলের প্লোটফলমব পোলনা উিাস্তুর োোর েোই ন ়ে।  তরু্ েী েলর প ন ঢুলে পলড়েলে 

এে রু্চড়ে।  র্ল ়েলসর  ালর েুেঁলজা হল ়ে পগলে, মাোর িুল বলনর মতন, পেেঁড়ো ঝুচল ঝুচল 

এেটা বাচড়ে চদল ়ে পোলনারেলম গা ঢাো।  পেউ তালে লক্ষ েলরচন চেিংর্া গ্রাহে েলরচন, 
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পস পসাজা এলস ঝােঁচপল ়ে পড়েললা ইচন্দরা গান্ধীর পাল ়ের ওপর।  পেেঁলদ, ফুেঁচপল ়ে েী সর্ 

প ন র্ললত লাগললা।  

  

ইচন্দরা গান্ধী প্রেলম িমলে চগল ়ে চপচেল ়ে পগললন এেটু।  দু’জন সরোরী অচফসার 

রু্চড়েটালে পটলন সচরল ়ে চদলত পগল, ইচন্দরা গান্ধী তালদর চনলষধ েলর র্লললন, আপ 

উচঠল ়ে, প া পর্ালনা হা ়ে, আপ–  

  

তারপর হঠাৎ পেলম চগল ়ে, তেলবালর বাচতচনলেতলন রর্ীন্দ্রনালের সাচ্ন লধে পবখা 

র্ািংলা াষা স্মষচতলত এলন ইচন্দরা গান্ধী নরম সুলর আর্ার র্লললন, আপচন উঠুন, রু্চড়ে 

মা!   ়ে পনই, চেেু   ়ে পনই! 

  

রু্চড়ে হাউ হাউ েলর পেেঁলদ র্লললা, আমার পপালাডালর মাইরা ফালাইলে! রাইক্ষলসরা 

আমালগা পগরালম আগুন জ্বালাই ়ো চদলে।  

  

পাব পেলে এেজন ইচন্দরা গান্ধীলে রু্চঝল ়ে চদল, পপালা চমনস পেলল।  সান।  হার সান 

ও ়োজ মাডবার অোি পদ ়োর চ ললজ পডস্ট্রল ়েড র্াই আরসন।  

  

ইচন্দরা গান্ধী মাো নাড়েললন।  রু্চড়ে আর্ার র্লললা, মালগা, পতামার িরলণ আশ্র ়ে চনচে।  

পোট পোট র্াইচ্চারা সালে আলে, পুলতর পর্ৌ, মালগা রক্ষা েলরা।  

  

পালবর পলােচটলে অনুর্ালদর সুল াগ না চদল ়ে ইচন্দরা গান্ধী র্লললন, রু্চড়েমা, আপনারা 

এ পদলবর অচতচে, আর পোলনা   ়ে পনই! 

  

জননী প মন সতানলে আদর েলর, ো্ন া োচমল ়ে রু্চড়েচট পসই ালর্ ইচন্দরা গান্ধীর গাল ়ে 

হাত রু্চলল ়ে চদলত লাগললা।  

  

সর্ পিাগান, সর্ র্ধ্চন েি হল ়ে পগলে, সর্াই পদখলে এই দষবে।  চেন্তু এতখাচন নাটেী ়েতা 

পর্াধহ ়ে ইচন্দরা গান্ধীর পেন্দ হললা না, চতচন রু্চড়েলে র্লললন, সর্ চঠে হল ়ে  ালর্! 

তারপর পপেন চফলর দ্রুত পহেঁলট পগললন চখিুচড়ের হােঁচড়ের চদলে।  
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পস্বোলসর্েরা পচরলর্বন র্ন্ধ েলর িুপ েলর দােঁচড়েল ়ে আলে।  ইচন্দরা গান্ধী এেজলনর 

হাত পেলে পপতললর র্ড়ে হাতাচট চনল ়ে হােঁচড়েলত ডুচর্ল ়ে তুলললন খাচনেটা চখিুচড়ে।  অনে 

হালত পসই গরম চখিুচড়েই খাচনেটা চটলপ পদলখ এেজন পস্বোলসর্েলে  ৎবসনার সুলর 

র্লললন, নট পারলফক্টচল র্ল ়েলড়ে।  

  

অনে এেচট হােঁচড়ে পেলে আর্ার চখিুচড়ে তুলল চটলপ পদলখ সন্তুটির হল ়ে চতচন চনলজই 

পচরলর্বন েরলত পগললন লাইলনর প্রেম পলােচটলে।  

  

লাইলনর প্রেলম প  দােঁচড়েল ়ে আলে পস এেজন র্াইব-লতইব র্েলরর  ুর্ে, খাচল গা, 

োললা।  রলঙর িেিলে বরীর, র্ােঁ হালত এেটা র্োলিজ।  পস পসই আহত হাতচট উেঁিু েলর 

তুলল পিেঁচিল ়ে।  র্লললা, আমালগা খাদে িাই না, আমালগা অস্ত্র দোন, আমরা চফরা চগ ়ো 

পদব স্বাধীন েরলর্া! 

  

ইচন্দরা গান্ধী তার পিালখ পিাখ পরলখ র্লললন, আলগ পখল ়ে চনন! 

  

মামুন চফসচফস েলর প্রতাপলে র্লললন, এেটা র্োপালর আশ্চ ব হল ়ে  াচে, ওনার 

োোোচে পোলনা চসচেউচরচটর পলাে নাই? এত র্ড়ে পদলবর প্রধানমন্ত্রী, চতচন এরেম 

 ালর্ পলােজলনর চ লড়ে িলাচফরা েলরন! পাচেোলন এটা চিতাই েরা  া ়ে না! 

  

প্রতাপ র্লললন, পতামালদর ওখালন আচমব রুল, তারা সাধারণ মানুলষর োলে আসলত   ়ে 

পা ়ে।  চেন্তু পডলমাক্রাচসলত সাধারণ মানুষলে   ়ে পার্ার পতা পোলনা োরণ পনই।  

  

মামুন র্লললন,  দ্রমচহলা খুর্ই পতজচস্বনী, তরু্ও চরস্ক আলে।  ধলরা, এখালন চেেু 

পাচেোনী এলজন্টও পতা ঢুলে পড়েলত পালর?  চদ পেউ এেটা গুচল-টুচল 

পোেঁলড়ে…পাচেোনীরা এখন ইচি ়োলত এেটা েমুনাল রা ়েট র্াধার্ারও খুর্ পিটিরা েরলর্, 

 চদ তারা সােলসসফুল হ ়ে, তাইলল র্ািংলালদব চফচনবড়ে! 

  

প্রতাপ পোলনা মতর্ে েরললন না।  
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মামুন প্রসে র্দলল প্রতাপলে এেটু পখােঁিা মারার জনে র্লললন, তুচম পতা খুর্ গলর্বর সুলর 

ইচি ়ো ়ে পডলমাক্রাচসর েো র্ললল।  খােঁচট গণতন্ত্রই  চদ হলর্, তাইলল জওহরলাল 

পনহরুর পমল ়ে প্রাইম চমচনস্টার হ ়ে েী েলর? চদচির মসনলদ আর্ার এেখান ডাইনাচস্ট? 

  

প্রতাপ র্লললন, পসটা হল ়েলে, তার োরণ, এ পদলব আর বক্ত পমরুদণ্ডও ়োলা পোলনা 

পুরুষ পনই পর্াধহ ়ে।  অতত েিংলগ্রসী পনতালদর মলধে পনই! পমারারচজ এেটু পিটিরা 

েলরচেললন রুলখ দােঁড়োর্ার, সালপাটবার পপললন না! 

  

–ইচন্দরার সলে প  আর এেজন মচহলা এললন, উচন পে? 

  

–উচন পদ্মজা নাইডু।  এখন ওল ়েস্ট পর্েললর গ নবর।  সলরাচজনী নাইডুলে মলন আলে পতা, 

তােঁর পমল ়ে।  

  

–ও, সলরাচজনী নাইড়ে, নাইচটলেল অফ ইচি ়ো! তােঁর পমল ়ে! আর প   দ্রললাে ওনার 

সলে গল্প েরলেন মাো দুলাল ়ে দুলাল ়ে… 

  

–পবালনা, পতামালে চিচনল ়ে চদচে।  অজ ়ে মুখাচজবলে পতা চিনলত পারলো, মাো ়ে পাো 

িুল, এখন আমালদর িীফ চমচনস্টার, অর্বে েতচদন োেলর্ন তার চঠে পনই।  তার পালব 

প ।  হোিসাম পলােচট, পহলস েো র্ললেন, উচন চসদ্ধােব রা ়ে, পসন্ট্রাললর চবক্ষামন্ত্রী।  ইচন 

পে জালনা পতা? চস আর দাব, মালন পদবর্নু্ধ চিত্তরিলনর নাচত।  

  

–মচতলাল পনহরুর নাতনী আর চস আর দালবর নাচত? 

  

–এেোললর েিংলগ্রলসর পসই পপ্রা-লিইিার আর পনা-লিইিারলদর দলাদচলর েো মলন 

আলে? তখন মচতলাল আর চিত্তরিন হালত হাত চমচলল ়েচেললন, এখন তােঁলদর নাচত-

নাতনীরা পদব বাসন েরলে।  

  

–সু াষর্ারু্-বরর্ারু্লদর ফোচমচলর পেউ লাইম লাইলট নাই? 
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েল ়েেজনলে চখিুচড়ে পচরলর্বন েরার পর ইচন্দরা গান্ধী তােঁর সহিরলদর অনুলরালধ পস্টবন 

মাস্টালরর ঘলর এেটু চর্শ্রাম েরলত চগল ়েচেললন।  পম মালসর অসহে গরম, আজ প ন 

পরালদর আেঁি পর্বী পর্বী, তােঁর সর্বাে ঘালম চ লজ পগলে।  

  

এেটু পলরই খাদে পচরলর্বন র্ন্ধ রইললা।  ইচন্দরা গান্ধী আর্ার পর্চরল ়ে এললন র্ক্তষতা 

চদলত।  মুহুমুবহু পশ্লাগান শুরু হললা আর্ার, চরলপাটবাররা পনাট র্ই খুলললা।  মামুন-

প্রতাপরাও েো োচমল ়ে উৎেণব হললন।  

  

সদেস্থ্াচপত মাইলক্রালফালনর সামলন এেটুক্ষণ িুপ েলর দােঁচড়েল ়ে ইচন্দরা গান্ধী প্রেলম 

র্ািংলা ়ে র্লললন, মা ও  াই-লর্ালনরা! আপনারা আমালদর অচতচে, আমালদর র্নু্ধ! আচম 

পর্বী েো র্ািংলা ়ে র্ললত পাচর না, পস জনে আমালে ক্ষমা েরলর্ন।  আচম আলে আলে 

চহন্দীলত র্লচে! 

  

তারপর চতচন র্লললন,  ারত গচরর্ পদব, তরু্ পস  োসাধে অচতচেলদর পসর্া েরলর্।  

গত পেঁচিব র্েলর পূর্ব পাচেোন পেলে উিাস্তু এলসলে ৭০ লক্ষ, আর্ার পেঁচিলব মালিবর 

পর মাত্র পদড়ে মালসর মলধেই উিাস্তু এলসলে প্রা ়ে ২০ লক্ষ এর্িং প্রচতচদন আসলে।   ারা 

অতোিাচরত, চনপীচড়েত হল ়ে  ারলতর মাচটলত আশ্র ়ে চনলত িা ়ে তালদর এেজনলেও 

পফরালনা হলর্ না।  তলর্ সারা চর্শ্বলে রু্ঝলত হলর্, এই বরণােবীলদর খাও ়োলনা-পালনা 

 ারলতর এোর দা ়ে ন ়ে।  এই উিাস্তু সমসো এেটা আতজাচতে সমসো! পষচের্ীর র্ড়ে 

র্ড়ে রাষ্ট্রগুচল এখলনা িুপ েলর আলে।  পেন? …পূর্ব পাচেোলনর মানুষ প  আত্মম বাদার 

লড়োইলত পনলমলে, আবা েচর তারা সােবে হলর্।  অদূর  চর্ষেলতই সেলল পদলব চফলর 

প লত পারলর্…।  

  

র্ািংলালদবলে স্বীেষচত দালনর পোলনা প্রসেই উঠললা না।  র্ািংলালদব নামটাও চতচন 

এের্ারও উচ্চারণ েরললন না! তােঁর অনোনে আশ্বাসর্ােে  রা র্ক্তষতা শুলনও অলনলের 

মুলখ পনলম এললা হতাবার ো ়ো! 
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ইচন্দরা গান্ধী পপট্রালপাল পস্টবন পেলে পর্চরল ়ে পগললন ইটলখালা েোলম্প।  পসখালনও ঐ 

এেই র্ক্তষত।  েল ়েেজন পিেঁচিল ়ে সরাসচর র্ািংলালদবলে রাষ্ট্র চহলসলর্ স্বীেষচতদালনর 

প্রশ্নচট তুলললও চতচন পোলনা উত্তর চদললন না।  

  

পসখান পেলে চতচন এললন র্নগােঁ হাসপাতালল।  

  

পোট্ট, ঘুমত বহর র্নগােঁ প ন প াজর্াচজলত রাতারাচত র্দলল পগলে।  িতুচদবলে শুধু মানুষ।  

আর মানুষ, অসিংখে মানুষ।  এেচদলে প মন উিাস্তুলদর পস্রাত, পতমনই আর্ার েলোতা 

পেলে আসলে নানান পসর্া প্রচতষ্ঠালনর পলাে ও সরোচর েমবিারীরা।  এরই মলধে আর্ার 

পদখা  া ়ে, অচল  রলঙর বাটব পরা, মাো ়ে র্ড়ে র্ড়ে িুল তরুণ  ুর্েলদর, তালদর োেঁলধ 

ঝুললে রাইলফল চেিংর্া পোমলর চর ল ার।  হঠাৎ এে এেচট চদলে পসইসর্ তরুলণরা 

গলা ফাচটল ়ে জ ়ে র্ািংলা র্ধ্চন চদলত চদলত িলল  া ়ে।  এই বহলর, গাচড়ে ও পফচরও ়োলার 

সিংখোও অলনে পর্লড়ে পগলে।  

  

হারীত, প াগানন্দ, নর্া ও পনপুলদর দলচট র্নগােঁ হাসপাতাললর োলে এে ঝলে শুধু 

পদখলত পপল ইচন্দরা গান্ধীলে।  এেটা পখালা চজলপ এলস চতচন হাসপাতালল আহত ও 

পরাগাতবলদর সাত্বনানা চদলত িলল পগললন।  হারীলতর খুর্ ইলে চেল ইচন্দরা গান্ধীর সামলন 

চগল ়ে দুলটা েো চজলেস েরার, চেন্তু এতই চ লড়ের িাপ প  পস োে পঘেঁষর্ার সুল াগই 

পপল না।  পস হাত তুলল প্রধানমন্ত্রীর দষচটির আেষবণ েরার পিটিরা েলরও র্েেব হললা! 

  

র্ািংলালদলবর অ েতলর  াও ়োরও পোলনা উপা ়ে পনই, র্ডবার চসচেউচরচট পফালসবর েড়ো 

পাহারা হচরদাসপুর পেলেই।  পাচেোনী আচমব নাচে সীমালতর ওধালর এলস ঘােঁচট পগলড়েলে, 

গত দু’চদন ওচদে পেলে পোলনা উিাস্তুও আসলে না, এচদে পেলে ওচদলে  ার্ার পতা 

প্রশ্নই ওলঠ না।  উিাস্তুরা আসলে অনেচদে পেলে, রালতর অন্ধোলর নদী পপচরল ়ে।  

  

পোলনা উিাস্তু চবচর্লরও হারীতলদর প্রলর্ব অচধোর পনই।  এর্ালরর সর্ বরণােবীলদর 

আলাদা পচরি ়েপত্র পদও ়ো হল ়েলে এর্িং তালদর মলধে  ালত র্াইলরর পোলনা পলাে চমলব 

প লত না পালর পসচদলেও নজর রাখা হল ়েলে।  
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তরু্ র্াজার এলাো ়ে চেেু চেেু  লবার-খুলনার মানুষলদর সলে আলাপ হললা হারীলতর।  

তালদর োে পেলে র্ািংলালদলবর প তলরর খর্র শুনললা।  সেললর মুলখই প্রা ়ে এে েো।  

পোন অপরালধ এর্িং চেলসর জনে প  পাচেোনী আচমব সাধারণ মানুষলে মারলে আর 

গ্রালম।  আগুন লাগালে, পসটাই তারা রু্ঝলত পারলে না! চহন্দুলদর খুেঁলজ খুেঁলজ পর্বী মারলে 

চঠেই, চেন্তু মুসলমানলদরও পতা পর ়োৎ েরলে না? পবখ মুচজর্ প ালট চজলত প্রধানমন্ত্রী 

হলত পিল ়েচেললন র্লল এরা পমলর পমলর র্াঙালীলদর পবষ েলর পদলর্? 

  

পফরার পলে পট্রলনর োমরা ়ে চতনজন মুচক্তল াদ্ধালে পদখলত পপল হারীরা।  এেটা 

জানলার দু’ধালর তারা র্লসলে, লম্বা েলর েচড়েল ়ে চদল ়েলে পা।  মুলখ অল্প অল্প দাচড়ে, 

তালদর জুলতা ়ে োদা মাখা, পোন্ট-বাটবও পঘেঁড়ো-ম ়েলা, তরু্ পদখলল সেল ঘলরর পেলল 

মলন হ ়ে।  প্রোলবে তারা পোলনা অস্ত্র র্হন েরলে না, চসগালরট টানলে।  

  

চর্লেল হল ়ে এলসলে, োমরা ়ে পর্বী চ ড়ে পনই।  এেজন চটচেট পিোর উলঠ প্রেলমই 

অনেলদর পাব োচটল ়ে চতনচট পেললর োলে এলস র্লললা, চটচেট! 

  

পেলল চতনচট েো োচমল ়ে িুপ েলর পগল।  ওলদর মলধে  ার র্ল ়েস এেটু পর্বী, পস 

েুতচনলত হাত পর্ালালত পর্ালালত র্লললা, আমালদর োলে চটচেট নাই।  

  

পিোরচট চর্দ্রূলপর সুলর র্লললা, চটচেট নাই পতা পট্রলন উলঠলেন পেন? এটা চে র্াচড়ের 

তর্ঠেখানা? 

  

পেলল চতনচট পরস্পলরর চদলে তাচেল ়ে হাসললা।  র্ড়ে পেললচটই আর্ার পেৌতুলের সুলর 

র্লললা, র্াচড়ের তর্ঠেখানা ়ে র্চস নাই অলনেচদন।  আমরা চফ্রডম ফােঁইটার।  মুচজর্ নগলর 

 ালর্া, র্ডার পেলে র্লল চদল ়েলে প  প ়েসা না োেলল চটচেট না োটললও িললর্।  

  

–চফ্রডম ফােঁইটার? সলে পোলনা আইলডনচটচট োডব আলে? 

  

–পদচখ েী আলে! 
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এেচট পেলল োত হল ়ে পোলন্টর পলেট পেলে প্রেলম র্ার েরললা এেটা চসগালরলটর 

পোলেট, এেটা দামী লাইটার, েল ়েেচট র্ািংলালদবী টাো।  এেটা চর ল ার, েল ়েেটা 

চিউচ ়েিং গাম, পগাটা পােঁলিে রু্ললট…।  মোচজচস ়োলনর  চেলত পস এেটার পর এেটা 

চজচনস পালব নাচমল ়ে রাখলত লাগললা।  তারপর েষচত্রম হতাবার সুলর র্লললা, নািঃ, 

আইলডনচটচট োডব পতা চেেু নাই! 

  

পিোরচট পিাখ র্ড়ে র্ড়ে েলর চর ল ার ও োতুবজগুললা পদখললা।  সলে সলে র্লল উঠললা, 

চঠে আলে, চঠে আলে।  আপনারা পোো পেলে আসলেন, আপনালদর নাম েী? 

  

লম্বা পেললচট র্লললা, এ পহ পহ, চফ্রডম ফােঁইটারলদর নাম চজোসা েরলত নাই।  ধলর 

নোন, আমালদর নাম রচহম, েচরম আর রাম।  চনর্াস র্ািংলালদব! 

  

পিোরচট এর্ার ওলদর আরও োলে এলস অতুেৎসাহী মুখ েলর র্লললা, জালনন আমালদর 

র্াচড়ে চেল খুলনা ়ে, র্ালগরহাট।  ওচদলের খর্র েী? পাচেোনী আচমবলদর আপনারা হঠালত 

পারলর্ন? 

  

এেচট পেলল র্লললা, র্ালগরহাট আচম চিচন।  

  

আর এেজন র্লললা, আপনালদর প্রাইম চমচনস্টার পতা স্বাধীন র্ািংলালদবলে এখলনা 

পরেগচনবান চদলেন না।  চঠেঠাে আমবস সাপ্লাই পপলল আমরা হানাদার র্াচহনীলে 

দবচদলন সার্াড়ে েলর পদলর্া।  

  

–পারলর্ন? সচতে পারলর্ন? 

  

–ইচি ়োর পহল্প না পপললও আমরা পারলর্া।  এেটু পর্বী সম ়ে লাগলর্, আরও চেেু মানুষ 

মরলর্! 
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–আো  াই, এেটা েো চজলেস েরলর্া? র্ািংলালদব স্বাধীন হলল আমরা আমালদর 

র্াচড়েঘর পদখলত প লত পারলর্া? তখন পাচেোনীলদর মতন আপনারাও আমালদর মারলত 

আসলর্ন না পতা? 

  

–আপনালদর র্াচড়েঘর পদখলত  ালর্ন, চনশ্চ ়ে  ালর্ন! তলর্ শুধু পদখলতই  ালর্ন, চফলর 

আর্ার সর্ চেেু দাচর্ েরলল মুবচেল হলর্! 

  

–না, না, োেলত  ালর্া না, শুধু এের্ার পদখলর্া।  আমালদর পুেুলরর িারচদলে িারলট 

চবর্মচন্দর চেল, এখনও পসসর্ আলে? 

  

পট্রন এেটা পস্টবালন পেলমলে, চেেু  াত্রী ওঠা-নামা েরললা এখালন, ওলদর েো আর 

পবানা পগল না।  হারীত  ার্ললা, পিোরচট িলল পগলল পস ঐ পেললচটর সলে েো র্ললর্, 

চেন্তু পসটাও সম্ভর্ হললা না।  পিোরচট এর্ার িলল এললা তালদর দলচটর োলে।  প ন পস 

এে নজর তাচেল ়েই রু্ঝলত পালর, োলদর োলে চটচেট পনই।  

  

পচশ্চমর্ািংলা ়ে সাধুর পপাবালের অত খাচতর পনই।  পিোরচট হারীতলে র্লললা, এই প  

সাধুর্ার্া, চটচেট পদচখ! 

  

হারীত র্লললা, সার, আমরা চরফুচজ।  আমালগা প ়েসা নাই! 

  

পিোরচট র্লললা, চরচফউচজ পতা এচদলে পোো ়ে  ালেন? েোম্প পেলড়ে আপনালদর পতা।  

র্াইলর  ার্ার চন ়েম পনই।  েলোতা ়ে চগল ়ে চ ড়ে র্াড়োলত পে র্লললে? 

  

হারীত পোলনা তেব েরার সুল াগই পপল না।  পিোরচট প্রা ়ে ঘাড়ে ধলরই ওলদর নাচমল ়ে 

চদল হার্ড়ো পস্টবালন।  সচতেই পস নর্ার ঘাড়ে ধলর পঠলা চদল ়েচেল।  

  

পট্রনচট িলল  ার্ার পর হারীত প্লাটফলমব দােঁচড়েল ়ে র্লললা,  ািঃ ে ়েলা! আমরা পুরালনা 

চরচফউচজ, তাই আমালগা পোলনা খাচতর নাই! 
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প াগানন্দ র্লললা, র্ড়েেতবা, এখন েী হলর্? এ পোো ়ে নামাইললা? 

  

পনপু র্লললা, েী আর হলর্? আর্ার পলরর পট্রনটা ়ে উইঠো পড়েলর্া।  সর্ গাচড়েলত িোোর 

োলে না।  

  

হারীত র্লললা, জ ়ে র্ার্া, োলািােঁদ! লোিংটার নাই র্াটপালড়ের   ়ে! আমালগা আর েী 

হলর্,  তর্ার নামাইলর্, ততর্ার নামলর্া।  আর্ার উইঠো পড়েলর্া! চঠে েইেস, পনপু! 

আ ়ে চজলাচপ খাই! পট্রলন চটচেট োইট্টা প ়েসা নটির েলরালনর িাই ়ো চজলাচপ খাও ়ো 

অলনে  াললা! েী েস, নর্া? 

  

আর চর্লবষ চেেু ঝেমাচর হললা না অর্বে।  পলরর পট্রন এললা পবষ চর্লেলল, তালত  াত্রী 

আরও েম।  হারীত উলঠ র্লসই এেটা গান ধরললা : “্মশবান  াললার্াচসস র্লল, ্মশবান 

েলরচে হৃচদ, ্মশবানর্াচসনী বোমা নািচর্ র্লল চনরর্চধ…”  

  

পতমন সুর পনই গলা ়ে, চেন্তু পজার আলে।  েল ়েেজন  ক্ত জুলট পগল আলবপালব।  পর 

পর পর্ব েল ়েেটা গান পগল ়ে পগল পস।  এইরেম  ক্ত পচরর্ষত অর্স্থ্া ়ে পোলনা চটচেট 

পিোর চে তালে নাচমল ়ে চদলত পারলর্? আর এললাই না পেউ।  

  

হারীলতর দলচট পনলম পড়েললা দমদম পস্টবালন।  োবীপুলরর েললাচনলত পপৌেঁলোলত হলল 

এখান চদল ়েই প লত হলর্, চেন্তু হারীত এখন  ালর্ পাচতপুেুলরর আশ্রলম।  প াগানন্দ আর 

নর্ালে পনপুর সলে পাচঠল ়ে চদল ়ে পস হােঁটলত শুরু েরললা।  

  

আজলের সীমালতর অচ েতা খুর্ আবাপ্রদ ন ়ে।  পূর্ব পাচেোন তো র্ািংলালদলব এখনই 

চফলর  ার্ার পোলনা সম্ভার্নাই পনই, অদূর  চর্ষেলতও েী হলর্ তা র্লা  া ়ে না।  

র্ািংলালদব স্বাধীন হললও চে পফরা  ালর্? পস তখন পদখা  ালর্! এখন আর এেচট োজ 

েরা  া ়ে।  পচশ্চমর্ািংলার চরচফউচজ েললাচনগুললা ঘুলর ঘুলর এেটা প াগাল াগ স্থ্াপলনর 

র্ের্স্থ্া অতত েরা উচিত।   ালদর দণ্ডোরলণে পাঠালনা হল ়েলে, তালদর েো চে এখানোর 
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সেলল  ুলল পগলে? তারা মরললা চে র্ােঁিললা, পসই খর্রও পেউ রাখলর্ না? এখানোর 

চরচফউচজলদর মলধে শুরু োলািােঁলদর র্াণী প্রিার েলর তালদর র্ােঁধলত হলর্ এে সূলত্র।  

  

সলন্ধর পর হারীত এলস উপচস্থ্ত হললা পাচতপুেুলরর নারী েলোণ আশ্রলম।  এখালন সলর্ 

আরচত শুরু হল ়েলে, আশ্রলমর র্াইলর চতন িারখানা গাচড়ে দােঁচড়েল ়ে।  প তলর এলস হারীত 

পদখলত পপল পদর্লদউললর সামলন উপচর্টির পগরু ়োর্সনধাচরণী িন্দ্রালে।  চপলঠর ওপর 

পখালা িুল, পিাখ দুচট  ালর্র পঘালর আে্ন ।  প ন এখালন তার চর্লবষ অচধোর আলে, 

এই  চেলত হারীত িলল এললা এলের্ালর সামলন।  ঘণ্টার্ধ্চন ও নামগান অগ্রাহে েলর পস 

পর্ব পজালর র্লল উঠললা, নমস্কার, চদচদমচণ! 

  

িন্দ্রা পিাখ পমলল হারীতলে পদখললা, তার মুলখ পোলনা চর্স্ম ়ে র্া িািলে ফুটললা না, পস 

মষদু স্বলর র্লললা, হারীত এলসলো? র্লসা! 

  

অেবাৎ িন্দ্রা তার র্ার্ার োে পেলে আলগই সর্ শুলনলে।  চেেুক্ষণ অলপক্ষা েরা োড়ো গচত 

পনই, তাই হারীত র্লস পড়েললা চসেঁচড়ের োলে।  ধুললার পধােঁ ়ো ়ে তার পিাখ জ্বালা েলর 

উঠললা।  ঘাড়ে ঘুচরল ়ে ঘুচরল ়ে পস অনে পলােগুললার মুখ পদখার পিটিরা েরললা।  সুিচরত 

পোোও পনই।  

  

আরচত পবষ হর্ার পর প্রসাদ চর্তরণ হললা।  এখালন েী বাত,  ার্গম্ভীর পচরলর্ব! 

দুপুরলর্লা হারীত সীমালত প  দষবে পদলখ এলসলে, লক্ষ অসহা ়ে মুখ, কু্ষধা, অসুখ, 

অচনশ্চ ়েতা, তার সলে এখানোর পোলনা চমলই পনই।  এরা প ন পেউ জালনই না, মাত্র 

পিাব-ষাট মাইল দূলর েী ঘটলে।  

  

িন্দ্রা িলল পগল প তলর।  হারীত  ার্ললা, পসও িন্দ্রালে অনুসরণ েরলর্ চে না, চেন্তু 

েল ়েেজন নারী ও পুরুষ চর্না পাল ়ের বল্ প তর পেলে আসলে ও  ালে, তালদর  চে 

পদলখই মলন হ ়ে চর্না অনুমচতলত পেউ প তলর  া ়ে না।  
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হারীত চঠেই েলর পফলললা, পস চমচনট দলবে অলপক্ষা েরার পর িািালমচি শুরু েরলর্।  

পেন প ন তার মলন হলে, এই আশ্রলমর সর্টাই  ণ্ডাচম।  ধনী র্েচক্তলদর ধমব চর্লাচসতা।  

  

এেটু পলরই এেজন চর্ধর্া মচহলা এলস র্লললা, আসুন, আপনালে িন্দ্রা-মা ডােলেন! 

  

তার সলে সলে হারীত এেটা অচফস ঘর পপচরল ়ে, উলঠালনর পাব চদল ়ে চসেঁচড়ে চদল ়ে উলঠ 

পদাতলা ়ে িলল এললা।  পসই ঘলরর পমলঝলত এেচট র্াঘ-োললর ওপর র্লস আলে িন্দ্রা।  

ঘলরর িারচট পদ ়োল সাদা ধপধলপ, পোলনা আসর্ার্ পসখালন পনই।  

  

িন্দ্রার সামলন এেচট পােলরর োলা  চতব ফল ও চমচটির।  এেচট পশ্বত পােলরর পগলাস 

 চতব জল।  িন্দ্রা সুচমটির স্বলর র্লললা, এলসা, হারীত, র্লসা! 

  

হারীত হােঁটু পগলড়ে র্সললা।  তার চনলজর অলেও স্ন োসীর পর্ব, পস অনে পোলনা 

স্ন োচসনীর পাল ়ে হাত চদল ়ে প্রণাম েরলর্ না।  পস হাত পজাড়ে েলর র্লললা, নমস্কার।  

 াললা আলেন।  আপচন? আচম আমার পেললটার খর্র চনলত আসচে! 

  

িন্দ্রা র্লললা, হোেঁ, সর্ েো হলর্।  আলগ এগুললা পখল ়ে নাও! হারীত এেটুও চিধা েরললা 

না।   াললা খার্ার পপলল পস অগ্রাহে েরলর্ পেন? প্রেলমই এে িুমুলে জলটা পবষ েলর 

র্লললা, আর এেটু জল চদলত র্ললন।  তারপর পস এেটা সলন্দব মুলখ  রললা।  

  

িন্দ্রা চজলেস েরললা তুচম োর োলে দীক্ষা চনল ়েলো, হারীত? 

  

হারীত র্লললা, োউর োলে না।  আমার পপাবােটাই শুধু রঙীন।  আচম আপলনলর পবষ 

 খন পদচখ, তখন আপচন অনেরেম চেললন।  আপচন চে শ্রীরামেষষ্ণ-লর্লুড়ে মলঠর 

  

িন্দ্রা র্লললন, না, আমারও শুধু র্সন রাঙালনাই র্ললত পালরা।  

  

–আপচন প াচগনী হইললন পেন? 

  

–সচতে চে প াচগনী হল ়েচে? ইলে েরললই চে হও ়ো  া ়ে? 
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–আমার পেললটা চে মলর পগলে? 

  

–হারীত, তুচম  চদ আমার নালম অচ ল াগ জানাও, আচম মাো পপলত পনলর্া।  পতামার 

পেলললে আচম চনলজর োলে পরলখচেলাম, তালে পলখাপড়ো পবখালর্া, পদলবর োলজ 

লাগালর্া, এই ইলে চেল।  চেন্তু আচম পাচরচন।  আমালদর পিটিরার ত্রুচট চেল না।   াললা 

মাস্টার পরলখ তালে পড়োলনা হচেল, চেন্তু আোলবর চিললে চে খােঁিা ়ে পপাষ মানালনা 

 া ়ে? পস োেললা না।  

  

–পস চেলস মরললা? 

  

–পে র্লললা, পস মারা পগলে? পস আমালদর র্াচড়ে পেলড়ে িলল পগল।  চেন্তু পস চে সহলজ 

হার স্বীোর েরার পেলল? পস উধাও হল ়ে পগল র্লট, চেন্তু পোলনা না পোলনা  ালর্ পস 

পর্েঁলি োেলর্ই জানতাম।  চেন্তু তার পচরণচত প  এই হলর্–  

  

–পস পিার-েোেঁলচ্চাড়ে হইলে? 

  

–সর্াই তালে র্লল গুণ্ডা।  লোঙা গুণ্ডা।  পস নাচে েো ়ে েো ়ে েুচর িালা ়ে।  এখন পস 

পচলচটেোল পাচটবর হল ়ে  াড়ো খালট।  তার এেটা দল আলে।  

  

োলাটা প্রা ়ে পিলটপুলট পবষ েলর হারীত চিতী ়ে পগলাস জল পখল।  তারপর পচরতষচির 

সলে র্লললা, আিঃ! র্ড়ে  াললা লাগললা।  পেললটা তাইলল মলর নাই? আপলনর র্ার্ার েো 

শুলন মলন হইচেল… পোো ়ে গোলল তালর পাও ়ো  ালর্? 

  

িন্দ্রা মুখ নীিু েলর র্লললা, তা পতা আচম জাচন না।  পলালে নানান েো র্লল।  তার সলে 

আমার পদখা হল ়েচেল মাস েল ়েে আলগ।  পস এো হঠাৎ এই আশ্রলম এলস হাচজর 

হল ়েচেল এেচদন প ালর।  তখনও পেউ জালগচন।  আচম র্াগালন ফুল তুলচে, হঠাৎ পদচখ 

সামলন সুিচরত।  
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িন্দ্রা মুখ তুলল হারীলতর চদলে এে দষচটিরলত পিল ়ে রইললা েল ়েে মুহূতব।  তারপর খুর্ই 

দুিঃচখত  ালর্ র্লললা, আমার ওপর তার পেন প  এত রাগ তা জাচন না।  তালে পদলখ 

আচম খুর্ খুবী হল ়েচেলাম, ফুললর সাচজ পফলল তালে ধলর র্ললচেলাম, সুিচরত, তুই? 

ওমা, এতচদন।  পোো ়ে চেচল? পস আমার েোর পোলনা জর্ার্ চদল না, খপ েলর আমার 

হাত পিলপ ধলর এেটা হোেঁিো টান চদল।  

  

হারীত চজলেস েরললা, আপনালে পস চিলনচেল? পস জানলতা প  আপচন প া চগনী 

হল ়েলেন? 

  

–হ ়েলতা পস জানলতা না।  চেন্তু আমালে চিনলর্ না পেন? আমার চে চেেু র্দল হল ়েলে? 

পসই সোললর্লালতই সুিচরলতর পিাখ টেটলে লাল, মুলখ  ে ে েরলে পনবার গন্ধ, 

রু্ঝলল হারীত, পস পোলনা োরলণ আমার ওপর খুর্ পরলগ চেল, আমালে পজার েলর পটলন 

আশ্রলমর র্াইলর চনল ়ে প লত পিল ়েচেল,  াচগেস পসইসম ়ে আশ্রলমর দালরা ়োন পদলখ 

পফলললা! পেন আমার ওপর তার এত রাগ োেলর্? তুচম চেেু র্ললত পালরা? পসচদলনর 

েো  ার্ললই আমার এত েটির হ ়ে।  আর পস আলসচন।  

  

হারীলতর পোলনা উত্তর পদও ়ো হললা না।  এই সমল ়ে ঘলর ঢুেললন অসমি।  হারীলতর।  

চদলে না তাচেল ়ে চতচন গম্ভীর ালর্ র্লললন, িন্দ্রা, চড চস নেব চমিঃ পিৌধুরী পতামার সলে 

এের্ার পদখা েরলত িান, র্ললেন খুর্ জরুচর! 

  

িন্দ্রা ভ্রূেুচট েলর র্লললা, পুচলব? আশ্রলমর মলধে পুচলব আসলর্ পেন? না র্লল দাও, 

পদখা হলর্ না! 

  

অসমি র্লললন, তা হলল চে তুচম পগলটর র্াইলর  ালর্? 

  

–তার মালন? 

  

–পতামার নালম ও ়োলরন্ট আলে।  আমালে পদখাললন।  
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–আমার নালম ও ়োলরন্ট? তুচম েী র্ললো অসমি? পলােটা পতামালে   ়ে পদখালে!–

আচম চনলজ পসটা হালত চনল ়ে পদলখচে, িন্দ্রা।  

  

–তা হলল তালে ডালো।  

  

েল ়েে মুহূতব র্ালদই দু’জন পুচলব অচফসার ঢুেললন পসখালন।  তােঁরা জুলতা খুলল রাখললন 

র্াইলর।  পোন্ট পরা সলত্ত্বও তােঁরা পমলঝলত হােঁটু পগলড়ে র্লস  চক্ত  লর হাত পজাড়ে েলর 

প্রণাম েরললন িন্দ্রালে।  এেজন িচেলত এের্ার পদলখ চনললন হারীতলে।  অনেজন নম্র 

গলা ়ে র্লললন, আমার নাম চর্না ়েে পিৌধুরী, আচম চড চস নেব, আর ইচন এস চর্ 

চডপাটবলমলন্টর অমলরব দাবগুি।  আপনালে চর্রক্ত েরলত হলে র্লল লচজ্জত।  চর্লবষ 

প্রল ়োজলন এলসচে।  আপনার োলে।  

  

মুখ চতব দাচড়ে পগােঁফ র্ললই হারীলতর মুলখর চর্র্ণবতা পর্াঝা  ালে না।  রু্ে চঢপচঢপ 

েরলে।  তার।  পুচলব পদখললই তার হৃৎেম্প হ ়ে।  পবষ প বত এখালনও পুচলব।  

  

চনলজলে খাচনেটা সামলার্ার পিটিরা েলর পস ষষৎ োেঁপা গলা ়ে র্লললা, আচম তা হলল 

উচঠ, মা জননী? 

  

অমলরব দাবগুি মুখ চফচরল ়ে র্লললন, না, আপচনও র্সুন।  আপনার সলেও েো আলে।  

হারী র্লললা, আচম এনার সালে শুধু পদখা েরলত এলসচেলাম! 

  

অমলরব দাবগুি পহলস র্লললন, জাচন।  আপনার নাম হারী মণ্ডল পতা? সুিচরত মণ্ডল 

আপনার পেলল? 

  

িন্দ্রা র্লললা, আচম সুিচরলতর পোলনা খর্র জাচন না।  পস অতত ে’মালসর মলধে এখালন 

আলসচন! 

  

চর্না ়েে পিৌধুরী র্লললন, আমরা সুিচরলতর পখােঁলজ এখালন আচসচন।  অত সামানে 

র্োপালর আপনালে চডসটার্ব েরতাম না।  আপচন পর্ব  াললাই পতা আশ্রম িালাচেললন।  
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এর মলধে আর্ার নেবাললদর সলে প াগাল াগ রাখলত পগললন পেন? আমরা ধমবস্থ্ালন 

এলস উৎপাত েরলত এলের্ালরই িাই না, চর্শ্বাস েরুন।  চেন্তু আপনার আশ্রমটা সািব 

েরলত আমরা র্াধে! 

  

িন্দ্রা পরলগ উলঠ র্লললা, আমার আশ্রম সািব েরলর্ন মালন? েী অচধোর আলে 

আপনালদর? পোটব পেলে অডবার এলনলেন? 

  

চর্না ়েে পিৌধুরী উলঠ দােঁচড়েল ়ে র্লললন, র্াধা চদলল আমালদর োজটা আরও আনলপ্লজান্ট 

হলর্।  আমরা পাো খর্রটর্র না চনল ়ে পতা আচসচন।  আপচন র্ড়ে  ুল েলর পফলললেন, 

িন্দ্রালদর্ী।  

  

তারপর চতচন পপেন চফলর র্লললন, অসমির্ারু্, আমালদর র্াচে পলােলদর ডােুন! 

২২. পগাল্ডাসব গ্রীলন তুতুললর 

অোপাটবলমন্ট 

পগাল্ডাসব গ্রীলন তুতুললর অোপাটবলমলন্টর দরজা ়ে চতনর্ার পটাো মারললা আলম।  এখন 

সোল সালড়ে আটটা, এই র্েলরর মলধে এমন ঝেঝলে পসানাচল পরাদ আর ওলঠচন।  

পগ্লাচর ়োস সান সাইন  ালে র্লল! এরেম পরাদ পদখললই মনটা িাো হল ়ে ওলঠ, র্াচড়ে 

পেলড়ে েুলট পর্চরল ়ে পড়েলত ইলে েলর।  ইিংলরজরা পদখা হললই পেন আর্হাও ়োর েো 

র্লল, তা এই সর্ চদলন।  পর্াঝা  া ়ে।  এই িীপ ূচমলত পরাদ ওঠা-না-ওঠা ়ে অলনে তফাত! 

পমঘলা চেিংর্া েু ়োবা রা চদলন মলনর মলধে এেটা অলহতুে চর্ষণ্ণতা জমলত োলে।  

সুইলডলন এেটানা প্র প্র েল ়েেচদন পমঘলা োেলল আত্মহতোর সিংখো পর্লড়ে  া ়ে।  

  

পোলনা সাড়ো না পপল ়ে  ুরু পোেঁিোললা আলম।   চদও েচলিং পর্ল আলে, তরু্ দরজা ়ে 

পটাো মারা তার স্ব ার্।  চবস চদল ়ে এেটা গান গাইলত গাইলত আলম আর্ার পটাো চদল।  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 321 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চতনর্ার।  এত সোললই তুতুল পর্চরল ়ে পগলে? তার পতা আজ র্ালরাটার আলগ 

হাসপাতালল চডউচট পনই।  

  

তরু্ তুতুল বচপিং েরলত প লত পালর।  চেিংর্া গতোল পতা পফালন র্ললচেল ওর চত্রচদর্মামা 

  

বহলর এলসলেন, তােঁর সলেই পদখা েরলত পগলে হ ়েলতা।  

  

এই অোপাটবলমলন্টর এেটা িাচর্ োলে আললমর োলে।  তুতুল র্াইলর পগললও পস এখালন 

অলপক্ষা েরলত পালর।  খুট েলর দরজাটা খুলল পস প তলর ঢুলে অর্াে হল ়ে পগল।  তুতুল 

ঘুলমালে! 

  

তুতুললর গাল ়ের ওপর রূলপাচল পাড়ে পদও ়ো এেটা সমুলদ্রর মতন নীল রলঙর েম্বল।  

বীত-গ্রীে র্ালরা মাসই তুতুল রাচত্তলর ঘলরর চহচটিং অফ েলর পদ ়ে।  র্াইলর পরাদ োেললও 

তুতুললর ঘরটা এখনও ঠাণ্ডা।  সমে পদবা টানা, তাই আলধা অন্ধোর।  

  

এেটা পদবা সচরল ়ে চদল আলম।  পরালদর পরখা পসাজাসুচজ চগল ়ে পড়েললা তুতুললর মুলখ।  

তালতও তার ঘুম  াঙললা না পদলখ আলম রু্ঝললা, তুতুল চিচপিং চপল পখল ়েলে।  ইদানীিং 

প্রা ়েই তার ঘুম আলস না র্লল ওষুধ পখল ়ে ঘুলমালত হ ়ে।  

  

আলম এে দষচটিরলত পিল ়ে রইললা।  প ন এে ঘুমত রাজেনো।  চনিঃশ্বালস সামানে দুলল 

উঠলে রু্ে 

  

মাোর ষষৎ পোেঁেড়ো িুল েচড়েল ়ে আলে র্াচললবর ওপর।  অলনেগুচল স্বলনর পরব এখলনা 

পললগ আলে মুখশ্রীলত।  চব ়ের ও পাল ়ের োলের পসানার োচঠ রূলপার োচঠ র্দলার্দচল 

না েলর চদলল এই েনো জাগলর্ না।  

  

আলম  ার্ললা, এই পমল ়েচট তার চনজস্ব।  পষচের্ীলত এমন পোলনা েো পনই  া পস 

তুতুললে র্ললত পালর না।  পস খুর্  াললা েলরই জালন, তুতুল তার জনে প্রাণ চদল ়ে চদলত 

পালর 
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তুতুল এমনই সৎ প  পস আলমলে  াললালর্লসলে র্লল আর পোলনা  ুর্লের সলে েক্ষলনা 

এেটুও োটব েলর না।  লণ্ডলন ইচতমলধে েম পেলল পতা তুতুললে জ্বালাতন েলরচন।  এখন 

অলনলেই পজলন পগলে প  তুতুললর সলে ফচস্টনচস্ট েরলত চগল ়ে পোলনা সুচর্লধ হলর্ না।  

তরু্ তুতুল আললমর সলেও এেটা আড়োল পরলখলে।  বারীচরে সম্পলেবর র্াধার র্োপারটা 

পতা আলেই, তুতুল চেেুলতই চর্র্াহপূর্ব চমললন রাচজ ন ়ে।  আলমও েখলনা পজার েলরচন।  

চেন্তু তা োড়োও আরও এেটা চেলসর প ন আড়োল রল ়ে পগলে, তুতুললে এে এে সম ়ে 

রু্লে জচড়েল ়ে ধলরও মলন হ ়ে, পস খুর্ দূলরর মানুষ! 

  

আলম শুলনলে, তার র্নু্ধরা আড়োলল র্লল, এেটা নরম-সরম এে পফােঁটা পমল ়ে েী জাদুই 

জালন।  আললমর মতন এেটা পর্পলরা ়ো পেলললে এলের্ালর প ড়ো র্াচনল ়ে পরলখলে! 

  

আলম তুতুললর পালব হােঁটু পগলড়ে র্লস আঙুল চদল ়ে তার েপাল পেলে েল ়েেটা িুল 

সচরল ়ে চদল, পিালখর পাতা ়ে আললতা েলর আঙুল পর্ালাললা, পঠােঁলট পঠােঁট পোেঁ ়োললা।  

  

এর্ালর তুতুল পজলগ উলঠ পিাখ পমলল প্রেলম আতচঙ্কত, তারপলরই আলমলে চিনলত পপলর 

লচজ্জত হল ়ে তাড়োতাচড়ে উলঠ পড়েলত পগল।  আলম তার োেঁধ ধলর পিলপ র্লললা, না না 

না।  অমন ধড়েফড়ে েলর ঘুম পেলে ওঠা পমালটই  াললা না স্বালস্থ্ের পলক্ষ।  পটইে ইল ়োর 

টাইম! আলগ িকু্ষ পমলল  াললা েলর পষচের্ীটা, অেবাৎ চনলজর ঘরটা পদলখা, তারপর 

জানালা চদল ়ে অোবখানা পদলখা, তারপর এেটা হাত পতাললা, র্াচে বরীরটার ঘুম  াঙার 

আরও সম ়ে দাও! 

  

তুতুল আপচত্ত েরললা না, পস আর্ার র্াচললব মাো চদল।  

  

আলম চজলেস েরললা, োল আর্ার চিচপিং চপল পখল ়েচেস? ে ়েটা? 
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োল রাচত্তলর খুর্ মাোর  ন্ত্রণা েরচেল, এখনও গাটা মোজমোজ েরলে, পস েো তুতুল 

আলমলে র্লললা না।  আলম খুর্ ফুরফুলর পমজালজ আলে।  পস আঙুল তুলল পদখাললা 

দুলটা।  তারপর র্লললা, তুচম েতক্ষণ এলসলো? 

  

আলম র্লললা, মলন পতা হইতালে প ন অনতোল! ওলর তুলতুচল, এই পসানা রলঙর 

পরাদ্দুর পতার মুলখ আইসো পড়েলে, পতালর আইজ এলের্ালর পজনুইন চপ্রলন্সস-এর মতন 

পদখাইতালে।  তা চপ্রলন্সস, পগালাম হাচজর, েী হুেুম ে’ ন!  

  

তুতুল ফোোলস  ালর্ পহলস র্লললা, িা না পখল ়ে উঠলত ইলে েরলে না।  তুচম পেটচলটা ়ে 

জল  লর িাচপল ়ে পদলর্? 

  

–অর্বেই! আচম পতালর পর্ড-চট চদমু! ই  আই বোল সা ব ইল ়োর পেেফাস্ট ইন পর্ড।  

পটাস্ট উইে মামাললড, এগস অোি পর্েন।  

  

–আলম, দারুন খারাপ এেটা স্বন পদলখচে োল–  

  

–চসচ লাইজড পলালেরা স্বন চনল ়ে অলনের সলে আললািনা েলর না।  খারাপ স্বলনর েো 

পতা োরুলেই র্ললত নাই! 

  

–পতামালেও র্লা  ালর্ না? 

  

–আমালে র্ললত হলর্ না, আচম পগস েলর চনল ়েচে।  তুই স্বন পদলখচেস প  আচম মলর 

পগচে।  তাই পতা? তার মালন র্হু চদলনর মলধে আমার মরণ নাই!  

  

–আলম, আচম র্াচড়েলত  ালর্া! 

  

–র্াচড়ে? পোন র্াচড়ে? তুই আমার র্াচড়েলত  াইলত িাস? িল িল িল িল, একু্ষচন িল।  

েতচদন ধলর তালে র্লচে, শুধু শুধু দুলটা অোপাটবলমলন্টর  াড়ো পগানার পোলনা মালন হ ়ে 

না।  
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–আচম পদলব  ালর্া! 

  

–পদব, মালন ইচণ্ড ়ো ়ে? স্বােবপর! তুই না র্ললচেচল, আমার সালে এে সালে েলোতা ়ে 

 াচর্? এখন তুই এো এো পাচলল ়ে প লত িাস? 

  

–পেন, তুচম  ালর্ না আমার সলে? আমরা দু’জলনই  ালর্া! 

  

–এখন? পাগল নাচে? ফাণ্ড পরইচজিং পপ্রাগ্রাম চনল ়ে এখন আচম েত র্েে জাচনস না? এই 

বচনর্ালরই পতা চপোলডচললত এেটা র্ড়ে জমাল ়েত আলে।  তা োড়ো আমার আর েুচট 

পাওনা পোো ়ে? পাচেোলন আটো পলড়ে সর্ েুচট খরি হল ়ে পগলে না? 

  

রা্ন াঘলরর গোস পস্টাল  হুইবচলিং পেটলটা হুইবল চদল ়ে উঠললা।  আলম উলঠ পগল 

পসখালন।  তুতুল চট র্োগ পেন্দ েলর না, তাই আলম পাতা িা প জাললা।  োর্াডব পেলে 

োপ-সসার র্ার েলর, চিচন খুেঁলজ, দুধটা এেটু গরম েলর িা র্ানাললা চনপুণ হালত।  

  

দুচট োপ হালত চনল ়ে চফলর আসলত আসলত র্লললা, দুধর্রণ েনো ওলগা, েুির্রণ পেব, 

এই নাও পতামার িা! আচম চনলজর হালত িা র্াচনল ়ে এেটা পমল ়েলে খাও ়োচে, এই েো 

শুনলল আমার র্াপ-দাদারা ের্লরর মলধে চবউলর উঠলর্! আমালদর পিাদ্দ পুরুলষ পেউ 

এসর্ েলর নাই! দোখ পতা, পেমন হল ়েলে?  

  

িাল ়ে িুমুে না চদল ়ে তুতুল আললমর চদলে পিল ়ে রইললা এে দষচটিরলত।  তারপর হঠাৎ পস 

উলঠ আলমলে জচড়েল ়ে তার রু্লে মাো পরলখ আতব স্বলর র্ললত লাগললা, আলম, আচম 

 চদ হঠাৎ মলর  াই! আমার চেেুই চে পাও ়ো হলর্ না? আচম েী এমন পদাষ েলরচে? 

  

আলম সন্ত্রে পর্াধ েরললা।  তুতুললর এইরেম র্ের্হার এলের্ালরই অস্বা াচর্ে।  

এতচদলনর ঘচনষ্ঠতার পলরও তুতুল েখলনা চনলজ পেলে আমালে আচলেন েলর না, আলম 

তালে োলে টানললও পস লজ্জা পা ়ে।  আজ েী” এমন ঘটললা? চনশ্চ ়েই গত রাচত্তলরর 

দুিঃস্বলনর ফল! 
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তুতুললর মাো ়ে হাত রু্ললালত রু্ললালত আলম র্লললা, এ েী পেললমানুষী েরচেস? হঠাৎ 

মরার েো উঠলে পেন? এই তুলতুচল, তাো, আমার মুলখর চদলে তাো, েী হল ়েলে 

সচতে েলর।  র্ল? 

  

মুখ না তুলল তুতুল র্লললা, আচম খুর্ খারাপ! স্বােবপর! প্রেম প্রেম এলস পদলবর জনে 

মন েটফট েরলতা, প্রলতেেচদন চফলর প লত ইলে েরলতা।  আর এখন, িার র্ের পেলট 

পগলে, এের্ারও  াইচন,  াও ়োর েো মলনই পলড়ে না।  আমার মা, আমার মামা-

মামীমারাও পেউ আমার পফরার েো চিচঠলত পললখ না, তারা রু্লঝ পগলে প  এই স্বােবপর 

পমল ়েটা আর চফরলর্ না, শুধু চনলজলে চনল ়েই 

  

-–চঠে আলে, এের্ার ঘুলর আ ়ে পদব পেলে।  আচম চটচেলটর পখােঁজ চনচে।  

  

–আচম এো  ালর্া না।  পতামালেও প লত হলর্ সলে।  

  

–আমার প   াওলনর এখন পোলনা উপা ়ে নাই পর! পহচ  পরসপনচসচর্চলচট চন ়ো র্সচে।  

এখন লণ্ডন োড়োর প্রশ্নই ওলঠ না।  পতার মন খারাপ হল ়েলে, তুই ঘুলর আ ়ে।  

  

তুতুল এর্ার সিং ত হল ়ে পিাখ মুেললা।  এতচদলনও পস চিচপিং সুেলট অ েে হ ়েচন, বাচড়ে 

পলরই পবা ়ে।  আেঁিল চঠে েলর, মাোর িুলল আঙুল িালালত িালালত র্লললা, গত 

রচর্র্ালরর চমচটিং-এ হাসান প  র্লললা, মুচক্তল াদ্ধালদর জনে পতামরা প  ফাি তুললো, 

পােঁি হাজার পাউি উঠলল পতামালদর মলধে এেজন পসই টাো চনল ়ে  ালর্, ওলদর হালত 

তুলল পদলর্।  তখন তুচম প লত পালরা না? 

  

–হাসালনর চনলজরই  াও ়োর ইো খুর্।  

  

–হাসালনর পাচেোনী পাসলপাটব, চ সা পালর্ চে না চঠে পনই।  চেন্তু পতামার চেচটব 

পাসলপাটব, পতামার পলক্ষ  াও ়োই সুচর্লধ।  
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–পােঁি হাজার পাউি পতা এখলনা ওলঠ নাই।  তা োড়ো আমার সাজাচর র্ন্ধ রাখার অসুচর্ধা 

আলে।  তুই এোই এর্ার  া।  লক্ষ্মীলসানা! চবচরন প  ট্রাল ল এলজচন্সলত োজ েলর, 

পসখান পেলে আচম ধালর পতার চটচেট পেলট পদলর্া।  

  

–আচম চেেুলতই এো  ালর্া না! তুচম খুর্  াললা েলরই জালনা, আচম পতামালে এখালন।  

এো পফলল পরলখ প লত পারলর্া না।  তার মালন আমার পদলব পফরা হলর্ না! এর মলধে 

আচম  চদ মলর  াই–  

  

তুতুললর পিালখ আর্ার জল এলস  ালে পদলখ আলম পচরলর্ব হালো েরার জনে র্লললা, 

ব্লোেলমইল, চদস ইজ ব্লোেলমইল।  পমল ়েলদর চিরোললর অস্ত্র, পিালখর জল! ওলর দুটুির 

পমল ়ে, আচম পতার মতললার্খানা  াললা েলরই রু্লঝচে! 

  

–েী রু্লঝলো? 

  

–আমালর সালে চনল ়ে তুই েলোতা ়ে  াচর্।  তারপলরর চিত্রনাটেখানা এই রেম।  ও ়োন।  

ফাইন মরচনিং ড ক্তর চমস র্চহ্নচবখা সরোর চর্লাত পেলে চফরলর্ন েলোতা ়ে, মামা-

মামী,  ালগ্ন- াগ্নী আর মাল ়ের জনে অলনে পপ্রলজন্ট সলে চনল ়ে, পটপ পরেডবার, েোলমরা, 

পারচফউম, ট্রানচজস্টার এইসর্ হাচর্জাচর্।  সর্াই খুর্ খুচব, র্াচড়েলত তহ তি, িািালমচি।  

এর মলধে এেজন।  চজলেস েরলর্, র্চহ্নচবখা, পতামার সালে ঐ পলােচট পে? ঐ প  

পিালরর মতন মুখ েলর।  তর্ঠেখানা ়ে র্লস আলে? ডক্তর চমস র্চহ্নচবখা সরোর প ই 

তার লিলনর র্নু্ধচটর পচরি ়ে।  পদলর্ন, অমচন তােঁর মা, চহন্দু ঘলরর চর্ধর্া চিেধখর চদ ়ো 

ওঠলর্ন, আেঁ? এই পসই পমােলমালনর োও ়োল, অোলর তুই চর্ ়ো েরলত িাস? আচম 

আইজই গলা ়ে দচড়ে চদমু, চর্ষ খামু! এই সর্ েইলত েইলতই িকু্ষ উটাই ়ো অোন! 

তখন ডক্তর চমস র্চহ্নচবখা সরোর অশ্রু  ারাক্রাত।  ন ়েলন র্ললর্ন,  াই আলম, তুচম 

পতা পদখললই সর্।  আমার খুর্ই ইলে চেল পতামালে বাদী।  েরার, চেন্তু মাল ়ের মলন 

দুিঃখ চদই েী েলর? দবটা ন ়ে, পােঁিটা ন ়ে, আমার এেটা মাত্র মা? পসই মা আত্মঘাচতনী 
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হলল আমার প  নরলেও স্থ্ান হলর্ না।  তাই, পহ র্নু্ধ চর্দা ়ে! তুচম পতামার পলে  াও, 

আচম আমার পলে।  পবলষর েচর্তা! 

  

–তুচম র্লম্ব চফললমর চিত্রনাটে চলখলল সচতেই অলনে টাো পরাজগার েরলত পারলত! 

  

–আমার টোললন্ট প  েতচদলে ওল ়েলস্টড হললা।  ডাক্তাচর োড়ো আচম অনে অলনে চেেুই 

 াললা পাচর।  

  

–তলর্ তুচম আমালে  াললা পিনা না তাই র্চহ্নচবখা সরোলরর িচরত্রটা এলের্ালরই দােঁড়ে 

েরালত পালরাচন।  লিন োড়োর আলগ র্চহ্নচবখা সরোর এেটা দুিঃস্বন পদলখচেল, পসটা 

তুচম  ুলল  ালো! 

  

–ওিঃ, আর্ার পসই দুিঃস্বলনর েো।  পসটা শুনলতই হলর্? র্াইলর েী সুন্দর এেখানা সোল, 

তার মলধে দুিঃস্বন! চঠে আলে, র্ললা, শুচন! 

  

–আচম দুিঃস্বন পদলখচে প  এেটা চর্চেচর পিহারার, র্াউণু্ডলল, দাচ ়েত্বোনহীন মুসলমান 

পেললর সলে আমার চর্ল ়ে হল ়ে  ালে! 

  

–আেঁ? পস আর্ার পে? স্বলন তার মুখখানা পদলখলো? 

  

–অফ পোসব পদলখচে! পস এেজন পিা ডাক্তার, ডাক্তাচর োড়ো অনে পােঁি রেম র্োপার 

চনল ়ে পমলত োলে।  প ালরর স্বন চমলেে হ ়ে না।  েলোতা ়ে  ার্ার আলগই পসই পলােটার 

সলে 

  

আমার চর্ল ়ে হল ়ে  ালর্! _ খুর্ই অচ লপ্রত চেেুও হঠাৎ সামলন এলস পড়েলল তালে গ্রহণ 

েরা সহজ হ ়ে না।  গত আড়োই র্ের ধলর আলম তুতুললে চর্ল ়ে েরার জনে ঝুললাঝুচল 

েলরলে, তুতুল চেেুলতই তালত সা ়ে চদলত পালরচন।  আজ হঠাৎ তুতুল চনলজ পেলেই পস 

প্রোর্ চদলত আলমই চিধা েরলত লাগললা।  তুতুল চে পঝােঁলের মাো ়ে এরেম র্ললে? 
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তুতুললর মাল ়ের আপচত্তর েো পস জালন, পস  দ্রমচহলার পসচন্টলমলন্ট হঠাৎ আঘাত 

পদও ়ো  া ়ে না, তােঁলে  াললা েলর রু্চঝল ়ে সুচঝল ়ে— 

  

আলম নরম গলা ়ে র্লললা, তুচম পদলব পফরার জনে পডসপালরট হল ়ে এই েো র্ললো, 

তাই না? আচম জাচন, হঠাৎ পদলবর মানুষজলনর েো মলন পড়েলল েী সািংঘাচতে টান 

হ ়ে।  আর এেচদনও এখালন োেলত ইলে েলর না।  তুচম আমালে সলে চনল ়ে েলোতা ়ে 

 ালর্ েো চদল ়েচেলল।  আচম  চদ পসই সঙ্কল্প পেলে পতামালে মুচক্ত চদই? চরল ়েচল, আই 

ওন্ট মাইি, তুচম এো ঘুলর এলসা! 

  

তুতুল চর্োনা পেলে পনলম এললা।  র্ােরুলম  ার্ার জনে েল ়েে পা এচগল ়েও চফলর 

তাোললা আললমর চদলে।  তার মাো টলটল েরলে, দুই  ুরুর মাঝখালন চিচড়েে চিচড়েে 

র্েো।  পাল ়েও প ন পজার পালে না।  োল রাচত্তর পেলেই মলন হলে, তার আর পর্বীচদন 

আ ়েু পনই।  

  

আর্ার পস আললমর রু্লের ওপর ঝােঁচপল ়ে পলড়ে চফসচফস েলর র্লললা, আলম, আমালে 

ধলরা, আমালে বক্ত েলর ধলর রালখা।  আমালে পোলনাচদন পেলড়ে চদও না।  

  

র্াচড়ে পেলড়ে ওরা পর্চরল ়ে পড়েললা পেঁ ়েতাচিব চমচনট পলর।  আোব এখলনা পচরষ্কার।   চদও 

েুচটর চদন ন ়ে, তরু্ আজ পটমস নদীর ধালর পর্ব মানুষজলনর চ ড়ে।  এর মলধে টুচরস্ট 

আলে অলনে, লিন বহলরর রু্লড়োরু্চড়েরাও আজ পরাদ পপাহালত র্াইলর পর্চরল ়ে এলসলে।  

অচফস পাচলল ়ে িলল এলসলে  ুর্ে- ুর্তীরা।  

  

ও ়োটালু েীজ পপচরল ়ে গাচড়েটা পােব েলর ডান চদলের এমর্োঙ্কলমন্ট ধলর খাচনেটা 

হােঁটললা তুতুল আর আলম।  তুতুললর বরীরটা এখন অলনেটা  াললা লাগলে।  দু’ জলনর 

হালত হাত, ধরা।  পরচলিং-এর ধালর এেটা ফােঁো পর্ি পপল ়ে র্সললা ওরা এে সম ়ে।  

এমন চেেু র্ড়ে নদী ন ়ে, তরু্ এই নদী চদল ়ে র্হু চস্টমার ও পর্াট িলল।  টুচরস্টলদর ঘুচরল ়ে 

পদখা ়ে প  পর্াটগুললা, পসগুললা আজ  চতব।  পরাদ্দলরর চদন মালনই প ন এ পদলব উৎসলর্র 

চদন।  
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োলেই এেটা স্টলল সোি উইি, হট ডগ আর েচফ চর্চক্র হলে।  আলম উলঠ চগল ়ে হট 

ডগ, েচফ আর এে পগাে পপপার নোপচেন চনল ়ে এললা।  সোলল পেেফাস্ট খাও ়ো হ ়েচন।  

দুপুলর ওরা চন ়েম েলর লািও খালর্ না, আজ সারাচদন এখালন পসখালন ঘুরলর্, আর 

র্ালর র্ালর টুচেটাচে খালর্।  ইলে হলল লিং ড্রাইল  পোলনাচদলে চগল ়ে এেটা পোলনা 

গ্রালমর পার্-এ র্সলত পালর।  

  

হঠাৎ এেটু দূলর এেজন বাড়েী পরা মচহলার চদলে পিাখ পড়েলতই আলম র্লললা, চবচরন 

না? 

  

মচহলাচট ওলদর চদলে পপেন চফলর হােঁটলে, তার সলে এেজন পুরুষ।  মলন হলে চবচরন 

আর মুরচবদ আলম চজেস েরললা, ওলদর ডাচে? 

  

তুতুল মাো পহচলল ়ে সম্মচত জানাললা।  

  

আললমর মুলখ তখন অলধবে খার্ার।  পসটা পোলনাক্রলম পবষ েলর পস উলঠ দােঁচড়েল ়ে।  

ডােললা, চবচরন! মুরচবদ! তারপর এলদলবর চন ়েম লঙ্ঘন েলর আর এের্ার পর্ব 

পজালরই পডলে উঠললা।  

  

পসই নারী-পুরুষ  ুগল এচদলে চফরললা না, হঠাৎ পনলম পগল এেচদলের চসেঁচড়ে চদল ়ে।  

অলনেটা দূলর িলল পগলে, এখন পদৌলড়ে পগললও পর্াধহ ়ে ওলদর ধরা  ালর্ না।  

  

আলম আর পিটিরা েরললা না।  চফলর এলস র্লস পলড়ে র্লললা, ওরা শুনলত পা ়েচন! 

  

তুতুল র্লললা, হোেঁ, শুলনলে।  চবচরন এের্ার আমালে পদলখওলে।  ও আজোল ইলে েলর।  

আমালে অো ল ়েড েলর।  

  

–পসচে? চবচরন পতামালে অো ল ়েড েরলর্ পেন? পস পতামার  াললা র্নু্ধ না? 
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–হোেঁ, র্নু্ধত্ব চেল এে সম ়ে।  চেন্তু গত সিালহ এেটা চটউর্ পট্রলন চবচরন আর আচম এেই 

োমরা ়ে উলঠচেলুম।  চবচরন এেটু দূলর র্লসচেল।  আমার সলে পিাখালিাচখ হলত ও পিাখ 

চফচরল ়ে চনল।  তারপর পনলম পগল পলরর পস্টবলন,  তদূর মলন হ ়ে পসখালন ওর নামার 

দরোর চেল না, নামার সম ়ে আমার চদলে এের্ার তাোললা না প বত! আলম, তুচম 

প মন আমার মাল ়ের েো র্ললা, পস রেম আমালে চর্ল ়ে েরার জনে পতামার অলনে 

আত্মী ়ের্নু্ধও চর্রক্ত হলর্, তুচম পস জনে ততচর পেলো! 

  

আলম গম্ভীর ালর্ এেটুক্ষণ চসগালরট টানললা।  তারপর র্লললা, এটা পস র্োপার ন ়ে।  

আরও েমচপ্ললেলটড।  চবচরন পফব্রু ়োচর মালস মুরচবদলে চর্ল ়ে েরললা,  চদ আর এেটা 

মাস ও ওল ়েট েরলতা! এে মালসর মলধে প  অলনে চডফালরন্স হল ়ে পগল! 

  

তুতুল রু্ঝলত না পপলর চজলেস েরললা, পফব্রু ়োচর আর মািব মালসর মলধে েী চডফালরন্স 

হল ়ে পগল? ||||||||| 

  

–পফব্রু ়োচর মালসও মুরচবদ আর আমরা সর্াই চেলাম পাচেোনী।  চেন্তু পাচেোলনর 

দুলটা উইিং চে আর এে োেলর্? পচিলব মালিবর পর এেটা পল ়েন্ট অফ পনা চরটানব এলস 

পগল না? এের্ার  খন লড়োই শুরু হল ়েলে, এখন ইস্ট পাচেোলন স্বাধীন র্ািংলালদব 

হলর্ই! তুচম পর্াধহ ়ে জালনা না, এরমলধেই লিলন ইস্ট পাচেোনী আর ওল ়েস্ট 

পাচেোনীলদর মলধে বাপ দুলটা  াগ হল ়ে পগলে, মুখ পদখালদচখ র্ন্ধ।  সাউে লিলনর 

এেটা পালর্ েরািীর চেেু োত্র আর ঢাোর চেেু োলত্রর মলধে তেবাতচেবর পর হাতাহাচত 

প বত হল ়ে পগলে।  মুরচবদ ওল ়েস্ট পাচেোনী।  চবচরন এখন েী েরলর্ : র্াঙালীলদর সলে 

ও চে আর পখালাখুচল চমবলত পারলর্? 

  

–চেন্তু মুরচবদ ইজ আ প চর গুড পফ্রি অফ আস।  িমৎোর মানুষ।  পস ওল ়েস্ট পাচেোনী 

র্ললই পতামরা তার সলে আর চমবলর্ না? 

  

–পলর এেসম ়ে হ ়েলতা চঠে হল ়ে  ালর্।  চেন্তু এখন খুর্ পর্বী পটনবান, পরস্পলরর প্রচত 

িরম অচর্শ্বাস, এখন পমলালমবা বক্ত হলর্ চঠেই।  
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–আচম পোলনা মানুষলে তার পদলবর পচরি ়ে র্া জাচতর পচরি ়ে চদল ়ে চর্িার েরা খুর্ই 

অপেন্দ েচর! োহ্মণ পচিত র্ললত  া পর্াঝা ়ে, চর্দোসাগরমবাই চে তাই? আইনস্টাইন 

চে শুধু ইহুচদ? চহটলার জামান চেললন র্লল চে সর্ জামান… 

  

–আহা, আমালে তুচম পেললমানুলষর মতন পর্াঝার্ার পিটিরা েরলো পেন, আচম চে এসর্ 

জাচন না? চেন্তু  ুলদ্ধর সম ়ে ঘষণা আর অচর্শ্বাস এমনই তীে হ ়ে।  

  

– ুদ্ধ হলে ইস্ট পাচেোলন, তা র্লল লিলনও ঝগড়ো েরলত হলর্? তুচম  াই র্ললা, আচম 

আমালদর চর্ল ়েলত মুরচবদলে পনমত্ন  েরলত িাই! 

  

–আচম পতা ওলদর ডােলাম।  তুচমও র্ললো, ওরা ইো েলর এললা না! রাচত্তরলর্লা 

পটচললফান না েলরই ওরা দু’জলন উপচস্থ্ত হললা চবচরন-মুরচবদলদর র্াচড়েলত।  সারও ়োর 

মুরচবদ ইচতহালসর দুধবষব োত্র, অধোপে র্োসালমর চপ্র ়ে চবষে।  পর্লসাইজ পালেব ওলদর 

সুন্দর পোট্ট র্াচড়ে।  সারও ়োর মুরচবলদর জ্স্থ্ান লালহার, চেন্তু ওর র্ার্া পাচেোন।  

চসচ ল সাচ বলসর র্ড়ে অচফসার, সাত র্ের ঢাো ়ে চেললন।  পসই সুর্ালদ মুরচবদও 

পচরষ্কার র্ািংলা র্ললত পালর।  পাঠানলদর মতন লম্বা-িওড়ো পিহারা, তােঁর মুলখ র্ািংলা 

শুনলত পর্ব মজা লালগ।  

  

ওলদর পদলখ চবচরন খাচনেটা আড়েটির পর্াধ েরললও মুরচবদ সাগ্রলহ অ েেবনা জানাললা।  

আজ সলন্ধর পলরও ঠাণ্ডা পলড়েচন।  খুলল পদও ়ো হল ়েলে জানলার োলির পািা, সাদা 

পনলটর পদবা র্াতালস উড়েলে, এলদলব এই দষবে চর্লবষ পদখা  া ়ে না।  

  

আলম র্লললা, পতামালদর দাও ়োত চদলত আসলাম।  আগামী বচনর্ার আমরা চর্ল ়ে 

েরচে।  পগাল্ডাসব গ্রীলন তুতুললর অোপাটবলমলন্ট খুর্ পোট্ট এেটা পাচট, পতামালদর 

দুইজনলেই পসখালন আসলত হলর্।  
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চবচরন পতড়েো পিালখ তুতুললর চদলে তাোললা।  মুরচবদ র্লললা, পনিট বচনর্ার? এত 

তাড়োতাচড়ে? হঠাৎ চঠে হললা রু্চঝ? 

  

আলম তুতুললর মাো ়ে পটাো পমলর র্লললা, এই পমল ়েটা এলের্ালর চর্ল ়ে পাগলী হল ়ে 

পগলে! পরাজ ঘোন ঘোন েরলে, আমা ়ে চর্ল ়ে েলরা, আমা ়ে চর্ল ়ে েলরা! তাই আর না 

েলর উপা ়ে েী র্ললা।  

  

মুরচবদ হা-হা েলর পহলস উলঠ র্লললা, গুড েজ ফর পসচললেবন।   াললা ইটাচল ়োন পরড 

ও ়োইন আলে, পখালা  াে তা হলল? 

  

আলম র্লললা, আপচত্ত নাই।  

  

তারপরই পস চবচরলনর চদলে তাচেল ়ে ধমে চদল ়ে র্লললা, এই পেমচর, তুই মুখ পগামড়ো 

েইরা আলোস, েো েস না প ? আমালগা বাদীর খর্র শুইনো তুই খুবী হস নাই? 

  

চবচরন েটির েলর মুলখ হাচস ফুচটল ়ে র্লললা, ওমা, খুবী হলর্া না পেন? চেন্তু পতামালদর 

পাচটবলত আমরা  ালর্া, অনে পেউ  চদ চেেু মলন েলর? 

  

–পে েী মলন েরলর্? ঐ সর্ েো র্াদ পদ, শুধু ও ়োইন খালর্া না, আমার কু্ষধা পাইলে, 

চেেু খার্ার পদ! 

  

চবচরন তরু্ র্লললা, আলম  াই, এেটা সাফ েো র্চল।  পতামালদর হাসান হাচফজ  চদ 

পসখালন োলে, পস পাচটবলত আচম আর মুরচবদ  ালর্া না! পসই পলাে েল ়েেচদন আলগই 

আমালে র্লললে, আচম নাচে র্াঙালীর দুবমনলর বাদী েরচে! 

  

আলম চেেু উত্তর পদর্ার আলগই মুরচবদ আললমর হালত এেটা িাপড়ে পমলর মষদু পহলস 

র্লললা, পডান্ট ও ়োচর, হাসান ওরেম েো র্লললও আচম পতামালদর পাচটবলত  ালর্া।  

আই পডান্ট মাইি।  আচম ডক্তর র্চহ্নচবখা সরোলরর এেজন পগ্রট অোডমা ়োরার।  
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ও ়োইন পর্াতললর েেব খুলল পস দুচট পগলালস ঢালার পর তুতুললে চজেস েরললা, 

আপচন এেটু পান েরলর্ন পতা? আজ আপনালে এেটু মুলখ পোেঁ ়োলতই হলর্।  

  

তুতুল র্লললা, হোেঁ, এেটু চনলত পাচর।  চবচরন খালর্ না? 

  

মুরচবদ র্লললা, চবচরন? সাচ্চা মুসলমান পজনানার মতন বরার্ ওর োলে হারাম।   ত 

পর্াঝার্ার পিটিরা েচর প  ও ়োইন আর মদ এে ন ়ে, তা রু্ঝলর্ না।  আরর্রা ও ়োইন োলে 

র্লল জানলতাই না।  আরও মজার েো, চবচরন হালচফল আমার সলে উদুবলত র্াতচিত 

শুরু েলরলে।  বী ও ়োন্টস টু চর্োম আ ট্র পাচেোনী! 

  

পগলালস িুমুে চদল ়ে আলম র্লললা, মুরচবদ, পতামালে এেটা েো চজলেস েচর, ইস্ট 

পাচেোলন আচম প  অতোিার শুরু েলরলে, চনরীহ চসচ চল ়োনলদর খুন েরলে, গ্রাম 

জ্বাচলল ়ে।  চদলে, পস খর্লর তুচম চর্শ্বাস েলরা? 

  

মুরচবদ র্লললা, চেচটব োগজগুললালত চেেু চেেু খর্র পর্চরল ়েলে।  চর্শ্বাস না েলর উপা ়ে 

েী? 

  

–টাইম, চনউজ উইলেও সাঙ্ঘাচতে সর্ চর্র্রণ পর্চরল ়েলে।  আলমচরো র্রার্রই 

পাচেোলনর সামচরে সরোরলে মদৎ পদ ়ে, পসই পদলবর োগলজ  চদ পাে আচমবর 

অতোিালরর এমন খর্র পর্লরা ়ে, তার গুরুত্ব আরও পর্বী হলর্।  তাই না? মুরচবদ, আচম 

পতামার োলে জানলত িাই, এই প  ইস্ট পাচেোলনর মানুষলদর ধলর ধলর মারলে, এেই 

পদলবর পতা মানুষ, তালত ওল ়েস্ট পাচেোলন পোলনা চরঅোেবান পনই? তুচম পতা েরািীর 

দু-এেটা োগজ রালখা।  

  

–পসখানোর োগলজ এসর্ চেেু খর্র োলে না।  

  

–পচশ্চম পাচেোলন পেউ প্রচতর্াদও েরলে না? আচম চে মলন েলর, শুধু পমলর পমলর ইস্ট 

পাচেোলনর জনসিংখো েচমল ়ে পদলর্? েত মানুষ খুন েরলর্, এে পোচট, দুই পোচট? 
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পচশ্চলমর পেলে পুলর্র মানুষ েম হল ়ে  ালর্! এইরেম তপবাচিে পচরেল্পনার েো পেউ 

েখলনা শুলনলে? পচশ্চম পাচেোলন পেউ এর প্রচতর্াদ েরলর্ না? প খালন ফল ়েজ আহমদ 

ফল ়েলজর মতন েচর্ আলেন, মালন্টার মতন পলখে, আিঃ মালন্টার এে এেটা গল্প েী 

টাচিিং, মলন আলে পসই গল্পটা? নামটা চঠে মলন নাই, পাগললদর গল্প।  পাচটবালনর পর 

 ারত আর পাচেোলনর দুই পদলবর েতবালদরই টনে নড়েললা প  দুই পদলবর পাগলা 

গারলদই পতা চেেু চহন্দু আর মুসলমান পাগল রল ়ে পগলে।  পাচেোন ইসলাচমে পস্টট, 

লালহার েরািীর পাগলা গারলদ চহন্দু পাগললদর পেন পপাষা হলর্ সরোচর খরলি? তাই 

চহন্দু পাগললদর পাঠালত হলর্ ইচি ়ো ়ে, চেন্তু পাগলরা তত পর্ালঝই না, পদব  াগ োলে 

র্লল! এে সদারজী, পস পতা চেেুলতই প লত িা ়ে না লালহার পেলড়ে, তালে পজার েলর 

পটলন চহেঁিলড়ে চনল ়ে  াও ়ো হললা, তারপর পস গুচল পখল ়ে মলর পলড়ে রইললা দুই পদলবর 

সীমানার মাঝখালন হাত পা েচড়েল ়ে।  আসলল দুই পদলবর পনতারা প  েত র্ড়ে পাগল এই 

রেম গল্প পলখা হল ়েলে প  পাচেোলন, পসখালন এখনোর গণহতো চনল ়ে পোলনা 

প্রচতর্াদ নাই, এটা চর্শ্বাস েচর েী েলর? 

  

–পসখানোর সাধারণ মানুষ সর্াই প  আচমবর এই মোসাোর পচলচস সালপাটব েরলে, তা 

আচমও চর্ ঠাস েচর না, আলম।  পাচেোলনর পপ্রস গোগড, পেউ প্রচতর্াদ েরললও পস 

খর্র পর্রুলর্ না।  তলর্ ধলমা্াদনা সষচটির েরা তস্বরািারীলদর এেটা পেৌবল।  ই ়োচহ ়ো 

আর তার পহিমোলনরা পচশ্চম পাচেোলন এরেম এেটা ধারণার সষচটির েলর চদল ়েলে প  

পবখ মুচজর্ ইচি ়োর ির, চহন্দু েনসচপলরটররাই ইস্ট পাচেোলন চসলসবালনর দাচর্ 

তুলললে, আচম শুধু তালদর দমন েরলে।  অোচন্ট ইচি ়ো আর অোচন্ট চহন্দু পসচন্টলমন্ট 

পর্বী েলর পপ্ল আপ েলর পচশ্চম পাচেোলনর সাধারণ মানুলষর সমেবন অলনেটা পাও ়ো 

পগলে।  

  

চবচরন ঝােঁলঝর সলে র্লললা, চহন্দুরাই পত ক্ষোপালে, পসটা চমেো নাচে? পমালটই না! 

  

আলম অর্াে  ালর্ চবচরলনর চদলে তাোললা।  
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মুরচবদ পজালর পহলস উলঠ র্লললা, েইলাম না, পতামার োচজন খুর্ র োচপডচল ওল ়েস্ট 

পাচেোনী হল ়ে উঠলে! চবচরন জালন না আমার মা চহন্দু, উত্তর প্রলদলবর োহ্মলণর পমল ়ে।  

ওলে  খন লালহালর আমালদর র্াচড়েলত চনল ়ে  ালর্া, সী উইল হো  দা বে অফ হার 

লাইফ টাইম।  আমার মা পফ ়োরচল এডুলেলটড।  মার সার্লজক্টও চহচস্ট্র।  আমার 

পস্পবালাইলজবন।  অোনচসল ়েন্ট আ ব চপচর ়েড চনল ়ে।  আমার মাল ়ের সলে অলনে সম ়ে 

আচম সিংস্কষলত েো র্চল! 

  

তুতুল আলে আলে র্লললা, আচম আলমলে আজই র্লচেলাম, প -লোলনা মানুষলেই 

শুধু তার পদলবর পচরি ়ে র্া জালতর পচরি ়ে চদল ়ে চর্িার েরা েতখাচন  ুল! 

  

মুরচবদ র্লললা, ঐচতহাচসে োরলণ, এে এেটা জালতর মলধে, র্া এে এেটা অিলল 

চেেু চেেু তর্চবটিরে পদখা  া ়ে।  প মন, পর্েলল পচলচটেোল অোি পসাসাল মু লমন্ট শুরু 

হল ়েলে গত পসিুচরর মাঝখান পেলে।  পসইজনে র্াঙালীরা পচলচটেোচল  তখাচন েনসাস, 

ওল ়েস্ট পাচেোলন তা অলনে েম।  র্াঙালীরা পডলমাক্রাচসর স্বাদ আলগ পেলেই পপলত 

শুরু েলরলে, ওল ়েস্ট পাচেোলন অলনলেই এখনও পডলমালক্রচসর মমব চঠে পর্ালঝ না।  

পসইজনেই আচমব রুল হলল ইস্ট পাচেোলন  তখাচন চর-অোেবান হ ়ে, োত্ররা প মন 

পক্ষলপ  া ়ে, ওল ়েস্ট পাচেোলন তা হ ়ে না।  তারা পমাটামুচট চফউডাল  ুলগই রল ়ে পগলে 

অলনেটা।  পচশ্চম পাচেোনীরা আরলর্র োোোচে, আর পূর্ব পাচেোনীরা আরর্ পেলে 

অলনে দূলর, পসখানোর মুসলমানলদর এেটা আলাদা োলিার গলড়ে উলঠলে, চহন্দু 

োলিালরর প্রচত তালদর এেটা অোচফচনচট োো খুর্ই স্বা াচর্ে, আরও এেটু দূলর, 

ইলন্দা িা ়েনার মুসচলমলদর মলধে চহন্দু মাইলোলচজর প্র ার্ এখনও অলনেখাচন।  আর্ার 

পূর্ব র্ািংলার চহন্দুলদর মলধে, উত্তর প্রলদলবর চহন্দুলদর মলধে অলনে মুসচলম ইনেুল ়েন্স 

আলে।  এসর্ অস্বীোর েরা চেিংর্া পজার েলর পিলপ পদও ়ো  া ়ে েখলনা? ওল ়েস্ট 

পাচেোলনর আচমবর েতারা পতা র্লটই, পচলচটচব ়োনরাও অলনলেই মুখ।  তারা র্লল প  

র্ািংলা নাচে চহন্দুর  াষা! র্ািংলা  াষা ়ে েত আরর্ী-ফাচসব ব্ আলে, তা তারা জালন 

না! আরর্ী-ফাচসব ব্ র্াদ চদল ়ে র্ািংলা ়ে পর পর চতন-িারচট পসনলটন্স র্লাও প্রা ়ে 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 336 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অসম্ভর্! আর উদুবর মলধেও প  েত সিংস্কষত ব্ আলে, তা এরা েল্পনাও েরলত পারলর্ 

না! র্াি অফ ইচডল ়েটস্! 

  

আলম দীঘবশ্বাস পফলল র্লললা, তরু্ও মানুষ অোরলণ মরলে! 

  

দু’ জন মাত্র সাক্ষী চনল ়ে তুতুল আর আললমর পরচজচস্ট্র হললা খুর্ই চর্না আড়েম্বলর।  

সলন্ধলর্লা ়ে পাচটলতও ডাো হল ়েলে মাত্র দবজনলে।  প্রেলম এললন চত্রচদর্।  গ্লাসলগা 

পেলে োলজর জনে তােঁলে লিলন আসলত হলে প্রা ়েই।  এই বচনর্ারটা চতচন পেলে 

পগলেন।  পসই চেপচেলপ বরীর আর পনই চত্রচদলর্র, চেেুটা পমদ পললগলে, পাতলা হল ়ে 

এলসলে মাোর িুল।  আলম আর তুতুললর জনে এেগাদা উপহার এলনলেন চতচন, সলে 

এেচট বোলম্পন ও এেচট ব্লোে পললর্ল স্কলির পর্াতল।  বোলম্পলনর পর্াতলটা পখালা হলর্ 

সর্াই আসার পর, চত্রচদলর্র ততক্ষণ অলপক্ষা েরার তধ ব পনই, চতচন পগলালস হুইচস্ক 

পঢলল র্সললন।  

  

হাসালনর স্ত্রী রু্লরু্ল এলস রা্ন ার্া্ন া েরলে চর্লেল পেলে, তুতুল তালে সাহা ে েরলত 

পগল।  এেজন দু’জন েলর র্নু্ধরা আসলে, আলম েো র্ললে তালদর সলে।  এে সম ়ে 

পর্লজ উঠললা পটচললফান।  আলম চরচস ার তুলল দু-এেটা েো র্লল পিেঁচিল ়ে ডােললা, 

তুতুল, পতামার– !  

  

পফানটা এলসলে আলমচরো পেলে, পচরষ্কার েণ্ঠস্বর, তরু্ তুতুল প ন প্রেলম চর্শ্বাসই 

েরলত পারললা না! পস দুর্ার চজলেস েরললা, পে র্ললেন? হু ইজ চস্পচেিং! 

  

অনেচদে পেলে পবানা পগল, ফুলচদ, আচম র্ার্লু! পবালনা, আচম এখন র্স্টলন এলসচে, 

অোপাটবলমন্ট  াড়ো চনল ়েচে, তুচম আমার চঠোনা আর পফান নাম্বারটা চললখ নাও।  তুচম 

েলোতা পেলে পোলনা চিচঠ পপল ়েলো? আচম অলনেচদন খর্র পাইচন চেেু, দুলটা চিচঠ 

চদল ়েচে, সর্াই  াললা আলে পতা? 
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এখলনা তুতুললর চর্শ্বাস হলে না।  র্ার্লু? সচতে র্ার্লু? আলমচরো ়ে  ার্ার পর এে 

র্েলরর মলধে র্ার্লু এেচদনও পফান েলরচন।  চিচঠ চলখলল উত্তর পদ ়ে না, পসই র্ার্লু 

চনলজ পেলে পফান েলরলে, আজই, এই চর্লবষ চদলন? 

  

তার চর্ল ়ের েো র্াচড়ের পেউ জালন না।  র্াচড়ের সলে প াগাল ালগর এেমাত্র সূত্র 

চত্রচদমামা।  পসইজনেই চর্লবষ েলর পস আজ চত্রচদর্মামালে োেলত র্লললে।  আর র্ার্লু 

তার  াই! 

  

তুতুল পোলনা েো র্ললত পারলে না।  তার পিালখ জল এলস  ালে।  এই আেচস্মে 

প াগাল াগ তার রু্লে দারুণ এেটা আলন্দালন তুলল চদল।  তার অসম্ভর্ আনন্দ হলে।  

অেি র্ার্লুলে খর্রটা জানালতও লজ্জা েরলে তার।  

  

র্ার্লু আপন মলন েো র্লল  ালে, চতন চমচনট হললই পেলট পদলর্, তাই তুতুল হঠাৎ 

র্লল পফলললা, র্ার্লু, তুই আজ পফান েলর েী  াললা প  েলরচেস, র্ার্লু, আজ এেটু 

আলগ আচম চর্ল ়ে েলরচে! 

  

েল ়েে মুহূলতবর জনে পেলম পগল র্ার্লু, প ন পস েোটা রু্ঝলত পালরচন।  আর্ার চজলেস 

েরললা।  তুচম েী েলরলো র্ললল? চর্ল ়ে? োলে? 

  

লিলন োোর সম ়ে তুই পতা ডক্তর আলমলে পদলখচেচল, আমার র্নু্ধ, পসই আলমলে, 

এখালন চত্রচদর্মামাও আলেন।  

  

–তুচম সচতে চর্ল ়ে েলরলো? পতামার েত পেলট পগলে তা হলল? 

  

–েত? চেলসর েত! 

  

–েিংগ্রািুললবনস, ফুলচদ! ইউ আর আ পে  গাল! 
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এমন অস ে পেলল র্ার্লু, প ়েসা পর্বী খরি হর্ার  ল ়ে েট েলর পেলট চদল এর পলরই।  

র্ার্লুলে আরও অলনে েো র্লার চেল, আরও এেটুক্ষণ র্ার্লুর গলার আও ়োজ শুনলত 

ইলে।  েরচেল।  ও োললক্ট েল েরললই পারলতা! 

  

তুতুল চনলজই র্ার্লুর নাম্বারটা চনল ়ে পিটিরা েরলর্ চে না  ার্লত  ার্লতই এলস উপচস্থ্ত 

হললন বাজাহান পিৌধুরী।  এেটা অসম্ভর্ সুন্দর সামার-সুট পলর এলসলেন চতচন, হালত 

এে গুে পগালাপ ও এেচট প লল লটর র্াি।  চনেে েলোতার পলাে এর্িং চত্রচদর্মামার 

র্নু্ধ র্ললই বাজাহান পিৌধুরীলে আজ পডলেলে তুতুল।  

  

অনেলদর সলে পচরি ়ে ও অচ র্াদন েরলত েরলত চত্রচদর্লে পদলখ হঠাৎ প ন েমলে 

পগললন বাজাহান।  গ ীর চর্স্মল ়ের সলে তাোললন চত্রচদলর্র চদলে।  এে িুমুলে পগলালসর 

স্কিটা পবষ েলর পদ ়োললর চদলে মুখ চফচরল ়ে চনললন চত্রচদর্।  বাজাহানলে এখালন পদখলত 

পালর্ন, তা প ন চতচন ঘুণাক্ষলরও সলন্দহ েলরনচন আলগ।  

  

আলম র্লললা, পডান্ট  ়েু পনা ইি আদার? 

  

সলে সলে মুখ চফচরল ়ে চত্রচদর্ শুেলনা  দ্রতার সলে র্লললন, অফ পোসব।  হোললা 

বাজাহান–  

  

বাজাহানও তলতাচধে  দ্রতার সুলর র্লললন, হোললা, চত্রচদর্–  

  

এরপলরও অনেলদর অগ্রাহে েলর দু’জলন পরস্পলরর চদলে তাচেল ়ে রইললন এে দষচটিরলত।  

প ন দুই  ু ুধান।  

  

অনে সর্াই চনলজলদর মলধে গলল্প মত্ত।  তুতুল চর্চস্মত  ালর্ দু’ জলনর মুলখর চদলে 

তাচেল ়ে রু্ঝলত পারললা, চেেু এেটা গণ্ডলগাল ঘলট পগলে।  আজ সলন্ধ ়ে এলদর এে সলে 

ডাো চঠে হ ়ে চন।  এই দু’জন পুরুলষর দষচটিরর মাঝখালন দােঁচড়েল ়ে আলে এেচট অদষবে 
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নারী।  সুললখা।  আজলের চর্লবষ চদনচটলতও সুললখার েো মলন পলড়ে  াও ়ো ়ে তুতুললর 

মন খারাপ হল ়ে পগল।  

২৩. চক্রলস্টাফার পরালড চর্রাট লম্বা 

লাইন 

চক্রলস্টাফার পরালড চর্রাট লম্বা লাইন পলড়েলে প ার পেলে।  মিু-লহনা-সুখুলে চনল ়ে মামুন 

 োসম্ভর্ তাড়োতাচড়ে এলসও দােঁড়োললন প্রা ়ে আড়োই পবা-চতন পবা জলনর পপেলন।  লচরলত 

পিলপ চর্চ ্ন  লালর্র পেলললমল ়েরা আসলে দল পর্েঁলধ।  পেটল ড্রাম ও চর্উল র্াজালত 

র্াজালত এললা এেটা চমচেল, সর্ চমচলল ়ে এেটা উৎসলর্র পচরলর্ব।  এেটু দূলর এেটা 

মাইলক্রালফালন পবানা  ালে  রাট গলা ়ে আর্ষচত্ত :  
  

মবা পমলর ঐ গরলজ োমান—’চর্প্লর্ মাচর ়োচে।  

আমালদর ডান হালত হাতেড়ো, র্াম হালত মাচর মাচে। ’  

পমলন বত র্াধা চটেচটচে হােঁচি 

চটচে দাচড়ে চনল ়ে আলজা পর্েঁলি আচে  

র্ােঁচিলত র্ােঁচিলত প্রা ়ে মচর ়োচে, এর্ার সর্েসািী, 

 া পহাে এেটা দাও চেেু হালত, এের্ার মলর র্ােঁচি! 

  

মিু আর পহনা দু’জলনই সাতসোলল উলঠ স্নান পসলর চনল ়েলে, তালদর চ লজ িুল ও 

পিালখর পিলর্ পললগ আলে চস্নগ্ধতা।  সুখুর উৎসাহ সর্লিল ়ে পর্বী, তার  াললা নাম 

নজরুল ইসলাম, পস এলসলে আর এে নজরুল ইসলামলে পদখলত।  নতুন েুতবা-পাজামা 

পরালনা হল ়েলে তালে, মাো ়ে এেচট জচরর টুচপ।  এই ফুটফুলট পেললচটলে অলনলেই গাল 

চটলপ আদর েলর  ালে।  
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ধীর গচতলত এলগালে লাইন।  মিু আোলবর চদলে তাচেল ়ে র্লললা, আর্ার না র্ষচটির 

অোইসো পলড়ে! 

  

গত রালত্র খুর্ এেলিাট ঝড়ে র্ষচটির হল ়ে পগলে।  আোব এখনও পচরষ্কার ন ়ে, তলর্ গরমটা 

এেটু েলমলে।  পহনা র্লললা, র্ষচটির নামললও চ জলর্া! 

  

মামুন এেটা চসগালরট ধচরল ়েলেন।  তােঁর মলন পড়েলে নজরুললর অলনে েচর্তার লাইন।  

এচদে ওচদে তাচেল ়ে চতচন খুেঁজলত লাগললন পিনাশুলনা পেউ এলসলে চে না।  পসরেম 

োরুলে পিালখ পড়েললা না।  এখালন েত পদচর হলর্! চতচন প লর্চেললন, দবটার মলধে 

এখান পেলে িলল প লত পারলর্ন।  

  

এে ঘণ্টা পেলট  ার্ার পর সুখু আর তধ ব ধলর রাখলত পারলে না, েটফট েরলে, এে 

সম ়ে পস মাল ়ের হাত োচড়েল ়ে সামলনর চদলে েুলট প লতই মামুন দ্রুত এচগল ়ে চগল ়ে তালে 

ধরললন।  পুলরালনা আমললর এেটা অদু্ভত জন্তুর মুলখর মতন েলপালরবলনর েল পেলে 

জল ঝলর পড়েলে।  অচর্রাম।  সুখু পসই জল পখলত িা ়ে।  মামুন তালে এেটা মষদু ধমে 

চদললন।  

  

সারা গাল ়ে দু’চতনচট েোলমরা পঝালালনা এেজন ফলটাগ্রাফার খিাখি েলর সুখু ও 

মামুলনর দু’চতনচট েচর্ তুলল পফলললা।  এেচট জললর েল, জচড়ের টুচপ পরা র্ালে ও 

এে পপ্রৌঢ়ে, এই েমলপাচজবন সম্ভর্ত তালে আেষটির েলরলে।  েচর্ পতালার পর 

ফলটাগ্রাফারচট র্লললা, আপনারা েী জ ়ে র্ািংলার পলাে? 

  

মামুন মাো ঝুেঁচেল ়ে র্লললন, জী! 

  

ফলটাগ্রাফারচট র্লললা, আপনারা েতক্ষণ এই লাইলন দােঁড়োলর্ন? সলে র্াচ্চা রল ়েলে, 

আসুন আমার সলে! 

  

মামুন র্লললন, আমার সালে আরও দুচট পমল ়ে রল ়েলে, আমার েনো আর  াগনী! 
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–তালদরও চনল ়ে আসুন, আচম ঢুচেল ়ে চদচে! ফলটাগ্রাফারচট সচতে পর্ব েচরৎেমবা।  পস 

চ ড়ে পঠলল, দু’চতনজনলে চফসচফস েলর েী সর্ রু্চঝল ়ে পস মামুনলদর দলচটলে চঠে 

চনল ়ে পগল প তলর।  

  

পসই সম ়ে র্ািংলালদব চমবলনর পহালসন আলী উপচস্থ্ত হল ়েলেন সদলর্লল, এলসলেন 

েলোতা বহলরর পম ়ের, আরও চেেু চর্চবটির র্েচক্ত, তাই র্াইলরর লাইলনর পলােলদর 

এখন আসলত পদও ়ো হলে না।  

  

এেটা ফরালসর মাঝখালন র্লস আলেন েচর্।  এচদলে ওচদলে েড়োলনা অসিংখে ফুল ও 

মালা।  েচর্র পোলনাচদলে  ূলক্ষপ পনই।  ফলটাগ্রাফাররা র্ললে, এের্ার মুখ তুলুন, 

এের্ার এচদলে তাোন।  পেউ পেউ পিেঁচিল ়ে তােঁলে মলন েচরল ়ে পদর্ার পিটিরা েরলে তােঁরই 

েচর্তার লাইন।  েচর্ চেেুই পদখলেন না, চেেুই শুনলেন না।  

  

মামুলনর মলনর মলধে গুিচরত হললা এেটা গালনর লাইন : ফুললর জলবা ়ে নীরর্ পেন 

েচর্? 

  

পহালসন আলী স্বাধীন র্ািংলালদব সরোলরর পক্ষ পেলে মালেদান েরললন েচর্লে।  েচর্ 

হাত চদল ়ে পসই মালা পেড়ের্ার পিটিরা েরলত লাগললন।  নগর-লোটাল পাঠ েরললন েচর্র 

উলদ্দলব এেচট মানপত্র, েচর্ চর্ড়েচর্ড়ে েরলত লাগললন আপন মলন।  েচর্র পুত্রর্ধূ 

েলোণী োজী  ক্তলদর আনা উপহালরর র্ািগুচল পেলে এেটা সলন্দব চনল ়ে প লঙ 

খাও ়োলত পগললন।  েচর্লে, েচর্ েুিঃ েুিঃ েলর পেটালত লাগললন িারচদলে।  েলোণী 

অনুন ়ে েলর র্ললত লাগললন, র্ার্া, খান, এেটুখাচন খান।  

  

মামুলনর র্ারর্ার মলন পড়েলে োত্র র্ল ়েলস পদখা েচর্র পিহারা, পোো ়ে পগল মাোর পসই 

ঝােঁেড়ো ঝােঁেড়ো িুল, পিালখর দীি পজোচত।  েী সুন্দর েলর পহলস র্ললচেললন, তুচম 

পমাতাহালরর র্োটা না? 
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পাব চফলর চতচন পদখললন, পহনার মুখখানা প ন  ীচত-চর্্ল আর মিুর পিালখর পোলণ 

চিেচিে েরলে অশ্রু।  সুখু এখনও রু্ঝলতই পালরচন, এর মলধে পোনজনলে পদখলত আসা 

হল ়েলে, পস চফসচফস েলর চজলেস েরলে, আম্মা, পে? পে? 

  

আর পর্বীক্ষণ এখালন োোর পোলনা মালন হ ়ে না, মামুন সর্াইলে চনল ়ে পর্চরল ়ে এললন 

র্াইলর।  ঘলরর মলধে খুর্ গরম চেল, ঘালম চ লজ পগলে সারা গা।  

  

েচর্ প  সুস্থ্ পনই তা জানলতন মামুন, চেন্তু চনলজর পিালখ পদখার অচ ঘাত অলনে প্রর্ল।  

তােঁর মনটা চর্ষণ্ণ হল ়ে রইললা, রাো চদল ়ে হােঁটলত হােঁটলত মামুন এেটুক্ষণ পোলনা েো 

র্ললত পারললন না।  

  

চনলজর নালমর আর এেজন মানুষলে পদখার সাধ চমলট পগলে সুখুর।  পস মামুলনর হাত 

ধলর।  পটলন র্ললত লাগললা, চিচড়ে ়োখানা! চিচড়ে ়োখানা ়ে  ালর্া এর্ার! 

  

মামুন আজ ওলদর চ লক্টাচর ়ো ও চিচড়ে ়োখানা ়ে চনল ়ে  ার্ার প্রচতশ্রুচত চদল ়েলেন।  ওলদর 

পতা র্াচড়ে পেলে পর্রুলনাই হ ়ে না।  

  

পমৌলাচলর পমালড়ে এলস র্াসস্টলপ দােঁড়োর্ার েল ়েে মুহূতব পলরই এেখানা প্রাইল ট গাচড়ে 

োমললা তােঁলদর সামলন।  পসই গাচড়ে পেলে মুখ র্াচড়েল ়ে এেজন চজলেস েরললা, হে 

সালহর্ 

  

! আপলন েলর্ আইললন? মামুন প্রা ়ে েচম্ভত হল ়ে পগললন।  পহালটলও ়োলা পহালসন 

সালহর্, চদনোল পচত্রোর মাচলে! এই র্েচক্তলে মামুন েলোতা ়ে পদখলর্ন আবাই 

েলরনচন।  ঢাো ়ে গণ্ডলগাল হলল এর পলক্ষ েরাচি চেিংর্া রাও ়োলচপচণ্ডলত আশ্র ়ে পনও ়োই 

স্বা াচর্ে চেল।  

  

পহালসন সালহর্ সহলষব র্লললন, আোলালমা আলাইেুম! আোলালমা আলাইেুম! 

  

মামুন শুেলনা গলা ়ে প্রচত-অচ র্াদন জানাললন।  
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পহালসন সালহর্ র্লললন, পোো ়ে  াইতোলেন? গাচড়েলত উলঠন! গাচড়েলত উলঠন! 

  

পহালসন সালহর্লে পদলখ মামুলনর উিচসত হর্ার পোলনা োরণ পনই।  এই র্েচক্তচট 

এেসম ়ে তােঁলে চর্না পনাচটলস িােচর পেলে র্রখাে েলরলে।  তােঁলে র্ললচেল, ইচি ়োর 

দালাল! 

  

মামুন র্লললন, ধনের্াদ।  আমরা র্াস ধরলর্া! 

  

পহালসন সালহর্ র্লললন, ওলঠন, ওলঠন! প হালন  ালর্ন, লামাই ়ো চদমু! চর্দোলব পোলনা 

পিনা মানুষলর দোখললই আনন্দ হ ়ে।  

  

সুখু এর মলধে গাচড়ের দরজা খুলল পফলললে।  তার গাচড়ে িড়োর পলালা ।  মামুন আর 

আপচত্ত েরলত পারললন না।  

  

পহালসন সালহর্ র্সলেন সামলন ড্রাই ালরর পালব, মামুন সপচরর্ালর উঠললন পপেলন।  

খুর্ সম্ভর্ত  াড়ো েরা গাচড়ে, ড্রাই ারচটর মুখ  ার্ললবহীন।  

  

–পোন চদলে  ালর্ন? 

  

–চ লক্টাচর ়ো পমলমাচর ়োলল।  

  

– াললা েো,  াললা েো, আচমও পহইখালন  ামু।  পদইখো লমু আপনালগা ললগ ললগ! 

গাচড়েটা িললত শুরু েরার পর পহালসন সালহর্ পপেন চফলর এেটা পসানার চসগালরট পেস 

র্াচড়েল ়ে চদল ়ে র্লললন, নোন! ধূমপান েলরন।  র্াসা লইলেন পোো ়ে? নাচে পোলনা 

চরললচট  আলে েইলোতা ়ে? 

  

পহালসন সালহর্ পলর আলেন এেচট সূক্ষ্ম, স্বে আচদ্দর পািাচর্।  দাচড়ে োমালনা মসষণ মুখ।  

দুহালত হীলর-মুক্ত র্সালনা অতত সাত-আটচট আিংচট।  প -লাইটারচট র্াচড়েল ়ে চতচন 

মামুলনর চসগালরট ধচরল ়ে চদললন, পসটাও পসানার।  
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চতচন র্লললন, আজমীর বরীফ ঘুইরা আসলাম ইচতমলধে, পর্াঝললন? আপচন গোলেন 

নাচে? র্ড়ে সুন্দর দোব এই ইচি ়ো, পরল র্ের্স্থ্া খুর্  াললা, আপচন  খন প খালন ইো 

 ান, পোলনা অসুচর্ধা নাই।  রাজস্থ্ালন আচেলাম দবচদন, পহালটললর িাজব বো।  

  

মামুলনর হাচস পপল।  এই পহালসন সালহর্ প্রচতচদন ইচি ়োর মুণ্ডপাত না েলর পাচন পখত 

না, আজ তার মুলখ ইচি ়োর এত প্রবিংসা! এে জীর্লন েতরেম প চের পখলাই প  

পদখলত হ ়ে! 

  

মামুন চজলেস েরললন, আলতালফর েী খর্র? পস আপনার সালে আলস নাই?  

  

পহালসন সালহর্ র্লললন, নািঃ! পস আসললা না! েী জাচন পস পোো ়ে আলে! আইো, হে 

সালহর্, েইলোতা চেো এেটা পপপার র্ার েরা  া ়ে না? আমালগা স্বাধীন র্ািংলালদলবর 

সর্ খর্র োেলর্? আচম চেেু চেেু পহালটল মাচললের সালে আলাপ েরতোচে,  চদ 

এইখালন এেটা পহালটল পখালন  া ়ে, অলনলেই পতা আসলত আলে র্ডবার ক্রব েইরা–  

  

মামুন র্লললন, পচত্রো পতা র্ার হলে এেটা।  

  

–ঐ র্ালু হক্কাে পললনর ‘জ ়ে র্াঙলা? পগচেলাম অলগা আ ়ে।  ঐ পোপালর পোলনা োম 

হলর্ না! আপনার মতন এেজন পতজী সম্পাদে িাই! 

  

মামুন এর্ার সবল্ পহলস উঠললন।  মানুষ এমন অম্লান র্দলন চর্পরীত েো র্ললত পালর।  

  

–হাসললন প ? আচম সীচর ়োস।  পেচপটাল আচম প াগাড়ে েরমু, হোেঁর জনে পোলনা চিতা 

নাই, আমার পসাসব আলে।  আলসন, খুর্ চবগচগরই আপনার সালে র্ইসো আললািনা েরা 

 াে।  োইল আসলর্ন, গ্রোি পহালটলল আমার সালে লাি খান! 

  

–আমার আর সম্পাদে হর্ার বখ নাই! 
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–এটা চে বলখর র্োপার? দোলবর োজ! দোব স্বাধীন েরলত হলর্! হে সালহর্, টাো 

প ়েসার েো  াইলর্ন না, ইচি ়োর প -লোলনা পোপালরর এচডটলরর সমান পর্তন 

পালর্ন।  

  

–আপনার অফালরর জনে ধনের্াদ।  আপচন অনে সম্পাদে পখােঁলজন, পহালসন সালহর্।  

আচম স্বাধীন র্ািংলালদব সরোলরর সালে অনে এেচট োলজ  ুক্ত আচে।  

  

গাচড়েটা এলস োমললা চ লক্টাচর ়ো পমলমাচর ়োললর পগলট।  পহালসন সালহর্ আরও 

অলনেক্ষণ।  সলে পসেঁলট োেলর্ প লর্ মামুন বচঙ্কত পর্াধ েরচেললন, চেন্তু পহালসন সালহর্ 

এর মলধেই আর্ার মত র্দলললেন।  

  

মামুনরা নামলতই চতচন র্লললন, এই রালখন আমার োডব।  োইল পরশুর মলধে এের্ার 

আইসো পলড়েন, আপনার সালে আরও অইনে েো আলে।  আচম আর নামলাম না, আমার 

এেটা অোপল ়েন্টলমন্ট আলে র্ািংলালদব চমবলন।  

  

গাচড়েটা িলল  ার্ার পর মামুন এেটা স্বচের চনশ্বাস পফলললন।  তারপর চতচন র্লললন, 

ইস, প্রতালপর পমল ়েটা রু্চঝ এতক্ষলণ চফলর িলল পগলে? 

  

পগলটর উলটাচদলে মহারানীর চ লক্তাচর ়োর মূচতবর পাদলদলব এেটা র্ই হালত চনল ়ে র্লস।  

আলে মুচ্ন ।  পস এলসলে প্রা ়ে পেঁ ়েতাচিব চমচনট আলগ।  চর্ন্দু চর্ন্দু ঘাম জলম পগলে তার 

েপালল।  

  

চসেঁচড়ে পেলে পনলম এলস পস র্লললা, মামুনোো, এই প  আচম! তারপর পস মামুলনর 

পাল ়ে হাত চদল ়ে প্রণাম েরললা।  

  

মামুন তার োেঁধ ধলর পটলন তুলল র্লললন, আহা পর, পতালর েতক্ষণ র্সাল ়ে পরলখচে।  

চনদারুণ চ ড়ে হল ়েচেল পর েচর্র র্াসা ়ে।  

  

মুচ্ন  র্লললা, আচম এের্ার পদখলত চগল ়েচেলাম ওেঁর জ্চদলন।  প্রলতেে র্েরই চ ড়ে হ ়ে।  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 346 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

–এ র্ৎসর আরও পর্চব চ ড়ে।  জ ়ে র্ািংলার সক্কললই পগলে পতা! র্াসার সর্ পেমন আলে, 

মুচ্ন ? পতামার মাল ়ের জ্বর সারলে? 

  

–হোেঁ, পসলর পগলে।  আজ দুপুলর আমালদর র্াচড়েলত আপনালদর সর্ার পনমত্ন ।  র্ার্া 

চর্লবষ েলর র্লল চদল ়েলেন।  

  

–এর মলধে আর্ার ওসর্ পেন? নতুন র্াসা, এখনও সর্ সাজালনা-গুোলনা হ ়ে নাই।  

  

–পমাটামুচট হল ়ে পগলে।  পনমত্ন  মালন েী, দুপুলর খাও ়োটা ওখালন চগল ়ে খালর্ন।  

  

মামুন র্লললন, মিু, পহনা, পতারা মুচ্ন র সালে চ তলর চগল ়ে পদলখ আ ়ে সর্।  আচম আর।  

 ালর্া না, আলগ পতা পদলখচে, আচম গালের ো ়ো ়ে চগল ়ে এেটু র্চস।  

  

সুখু র্লললা, চিচড়ে ়োখানা? আমরা চিচড়ে ়োখানা ়ে  ালর্া না? 

  

মামুন তার মাো ়ে িােঁচট পমলর র্লললন,  ালর্া,  ালর্া, আলগ এটা পদলখ পন! এটাও েত 

সুন্দর।  

  

ফােঁো জা ়েগা পপল ়ে সুখু এে পদৌড়ে লাগাললা।  চতন তরুণী আলে আলে এলগালত লাগললা 

পশ্বত পসৌলধর পট ূচমো ়ে, মামুন পসচদলে এেটুক্ষণ মুগ্ধ  ালর্ তাচেল ়ে পেলে এেটা 

পর্লি চগল ়ে র্সললন।  

  

পর্াধবচক্তহীন েচর্লে পদলখ তােঁর মনটা  ারাক্রাত হল ়েচেল, পহালটলও ়োলা পহালসন 

সালহর্লে পদখার পর তােঁর মন অনেরেম জজবর পর্াধ হলে।  

  

পহালসন সালহর্ েট্টর ইসলামী এর্িং পাচেোলনর পগােঁড়ো সমেবে।  হঠাৎ পাচেোন প লঙ 

স্বাধীন র্ািংলালদব গড়োর র্োপালর তােঁর এত উৎসাহ জাগললা পেন? মানুষ চে রাতারাচত 

র্দলল প লত পালর? নাচে এর মলধে অনে চেেু আলে? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 347 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এই চর্ষ ়েচট চনল ়ে অতরে েল ়েেজলনর সলে মালঝ মালঝই আললািনা হল ়েলে।  

  

পচশ্চম র্ািংলা ়ে তো  ারলত এমন এেটা ধারণা ততচর হল ়েলে, প ন পূর্ব পাচেোলনর 

প্রচতচট মানুষই পাচেোনী বাসলনর চর্রুলদ্ধ গলজব উলঠলে, সেললই স্বাধীনতা িা ়ে।  প্রর্াসী 

সরোরলে পজারদার েরার জনে এর্িং অনোনে রালষ্ট্রর োে পেলে স্বীেষচত আদাল ়ের জনে 

এরেম এেটা প্রিারও িালালনা হলে সেত োরলণই। চেন্তু মামুনরা পতা জালনন, এরেম 

এেটা সর্বাত্মে পদবাত্মলর্াধ অলীে র্োপার।  এখলনা অলনলেই মলন েলর চহন্দু ইচি ়ো 

ইসলালমর দুবমন।  ইচি ়োর সাহা ে চনল ়ে পাচেোনলে  াঙার অেব ইচি ়োর ফােঁলদই পা 

পদও ়ো।  অলনে মানুষ চে পাচেোনী বাসেলদর সলে হাত পমলা ়েচন? অলনলেই চে 

 ার্লে না প  এই আলন্দালন চেেুচদন পলরই পেলম  ালর্, পাচেোন প মন চেল পতমনই 

োেলর্? 

  

সীমাত পপচরল ়ে  ারা এচদলে িলল আসলে, তারা সেললই চে স্বাধীন র্ািংলার সমেবে? 

মালঝ মালঝই এমন েল ়েেজলনর সলে পদখা হলে,  ারা চেেুচদন আলগই চেল েট্টর 

পমৌলর্াদী, তারা র্াঙালী জাতী ়েতার্াদলে ইসলামচর্লরাধী মলন েলর।  তাোড়ো উগ্র িীনা 

পন্থীরাও পাচেোনী জেী বাসলনর চর্লরাচধতা েলর চন, তারা এচদলে আসলে পেন? 

পহালসন সালহলর্র মতন মানুষ এলদলব এলসও এত টাো পালেন পোো পেলে? পেউ 

পেউ চে স্বাধীনতা আলন্দাললন সোলর্াটাজ েরার পিটিরা েরলর্ না? পস সম্ভার্না পমালটই 

উচড়েল ়ে পদও ়ো  া ়ে না।  পেউ পেউ চনশ্চ ়েই এলসলে সীমালত মুচক্ত ুলদ্ধর খর্রাখর্র ও 

েলোতা ়ে স্বাধীন র্ািংলালদব সরোলরর পগাপন চক্র ়োেলমবর েো ঢাো ়ে জাচনল ়ে পদর্ার 

জনে।  ঢাো পর্তালর মালঝ মালঝই এসর্ খর্র প্রিার েরলে,  া শুনলল িমলে প লত হ ়ে।  

এেটা  ুদ্ধ মালনই অলনে ষড়ে ন্ত্র, িক্রাত, গুিিরলদর তৎপরতা, চর্শ্বসঘাতেতা, 

এইরেম অলনে চেেু।  

  

পরাদ্দুলর ঝেঝে েরলে অলনে রেম ফুল।  দু’চদলে দুচট সুন্দর র্ােঁধালনা পুষ্কচরণী, তালত 

টলটল েরলে স্বে জল।  পালবর পঝােঁপটা ়ে ডােলে েল ়েেটা রু্লরু্চল পাচখ, এেটু দূলর 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 348 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এে ঝােঁে বাচলে।  পমলমাচর ়োললর উেঁিু গম্বুলজর িুড়ো ়ে ডানা-লমলা েষষ্ণপরীর ওপর চদল ়ে 

উলড়ে পগল এে ঝােঁে চট ়ো পাচখ।  

  

িতুচদবলে এতসর্ সুন্দর, এর মাঝখালন র্লস মামুন প লর্  ালেন  ুদ্ধ, ষড়ে ন্ত্র আর 

চর্শ্বাসঘাতেতার েো? এে সম ়ে চ চন েচর্তা চলখলতন, তােঁর মলন এেটুও েচর্ত্ব 

জাগলে না।  মামুন চনলজই চনলজলে  ৎবসনা েরললন।  এই পাচরপাচশ্ববলের মলধে জীর্ন 

েত বাত, চনরুলিগ।  পজাড়ো ়ে পজাড়ো ়ে তরুণী ঘুলর পর্ড়োলে মালঠ, পেউ পেউ র্লসলে 

ঘালসর ওপর।  দূলর দ্রুত, িলত গাচড়ের বােঁ বােঁ ব্, র্ড়ে র্ড়ে পরনচট্র ও েষষ্ণিূড়ো গােগুললার 

ওপর চদল ়ে চহলিাচলত হলে র্াতাস।  

  

এেগুে রচক্তম রেন ফুললর চদলে এেদষচটিরলত পিল ়ে রইললন মামুন।  এেটা র্ড়ে আোলরর 

প ামরা পসখালন ঘুলর ঘুলর উড়েলে পর্ােঁ পর্ােঁ ব্ েলর।  এত র্েে ও হুলড়োহুচড়েম ়ে েলোতা 

বহলরর মলধেও এই জা ়েগাটা এমন চনেি প  পাচখর ডাে, প ামরার ডানার ব্ স্পটির 

পবানা  া ়ে।  

  

পসই ফুললর গুলের চদলে অলনেক্ষণ পিল ়ে পেলেও মামুলনর মলন পোলনা েচর্ত্ব জাগললা।  

না, পিালখর সামলন প লস উঠললা েেেলে রক্ত।  োচিলব মািব ঢাো চর্শ্বচর্দোলল ়ের 

সামলন চতচন পদলখচেললন এখালন পসখালন েড়োলনা লাব, আর োললা রাোর ওপর টগর্লগ 

তরুণ পেলললদর রলক্তর দাগ।  

  

চ লক্টাচর ়ো পেলে হােঁটলত হােঁটলত  াও ়ো হললা চিচড়ে ়োখানা।  পসখালন পর্বীক্ষণ োো হললা 

না , গরলম পটো  া ়ে না।  এর মলধে পহনা এের্ার র্চম েলর পফলললা।  পমল ়েটার র্চমর 

ধাত আলে।  মামুন আরও   ়ে পপললন গরলম সচদব-গচমব না হল ়ে  া ়ে।  েলোতা ়ে গরম 

প ন এখন।  অলনে পর্বী পলড়ে।  ঢাো ়ে এত গরম লালগ না পম মালস।  মামুলনর প ৌর্লনও 

েলোতা পর্াধহ ়ে এত পতলত উঠলতা না।  চিচড়ে ়োখানার জন্তু-জালনা ়োলররাও এই গরলম 

চঝচমল ়ে পলড়েলে।  
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পসখান পেলে দু’র্ার র্াস র্দলল আসা হললা ঢােুচর ়ো ়ে।  মাত্র সাতচদন আলগ র্াচড়ে র্দল 

েলরলেন প্রতাপ, র্ড়ে রাো পেলে পােঁি সাত চমচনট হােঁটা পলে, গচলর মলধে এেটা র্াচড়ের 

পদাতলা ়ে পোট পোট চতনখানা ঘর, আর এে চিললত র্ারান্দা।  র্াচড়েটা পচশ্চমমুখা,  াললা 

েলর আললা পঢালে না।  চেেুক্ষণ আলগ চিচড়ে ়োখানা ়ে পদখা খােঁিা ়ের্ন্দী র্ালঘর েচর্টাই 

মামুলনর মলন আলস প্রতাপলে পদলখ।  

  

োলীঘালটর র্াচড়েলত অলনে ঝাট িলচেল র্লল মামুনলদর সর্াইলে এ প বত এেচদনও 

পনমত্ন  েলর খাও ়োলত পালরনচন প্রতাপ।  র্াইলর অলনের্ার পদখা হল ়েলে, মামুনও 

োলীঘালটর র্াচড়ে ঘুলর পগলেন দু’র্ার।  প্রতাপ আজ েুচট চনল ়েলেন।  পাজামা ও পগচি পলর 

দােঁচড়েল ়েচেললন র্ারান্দা ়ে, ওলদর পদলখ চনলি পনলম এলস উচিগ্ন হল ়ে চজলেস েরললন, 

এত পদচর হললা পতামালদর? মুচ্ন , তুই রাো  ুল েলরচেচল নাচে? 

  

মামুন র্লললন, না, না, মুচ্ন মা আমালদর খুর্  াললা েলর সর্ ঘুচরল ়ে পদচখল ়েলে, আমরাই 

পদচর েলর পফললচে।  

  

সরু, অন্ধোর চসেঁচড়ে।  তা চদল ়ে উঠলত উঠলত মামুলনর মলন পড়েললা, মালখানগলর 

প্রতাপলদর েত চর্রাট র্াচড়ে চেল।  প্রতালপর মনটাও চেল র্ড়ে।  এখনও তার মন 

পসইরেমই আলে, চেন্তু সামেবে পনই।  প্রতালপর আচেবে অনটলনর েো মামুলনর রু্লঝ 

চনলত পদচর হ ়ে চন, তরু্ প্রতাপ মামুলনর সলে ট্রালম র্ালস উঠলল চেেুলত মামুনলে চটচেট 

োটলত পদলর্ন না।  মামুলনর চসগালরট চতচন চেলন পদলর্ন, এর মলধেই মমতার নাম েলর 

মিু-লহনা-সুখুলে বাড়েী জামাও চদল ়েলেন।  প্রতাপলে চনলষধ েলরও পোলনা লা  পনই।  

  

প্রতাপ র্লললন, চনশ্চ ়েই পতামালদর চখলদ পপল ়েলে, আলগ হাত-মুখ ধুল ়ে পখলত র্লস  াও 

  

মামুন র্লললন, আলগ পোটরা পখল ়ে চনে, তুচম আর আচম পলর র্সলর্া!  
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চতনতলার েোট পেলে চতনজন মচহলা এলস উেঁচেঝুেঁচে মারলত লাগললন দরজার োলে।  

টুনটুচনর োলে তােঁরা আগই শুলনচেললন প  আজ েল ়েেজন জ ়ে র্ািংলার মানুষ আসলর্ 

এ র্াচড়েলত।  জ ়ে র্ািংলার মানুষ এখন এেটা দ্রটিরর্ে চর্ষ ়ে।  

  

মিু আর পহনালে চঘলর ধলর পসই মচহলারা নানান প্রশ্ন েরলত লাগললন।  ওরা দু’জলনই 

প  পচরষ্কার র্ািংলা র্ললত পালর, এটাই প ন মহা চর্স্মল ়ের র্োপার।  পচশ্চম র্ািংলার 

সাধারণ মানুলষর সলে পূর্ব র্ািংলার র্াঙালীলদর চর্লেদ মাঝখালনর েতেগুচল র্েলর 

এমনই গম্ভীর হল ়ে পগলে প , এচদলের মানুষ ওচদে সম্পলেব প্রা ়ে চেেুই জালন না।  

মুসলমান পমল ়েরাও স্বা াচর্ে র্ািংলা ়ে েো র্লল, এেই ালর্ বাড়েী পলর, েপালল চটপ 

পদ ়ে! চতনতলার মচহলালদর ধারণা চেল, ঢাোর পমল ়েরা রু্চঝ পর্ারখা না পলর র্াইলর 

পর্লরা ়ে না।  

  

ওঘলরর চেেু চেেু েো চেটলে আসলে এ ঘলর, মামুন পেৌতুে পর্াধ েরলেন।  এমনচে 

মিু হঠাৎ লাজুে লাজুে গলা ়ে এে সম ়ে দু’লাইন গান পগল ়েও পবানাললা ওলদর।  

  

এে সম ়ে মামুন র্লললন, প্রতাপ, পতামার চদচদ পোো ়ে? এেচদনও তােঁর সালে পদখা 

হললা।  না।  

  

মামুন এর আলগ প -দুচদন এলসচেললন, সুপ্রীচত তখন র্াচড়েলত চেললন না।  োনুর স্ত্রী হঠাৎ 

খরু্ অসুস্থ্ হল ়ে পলড়েচেল, র্াচড়েলত দুচট অল্পর্ল ়েসী পেলললমল ়ে, চর্পলদ পলড়ে োনু এলস 

খুর্ োেুচত-চমনচত েলরচেল।  চদচদ, দাদা-লর্ৌচদরাই পতা তার চনলজর পলাে।  মমতা 

দু’চদন চগল ়ে পদলখ এলসলেন োনুর স্ত্রীলে, সুপ্রীচতলে েল ়েেচদন োেলত হল ়েচেল।  

  

সুপ্রীচত অর্বে এখন চফলর এলসলেন।  তরু্ প্রতাপ আমতা আমতা েলর র্লললন, োে, 

খাও ়ো-দাও ়ো পসলর নাও, পলর চর্লেলল না হ ়ে–  

  

মামুন উলঠ দােঁচড়েল ়ে র্লললন, না, না, আলগ চদচদর সালে পদখা েলর আচস! 
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প্রতাপ মামুলনর পিালখর চদলে তাচেল ়ে রইললন।  চতচন অস্বচে লুলোলত পারলেন না।  এরা 

সর্াই আসার পলরও চদচদ এের্ারও ঘর পেলে পর্লরানচন।  সোললর্লালতই চতচন র্লল 

পরলখলেন।  র্াচড়েলত অচতচে আসলর্ আসুে, চতচন পোলনা র্োপালরর মলধে োেলর্ন না! 

  

প্রতালপর মলন পড়েললা, দা ়েুদোচন্দলত মামুনলদর র্াচড়েলত পসই প্রেম  াও ়োর চদনচটর 

েো।  পসচদন মামুলনর মলনর  ার্ েী হল ়েচেল, তা আজ প্রতাপ মলমব মলমব উপলচি 

েরলেন।  ঘাম জলম  ালে প্রতালপর েপালল।  র্নু্ধর মুলখর চদলে  াললা েলর তাোলত 

পারলেন না।  তােঁর চনলজর র্াচড়েলত প  েখলনা এরেম এেটা অর্স্থ্া হলর্, তা চতচন স্বলনও 

 ালর্ন না।  সুপ্রীচত এে সম ়ে মামুনলে চঠে চনলজর  াইল ়ের মতনই পস্নহ েরলতন।  চেন্তু 

তুতুললর র্োপালর চতচন।  এলের্ালর অরু্ঝ হল ়ে পগলেন।  

  

প্রতাপ র্লললন, পবালনা, মামুন, চদচদর র্ল ়েস হল ়েলে পতা, শুচির্াই হল ়েলে, পুলজা-

আচ্চার চদলে মন পগলে।  এমন পোেঁ ়োেুেঁচ ়ের র্াচতে হল ়েলে প  স্নান েরার পর আমালদরই 

েুেঁলত িান।  

  

মামুন পহলস উলঠ র্লললন, আচম পমােলমান র্লল চদচদ আমালর পোেঁলর্ন না? দূর, তাও 

েী।  হ ়ে? চদচদলর আচম চিচন না? চদচদর র্রানগলরর র্াসা ়ে চগল ়ে েতর্ার আচম পখল ়ে 

এলসচে।  

  

মামুন ঘর পেলে পর্রুলত উদেত হলত প্রতাপ তােঁর চপলঠ হাত পরলখ ধীর স্বলর র্লললন, 

পবালনা, মামুন, আরও দু’এেটা েো আলে।  চদচদর জীর্লন অলনে দুল াগব পগলে।  জালনা 

পতা, জামাইর্ারু্ অসমল ়ে হঠাৎ মারা  ান।  শ্বশুরর্াচড়েলত ওরা চদচদলে োেলত পদ ়েচন, 

সম্পচত্তর  াগ পদ ়ে চন, চদচদ তরু্ োরুর োলে মাো নীিু েলরনচন েখলনা।  র্ড়েললালের 

র্াচড়ের র্উ চেললন, আমার এখালন এতগুললা র্ের েটির েলর োটাললন…।  

  

তুচমও এে সম ়ে র্ড়েললালের পেলল চেলল।  
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–পস পতা প্রা ়ে আলগর জল্র েো! চদচদর এেটাই পমালট পমল ়ে,  াললা পমল ়ে, পড়োশুনা ়ে 

খুর্  াললা, ডাক্তার, চদচদর পবষ গ ়েনা চর্চক্র েলর তালে চর্লললত পাঠালনা হললা, চদচদর 

খুর্ আবা চেল, পস চফলর এলল এেটু সুলখর মুখ পদখলর্ন।  চেন্তু তালতও এেটা মুবচেল 

হল ়ে পগল–  

  

–পসই পমল ়ে চফলর আলস নাই? 

  

র্োপার হললা েী জালনা, তুতুল ওখালন চগল ়ে এেটা মুসলমান পেললর সলে  ার্ েরললা, 

তালেই চর্ল ়ে েরলত িাইললা।  তালত চদচদর পঘার আপচত্ত! চিচঠ পপল ়েই চদচদ এলের্ালর 

পক্ষলপ উলঠচেললন।  

  

মামুন  ুরু েুেঁিলে দু’এে মুহূতব িুপ েলর রইললন।  তারপর চর্রচক্তর সলে র্লললন, পসই 

পমল ়েরই র্া পেন মুসলমান চর্ল ়ে েরার জনে পজদ ধরা? চর্ধর্া মাল ়ের  চদ আপচত্ত 

োলে… স্বজাচতর মলধে চে  াললা পাত্র পাও ়ো  া ়ে না?।  

  

প্রতাপ র্লললন, ঐ ালর্ পতা র্লা  া ়ে না।  আজোলোর পলখাপড়ো জানা পমল ়ে, চর্লললত 

পগলে, তার  চদ োরুলে চর্লবষ পেন্দ হ ়ে–  

  

–তুচম পস চর্ল ়েলত মত চদল ়েচেলল? 

  

–আচম না-ও র্চলচন, হা-ও র্চলচন! 

  

–আচম হলল আপচত্ত জানাতাম।  পতামার চদচদ সারা জীর্ন অত েটির পপল ়েলেন, তার ওপলর 

তােঁলে আর্ার দুিঃখ পদও ়ো পমালটই উচিত ন ়ে।  র্ ়েস্ক পলােলদর চেেু চেেু চর্শ্বাস, 

সিংস্কালরর মূলে চদলত হ ়ে।  

  

–চর্ল ়েটা এখনও হ ়ে চন।  তার ফল আরও খারাপ হল ়েলে।  পমল ়ে চর্ল ়েও েলর না, পদলবও 

পফলর না।  চেেুচদন আলগ এের্ার পস চেেু টাো পাচঠল ়েচেল, চদচদ চরচফউজ েলর 

চদল ়েলেন! 
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–চঠে েলরলেন! পসইজনেই চে চদচদর সর্ মুসলমানলদর ওপলরই রাগ? চদচদর পিালখ 

আচমও চে মুসলমান? তা হলতই পালর না! 

  

–োে, মামুন, চদচদলে এখন আর ঘােঁটার্ার দরোর পনই।  খাও ়োর আলগ  চদ পতামার 

পমজাজ খারাপ হল ়ে  া ়ে, মিুরা  চদ চেেু শুলন পফলল 

  

–চদচদ আমালে দূর দূর োই োই েরললও আচম চেেু মলন েরলর্া না! ঘলরর দরজা 

প চজল ়ে পরলখচেললন সুপ্রীচত।  প্রতাপ পঠলা চদল ়ে পসই দরজা খুলললন, তােঁর মতন 

মানুলষরও েো র্ললত চগল ়ে গলা পেেঁলপ পগল।  মামুনলদর চতচন আজ খার্ার পনমত্ন  

েলরলেন, এই সম ়ে চদচদ  চদ ওলদর পোলনা রেম অপমান েলরন।  

  

প্রতাপ র্লললন, চদচদ, মামুন, পতামার সলে পদখা েরলত এলসলে।  মলন আলে পতা 

মামুনলে? 

  

ঘরটা অর্ো অন্ধোর।  পিৌচের ওপর পজাড়োসলন র্লস আলেন সুপ্রীচত, সাদা োন পরা, 

পিহারাটা বীণব বাচললের মতন।  

  

মামুন ঘলরর মলধে ঢুলে পড়েলতই সুপ্রীচত তীক্ষ্ণ গলা ়ে র্লললন, োে োে, ঐখান পেলে 

েো র্লললা! ঐখান পেলে।  

  

মামুন র্লললন, চদচদ, আপনালে প্রণাম েরলর্া না? 

  

সুপ্রীচত র্লললা, না, প্রণালমর েী দরোর? 

  

মামুন র্লললন, চদচদ আপনার মলন আলে, র্রানগলর আপনার শ্বশুরর্াচড়েলত েতচদন 

চগল ়ে আপনার হালতর রা্ন া পখল ়েচে।  অচসতদাদা আমালে খুর্ পস্নহ েরলতন।  

  

সুপ্রীচত নীরস গলা ়ে র্লললন, পতামরা সর্ সুলখ োলো,  াললা োলো।  
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মামুন র্লললন, সুলখ োেলর্া,  াললা োেলর্া েী চদচদ! আমার র্উ আর এে পমল ়েলে 

ওখালন পফলল আসলত হল ়েলে, তালদর জনে সর্বক্ষণ চিতা।  আমার সালে প   াগ্নী এলসলে, 

তার স্বামী আলে ওখালন, তার পোলনা খর্র পাই না।  আর্ার েলর্ পদলব চফরলর্া তা জাচন 

না, এই অর্স্থ্া ়ে েী  াললা োো  া ়ে? আমার পমল ়েলে আপচন পদখলর্ন না? প্রতাপ, 

পহনা আর মিুলে এেটু ডালো! 

  

সুপ্রীচত র্লললন, োে, োে, এখন ডাোর দরোর পনই।  র্ললাম পতা, পতামরা সুলখ 

োলো, পর্েঁলি র্লতব োলো, আমার আর েচদন! আচম আচে পনই, তালতই র্া চে আলস।  

 া ়ে।  

  

–আপলন এরেম ঘলরর মলধে িুপিাপ র্লস োেলর্ন? র্াইলর আলসন চদচদ!  

  

–আচম এখন ঘুলমালর্া! 

  

প্রতাপ মামুলনর হাত ধলর টানললন।  আর দরোর পনই, চদচদ প  রাগারাচগ েলরনচন, 

পসটাই  লেটির! মামুনলে চতচন র্াইলর চনল ়ে এললন।  

  

এ র্াচড়েলত পোলনা খাও ়োর ঘর পনই।  মিু-লহনালদর পখলত পদও ়ো হল ়েলে মুচ্ন র ঘলর।  

তালদর খাও ়ো প্রা ়ে পবষ হল ়ে এলসলে।  প্রতাপ র্লললন, র্ড়ে চখলদ পপল ়ে পগলে, মলমা 

আমালদর এই র্ারান্দালতই জা ়েগা েলর দাও! 

  

পুলরালনা আমললর দুচট পবলমর আসন পপলত পদও ়ো হললা।  আজ চতচন োেঁসার োলা ও 

পগলাসও র্ার েলরলেন।  র্ারান্দা ়ে জল চেচটল ়ে োলা পাতললন মমতা।  প্রেলম র্াচটলত 

েলর মাে তরোচর সাচজল ়ে চদললন।  

  

আসলন র্লস পলড়ে মামুন র্লললন, পাগললর োণ্ড, এর পোলনা মালন হ ়ে!  
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চতনরেম মাে রা্ন া েরা হল ়েলে, পসই সলে মুগীর মািংস।  পমািার তরোচর, দু’রেম 

ডাল, পটল  াজা, আলু  াজা।  েলোতা ়ে মালের েী আগুন দাম তা মামুন জালনন, র্ড়ে 

চিিংচড়ে মাে।  পতা পোেঁ ়োই  া ়ে না।  প্রতাপ গাদা খালনে টাো খরি েলরলেন আজ।  

  

মমতা  াত পর্লড়ে চদলত এলল মামুন হাত তুলল তালে র্াধা চদল ়ে র্লললন, পর্ৌঠান, 

আপনার হালতর রা্ন া এরপলরও র্হুচদন পখলত হলর্।  আপচন পনমত্ন  না েরললও 

আসলর্া।  চেন্তু আজ চদচদ চনলজর হালত পচরলর্বন না েরলল আচম খালর্া না! 

  

প্রতাপ অনুলরালধর পিালখ মামুলনর চদলে তাোললন।  পেন মামুন সর্ চেেু েচঠন েলর 

তুললেন আজ! 

  

এত পোট েোট প  র্ারান্দার েো প -লোলনা ঘর পেলেই পবানা  া ়ে।  সুপ্রীচতও চনশ্চ ়েই 

শুলনলেন।  মামুন আর্ার পিেঁচিল ়ে র্লললন, চদচদলে র্ললা, উচন পচরলর্বন না েরলল তােঁর 

পোট াই মামুন আজ খালর্ না চেেুলতই।  

  

তারপর প্রতালপর চদলে চফলর চতচন দষঢ়ে ালর্ র্লললন, সচতেই আচম খালর্া না।  

  

প্রতাপ এেটা দীঘবশ্বাস পফলল র্লললন, মলমা, তুচম পডলে র্ললর্ চদচদলে? 

  

মুচ্ন  পর্চরল ়ে এলসলে এর মলধে।  পস র্লললা, আচম ডােচে! 

  

ঘলরর দরজা খুললই পস পিেঁচিল ়ে র্লললা, ওমা, চপচসমা আর্ার চফট হল ়ে পগলেন! 

  

মামুন আর প্রতাপ এেসলে আসন পেলড়ে উলঠ এললন।  খালটর ওপর চিত হল ়ে শুল ়ে 

পলড়েলেন সুপ্রীচত, দু’চদলে েড়োলনা হাত দুলটা মুলঠা েরা, পা দুলটা েটফট েরলে, মুখ 

চদল ়ে চতচন ই-ই-ই েলর এেটা ব্ েরলেন।  

  

প্রতাপ চর্িচলত হললন না, চতচন র্লললন, মুচ্ন , পস্মচলিং সট চনল ়ে আ ়ে– ।  
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২৪. িালবস নদীর এে পালর 

িালবস নদীর এে পালর র্স্টন বহর, অনে পালর পেমচেজ।  না, েলোতা-হাওড়োর সলে 

পোলনামলতই তুলনা েরা িলল না।  এখানোর এই দুই সলহাদরা নগরীই র্ড়ে পিাখ 

জুলড়োলনা সুন্দর।  এর মলধে পেমচেলজর পোট পোট র্াচড়ে ও চনচরচর্চল রাোগুচলর সলে 

প ন পুলরালনা লিলনর চমল খুেঁলজ পাও ়ো  া ়ে।  জনলস্রালত ঝলমলল পপাবালে োত্র-

োত্রীলদরই পর্বী েলর পিালখ পলড়ে র্লল পেমচেজলে মলন হ ়ে প ৌর্লনর বহর।  

  

এে এেচদন চর্লেললর্লা বচমবলা অতীনলে চনল ়ে বহর পিনালত পর্লরা ়ে।  বীলতর র্াতাস 

পবষ চর্দা ়ে চনল ়েলে, এখন সচতে সচতে র্সতোল।  িতুচদবলে ফুললর সমালরাহ।  এলদলবর 

বহরগুচল অলনেখাচন  াচন্ত্রে হললও প্রেষচতলে ধলর রাখার পিটিরা আলে,  ত্নও আলে।  

গালের পাতাগুচল খােঁচট সরু্জ, ধুললার আেরলণ মচলন ন ়ে।  এেচদন এে র্াগালনর 

মাচললে র্ড়ে র্ড়ে গালের ডগা ়ে পাইলপ েলর জল চেচটল ়ে চদলত পদলখ অতীন চর্চস্মত 

হল ়েচেল।   ারলত েষষ্ণিূড়ো র্া পদর্দারু গালের পাতা জল চদল ়ে ধুইল ়ে চদলত পে েলর্ 

পদলখলে? 

  

এেচদন পেমচেজ বহলরর এলের্ালর পবষ প্রালত, প খালন িালবস নদীর ওপলর এেটা র্ােঁধ 

পদও ়ো হল ়েলে, তার োলেই সাল ়েন্স চমউচজ ়োম পদখলত পগল ওরা দু’জলন।  চ ড়ে পনই, 

পঠলালঠচল পনই, পলালেরা পিেঁচিল ়ে েো র্লল না, এখানোর চমউচজ ়োমগুচললত চতন িার 

ঘণ্টা োচটল ়ে পদও ়ো  া ়ে অনা ়োলস।  

  

সারা দুপুর পসই প্রদববনী পদলখ, নদী পপচরল ়ে ওরা র্স্টলনর চদে চদল ়ে হােঁটলত লাগললা 

উলদ্দবেহীন ালর্।  বচমবলা হােঁটলত  াললার্ালস, তার ধারণা পহেঁলট পহেঁলট না ঘুরলল পোলনা 

বহরলেই  াললা ালর্ পিনা  া ়ে না।  অতীলনর অর্বে বহর পিনার জনে এমন চেেু র্েেতা 

পনই, এখালনই  খন পর্ব চেেুচদন োেলত হলর্, তখন আলে আলে সর্ চেেু পতা পিনা 
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হলর্ই।  চেন্তু এই র্সতোলল বচমবলা ঘলরর মলধে র্া পরলোরােঁ ়ে পর্বীক্ষণ র্লস োেলত 

রাচজ ন ়ে।  

  

অতীন র্াস চেিংর্া পট্রন চনলত িাইলে চেন্তু বচমবলা আলগ পেলেই চঠে েলর পরলখলে প  

আজ পস অতীলনর সলে লিংলফললা েীলজর মাঝখালন দােঁচড়েল ়ে নদী পদখলর্।  প ন ওই 

েীলজর সলে তার অোপল ়েন্টলমন্ট আলে।  বচমবলার এরেম োলে।  অনে পলালেরা 

প রেম ালর্ চসলনমা-চেল ়েটার েনসালটব  া ়ে, বচমবলাও পসইরেম মালঝ মালঝই পোলনা 

চর্লবষ রাো চেিংর্া পােব চেিংর্া গীজা পদখার েো চঠে েলর পফলল।  প মন দুচদন আলগই 

পস সোললর্লা অতীনলে পফান েলর র্ললচেল, পস সমারচ ল-এ চরিং চফলড চস্ট্রলটর 

এেচট পোট পদাোলন িা পখলত  ালর্।  পসই পদাোনচটর িাল ়ের আলাদা পোলনা খোচত 

পনই, তরু্ অতদুলরর ওই চর্লবষ পদাোনচটলতই পেন িা পখলত প লত হলর্, তার  ুচক্ত 

অনে পেউ রু্ঝলর্ না।  পসই পদাোনটার সামলনর পপ লমলন্ট অলনেগুললা পা ়েরা এলস 

পখলা েলর, ঘুম পেলে উলঠই প ন বচমবলার পিালখ ঝেঝলে পরাদূলর পসই পা ়েরালদর 

ওড়োউচড়ের দষবেটা প লস উলঠলে।  তকু্ষচন এের্ার চগল ়ে পসই দষবেটা না পদখলল তার িললর্ 

না।  

  

মুলখ আপচত্ত জানাললও অতীন বচমবলার এই সমে পাগলাচম পেন্দই েলর।  

  

চেন্তু আজ চমউচজ ়োলম অলনেক্ষণ দু পাল ়ে খাড়ো োেলত হল ়েলে, তারপলর হােঁটলত হল ়েলে 

 লেটির, এরপর আর অতীলনর েীজ পদখার বখ পনই।  অর্বে নদী পারাপালরর জনে ওরা 

হা াডব েীজই পর্বী র্ের্হার েলর, লিংলফললা েীলজ পতমন আসা হ ়ে না, চেন্তু দুলটা েীলজ 

তফাত েী আলে, তা অতীন পর্ালঝ না।  এেজন েচর্র নালম েীজ র্ললই পসটা চর্লবষ 

দববনী ়ে হলর্? এেো শুলন বচমবলা প ন আোব পেলে পলড়ে।  এেটা পসতুর সলে আর 

এেটা পসতুর পোলনা চমল োেলত পালর? পোচরস বহলর প্রলতেেচট পসতুই চে চর্লবষ 

দ্রটিরর্ে ন ়ে? প্রচতচট পসতু পেলেই বহরলে অনেরেম পদখা ়ে।  

  

অতীন পোচরলস  া ়েচন, পস আর তেব েলর না বচমবলার সলে।  
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লিংলফললা েীলজর ওপর চেেুটা আসলতই হাও ়ো ়ে উড়েলত োলে বচমবলার জদা রলঙর 

চসলের বাচড়ের আেঁিল।  প ন তার মাোর ওপর এেটা পতাো েটফট েরলে।  এমনই 

প্রর্ল র্াতাস এখালন প  বচমবলা সামলালতই পারলে না তার বাচড়ে, অতীন মজা পপল ়ে 

হাসলে হা-হা েলর।  অনে েল ়েেজন নারী-পুরুষ বচমবলালে সলেৌতুলে পদখলত পদখলত 

িলল পগল।  

  

সাল ়েন্স চমউচজ ়োম পেলে পাও ়ো েতেগুললা রু্েললট খলস পলড়ে পগল বচমবলার হাত 

পেলে, পস পোলনাক্রলম দােঁড়োললা পরচলিং পঘেঁলষ।  অতীন র্ই-োগজপত্রগুললা েুচড়েল ়ে চনল ়ে 

র্লললা, হা বাডব েীলজ পোলনাচদন আচম এরেম অর্াধে র্াতাস পদচখচন, এই েীজটা সচতে 

আলাদা।  

  

বচমবলা র্লললা, চসলের বাচড়ে না পলর আসাই উচিত চেল।  এমন মুবচেল হ ়ে… 

  

অতীন বচমবলার োেঁলধ হাত পরলখ র্লললা, আচম পতামালে ধলর োেচে! 

  

চর্লেল পবষ হল ়ে আসলে, আোলব লাল রলঙর আ া।  নদীর জলও এখন রঙীন।  চেন্তু 

এখালন চনেিতা চেিংর্া চনিঃসেতা পর্াধ েরার পোলনা উপা ়ে পনই।  েীলজর মাঝখান 

চদল ়ে।   ালে অনর্রত গাচড়ে, নদীর জলও িূণব-চর্িূণব েরলে অলনেগুচল স্পীড পর্াট।  

এখানোর আোলব সলন্ধলর্লা ঘলর-লফরা পাচখর ঝােঁে পিালখ পলড়ে না।  ফট ফট ফট ফট 

ব্ েলর ঘুরলে।  দুলটা পহচলেপ্টার।  আর্হাও ়ো সুন্দর র্লল পাল ়ে-লহেঁলট েীজ পারাপার 

েরলে অলনে মানুষ।  তরু্ এর মলধেও আলাদা হল ়ে  াও ়ো  া ়ে।  অতীন বচমবলালে বক্ত 

েলর পিলপ ধলর আলে, বচমবলার গাললর সলে পঠলে পগলে তার গাল, চেন্তু পেউ তালদর 

চদলে তাোলে না, পেউ তালদর পালব এলস দােঁড়োলে না।  

  

েলোতা ়ে প  দুলটা েীজ আলে, হাওড়ো েীজ আর র্াচল েীজ, দুলটা চে এেরেম? হাওড়ো 

েীজ চদল ়ে েক্ষলনা হােঁটলত ইলে েলর না চেন্তু র্াচল েীজ চদল ়ে পর্ড়োলত েী  াললা লালগ! 
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অতীন র্লললা, আচম পতা র্াচল েীলজর ওপর চদল ়ে পোলনাচদন পর্ডাইচন! পোটলর্লা ়ে 

মাল ়ের সলে দু’এের্ার পগচে দচক্ষলণশ্বলর, চেন্তু র্াচল েীলজ উলঠচে চে না মলন পলড়ে না! 

  

আমার মামার র্াচড়ে দচক্ষলণশ্বলর।  আচম েতর্ার পগচে! তুচম পতা চনউ ই ়েেব বহলর 

এতগুললা চদন রইলল, ব্রুেলীন েীজ আর ও ়োচবিংটন েীজ পদলখাচন? েত তফাত! 

ব্রুেচললনর চদে পেলে এইরেম পোলনা পবষ চর্লেলল মোনহাটলনর চদলে তাচেল ়ে 

পদলখলো? সারা পষচের্ীলত এরেম দষবে আর পনই।  চঠে মলন হলর্ পসানা চদল ়ে ততচর এে 

স্বণবনগরী।  

  

–স্বণবনগরী, না স্বণবলঙ্কা? 

  

–তুচম পোলনাচদন পোলনা নদীলত সােঁতার পেলটলো? 

  

–আচম সােঁতারই জাচন না! 

  

বচমবলা প ন প্রা ়ে চবউলর উলঠ অতীলনর চদলে চফলর র্লললা, এত র্ড়ে পেলল, তুচম সােঁতার 

জালনা না? এই সামালরই তুচম পার্চলে সুইচমিং পুলল সােঁতর চবলখ পনলর্! 

  

েল ়েে মুহূলতবর জনে অতীলনর োলে পসই অনু ূচতটা চফলর এললা।  পস ডুলর্  ালে, 

িতুচদবলে জল, পলাহার মতন েচঠন জল, পসই জল তার গলা চটলপ শ্বস র্ার েলর চনলত 

িাইলে।  হঠাৎ পদখলত পপল োলে তার দাদার মুখ, দাদা তালে র্ােঁিালর্, পস প্রাণপলণ 

জচড়েল ়ে।  ধরললা দাদালে…।  

  

েচর্টালে মুলে পফলার জনে পস টপ েলর বচমবলার পঠােঁলট পঠােঁট রাখললা।  

  

বচমবলা েটফচটল ়ে োচড়েল ়ে পনর্ার পিটিরা েরললা চনলজলে।  এলদলব পেলললমল ়েলদর প্রোবে 

িুম্বন এলের্ালরই অস্বা াচর্ে ন ়ে, চেন্তু বচমবলার খুর্ লজ্জা।  এর আলগ অতীন েল ়েের্ার 

পীড়োপীচড়ে েরললও পস রাচজ হ ়েচন, তার মলত, বাচড়ে পরা পমল ়েলদর এরেম তাস েতা 

মানা ়ে না।  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 360 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

অতীন আজ চেেুলতই বচমবলালে োড়েললা না, পস এলের্ালর র্জ্র আেঁটুচনলত পিলপ ধলর 

রাখললা বচমবলার মাোটা, পজার েলর এমন দীঘবস্থ্া ়েী িুম্বন চদল প  প্রা ়ে দম র্ন্ধ হল ়ে 

আসার মতন অর্স্থ্া।  

  

বচমবলা অতীলনর রু্লে চেল মারলত মারলত র্ললত লাগললা, অস ে! তুচম এমন খারাপ 

আর পাজী–  

  

অতীন হাসলে, তার মাোটা পচরষ্কার হল ়ে পগলে।  

  

বচমবলা এের্ার এচদে ওচদে তাচেল ়ে পদলখ চনল পেউ তালদর লক্ষ েরলে চে না।  পেউ 

তালদর চদলে ভ্রুলক্ষপও েলরচন।  বচমবলা তার হোির্োগ পেলে চলপচস্টে র্ার েরললা, 

অতীন এত হাও ়োর মলধেও ো ়েদা েলর ধরাললা এেটা চসগালরট।  

  

বচমবলা র্লললা, খর্রদার আর্ার  চদ েক্ষলনা এরেম েলরা, পতামার সলে েো র্ললর্া 

না! 
  

অতীন বচমবলার পোমর জচড়েল ়ে ধলর র্লললা, িুমু খার্ার পলরই পঠােঁলট চলপচস্টে লাগালত 

পনই।  এেটুর্ালদ ট ়েলললট  ার্ার েুলতা েলর পঠােঁলটর রঙ চফচরল ়ে আসলত হ ়ে।  এলদলব 

এতচদন আলো, এই এচটলেট পবলখাচন? 

  

বচমবলা  ুরু েুেঁিলে র্লললা, তুচম চবখলল েী েলর? অনে পোলনা পমল ়ে র্লললে রু্চঝ? 

  

–চটচ  পদখললই পবখা  া ়ে।  দুপুরলর্লার চটচ  পপ্রাগ্রামগুললা সর্ই পতা িুম্বলনর সহজপাঠ! 

েতরেম ালর্ই প  এরা িুমু পখলত পালর! 

  

–দুপুরলর্লা র্লস র্লস রু্চঝ ওই অখাদে চসচর ়োল গুললা পদখা হ ়ে? 

  

–চনউ ই ়েলেব চসদ্ধােবর সলে  খন োেতাম, দুপুলর পোলনা োজ চেল না, চটচ  শুলন শুলন 

অোেলসন্ট চবখতাম।  
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–োই চবলখলো! তুচম এখলনা চবচডউলড র্ললা, পস্কজুউল র্ললত পালরা না!  

  

–চমচল, পতামালে আমার আলগ আর পেউ িুমু খা ়েচন? 

  

– োট।  আর্ার অসল ের মতন েো।  পতামালে র্ললচে না, আমার পোলনা র্নু্ধ চেল না, 

আচম এত লাজুে চেলুম, অলিনা োরুর সলে েো র্ললত পারতুম না।  শুধু পতামার সলেই 

প  েী েলর এই সর্ হল ়ে পগল।  

  

–র্নু্ধ না োে, পতামার পোলনা মাসতুলতা দাদা চেিংর্া জামাইর্ারু্, এরেম পেউও িুমু 

খা ়েচন? র্ললা না, আচম চেেু মলন েরলর্া না! 

  

–েী অদু্ভত েো র্ললো, এরেম আর্ার হ ়ে নাচে? মাসতুলতা দাদা, জামাইর্ারু্  ািঃ।  

পমল ়েরা েক্ষলনা এত বক্ত হ ়ে না।  এর আলগ আমার গাল ়ে পেউ সামানে হাত পোেঁ ়োলত 

সাহস।  েলরচন।  এে তুচমই এেটা ডাোত … 

  

–-লতামার পেলললর্লার েো আমার জানলত ইলে েলর।  র্াচ্চা র্ল ়েলস তুচম ফ্রে পলর 

পোো ়ে পদৌলড়োদৌচড়ে েরলত? জামলবদপুলরই ইস্কুলল পলড়েলো? 

  

–না, তখন র্ার্া র্দচল হল ়েচেললন পাটনা ়ে।  এেচদন পর্ব তুচম আর আচম পা েচড়েল ়ে 

র্লস পেলললর্লার গল্প েরলর্া! 

  

–আমার পেলললর্লাটা খুর্ খারাপ পেলটলে।  পবানার্ার মতন চেেু পনই!  

  

–পতামালদর পদব পতা চেল পূর্বর্লে।  তুচম মা-র্ার্ার সলে চগল ়েলো চনশ্চ ়েই।  পতামার চেেু 

মলন আলে? 

  

–চমচল, এত হাও ়ো ়ে আমার এেটু বীত বীত েরলে।  িললা এর্ার র্াচড়ে  াই! 
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–পতামার বীত েরলে? ওই দোলখা, পেললরা শুধু পগচি পলর  ালে! আললাগুললা জ্বলুে, 

তখন এখান পেলে দুচদলের দুলটা বহর েী সুন্দর প  পদখালর্! 

  

েল ়েেচদন ধলরই চর্লেল পর্ব দীঘব।  ঝুপ েলর অন্ধোর পনলম আলস না।  গাচড়ে গুললা 

এখনও পহডলাইট জ্বাললচন।  এে দেল জাচসব পরা পেলল পোলনা ফুটর্ল মাঠ পেলে তহ 

তহ েলর চফরলে।  

  

পেউ এেটা খর্লরর োগজ পফলল পরলখ পগলে, পসটা পরচলিং-এ আটলে ফরফর েলর 

উড়েলে।  অতীন পসটা তুলল চনল ়ে জলল পফলল চদলত প লতই বচমবলা তার হাত পিলপ ধলর 

র্লললা, এই, এই, েী েরলো! 

  

–খর্লরর োগলজর ব্ আমার চঠে পেন্দ হ ়ে না! 

  

–তা র্লল নদীলত পফললর্? এই ালর্ই নদীগুললা পচলউলটড হ ়ে! 

  

–এটা পতা  াই পোলনা সালহর্ই পফলল পগলে, আচম পতা পফচলচন।  এেটু র্ালদ জলল চগল ়ে 

পড়েলতাই।  পচলউবালনর জনে আচম দা ়েী নই! 

  

–ওটা হালত পরলখ দাও, পলর পোলনা ট্রোব েোন-এ পফলল পদলর্! 

  

অতীন োগজটা পিালখর সামলন পমলল এেপলে পদখললা।  বো ধরলনর পচত্রো, প্রেম 

পাতালত শুধু রগরলগ খর্র।  খুন, ধষবণ, ডাোচত, চিত্রতারোলদর চর্র্াহ-চর্লেদ।  এেচট 

ন-দবর্েলরর ফুটফুলট র্াচলোর মুলখর প্রা ়ে চসচে পষষ্ঠা পজাড়ো েচর্, তার নীলি ষাট 

পল ়েলন্টর টাইলপ পরামহষবে পহচডিং।  

  

বচমবলা োগলজর পষষ্ঠাচটর চদলে এের্ার মাত্র অনেমনস্ক ালর্ তাচেল ়েই পিাখ রু্লজ 

পফলললা।  ফোোলব হল ়ে পগল তার মুখ, পঠােঁট োেঁপলে।  হঠাৎ পস পরচলিং-এর ওপর মাো 

ঝুেঁচেল ়ে চদল।  
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অতীন তখনও চসগালরট টানলত টানলত োগজটা পলড়ে  ালে, ওচদলে বচমবলার প ন হঠাৎ 

র্দলল  ালে সমে জীর্ন।  পষচের্ীটা ঘুরলে।  এই ঘুরত পষচের্ী পেলে চেটলে পলড়ে  ালে 

পস, অতীন তালে ধলর রাখলত পারলর্ না।  অতীন তালে ধরলত িাইলর্ না, র্রিং পস-ও 

প ন তালে ধাক্কা চদল ়ে পফলল পদলর্।  

  

অতীন অনেমনস্ক  ালর্ বচমবলার হাতটা ধরলত পগল, বচমবলা পসটা োচড়েল ়ে চনল।  

  

অতীন তার চপলঠ হাত পরলখ চজলেস েরললা, েী হললা? 

  

মুখ না তুললই বচমবলা র্লললা, আমার বরীর খারাপ লাগলে! আচম মলর  াচে! 

  

–েী হল ়েলে? েী রেম খারাপ লাগলে? 

  

–আমার মাো ঘুরলে! সারা বরীর চঝমচঝম েরলে, আচম আর দােঁড়োলত পারচে না! র্ার্লু, 

র্াচড়ে িললা! 

  

–িললা তা হলল! 

  

–আচম হােঁটলত পারচে না।  আমার  ীষণ মাো ঘুরলে!  

  

–চেন্তু এই েীলজর মাঝখালন পতা র্াসটালস উঠলত পারলর্া না।  টোচিও োমলর্ না।  িললা, 

আচম পতামালে ধলর ধলর চনল ়ে  াচে! হঠাৎ পেন এরেম হললা পতামার? 

  

বচমবলালে এলের্ালর রু্লে জচড়েল ়ে চনল ়ে েল ়েে পা মাত্র পগল অতীন।   তই বরীর খারাপ 

লাগুে, পোলনা মাতাললে তার সেী প  ালর্ পটলন চনল ়ে  া ়ে, পসই ালর্ রাো চদল ়ে 

প লত পারলর্ না বচমবলা।  র্ার্লুলে পেলড়ে পস পসাজা হল ়ে দােঁড়োললা।  চেন্তু পিাখ খুলল 

রাখলত পারলে না।  অতীলনর হাত ধলর র্লললা, িললা, আচম প লত পারলর্া!  
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অতীন পর্ব ঘার্লড়ে পগলে।  এরেম আেচস্মে অসুস্থ্তা শুধু রু্চঝ পমল ়েলদরই হ ়ে! বচমবলা 

প রেম েরলে, এর মলধে  চদ অোন হল ়ে  া ়ে, তা হলল পস েী েরলর্? রাোর পোলনা 

িলত গাচড়ে োচমল ়ে চলফট িাইলর্? 

  

পোলনাক্রলম েীজটা পপচরল ়ে এললা বচমবলা।  এর মলধে আললা জ্বললত শুরু েলরলে।  েীজ 

পেলে আললােম ়ে নগর পদখার এত ইলে চেল বচমবলার, এখন পস পিাখই খুলললা না।  

এেটা টোচি পাও ়ো পগল সামলনই।  

  

টোচিলত ওঠার পলরও মাোটা পহচলল ়ে পিাখ রু্লজ রইললা বচমবলা।  অতীন চজলেস 

েরললা, খুর্ েটির হলে? 

  

বচমবলা োতর ালর্ র্লললা, হোেঁ।  আমালে র্াচড়ে পপৌেঁলে দাও, র্ার্লু! আচম আর পারচে 

না! সহে েরলত পারচে না! 

  

–এই পতা পসাজা র্াচড়েলতই  াচে।  তার আলগ, পোলনা ডাক্তালরর োলে  ালর্? 

  

–না।  ডাক্তার দরোর পনই।  র্াচড়ে পগললই চঠে হল ়ে  ালর্! অতীন বচমবলার মাো ়ে হাত 

রু্চলল ়ে চদলত পগলল পস সচরল ়ে চদল হাতটা।  সারা রাো পস আর এেটাও েো র্লললা 

না।  

  

পাল চস্ট্রলট মামালতা পর্ালনর সলে এেখানা ঘর  াগা াচগ েলর োলে বচমবলা।  ঘরখানা 

এেতলালতই।  র্ল ়েলস এেটু পোট হললও সুচম প ন বচমবলার অচ  াচর্ো।  তালে বচমবলা 

  ়ে পা ়ে।  তার জনেই অতীনলে েখলনা এ র্াচড়েলত আসলত র্লল না বচমবলা।  আজ অতীন 

চঠে েরললা, বচমবলালে ঘর প বত পপৌেঁলে চদল ়ে সুচমলে র্ললর্ পোলনা ওষুধ-উষুলধর 

র্ের্স্থ্া েরলত।  

  

চেন্তু টোচি পেলে নামার পরই বচমবলা প্রা ়ে প ন রুক্ষ  ালর্ র্লললা, চঠে আলে, তুচম 

এর্ার  াও! তারপর পস প্রা ়ে পদৌলড়ে ঢুলে পগল প তলর।  
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েল ়েে মুহূতব হতরু্চদ্ধর মতন দােঁচড়েল ়ে রইললা অতীন।  তার এেটা অপরাধলর্াধ হলে।  

বচমবলার চে সচতে বরীর খারাপ হল ়েলে, না পমজাজ খারাপ হললা? েীলজ দােঁচড়েল ়ে অতীন 

চে তালে এমন চেেু র্লললে,  ালত পস আঘাত পপল ়েলে? এমন ালর্ িলল পগল পেন 

বচমবলা? 

  

অতীন চে তালে পোলনা সাহা েই েরলত পারলতা না? ওষুধ-টষুধ এলন চদলত পারলল 

অতত দরোর হলল।  

  

টোচিটা পেলড়ে চদল ়েলে, এর্ার হােঁটলত আরম্ভ েরললা অতীন।  এখান পেলে তার র্াচড়ে 

পর্ব দূর।  দুর্ার র্াস র্দল েরলত হলর্ র্লল পস আর পসই ঝালট পগল না।  হঠাৎ েী হললা 

বচমবলার? না, প্রোলবে িুমু খাও ়োর জনে রাগ এটা ন ়ে।  ওলত বচমবলা লজ্জা পপল ়েলে 

পর্বী, রালগচন।  পঠােঁলট পঠােঁট পোেঁ ়োলতই বচমবলার সারা মুখখানা উষ্ণ হল ়ে উলঠচেল, তার 

মলধে প্রতোখোন চেল না।  তা হলল েী জনে পস এমন র্দলল পগল।   চদ বরীর খারাপ 

হল ়েও োলে, তালত পস অতীলনর সলে  াললা েলর েো র্ললর্ না? র্াচড়ের সামলন পেলে 

তালে চর্দা ়ে েলর চদল চঠে এেটা এলললর্লল পলালের মতন! 

  

অতীন আবঙ্কা েলরচেল, টোচির  াড়ো পমটার্ার জনে তালে বচমবলার র্োগ খুলল প ়েসা 

চনলত হলর্।  তা অর্বে হ ়েচন,  াড়ো উলঠচেল দব ডলার, ড্রাই ারলে এে ডলার চটপস 

চদলত হল ়েলে, এখন অতীলনর পলেলট খুিলরা চেেু প ়েসা পলড়ে আলে।  এই প ়েসা ়ে এে 

পোলেট চসগালরটও হ ়ে না।  অতীলনর চসগালরট ফুচরল ়ে পগলে, এমন জ্বালাতন, এলদলব 

এে পোলেলটর েম চসগালরট পেনার উপা ়ে পনই।  

  

আলে আলে অচ মালনর র্ালষ্প  লর  ালে অতীলনর মন।  পেন বচমবলা ততক্ষণ পিাখ 

রু্লজ রইললা? এমনচে র্াচড়েলত পঢাোর সমল ়েও পস এের্ারও অতীলনর চদলে তাোললা 

না! 
  

পমল ়েলদর চে রু্লের প তরটাও পদলখ পফলার চর্লবষ পোলনা ক্ষমতা আলে? আজ েীলজর 

ওপর দােঁচড়েল ়ে চসগালরট টানার সম ়ে দু-এের্ার অচলর েো মলন পলড়ে চগল ়েচেল।  পসই 
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পস পসর্ালর নর্িীপ পেলে পনৌলো ়ে গো পার হল ়ে েষষ্ণনগলরর চদলে আসা, তারপর 

অন্ধোলরর মলধে র্লস অচল গান গাইললা…পসই চদনটা েত দূলর সলর পগলে, অচল এখন 

পষচের্ীর উলটাচপলঠ, তরু্ হঠাৎ হঠাৎ অচলর মুখটা মলন পড়ো পতা পেউ আটোলত পারলর্ 

না।  বচমবলা চে পটর পপল ়ে চগল ়েচেল প  তার পালব দােঁচড়েল ়েও অতীন অনে এেচট পমল ়ের 

েো  ার্লে? পস বচমবলালে ঠোলে? 

  

এেচদন না এেচদন বচমবলালে র্ললতই হলর্ অচলর েো।  তখন অতীন এেোও জানালর্।  

প , পস আর পোলনাচদন অচলর োলে চফলর  ালর্ না র্লট, চেন্তু অচললে পস তার জীর্ন 

পেলে এলের্ালর র্াদ চদলতও পারলর্ না! এ র্োপারটা চে বচমবলা পমলন পনলর্? হোেঁ, 

মানলর্, তালে।  মানলতই হলর্।  বচমবলা খুর্ নরম, সুন্দর মলনর মানুষ, পস চঠেই রু্ঝলর্।  

  

প্রা ়ে এে ঘণ্টার রাো ়ে অতীন এের্ারও অনে পোলনাচদলে তাো ়েচন।  শুধু বচমবলার সলে 

মলন মলন েো র্ললত র্ললত এললা।  এখলনা পস রু্ঝলত পালরচন, বচমবলা পোন োরলণ 

পরলগ পগল তার ওপর! 

  

চলচ িং রুলম চটচ  িললে, পসখালন র্লস আলে পসালমন।  পস প্রলতেেচদন সলন্ধলর্লা চন ়েম 

েলর খর্র পবালন।  ও ়োটার েনক্রাইলটর গলা না শুনলল রু্চঝ তার ঘুম হ ়ে না।  পলিব 

দােঁচড়েল ়ে সতেচেঙ্কর পদখলেন রাচত্রর আোব।  আলস্ট্রানচমলত তােঁর খুর্ উৎসাহ।  আজ রালতর 

আোব প্রিুর নক্ষত্রম ়ে।  

  

এলদবী ়ে  দ্রতা অনু া ়েী পিনা োরুর সামলন চদল ়ে প লত হলল দুলটা েো র্ললতই হ ়ে 

তার সলে।  তা পস  ত অচেচিৎের েোই পহাে।  এমনচে পে িলচত অলিনা মানুলষর 

পিালখ পিাখ পলড়ে পগললও মুখ চফচরল ়ে পনর্ার চন ়েম পনই, মুলখ হাচস ফুচটল ়ে র্ললত হ ়ে, 

হাই! ইিংলোলি এসর্ র্োপার পনই, তাই প্রেম প্রেম আলমচরো ়ে এলস অলিনা মানুলষর 

মুলখ এরেম সলম্বাধন শুলন অতীন িমলে িমলে উঠলতা।  
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র্াচড়েও ়োলার সলে পরাজ পরাজ েী আর েো র্লা  া ়ে! সতেচেঙ্করলে দূলর সচরল ়ে পদর্ার 

এেমাত্র উপা ়ে, ওেঁর সামলন চসগালরট ধরালনা।  উচন পধােঁ ়ো সহে েরলত পালরন না।  চেন্তু 

এখন অতীলনর পলেলট চসগালরটও পনই।  

  

অতীন র্লললা, “ই চনিং! আজলের আোবটা খুর্ পচরষ্কার।  এত তারা পোলোতার 

আোলব পোলনাচদন পদখা  া ়ে না।  

  

র্ল ়েলস অলনে র্ড়ে হললও সতেচেঙ্কর তােঁর পোলনা  াড়োলটলে তুচম র্ললন না।  তােঁর 

েণ্ঠস্বর সর্সম ়ে মষদু।  চতচন র্লললন, আমার পেললর্ল ়েস পেলটলে পার্না ়ে।  পসখালনও 

পচরষ্কার আোব পদলখচে।  ওই পদখুন, পগ্রট র্ী ়োর আর চলটল র্ী ়োর দুলটাই আজ এত 

স্পটির…পগ্রট র্ী ়োরলে েী প ন র্লল র্ািংলা ়ে? 

  

নামটা জানা োেললও অতীন মাো ঝােঁচেল ়ে র্লললা, চঠে জাচন না।  

  

এখন গ্রহ-নক্ষত্র চনল ়ে আললািনা েরার এেটুও উৎসাহ পনই অতীলনর।  পস িািলে 

পগাপন েরলত পারলে না।  সতেচেঙ্কর আঙুল তুলল আরও নক্ষলত্রর নাম র্লল  ালেন, 

চতচন মুখখানা নামালল অতীন চর্দা ়ে চনলত পারলে না।  

  

সুলরব নালম গুজরাচত পেললচট এই সম ়ে এলস পড়ো ়ে অতীন মুচক্ত পপল।  সুলরব পর্ব 

জচমল ়ে গল্প েরলত পালর, পষচের্ীর প  পোলনা চর্ষল ়েই তার চেেু চেেু োন আলে।  

  

দু’চতন ধাপ চসেঁচড়ে এেসলে লাচফল ়ে লাচফল ়ে পার হল ়ে এলস অতীন চনলজর ঘলর ঢুলে 

পর্ব পজালর ব্ েলর র্ন্ধ েলর চদল দরজাটা।  এখন এই ঘলরর মলধে তার পোট্ট চনজস্ব 

জগৎ, এখালন পেউ তালে চর্রক্ত েরলত আসলর্ না।  

  

সারাচদন ধলর দরজা-জানলা র্ন্ধ, ঘরটা র্ব গরম হল ়ে আলে।  পদাগুললা সর্ টানা।  

জামা-পোন্ট খুললত লাগললা অতীন, েুেঁলড়ে েুেঁলড়ে পফললত লাগললা পোন্ট-বাটব।  র্াচড়ের 

পপাবাে পলর পনর্ার র্দলল পস ঘলরর চঠে মাঝখালন দােঁচড়েল ়ে রইললা নগ্ন হল ়ে।  ঘরটা 
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আজ অসম্ভর্ খাচল খাচল লাগলে।  প ন এটা তার চনলজর ঘর ন ়ে।  এরেম এেটা োদ-

নীিু ঘলর পস মালসর পর মাস োটালর্ েী েলর? 

  

েো চেল, সাল ়েন্স চমউচজ ়োম পেলে পফরার পলে চেেু খার্ার-টার্ার চেলন এলন বচমবলা 

আর পস এই ঘলর সারা সলন্ধটা োটালর্।  বচমবলা তালে এেটা পসলেণ্ড হোি পরেডব পপ্ল ়োর 

চেলন চদল ়েলে।  পরেডবও পজাগাড়ে হল ়েলে েল ়েেটা, গানর্াজনা শুনলত শুনলত গল্প আর 

 াললার্াসার্াচস।  হঠাৎ সর্ চেেু র্দলল পগল।  

  

েীলজর ওপর অমন িমৎোর হাও ়োর মলধে দােঁচড়েল ়ে োেলত োেলত হঠাৎ েী এমন অসুখ 

হলত পালর? পপট র্েো, মাোর  ন্ত্রণা? বচমবলার এরেম পোলনা পরালগর েো অতীন 

পবালনচন।  বচমবলার মালঝ মালঝ মাো ধলর, এেটু পরাদ লাগললই তালে ওষুধ পখলত হ ়ে।  

সর্ পমল ়েরই নাচে এেটু আধটু মাো ধরার পরাগ োলে।  পুরুষলদর পিল ়ে পমল ়েলদর 

মাোর পর্বী স্পববোতর।  আজ পতা পস রেম িড়ো পরাদ চেল না! অতীন এের্ার বচমবলার 

মাো ়ে হাত রাখলতই পস পজার েলর সচরল ়ে চদল।  মাো ়ে হাত রু্চলল ়ে চদলতও তার 

আপচত্ত? মাো ধরাটা এমন চেেু পরাগ ন ়ে প  তার মলধে পোলনা েো র্লা  ালর্ না! 

  

পটচর্ললর ওপর এেটা চসগালরলটর পোলেট আলে।  পপাবাে না পলরই অতীন এেটা 

চসগালরট ধচরল ়ে এেটা জানলা খুলল চদল।  তার ঘরটা অন্ধোর, অনে পোলনা র্াচড়ে পেলে 

তালে–পদখা  ালর্ না।  এলের্ালর গা ়ে পঘেঁষালঘচষ অনে পোলনাও র্াচড়েও পনই।  

  

বচমবলা, আচম েী খারাপ র্ের্হার েলরচে পতামার সলে? এের্ার রু্লে হাত পললগ 

চগল ়েচেল, চেন্তু তা পতা আচম ইলে েলর চদইচন? এলদলব অলনে পলালের পিালখর সামলন 

িুমু খাও ়ো  া ়ে।  চেন্তু তার পর্বী চেেু েরাটা রুচিহীনতা।  আচলেন িলল চেন্তু রু্লে হাত 

পদও ়ো িলল না, অতীন তা  াললাই জালন।  হঠাৎ রু্লে এের্ার হাত পললগ  াও ়োটা 

পদালষর চেেু ন ়ে বচমবলা, তুচম চে তা রু্ঝলত পালরাচন? তাও পতা পর্ব চেেুক্ষণ আলগ, 

তার পলরও তুচম আমার সলে েো র্ললল, হাসলল! আর েী পদাষ েলরচে? এর আলগ 

পোলনাচদন তুচম আমালে এরেম ালর্ অগ্রাহে েলরাচন!… 
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অতীন মজুমদার, অতীন মজুমদার, পতামার এতদূর অধিঃপতন হল ়েলে প  তুচম আধঘণ্টা 

ধলর নোিংটা হল ়ে দােঁচড়েল ়ে এেটা পমল ়ের েো চিতা েলর  ালো? পতামার আর পোলনা 

োজ পনই? এেটা পমল ়েই পতামার োলে এখন সর্ চেেু? 

  

অতীন ঠাস ঠাস েলর চনলজর দু গালল দুলটা িড়ে েষাললা পর্ব পজালর।  অচ মান চেিংর্া 

হতাবার র্দলল এখন তার বরীর জ্বললে রালগ! বচমবলা  াললা পমল ়ে, সরল পমল ়ে, চেন্তু 

র্ড়ে পজদী।  পস চে প লর্লে, অতীলনর সলে প মন খুবী র্ের্হার েরা  া ়ে? পোলনা োরলণ 

 চদ তালে বচমবলার  াললা না লালগ, তা হলল েক্ষলনা পস আর বচমবলালে চর্রক্ত েরলত 

 ালর্ না! বচমবলা এরেম  খন-তখন পমজাজ পদখালল অতীন মজুমদার চেেুলতই তা সহে 

েরলর্ না।  এরপর বচমবলা  চদ আর্ার চনলজ পেলে তার োলে আলস, তাহলল বচমবলালেই 

ক্ষমা িাইলত হলর্।  

  

এখন বচমবলার েো এলের্ালর  ুলল  াও ়ো দরোর।  

  

অতীন দ্রুত এেটা পোন্ট পলর চনল ়ে পটচর্লল র্সললা।  ঘলর আধ পর্াতল মদ আর এে 

পোলেট েুচে োড়ো আর পোলনা খাদে পানী ়ে পনই।  না, অতীন এখন মদ খালর্ না।  এেটা 

পমল ়ের ওপর রাগ েলর এো র্লস র্লস মদেপান েরা চটচপেোল পদর্দালসর র্োপার।  

তার চখলদ পপল ়েলে, চেন্তু র্াইলর পর্চরল ়ে খার্ার চেলন আনার এেটুও ইলে পনই।  

  

দরোচর র্ই খুলল পস চমচটির নারলোচল চর্স্কুটই দােঁলত োটলত লাগললা এেটা এেটা েলর।  

অতীলনর এই ক্ষমতাটা আলে,  খন পস র্ই পড়ো ়ে মন পদ ়ে তখন পস আর অনে পোলনা 

েো  ালর্ না।  খাতা ়ে পস পনাট চনলত লাগললা গ ীর মলনাল াগ চদল ়ে।  চপ-এইি চড েলর 

পফললতই হলর্ এে র্েলরর মলধে।  

  

রাত সালড়ে এগালরাটা ়ে অতীলনর চসগালরট পবষ, চমচটির চর্স্কুট পবষ।  এর্ার পড়ো র্ন্ধ েলর 

ঘুলমালনা  া ়ে।  এেটা হাই তুলল র্ই র্ন্ধ েরলতই বচমবলার মুখেচর্ চফলর এললা আর্ার! 
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আজ এত উৎসাহ েলর বচমবলা চনল ়ে পগল লিংলফললা েীলজ, েত হাচস আর গল্প, তার 

মলধে হঠাৎ বচমবলার এই  ার্াতর, এই রহসেটা েী পসটাই অতীলনর জানা দরোর।  

বচমবলা না িাইলল অতীন আর তার সলে পদখা েরলর্ না।  চেন্তু পস েী জনে… 

  

আর্ার অতীলনর মন অনুলবািনা ়ে  লর পগল।  ইস, চে চে, পস শুধু চনলজর চদেটাই 

 ার্লে! বচমবলার  চদ সচতে সচতে পোলনা েচঠন অসুখ হল ়ে োলে? পস হ ়েলতা অতীনলে 

পোলনা দাচ ়েলত্বর মলধে পফললত িা ়েচন র্ললই মুখ ফুলট চেেু র্ললচন।  তা র্লল অতীন 

স্বােবপলরর মতন দূলর সলর োেলর্? 

  

দরজা খুলল পস পদৌলড়ে পনলম এললা চসেঁচড়ে চদল ়ে।  চলচ িং রুলম এখন পেউ পনই।  আললা 

পজ্বললই অতীন পফানটা তুলল চনল।  

  

ওচদে পেলে পফান ধরললা সুচম।  পস নীরস গলা ়ে র্লললা, বচমবলা এখন ঘুলমালে! 

  

অতীন চজলেস েরললা, েী হল ়েলে বচমবলার? 

  

সচুম র্লললা, তার বরীর খারাপ! 

  

অতীন অচস্থ্র ালর্ র্লললা, তা জাচন! তার েী অসুখ হল ়েলে? ডাক্তারলে চেেু জানালনা 

হল ়েলে? এখালন ডাক্তার সর্াচধোরী আলেন আমালদর পিনা।  

  

সুচম র্লললা, না, আজ আর চেেু েরা হ ়েচন।  ওর মাো ধলরচেল, এখন ঘুচমল ়ে পলড়েলে।  
  

–সুচম, আচম ওর সলে এের্ার েো র্ললত িাই।  

  

–এখন সম্ভর্ ন ়ে।  আচম ডােলত পারলর্া না।  গুড নাইট।  

  

লাইন পেলট চদল ়েলে সুচম।  এই পমল ়েটা প  পেন পগাড়ো পেলেই অতীনলে অপেন্দ 

েলরলে, তা পে জালন? মরাচলস্ট? চেন্তু ওরও পতা র্ ়ে পফ্রি আলে এেজন।  চেন্তু সুচম 

অতীলনর সলে েো র্ললতই িা ়ে না।  
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অতীন আর্ার পটচললফান তুলললা।  শুধু মাো ধরা? না, হলতই পালর না।  

  

এর্ার অতীলনর গলার স্বর শুলনই লাইন পেলট চদল সুচম।  অতীলনর মুলখর িামড়ো ়ে জ্বালা 

েরলে! র্াচড়ে চফলরও বচমবলা তালে পোলনা চেেু র্ললত পারলতা না? সালড়ে এগালরাটা 

এমন চেেু রাত ন ়ে, এখন বচমবলালে ডাো  ালর্ না পেন? অতীন চে এেটা এলললর্লল 

মানুষ! 

  

আর্ার পফান েরলতই অতীন শুনলত পপল এনলগজড পটান।  অেবাৎ সুচম চরচস ারটা 

নাচমল ়ে পরলখলে।  সারারাত আর পফান েরা  ালর্ না।  পোট্ট এেটা ঘলর, দুলটা খালটর 

মাঝখালন পফান।  দু র্ার পফান র্াজললা, তরু্ বচমবলা শুনলত পা ়েচন? চেিংর্া বচমবলা ইলে 

েলর পফান।  ধরলে না? 

  

বচমবলা, তুচম তলর্ এখলনা অতীন মজুমদারলে  াললা েলর পিলনাচন! 

২৫. লোর্লরটচরলত োজ েরলে অতীন 

অনে সর্াই িলল পগলে, লোর্লরটচরলত এো এো োজ েরলে অতীন।  সাতটা পর্লজ 

পগলে, তার পখ ়োলই পনই।  পেউ অর্বে তালে প লত র্ললর্ না।  দালরা ়োন র্া গাডব এলস 

র্ললর্ না, এর্ার আপচন  ান, দরজা র্ন্ধ েরলর্া।  এখালন লাইলেচর পখালা োলে রাত 

দুলটা প বত,  চদ এেজন র্া দু’জন মাত্র পাঠে োলে, তালদরও র্ই সরর্রাহ েরার জনে 

উপচস্থ্ত োলে এেজন লাইলেচর অোচসস্টোন্ট।  এই পলর্লরটচরলতও রাত দবটা প বত 

োজ েরা  া ়ে।  তারপলরও  চদ পেউ োেলত িা ়ে তা হলল দরজা র্ন্ধ েরার দাচ ়েত্ব তার 

ওপর।  পস পর্রুর্ার সম ়ে দরজাটা।  পটলন চদল ়ে  ালর্।  এত সর্ অোপালরটাস, র্ীোর, 

র্ানার, পটস্ট চটউর্, মাইলক্রাসলোপ, চর-এলজন্ট, সট, চলটমাস পপপার িতুচদবলে 

েড়োলনা, তরু্ িুচর  ার্ার প্রশ্ন পনই।  
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চসগালরট খাও ়োর জনে মনটা আনিান েরলে অলনেক্ষণ ধলর, অতীন এে সম ়ে োজ 

োচমল ়ে মুখ তুলল তাোললা।  এত র্ড়ে পলর্লরটচরলত পস প  এো রল ়েলে তা অতীন পখ ়োল 

েরললা এইমাত্র।  অলনেগুললা আললা জ্বললে।  আজ েোমপাস হলল েুলরালসা ়োর এেটা 

নতুন চফলম পদখালে, পসটা পদখলতই পগলে সর্াই।  পোলনা এেটা পটচর্লল পেউ 

তাড়োহুলড়োলত রু্নলসন র্ানার চনচর্ল ়ে চদলত  ুলল পগলে, পসােঁ পসােঁ ব্ হলে, অতীন পসটা 

চনচর্ল ়ে চদল, তারপর চসগালরট টানার জনে দরজার র্াইলর চগল ়ে দােঁড়োললা।  

  

এরমলধেই এটা তার অল েস হল ়ে পগলে।  পলর্লরটচরর মলধে চসগালরট খাও ়োর চন ়েম 

পনই, সর্াইলেই র্াইলর প লত হ ়ে, চেন্তু এখন পতা চনলষধ েরার পেউ পনই, অতীন 

অনা ়োলসই চনলজর জা ়েগালত র্লসই চসগালরট পখলত পারলতা, তরু্ পস র্াইলর িলল এললা।  

অতীন পদলখলে, রাত চতন-িারলটর সম ়ে ফােঁো রাো ়ে এেটা মাত্র গাচড়ে, আর পোলনা 

চদলে অনে গাচড়ের চিহ্ন পনই, ট্রাচফে পুচলব োোর পতা প্রশ্নই ওলঠ না, তরু্ পমালড়ের 

মাো ়ে লাল আললা পদলখ পসই গাচড়েটা পেলম  া ়ে।  অল েস! 

  

অতীন ড্রাইচ িং পলসন চনলত শুরু েলরলে দু’চদন ধলর।  গাচড়ে িালালনা না জানলল এলদলব 

জীর্ন াপন েরা খুর্ বক্ত।  এরপর পস এেটা পসলেণ্ড হোণ্ড গাচড়ে চেনলর্।  ব পদলড়েে।  

ডলালরর মলধেই পমাটামুচট িলনসই গাচড়ে পাও ়ো  া ়ে।  পুরলনা গাচড়ে পতা অলনলে পফললই 

পদ ়ে এখালন।  তাও প খালন পসখালন পফলার উপা ়ে পনই, পুচলব চঠে গাচড়ের মাচলেলে 

খুেঁলজ র্ার েলর এত ফাইন েরলর্ প  ঢালের দাল ়ে মনসা চর্চেল ়ে  ালর্।  অলনে 

জা ়েগালতই আলে পুরলনা গাচড়ের ের্রখানা, অলটালমাচর্ল পগ্র  ই ়োডব।  মানুলষর 

ের্রখানার মতন, পসখালনও গাচড়ে ের্র চদলত পগলল প ়েসা খরি েরলত হ ়ে।  

  

অতীন আপাতত এেটা সাইলেল চেলনলে।  র্াস চেিংর্া পট্রন  াড়ো ়ে র্ড়ে খরি পলড়ে  া ়ে।  

োত্র-োত্রীরা অলনলেই এখালন সাইলেল র্ের্হার েলর।  পসই র্াগর্াজালর োোর সম ়ে 

স্কুলজীর্লন অতীন সাইলেল িালালনা চবলখচেল, পসটা এখন োলজ পললগ পগল।  

চবচলগুচড়েলতও পস মালঝ মালঝ সাইলেল র্ের্হার েলরলে।  
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চসগালরটটা টানলত টানলত অতীন অনু র্ েরললা তার পর্বী চখলদ পপল ়েলে।  দুপুলর পস।  

েোচন্টলন এেটা সুপ ও এেটা হোমর্াগবার পখল ়েলে মাত্র।  অতত পােঁি চদন পস  াত খা ়েচন, 

এইসর্ পখল ়েই োচটল ়ে চদলে।  আলগ তার মলন হলতা, চদলন এেলর্লা অতত  াত না 

পখলল পপটই  লর না।  

  

পপলট চখলদর জ্বালাটা চনল ়েই অতীন আরও এে ঘণ্টা োজ েরললা পলর্লরটচরলত।  এে 

এে সম ়ে চখলদটালেও পনবার মতন মলন হ ়ে, পসটালে চমচটল ়ে না চদল ়ে চটচেল ়ে রাখলত 

ইলে েলর।  বরীরটাও পর্ব তরতাজা লালগ।  অতীন চঠে েলর পফলললা, আজ রাচত্তলর পস 

আর চেেু খালর্।  

  

খাতা-পত্র র্ন্ধ েলর পস র্াচত পনর্ালত লাগললা।  সর্েটা পটর্ল ঘুলর পদখল পোোও 

পোলনা আগুন জ্বললে চে না, চেিংর্া অোচসলডর তর্ ়েম পখালা আলে চে না।  তারপর চনজবন 

লম্বা।  র্ারান্দা চদল ়ে পহেঁলট এললা।  পগলটর মুলখ এেচট পোট্ট ঘলর এেজন হৃটিরপুটির র্েচক্ত 

গ ীর মলনাল াগ চদল ়ে টাইম মোগাচজন পড়েলে।  অতীন র্লললা, গু্ন াইট, জজব! 

  

পলােচট মুখ তুলল র্লললা, ও ়োচেবিং পলট? ইউ পডান্ট পে ়োর ফর জাপাচনজ চফল্মস? 

অতীন পহলস র্লললা, আই অোম নট আ চফলম র্াফ! আই হাডবচল পস্পি মাই মাচন ফর।  

মুচ জ।  পলােচটও পহলস উত্তর চদল, গুড ফর ইল ়োর পহলে! 

  

র্াইলর এলস অতীন পদখললা চটচপ চটচপ র্ষচটির পড়েলে।  ঘলরর মলধে পেলে চেেুই পর্াঝা 

 া ়েচন।  অতীন পরইন পোট চেিংর্া োতা আলনচন।  চেন্তু এেলা এেলা দােঁচড়েল ়ে োোরও 

পোলনা মালন হ ়ে না, এই র্ষচটির েখন োমলর্ তার চঠে পনই।  অতীন সাইলেলল পিলপ 

র্সললা।  

  

দুপুরলর্লা ়ে পর্ব গরম চেল, চেন্তু র্ষচটির নামললই গা চবরচবর েলর।  এই র্ষচটিরলত চ জলল 

নাচে চনঘাৎ জ্বর হর্ার েো।  পদখা  াে! পসই জামলসদপুলরর পর আর অতীলনর 

এের্ারও জ্বর হ ়েচন! 
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বচমবলার সলে আর এের্ারও পদখা হ ়েচন পসচদলনর পর।  বচমবলা ও ়োচবিংটন চড চস-লত।  

তার মামার োলে আলে।  পস এেলা পগলে, সুচম এখালনই আলে।  বচমবলা পতমন চেেু 

অসুস্থ্ হলল এেলা পগ্রহাউণ্ড র্ালস পিলপ অতদূর প ত চে? সুচমর সলে পিাখালিাচখ হললও 

অতীন েো র্ললর্ না প লর্চেল, সুচম চনলজই এেচদন এেটা র্ইল ়ের পদাোলনর সামলন 

অতীনলে পদখলত পপল ়ে এচগল ়ে এলস বচমবলার খর্রটা জানাললা।  

  

অতীন ও ়োচবিংটন চড চস-লত বচমবলার মামার পফান নাম্বার জালন না, সুচমলে চজলেসও।  

েলরচন।  বচমবলা চনলজ পেলেই চে পফান েরলত পারলতা না? বচমবলা হঠাৎ ওখালন িলল 

পগলে চনচশ্চত অতীনলেই এড়োর্ার জনে।  এর েী দরোর চেল, বচমবলা  চদ িা ়ে, অতীন।  

র্স্টন-লেচমচেজ পেলড়েই িলল প লত রাচজ আলে! 

  

র্ষচটির র্াড়েলে ক্রমব, অতীন মাোটা চনিু েলর িালালে সাইলেল, র্ষচটিরর ঝােঁপটা র্ােঁিার্ার 

জনে।  ক্রমব পস স্পীড র্াড়োলে।  পস র্াতাস পেলট পেলট এচগল ়ে  ালে।  

  

োললা েুিেুলি রাো, দুপালব আললা।  সামলন  তদূর পদখা  া ়ে, রাোটা ়ে পোলনা র্ােঁে 

পনই, প ন পসাজা িলল পগলে অসীলম।  পচেে পনই এেচটও, র্ষচটিরর মলধে সাইলেললও 

পেউ  ালে না এসম ়ে, গাচড়ের অর্বে চর্রাম পনই, র্ষচটিরর ব্ আর গাচড়ের গচতর ব্ 

চমলল এেটা অনেরেম ঝিংোর।  অতীলনর হঠাৎ মলন হললা, এটা পোন পদব, এখালন পস 

েী েরলে? এখালন পতা তার োোর েো ন ়ে।  এখালন তার পোলনা োজ পনই, পোলনা 

প্রচতষ্ঠা পনই, পোলনা র্নু্ধ পনই।  পস চে হাও ়ো ়ে উলড়ে আসা তুললার র্ীজ? পস আর এে 

দণ্ডও এই চর্লদলব োেলর্ না, এই সাইলেল িাচলল ়েই পস পসাজা িলল  ালর্ র্ন্দলর… 

  

চর্েট আও ়োজ েলর এেটা গাচড়ে পেে েষলতই অতীন সাইলেল পেলে চেটলে পলড়ে 

পগল।  েখন প ন  ুল েলর পস রাোর র্ােঁ চদলে পল এলসচেল।  এই  ুলটা তার প্রা ়েই 

হ ়ে।  এলদলবর রাো ়ে ডান চদে চদল ়ে সর্ গাচড়ে িলল, পসটা অতীন এখনও রি েরলত 

পালরচন।  
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রাো ়ে পলড়ে  াও ়োর মুহূলতবই অতীন  ার্ললা, গাচড়েটা চে তালে এর্ার িাপা পদলর্? 

পতলল পদলর্ বরীর? না, গাচড়েটা পেলম পগলে।  অতীন তড়োে েলর উলঠ দােঁড়োল।  তার চে 

হাত চেিংর্া পা প লঙলে।  পিালখ পিাট পললগলে? না, চেেুই হ ়েচন।  অতীন মজুমদারলে 

মারা অত সহজ ন ়ে।  স্ব ়েিং মষতই প ন তালে পাহারা পদ ়ে।  

  

গাচড়ের িালেচট এেটা েোও র্লললা না।  এটা প্রধানত োত্রলদর বহর, এখালন সাইলেল 

আলরাহীলদর চর্লবষ অচধোর আলে।  পস এে নজলর অতীনলে সুস্থ্ অর্স্থ্া ়ে পদলখ চনল ়ে 

আর্ার গাচড়েলত স্টাটব চদল।  

  

সাইলেলটা তুলল টাল চঠে েরললা অতীন।  তার জামা-পোন্ট সমূ্পণব প জা, রুমাল র্ার 

েলর মুখটা মুলে চনল এের্ার।  এইরেম সমল ়ে এেটা সািংঘাচতে এোচেত্ব পর্াধ হ ়ে! 

পস সাইলেল পেলে পলড়ে পগল, অেি রাোর এেটা পলােও তার োলে এলস এেটা েো 

র্লললা না! অর্বে পস  চদ হাত েচড়েল ়ে রাোলতই শুল ়ে োেলতা, তাহলল প্রা ়ে 

প াজর্াচজর মতনই হঠাৎ এলস উপচস্থ্ত হলতা এেটা পুচললবর গাচড়ে, তারপর এেটা 

অোম্বুললন্স, অলনেগুললা মুখ ঝুেঁলে আসলতা তার োলে।  

  

বরীলর পোলনা আঘাত না লাগললও মলন এেটা ধাক্কা পললগলে, অতীন আর্ার র্ােলর্ 

চফলর এলসলে।  পস র্ন্দলর  ালর্ না, চনলজর অোপাটবলমলন্ট চফরলর্।  এখালনই তালে 

োেলত হলর্ আরও অতত দু’চতন র্ের।  

  

র্াচড়েলত পপৌেঁলে পস সাইলেলটা উেঁিু েলর তুলল এলনপলিব পরলখ তালা চেল।  অনে চেেু িুচর 

পগললও এখালন সাইলেল পর্ব িুচর হ ়ে।  পে োর সাইলেল চনল ়ে েখন িলল  ালর্, পোলনা 

চঠে পনই।  অতীন চঠে েলর পরলখলে, তার সাইলেলটা  চদ হঠাৎ িুচর  া ়ে, তা হলল পস 

আর নতুন সাইলেল না চেলন পসও েোমপাস পেলে অনে োরুর সাইলেল তুলল পনলর্।  

  

আজও চলচ িং রুলম র্লস চটচ  পদখলে পসালমন।  ঘাড়ে চফচরল ়ে পস উলত্তচজত  ালর্ র্লললা, 

অতীনর্ারু্, এচদলে পদখলর্ন আসুন, িট েলর আসুন! 
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পসালমলনর সলে চঠে র্নু্ধত্ব না হললও পর্ব আলাপ হল ়েলে অতীলনর।  পসালমন অেবনীচতর 

োত্র, তার েোর্াতবাও পর্ব গম্ভীর গম্ভীর হললও পস পর্ব  াললা গান েলর।  চর্লবষত 

পিীগীচত।  পসগুললা শুনলত অতীলনর  াললা লালগ।  

  

অলনলের সলে এেসলে র্লস চটচ  পদখা অতীলনর পেন্দ ন ়ে।  এে এেজন এে 

এেরেম মতর্ে েলর,  া শুনলল েখলনা েখলনা গা জ্বলল  া ়ে।  তাোড়ো িোলনল চনল ়ে 

মতল দ হ ়ে, অতীলনর চস চর্ এস-এর অনুষ্ঠানগুচল পর্বী পেন্দ, অনেরা অলনলেই 

পদখলত িা ়ে এন চর্ চস, পেউ পেউ পদখলত িা ়ে স্থ্ানী ়ে পপ্রাগ্রাম।  দুপুরলর্লা সুল াগ পপলল 

অতীন এো চটচ  পদলখ, সলন্ধলর্লা সাধারণত এঘলর পঢালে না।  অনে পেউ ডােললও পস 

এচড়েল ়ে  া ়ে।  

  

আজ পস পসালমলনর ডালে সাড়ো চদল।  এখন চনলজর ঘলর চগল ়ে এো োেলত ইলে েরলে 

না।  সারাচদন পস প্রা ়ে মুখ রু্লজ োজ েরলে, এখন পস এেটু মানুলষর সে িা ়ে।  

  

ঘলরর দরজার োলে দােঁচড়েল ়ে অতীন  ার্ললা, এরা পেউ জালন না প  মাত্র চমচনট দলবে 

আলগ তার সাইলেল এেটা গাচড়ের সলে প্রা ়ে ধাক্কা পমলরচেল।  আর দু’ এে পসলেণ্ড 

এচদে ওচদে হললই তালে প লত হলতা হাসপাতালল চেিংর্া মলগব।  চিরোললর জনে হাচরল ়ে 

প ত অতীন মজুমদার।  জীর্ন ও মষতুের মাঝখালন এত সূক্ষ্ম এেটা সুলতা।  তালে পদলখ 

এরা পেউ রু্ঝলত পারলর্ না প  পস প্রা ়ে পুনজবীর্ন পপল ়ে চফলর এললা।  এখন োরুলে 

চেেু র্লারও মালন হ ়ে না।  বচমবলাও পোলনা চেেুই জানলত পারলর্ না।  পসচদন েীলজর 

ওপর দােঁচড়েল ়ে হঠাৎ পেন র্দলল পগল বচমবলা? 

  

পসালমন র্লললা, চবগচগর এলস র্সুন, এেটা দারুণ র্োপার পদখালে।  

  

পসালমন োড়োও ঘলরর মলধে রল ়েলে সুলরব আর তার র্ান্ধর্ী চতচ্ন ।  আর আচর্দ পহালসন।  

অতীন এেটা পি ়োর ঘুচরল ়ে র্সললা।  র্াচড়েও ়োলা উপচস্থ্ত পনই, সুতরািং এখালন র্লস 

অনা ়োলস চসগালরট খাও ়ো  া ়ে।  
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সালড়ে আটটা ়ে টে পবা।  জনচপ্র ়ে অনুষ্ঠান।  র ়ে রর্সন নালম এেজন অচত রু্চদ্ধমান 

সুর্ক্তা, প্রচতচট অনুষ্ঠালন সমালজর চর্চ ্ন  ের পেলে এেজন োরুলে পর্লে চনল ়ে আলস, 

তারপর তালে নানান প্রশ্ন েলর তার জীর্নোচহনীটা সর্ার সামলন তুলল ধলর।  প্রশ্ন েরার 

গুলণ প্রচতচট জীর্নোচহনীই মলন হ ়ে এে এেটা পরামািের গল্প।  

  

পসালমন চফসচফস েলর র্লললা, আজ র ়ে রর্সন প  ‘অচতচে’-লে চনল ়ে এলসলে তার 

নাম পল পগ্র।  এই পলােটা জাহাজী ইচিচন ়োর, জাহালজ সারা পষচের্ী ঘুলর পর্ড়ো ়ে।  দু’মাস 

ওলদর জাহাজ চিটাগািং-এ আটো পলড়েচেল।  এই সলর্ শুরু হললা… 

  

র ়ে রর্সন : চমিঃ পগ্র, আপচন প -জাহালজ োজ েলরন, পসই জাহাজ েী ধরলনর মালপত্র 

চনল ়ে  া ়ে? 

  

পল পগ্র : নানা ধরলনর মালপত্র, েখলনা পোলনা পমচবন, তারপর গাচড়ে, ইল ়ে, চর্মালনর 

 ন্ত্রািংব।  

  

র ়ে রর্সন : আপনালদর এই জাহালজ অস্ত্রবস্ত্র চনল ়ে  াও ়ো হ ়ে চনশ্চ ়েই? 

  

পল পগ্র : হোেঁ, চেেু চেেু হালো ধরলনর অস্ত্র চনল ়ে  াও ়ো হ ়ে।  

  

র ়ে রর্সন : েী ধরলনর হালো অস্ত্র? 

  

পল পগ্র : পসটা র্লা চনলষধ।  

  

র ়ে রর্সন : এর্ালর আপনালদর প -জাহাজ চিটাগািং পপালটব চগল ়ে আটলে চেল, পসটালতও 

অস্ত্রবস্ত্র পর্াঝাই চেল চনশ্চ ়েই।  

  

পল পগ্র : না, না, এর্ালরর মালপত্র চেল শুধু খাদে।  শুধু গম।  

  

র ়ে রর্সন : গম পর্াঝাই জাহাজ! ও! চিটাগািং পপালটব আপনালদর েতচদন আটলে 

োেলত।  হল ়েচেল? 
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পল পগ্র : প্রা ়ে চতন সিাহ।  মাল খালাস হচেল না, আমরা অধধ ব হল ়ে উলঠচেলাম।  র ়ে 

রর্সন : মাল খালাস হলত পদচর হচেল পেন? 

  

পল পগ্র : পসখালন চেেু এেটা পগালমাল িলচেল, এে ধরলনর চর্লদ্রাহ।  আপচন জালনন 

চে না জাচন না।  পাচেোলন দুচট জাচত আলে।  এেচট পাচেোনী, আর এেচট র্াঙালী।  

এই দুই জাচতর মলধে সিংঘষব িলচেল।  

  

র ়ে রর্সন : র্াঙালীরাও পাচেোনী।  মলন েরুন, আমালদর এখালনও অলনে ইতাচল ়োন 

র্া গ্রীে অচরচজলনর পলাে আলে।  চেন্তু তারাও পতা আলমচরোন তাই না? আপচন র্ললত 

িাইলেন, তসনের্াচহনীর সলে সাধারণ নাগচরেলদর লড়োই িলচেল।  

  

পল পগ্র : অলনেটা র্ই।  

  

র ়ে রর্সন : আপনারা জাহাজ  চতব অস্ত্র চনল ়ে চগল ়েচেললন ঐ তসনের্াচহনীলে সাহা ে 

েরর্ার জনে।  

  

পল পগ্র : না, না, না, আমরা গম চনল ়ে চগল ়েচেলাম।  ওরা পতা গচরর্, ওরা পখলত পা ়ে 

না, তাই আমরা গম চদল ়ে সাহা ে েচর।  

  

র ়ে রর্সন : তাহলল গম খালাস েরলত পদচর হচেল পেন? কু্ষধাতব পলালেরা পতা  ত 

তাড়োতাচড়ে খার্ার পালর্, ততই খুচব হলর্।  

  

পল পগ্র : হ ়েলতা তসনের্াচহনী িাইচেল, সাধারণ মানুষলে না খাইল ়ে পরলখ জ্ েরলত।  

আমরা প্রেম েল ়েেচদন র্ন্দুে ও োমালনর পগালাগুচলর ব্ পপল ়েচে।  তারপর সর্ পেলম 

পগল।  চেন্তু মাল খালাস েরার জনে র্ন্দলর পোলনা েুচল চেল না।  র্ন্দর এলের্ালর 

জনমানর্বূনে চেল।  

  

র ়ে রর্সন : আপনারা চে তাহলল চদলনর পর চদন জাহালজ র্লস োেলতন?  
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পল পগ্র : মালঝ মালঝ আমরা বহলর প তাম।  অর্বে চিটাগািং লার্ োড়ো ওই বহলর আর 

পোলনা  াললা পানাহালরর জা ়েগা পনই, র্াধে হল ়েই প তাম পসখালন।  

  

র ়ে রর্সন : চমিঃ পগ্র, চিটাগালঙ এই প্রেমর্ার পগললন আপচন? 

  

পল পগ্র : না, এই চনল ়ে তষতী ়ের্ার, প্রলতেের্ারই ঐ চিটাগািং লালর্ পগচে।  েল ়েেজলনর 

সলে আলাপও হল ়ে চগল ়েচেল।  

  

র ়ে রর্সন :  ালদর সলে আপনার আলাপ হল ়েচেল, তালদর মলধে পোলনা র্াঙালী চেল? 

  

পল পগ্র : আলগর দু’র্ার েল ়েেজন র্াঙালীর সলে আলাপ হল ়েচেল।  চেন্তু এর্ার তালদর 

পদচখচন।  আচম এেজন আচমব েোপলটনলে চজলেস েলরচেলাম, চমিঃ হাচমদ পোো ়ে? 

েোপলটনচট ঘষণা ়ে নাে েুেঁিলে র্লললা, হাচমদ? পস পতা এেটা পর্জ্া র্াঙালী! তার 

নাম আর উচ্চারণ েলরা না।   চর্ষেলত এই চিটাগািং লালর্ পোলনা েুেুর চেিংর্া র্াঙালীলে 

ঢুেলত পদও ়ো হলর্ না!  চদও পসই লার্ প্রােলণ েল ়েেটা েুেুর ঘুলর পর্ড়োচেল।  আপচন 

জালনন চে না জাচন না, চমিঃ রর্সন।  প্রািে পদলবর প  পোলনা বহলরই রাো ়ে অলনে 

েুেুর ঘুলর পর্ড়ো ়ে।  তারা র্ড়ে র্ড়ে পহালটল এর্িং লালর্ও ঢুলে পলড়ে।  

  

র ়ে রর্সন : খুর্ই পেৌতূহলজনে, খুর্ই পেৌতূহলজনে।  আপচন চিটাগািং লালর্ েুেুর 

পদলখলেন, চেন্তু র্াঙালী পদলখনচন।  চিটাগািং পতা পদখচে পর্েল-এরই এেচট বহর? 

সানফ্রাচন্সসলোর পোলনা লালর্ সানফ্রাচন্সসলোর পোলনা অচধর্াসী ঢুেলত পালর না, 

এরেম চে হলত পালর? 

  

পল পগ্র : প্রািে পদলব এরেম হ ়ে।  দচক্ষণ আচফ্রো, পরালডচব ়োলত এরেম হ ়ে।  এমনচে 

আমালদর পোচরডার অলনে লালর্ও পোচরডার োললা মানুষলদর ঢুেলত পদও ়ো হ ়ে না! 

  

র ়ে রর্সন : র্াঙালীরা চে োললা? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 380 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পল পগ্র : পাচেোনী ও র্াঙালীলদর মলধে আচম গাত্রর্লণবর পোলনা তফাত রু্ঝলত পাচরচন।  

তলর্ র্াঙালীলদর ওপর ঐ পাচেোনীলদর খুর্ই রাগ।  পসই েোপলটন র্ললচেল প , এরপর 

আর পোলনা র্াঙালীলে গাচড়ে িড়েলতও পদও ়ো হলর্ না।   ালদর গাচড়ে আলে, পসইসর্ 

পচরর্ারলে চনচশ্চহ্ন েলর পফলা হলর্।  আর প্রলতেে পাচেোনী তসনে এেজন েলর র্াঙালী 

পমল ়েলে রচক্ষত রাখলর্।  

  

র ়ে রর্সন : ওরা র্াঙালী পুরুষলদর ঘষণা েলর আর র্াঙালী পমল ়েলদর পেন্দ েলর? 

  

পল পগ্র : হ ়েলতা তাই।  েোপলটনচট অর্বে অনে োরণ পদচখল ়েচেল।  র্াঙালীলদর সিংখো 

নাচর্ পাচেোনীলদর পিল ়ে চেেুটা পর্চব।  এরা চেেু র্াঙালীলে পমলর পফললর্, আর র্াঙালী 

রচক্ষতালদর গল ব প  সতান জ্ালর্ তারাও হলর্ পাচেোনী।  

  

র ়ে রর্সন : পতামার সলে পোলনা র্াঙালীর পোলনা েোই হ ়েচন এর্ালর?  

  

পল পগ্র : না, পোলনা র্াঙালীলে পদখলত পাইচন।  তারা   ়ে পপল ়ে পাচলল ়েচেল।  চেেু 

র্াঙালী বহলরর র্াইলর পেলে লড়োই েরচেল।  

  

র ়ে রর্সন : পতামার সলে শুধু পাচেোনী আচমবর পলালেলদরই েো হল ়েলে।  েী েলর 

জাহাজ পেলে অস্ত্রবস্ত্র খালাস েরা  া ়ে, পসই র্োপালর তারা আললািনা েলরচেল? 

  

পল পগ্র : না, না, অস্ত্র-বস্ত্র ন ়ে, গম।  তাোড়ো মাল খালালসর র্োপালর তারা জাহালজর 

েোপলটলনর সলে আললািনা েরলর্, আমার পস দাচ ়েত্ব ন ়ে।  

  

র ়ে রর্সন : ওখালন প  চর্লদ্রাহ শুরু হল ়েলে, তার পোলনা নমুনা তুচম চনলজর পিালখ 

পদলখলো? 

  

পল পগ্র : এেচট দষবেই আচম পদলখচে।  আচম তখন র্ন্দর পেলে চিটাগািং লালর্র চদলে 

 াচেলাম।  এে জা ়েগা ়ে পদচখ এেচট র্োরাের্াচড়ের পদও ়োললর চদলে মুখ েলর দব 
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র্ালরা জন পলােলে দােঁড়ে েচরল ়ে পদও ়ো হল ়েলে।  শুনলাম তারা চর্লদ্রাহী পুচলব।  তালদর 

গুচল েলর মারা।  হললা, আচম তার এেটা েচর্ও তুললচে।  

  

পদবা ়ে প লস উঠললা পসই েচর্।  লুচে পরা, খাচল গাল ়ে পরাগা পরাগা েল ়েেজন মানুষ, 

তালদর পোলনাক্রলমই পুচলব র্লল মলন হ ়ে না।  পপেন চফলর হাত পতালা অর্স্থ্া ়ে গুচল 

পখল ়ে তারা  খন পলড়ে  ালে, চঠে পসই মুহূলতব েচর্চট পতালা।  

  

আলমচরোন চটচ লত চনরুপদ্রলর্ পোলনা অনুষ্ঠান পদখার উপা ়ে পনই।  চর্লবষ চর্লবষ 

আগ্রলহর মুহূলতবই অনুষ্ঠান োচমল ়ে চদল ়ে শুরু হল ়ে  া ়ে চর্োপনমালা।  

  

ওরা এতক্ষণ প্রা ়ে চনর্বাে হল ়ে পদখচেল, এর্ার চতচ্ন  র্লললা, এই র্ী ৎস দষবে আচম 

সহে েরলত পাচর না।  

  

সুলরব র্লললা, এটা এেজন আলমচরোন ইচিচন ়োলরর প্রতেক্ষ অচ েতা।  আলমচরোন 

চটচ -লত এটা পদখালে পসটাই খুর্ আশ্চল বর র্োপার।  আলমচরো পতা পাচেোনী আচমবর 

এে নম্বর সালপাটবচর।  ঐ প  র ়ে রর্সন ইচেত েরচেল না, জাহাজটা ়ে গম আলে না অস্ত্র 

আলে, আসলল আলমচরোন অস্ত্র চনল ়েই পতা ওরা লড়েলে।  

  

ওড়েনাটা রু্লে জচড়েল ়ে চনল ়ে চতচ্ন  র্লললা, আচম আর পদখলর্া না।  আচম র্াচড়ে  াচে।  

  

সুলরব তালে এচগল ়ে চদলত পগল।  

  

আচর্দ পহালসন েুতচনলত হাত চদল ়ে চঝম পমলর র্লস আলে।  তার র্াচড়ে িট্টগ্রালম।  চতন-

িারচদন আলগও পস পাচেোলনর সমেবলন তুমুল তেব েলরলে পসালমলনর সলে।  তার মলত 

পবখ মুচজর্ এেজন পদবলদ্রাহী।  

  

পসালমন চজলেস েরললা, আচর্দ সালহর্, এর্ার আপনার চর্শ্বাস হললা েী? নাচে, আপচন 

মলন েলরন, পুলরা পপ্রাগ্রামটাই েেলটড? 
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আচর্দ পহালসন চফসচফস েলর র্লললা, চিটাগািং লালর্ পোলনা র্াোলী পঢালে না? আমার 

ফাদার ঐ লালর্র পসলক্রটাচর।  চতচন চেেু জানান নাই।  

  

–ে’চদন আলগ তােঁর চিচঠ পপল ়েলেন? ২০৪ 

  

উত্তর না চদল ়ে আচর্দ পহালসন চস্থ্র  ালর্ পিল ়ে রইললা পসালমলনর চদলে।  তার মুলখ ো ়ো 

ঘচনল ়ে আসলে।  িট্টগ্রাম সম্পলেব পর্ব েল ়েেটা খর্র পর্চরল ়েলে সিংর্াদপলত্র, এখন পবানা 

পগল এেজন প্রতেক্ষদববীর চর্র্রণ।  র ়ে রর্সলনর অনুষ্ঠালন পেউ চমলেে েো র্লল পার 

পা ়ে না।  

  

অতীন িুপ েলর র্লস আলে।  পূর্ব পাচেোলনর ঘটনা চনল ়ে এখলনা পোলনা চনচদবটির মতামত 

গলড়ে ওলঠচন তার মলন।  এটা উগ্র জাতী ়েতার্ালদর সলে তস্বরািার্ীলদর সিংঘষব, এর মলধে 

পোলনা পক্ষলেই সমেবন েরা  া ়ে না।  চেত বচক্তবালী পাচেোনী পসনার্াচহনীর 

অতোিালর পূর্ব পাচেোলনর চনরীহ মানুষ প্রাণ চদলে, এটাও অস্বীোর েরা  া ়ে না।  

আলমচরোন চটচ  িোলনল গুললা পর্সরোরী, এরা আলমচরোন সরোলরর নীচত মানলত 

র্াধে ন ়ে, এরা অলনে সম ়ে সচতে খর্র পদ ়ে।  এমন চে চ ল ়েৎনালম আলমচরোন 

তসনেলদর র্দমাল ়েবীর অলনে িমেপ্রদ তেেও চটচ লত পদখা  া ়ে।  

  

পস শুেলনা গলা ়ে পসালমনলে চজলেস েরললা, এরা অলনেচদন ইচণ্ড ়োর খর্র পদ ়ে না, 

এরা ইচণ্ড ়োলে অো ল ়েড েলর, তাই না? 

  

পসালমন উলত্তচজত  ালর্ র্লললা, োললেই পতা এেটা সাঙ্ঘাচতে খর্র চদল ়েলে, আপচন 

পদলখন চন? েলোতার খর্র! দমদলম পজল পেে।  চরলসন্ট টাইমলস এত র্ড়ে পজল-লেে 

আর হ ়েচন! দমদম পজলল নেবাল র্ন্দীলদর সলে গাডবলদর লড়োই।  নেবালীরা প্রিুর 

আমবসব-অোমুচনবান স্মাগল েলর এলনচেল পজললর মলধে, প লর্ পদখুন, ওরা পজললর মলধে 

পর্াম িাজব েলরলে, প্রা ়ে েুচড়ে চমচনট ধলর দু’পক্ষ গুচল চর্চনম ়ে েলরলে, খর্লর র্লললা 

প  ১৫চট ৭বাল পেলল মারা পগলে আর ৩২ জন পালালত পপলরলে পবষ প বত! 
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অতীলনর সমে বরীরটা োেঁপলত লাগললা।  মাো ়ে প ন এে পবা পােঁি চডচগ্র জ্বর।  এরেম 

এেটা সিংর্ালদর ধাক্কা পস সামলালত পারলে না।  পোলনাক্রলম পস র্লললা, ১৫ জন মারা 

পগলে? 

  

পসালমন র্লললা, পজললর প তলরর এেটা েচর্ও পদচখল ়েলে।  েী েলর এরা এইসর্ েচর্ 

পা ়ে পে জালন! পডড র্চড়ের েচর্।  অর্বে েতজন গাডব মারা পগলে পস েো র্ললচন।  

  

–মষতলদর নাম র্লললে? 

  

–না, নাম র্ললচন! আজলের চনউ ই ়েেব টাইমলসও পোট েলর খর্রটা পর্চরল ়েলে।  

আজলের পপপালর আরও এেটা র্ড়ে খর্র আলে, লক্ষ েলরন চন? ইচন্দরা গান্ধী 

ইনচসওলরন্স পোম্পাচনগুললা নোবনালাইজ েলরলে।  এটা এেটা খুর্ গুরুত্বপূণব পস্টপ।  

ও ়োল চস্ট্রট জানবাল মতর্ে েলরলে প  ইচন্দরা গান্ধীর সরোর পুলরাপুচর পসাচ ল ়েত 

েোলম্প িলল  ালে।  পপ্রচসলডন্ট চনেসন এখলনা তা চনল ়ে মাো ঘামালে না।  

  

অতীলনর আর চেেু পবানার মতন অর্স্থ্া পনই।  পস পঘার লাগা মানুলষর মতন পর্চরল ়ে 

পগল ঘর পেলে।  ১৫ জন চনহত।  মাচনেদা, পেৌচবে, পমপম, তপন, অচরন্দম, এরা চে 

পেউ চেল তার মলধে? অলনেচদন ওলদর পোলনা খর্র জালন না অতীন! 

  

 ুদ্ধ এখনও িললে।  তার র্নু্ধরা হার মালনচন।  পজললর পদও ়োললর মলধে আটলে োেলত 

তারা রাচজ ন ়ে, পজল প লঙ পর্চরল ়ে আসলে, র্াইলর এলস সঙঘর্দ্ধ হল ়ে তারা আর্ার 

পবাষেলশ্রণীলে আঘাত হানলর্! 

  

আর পস েী েরলে, পস আলমচরো ়ে র্লস আলে? সর্লিল ়ে ক্ষমতাবালী ধনতন্ত্রী এই 

পদবচটর চর্রুলদ্ধই তালদর প্রধান আলক্রাব, আর পস এই পদলবরই টাো ়ে খালে, পরলে, 

ঘুলর।  পর্ড়োলে।  
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দু’চতন ধাপ চসেঁচড়ে লাচফল ়ে লাচফল ়ে অতীন উলঠ এললা চনলজর ঘলর।  আর এেচদনও এো 

োো িলল না।  তালে চফলর প লতই হলর্, তারপর  া হ ়ে পহাে! ও ়োডবলরার্ পেলে পস 

সুটলেসটা পটলন র্ার েরললা।  খুর্ প্রল ়োজনী ়ে চজচনস েটা গুচেল ়ে চনলত হলর্ শুধু! ১৫ 

জন মারা পগলে! পে পে আলে তালদর মলধে? মাচনেদা, পেৌচবেলদর  চদ চেেু হল ়ে 

োলে, তাহলল তার পর্েঁলি োোর পোলনা মালন হ ়ে? 

  

দরোচর েল ়েেটা র্ই ও জামা োপড়ে উলত্তজনা র্লব সুটলেলস  রলত  রলতই তার মলন 

হললা, চটচেট োটলত হলর্, টাোটা পোো ়ে পাও ়ো  ালর্? এ পতা হােঁটা পে ন ়ে, মাঝখালন 

রল ়েলে দুলটা মহা সমুদ্র! 

  

টাো, অলনে টাোর র্োপার! পে পদলর্ তালে পসই টাো? 

  

তালে চফলর প লতই হলর্, প -লোলনা উপাল ়ে! 

  

জাহাজ-ফাহালজ আজোল পেউ  া ়ে না।  পোলসিার লাইনারগুললা উলঠ পগলে।  প লত 

হলর্ পপ্ললনই।  অত টাো পোো ়ে পাও ়ো  া ়ে? পে ধার চদলত পালর?  

  

এখানোর র্োঙ্ক টাো ধার পদ ়ে।  এমনচে োত্র-োত্রীলদরও পদ ়ে।  র্োঙ্ক পেলে ধার চনল ়ে 

পাচলল ়ে  াও ়ো  া ়ে, চেন্তু অতীলনর নতুন অোোউন্ট, মাত্র দব র্ালরা ডলার পলড়ে আলে, 

তালে পদলর্ না, বচমবলা পপলত পালর।  বচমবলার মামা এখালন র্ড়ে িােচর েলরন, চতচন 

গোরান্টার হলল পোলনা অসুচর্লধই পনই।  বচমবলা? বচমবলা পতা অতীলনর পেউ ন ়ে।  পস 

অতীনলে সহে েরলত পালর না র্লল ও ়োচবিংটন চড চস-লত পাচলল ়ে পগলে।  বচমবলার সলে 

এই ঘলর, এই চর্োনা ়ে পস রাচত্র োচটল ়েলে, বচমবলা চনশ্চ ়েই পসই স্মষচতও মুলে পফললত 

িা ়ে! 

  

আর পে ধার চদলত পালর? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 385 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অতীলনর হঠাৎ পােঁিুদার েো মলন পড়েললা।  স্বল্প াষী পােঁিুদালে পদখললই প ন এেটা 

আস্থ্া।  পাও ়ো  া ়ে।  পােঁিুদা অতীলনর মলনর অর্স্থ্াটা চনশ্চ ়েই রু্ঝলর্ন।  ইলের চর্রুলদ্ধ 

অতীন এখালন আর চেেুচদন োেলল পাগল হল ়ে  ালর্! পজলখানা ়ে তার ১৫ জন র্নু্ধ 

মারা পগলে, আর পস এখালন র্লস চডচগ্র অজবলনর চর্লাচসতা েরলর্? আলমচরোন চডচগ্রর 

মুলখ লাচে! 

  

চেন্তু, পােঁিুদার সলে পোলনা আত্মী ়েতা পনই, মাত্র অল্প চদলনর পচরি ়ে, তার োলে চে 

মুখ ফুলট অতগুললা টাো ধার িাও ়ো  া ়ে? ধার মালন চে, অতীন জীর্লন চে েখলনা 

চতন-িার হাজার ডলার পবাধ চদলত পারলর্? পােঁিুদার োলে িাইর্ার পর চতচন  চদ না 

র্ললন, বাতা পর্ৌচদও খুর্  াললা, চেন্তু চতচন  চদ র্ললন, আমালদর  াই র্নু্ধলত্বর সম্পেব, 

তার মলধে টাো প ়েসার েো এলনা না! প্রতোখোন সহে েরলত পালর না অতীন! 

  

চসদ্ধােব, চসদ্ধােব চদলত পালর।  চসদ্ধােব নতুন গাচড়ে চেলনলে, অনে অোপাটবলমলন্ট পগলে, ওর 

হালত এখন চর্লবষ প ়েসা পনই, চেন্তু অচফস পেলে চেিংর্া র্োঙ্ক পেলে প াগাড়ে েলর 

পদও ়ো ওর পলক্ষ অসম্ভর্ ন ়ে।  ওর এে পািার্ী র্নু্ধর ট্রোল ল এলজচন্স আলে, তার োে 

পেলে র্াচেলত এেটা চটচেট প াগাড়ে েলর চদলত পারলর্ না? 

  

অতীনলে পদলব চফলর প লতই হলর্।  

  

পস খাচল পাল ়ে তরতর েলর পনলম এললা চনলি।  চলচ িং রুম এখন ফােঁো, সর্াই প - ার 

ঘলর িলল পগলে।  অচত র্েে ালর্ অতীন চসদ্ধােবলে পফান েরললা।  চসদ্ধােব র্াচড়েলত না 

োেললই মুবচেল।  

  

েল ়েের্ার চরিং হর্ার পর চসদ্ধােব এলস পফান ধরললা।  অতীলনর গলা শুলন পস পর্ব 

চর্রক্ত লর র্লললা, তুই চে পফান েরার আর সম ়ে পপচল না? আচম এেজনলে েচর্তা 

পলড়ে পবানাচেলুম।  তুই চনলজ পতা েচর্তা টচর্তা।  
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অতীন তালে র্াধা চদল ়ে প্রা ়ে চিৎোর েলর র্লললা, চসদ্ধােব আচম পদলব চফলর প লত িাই।  

োললেই।  

  

চসদ্ধােব র্লললা, পদলব চফরলত িাস! পদব চে মামারর্াচড়ে নাচে?  খন ইলে  াও ়ো  া ়ে? 

  

–চসদ্ধােব, আমালে প লতই হলর্! আমালে প লতই হলর্, আচম আর এেচদনও োেলত 

িাই! আচম চডচগ্র-চফচগ্র চেেু িাই না! এই েোচপটচলস্টলদর পদলব আমার অসহে লাগলে! 

  

–গাধার মতন িোেঁিাচেস পেন? আলে র্লা  া ়ে না? আমার োন পফলট  ালে।  

  

–তুই শুলনচেস, দমদম পজলল ওরা ১৫ জন নেবাললে গুচল েলর পমলর পফলললে? 

চটচ লত র্লললে।  োগলজ পর্চরল ়েলে।  

  

–হোেঁ, আচম চটচ লত শুলনচে।  

  

–তারপলরও তুই র্ললত িাস, আচম এলদলব পলড়ে োেলর্া? আচম চে মানুষ না? তুই 

রু্ঝলত পারচেস না… 

  

–আচম চঠেই রু্ঝলত পারচে।  পতার চর্লর্ে দিংবন হলে।  চর্লর্ে োেললই তালত মালঝ 

মালঝ দিংবন হলর্।  তুই এে োজ ের, আজ চিচপিং চপল পখল ়ে ঘুলমা।  তারপর স্বলন পদলব 

চফলর  া।  আচম পতা স্বলন এরেম েত র্ার  াও ়ো আসা েচর।  

  

–ঠাট্টা ন ়েলর, চসদ্ধােব।  আচম  ালর্াই চঠে েলরচে।  তুই আমার চটচেলটর টাোটা ধার 

চদচর্? 

  

–চদচর্ না! পতালে আচম পবাধ েলর পদলর্া, প  পোলনা উপাল ়ে পহাে।  আচম মলর পগললও 

তুই টাোটা পাচর্।  তুই আমার এেটা চটচেলটর র্ের্স্থ্া েলর পদ।  

  

–সেচর ওল্ড িোপ! টাো ফােঁো আচম চদলত পারলর্া না।  
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–চসদ্ধােব, আই চর্চসি ইউ, প্লীজ, তুই আমার এই লাস্ট উপোরটা ের।  

  

–অতীন, টাো ফােঁোর েো আমার োলে আর উচ্চারণ েচরস না।  রাত দবটার পর টাো।  

েোটাই আমার োলে অশ্লীল র্লল মলন হ ়ে! 

  

–িবমলখার, আচম এত েলর র্লচে, তুই আমালে এই টাোটা চদচর্ না! এটা আমার 

জীর্ন মরণ প্রশ্ন! 

  

–আচম িবমলখার পতা র্লটই।  আচম পিনাশুলনা সর্াইলে পটচললফান েলর র্লল পদলর্া! 

পেউ প ন  ুল েলরও পতালে চটচেট োটার টাোটা না পদ ়ে! 

  

–আচম চফরলত িাইলল পে আমালে আটোলর্? 

  

–হনুমালনর মতন লাচফল ়ে সমুদ্র পার হল ়ে  া! তারপর েলোতা ়ে পগললই তালে পুচলব 

েোেঁে েলর ধরলর্! পতার নালম এখনও ও ়োলরন্ট ঝুললে, তা চে আচম জাচন না? 

পসচন্টলমন্টাল ফুললর মতন তুই পদলব চফলর পগললই ধরা পড়েচর্, আর্ার পজলল  াচর্, 

হ ়েলতা ঐ ১৫ জলনর মতন তুইও গুচল পখল ়ে মরচর্।  তালত চর্প্ললর্র েী উপোরটা হলর্ 

শুচন? 

  

–আচম ধরা পড়েলর্া না! আচম পসাজা েলোতা ়ে না চগল ়ে চদচিলত পনলম, তারপর পসখান 

পেলে এ 

  

–চদচিলত রু্চঝ পুচলব পনই? ধরা তুই পড়েচর্ই।  

  

–পবান, চসদ্ধােব— 

  

–আমার আর এসর্ আলজ র্ালজ েো পবানার সম ়ে পনই! আচম র্েে আচে! েট েলর 

চসদ্ধােব লাইন পেলট চদল।  েল ়েে মুহূতব চর্্ল  ালর্ দােঁচড়েল ়ে রইললা অতীন।  খােঁিা ়ে র্ন্দী 
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পশুর েচর্টা চফলর এললা তার োলে।  পোলনা উপা ়ে পনই, চফলর  ার্ার পোলনা উপা ়ে 

পনই।  মাচনেদা, পেৌচবে পমপমরা তালে োপুরুষ, পলাতে  ার্লে! 

  

র্হুচদন র্ালদ অতীলনর পিাখ চদল ়ে জল গচড়েল ়ে এললা।  অসম্ভর্ এে চনমমব এোচেত্ব প ন 

বক্ত দচড়ের মতন হাত-পা পপেঁচিল ়ে পর্েঁলধ পফলললে।  পস চবশুর মতন পদ ়োলল মাো ঠুলে 

ঠুলে র্ললত লাগললা, মা, মা, মা।  

  

র্াইলর অলঝালর র্ষচটির পলড়ে  ালে।  সারা র্াচড়েলত পোলনা ব্ পনই।   ানর্াহন হাো হল ়ে 

এলসলে রাো ়ে।  অতীন এে সম ়ে র্াচড়ে পেলে পর্চরল ়ে এললা।  খাচল পা, পগচি গাল ়ে।  

োললা রলঙর রাোটার মাঝখালন িুপ েলর দােঁচড়েল ়ে রইললা পস।  পোলনা গাচড়ে তালে িাপা 

পদলর্ না, পস।  জালন।  দুঘবটনা ়ে তার মষতুে পনই।  চেন্তু অসুখ-চর্সুখও চে তার হলত পালর 

না? আজ পস সারা রাত র্ষচটিরলত চ জলর্ এখালন দােঁচড়েল ়ে।  

২৬. চর্শ্বচর্দোলল ়ের সামলন গাচড়ে 

চর্শ্বচর্দোলল ়ের সামলন গাচড়ে পােব েলর চর্মানচর্হারী, মামুন এর্িং প্রতাপ ট্রামলাইন পার 

হল ়ে এললন।  েললজ পস্কা ়োলরর পগলটর দুপালব দুচট পুচললবর গাচড়ে পােব েরা।  

রাইলফলধারী চসপাহীরা সেললই দােঁচড়েল ়ে আলে, তারা চপলঠ চপঠ চদল ়ে নজর পরলখলে 

দু’চদলে।  পালেবর মলধে জমাল ়েত হল ়েলে েুচড়ে-পেঁচিবজন মানুষ, প্রা ়ে সেললই পর্ব র্ ়েস্ক, 

তালদর পিালখ মুলখ অবাচতর চিহ্ন।  েল ়েেজলনর হালত ফুল।  

  

চর্শ্বচর্দোলল ়ের চঠে মুলখামুচখ র্সালনা চর্দোসাগলরর মূচতবচটর মাো সাদা োপড়ে চদল ়ে।  

পমাড়ো।  মাত্র েল ়েেচদন আলগও এই পলের পেিারীরা পদলখলে চর্দোসাগলরর মুণ্ডহীন 

মূচতব।  চবক্ষা-দীক্ষার পেন্দ্র এই েললজ চস্ট্রলট এলদলব নারী ও চবশুলদর মলধে চবক্ষা চর্োর 

র্ের্স্থ্ার অগ্রণী পুরুষ ষশ্বরিন্দ্র চর্দোসাগলরর মুণ্ডপাত েরা হল ়েচেল চেেুচদন আলগ।  

পেউ প্রচতর্াদ েরার সাহস পা ়েচন।  
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চর্প্লর্ী  ুর্সমাজ এখন মূচতব াঙার উিালস মত্ত।  চর্দোসাগর োড়োও রামলমাহন, 

রর্ীন্দ্রনাে, গান্ধীজী ও অনোনে জাতী ়ে পনতালদর মূচতব  াঙা হল ়েলে অলনে জা ়েগা ়ে, 

পদ ়োল পেলে তােঁলদর েচর্ নাচমল ়ে এলন েুেঁলড়ে পদও ়ো হল ়েলে আগুলন।  চর্দোসাগলরর ওপর 

রাগটাই প ন পর্বী, চর্দোসাগলরর শুধু মুণু্ডই োটা হ ়েচন, তােঁর প্রর্চতবত চবক্ষার্ের্স্থ্ার 

প্রচতও েচড়েল ়ে পলড়েলে প্রিণ্ড ঘষণা, চদলে চদলে স্কুল-েলললজ  াঙিুর-তেনে হলে, 

এমনচে স্কুললর োত্ররাও পুচড়েল ়ে চদলে।  তালদর স্কুল।  প্রচতর্াদ েরার সাহস োরুর পনই।  

চর্প্লর্ী োত্রলদর োলে এখন প্রিুর হাতলর্ামা, পসগুচল  লেটির ো বের, তালত শুধু   ়ে-

ধরালনা প্রিণ্ড ব্ই হ ়ে না, মানুষও মলর।  এেসলে চতন িারচট  ুর্ে ও তালদর সলে 

চতন িারচট হাতলর্ামা, এলদর পদখললই সাধারণ মানুষ।  চদেচর্চদে োনবূনে হল ়ে েুলট 

পালা ়ে, প ন নতুন র্গবীর আমল এলসলে।  

  

মূচতব  াঙার এই চর্প্ললর্র চনলদবব প  চঠে োর োে পেলে প্রেম এলসচেল তা চঠে জানা 

 া ়ে না।  পরীক্ষার হলল োত্ররা হঠাৎ প্রশ্নপত্র ও খাতা চেেঁলড়ে, পি ়োর-লটচর্ল প লঙ পরীক্ষা।  

র্ের্স্থ্াটালেই লণ্ড ণ্ড েরলত চগল ়ে েখলনা হ ়েলতা গান্ধী-রর্ীন্দ্রনালের েচর্ও প লঙ 

পফলললে।  পূজনী ়ে মনীষীলদর প্রচত এই অসম্মালন মধেচর্ত্ত নীচতর্াচগব পশ্রণীর মলধে প  

হাহাোর পজলগ।  ওলঠ, তা পদলখই প ন পর্বী মজা পপল ়েলে অল্প র্ল ়েসীরা।  মধেচর্ত্ত 

মানচসেতা ়ে আঘাত েরলতই পতা তারা িা ়ে।   াঙুে, সর্ চেেু  াঙুে, পুলড়ে  াে, 

পুলরালনা সর্ চেেু পুলড়ে োই হল ়ে  াে! 

  

মূচতব ও েচর্ এর্িং চবক্ষার্ের্স্থ্া  াঙার র্োপালর  ুর্সমালজর এই প্রর্ল ও স্বতিঃস্ফূতব 

উৎসাহ পদলখ নেবাল আলন্দাললনর পনতারা এলত তনচতে সমেবন জানাললন।  এই সর্ 

অতুেৎসাহী োলত্ররা চস চপ আই (এম এল) দললর সদসে ন ়ে, চেন্তু তারাও চর্প্লর্ী।  এই 

 ালর্ই পতা চর্প্লর্ েড়ো ়ে।  তাচত্ত্বে পনতা সলরাজ দলত্তর মলত, এইসর্ োত্র ও  ুর্লেরা 

পেন্দ্রী ়ে পনতষলত্বর োে পেলে পোলনা চনলদবব না পপল ়েই এই মূ চতব  াঙা শুরু েলরলে, 

চেন্তু এরা জনসাধারলণর চিতা ধারা চঠে মতন অনুধার্ন েরলত পপলরলে, চর্প্লর্ী দললর 

রাজধনচতে লাইলনর সলেও এর পোলনা অচমল পনই।  এরা মূচতব  াঙলে নতুন মূচতব গড়েলর্ 
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র্লল।  গান্ধীলে সচরল ়ে এরা ঝােঁসীর রাণীর মূচতব র্সালর্, র্োরােপুলরর গান্ধীঘাট হলর্ মেল 

পালণ্ড ঘাট।  এই সর্ নর্ীলনরা পবাধনর্াদী অতীলতর সলে সর্ সম্পেব চে্ন  েরলত িা ়ে! 

  

িারু মজুমদারও সমেবন জানাললন এই তারুলণের উদ্দীপনালে।  চতচন চলখললন, 

ঔপচনলর্চবে চবক্ষার্ের্স্থ্া আর ধনতলন্ত্রর দালাললদর প্রচতচষ্ঠত মূচতবগুললা না  াঙলল 

নতুন চর্প্লর্ী-চবক্ষা ও সিংস্কষচতর পত্তন েরা  ালর্ না।  র্ািংলা ়ে সবস্ত্র েষষে চর্লদ্রাহ আজ 

এে র্াের্ সতে–তারই প্রচতচক্র ়ো ়ে োত্র ও  ুর্সমাজ অচস্থ্র হল ়ে উলঠলে।   ারা র্ারর্ার 

সবস্ত্র েষষে চর্লদ্রাহলে বাচতর র্াণী ও পবাধনর্াদ চদল ়ে িাপা চদলত পিল ়েলে, তালদরই 

মূচতবলত এখন আঘাত হানলে োত্ররা।  এই োত্র ও  ুর্সমালজর লড়োই পসইজনে সবস্ত্র 

েষষে চর্লদ্রালহরই অে! 

  

 াঙলত পগলল পবষ প বত আর র্াদ চর্িার োলে না, এেটা মূচতব  াঙলল অনে মূচতব 

 াঙলতই র্া পদাষ েী! আলর্গপ্রর্ণ র্াঙালী মানুষ খুলনর পিল ়েও পোলনা পূজনী ়ে পােলরর 

মূচতবর চবরলেলদ পর্বী চবহচরত হ ়ে।  অল্প র্ল ়েসীলদর তালতই পর্বী আনন্দ! চর্প্লর্ী 

পাচটবর র্ ়েস্ক পনতারা তালতও আপচত্ত জানাললন না।  শুধু সুবীতল রা ়েলিৌধুরীর মলন এেটু 

চিধা এলসচেল।  গান্ধী আর চর্দোসাগর রর্ীন্দ্রনােলে সমান প বাল ়ে পদখা চে চঠে? এলদর 

েল ়েেজনলে অতত চে রু্লজবা ়ো পডলমাক্রাট র্লা  া ়ে না? ইস্কুল েলললজর পি ়োর-লটচর্ল 

 াঙা ও ফােঁইল পপাড়োলনার র্দলল চবক্ষার্ের্স্থ্া সিংস্কালরর এেটা আলন্দালনও চে শুরু 

েরা উচিত ন ়ে? রর্ীন্দ্রনালের রু্লজবা ়ো মানর্তার্াদ ও সীমার্দ্ধ সাম্রাজের্াদ 

চর্লরাচধতালে চে োলজ লাগালনা  া ়ে না? 

  

এর উত্তলর িারু মজুমদার েমলরড পূণবলে (সুবীতললর েদ্মনাম) সতেব েলর চদললন 

এেচট পোমলেলট প , পাচটব েিংলগ্রলসর পপ্রাগ্রালমই র্লা হল ়েলে,  ারতী ়ে রু্লজবা ়োরা প্রেম 

পেলেই এেচট দালাল পশ্রণী।  তালদর মধে পেলে রু্লজবা ়ো পডলমাক্রাটলদর খুেঁলজ র্ার েরার 

পিটিরাই পাচটর চসদ্ধালতর চর্রুলদ্ধ  ালর্।  এলদলবর ঔপচনলর্চবে চবক্ষার্ের্স্থ্া আমালদর 

পদব এর্িং সাধারণ মানুষলে ঘষণা েরলত পবখা ়ে।  চর্প্লর্ী আদবব এর্িং মাও পস তুিং-এর 

চিতা ধারা ়ে  ারা চর্শ্বাসী, এই চবক্ষার্ের্স্থ্ার প্রচত ঘষণা সষচটির েরাই তালদর পচর্ত্র দাচ ়েত্ব।  
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পসই ঘষণা পেলে  চদ োত্ররা পি ়োর-লটচর্ল  ালঙ, োগজপত্র পপাড়ো ়ে, তাহলল পোলনা 

চর্প্লর্ীর তালদর র্াধা পদর্ার অচধোর পনই।  

  

হুগলীর এে গুি স া ়ে সলরাজ দত্ত আরও আগুন েড়োললন।  জনসাধারণ েখলনা  ুল 

েরলত পালর না।  চর্প্ললর্র সম ়ে চেেু র্াড়োর্াচড়ে হল ়েই োলে।  চর্প্ললর্র সলে সলে 

সািংস্কষচতে চর্প্লর্ও এচগল ়ে  ালর্।  চতচন সহেমবীলদর র্লললন, অতীতলে  ুলল  াও! 

পুলরালনা েচর্লদর  ুলল  াও! সিংগ্রামী েষষেলদর মধে পেলেই লড়োেু েচর্রা এচগল ়ে 

আসলর্।  িারু মজুমদালরর র্াণীই আজলের েচর্তা! “আজ অনুতালপর সম ়ে ন ়ে, আজ 

প্রদীি চবখার মত জ্বলল ওঠার চদন,” চেিংর্া “সত্তলরর দবে মুচক্তর দবে পহাে” এই 

সর্ই পতা েচর্তা।  

  

সুতরািং সদে তেলবার উত্তীণব পেলললমল ়েরা,  ারা রর্ীন্দ্ররিনার্লীর এেলবা  ালগর এে 

 াগও পলড়েচন, রামলমাহন পে চেললন  াললা  ালর্ জালন না, চর্দোসাগর চসপাহী 

চর্লদ্রালহর সম ়ে তালদর সমেবন েলরনচন শুধু এইটুেুই শুলনলে োরুর োে পেলে, তারা 

 াঙলত লাগললা,  াঙার পনবা ়ে উ্ত্ত হল ়ে উঠললা।  র্াধা পপল না চর্লবষ।  খর্লরর 

োগলজ চর্ের অশ্রু র্ষবণ।  হললও এেটাও  াঙা মূচতব পজাড়ো লাগালত এচগল ়ে এললা না 

পেউ।  

  

মূচতব  াঙা ও স্কুল র্াচড়ে পপাড়োলনার সােবেতার পর তরুণ চর্প্লর্ীরা এর্ার জীর্ত বত্রুর 

চদলে মন চদল।  চর্প্লর্ীলদর দমলন পুচলবী অতোিার ক্রমব েলঠার হল ়ে উঠলে, পডর্রা ়ে, 

পগাপীর্ি পুর, শ্রীোেুলাম পেলে নষবিংস অতোিালরর োচহনী প লস আসলে, সুতরািং 

এর্ার প্রচতলবালধর পালা।  শুরু হললা পুচলব খুন।  প্রেম চদলে তার সােবেতাও িমেপ্রদ।  

প্রোবে চদর্াললালে িার পােঁিচট পেলল শুধু েুচর-ল াজাচল চদল ়েই এেজন েনলস্টর্ললে 

খুন েলর চর্না র্াধা ়ে িলল প লত পালর।  রাোর পলােজলনরা চর্স্ফাচরত পিালখ পদলখ 

চেিংর্া  ল ়ে পালা ়ে।  পুচলব পতা ধচনে পশ্রণীর পাহারাদার, তালদর হতো েরলত পোলনা 

রেম চিধা পনই।  পমলর পমলর পুচলব র্াচহনীর পমরুদণ্ড প লঙ চদলত হলর্, তালদর মলন 

এমন   ়ে ঢুচেল ়ে চদলত হলর্  ালত তারা িােচর পেলড়ে পালালত শুরু েলর।  
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অতচেবলত পোলনা েনলস্টর্ল র্া ইনসলপক্টারলে আক্রমণ েলর তার অস্ত্রটাও পেলড়ে পনও ়ো 

 া ়ে।  গ্রালমর পজাতদার চেিংর্া মফস্বললর র্ের্সা ়েীলদরও অলনলেরই র্ন্দুে োলে, 

পসগুললাও দখল েলর চনলত পারলল চর্প্ললর্র জনে অস্ত্র মজুত হলর্।  

  

মূচতব  াঙা, পুচলব খুন, অস্ত্র লুঠ, পবাধনর্াদী পাচটবর েমবীলদর চর্নাব এইসর্ িললত 

লাগললা মালসর পর মাস।  প ন মলন হললা, সচতেোলরর চর্প্লর্ এলস পগল, এলস পগল! 

  

তারপর শুরু হললা িরম প্রচতচক্র ়ো।  পচশ্চম র্ািংলা ়ে সরোলরর পতলনর পর রাষ্ট্রপচতর 

বাসলন পেন্দ্রী ়ে সরোলরর প্রচতচনচধ হল ়ে এললন চসদ্ধােব রা ়ে।  পুচললবর র্দলল নামালনা 

হললা চর্ এস এফ এর্িং চস আর চপ।  

  

পগচরলা  ুলদ্ধর পোলনারেম পট্রচনিং  ারা পন ়েচন, সাধারণ মানুলষর মলধে চর্প্ললর্র আদবব 

প্রিার েরার পচরেল্পনা  ারা পন ়েচন,  ারা শুধু পদ ়োলল পিাগান চললখলে, পােলরর মূচতব 

প লঙলে, এো পপল ়ে পোলনা েনলস্টর্ললে খুন েলর হাত পাচেল ়েলে, পসইসর্ মধেচর্ত্ত 

র্া উচ্চচর্ত্ত ঘলরর আদববর্াদী পেললরা এর্ার সম্মুখীন হললা এে সুচবচক্ষত সবস্ত্র র্াচহনীর।  

পোরা চমচলটাচর পফালসবর স্ব ়েিংচক্র ়ে অলস্ত্রর সামলন তারা সামানে হাতলর্ামা, পাইপগান 

চেিংর্া পুলরালনা চর ল ার চনল ়ে দােঁড়োলতই পারললা না।  

  

অনে মােবসর্াদী দল এর্িং েিংলগ্রলসর পেললরাও এর্ার উলঠ পলড়ে লাগললা নেবাললদর 

চনমূবল েরার োলজ।  মালঠ-ঘালট, পরল লাইলনর ধালর প্রচতচদন পদখা প লত লাগললা 

সুন্দর, সুেুমার, স্বনম ়ে পিালখর পেলললদর মষতলদহ।  বাসেলদর বচক্ত এর্িং অনে দুচট 

প্রধান রাজধনচতে দললর প্রচতলবাধ স্পষহা, এই চত্রমুখী আক্রমলণ প ুবদে হলত লাগললা 

নেবালপন্থীরা।  পজলখানাও  লর প লত লাগললা।  

  

চর্দোসাগর, রামলমাহন, গান্ধীর  াঙা মূচতবগুললা এতচদন এমনই পলড়ে চেল, এর্ার োরুর 

োরুর নজর পড়েললা পসচদলে।  চর্লর্ে দিংবন তীে হললা।  
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েললজ চস্ট্রলট পদাোলন আসার পলে চর্মানচর্হারী চর্দোসাগর মবাইল ়ের  াঙা মূচতবটার 

চদলে তাচেল ়েই পিাখ চফচরল ়ে চনলতন! অসহে েটির হলতা তােঁর।  েল ়েে মাস ধলরই চতচন 

েল ়েেজন প্রোবেলে পর্াঝার্ার পিটিরা েরচেললন প , এই মূচতবটা সারালনা তােঁলদরই 

পচর্ত্র েতবর্ে।  চর্দোসাগর শুধু এলদলব চর্দোিিারই প্রসার ঘটানচন, চতচন র্ািংলার 

প্রোবেলদরও আচদ গুরু।  চেন্তু অনেরা পেউ উলদোগ চনলত সাহস পানচন, প  ঐ মূচতব 

সারালত  ালর্, নেবালরা তার ওপলরই প্রচতলবাধ পনলর্।  

  

এখন নেবালরা অলনেটা পোণঠাসা অর্স্থ্া ়ে এলস পলড়েলে, তাই অলনলে এচগল ়ে এলসলে 

চর্দোসাগলরর মূচতব পুনরুদ্ধালরর োলজ।  গতোল রালতই চর্দোসাগলরর োেঁলধ নতুন মাো 

র্সালনা হল ়েলে, আজ সোল দবটা ়ে তার উলিাধন হলর্।  আ্ান েরা হল ়েলে সর্বদলী ়ে 

পনতালদর।  আজ তােঁরা এখালন র্ািংলার  ুর্সমালজর মলধে খুলনাখুচন র্লন্ধর প্রোর্ পনলর্ন।  

  

চর্মানচর্হারীরা এেটু আলগ এলস পলড়েলেন।  সার্ধালনর মার পনই র্লল দু’গাচড়ে চস আর 

চপ পমাতাল ়েন েরা হল ়েলে আজ, পেন না নেবালরা এখনও মরী ়ো হল ়ে এখালন পসখালন 

আক্রমণ িালালে, হঠাৎ েললজ পস্কা ়োলরও পর্ামা িাজব েরলত পালর।  

  

চতন পপ্রৌঢ়ে চসগালরট ধরাললন।  আজ প ারলর্লাই পর্ব এে পবলা র্ষচটির হল ়ে পগলে, তাই 

এখন চর্লবষ গরম পনই, িারচদে চ লজ চ লজ।  আোব এখলনা পমঘলা।  

  

মামুন চর্দোসাগলরর চর্লবষ  ক্ত।  র্াঙালী মুসলমানলদর মলধে চর্দোসাগলরর মতন 

এেজনও জ্ানচন, তাই গত বতা্ীলত র্াঙালী মুসলমানরা চবক্ষার র্োপালর অলনেটা 

চপচেল ়ে পলড়েচেল।  অর্বে প ৌর্লন রাজনীচতলত জচড়েল ়ে পলড়ে গ্রালম গ্রালম পঘারার সম ়ে 

মামুন এেোও রু্লঝচেললন প , এেজন মুসলমান চর্দোসাগর  চদ গত বতা্ীলত 

র্হুচর্র্াহ রলদর েো, স্ত্রী-চবক্ষার েো প্রিার েরলতন, তাহলল মুসলমানরা চে তােঁলে 

র্ােঁিলত চদত! চহন্দুলদর চর্দোসাগর আর্ার নাচেে চেললন, এেজন নাচেে মুসলমান 

সমাজ সিংস্কারলের েো চে এখনও েল্পনা েরা  া ়ে? 
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মামুন র্লললন,  াই, এই সর্ নেবাল পেলললমল ়েরা পতা চর্দোসাগর মবাইল ়ের পন্থালতই 

পলখাপড়ো চবলখলে।  আর পলখাপড়ো চবলখই পতা তারা মােবসর্াদ র্ললা আর  াই-ই র্ললা।  

রু্ঝলত চবলখলে।  তরু্ চর্দোসাগলরর উপর তালদর এত রাগ পেন পসটাই রু্চঝ না! 

  

প্রতাপ র্লললন, ওলদর মলত ইিংলরজ সরোর চনলজলদর দরোলর পেরানী র্ানার্ার জনে 

ইিংলরচজ চবক্ষা িালু েলরচেললন, চর্দোসাগর তালতই মদত চদল ়েলেন।  এটা চর্জাতী ়ে 

চবক্ষা! 

  

চর্মানচর্হারী অসচহষু্ণ ালর্ র্লললন, তুচম েী র্ললে, প্রতাপ? চবক্ষার আর্ার জাত আলে 

নাচে? চবক্ষা চজচনসটালে প  প  ালর্ চনলত পালর।  সর্ পদলবই চেেু পলাে পলখাপড়ো 

চবলখ পেরানী হ ়ে, চেেু পলাে পচণ্ডত, চিতাচর্দ হ ়ে।  এই চবক্ষালতই আমালদর পদলব 

জগদীব পর্াস, চস চ  রমন, সর্বপিী রাধােষষ্ণন র্ড়ে হনচন? িারু মজুমদার চনলজই চে 

িীলন চগল ়ে এ চর্ চস চড পলড়ে এলসলে? মামুন র্লললন, এরা মূচতব পতা  াঙলে, তার র্দলল 

োর মূচতব গড়েলর্ তা চে র্লললে? শুধু চে মাও পস তুিং আর পলচনন, োলব মােবস? এলদলব 

পোলনা পনতা পনই? 

  

প্রতাপ র্লললন, এলদর এেটা চলফলললট ঝােঁসীর রাণী লক্ষ্মী র্াষল ়ের েো পলড়েচেলাম 

এের্ার।  

  

চর্মানচর্হারী র্লললন, মুখ, মুখ! আসলল এরা চনলজরাই পড়োশুলনা চেেু েলর চন।  আর 

োরুলে খুেঁলজ পপল না।  পবষ প বত ঝােঁসীর রাণী হললা আদবব! 

  

প্রতাপ র্লললন, চর্মান, তুচম এলদর আর  াই র্ললা, মুখু র্ললত পালরা না! এলদর মলধে 

অলনলেই ফাস্ট-লসলেি হও ়ো পেলল, পপ্রচসলডচন্স েলললজর নাম েরা োত্র।  

  

চর্মানচর্হারী র্লললন, পরীক্ষা ়ে  াললা পরজাট েরললই  াললা োত্র হ ়ে না! স্বাধীন 

চিতাবচক্তর চর্োবই  োেব চবক্ষার লক্ষণ।  তা না, চিলল োন চনল ়ে পগলে শুলনই চিললর 

চপেলন পোটা।  সাধারণ  াত্রা-চেল ়েটালর ঝােঁসীর রাণী এেজন চহলরাইন হলত পালর চেন্তু 
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ইচতহালস তার স্থ্ান পোো ়ে তা  ারা মন চদল ়ে ইচতহাস পলড়েলে তারাই জালন।  রলমব 

মজুমদালর্র র্ই খুলল দোলখা, পসখালনই আলে প  ঝােঁসীর রাণী চনলজ চিচঠ চললখ 

ইিংলরজলদর জাচনল ়েচেল প , পস চনলজ পমালটই চর্লদ্রালহ প াগ চদলত িা ়ে না, চেন্তু 

পসপাইরা তালে   ়ে পদখালে।  পস তালদর।  দলল প াগ না চদলল পসপাইরা তার প্রাসাদ 

উচড়েল ়ে পদর্ার হুমচে চদল ়েলে।  অেবাৎ পসপাই।  র্ন্দুলের নল চদল ়ে চপেন পেলে পঠলল 

পঠলল এলন সর্ র্াণীলে পনত্রী েলরলে।  

  

মামুন র্লললন, তাই নাচে? এটা পতা আমার জানা চেল না! 

  

চর্মানচর্হারী র্লললন,  াত্রা-চেল ়েটালরর প  গলা োেঁপালনা পসচন্টলমন্ট, পসটাই আমালদর 

পদলব পদবাত্মলর্াধ চহলসলর্ িলল ‘ এই জেী চর্প্লর্ীরাও পসই পসচন্টলমলন্টই িললে।  আদবব 

মালন শুধু গাল  রা েোর ফুলঝুচর! হুিঃ চর্প্লর্! চর্প্লর্ প ন হালতর পমা ়ো! আচম মাও পস 

তুিং-লে তরু্ শ্রদ্ধা েচর, চতচন অলনে চদলনর প্রস্তুচত চনল ়ে তারপর সিংগ্রালম পনলমচেললন।  

আর এরা  ুদ্ধ োলে র্লল জালনই না! শুধু শুধু চেেু পলাে মারললা, এখন চনলজরা মরলে।  

  

মামুন র্লললন, এই নেবাললদর পদলখ আমার পসই িট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠলনর চর্প্লর্ীলদর 

েো মলন পলড়ে।  খুর্ চমল আলে।  পতামালদর মলন আলে পসই সম ়েটার েো? 

  

চর্মানচর্হারী র্লললন, তখন আচম খুর্ই পোট চেলুম, তলর্ জাচন, র্োপারটা জাচন, ওটা 

আর্ার চর্প্লর্ নাচে? আমরা অলনে র্াচড়েল ়ে ফুচলল ়ে ফােঁচপল ়ে চললখচে।  চসলনমা র্াচনল ়েচে, 

চেন্তু পুলরা র্োপারটাই পতা এেটা চফ ়োসলো! ইিংলরজরা চনশ্চ ়েই খুর্ পহলসচেল পসই 

সম ়ে! 

  

মামুন র্লললন, এের্ার অনত চসিং-এর সলে আমার পচরি ়ে হল ়েচেল।  তােঁর মুলখ আচম 

আসল সচতে েোটা শুলনচে।  ওনারা চিটাগািং-এর অস্ত্রাগার লুঠ েরলত চগল ়েচেললন চেন্তু 

আমবস অোচমউচনবান সম্পলেব পোলনা পট্রচনিং-ই চেল না।  এেটা পহালটলল খার্ালরর অডবার 

চদল ়ে ওনারা পগললন আমাচর পরইড েরলত, প ন র্োপারটা অতই পসাজা! তরু্ পতা 

ফােঁেতালল ইিংলরজলদর খাচনেটা অসতেবতার সুল ালগ অলনে অস্ত্র পপল ়ে পগললন, চেন্তু 
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এেটাও র্ের্হার েরলত পালরনচন পবষ প বত! পেন পালরনচন জালনা? তার োরণ, অস্ত্র 

পপল ়েচেললন, পগালাগুচল পানচন! ওেঁরা এই চসম্পল র্োপারটাই জানলতন না প , পোলনা 

পদলবই অস্ত্র আর পগালার্ারুদ এে জা ়েগা ়ে রাখা হ ়ে না! 

  

চর্মানচর্হারী র্লললন, পগালার্ারুলদর চডলপাটা চেল মাত্র এে মাইল দূলর, পসখালনও পস 

রালত পতমন চেেু পাহারা চেল না, তরু্ ওরা সন্ধানটাই পা ়েচন! এই পতা চর্প্লর্ীলদর মহান 

েীচতব! শুধু চনলজলদর প্রাণ নটির েলরলে।  ওরা  খন পালালত  াচেল, তখন চনলজর পদলবর 

মানুষই ওলদর সাধারণ ডাোত মলন েলর ওলদর েল ়েেজনলে চপচটল ়ে পমলর পফলললে! 

  

প্রতাপ অনে দুই র্নু্ধর এই সর্ মতর্ে চঠে পেন্দ েরলত পারললন না।  তােঁর ভ্রু েুচিত 

হললা।  চতচন র্লললন, পতামরা িট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠলনর র্োপারটা প  এত তুে র্লল 

মলন েরলো, পসটা পর্াধহ ়ে চঠে হলে না।  ঐ ঘটনার ফলল সারা পদলব প  চর্পুল উলত্তজনা 

এলসচেল, তা চে অস্বীোর েরলত পালরা? সূ ব পসলনর মতন মানুষ মষতুের পলরও হাজার 

হাজার অল্প র্ল ়েসী পেলললদর মলন পপ্ররণা জুচগল ়েলেন।  

  

চর্মানচর্হারী র্লললন, না, না, আচম িট্টগ্রালমর অস্ত্রাগার লুণ্ঠলনর র্োপারটালে তুে 

েরলত িাই না পমালটই।  সূ ব পসনও অর্বেই নমসে।  আচম র্লচে, চর্প্ললর্র প্রস্তুচতর েো।  

চঠে মতন।  জন সিংল াগ না হলল, এেটা র্ের্স্থ্ার র্দললর জনে সাধারণ মানুষলে আগ্রহী 

েরা, শুধু আগ্রহীই ন ়ে, দরোর হলল সাধারণ পলালে এ  ালত রাো ়ে পনলম পলড়ে হাচত ়োর 

ধরলত পালর, পসই  ালর্।  তালদর উিুদ্ধ েরলত না পারলল, শুধু দু িারলট খুন-জখম েরলল 

চর্প্লর্ হ ়ে? 

  

মামুন র্লললন, এই নেবাললদর ধরন-ধারণ পদখলল পতা মলন হ ়ে, ওরা  ুলদ্ধর পোলনা 

পট্রচনিংই পন ়েচন।  ইস্কুল-েলললজর  াললা োত্র, মলন রল ়েলে এেটা আদববর্াদ, চেন্তু চঠে 

মতন ততচর হল ়ে না চনলল… 
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প্রতাপ অনেমনস্ক ালর্ জললর চদলে তাচেল ়েচেললন।  চসগালরটটা পফলল চদল ়ে মুখ চফচরল ়ে 

গম্ভীর  ালর্ র্লললন, মামুন, পতামালদর ওখালনও পতা পাচেোনী বচক্তবালী আচমবর 

চর্রুলদ্ধ সাধারণ মানুষ লড়োইলত পনলমলে, তারা চে পট্রচনিং চনল ়েলে? 

  

মামুন র্লললন, তারা পতা  াই র্াধে হল ়ে পনলমলে।  মরলত মরলত রুলখ দােঁচড়েল ়েলে।  আর 

পতা পোলনা উপা ়ে চেল না।  তাও পতা আচম মলন েচর, এ ালর্ লড়োই েলর পাচেোনী 

পট্রইনড আচমবলে পোলনাচদন হারালনা  ালর্ না,  চদ না অনে পোলনা পদব সাহাল ের জনে 

এচগল ়ে আলস।  িার মাস পেলট পগল, েী প  হলর্! ২ 

  

র্াইলরর রাো ়ে এেজন পোলনা র্ড়ে পগালের পনতা নামললন গাচড়ে পেলে।  তােঁর সলে এেচট 

চজপ, তালত রল ়েলে েল ়েেজন  ুর্ে, তালদর হালত লাচঠ।  ঐ পনতার পদহরক্ষী  ুর্েলদর 

পলেলট পর্ামা-চপেল োোও চর্চিত্র চেেু ন ়ে।  এরাও পর্াধহ ়ে আবঙ্কা েলরলে প  আজ 

এখালন নেবাল হামলা হলত পালর।  

  

পসচদলে তাচেল ়ে প্রতাপ  ার্ললন, পবষ প বত চে সচতেই এেটা সামানে পােলরর মূচতবলে 

পেন্দ্র েলর এখালন এেটা খণ্ড ুদ্ধ ঘলট  ালর্? 

  

চর্মানচর্হারী এের্ার চনলজর পোমরটা োর্লড়ে পদলখ চনললন।  তােঁর চনরীহ খদ্দলরর সাদা।  

পািাচর্র চনলি চতচন চর ল ারটা গুেঁলজ এলনলেন।  ইদানীিং চতচন সর্সম ়ে সবস্ত্র োলেন।  

  

 াইস িোলন্সললরর আসর্ার েো।  চতচন এখলনা এলস পপৌেঁলোনচন র্ললই অনুষ্ঠান শুরু 

হলত পারলে না।  তলর্ চ ড়েটা হল ়েলে মন্দ না, সত্তর-আচবজন হলর্ই।  এর মপধে 

মচহলালদর সিংখো।  নগণে, চতন িারজলনর পর্বী না।  এলদলবর রমণীলদর জনেই 

চর্দোসাগর জীর্লনর অলনে গুচল র্ের পখলট পখলট মুলখ রক্ত তুলললেন।  

  

দূলর পোোও এেটা চর্েট ব্ হললা।  পটো না গাচড়ের টা ়োর-চটউর্ র্াস্ট েরার 

আও ়োজ? এরেম চেেু শুনললই গা েমেম েলর।  গতোলও হাওড়ো ়ে এে সািংর্াচদে 

রাখাল নাহা খুন হল ়েলে।  এস এস পে এম হাসপাতাল পেলে এেজন নামেরা নেবাল 
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পনতা মহালদর মুখাচজব পাচলল ়ে পগলে।  নেবালরা নাচে পঘাষণা েলরলে, এে এেজন 

চর্প্লর্ীর মষতুের প্রচতলবাধ পনর্ার হন।  এেলবা জন প্রচত চর্প্লর্ীলে খতম েরা হলর্।  এই 

র্াজালর পে প  চর্প্লর্ী আর পে প  প্রচতচর্প্লর্ী তা পর্াঝার উপা ়ে পনই।  চর্মানচর্হারীর 

র্াচড়েলত পুচললবর এেজন র্ড়ে েত র্লচেললন, নেবাল আর চস চপ এম-এর মলধে  খন 

মারামাচর হ ়ে, তখন আমরা পিাখ রু্লজ োচে, ওলদর মলধে পে েত র্ড়ে মােবসর্াদী, তা 

ওরা চনলজরাই রু্লঝ চনে, আমালদর মাো গলার্ার দরোর েী! পস েো শুলন প্রতালপর 

ইলে হল ়েচেল পুচললবর েতচটলে ঠাস েলর এেটা িড়ে েষালত।  তােঁর আজোল প্রা ়েই 

এরেম পাগলালট ইলে হ ়ে।  ইদানীিং চতচন প ন অলনে পর্বী অধধ ব ও চখটচখলট হল ়ে 

পগলেন।  খর্লরর োগজ খুলললই শুধু নরহতোর খর্র চতচন আর সহে েরলত পারলেন না।  

  

মামুন হঠাৎ পািংশু মুলখ র্লললন,  াই, আমালদর েী হলর্ র্ললা পতা? পতামালদর ইচন্দরা 

গান্ধী প  এলের্ালর িুপ পমলর গোললন।  আমরা চে আর পদলব চফরলত পারলর্া না? 

  

চর্মানচর্হারী র্লললন, পেন, এখালন খুর্ খারাপ লাগলে? 

  

মামুন র্লললন, খারাপ- াললা লাগার প্রশ্ন ন ়ে।  পবলষ চে আমালদর চটলর্টান 

চরচফউচজলদর মতন দবা হলর্? আমালদর েো সারা পষচের্ী  ুলল  ালর্? 

  

চর্মানচর্হারী র্লললন, চরচফউচজলদর সিংখো সত্তর লাখ োচড়েল ়ে পগলে শুনচে! এত 

চরচফউচজলে ইচি ়ো গ নবলমন্ট েতচদন খাও ়োলর্? ইচন্দরা গান্ধীলে এেটা চেেু র্ের্স্থ্া 

চনলতই হলর্।  তার আলগ পদলবর প তরোর অর্স্থ্াটা এেটু গুচেল ়ে চনলত হলর্ না? 

  

প্রতাপলদর োলেই এেচট  ুর্ে এলস দােঁচড়েল ়েলে এটু আলগ।  র্ের উচনব রু্চড়ে র্ল ়েস।  

খােঁচে পোলন্টর ওপর এেটা পগচি পরা, খাচল পা।  িুলল অলনেচদন চিরুচন পলড়েচন, চেন্তু 

মুখখানা র্ড়ে সুন্দর।  পমালমর ততচর পোলনা পদর্তার মুলখর মতন পোমল।  
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পেললচট প্রতাপলদর োোই প ন শুনলে মন চদল ়ে।  হঠাৎ পস জামার পলেট পেলে এেটা 

পদামড়োলনা চসগালরট র্ার েলর প্রতালপর চদলে তাচেল ়ে খোসখলস গলা ়ে র্লললা, দাদা 

এেটু পদবলাইটা চদন পতা! 

  

পদবলাই পদর্ার র্দলল প্রতালপর ইলে হললা পেললচটর োন মুলল চদলত।  আজও প্রতাপ 

চনলজ তােঁর পিল ়ে পর্বী র্ ়েস্ক র্েচক্তলদর সামলন চসগালরট ধরান না।  তােঁলদর প ৌর্লন প -

পোলনা অলিনা র্ ়েস্ক র্েচক্তলদরই গুরুজন মলন েরা হলতা।  এখনোর পেললরা  ত ইলে 

চসগালরট খালর্ খাে না, তা র্লল পর্ ়োদচপ েরলর্ পেন? 

  

প্রতাপ পেললচটর েো না পবানার  ান েলর মুখ চফচরল ়ে রইললন।  

  

পেললচট এর্ার প্রতালপর গাল ়ে পঠলা চদল ়ে র্লললা, এই প  দাদা, আগুনটা— 

  

প্রতাপ র্লললন, আমার োলে পদবলাই পনই।  

  

েোটা চমলেে ন ়ে, প্রতাপ চর্মানচর্হারীর লাইটার পেলে চসগালরট ধচরল ়েলেন।  মামুন 

আর চর্মানচর্হারী চনলজলদর মলধে েো র্লা ়ে র্েে।  পেললচট তরু্ প্রতালপর পঠােঁলটর চদলে 

আঙুল পদচখল ়ে র্লললা, আপনার চসগালরটটা চদন, চর্ল ়ে চনচে!  

  

রালগ প্রতালপর গা জ্বললে, তরু্ চেেু র্লা  ালর্ না।  প ৌর্ন এমনই মহা বচক্তমান র্োপার 

প  তার পোলনা প্রচতর্াদ েরা  া ়ে না।  প্রতাপ অধব সমাি চসগালরটটা পঠােঁট পেলে নাচমল ়ে 

পেললচটলে চদললন।  পস চনলজর োজ পসলর পসটা আর্ার পফরত চদলত এলল প্রতাপ অসীম 

অর্োর সলে র্লললন, দরোর পনই, পফলল দাও! 

  

পেললচট মুিচে পহলস চনলজর চসগালরটটা টানর্ার আলগ প্রতালপরটাও দু’টান পটলন চনল।  

তারপর চজলেস েরললা, এখালন চেলসর মের্ হলে? 
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এই পেললচটর সলে র্ােোলাপ েরার পেলনা ইলে পনই প্রতালপর, চতচন পসখান পেলে 

সলর পগললন খাচনেটা।  পেললচটর পিাখ ঘন ঘন চপট চপট েরলে।  প্রতাপ সলর এলস 

পেললচটর চপলঠর চদেটা পদখললন, তার োেঁলধর োলে োললা পগাল পগাল দাগ।  

  

পেললচট এর্ার মামুনলে র্লললা, ও দাদা, এখালন আজ চেলসর পমাের্ হলে? 

  

মামুন র্লললন, আজ এখালন-সেলল এলসলেন-চর্দোসাগলরর মূচতব… 

  

পেললচট র্লললা,ঐ মূচতবটা পতা? ওর মুণু্ডটা সাচরল ়েলে, না? মুণু্ডটা পে প লঙচেল জালনন? 

আচম, আচম, আচম! এই সমীর নাগ! 

  

মামুন ও চর্মানচর্হারী চর্স্ফাচরত পিালখ তাোললন পেললচটর চদলে।  চর্মানচর্হারী 

চর্দ্রূলপর সুলর র্লললন, তুচম প লঙচেলল? পেন প লঙচেলল? 

  

পেললচট েেবব গলা ়ে পিেঁচিল ়ে উঠললা, পর্ব েলরচে! তালত পতার েী পর বালা? 

  

প্রতাপ চর্মানচর্হারীর হাত ধলর পটলন সচরল ়ে আনললন।  পেললচটর পিাখ চপটচপটুচন পদলখই 

সলন্দহ হল ়েচেল, এখন স্পটির পর্াঝা পগল এর মাো ়ে পগালমাল আলে।  এর ধালর োলে 

োো চঠে ন ়ে।  

  

চতন পপ্রৌঢ়েই সলর পগললন পর্ব খাচনেটা দূলর।  মামুন আপলসালসর সলে সলে র্লললন, 

ইস, পিহারা পদলখ মলন হ ়ে  াললা ঘলরর পেলল।  খাচল পাল ়ে ঘুরলে।  চনশ্চ ়ে োড়ো-পাগল! 
  

পেললচট পরচলিংল ়ের গাল ়ে পঠস চদল ়ে গলা ফাচটল ়ে সর্াইলে শুচনল ়ে র্লললা, অোই 

শুল ়োলরর র্াচ্চারা পবান, ঐ শুল ়োলরর র্াচ্চা চর্দোসাগলরর মুণু্ডটা আচম প লঙচে! পর্ব 

েলরচে! 
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চর্মানচর্হারী র্লললন, ঘালড়ের োলে োললা দাগগুললা পদখলো? খুর্ সম্ভর্ত পুচললব ধলর 

চনল ়ে চগল ়ে অতোিার েলরলে।  তারপর পাগল হর্ার পর পেলড়ে চদল ়েলে।  চেিংর্া ওর র্াচড়ের 

পলাে ইনেুল ়েন্স খােঁচটল ়ে োচড়েল ়ে এলনলে।  চেন্তু ওলে নজলর রাখা উচিত চেল।  

  

পেললচটর চিৎোর অলনলেই শুনলত পপল ়ে ঘুলর তাচেল ়েলে।  আজ সর্াই এেটা পচর্ত্র 

মলনা ার্ চনল ়ে এখালন এলসলে, তার মলধে এচে উৎপাত? পেললচট পাগল হললও তার 

মুখ।   লেটির খারাপ! 

  

পেললচট আর্ার পিেঁচিল ়ে র্লললা, আচম সমীর নাগ।  পুচললবর র্াপলে চগল ়ে চজলেস ের 

আমালে পিলন চে না।  আচম ঐ চর্দোসাগলরর মুণু্ড প লঙচে।  পতারা নতুন েলর র্সা, আর্ার 

 াঙলর্া! পতালদর  চক্ত-শ্রদ্ধার মুলখ আগুন জ্বালালর্া! পুলরালনা র্ই পুচড়েল ়ে দাও, নতুন 

র্ই পলখা হলর্।  

  

র্ড়ে দলরর রাজধনচতে পনতার পদহরক্ষী  ুর্লেরা এচগল ়ে এললা এর্ার।  পাগল-োগল  াই 

পহাে, এর মুলখ পব ়োনার মতন েো।  পাগল হললও নেবাল।  এ চনলজ  চদ চর্দোসাগলরর 

মুণু্ড না প লঙও োলে, তরু্ এ  াঙাটালে সমেবন েলর।  লাচঠ-হালত এে  ুর্ে রুক্ষ  ালর্ 

র্লললা, আই,  া র্াচড়ে  া! পফাট! 

  

পেললচট এেটা েুৎচসত গালাগাচল চদল ়ে পসই মাোন  ুর্েলে লাচে মারলত পগল।  তখন 

লাচঠ তুলললা আরও দু’জন।  এেজন ঐ পেললচটর মাোটা পরচলিং-এ খুর্ পজালর ঠুলে চদল ়ে 

র্লললা, এখালন রিংর্াচজ েরলত এসচেস? 

  

মামুন   ়োতব গলা ়ে র্লললন, ও চর্মান, ওরা ঐ পাগলটালে পমলর পফললর্ নাচে? 

  

হঠাৎ প্রতালপর পিাখ জ্বালা েলর উঠললা।  তােঁর পোলনাচদন এমন হ ়ে না, পলােজলনর 

সামলন চতচন আলর্গ পদখালনা পেন্দ েলরন না।  চেন্তু তােঁর মলন হললা, ঐ সুেুমার পিহারার 

পেললচট চঠে র্ার্লুর র্ল ়েসী না? র্ার্লুর মুলখর সলে এেটা চমল আলে না? 
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প্রতাপ েুলট চগল ়ে, অনেলদর পঠলল সচরল ়ে চদলত চদলত র্লললন, পমলরা না, পমলরা না, 

ওলে।  পেলড়ে দাও, আচম ওলে র্াচড়ে চনল ়ে  াচে।  

  

এেজন মাোন প্রতালপর হাত পিলপ ধরলতই প্রতাপ োতর  ালর্ র্লললন, ও পতামালদর 

পোলনা ক্ষচত েরলর্ না।  ওলে সচরল ়ে চনল ়ে  াচে, দ ়ো েলর  াই পেলড়ে দাও ওলে, ও 

আমার খুর্ পিনা।  ও আমার।  

  

তারপর প্রতাপ পসই পাগলচটলে রু্লে জচড়েল ়ে ধরললন।  

২৭. পবষ প বত অচললে 

পবষ প বত অচললে এেলা প লত চদলত রাচজ হ ়েচন পমপম।  তার বরীর  তই দুর্বল 

পহাে, তার মন এখনও সুদষঢ়ে ধনুলের চেলার মতন টানটান।  পিাখদুলটা অলনেখাচন 

পোটরগত, তালত তার দষচটির প ন আরও পর্বী তীক্ষ্ণ।  তালে প  নাল বর ওষুধ পদও ়ো 

হল ়েলে, তার এেটার র্দলল চতনলট টোর্ললট পস পখল ়ে পফলললা অচললে লুচেল ়ে।  অনে 

ওষুধও প্রলতেেটাই চিগুণ েলর পখল।  তার ঘণ্টাখালনে পলর, উলঠালনর তালর প  োপড়ে 

শুলোলত পদও ়ো হল ়েচেল তা পস পাড়েললা লাচফল ়ে লাচফল ়ে, ঠােুদবার ঘর পেলে সুপুচরর 

পুেঁটুচল িুচর হল ়ে পগলে র্লল পস চনপুণ অচ নল ়ে ধমোললা র্াচড়ের প্রলতেেচট পলােলে।  

তার পবা ়োর ঘলরর র্ারান্দার এে প্রালত।  দােঁচড়েল ়ে পস র্লললা, দোখ অচল, আচম এেদম 

 াললা হল ়ে পগচে।  পদখচর্, এখান পেলে নীলি ঝােঁপালর্া, পেলললর্লার মতন।  

  

অচল তার হাত পিলপ ধলর র্লললা, োে, অত আর র্াড়োর্াচড়ে েরলত হলর্ না।  তলর্ পতার 

পিাখ-মুখ আজ অলনেটাই  াললা পদখালে।  আচম খাচনেটা চনচশ্চত হল ়ে িলল প লত 

পারলর্া।   চদও েলোতা ়ে চফরলত আমার এেটুও  াললা লাগলে না! 

  

পমপম র্লললা, পতার র্ার্া খর্র পাচঠল ়েলেন, পতাে পতা চফরলতই হলর্ পর! র্াইলর 

 াও ়োর েত রেম ফমবাচলচট আলে।  আচম পতালে পস্টবালন পপৌেঁলে চদল ়ে আসলর্া।  
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অচলর তালত পঘার আপচত্ত।  পমপলমর পস্টবালন  াও ়োর পোলনা দরোর পনই।  এ র্াচড়ের 

এেজন মুচনষ তালে পট্রলন তুলল চদল ়ে আসলর্।  চেিংর্া এেটা সাইলেল চরেবা চনল ়ে পস 

এোও িলল প লত পালর।  পমপলমর  ার্ার পোলনা দরোর পনই।  

  

চেন্তু অচল এো আর পমপমলে েতখাচন র্াধা পদলর্।  এ র্াচড়েলত সর্ চেেুই পেমন প ন 

োড়ো োড়ো।  ঠােুদবা পিালখ পদখলত পান না, পমপলমর এে চর্ধর্া চপচস ও োো োেীমা 

রল ়েলেন, তােঁরা পমপলমর পোলনা র্োপালর মাো ঘামান না।  েোই র্ললত িান না  াললা 

েলর।  পমপম এখালন োেলর্ না িলল  ালর্, তালত প ন তােঁলদর চেেু  া ়ে আলস না।  

পমপম প ন অলনেটা অেুৎ! অচল চঠে রু্ঝলত পালর না, পেন তােঁলদর এরেম মলনা ার্।  

পমপম তার র্ার্ার মলতর চর্রুলদ্ধ চগল ়ে অনেরেম রাজনীচত েলরলে র্লল? চেিংর্া, 

লালর্াজার লেআলপ পমপলমর ওপর প  অতোিার েরা হল ়েচেল, তারই পোলনা 

অচতরচিত োচহনীলত তারা পমপমলে ধচষবতা মলন েলর? 

  

এরেম উদাসীন র্া চর্রূপ আত্মী ়েলদর মলধে পমপমলে এো পরলখ প লতও ইলে েরলে 

না অচলর, অেি এখন তার আর োোর উপা ়ে পনই।  েলোতার র্াচড়েলতও পমপম প লত 

িা ়ে না, তা হলল পস োেলর্ পোো ়ে? 

  

দুপুর পপচরল ়ে চর্লেল হলত হলতই অচল িিল হল ়ে উঠললা।  তালে পােঁিটা েুচড়ের পট্রন 

ধরলতই হলর্।  পস অনুন ়ে েলর র্লললা, পমপম, লক্ষ্মীচট, তুই পস্টবলন আচসস না, চফরলত 

চফরলত পতার রাত হল ়ে  ালর্।  আচম  চদ চর্লদলব  াই, তার আলগ আর এের্ার এলস 

পদখা েলর  ালর্া পতার সলে।  

  

পমপম এেটা পোট্ট র্োগ তুলল চনল ়ে র্লললা, আচম মত পালট পফললচে, আচম পতালে 

পপৌেঁলে চদলত  াচে না, আচমও পতার সলে চফরলর্া।  এখালন আমার এো োেলত ইলে 

েরলে না।  
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অচল এেটু অপ্রস্তুত হল ়ে চগল ়ে র্লললা, তুই আজই চফরচর্? আর দুচদন অতত োে, 

পতার র্ার্া আর্ার এখালন আসলর্ন র্লল পগললন, তার সলে তুই গাচড়েলত িলল প লত 

পাচরস েলোতা ়ে।  

  

অচলর পিালখর চদলে গাঢ়ে  ালর্ েল ়েেপলে তাচেল ়ে পেলে পমপম র্লললা, চজলপ 

এতখাচন রাো  াও ়োর পিল ়ে পট্রলন  াও ়ো অলনে পর্বী আরালমর।  পতার সলে এলসচে, 

পতার সলেই চফরলর্া।  

  

অচল তরু্ আমতা আমতা েলর র্লললা, আচম  ার্চেলুম, পসাজা েলোতা ়ে না চগল ়ে 

েষষ্ণনগর হল ়ে চফরলর্া।  পট্রন পেলে পনলম র্াস র্দল েরলত হলর্, নদী পার হলত হলর্, 

পতার খুর্ েটির হলর্ পমপম, তুই পারচর্ না! 

  

পমপম অচলর র্াহুলত হাত পরলখ র্লললা, পতার পতা চমলেে েো র্লার অল েস পনই।  

তুই আমালে প ালালত পারচর্ না।  আমরা প্রা ়ে স্কুল পেলেই রাজনীচত েরচে, আমরা 

 খন তখন চমলেে েো র্ললত পাচর।  এেটাও পিালখর পাতা োেঁলপ না।  আচম জানতুম, 

তুই পসাজা েলোতা ়ে চফরচর্ না।  

  

–পমপম, এই বরীর চনল ়ে পতার  াও ়োটা চেেুলতই চঠে হলর্ না।  

  

–আচম  চদ না  াই, তা হলল চর্োনা ়ে শুল ়ে শুল ়ে পতার জনে দুচশ্চতা ়ে এতখাচন দগ্ধালর্া 

প  তালত আমার বরীলরর আরও পর্বী ক্ষচত হলর্! িল, আর পদচর েলর লা  পনই।  

  

সারাচদনই পঝলে পঝলে র্ষচটির আসলে।  এখন র্ষচটির ইললবগুচড়ে।  চরেবার সামলনর পদবাটাও 

পফলল চদলত হললা।  রাো ়ে পর্ব োদা।  এেটু আলগই এেটা পট্রন এলস পপৌেঁলেলে, তাই 

এ পে চদল ়ে অলনে চরেবা আর সাইলেল চফরলে।  
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চরেবার ঝােঁেুচনলত েটির হলে পমপলমর, তার বরীলরর সমে হাড়ে পােঁজরা প ন আলগা 

হল ়ে পগলে।  পর্বী নড়োিড়ো েরললই তার চনম্ন উদলর এেটা র্েো শুরু হ ়ে, র্ারর্ার চহচস 

পা ়ে।  অনগবল েো র্লল পগলল র্েোর উপলচিটা অলনে েম হ ়ে।  

  

পমপম র্লললা, তুই পেৌচবেলে েতচদন চিচনস, অচল? চনশ্চ ়েই অতীলনর র্নু্ধ চহলসলর্ 

  

অচল র্লললা, হোেঁ, র্ার্লুদার চর্ এসচস পরীক্ষার পর পেৌচবে প্রেম এেচদন র্ার্লুদার 

সলে আমালদর র্াচড়েলত এলসচেল।  খুর্ লাজুে মলন হল ়েচেল প্রেম চদনটা ়ে।  

  

পমপম র্লললা, আচম ওলে চিচন প্রা ়ে র্াচ্চা র্ল ়েস পেলে।  এে সম ়ে ওরা আমালদর 

পাড়ো ়ে োেলতা।  মাচনেতলা ়ে আমালদর র্াচড়ের চঠে দুখানা র্াচড়ে পলর।  ঐ পাড়োলতই 

অতুলে।  পঘালষর র্াচড়ে জাচনস পতা? অতুলে পঘালষর  াইলপা  াইচঝলদর সলে আমার 

র্নু্ধত্ব চেল, ওলদর র্াচড়েলত পখললত প তুম, তালদর সলে আমার এখনও র্নু্ধত্ব আলে।  

পসই র্াচড়েলত পেৌচবে ও প ত।  ঐ র্াচড়ের চদলীপদার সলে পতা চেেুচদন আলগও পদখা 

হল ়েলে, চদলীপদা রাজনীচতলত  ান চন।  

  

–তুই েিংলগ্রসীলদর র্াচড়েলত প চতস? 

  

–হোেঁ।  পেলললর্লা ়ে অত বত পতা রু্ঝতুম না।  তলর্ ওলদর র্াচড়ের পচরলর্বটা খুর্  াললা 

লাগলতা আমার।  অতুলের্ারু্লেও পজেঠু পজেঠু র্লতুম, চতচন পর্ব পহলস পহলস,গল্প 

েরলতন, েল ়েের্ার প্রফুি পসনলেও পদলখচে ঐ র্াচড়েলত।  ওেঁরা দু’জলনই খুর্ পাও ়োরফুল 

পনতা, চেন্তু র্েচক্তগত জীর্লন খুর্ অমাচ ়েে, পসটা স্বীোর েরলতই হলর্।  আমার র্ার্া চস 

চপ আই-এর পনতা, পেলললর্লা ়ে আচম েমুচনস্ট আর েিংলগ্রসী অলনে পনতালেই পদলখচে 

খুর্ োে পেলে, চস চপ আই-এর র্ ়েস্ক পনতারাও অলনলে এেসম ়ে েিংলগ্রসী চেল, আমার 

র্ার্াও স্বাধীনতার আলগ চেললন েিংলগ্রলসর পট্রড ইউচন ়েন ফ্রলন্ট, অতুলের্ারু্ পতা আমালে 

পদখললই র্ললতন, হোেঁলর খুেী, পতার মা পেমন আলেন? পতার মা  া িমৎোর পধাোর 

ডালনা রােঁলধ…অতুলের্ারু্ এের্ার আমালদর এই পমমাচরর র্াচড়েলতও এলসচেললন, 

আমার মাল ়ের হালতর রা্ন া পখল ়েলেন, আমার মা তখন হােঁপাচনলত ব োবা ়েী, হোেঁ,  া 
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র্লচেলুম, ঐ র্াচড়েলতই পেৌচবলের সলে পচরি ়ে, তখন আমালদর প্রা ়ে পুতুললখলার 

র্ল ়েস।  তারপর পেৌচবেরা এেসম ়ে চনউ আচলপুলর র্াচড়ে েলর উলঠ পগল, তারপলরও 

প াগাল াগ নটির হ ়ে চন, পেৌচবলের মা আমালে খুর্  াললার্াসলতন, আমার মা মারা  ার্ার 

পর চতচন আমালে চনউ আচলপুলরর র্াচড়েলত মালঝ মালঝ চনল ়ে চগল ়ে সারাচদন পরলখ 

চদলতন।  

  

হঠাৎ েো োচমল ়ে পমপম চরেবাটালে োমালত র্লললা।  পস আর অর্দমন েরলত পারলে 

না।  অন্ধোর রাো।  এরমলধে  ানর্াহন চেেুটা েলম এলসলে।  পমপম চরেবা পেলে পনলম 

িলল পগল এেটা পঝােঁলপর আড়োলল।  লজ্জা পাও ়োর পোলনা প্রশ্নই ওলঠ না।  পোট র্ােরুম 

েরলত পগললই তার মাো চঝমচঝম েলর, এ েো পস এ প বত োরুলে র্ললচন, 

ডাক্তারলেও না।  

  

আলে আলে পা পফলল পস চফলর এলস চরেবা ়ে উলঠ পজার েলর মুলখ হাচস ফুচটল ়ে 

র্লললা, অচল, এেটা লর্ে পদ পতা! আর চমচনট দলবলের মলধে পস্টবলন পপৌেঁলে  ালর্া।  

  

অচল আড়েটির গলা ়ে র্লললা, লালর্াজালর পতালে খুর্ েটির চদল ়েলে, নালর? 

  

পমপম র্লললা, ওসর্ েো এখন োে।  পেৌচবলের েো পবান।  পেৌচবে োত্র চহলসলর্ 

চেচল ়োন্ট চেল, অতীলনর পিল ়ে অলনে  াললা, অতীন পতা স্কুল ফাইনাললও  াল পরজাট 

েলরচন, ফােঁচের্াজ টাইলপর চেল।  

  

অচল র্লললা, র্ার্লুদার োলে শুলনচে, ওর পড়োশুলনা ়ে পতমন মন চেল না, পখলাধুললার 

চদলেই পঝােঁে চেল পর্চব।  চেন্তু ওর দাদা, পস চেল সচতেোলরর চেচল ়োন্ট, পস হঠাৎ জলল 

ডুলর্ মারা  া ়ে, তখন র্ার্লুদা ওর র্ার্া-মাল ়ের দুিঃখ চেেুটা পঘািার্ার জনেই পড়োশুলনা ়ে 

মন পদ ়ে।  

  

–ওর দাদা ওর জীর্লন এেটা ো ়ো পফলল আলে।  তুই জাচনস না, অচল, অতীন মালঝ 

মলধেই আফলসাস েলর র্ললতা, দাদাটা মলর চগল ়ে আসলল আমালে ডুচর্ল ়ে চদল ়ে পগলে।  
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আমার সর্ সম ়ে এেটা চপেুটান।  দাদা পর্েঁলি োেলল র্ার্া-মালে খুবী রাখলত পারলতা, 

আচম সিংসার পেলড়ে পর্চরল ়ে চগল ়ে  া খুবী েরলত পারতুম! এেসম ়ে অতীনলে পনপাল 

ঘুলর িীলন পাঠার্ার প্রোর্ হল ়েচেল আর এেজলনর সলে, খুর্ই চরচস্ক জাচন, পবষ প বত 

অতীন প লত পালরচন তার র্ার্া-মাল ়ের েো েনচসডার েলর! চেন্তু আলচটলমটচল পতা 

োড়েলতই হললা, এখন ইিংলোি না আলমচরো পোো ়ে চগল ়ে প ন র্লস আলে! 

  

–তুই পেৌচবলের েো র্লচেচল! 

  

–পেৌচবে চেল সচতেোলরর পড়েু ়ো।  ইনলট্রা াটব।  লুচেল ়ে লুচেল ়ে েচর্তা চলখলতা।  পসই 

পেৌচবে পসলেি ই ়োলর উলঠ পপ্রম চনলর্দন েলর পফলললা আমালে।  

  

–তালে? 

  

–পেন, আমা ়ে রু্চঝ পেউ পপ্রম চনলর্দন েরলত পালর না।  আমালে এতই নীরস আর 

োঠলখাট্টা মলন েচরস? 

  

–না, না, পসজনে ন ়ে।  পেৌচবলের সলে তার অনেরেম সম্পেব পদলখচে।  

  

–আচম পেৌচবেলে শুচনল ়েচেলুম সু াষর্ারু্র এেটা েচর্তার লাইন, ‘চপ্র ়ে, ফুল পখলর্ার 

চদন ন ়ে অদে, র্ধ্িংলসর মুলখামুচখ আমরা… তখন আচম োত্র রাজনীচতলত দরুণ ালর্ 

জচড়েল ়ে পলড়েচে।  আচম রু্ঝলত পপলরচেলুম, আমার র্ার্ালদর পজনালরবান আমালদর 

দারুণ ালর্ চর্লট্র েলরলে।  আমালদর র্াচড়েলত র্ার্ার র্নু্ধ আর পাচট ও ়োেবারলদর মুলখ 

আচম েতর্ার চর্প্ললর্র েো শুলনচে।  এেটা পটাটাল পর চলউবান োড়ো এলদলবর সমাজ 

র্ের্স্থ্ার পোলনা র্দল হলত পালর না।  চর্প্লর্ ব্টা শুনললই আমার পরামাি হলতা।  আচম 

স্বন পদখতুম, সারা পদবজুলড়ে শুরু হল ়ে পগলে লড়োই, আচমও তালত ঝােঁচপল ়ে পলড়েচে, 

আমার হালত লাল পতাো… চেন্তু পোো ়ে পসই চর্প্ললর্র প্রস্তুচত? আমালদর র্ার্া-োোরা 

মুলখই চর্প্ললর্র েো র্ললন, চেন্তু আসলল পালবালমন্টাচর পডলমালক্রচসর চনচশ্চত পলের 

চদলেই তােঁলদর পঝােঁে।  এই সর্ র্োপার।  চনল ়ে আচম খুর্ পরলগ আচে।  তার মলধে হঠাৎ 
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োরুর মুলখ পপ্রলমর পোনপোনাচনর েো চে সহে েরা  া ়ে? তলর্ নোো পমল ়েলদর মতন 

আচম পেৌচবলের েো শুলন চর্গচলতও হইচন, আর্ার পফােঁস েলর উলঠ তালে োমলড়ে 

চদলতও  াইচন।  আচম চঠে েলরচেলুম, পেৌচবেলে আচম চনলজর হালত ততচর েরলর্া।  

পেৌচবেলে আচম প্রা ়ে পজার েলর চনল ়ে এলুম আমালদর পাচটবলত।  

  

–তার আলগ পেৌচবে রাজনীচত েরলতা না? 

  

- –এেদম মাোই ঘামালতা না।  ওলদর র্াচড়েলতও পোলনা পচলচটেোল র্োেগ্রাউি পনই।  

রু্লজবা ়ো চমডল লাব র্াচড়ের চটচপেোল  াললা পেলললদর মতন পেৌচবলের চর্ললত 

আলমচরো ়ে চগল ়ে পসা েলড উচ্চচবক্ষা পনর্ার েো চেল।  চেন্তু পেৌচবে েতখাচন 

র্দলললে।  তুই প লর্ দোখ।  তার মতন লাজুে পেললর মলধেও প  এতখাচন সিংগঠন বচক্ত 

োেলত পালর তা েজন েল্পনা েরলত পালর? আমালদর স্টাচড সালেবলটা পতা পেৌচবেই 

পমইনচল অগবানাইজ েলরলে।  পেৌচবেই পতা পডলে এলনলে অতীনলে।  অনুন ়ে, তলপশ্বর, 

র্ারীন, জ ়েশ্রী এলদর মতন আরও অলনলে পেৌচবলের চরকু্রট।  িারু মজুমদালরর সলে 

েলোতার চর্প্লর্ী োত্রলদর প্রেম চদলের চলিংেও পেৌচবে।  রু্ঝচল অচল, আচম  চদ 

পেৌচবেলে দলল না টানতুম, তা হলল পতার র্ার্লুদাও এসলর্র মলধে আসলতা না, তালে 

এরেম পফরার হল ়ে পাচলল ়ে পর্ড়োলত হলতা না।  পতালেও এরেম জলোদার মলধে গ্রালম 

আসলত হলতা না, এেটা অসুস্থ্ পমল ়ের নাসবচগচর েরলত হলতা না।  তা হলল রু্লঝ দোখ, 

পতার সর্ চর্পলদর মূলল আচমই।  

  

–আরও পর্বী মূলল প লত পগলল পতার র্ার্ালেই েষচতত্ব চদলত হ ়ে।  োরণ চতচন পতার 

মতন এেচট চর্পলদর আগুলনর জ্ চদল ়েলেন, তাই না? 

  

–জ্ পদর্ার পোলনা েষচতত্ব পনই।  ওটা প্রােষচতে র্োপার।  পরাজই পতা লাখ লাখ 

জ্ালে।  আচম চনলজলে চনলজ ততচর েলরচে।  পেৌচবেও েতটা চনলজলে ততচর েলরলে 

 ার্।  প  এেচদন আমালে পপ্রম চনলর্দন েলরচেল, পস এরপর েত জা ়েগা ়ে, েত রেম 

পচরলর্লব আমার পালব শুল ়ে পেলেলে, চেন্তু পোলনাচদন আমার বরীলর এের্ারও হাত 
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পোেঁ ়ো ়েচন।  এই না হলল পুরুষ? পসই পেৌচবে পাল ়ে গুচল পখল ়ে এে জা ়েগা ়ে মলরা মলরা 

অর্স্থ্া ়ে পলড়ে আলে, পস খর্র পজলনও আচম তালে পদখলত  ালর্া না? চনলজ র্ােঁির্ার পিটিরা 

েরলর্া? সর্াই পতার অতীনদার মতন স্বােবপর হ ়ে না।  

  

–র্ার্লুদা চর্লদলব িলল চগল ়ে পজল খাটললই রু্চঝ  াললা চেল? মাডবার িালজব তার।  ফােঁসীও 

হলত পারলতা।  

  

–পেন, পসও পেৌচবলের মতন পজল প লঙ পালার্ার পিটিরা েরলত পারলতা না? পেৌচবে 

পালর, পস পারলর্ না পেন? 

  

–তুই রু্চঝ র্ার্লুদালে পঘ্ন া েচরস, পমপম।  এেো আলগ পোলনাচদন র্চলস চন পতা! 

মাচনেদালে র্ােঁিার্ার জনে র্ার্লুদা এেজন মানুষলে মারলত র্াধে হল ়েচেল।  তারপর 

পসই মাড়োর িালজব পস  খন ধরা পলড়ে, তখন পেউ তালে সাহা ে েরলত আলসচন।  আচম 

চনলজ জাচন, মাচনেদাই খর্র পাচঠল ়েচেললন তালে পদলবর র্াইলর পাচলল ়ে প লত।  

  

অচললে জচড়েল ়ে ধলর পমপম র্লললা, না পর, না পর, আচম অতীনলে পমালটই পঘ্ন া েচর 

না।  এটা আমার রালগর েো।  অচ মালনর েো।  পেৌচবলের এই রেম অর্স্থ্ার েো শুলন 

আমার প ন মাো খারাপ হল ়ে পগলে।  পেৌচবে  চদ মরলত র্লস োলে, তা হলল এই সম ়ে 

তার ঘচনষ্ঠ র্নু্ধ অতীন তার পালব পনই, এই েোটাই মলন হলে র্ারর্ার।  অতীন  খন 

খুনটা েলর, পসই সম ়ে আমালদর অোচনচহললবলনর পপ্রাগ্রাম শুরুই হ ়েচন, পসইজনে ও 

এো পলড়ে চগল ়েচেল।  পজললও ওর সলে আর পেউ চেল না।  ও পদলবর র্াইলর িলল চগল ়ে 

চঠেই েলরলে।  

  

অচল তার পক্ষাল র সলে র্লললা, র্ার্লুদালে পতারা আর  া চেেু মলন েরলত পাচরস, 

পস স্বােবপর ন ়ে।  আচম চঠেই রু্ঝলত পাচর, চর্লদলব র্লস পেলে পস খুর্ই েটির পালে, 

পসইজনে চিচঠপত্র প বত পললখ না।  
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পমপম নরম গলা ়ে র্লললা, এইর্ার পতালে এেটা েো চজলেস েরলর্া, অচল, তুই 

আমালদর পাচটবর সলে সম্পেব পেলড়ে চদল ়েচেচল।  অতীনও পতালে রু্চঝল ়ে সুচঝল ়ে দলল 

রাখলত পালরচন।  পতার প্রসে উঠলল অতীন এে এে সম ়ে র্ললতা, ও র্ড়েললালের আদুরী 

পমল ়ে, ওর িারা চেেু হলর্ না! তরু্ তুই আমালদর মলধে চফলর এচল পেন? চর্লবষ েলর 

এখন িতুচদবলে চর্পদ।  

  

–আচম পতা চফলর আচস চন।  পতালদর পাচটবর োজ েরার ক্ষমতা আমার পনই।  মারামাচর, 

খুলনাখুচন, ওলর র্ার্া, আচম রক্ত সহেই েরলত পাচর না।  

  

–তুই প  আমার জনে এতটা েরচল–  

  

–পতামার জনে চেেুই েরা হ ়ে চন।  পাচটবর পমম্বার োড়ো রু্চঝ র্নু্ধ োলে না? র্নু্ধর অসুখ 

হলল রু্চঝ র্নু্ধ পদখলত আলস না? 

  

–আমালে তুই পদখলত এলসচেস, পসটাও না হ ়ে রু্ঝলুম।  আচম পজল পেলে োড়ো পপল ়েচে, 

আমার র্ার্া ইললেবালন চজলতলেন, পুচলব এখন আর িট েলর আমালদর চর্লবষ ঘােঁটালর্ 

না।  চেন্তু পেৌচবে পজল প লঙ পাচলল ়েলে পুচলস তালে খুেঁজলে, পদখললই পাগলা েুেুলরর 

মতন গুচল েলর মারলর্।  তরু্ তুই পেৌচবলের সলে পদখা েরলত  াচেস পোন সাহলস? 

  

অচল সরল ালর্ র্লললা, পেন, পুচলব চে আমালেও গুচল েলর মারলর্ নাচে? 

  

দােঁলত দােঁত পিলপ পমপম র্লললা, এ পদলবর পুচলবই হললা সর্লিল ়ে র্ড়ে অগবানাইজড 

গুণ্ডা র্াচহনী।  পমল ়েলদর চদলে গুচল েুেঁড়েলতও তালদর হাত এেটুও োেঁলপ না।  পুচলব প  

েতখাচন চহিংস্র, অমানুষ হলত পালর, তা পতা আচম জাচন  

  

পমপলমর চপলঠ হাত চদল ়ে অচল র্োেুল  ালর্ র্লললা, পমপম, পতার সারা বরীরটা 

োেঁপলে।  পেন পর? পতার খুর্ েটির হলে? 
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–না, আচম চঠে আচে।  অচল, পুচললসর গুচল  চদ পতার গাল ়ে নাও লালগ, ঐ জা ়েগা ়ে ধরা 

পড়েললও পুচলস পতালে সহলজ োড়েলর্ না।  তা হলল ইউ এস গ নবলমন্ট পতার চ সা আটলে 

পদলর্, ইচি ়ো গ নবলমন্টও তার পাসলপাটব ইমপাউি েরলর্।  আর এে সিালহর মলধে 

তার র্াইলর  াও ়োর েো।  

  

–তালত আর েী হলর্, আমার র্াইলর  াও ়ো হলর্ না!  ালর্া না!  

  

–প্লীজ পাগলাচম েচরসচন, অচল, এর্ার পতালে আমার েো শুনলতই হলর্।  তুই পসাজা 

েলোতা ়ে চফলর  া।  আচম পতা  াচেই পেৌচবলের োলে।  দু’জলন চমলল  ার্ার দরোর 

পনই।  প্লীজ, অচল, আমার এই েোটা পবান! 

  

–েী অদু্ভত েো র্লচেস, পমপম।  পতার বরীলরর এই অর্স্থ্া, আচম পতালে এেলা পেলড়ে 

পদলর্া? আমার চর্লদব  াও ়োর অত গরজ পনই।  

  

–অচল, তুই রু্ঝলত পারচেস না।  আচম েচমলটড।  আমার  াই পহাে না পেন, আচম পবষ 

পদলখ োড়েলর্া না।  পেৌচবলের োলে আমালে প লতই হলর্।  পস আমার সর্লিল ়ে র্ড়ে র্নু্ধ, 

র্নু্ধর পিল ়েও অলনে পর্চব।  পেৌচবলের জীর্নটা র্েেব হল ়ে পগলল আমার পর্েঁলি োোর 

পোলনা মালনই োেলর্ না।  চেন্তু পেৌচবলের সলে পতা পতার এতখাচন ঘচনষ্ঠতা হ ়ে চন 

েখলনা! পেৌচবে পতাে পদখলল খুবীও হলর্ না।  তুই মাঝপলে পাচটব পেলড়ে চদল ়েচেচল র্লল 

পতার ওপর পেৌচবলের রাগ আলে।  

  

–তা রাগ েরুে না।  তরু্ আচম  ালর্াই।  

  

–তুই অতীলনর েো  ার্চেস? 

  

–অলনেটা তাই।  ওরা দু’জলন প্রালণর র্নু্ধ, র্ার্লুদা  চদ পজল পেলে পালালত চগল ়ে 

এরেম  ালর্ ইনচজওরড হলতা, আচম তার সলে পদখা েরলত প তুম না? র্হরমপুর 

পজলল।  আচম পেৌচবলের সলে পদখা েলর পতার খর্র র্ার্লুদার খর্র ওলে পপৌেঁলে 
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চদল ়েচে।  তা োড়ো ধর, সচতে  চদ আমার চর্লদলব  াও ়ো হ ়ে, র্ার্লুদার সলে পদখা হলল 

পস প্রেলমই পেৌচবলের খর্র চজলেস েরলর্।  আচম েী র্ললর্া, জাচন না? চেিংর্া র্ললর্া, 

পজল পেলে পালালত চগল ়ে।  তার গাল ়ে দু চতনলট রু্ললট পললগলে, পসই অর্স্থ্া ়ে পস পোলনা 

জেললর মলধে পাচলল ়েলে।  পসই খর্র পজলনও আচম তার সলে পদখা েরলত  াইচন? তুই 

র্ার্লুদার পমজাজ জাচনস না? এেো শুনলল পস হ ়েলতা আমালে িড়ে পমলরই র্সলর্, 

জীর্লন আর আমার মুখ পদখলত িাইলর্ না! 

  

–আচম তরু্ র্লচে, অচল, চরসে র্ড়ে পর্চব।  তুই েলোতা ়ে চফলর  া, আচম পতালে 

পেৌচবলের সর্ খর্র জানালর্া।  

  

পস্টবান এলস পগলে।  চরিা পেলে পনলম অচল প ়েসা পমটালত লাগললা, আর পমপম প্রা ়ে 

েুলট িলল পগল প্লোটফলমবর র্ােরুলম।  তার মাোটা ঘুরলে, চনম্নালে অসহে র্েো।  হঠাৎ 

প ন পস অোন হল ়ে  ালর্।  পদ ়োল ধলর পস খাচনেক্ষণ দােঁচড়েল ়ে রইললা।  তালদর দলল 

আরও পতা েল ়েেচট পমল ়ে চেল, তালদর পেউ এললা না, অচললেই আসলত হললা? পমপম 

এেলা পর্াধহ ়ে সচতেই পপৌেঁলোলত পারলর্ না।  পেৌচবলের োে পেলে প  পেললদুচট 

এলসচেল, তারা অচলর সলেই প াগাল ালগর র্ের্স্থ্াটা চঠে েলর পগলে।  

  

এই সম ়ে র্ধবমালনর চদলের পট্রলন পর্ব চ ড়ে।  েলোতার চনতে াত্রীরা চফরলে।  র্সর্ার 

জা ়েগা পপল না ওরা, দােঁচড়েল ়ে প লত হললা, অচল ধলর োেললা পমপলমর োেঁধ।  

  

র্ধবমান পস্টবালন পনলম ওরা দু’জলন চেেুক্ষণ িুপ েলর দােঁচড়েল ়ে রইললা।  অচল ঘাড়ে ঘুচরল ়ে 

পদখলত লাগললা, পেউ তালদর অনুসরণ েরলে চেনা।  অনুসরণোরীলদর পিাখ মুখ পস 

পদখলত লাগললা, পস তালদর অলনেটা চিনলত চবলখলে।  চনলজলদর র্োগ দুলটা নাচমল ়ে 

রাখললা পাল ়ের োলে।  

  

চ ড়ে পাতলা হল ়ে  ার্ার পর এেজন েুচল এলস ওলদর র্োগদুলটা তুলল চনল ়ে র্লললা, 

আসুন, চরিা ়ে  ালর্ন পতা? 
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অচল ঘাড়ে পনলড়ে সম্মচত জাচনল ়ে অনুসরণ েরললা েুচলচটলে।  র্াইলর এলস এেচট চরিা ়ে 

র্লস পস েুচলচটলে দুচট টাো চদল।  েুচলচট নমস্কার জাচনল ়ে িলল  ার্ার পর পস তাোললা 

পমপলমর চদলে।  তারা দু’জলনই তপনলে চিনলত পপলরলে।  

  

সাইলেল চরিার িালেচটলে অর্বে চিনলত পারললা না।  অচল অনেলদর শুচনল ়ে তালে 

র্লললা, সুধা পহালটলল  ালর্া।  

  

সুধা পহালটলচট বহলরর মলধেই, চেন্তু সাইলেল চরিাচট বহর োচড়েল ়ে িলললা জেল 

মহললর চদলে।  পমপম অচলর োেঁলধ মাো চদল ়ে আলে।  ওষুধ খাও ়োর েষচত্রম পতজ ফুচরল ়ে 

আসলে, পস এখন খুর্ই অর্স্ন  পর্াধ েরলে।  চরিার ঝােঁেুচনলতই তার পর্বী েটির হ ়ে, 

হােঁটলল এতটা হ ়ে না।  তরু্ পেৌচবলের সামলন তালে স্বা াচর্ে র্ের্হার েরলতই হলর্।  

  

প্রা ়ে এে ঘণ্টা চরিাটা িলার পর রাোর পালব এেটা পহালটললর সামলন োমললা।  এটা 

সুধা পহালটল ন ়ে, পািার্ীলদর ধার্া।  চরিাও ়োলালে  াড়ো চদল ়ে অচলরা তার প তলর 

ঢুলে চগল ়ে িাল ়ের অডবার চদল।  এে পগলাস িা খার্ার পর পমপম র্লললা, আমার আরও 

এেটু িা িাই।  গরম িাল ়ে তার উপোর হলে।  আরও দু পগলাস িা পখল ওরা।  

  

তারপর অচল পর্ ়োরালে চজলেস েরললা, আপনালদর এখালন র্ােরুম আলে! 

  

পর্ ়োরাচট র্লললা, হোেঁ, আলে, আসুন।  

  

পদাোলনর পপেন চদলে র্াইলর মালঠর মলধে িট চদল ়ে পঘরা র্ােরুম।  পমপম ঢুলে পড়েললা 

পসখালনই।  পালবই জেল, এলের্ালর ঘুটঘুেঁলট অন্ধোর।  অচল তাচেল ়ে রইললা পসই 

অন্ধোলরর চদলে।  পোলনা সাড়োব্ পনই।  তা হলল চে তারা তাড়োতাচড়ে এলস পলড়েলে? 

  

এেটু পলর পসই জেললর মলধে খুর্ মষদু চক্রিং চক্রিং সাইলেললর পর্ললর ব্ হললা দুর্ার।  

পমপম র্ােরুম পেলে পর্লরার্ার পর অচল তার হাত ধলর পসই পর্ললর আও ়োলজর চদলে 

এচগল ়ে পগল।  
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দুখানা সাইলেল চনল ়ে গালের আড়োলল দােঁচড়েল ়ে আলে দু’জন।  তালদর মলধে এেজন তপন, 

পস পপৌেঁলে পগলে এরই মলধে।  

  

তপন পমপমলে মষদু ধমে চদল ়ে র্লললা, তুচম এলল পেন? পতামার পতা আসার দরোর 

চেল না? 

  

দললর েমবীলদর মলধে তপলনর স্থ্ান পমপলমর অলনে নীলি, তার ধমে পদর্ার অচধোর 

পনই।  পমপমই রালগর সলে চহসচহস েলর র্লললা, অোলমিাচরস প্লোন।  প লোলনা 

পমালমলন্ট পুচলস ধলর পফললত পারলতা।  এর্ার েী েলর প লত হলর্, র্ল।  

  

তপন র্লললা, দুলটা সাইলেল আলে, পতামালদর দু’জনলে েোচর েরলর্া।  

  

পমপম চবউলর উঠললা।  আর্ার সাইলেল? তালে পা ঝুচলল ়ে র্লস প লত হলর্।  চেন্তু অনে 

পোলনা র্ের্স্থ্া এখন চনশ্চ ়েই আর েরা  ালর্ না।  পস তপলনর সাইলেললর মাঝখালনর 

রলড উলঠ র্সললা।  

  

আললা পনই, চঠে মতন রাো পনই, সাইলেলটা অনর্রত লাফালে।   ালত  ন্ত্রণার ব্ না 

পর্চরল ়ে  া ়ে, পসইজনে চনলজর পঠােঁট োমলড়ে আলে পমপম! চেন্তু এ ালর্ পর্চবক্ষণ পারলর্ 

না।  েো র্ললত হলর্, েো র্লল  ুলল  ার্ার পিটিরা েরলত হলর্।  

  

পস চজলেস েরললা, হোেঁলর তপন, ও চে মাচনেদার খর্র জালন? 

  

তপন র্লললা, িুপ।  

  

পমপম তরু্ র্লললা, এই, পতালে  া চজলেস েরচে, উত্তর পদ! 

  

–এখন েো র্লা িললর্ না।  

  

–হোেঁ, িললর্।  না হলল আমালে নাচমল ়ে পদ।  আচম পহেঁলট  ালর্া।  
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–সাত-আট মাইল রাো, তুচম েতক্ষণ ধলর হােঁটলর্, না, পেৌচবে মাচনেদার েো এখলনা 

চেেু জালন না।  

  

–পেৌচবলের পোন পাল ়ে গুচল পললগলে? 

  

–এসর্ েো এখন র্লা িললর্ না।  

  

–ইচডল ়েট, এেটু র্ালদ চগল ়েই পতা আচম পেৌচবেলে পদখলত পালর্া।   া র্লচে, সচতে 

েলর উত্তর পদ।  পেৌচবে পর্েঁলি আলে? 

  

–হোেঁ, হোেঁ, পর্েঁলি আলে।  

  

–শুধু পাল ়ে গুচল পললগলে, না আরও পোোও? 

  

–পাল ়ে আসলল গুচল লালগই চন।  ওপর পেলে ঝােঁচপল ়ে পড়োর সম ়ে পা প লঙলে।  গুচল 

পললগলে এেটা পপলট আর এেটা র্ােঁ োেঁলধ।  এর মলধে পপলটর গুচলটা এখনও র্ার েরা 

 া ়েচন।  

  

–পজললর মলধে েজন মারা পগলে? োগলজ পর্চরল ়েলে পষাললাজন।  

  

–চমলেে েো চললখলে।  অতত প ়েচতচরবজনলে ওরা গুচল েলর পমলরলে।  সর্াইলে পমলর 

পফললতা।  আমালদর পসচদন পজল  াঙার পোলনা প্লোন চেল না।  ওরা দুএেটা পগট খুলল 

চদলল, ফলস অোলামব র্াচজল ়ে গুচল েরলত শুরু েরললা, পজললর গাডব পসচন্ট্র োড়োও 

র্াইলর পেলে চস আর চপ এলনচেল।  শু ়োলরর র্াচ্চা গ নবলমন্ট সর্ নেবাললদর পবষ 

েরলত পিল ়েচেল এেচদলন।  চেন্তু আমরা চেেু আমবস পজাগাড়ে েলর পরলখচেলাম।  তাই 

চদল ়ে পরচজস্ট েলরচে র্ললই এই েজন পালালত পপলরচে।  

  

–আমালদর পিনার মলধে পে পে পগলে? 
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–মুচববদার্াদ আর নদী ়ো গ্রুলপর পেললরাই মলরলে পর্বী।  আর েো ন ়ে, পমপম, সামলন 

এেটা গ্রাম আলে।  

  

পদড়েঘণ্টা সাইলেল িালার্ার পর তপন আর তার সেী োমললা এেটা ঝুপচড়ের সামলন।  

র্াইলর পাহারা চদলে সাত আটজন।  ঝুপচড়ের প তলর শুধু এেটা পমালমর আললা।  

  

সাইলেল পেলে পনলমই হুমচড়ে পখল ়ে মাচটলত পলড়ে পগল পমপম।  সলে সলেই আর্ার উলঠ 

দােঁচড়েল ়ে র্লললা, আচম চঠে আচে।  

  

পমপলমর বাড়েী প জা, তার গা চদল ়ে চহচসর গন্ধ পর্রুলে, এতটা পে পস সামলালত 

পালরচন।  তরু্ এখালন পস পনত্রীর  ূচমো চনল ়ে আলদলবর সুলর র্লললা, পেৌচবলের সলে 

প্রেম শুধু আচম আর অচল েো র্ললর্া।  তখন আর পেউ পসখালন োেলর্ না।  

  

প তলর এেটা খলড়ের গাদা ়ে পহলান চদল ়ে র্লস আলে পেৌচবে।  এেটা র্োলিজ র্ােঁধা পা 

সামলন েড়োলনা।  তার পপলট র্োলিজ, রু্ে জুলড়ে র্োলিজ।  র্োলিজ মালন েী, ধুচত বাটব 

চেলড র্ােঁধা।  খাচল গা।  মাো ়ে র্ড়ে র্ড়ে িুল, গালল সাত আট চদলনর পখােঁিা পখােঁিা দাচড়ে।  

পমালমর আললা ়ে তার মুলখাচন পদলখই িমলে উঠললা দুই তরুণী।  পসই মুলখ পচরষ্কার 

মষতুের ো ়ো।  প  েখলনা মষতুে পদলখচন, পসও এই ো ়ো চিনলত পালর।  

  

পসই ঝুপচড়ের মলধে শুল ়ে আলে আরও িার পােঁিজন, সম্ভর্ত তারাও আহত চেিংর্া ঘুমত।  

এেমাত্র পজলগ আলে পেৌচবে।  পস মুখ তুলল প্রেলম িমলে উঠললা, তারপর চর্রচক্তলত 

 ুরু েুেঁিলে পগল।  

  

পস েেবব  ালর্ র্লললা, আলর এখালন পমল ়েলদর পে আসলত র্লললা? এই তপন, এই 

চর্দুেৎ, পে পতালদর অডবার চদল ়েলে? 

  

দরজার োলে তপন দােঁচড়েল ়ে, পস পোলনা সাড়ো চদল না।  
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পমপম হােঁটু পগলড়ে র্সললা পেৌচবলের পালব।  তারপর মষদু অেি দষঢ়ে গলা ়ে র্লললা, আচম 

 খন এলস পলড়েচে, এর্ার পেলে আচমই অডবার পদলর্া। –পমপম পেৌচবলের মাো ়ে হাত 

রাখলত প লতই পেৌচবে ঝটো চদল ়ে সচরল ়ে চদল ়ে র্লললা, এসর্ েী নোোচম হলে, 

পমপম? প  পোলনা সম ়ে এনোউন্টার হলত পালর।  এখালন পতারা এলস আরও চর্পদ 

র্াচড়েল ়ে চদচল? জাচনস, সুর্ীরলে আচম পিালখর সামলন মরলত পদলখচে।  সুর্ীর আমার 

পালব পালব পদৌলড়োচেল।  

  

দরজার আড়োল পেলে তপন র্লললা, না, না, সুর্ীর পর্েঁলি আলে।  সুর্ীর এখালনই আলে।  

পেৌচবে পাগলালট গলা ়ে র্লললা, আর ইউ চসল ়োর? পোো ়ে সুর্ীর, তালে আচম পদখলত 

িাই।  আমার দু পাব পেলে আমার চনলজর হাত-পা খলস  ার্ার মতন পে পে িলল পগল, 

আমার জানা দরোর।  

  

পমপম চজলেস েরললা।  পতালে পোলনা ডাক্তার পদলখলে, পেৌচবে? 

  

পেৌচবে র্লললা, চর্দুেৎ পদলখলে, চর্দুেৎ ডাক্তাচরর োডব ই ়োর প বত পলড়েলে।  আই অোম 

ফাইন।  

  

তারপরই হঠাৎ পস গলা িচড়েল ়ে র্লললা, পে এই পমল ়েদুলটালে এখালন এলনলে।  একু্ষচন 

  

এলদর ডার্ল মািব েচরল ়ে জেললর র্াইলর চদল ়ে আ ়ে।  

  

পমপম ধমে চদল ়ে র্লললা, আলে আলে।  েমলরড পেৌচবে রা ়ে, আচম মাচনেদার োে 

পেলে এেটা জরুচর অডবার চনল ়ে এলসচে।  

  

পেৌচবে দারুণ অর্াে হল ়ে র্লললা, মাচনেদা? পোো ়ে আলেন মাচনেদা? এরা পেউ 

মাচনেদার সলে েনটাক্ট েরলত পারলে না।  আচম সর্াইলে র্লচে।  

  

–মাচনেদা প খালনই োেুন, চতচন আমার েু চদল ়ে অডবার পাচঠল ়েলেন।  
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–মাচনেদার সলে পতার পদখা হল ়েলে? েলর্? 

  

–অফ পোসব পদখা হল ়েলে।  মাচনেদা র্লল পাচঠল ়েলেন, পতালদর এই জেল মহল পেলে 

চডসপাসব েরলত হলর্।  এখালন র্লস পেলে পুচলব আচমবর সলে েনফ্রনলটবালন  াও ়োটা 

মুখাচম হলর্।  

  

–এখানোর ট্রাইর্ালরা আমালদর সালপাটব েরলে।  পুচলস সহলজ ঢুেলত পারলর্ না।  আচম 

এখানোর েমািার, শুধু উলঠ দােঁড়োলত পারচে না।  

  

–েমলরড পেৌচবে রা ়ে, পতামার সম্পলেব পস্পবাল ইনস্ট্রােবান আলে।  আজ রাচত্তলরই 

পতামালে এখান পেলে চরমু  েরলত হলর্।  প্রেলম  ালর্ ঘাটচবলা ়ে।  পসখালন আমালদর 

চনজস্ব এেটা হসচপটাল পসট আপ েরা হল ়েলে।  পসখান পেলে এেটু সুস্থ্ হললই তুচম 

প্রচসড়ে েরলর্ র্াোললালর।  পসখালন আমার মাচসর র্াচড়েলত োেলর্ তুচম।  

  

–পেন, হঠাৎ র্াোললালর পেন? পতার মাচসর র্াচড়েলত দুধ  াত পখলত  ালর্া?  া  াগ, 

র্ালজ র্ে র্ে েচরস চন, পমপম।  এখালন আমরা র্েে আচে।  েুত্তার র্াচ্চালদর প  েটালে 

পাচর খতম েরলর্া।  

  

–পতামালে র্াোললালর প লত হলর্, োরণ অন্ধ্র ইউচনট পতামার সলে প াগাল াগ েরলর্ 

পসখালন।  েমলরড নাচগ পরচড়ে আসলর্ন।  ফারদার ইনস্ট্রােবান না পাও ়ো প বত তুচম 

র্াোললালর অলপক্ষা েরলর্।  এটাই মাচনেদার চনলদবব।  আচম পতামা ়ে র্াোললালর চনল ়ে 

 ালর্া।  

  

–এটা মাচনেদার চনলদবব? চরলটন চেেু আলে? েই, পদচখ।  

  

–মাচনেদা েমলরড িারু মজুমদালরর সলে ঘুরলেন।  এখন চরলটন চেেু পদর্ার তার সম ়ে 

আলে? 

  

–আচম পতালে চর্শ্বাস েরলত পারচে না।  
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পমপম মুখ তুলল এের্ার তীে দষচটিরপাত েরললা অচলর চদলে।  তারপর আর্ার 

পেৌচবলের।  চদলে চফলর র্লললা, পসইজনে আচম অচললে সলে এলনচে।  মাচনেদা  খন 

পদখা েরলত আলসন তখন অচল আমার পালব চেল।  এেো সর্াই জালন প  অচল েক্ষলনা 

চমলেে েো র্লল না।  চমেো েো র্লার ক্ষমতাই ওর পনই।  অচল তুই র্ললত মাচনেদা েী 

েী চনলদবব চদল ়েলেন? 

  

অচল এেটুও গলা না োেঁচপল ়ে র্লল, মাচনেদা র্লললেন, আচম চনলজর োলন শুলনচে, 

পেৌচবেলে একু্ষচন ঘাটচবলা ়ে প লত হলর্।  হ ়েলতা পসখালনই মাচনেদার সলে তার পদখা 

হল ়ে।   ালর্।  ঘাটচবলা পেলে পেৌচবেলে প লত হলর্ র্াোললালর।  

২৮. জ্বর চেিংর্া পোলনা বক্ত অসুখ 

অলনে পিটিরা েলরও অতীন জ্বর চেিংর্া পোলনা বক্ত অসুখ র্াধালত পালরচন, চেন্তু পগচি 

গাল ়ে রাো ়ে দােঁচড়েল ়ে পেলে তার এমন ঠাণ্ডা পললগলে প  রু্লে সচদব র্লস পগলে।  পস ঘঙ 

ঘঙ েলর োলব, এের্ার োচব শুরু হলল আর োমলত িা ়ে না।  এচদেোর ঠাণ্ডা এের্ার 

পললগ পগলল আর োড়েলত িা ়ে না সহলজ।  সালধ চে আর এলদলবর পলাে এত জামা োপড়ে 

পলর োলে! এেমাত্র পরাদ পপাহার্ার সম ়ে এরা পপাবালের জর্রজিং পেলে মুক্ত হ ়ে।  

  

বীতোলল ঠাণ্ডা লালগচন অতীলনর, পললগ পগল র্সতোলল।  সোললর্লা চর্োনা পেলড়ে 

উঠলতই ইলে েলর না, দুর্বল লালগ বরীরটা।  পেউ চে এে োপ িা চনল ়ে এলস তার ঘুম 

 াঙালর্? পস চর্োনা না োড়েলল পেউ তালে ডােলর্ও না।  পেউ পফানও েরলর্ না।  বচমবলা 

োড়ো আর পতা পেউ পিনা পনই এখালন।  পস  চদ এই চর্োনা ়ে শুল ়ে হঠাৎ হাটব পফইচল ়েলর 

মারা  া ়ে, তা হলল  তক্ষণ না এ ঘর পেলে পিা গন্ধ পর্রুলে… 

  

অতীন উলঠ পস্টা  জ্বাচলল ়ে পেটচল র্সাললা।  িা র্ানার্ার অলনে ঝালমলা, চট-র্োলগ চঠে 

মতন স্বাদ হ ়ে না, তাই পস েচফ খা ়ে।  তার ঘলর চফ্রজ পনই, তাই দুধও োলে না।  চনলির 

রা্ন াঘর প বত পে  ালর্, দুধ োড়ো োললা েচফই িাচলল ়ে পদ ়ে অতীন।  
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অোলমচরোনলদর মতন পর পর চতন িার োপ েচফ না পখলল তার বরীরটা ধাতস্থ্ হ ়ে 

না।  তারপর চদলনর প্রেম চসগালরট।  পসটা ধরালনামাত্র োচবর দমে শুরু হল ়ে  ালর্, তরু্ 

না ধচরল ়েও পতা উপা ়ে পনই।  র্ােরুম  াও ়োর আলগ চসগালরট ধরালনা অল েস হল ়ে 

পগলে।  

  

রু্লে হাত চদল ়ে োবলত লাগললা অতীন।  আলগর চদন এত োচব হল ়েচেল প  চপঠটা র্েো 

হল ়ে আলে।  পোলনা রেম ওষুধ খালে না অতীন।  সচদব োচবর আর্ার ওষুধ েী? পদলব 

োেলত, পোটলর্লা ়ে েখলনা রু্লে ঠাণ্ডা র্লস পগলল মা নানারেম চজচনস চমচবল ়ে পসদ্ধ 

েলর এেটা পােঁিন র্ানালতা, পসটা গরম গরম পখলত হলতা।  স্বাদটা পর্ব  াললাই লাগলতা।  

তালচমেচর আদা পগালমচরি োড়ো আর েী েী োেলতা পে জালন! অতীন সুপার মালেবট 

পেলে খাচনেটা টাটো আদা চেলন এলনলে, তারই এেটা টুেলরা মুলখ চদল।  

  

মাল ়ের এেটা চিচঠ এলসলে গতোল।  এ প বত অতত সাতর্ার পড়ো হল ়েলে চিচঠটা, অতীন 

আর এের্ার পিাখ রু্ললাললা।  চিচঠটালত প  চর্লবষ পোলনা খর্র আলে তা ন ়ে, মাল ়ের 

চিচঠলত পোলনা অচ ল াগ, আফলসাসও োলে না।  এমচন, অতীন রু্ঝলত পালর, মা ইলে 

েলর েলোতার পোলনা খারাপ খর্রও পললখ না।  প্রলতেে চিচঠর পবলষ মা পললখ, আমরা 

সর্াই পর্ব  াললা আচে।  তুচম  াললা পেলো, বরীলরর  ত্ন চনও।  

  

অতীন উত্তর না চদললও মাল ়ের চিচঠ আলস প্রলতেে সিালহ।  অতীন প্রা ়ে পলনলরা েুচড়ে 

চদন র্াচড়েলত চিচঠ চলখলত পালরচন।  মা অতীলনর এই র্স্টলনর নতুন র্াচড়ের এেটা েচর্ 

পাঠালত অনুলরাধ েলরলে।  এেটা বো ়ে েোলমরা চেলন চেেু েচর্ তুললত হলর্।  

  

সালড়ে আটটার মলধে পপৌেঁলোলত হলর্ ইস্কুলল।  এখালন প্রা ়ে সর্াই ইউচন াচসবচটলে স্কুল 

র্লল।  চসদ্ধােব ঠাট্টা েলর র্লল, পতার পতা আর র্ল ়েস র্াড়েললা না, ইস্কুললর পড়োলবানা মন 

চদল ়ে েচরস! বরীর খারাপ লাগললও অতীলনর না চগল ়ে উপা ়ে পনই, সোললর চদেটা ়ে 

তালে লোর্-অোচসলস্টলন্টর োজ েরলত হ ়ে, োমাই েরা িলল না।  আধ ঘণ্টা পদচর েলর 

পগললও মাইলন োলট।  অতীলনর োলে এখন প্রচতচট ডলার মহা মূলের্ান।  
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হাতঘচড়েটা পলর চনল ়ে অতীন র্ােরুলম পগল।  খর্লরর োগজ আনলত পগলল চনলি প লত 

হলর্, আর চনলি প লত হলল গাল ়ে পড্রচসিং গাউন জড়োলত হলর্ চেিংর্া পুলরা পোন্ট বাটব পলর 

চনলত হলর্।  অতীলনর পড্রচসিং গাউন পনই, চশ্লচপিং সুট পনই, পস এখলনা পদব পেলে আনা 

পাজামা-লগচি পলর পবা ়ে।  এই পপাবালে চনলি নামা র্াচড়েও ়োলা পেন্দ েলরন না।  

খর্লরর োগলজর র্দলল অতীন এেটা চডলটেচট  র্ই চনল ়ে পগল ট ়েলললট, চেন্তু তালতও 

এে চর্ন্দু মন র্সললা না।  

  

চঠে আটটা দলব দাচড়ে োচমল ়ে, জুলতা পমাজা পলর অতীন নামলত লাগললা চসেঁচড়ে চদল ়ে।  

এেতলা ়ে পসালমলনর ঘলর গীটালরর আও ়োজ পবানা  ালে।  মষদু গলা ়ে গান গাইলে 

পসালমন।  এেটুখাচন দােঁচড়েল ়ে গানটা শুনললা অতীন, তার পঠােঁলট হাচস ফুলট উঠললা।  এই 

গালনর েো প ন তালে উলদ্দবে েলরই : মন তুই পড়েগা ইস্কুলল, নইলল েটির পাচর্ পবষ 

োলল, পড়েগা ইস্কুলল…।  পসামন এইসর্ পফাে সঙই  াললা গা ়ে, এেচদন ওর ঘলর র্লস 

 াললা েলর গান শুনলত হলর্।  

  

সাইলেলটা র্ারান্দা পেলে নামাললা অতীন।  চঠে পলনলরা চমচনট লাগল তার পপােঁলোলত।  

র্াইলরর হাও ়ো ়ে প্রেম ঝােঁপটালতই তার োচব শুরু হললা।  োবলত োবলত প ন গলা 

চিলড়ে  া ়ে, চেন্তু রক্ত পলড়েচন এখনও।  

  

বচমবলা র্স্টলন চফলর এলসলে, অতীন জালন।  তরু্ বচমবলা এের্ারও প াগাল াগ েলরচন।  

অতীলনর সলে।  বচমবলার মতন পমল ়েও প  এত চনষ্ঠুর হলত পালর, তা আলগ েল্পনাই 

েরা  া ়েচন।  অতীনলে পস সরাসচর অর্ো েরলে, প ন অতীন এেটা মানুষই না, তার 

সলে এেটা।  েোও র্লা  া ়ে না।  বচমবলার োোোচে োেলত পারলর্ র্ললই অতীন 

এখানোর এই োজটা চনল ়েলে, এর পেলেও আর এেটা  াললা অফার পস পপল ়েচেল 

চফলালডলচফ ়ো ়ে।  এখন বচমবলা তার মুখও পদখলত িা ়ে না।  

  

ঠাণ্ডামাো ়ে অতীন অলনে প লর্ পদলখলে, বচমবলার হঠাৎ এইরেম  ালর্ র্দলল  ার্ার 

োরণ েী হলত পালর? এেটাই োরণ োো সম্ভর্, বচমবলা হঠাৎ উপলচি েলরলে প  
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অতীন এেজন খুনী, তার সলে পমলালমবা েরা চর্পজ্জনে।  পসই েীলজর ওপর দােঁচড়েল ়ে 

অতীন এেটা েুলড়োলনা খর্লরর োগজ পড়েচেল, তালত অলনে খুন জখলমর েো চেল, 

এেটা সদে খুন হও ়ো পমল ়ের েচর্ও চেল, পসই োগজটা পদলখই বচমবলার  ার্াতর হললা।  

তখনই চে বচমবলা  ার্ললা প  অতীনও তার গলা চটলপ পমলর েীজ পেলে জলল পফলল 

চদলত পালর? এের্ার প  খুন েলর, পস খুনীই পেলে  া ়ে? 

  

অতীন ঐ র্োপারটা বচমবলার োলে এেটুও লুলো ়েচন।  উত্তর র্ািংলার এেটা ফােঁো মালঠ 

পমঘলা চর্লেলল এেজন সমাজচর্লরাধীর চদলে পেন চর ল ার িাচলল ়েচেল, তা অতীন 

অলনের্ার পুোনুপুে ালর্ র্লললে।  পসই পলােটা আলগ পর্ামা িাজব েলরচেল, তারপর 

পলাহার ডািা চদল ়ে মারলত এলসচেল, পস চেল প্রেষত খুনী, মাচনেদালে খতম েলর 

পদও ়োই চেল তার উলদ্দবে, অতীনলেও োড়েলতা না, পসই পলােটার হালত অসহা ়ে ালর্ 

প্রাণ পদও ়োটাই চেল পগৌরলর্র? বচমবলা প্রলতেের্ার শুলন র্ললতা, পর্ব েলরলো, তুচম 

চঠেই েলরলো, এেটা পাগলা েুেুর োমড়োলত এলল তালে পমলর পফলা পমালটই পদালষর 

ন ়ে …পোলটব মামলাটা সাজালনা হল ়েচেল অনে ালর্, ষড়ে লন্ত্রর রঙ পদও ়ো হল ়েচেল গাঢ়ে 

 ালর্, এেজন েলললজর অধোপে।  হল ়েও অতীন ঐ চনজবন মালঠ চর ল ার সলে চনল ়ে 

চগল ়েচেল পেন, পসই প্রশ্নই পতালা হল ়েচেল র্ারর্ার।  চেন্তু বচমবলা অতীনলে পুলরাপুচর 

চর্শ্বাস েলরচেল।  পসই চর্শ্বাস তার প লঙ পগল এেটা রগরলগ খর্লরর োগলজর েচর্ 

পদলখ! অতীনলে পস এখন   ়ে পা ়ে।  পমল ়েরা এমন র্দলল  া ়ে! অতীলনর সলে 

এতচদলনর ঘচনষ্ঠ সম্পেব পস অস্বীোর েরললা এলের্ালর? 

  

 াে, িুললা ়ে  াে, বচমবলালে পস মন পেলে মুলে পফললর্ এলের্ালর।  এেটু সম ়ে লাগলর্, 

এখলনা নামটা মলন পড়েললই রু্েটা মুিলড়ে মুিলড়ে ওলঠ, তার চনলজর চর্োনা ়ে পস বচমবলার 

গন্ধ পা ়ে…আলে আলে সর্ চঠে হল ়ে  ালর্।  অচলর োলে পস অনো ়ে েলরলে, পসইজনে 

তার এই বাচে।  অচল পোলনাচদন তার সলে এমন খারাপ র্ের্হার েরলত পারলতা না।  

  

সালড়ে আটটা র্াজার দু চমচনট আলগ অতীন পপৌেঁলে পগল লোলর্।  োত্রোত্রীরা এখলনা পেউ 

আপসচন, অতীন ঝট েলর এেটা ও ারঅল পলর ততচর হল ়ে চনল।  োলজ ডুলর্ পগলল এসর্।  
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েো আর মলন পলড়ে না।  অতীলনর এখন দুলটা উলদ্দবে।   ত তাড়োতাচড়ে সম্ভর্ চপ-এইি 

চড পবষ েরলত হলর্, আর পদলব পফরার জনে  াড়োর টাো জমালত হলর্।  টাোটা  চদ 

আলগই জলম  া ়ে, তা হলল পস চপ. এইি চড পবষ না েলরই পালালর্ এই পদব পেলে।  

  

পদলব  ালদর পডমনলস্ট্রটর র্লল, এখালন তালদরই নাম লোর্-চটিার।  ফােঁচে মারার উপা ়ে 

পনই, োত্রোত্রীরা খােঁচটল ়ে খােঁচটল ়ে মালর।  এখালন োত্রোত্রীরাও প  ফােঁচে পদ ়ে না তার 

োরণ আলে।  অচধোিংব পেলললমল ়েই র্ার্ার টাো পন ়ে না, চনলজরা উপাজবন েলর 

পড়োশুলনার খরি িালা ়ে।  পহালটল পরলোরােঁ ়ে চডব পধা ়োর োজ েলর, সুপার মালেবলট 

পসলসমোন র্া পসলস গালব হ ়ে।  অলনলে ে’মাস িােচর েলর টাো জচমল ়ে র্াচে ে’মাস 

ইউচন াচসবচটলত এেটা পোসব পলড়ে পন ়ে।  এখালন পড়োশুলনার খরিও  লেটির।  এেটা 

পসলমস্টার পফল েরলল আর্ার চিগুণ টাো।  খরি েরলত হলর্ এই  ল ়ে এরা চদরাত পখলট 

“স েরার পিটিরা েলর।  

  

চতনচট  ারতী ়ে োত্রও আলে এখালন।  তালদর পড়োশুলনার প্রচত চনষ্ঠা পদখলল পদলবর মা 

র্ার্ারা হােঁ হল ়ে  ালর্।  এরা চতনজলনই পাটব টাইম িােচর েলর পড়েলে, তদলতের মতন 

খালট।  চনলজলদর উপাজবন েরা প ়েসা ়ে পড়েলত হলে র্ললই এলদর পাস েরার এত গরজ।  

অেি পদলব োেলত এইসর্ পেললরাই র্াপ-মাল ়ের আদলরর দুলাল, পহালটলল র্াসন 

মাজার িােচরর েো েল্পনাও েরলত পালর না।  এলদর মলধে এেচট োলত্রর নাম  ূচপন্দর 

চসিং, পস এে ধনী পািার্ী র্ের্সা ়েীর পেলল, চেন্তু অতীন তালে পদলখলে মোেলডানালল্ডর 

পদাোলন মাো ়ে টুচপ পলর রা্ন া ঘলর আলু  াজার োজ েরলত।  

  

সচদবোচবর জনে অতীন এেটু আড়েটির হল ়ে আলে।  োচব উঠলল পিলপ রাখা  া ়ে না, আর্ার 

লোলর্র প তরটা ়ে েনেলন ঠাণ্ডা র্লল নাে চদল ়ে পাতলা সচদবও গড়োলে।  রুমালল 

েুললালে।  না।  শ্রাদ্ধ হলে চটসু পপপালরর।  োচবর ব্ শুলন পালবর পডলস্কর জুচড়ে র্ড়ে র্ড়ে 

পিালখ তাোলে তার চদলে।  
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অোলমচরোনলদর দারুণ স্বাস্থ্ের্াচতে।  োরুর সচদব হলল অনে পেউ তার হাতটা প বত 

পোেঁ ়ে।  চনিঃশ্বালসর দুরলত্বর পেলেও দুলর োলে।  জুচড অনেচদন তার পটর্ল পেলে এটা 

পসটা চজচনসপত্র পন ়ে, মালঝ মালঝ পহলস গল্প েলর।  আজ অতীন প্রেম দববলন হাই জুচড, 

হাউ হো  ইউ র্ীন, এইটুেু শুধু র্ললই চপেন চফলর দােঁচড়েল ়েলে।  এ পদলব  খন তখন েুচট 

পনর্ার প্রশ্নই ওলঠ না, সচদব হল ়েলে র্লল অতীন পতা আর তার মাইলন পখা ়োলত পালর না! 

  

জুচড়ে পমল ়েচট পর্ব লম্বা, পােঁি ফুট আট ন’ইচি পতা হলর্ই, অতীলনর প্রা ়ে মাো ়ে মাো ়ে 

সমান।  সুতরািং পমল ়েলদর তুলনা ়ে পস  লেটিরই লম্বা, চেন্তু ধোলো ন ়ে, স্বাস্থ্েচটও  াললা, 

তালে অনা ়োলসই তদতের্িংলবর েনো র্লা  া ়ে।  মাোর িুল  াললা েলর আেঁিড়ো ়ে না জুচড়ে, 

সাজ-লপাবালেরও পোলনা  ত্ন পনই।  

  

এখালন চস্ট  নালম আর এেজন লোর্ চটিার আলে, তার সলে অতীলনর পমাটামুচট  ার্ 

আলে।  পড়োশুলনা ়ে খুর্ তীক্ষ্ণ, চেন্তু চস্ট  মালঝ মালঝ পর্ব খারাপ েো র্ললত  াললার্ালস।  

চস্ট  এেচদন র্ললচেল, পর্িারা জুচডর পোলনা র্ ়ে পফ্রি পনই পেন জালনা? ওর সলে পেউ 

পডচটিং েলর না, এর োরণ, অত লম্বা পমল ়ের পাবাপাচব হােঁটলত পোলনা পেলল পেন্দ েলর 

না।  পেললরা িা ়ে, পমল ়েলদর মুখটা তালদর রু্লের োোোচে োেলর্, িুমু খাও ়োর সম ়ে 

পমল ়েরা মুখটা ওপলরর চদলে তুললর্, পেললরা মুখটা নাচমল ়ে আনলর্, দোট ইজ দা 

আইচড ়োল পচজবান, পমল ়েলদর পলা ়োর পপারবান চেন্তু পেলললদর পিল ়ে অলনে পর্বী 

লম্বা হ ়ে, পসটা পদলখলো পতা! পসইজনে আচলেলনর সম ়ে পর্েঁলট পমল ়েলদর অোর্লডালমনও 

পেলললদর সলে পঠলে োলে।  

  

চস্ট  পর্িাচর অর্বে পর্ব পর্লট, জুচডর তুলনা ়ে অলনেখাচন পোট লালগ।  জুচডর োলে 

পপ্রম জাচনল ়ে পস েখলনা র্েেব হল ়েলে চে না পে জালন! শুধু লম্বা র্ললই জুচডর ওপর তার 

পর্ব রাগ।  অর্বে চস্টল র র্ান্ধর্ীর সিংখো এোচধে।  

  

চস্ট  অতীলনর তুলনা ়ে এে র্েলরর পর্বী অচ ে।  োলজর র্োপালর অতীনলে মালঝ মালঝ 

চস্টল র সাহা ে চনলত হ ়ে।  চস্ট   ারতী ়ে পুরাণ ধমববাস্ত্র সম্পলেব  লেটির আগ্রহী।  ওলপন 
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হাইমালরর সূত্র ধলর এ পদলবর চর্োলনর োত্রলদর মলধে  গর্দ গীতা র্ইচটর নাম 

পমাটামুচট পচরচিত।  চস্ট  েখলনা গীতা চর্ষল ়ে প্রশ্ন েরলল অতীন হেিচেল ়ে  া ়ে।  পস 

গীতা চটতা পলড়ে চন েক্ষলনা, তালদর র্াচড়েলতও এ সলর্র িিবা চেল না।  

  

লাি আও ়োলর অতীন পোলনারেলম পগাটা দুল ়েে সািউইি পখল ়ে চনল ়ে লাইলেচরলত 

খর্লরর োগজ পড়েলত  া ়ে।  প -সর্ পদাোলন আলগ পস বচমবলার সলে েখলনা েখলনা 

পখলত পগলে, পস-সর্ পদাোলনর ধালরোলেও পস পঘেঁলষ না।  বচমবলার মুলখামুচখ পড়েলত 

িা ়ে না পস।  লাইলেচরলত লুচেল ়ে র্লস োলে।   ারতী ়ে সিংর্াদপত্রও প  এখালন পাও ়ো 

 া ়ে, পস সম্পলেব তার আলগ পোলনা ধারণাই চেল না।  পসন্ট্রাল লাইলেচরলত এমনচে 

র্ািংলা োগজও পাও ়ো  া ়ে, এেচদন পস আনন্দর্াজার পদলখলে।  েত পদলবর োগজই 

প  এরা রালখ! 

  

চনলজলদর লাইলেচরলত র্লস পস পস্টটসমোলনর ও ারসীজ এচডবান পলড়ে।  এতচদন অতীন 

প ন ইলে েলরই পদলবর খর্র রাখলত িা ়েচন।  পস চনর্াচসত, পসই অচ মালন পস 

মহাসমুলদ্রর ওপালরর পদলবর চদলে চফলর তাোলত িা ়েচন আর।  দমদম পজলল পলনলরাজন 

নেবাল খুলনর খর্রটা পবানার পর পেলে পস আর চস্থ্র োেলত পারলে না।  মাচনেদা 

চেিংর্া পেৌচবে তালে এ প বত এেটা চিচঠ পললখচন, অচলর চিচঠও আলসচন পর্ব চেেুচদন।  

পদব োড়োর সম ়ে পেৌচবে তালে র্ললচেল, তুই আমালদর চিচঠ চলচখস না, আমরা েখন 

পোো ়ে োেলর্া তুই জানলত পারচর্ না, চেন্তু আমরা চলখলর্া।  অচলর োে পেলে চঠোনা 

প াগাড়ে েলর আমরা পতালে চন ়েচমত সর্ খর্র পদলর্া।  েো রালখচন পেৌচবে।  

  

পদলবর খর্লরর োগলজ পাচেোন র্ািংলালদলবর খর্রই এখন পর্বী োেলে।  

পচশ্চমর্ািংলা ়ে, অলন্ধ্র, পািালর্ চর্প্ললর্র প্রস্তুচতও িাপা োেলে না।  পচশ্চমর্ািংলা ়ে 

চর ল ার র্ন্দুে োড়ো িললে চন ়েচমত।  পজাড়োতাচল পদও ়ো সরোর প লঙ এখন পসখালন 

রাষ্ট্রপচতর বাসন।  র্ীর ূলমর সর্ োনার ও চস র্দচল েরা হল ়েলে।  অতীলনর র্রার্রই 

ধারণা চেল র্ীর ূম আর পমচদনীপুলর তালদর বক্ত ঘােঁচট হলর্।  োনু সানোল, অসীম, 
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সলতাষলদর নালমর উলিখ োলে মালঝ মালঝ, মাচনেদা-লেৌচবেলদর পোলনা খর্র 

পাও ়ো  া ়ে চে না, অতীন।  ত্ন  ত্ন  েলর পখােঁলজ।  

  

গতোল এ পদলবর সিংর্াদপলত্র এেটা র্ড়ে খর্র পর্চরল ়েলে।  অচধোিংব োগলজই পহড 

লাইন।  আলমচরোর পপ্রচসলডন্ট চনেসনলে আমন্ত্রণ জাচনল ়েলে িীন।  পহনচর চেচসিংগার 

পগাপলন চগল ়েচেল পাচেোলন।  পাচেোলনর মাধেলমই িীলনর সলে প াগাল াগ হল ়েলে।  

এই জনেই পাচেোন সরোলরর প্রচত চেচসিংগার-চনেসলনর এত দরদ! 

  

খর্রটার মমব চঠে রু্ঝলত পালরচন অতীন।  িীন এতোল র্লল এলসলে প  পবাচষত দুচন ়োর 

এে নম্বলরর বত্রু হললা আলমচরোন সরোর।  পসই আলমচরোর পপ্রচসলডন্টলে চনলজর 

র্াচড়েলত পনমত্ন  েরললা িীন? মাও পস তুিং এই পলােটার সলে পহলস েো র্ললর্ন? শুধু 

তাই ন ়ে, পিৌ এন লাই চর্র্ষচত চদল ়েলেন প  বাচতপূণব পলেই চর্লশ্বর সমসোগুচলর সমাধান 

েরলত হলর্।  

  

বাচতপূণব পে! পিৌ এন লাই হঠাৎ গান্ধীর্াদী হল ়ে পগললন নাচে?  

  

সলন্ধলর্লা চনলজ লোলর্ োজ েরার র্দলল অতীন র্াচড়ে চফরলর্ চঠে েরললা।  হঠাৎ 

বনবলন হাও ়ো চদলত শুরু েলরলে।  সমুলদ্রর ধালরর বহলরর এই এেটা মুবচেল, 

আর্হাও ়োর স্ব ার্ িচরত্র চঠে োলে না।  আোলবর অর্স্থ্া  াললা ন ়ে, রাচত্তলর র্ষচটির হলত 

পালর।  িমৎোর পরাদ িললে ে’চদন, এখন র্ষচটির হলল আর্ার মন খারাপ লাগলর্।  

  

র্াচড়ে চফলর আর্ার রাচত্তলরর খাও ়োর জনে পর্রুর্ার পোলনা মালন হ ়ে না।  এেটা পদাোন 

পেলে অতীন চেেু োউন পেড, মাখন আর সোলাচম চেলন চনল।  এলতই িলল  ালর্।  অতত 

চদন সালতে অতীন র্ী ়োর চেিংর্া মদ পেলনচন, প ়েসা র্ােঁিালত হলে।  প্রচতচট ডাইম গুলন 

গুলন খরি েরলর্।  ড্রাইচ িং পলন পনও ়োও আপাতত র্ন্ধ, গাচড়ে-ফাচড়ে পেনার পোলনা 

দরোর পনই, সাইলেললই পর্ব িলল  ালে।  গাচড়ে পেনার েো পস প লর্চেল বচমবলার 

জনে।  বচমবলা পর্ড়োলত  াললার্ালস।  
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হঠাৎ মাল ়ের েো মলন পড়েললা অতীলনর।  টানা আট চদন পস এের্ারও  াত খা ়েচন।  মা 

জানলত পারলল আেঁতলে উঠলতা।  পদলব োেলত অতীন অসুখ-চর্সুখ হললও রুচট পখলত 

িাইলতা না।  অতীন পর্বী রাত েলর চফরললও মা  াত গরম েলর চদত।  

  

অতীন চনলজ এখন  াললাই রা্ন া েরলত পালর।  চবচলগুচড়েলত মাচনেদালদর সলে োের্ার 

সম ়ে রা্ন া চবলখচেল, চনউ ই ়েলেব চসদ্ধােবর োলে োের্ার সম ়ে পতা রা্ন ার পুলরা দাচ ়েত্বই 

চেল তার ওপর।  এখালনও পস বচমবলালে সোমন মালের পঝাল পরলধ খাইল ়েলে।  এখালন 

পাও ়ো  া ়ে পতা সর্ চেেুই।  অলনেরেম মাে, নানা ধরলনর তরোচর, পর্গুন আর 

ফুলেচপগুললা চর্রাট চর্রাট, আর মুসুচরর ডাললর িমৎোর স্বাদ।  মুসুচরর ইিংচরচজ প  

পলনচটল পসটা অতীন জানলতা না আলগ, ইটাচল ়োনরা খুর্ পলনচটল সুপ খা ়ে, পসটা পতা 

প্রা ়ে সম্ভার না পদও ়ো মুসুচরর ডাল পসদ্ধ! আর এেটা ইিংচরচজ  ুল পবখালনা হ ়ে পদলবর 

পেলললমল ়েলদর, অতীনও চবলখচেল পর্গুলনর ইিংচরচজ চেিাল! অেি এ পদলব পর্গুনলে 

র্লল এগপ্লোন্ট, চেিাল র্ললল পেউ পর্ালঝই না।  দইলেও পেউ োডব র্লল না।  র্লল 

ইউগাটব।  এ পদলবর দইল ়ের স্বাদ র্ড়ে  াললা।  

  

শুধু চনলজর জনে চে আর রা্ন া েরলত ইলে েলর! চস্ট  র্ললচেল, ওলে এেচদন  ারতী ়ে 

খার্ার খাও ়োলত।  পোলনা এেটা েুচটর চদন পদলখ চস্ট লে পনমত্ন  েলর অতীন  াত 

রােঁধলর্।  চেিংর্া চস্ট লে চখিুচড়েও খাও ়োলনা  া ়ে।  

  

এেটা মাফলার চেিংর্া স্কাফব গলা ়ে জচড়েল ়ে চনলত পারলল  াললা হলতা।  সাইলেলটা এেটু 

পজালর িালালত পগললই পর্ব বীত বীত েরলে আর োচব হলে।  সাইলেল পেলে পনলম 

হােঁটলত লাগললা অতীন, তার এমন চেেু তাড়ো পনই।  

  

এেটু পলরই পস পদখলত পপল, উলটা চদে পেলে পহেঁলট আসলে জুচড, তার দুহালত দুচট 

পর্ব পপিা ়ে বচপিং র্োগ, তাোড়ো পর্ব েল ়েেখানা র্ই ও পচত্রো, রীচতমতন র্োলান্স 

েলর হােঁটলত হলে তালে।  জুচড পর্াধ হ ়ে এে সিালহর র্াজার েলর পফলললে।  

  

পদখা মাত্রই অতীন র্লললা, হাই জুচড়ে! পম আই েোচর ইল ়োর র্োস?  
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এটা প্রা ়ে অল েস র্লবই র্লা।  পিনা পোলনা মচহলালে  ারী  ারী পর্াঝা র্হন েরলত 

পদখলল প -লোলনা পুরুষই এমন প্রোর্ পদলর্।  

  

জুচড র্লললা, তুচম এেটা র্োগ ধলরা তা হলল, আচটন্!  

  

অতীন দু’পটা বচপিং র্োগই ঝুচলল ়ে চনল তার সাইলেললর হোেঁলিলল।  তারপর র্লললা, 

িললা, পতামার র্াচড়ে পপৌেঁলে চদল ়ে আসচে।  

  

জুচড র্লললা, আমার র্াচড়ে পর্বী দূর ন ়ে।  পতামার পোলনা তাড়ো চেল না পতা? 

  

অতীন দু’চদলে মাো নাড়েললা।  তারপর র্লললা, পদখলো, আজ রাচত্তলর পর্াধ হ ়ে আর্ার 

র্ষচটির আসলর্।  

  

জুচড র্লললা, আই লা  ইট! চর্লবষত রালত্র র্ষচটিরর ব্ আমার খুর্  াললা লালগ।  

  

অতীন এেটু অর্াে হললা।  এটা এেটু অনেরেম েো।  এ পদলবর পোলনা পেলললমল ়েই 

র্ষচটির পেন্দ েলর না।  এরা পরৌদ্র-চপ্র ়ে।  

  

জুচড চজলেস েরললা, তুচম  ারতী ়ে হল ়ে র্ষচটির  াললার্ালসা না? পতামালদর পদলব পতা 

এখন র্ষচটিরর চসজন শুরু হল ়ে পগলে।  আমার জ্ ইলন্দালনচব ়ো ়ে, আমার র্ার্া ওখালন 

পপালস্টড চেললন, পেলললর্লা ়ে আচম খুর্ র্ষচটির পদলখচে।  

  

অতীন র্লললা, আমালদর পদলব র্ষচটিরলত চ জলল এরেম িট েলর ঠাণ্ডা লালগ না।  

  

জুচড র্লললা, ওিঃ পহা, আজ পতা সোলল পতামার রাচনিং পনাজ পদলখচে।  খুর্ ঠাণ্ডা লাচগল ়ে 

র্লসলো রু্চঝ? 
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অতীন বচঙ্কত পর্াধ েরললা।  এই পর, সচদব-নালে পস জুচডর পাবাপাচব হােঁটলে, এটা পতা 

চঠে হ ়েচন! জুচডর বচপিং র্োগ পস হালত েুেঁল ়েলে, তালত সর্ চেেু অশুচি হল ়ে  ালর্ না 

পতা? 

  

জুচডলে পদলখ সাহা ে েরার সম ়ে এই েোটা তার মলনই চেল না।  জুচডও পতা আপচত্ত 

েরলল।  পারলতা।  

  

জুচড র্লললা, তুচম চেেু ওষুধ পখল ়েলো? 

  

–ওষুলধ চে সচদব সালর? 

  

–তা সালর না র্লট! হো  ইউ ট্রাল ়েড গ্রগ? 

  

–গ্রগ? পসটা আর্ার েী? 

  

–এেটা েনেেবান।  দু’র্ের আলগ আচম  খন ফ্রালন্স চগল ়েচেলাম, তখন আমারও খুর্ 

ঠাণ্ডা পললগ চগল ়েচেল।  বীতোলল ঠাণ্ডা লালগ না, এইরেম ওল ়েদালরই অসার্ধান োেলল 

িট েলর রু্লে ঠাণ্ডা র্লস  া ়ে, তখন ওখালন এগ পখল ়ে পর্ব উপোর পপল ়েচেলাম।  

  

অতীন  ার্ললা, এখানোর পেলললমল ়েরা পগাটা পষচের্ীটালেই হালতর মুলঠা ়ে এলন 

পফলললে।  জুচডর জ্ ইলন্দালনচব ়ো ়ে, এে সম ়ে ফ্রালন্স চগল ়েচেল, চেেু চদন পস সাউে 

আলমচরো ়ে চেল, তা অতীন আলগই শুলনলে, পসইজনে পস স্পোনীব  াষা জালন।  অলনে 

  

পেলললমল ়েই পষচের্ীর এচদে-ওচদে ঘুলর এলসলে।  

  

জুচডর র্াচড়ে োলেই এেটা পোট রাো ়ে ঢুলে।  চতনতলা র্াচড়ের ওপলরর তলা ়ে োলে 

জুচড।  পলিব র্োগ দু’পটা নাচমল ়ে রাখলল জুচড দু’র্ালর এলস চনল ়ে প লত পারলর্।  অতীন 

র্লললা, গুড নাইট, জুচড।  সী ইউ টুমলরা! 

  

জুচড র্লললা, খুর্  চদ র্েে না োলো, ওপলর এলল পতামালে আচম গ্রগ খাও ়োলত পাচর।  
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অতীলনর এত সচদব পজলনও প  জুচড়ে তালে ওপলর ডােললা, এলত পস েষতে পর্াধ েরললা।  

তা হলল ওপলর না  াও ়োর পতা পোলনা োরণ পনই! 

  

সাইলেলটা ওপলর তুলল তালা চদল ়ে পস দু’পটা র্োগই চনল ়ে উলঠ এললা চতনতলা ়ে।  জুচডর 

ঘরটা প্রা ়ে চঠে তার ঘলররই মতন অোচটলে।  অতীলনর পিল ়েও এললালমললা স্ব ার্ জুচডর, 

পমলঝলত প বত র্ইপত্র েড়োলনা, চর্োনার ওপর ো, পোচন্টলহাস।  সারা ঘলর পমল ়েচল গন্ধ।  

  

অত র্ড়ে পিহারা জুচডর, মলন হ ়ে প ন তার মাো োলদ পঠলে  ালর্, তার হােঁটার সম ়ে 

োলঠর পমলঝলত দুম দুম ব্ হ ়ে।  দ্রুত হালত চজচনসপত্র চেেুটা সাফসুতলরা েলর জুচড 

র্লললা, র্লসা, আচট।  আমার ঘলর অলনেচদন পেউ আলসচন! তুচম এখালন চসগালরট পখলত 

পালরা।  অোবলট্র পনই, এেটা সসার চদচে।  

  

ঘলর এেটাই আরাম পেদারা, তার পখাললর মলধে অলনে র্ই-খাতা।  খালট না র্লস অতীন।  

র্ই-খাতা সচরল ়ে পসই পি ়োলরই র্সললা।  এে পালব পদ না-টানা অলনেখাচন োলির 

জানলা।  সারা পদ ়োলল প্রিুর েচর্র চপ্রন্ট সােঁটা, তার মলধে অতীন এেটাই চিনলত পারললা 

 োন গলঘর ‘সূ বমুখী’।  আলগ অতীন চর্লদবী চিত্রেলা সম্পলেব চর্লবষ চেেুই জানলতা 

না।  এখন খাচনেটা রু্ঝলত চবলখলে।  এ পদলবর চর্োলনর োত্র-োত্রীরাও েচর্-গান-

সাচহতে সম্পলেবও পমাটামুচট খর্র রালখ।  

  

োর্াডব পেলে এেটা জামাইোন রালমর পর্াতল র্ার েলর জুচড়ে চজলেস েরললা, পতামার 

অোললোহল পান েরার অল েস আলে পতা? তুচম চে অচধোিংব  ারতীল ়ের মতই 

চনরাচমষাবী? 

  

অতীন র্লললা,  ারতী ়েলদর মলধে আমরা আর্ার র্াঙালী।  খাও ়ো-দাও ়োর র্োপালর 

আমালদর চর্লবষ র্াে-চর্িার পনই।  তােঁ, অোললোহলও আমার সহে হ ়ে।  

  

জুচড র্লললা, তা হলল এগ র্ানালনাটা চবলখ নাও!  
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এেটা পোট সসপোলন পস খাচনেটা রাম ঢালললা।  তালত পমবাললা েল ়েে িামি চিচন।  

তারপর চদল এেটুখাচন পগালমচরি।  এর্ার তালত চেেুটা জল চমচবল ়ে সপোনটা রাখললা 

জ্বলত পস্টাল ।  এের্ার ফুলট উঠলতই নাচমল ়ে চনল ়ে পস পসই তরল পদােবচট এেটা 

পগলালস পঢলল র্লললা, এেটু এেটু িুমুে চদল ়ে পান েলরা, গরম োেলত োেলত।  

  

দু’চতনর্ার িুমুে চদল ়েই অতীলনর মুলখ এেটা পাতলা হাচস ফুলট উঠললা।  তার মা 

তালচমেচর-আদা চদল ়ে প  পােঁিনটা র্ানালতা, এর স্বাদও অলনেটা পসইরেম।  সচদবর সম ়ে 

চমচটির গরম চেেু পখলত হ ়ে, আইচড ়োটা এেই।  

  

চেন্তু এই েোটা জুচডলে র্লা  ালর্ না।  মাল ়ের েো তুলললই পস  ার্লর্ প  তার র্ল ়েস 

সম্পলেব ইচেত েরা হলে।  এ পদলবর পমল ়েরা র্ল ়েস সম্পলেব র্ড়ে স্পববোতর।  

  

পস র্লললা, িমৎোর হল ়েলে পতা! পখলত খুর্  াললা লাগলে।  

  

জুচড র্লললা, মালঝ মালঝ র্াচনল ়ে পখল ়ো।  োচব অলনে েলম  ালর্।  

  

অতীন র্লললা, আচম এ পদলব এলস আলগ েক্ষলনা রাম খাইচন।  তুচম রু্চঝ জোমাইোন 

রাম  াললার্ালসা? 

  

জুচড র্লললা, আচম রাম খাই না, স্কি র্ারর্ান খাই না, আচম পারতপলক্ষ হাডব চড্রিংি 

পখলত িাই না।  তলর্ রাম, েোচি র্াচড়েলত রাচখ, অলনে রা্ন ার পরচসচপলত লালগ।  রা্ন া 

েরা আমার বখ।  রা্ন াও পতা পেচমচস্ত্র, তাই না? তুচম আজ আমার সলে পখল ়ে  াও না, 

আচট।  আচম এখন রা্ন া েরলর্া।  

  

অতীন র্লললা, আমার খার্ার চেলন এলনচে।  নটির হলর্।  

  

–নটির পেন হলর্, চফ্রলজ পরলখ চদও।  এরপর তুচম এেচদন আমালে রা্ন া েলর খাইল ়ো।  

আচম অর্বে ইচি ়োন রা্ন া দু’এেটা জাচন।  লিলন ইচি ়োন পরলোরােঁ ়ে োচর পখল ়েচে, 

পসখান পেলে োচর রা্ন াও চবলখ চনল ়েচে।  তুচম ও ়োইল্ড রাইস পখল ়েলো? 
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–না।  নাম শুলনচে র্লট।  সচতে ও ়োইল্ড রাইস চেনলত পাও ়ো  া ়ে? 

  

–হোেঁ, দাম এেটু পর্বী।  ও ়োইল্ড রাইস-এর সলে েডব র্ীলফর এেটা খুর্  াললা 

চপ্রপালরবান হ ়ে।  আচম রা্ন া শুরু েচর, তুচম আমার সলে গল্প েলরা, আমালে ইচি ়োর 

গল্প র্ললা! 

  

গ্রগ পান েরলত েরলত অতীলনর খুর্ গরম লাগলে, ঘালমর চর্ন্দু ফুলট উলঠলে েপালল।  

তা পদখলত পপল ়ে জুচড র্লললা, এই পতা তুচম ঘামলে, অেবাৎ পতামার োজ হলে।  দােঁড়োও, 

ঘাম পমাোর জনে পতামালে এেটা চজচনস চদচে, না, না, রুমাল র্ের্হার েলরা না, এেটু 

তধ ব ধলরা! 

  

চসলঙ্ক গরম জললর েলটা খুলল চদল ়ে অলনেখাচন জল আলগ পেলড়ে চদল জুচড।   খন গরম 

জল পেলে পধােঁ ়ো পর্রুলত লাগললা, তখন তালত এেটা পোট প া ়োলল প জালত লাগললা 

পস।  তার আলগ পস দু’হালত দ্রুত দোনা পলর চনল ়েলে।  চমচনট দু’এে পসই আগুন-গরম 

জলল পতা ়োললটা প জার্ার পর চিপলড়ে চনল ়েই পস পসটা এলন অতীলনর মুলখ পিলপ 

ধরললা।  তারপর খুর্  ত্ন েলর মুচেল ়ে চদলত লাগললা অতীলনর মুখ।  

  

এত সচদব হল ়েলে পজলনও জুচড তালে এেটুও অর্ো েরলে না, অচত আতচরেতার সলে 

পসর্া েরলে।  অতীন এরেম স্বলনও  ালর্চন।  জুচডর সলে তার  াললা েলর  ার্ই হ ়েচন 

আপগ।  

  

পতা ়োললটা ঠাণ্ডা হল ়ে প লতই জুচড আর্ার পসটা গরম জলল চ চজল ়ে এলন অতীলনর মুখ 

মুচেল ়ে চদলত চদলত র্লললা, এরেম পরাজ দু’চতনর্ার েরলর্, পদখলর্ নাে পচরষ্কার হল ়ে 

 ালর্, রালত্র  াললা ঘুম হলর্।  

  

জুচডর চর্বাল উরুর স্পবব পললগলে অতীলনর র্াহুলত।  এে এের্ার তার েলনর পোেঁ ়ো 

লাগলে অতীলনর মাো ়ে।  অতীন আরালম পিাখ রু্লজ আলে।  
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এ পদলব আসার পর প্রেম প্রেম, চসদ্ধােব  খন জানলতা না প  অচল র্া বচমবলার সলে 

অতীলনর আলগ পেলেই সম্পেব আলে, তখন চসদ্ধােব অতীনলে নানারেম উপলদব চদত।  

চসদ্ধােব র্ললচেল, এ পদলবর পমল ়েলদর সলে পডচটিং েরার চন ়েম েী জাচনস? চবলখ পন! 

 খন তখন অস েতা েলর পফচলসচন।  পফালন পমল ়ের সলে পডট েলর তালে চনল ়ে 

চসলনমা ়ে প লত পাচরস, পোলনা পরলোরােঁ ়ে পখলত প লত পাচরস, চেন্তু প্রেম দুচতনচদন 

গাল ়ে-টাল ়ে হাত চদস না প ন।  পমল ়েচট  চদ সলন্ধর পর র্াচড়ে পপৌেঁলে চদলত র্লল, র্াচড়ের 

দরজা ়ে পপৌেঁলেই  চদ হাত পনলড়ে চর্দা ়ে জানা ়ে, তা হলল তকু্ষচন িলল  াচর্।  চেন্তু পমল ়েচট 

 চদ সলে সলে গুড নাইট না র্লল পলিব দােঁচড়েল ়ে দু’চমচনট গল্প েলর, তা হলল রু্ঝলত 

হলর্, পস পতালে প্রশ্র ়ে চদলে, তা হলল তালে এেটা িুমু পখলত িাইচর্।  না, না, গালল-

টালল না, গালল িুমু পখলল পমল ়েটা পতার সলে আর েোই র্ললর্ না, পঠােঁলট িুমু খাচর্, 

মাত্র এের্ার।  হোিংলাচম েরলত পনই প্রেম প্রেম।  পসইসম ়ে পঠােঁলট িুমু পখলত না িাইলল 

পমল ়েচট অপমাচনত পর্াধ েরলর্।  তারপর তার চর-অোেবান লক্ষ েরচর্।  িুমু খাও ়োর 

পলরও পমল ়েচট  চদ র্লল, ওপলর এলসা না, আমার ঘলর এেটা চড্রিংে নাও, চেিংর্া এেটু 

েচফ পখল ়ে  াও, তা হলল রু্ঝচর্, েী রু্ঝচর্? গাড়েললর মতন তাচেল ়ে আচেস পেন? 

পমল ়েরা এো পর্ড রুলম পডলে চনল ়ে পগলল পসই পর্ড রুলমর পুলরাপুচর র্ের্হার েরলত 

হ ়ে! 

  

চসদ্ধােবর পসই েোগুললা মলন পলড়ে পগল অতীলনর।  জুচডর সলে পস পডট েলরচন, এমচনই 

হঠাৎ রাো ়ে পদখা।  পলিব দােঁচড়েল ়ে পস জুচডলে িুমু খা ়েচন, পস প্রশ্নই ওলঠ না।  জুচড তালে 

ওপলর পডলে চনল ়ে এলসলে।  দরজা র্ন্ধ, জুচড তালে অলনেক্ষণ োেলত র্ললে।  এর চে 

সচতেই অনে পোলনা মালন আলে? পসি োড়ো আর পোলনা সম্পেব হলত পালর না পমল ়েলদর 

  

জুচডলে এে এের্ার তার জচড়েল ়ে ধরলত ইলে েরলে চঠেই।  চেন্তু এই ইলেটাও পতমন 

তীে ন ়ে।  বচমবলার ওপর তার  তই রাগ র্া অচ মান পহাে, বচমবলার র্দলল অনে পোলনা 

পমল ়েলে পতমন ালর্ স্পবব েরলত তার মন িাইলে না।  র্ার র্ার মলন পলড়ে  ালে বচমবলার 

েো।  
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এরপর পদড়ে ঘণ্টা পসখালন রইললা অতীন।  আরও এে পগলাস এগ পান েরললা।  জুচড 

তালে র্নে িাল ও মািংলসর চেমা চদল ়ে নতুন ধরলনর এেটা রা্ন া খাও ়োললা, গল্প েরললা 

অলনে।  চেন্তু জুচডর র্ের্হালর পোলনারেম বারীচরে ইচেত পনই।  অতীনলে পস শুধু 

এেজন র্নু্ধ র্লল ধলর চনল ়েলে।  এ পদলব নারী ও পুরুলষর র্নু্ধত্ব হললই তার মলধে 

চর্োনা ়ে স্থ্ান অর্ধাচরত।  চেন্তু জুচড প ন পস র্োপারটা জালনই না।  অতীলনর হাত ধলর 

পটলন পস এের্ার চনল ়ে পগল রা্ন া ঘলর, চেন্তু পিালখ মুলখ লাসে পফােঁটাললা না।  

  

চর্দা ়ে পনর্ার সম ়ে তালে চসেঁচড়ে প বত এচগল ়ে চদলত এললা জুচড।  চনজবন, আলধা-অন্ধোর 

চসেঁচড়ে, মলন হ ়ে প ন সারা র্াচড়েলত আর জনপ্রাণী পনই।  

  

জুচড তার োেঁলধ এেটা িাপড়ে পমলর র্লললা, পতামার সচদব অলনেটা পসলর পগলে না? 

  

হঠাৎ ঘুলর দােঁচড়েল ়ে জুচডলে জচড়েল ়ে ধরললা অতীন।  চফস চফস েলর র্লললা, েোঙ্ক ইউ 

জুচড, েোঙ্ক ইউ ফর এ চরচেিং! 

  

জুচড চনলজলে োচড়েল ়ে চনল না, আর্ার িুম্বলনর প্রতীক্ষাও রাখললা না ওলষ্ঠ।  সুন্দর েলর 

হাসললা।  অতীলনরও িুমু খাও ়োর ইলে হ ়েচন।  এই আচলেলনর মলধেও অনে চেেু পনই, 

শুধু র্নু্ধলত্বর র্ন্ধনটা দষঢ়ে েরা।  

  

র্াইলর পর্চরল ়ে তার মনটা হঠাৎ  াললা লাগললা অলনে চদন পর।  

২৯. খর্লরর োগলজর জনে এেটা 

প্রর্ন্ধ 

খর্লরর োগলজর জনে এেটা প্রর্ন্ধ োলই চদলত হলর্, তাই মামুন চলখলত র্লসলেন 

সলন্ধলর্লা।  েল ়েেচদন আলগ সলতাষেুমার পঘালষর সলে পদখা হল ়ে চেল এেটা পাচটলত, 

মামুন মাসখালনে পোলনা পলখা পদনচন র্লল চতচন  ৎবসনা েলরলেন।  চতচন মামুলনর োলে 
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র্াহা্ন  সাললর  াষা আলন্দাললনর পট ূচমোর ওপর এেটা র্ড়ে পলখা িান।   দ্রললালের 

ইচতহাস ও  ূলগাল োলনর পচরি ়ে পপল ়ে মুগ্ধ হল ়ে  ান মামুন।  পোলনা র্ইপত্র না পদলখই 

চতচন র্হু ঐচতহাচসে ঘটনার চনখুেঁত সাল তাচরখ মুলখ মুলখ র্লল  ান গড়েগড়ে েলর।  ওেঁর 

জ্ পূর্ব র্ািংলা ়ে।  এখনও পসখানোর প্রচতচট মহেুমা এর্িং রাোঘালটর এমন র্ণবনা পদন 

প ন েল ়েেচদন আলগই পসখান পেলে ঘুলর এলসলেন! মামুলনর আলগর পলখাচটলত চতচন 

দুচট  ুল র্ার েলরচেললন, সামানে খুেঁচটনাচটর  ুল, তরু্  ুল পতা র্লট।  

  

চেল ়েটার পরালডর অস্থ্া ়েী মুচজর্নগলর এখন ঢাোর চেেু চেেু র্ই ও পত্র-পচত্রো পাও ়ো 

 া ়ে।  মামুন আজ দু’খানা র্ই চনল ়ে এলসলেন, চলখলত চলখলত মামুন র্ই খুলল চমচলল ়ে 

চনলেন পরফালরন্স।  চেন্তু পলখা ়ে পুলরাপুচর মন চদলত পারলেন না চতচন।  

  

ঘলর পি ়োর-লটচর্ল পনই, মামালে চর্োনা ়ে উপুড়ে হল ়ে শুল ়ে চলখলত হ ়ে।  পালবর খালট 

পরচডও শুনলে মিু আর পহনা।  সলন্ধর পর পরচডও পবানা োড়ো ওলদর আর পতা পোলনা 

সম ়ে োটার্ার আেষবণ পনই, তাই মামুন ওলদর পরচডও র্ন্ধ েরলত র্ললত পালরন না।  

মিু এে এেচদন ঢাো ়ে পফরার জনে উতলা হল ়ে ওলঠ, অেি পফরার পোলনা উপা ়েও 

প  পনই, তাও পর্ালঝ।  এরমলধে মামুনলে চমলেে েলরই র্ললত হল ়েলে প  ঢাো পেলে 

সদে আগত দু’জলনর মুলখ চতচন মিুর স্বামী র্ারু্ল পিৌধুরীর খর্র পপল ়েলেন, র্ারু্ল 

 াললা আলে।  

  

মিু আর পহনা পরচডওর োেঁটা ঘুচরল ়ে ঘুচরল ়ে এের্ার েলোতার আোবর্াণী আর 

এের্ার স্বাধীনর্ািংলা পর্তার পেন্দ্রর অনুষ্ঠান পবালন।  আোবর্াণীলত পদর্দুলাল 

র্লন্দোপাধো ়ে নালম এে  দ্রললালের খর্র পড়ো ওলদর প্রচতচদন পবানা িাই-ই।  

 দ্রললালের েণ্ঠস্বলর এমন আলর্গ ফুলট ওলঠ প  েখলনা রক্ত িনমন েলর ওলঠ, েখলনা 

পিালখ জল এলস  া ়ে।  মিুর পেলল এই  দ্রললালের গলা নেল েরার পিটিরা েলর।  

  

এেটা গান শুলন মামুন অনেমনস্ক হল ়ে পগললন।  আর্দুল গাফফার পিৌধুরীর পলখা পসই 

অচত পচরচিত গান, এেুলব পফব্রু ়োচর।  হঠাৎ মামুন িমলে উঠললন, আলর, এই গানটা 
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পতা তােঁর োলজ লাগলর্! গানচটর সর্ েো তােঁর মুখস্থ্ পনই।  চেন্তু  াষা আলন্দালনচর্ষ ়েে 

পলখাচটলত এই গানচট র্ের্হার েরা দরোর।  

  

গানচটর পবষ অিংব গাও ়ো হলে, মামুন দ্রুত হালত চললখ চনলত লাগললন।  

  

ওলদর ঘষণে পদাঘাত এই সারা র্ািংলার রু্লে 

ওরা এলদলবর ন ়ে 

পদলবর  াগে ওরা েলর চর্ক্র ়ে 

ওরা মানুলষর অ্ন , র্স্ত্র, বাচত চনল ়েলে োচড়ে 

এেুলব পফব্রু ়োচর, এেুলব পফব্রু ়োচর।  

  

তুচম আজ জালগা, তুচম আজ জালগা এেুলব পফব্রু ়োচর 

আলজা জাচললমর োরাগালর মলর র্ীর পেলল র্ীর নারী  

আমার বহীদ  াইল ়ের আত্মা ডালে 

জালগা মানুলষর সুি বচক্ত হালট মালঠ ঘালট র্ােঁলে  

দারুণ পক্রালধর আগুলন আর্ার জ্বচললে পফব্রু ়োচর 

এেুলব পফব্রু ়োচর, এেুলব পফব্রু ়োচর 

আচম চে  ুচললত পাচর… 

  

মামুলনর মলন পড়েললা, গাফফার  খন পসলেণ্ড ই ়োলরর োত্র, পসই সম ়ে ঢাো পমচডেোল 

েললজ হাসপাতাললর পর্লড়ে এেচট রু্ললটচর্দ্ধ তরুলণর চব ়েলর র্লস পস এই েচর্তাটা 

চললখচেল।  েতচদন আলগোর েো, পাচেোলনর র্ল ়েস তখন মাত্র পােঁি র্ের, পসই 

সম ়েই র্াঙালী মুসলমান তরুণসমালজর মলন হল ়েচেল, ‘ওরা এ পদলবর ন ়ে।  মামুন তখন 

পজলল চেললন, বাসেলশ্রণীর প্রচত এেটা চতক্ততার পর্াধ তােঁরও ওলষ্ঠ পললগচেল, চেন্তু 

পাচেোনলে  াঙার েো চতচন তখন স্বলনও  ালর্নচন।  এখন পাচেোনলে পে  াঙলত 

িাইলে, পবখ মুচজর্, র্াঙালী উগ্রপন্থী তরুলণরা, না পচশ্চলমর অতোিারী সামচরে 

বাসলেরা? 
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পহনা হঠাৎ পিেঁচিল ়ে উঠললা, আলু, িরমপত্র! িরমপত্র! 

  

এই অনুষ্ঠানটা মামুনও র্াদ চদলত িান না।  চতচন োগজপলত্রর ওপর র্ই িাপা চদল ়ে এেটা 

চসগালরট ধরাললন।  এই অচ নর্ অনুষ্ঠানচটর তুলনা পনই।  িরমপত্র চ চন পলড়েন তােঁর 

নামচট পগাপন রাখা হ ়ে, চেন্তু প্রেমচদন শুলনই পহনা-মিুরা চিনলত পপলরচেল।  এম আর 

আখতার মুেুললর সলে তােঁরা পদব োড়োর সম ়ে অলনেটা পে এেসলে এলসচেললন।  

এখালনও পােব সােলস র্ালু হক্কাে পললন ‘জ ়ে র্ািংলা পচত্রো অচফলস মুেুললর সলে 

মামুলনর পদখা হল ়েলে।  েল ়েের্ার।  এই দুিঃসমল ়েও চতচন আড্ডা ়ে, হাচস-গলল্প অলনেলে 

মাচতল ়ে রালখন।  

  

“… া  ার্চেলাম, তাই-ই হইলে, মুচক্তর্াচহনীর চর্চ্চুগুলার আো, গারু্র, পেিো আর 

গাজুচর ়ো মাইর এেটুে েইর ো েড়ো হই ়ো উঠতালে আর পখইলটা জমলে।  এর মাইলদ্দ 

চটক্কা-চন ়োজীর পহই চজচনস খারাপ হই ়ো পগলে গা! তালগা চতনটা চডচ বালনর পর্স্ট 

পসালজাররা র্ািংলালদলবর পেেঁলদার মাইলদ্দ ঘুমাই ়ো পড়েলে।  এইচদলে নদানব পরনজারস, 

চগলচগট স্কাউট, লালহার পরনজারস, পচশ্চম পাচেোনী আমডব পুচলব জালগাই ম ়েদালন 

নামাইতালে, তারাই আোড়ে খাইতালে।  আইজ োইল এইগুলা আোড়ে খাইলল আর োলন্দ 

না।  ললগ ললগ আগরী দমড়ো োইড়ো পদ ়ে।  র্ািংলালদলবর দখলীেষত এলাো ়ে হানাদার 

পসালজাররা পট্রলন িাপলল চডনামাইট, রাো ়ে পগলল মাইন, টাউলন ঘুরলল হোি পগ্রলনড 

আর দচর ়োলত নামললই খাচল িুর্াচন খাইলত হ ়ে! এইরেম এেটা অর্স্থ্া ়ে পড়ো ়ে িাইর 

মাস  ুদ্ধ হওলনর পর চটক্কা-চন ়োজী জমা-খরলির চহসার্ েইর ো চ মরী খাইলে।  এলা ়ে 

েচর েী?… 

  

খাচল েললসর আও ়োজ পর্বী।  ঠিং ঠিং েইর ো আও ়োজ হইললা।  র্ািংলালদলবর পেেঁলদার 

মাইলদ্দ আড়োই চডচ বান পসালজার নটির েরলনর পর ই ়োচহ ়ো সার্ এলা ়ে অতষো ইচি ়োর 

ললগ  ুদ্ধ েরলনর ধমে পদখাইলেন।  পর্ড়ো এে খান।  পহতলন েইলে ইচি ়ো  চদ 

র্ািংলালদলবর পোলনা এলাোর দখলী লইলত িা ়ে, ত ়ে  ুদ্ধ পঘাষণা েইরা চদমু।  হগল 
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দচন ়োলর েই ়ো চদতাচে, আচম ইচি ়োর ললগ  ুদ্ধ েরমু।  আর আচম এেলা নাইেো, 

আমার ললগ মামু আলে।  িািা রইলে।  

  

“পেমন রু্ঝতালেন? পহতলন োন পাগল হইলে…। ”  

  

পহনা চজলেস েরললা, আলু, গাজুচর ়ো মাইর’ েী? মামুন হাসললন।  মুেুল সালহর্ এমন 

এমন সর্ ব্ র্ের্হার েলরন,  ার অেব চতচনও জালনন না।  চেন্তু শুনলত পর্ব মজা লালগ।  

এই িরমপত্র’ শুনলল খাচনেটা  রসাও পাও ়ো  া ়ে, মলন।  হ ়ে, মুচক্তর্াচহনী পোোও 

পেলম পনই।  এেচদন না এেচদন তালদর জ ়ে হলর্ই।  

  

চেন্তু পসই জ ়ে েত দূলর? 

  

মামুন আর্ার পলখা ়ে মন চদললন।  পরচডওলত এরপর আমার পসানার র্ািংলা আচম পতামা ়ে 

 াললার্াচস’ গানটা শুরু হলতই তালত গলা পমলাললা মিু।  

  

এেটু পলর দরজা ়ে টে টে ব্ হললা।  দরজা র্ন্ধ ন ়ে, প জালনা।  সুখু চগল ়ে পদৌলড়ে 

খুলল।  চদল।  র্াইলর পেলে এেজন র্লললা, মামুন াই, আসলত পাচর? আচম বওেত? 

  

মামুন র্েে হল ়ে র্লললন, পে? বওেত ওসমান সালহর্? আলসন, আলসন!  

  

পলােচট মুখ র্াচড়েল ়ে র্লললা, না, আচম মীর বওেত আলী।  আপনার চঠোনা লইলাম 

োমরুল হাসান সালহলর্র োে চেো! 

  

মামুন এর্ালর চিনললন।  চতচন  খন চদনোল পচত্রোর সম্পাদে চেললন তখন এই মীর 

বওেত আলী চেল তােঁর প্রাইল ট পসলক্রটাচর।  মামুলনর িােচর  ার্ার পর বওেতও 

িােচর পেলড়ে পদ ়ে, তারপর পস িলল চগল ়েচেল চিটাগাঙ।  পেললচটলে মলন রাখর্ার আর 

এেচট োরণ, পস িমৎোর গান গাইলতা।  
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পদলবর প -লোলনা মানুষলে পদখললই খুচব হর্ার েো, চেন্তু মামুন এখন ততটা 

উৎসাচহত হলত পারললন না।  পলখাটা পবষ হলর্ েী েলর? পলখার মাঝখালন পেউ এলস 

পড়েলল চর্রচক্ত পগাপন েরাটাই মুবচেল হল ়ে পলড়ে।    
  

খুর্ পচরচিত োড়ো অনে োরলে মামুন র্াচড়েলত আসলতও র্ললন না।  এেটাই পমালট ঘর, 

র্াইলরর পলােরা এলস র্সলল পমল ়েরা  া ়ে পোো ়ে? পমল ়েলদর আব্রু রক্ষা েরার এেটা 

র্োপার আলে।  অলনে সম ়ে, পস রেম পোলনা অচতচে এলল মিু আর পহনা চগল ়ে রা্ন াঘলর 

র্লস োলে।  রা্ন াঘরটা ঘুপচি অন্ধোর মতন, পসখালন চে পর্বীক্ষণ র্লস োো  া ়ে? 

মিুর আর্ার খুর্ মােড়েসার   ়ে! এে এেজন অচতচে এমন পর্-আলক্কলল হ ়ে প  ঘণ্টার 

পর ঘণ্টা পেলট পগললও উঠলত িা ়ে না।  

  

মামুন অপ্রস্ন   ালর্ র্লললন, আলসা বওেত।  েী র্োপার েও! 

  

বওেত র্লললা, মামুন াই, আমার সালে এেজন  দ্রললাে আসলেন, আচম পতা 

রাোঘাট চিচন না, এনার নাম পলাব  াদুড়েী।  

  

মামুন এর্ালর খাট পেলে নামললন।  বওেলতর সলে এেজন সুদববন চহন্দু  ুর্ে এলসলে, 

এর প্রচত অগ্রালহের  ার্ পদখালনা  া ়ে না।  

  

মামুন আপো ়েন েলর র্লললন, আসুন, আসুন, প তলর আসুন, না, না, জুতা খুললত হলর্ 

না, পি ়োর-লট ়োর চেেু নাই, এই খালটই র্সুন! 

  

মিু আর পহনা পরচডও র্ন্ধ েলর পদ ়োললর চদলে মুখ েলর র্লসলে।  মামুন তালদর চদলে 

তাচেল ়ে র্লললন, ওলর পহনা-মিু, র্াসা ়ে পমহমান এলসলে, এেটু িা খাও ়োচর্ না? 

  

অেবাৎ মিু-লহনালে রা্ন া ঘলর  াও ়োর ইচেত েরললন মামুন।  

  

বওেত র্লললা, মামুন াই, আচম মাত্র চতনচদন আলগ আসচে র্ডবার পার হই ়ো।  
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পস প  মাত্র চতনচদন আলগ ওপার পেলে এলসলে, পসটাই তার র্ড়ে পচরি ়ে।  নতুন পেউ 

এললই সর্াই তালে পহেঁলে ধলর টাটো খর্র পবানার জনে।  পপ্রলমর চর্রলহর পিল ়ে 

পদবতোগীলদর চর্রহও চেেুমাত্র েম তীে ন ়ে।  র্াধে হল ়ে  ারা  ারলত আশ্র ়ে চনল ়ে আলে 

তারা র্ািংলালদলবর অ েতলরর খর্র জানার জনে র্োেুল।  গত সিালহ মিুর নালম এেচট 

পেলল আত্মহতো েলরলে।  োরণচট চঠে জানা না পগললও অলনলে র্লার্চল েরলে প  

পদলব পফরার চর্ষল ়ে অচনশ্চ ়েতার পটনবান পস আর সহে েরলত পারচেল না।  

  

মামুন অর্বে পতমন আগ্রহ পদখাললন না, তােঁর পলখাটার চিতাই মাো ়ে ঘুরলে, চতচন 

র্লললন, আলগ র্লসা।  

  

বওেত আর পলাব  াদুড়েী প্রা ়ে সমর্ল ়েসী।  পলাব পোন্ট ও হাও ়োই বাটব পরা, মুলখ 

পফ্রিোট দাচড়ে, পিাখ ও ওলষ্ঠ পেৌতুেমাখা হাচস।  

  

পস হাত পজাড়ে েলর নমস্কার জাচনল ়ে র্লললা, মামুন সালহর্, আমা ়ে চিনলত পালরনচন 

চনশ্চ ়েই? আচম চেন্তু জানতুম না প  আপনারা এখালন োলেন।  বওেত প  চঠোনা পলখা 

োগজটা পদখাললা, তালত তস ়েদ পমাজালম্মল হলের নাম পলখা।  আপনার পুলরা নাম 

আমার জানাও চেল না।  

  

মামুন  ুর্েচটর মুলখর চদলে  াললা েলর তাোললন।  অপচরচিত চহন্দু নাম সর্ সম ়ে 

মলন।  োলে না।  এই  ুর্েচটলে চতচন আলগ েখলনা পদলখলেন র্ললও মলন পড়েললা না।  

  

পহনা আর মিুলে দরজা চদল ়ে র্াইলর পর্রুলত পগলল এলদর খালটর পাব চদল ়েই প লত 

হলর্।  পলাব প্রেলম পহনালে পদলখ র্লললা, মামুন সালহর্, এই আপনার পমল ়ে না? ইস, 

েত র্ড়ে হল ়ে পগলে! 

  

তারপর পস মিুর চদলে তাচেল ়ে চজলেস েরললা, পেমন আলো, মিু? 
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মিু গ ীর চর্স্মল ়ের সলে এে পললের জনে পদখললা পলাবলে।  তারপর প্রা ়ে েুলট 

পর্চরল ়ে পগল ঘর পেলে।  

  

পলাব পহলস র্লললা, মিুও আমা ়ে চিনলত পালর চন।  মামুন সালহর্, আপনালে মলন 

েচরল ়ে চদই, আচম আমার এে র্নু্ধ বহীলদর সলে এের্ার ঢাো ়ে চগল ়েচেলুম, চসেচস্ট 

ফাইল র আলগ— 

  

মামুলনর মচেলষ্ক এেটা চর্দুেৎ িমে হললা।  পসই পলাব আর বহীদ! প -দু’জন  ুর্েলে 

পদলখ মিু প্রেম তেলবার োচড়েল ়ে প ৌর্লন উত্তীণব হল ়েচেল,  ালদর জনে মিু চদলনর পর 

চদন পেেঁলদলে।  

  

চতচন র্লললন, ও, তুচম পসই পলাব, সুরিন  াদুড়েীর পেলল? পিহারার অলনে পচরর্তবন 

হল ়েলে, এরেম দাচড়েও আলগ চেল না পর্াধহ ়ে! বহীদ পোো ়ে? 

  

পলাব র্লললা, বহীদ নেবলর্েলল ওলদর িা র্াগালন আলে।  সামলনর সিালহ এলস পড়েলর্! 

আমরা পেউ খর্রই পাইচন প  আপনারা এখালন আলেন।  আচম োলই বহীদলে 

পটচললফালন জানালর্া।  আপনার চদচদর র্াচড়েলত েত মজা েলরচে, েত গান র্াজনা 

হল ়েচেল।  

  

মামুন র্লললন, হােঁ, হোেঁ, মলন আলে।  দোলখা পদচখ েী োণ্ড, মিু পতামালে চিনলতই পালর 

চন! দােঁড়োও।  

  

মামুন তাড়োতাচল মিুলে পডলে আনলত পগললন।  

  

তােঁর আরও এেটা েো মলন পড়েললা।  পলাব আর বহীদ, এই দু’জলনর পোলনা এেজলনর 

পপ্রলম পলড়েচেল মিু।  চঠে োর প  পপ্রলম পলড়েচেল, তা মিু খুলল র্ললচন, মামুনও 

চনচশ্চত ালর্ রু্ঝলত পালরনচন।  ধলরই পনও ়ো হল ়েচেল প  বহীলদর প্রচতই মিুর দুর্বলতা, 

বহীলদর সলে মিুর চর্ল ়ের প্রোর্ও উলঠচেল, বহীদ রাচজ হ ়েচন।  তা হলল চে তখন 
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পলাবলেই  াললালর্লসচেল মিু? অল্প র্ল ়েলসর র্োপার, ওলত গুরুত্ব পদর্ার চেেু পনই, 

চেন্তু পমল ়েরা চে প্রেম পপ্রলমর েো  ুলল প লত পালর? 

  

রা্ন াঘলর চগল ়ে মামুন মিুর হাত ধলর রে েলর র্লললন, েী পর মিু,ঐ পেললচটলে চিনলত 

পারচল না? এে সম ়ে ওলদর সালে েলোতা ়ে আসচর্ র্লল র্া ়েনা তুলল পেেঁলদ 

 াচসল ়েচেচল! ওর নাম পলাব।  

  

মিু িমোললা না।  পস চিনলত পপলরলে চঠেই।  চেন্তু মামুন ধলর টানাটাচন েরললও পস ও 

ঘলর চগল ়ে পলালবর সলে েো র্ললত রাচজ ন ়ে।  লজ্জা ়ে তার মুখখানা লাল হল ়ে পগলে।  

মামুন প্রা ়ে তালে এেপ্রোর পজার েলরই চনল ়ে এললন।  

  

পলাব খুর্ স্বা াচর্ে  ালর্ই র্লললা, েী মিু, পতামার চর্ল ়ে হল ়ে পগলে র্লল আমালদর 

আর চিনলত পারলে না? এই রু্চঝ পতামার পেলল? েী সুন্দর পদখলত হল ়েলে পেলললে।  

  

বওেত র্লললা, পলাবদাদা খুর্ নাম েরা গা ়েে।  আমার সালে পরশুচদনই এেটা 

ফািংবালন আলাপ হইললা।  দোলব োেলতও ওনার পরেডব শুলনচে।  

  

পলাব র্লললা, মিুও পতা িমৎোর গান জালন।  মিু, পতামার পোলনা পরেডব পর্লরা ়ে চন! 

  

মিু মাো চনিু েলর পনাখ চদল ়ে পমলঝ খুেঁটলত লাগললা।  মামুন র্লললা, চর্ল ়ের পর ও পতা 

গালনর িিবা এলের্ালর পেলড়েই চদল! 

  

বওেত র্লললা, আমরা চসেঁচড়ে চদ ়ো ওঠার সম ়ে এই ঘলর গান শুনলত পাইচেলাম।  পে 

গাইচেল? 

  

পলাব র্লললা, এখালন র্ািংলালদলবর জনে প্রা ়েই পতা ফািংবন হলে এখালন পসখালন।  

পসখালন মিু গান গাইলে না পেন? আজই পতা এেটা ফািংবান আলে, এই োলেই, পােব 

সােবাস ম ়েদালন, আমার পপ্রাগ্রাম আলে সালড়ে আটটা ়ে।  িললা,  ালর্? 
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মিু দু’চদলে মাো পনলড়ে পদৌলড়ে িলল পগল িা আনলত।  মামুন বওেলতর চদলে তাোললন, 

এর্ার চতচন বওেলতর েো শুনলত িান।  

  

বওেত চিটাগাঙ বহলর হাোমা শুরু হর্ার পর পাচলল ়ে চগল ়েচেল েুচমিা ়ে, গ্রালম চগল ়েও 

সুচস্থ্র  ালর্ োেলত পালরচন, তারপর আগরতলা র্ডবার চদল ়ে পস ইচি ়ো ়ে ঢুলেলে।  

বওেলতর োচহনীর মলধে অচ নর্ত্ব চেেু পনই, সেললরই প্রা ়ে এেইরেম অচ েতা, 

গ্রালম আগুন চমচলটাচরর অতোিার, পিালখর সামলন চপ্র ়েজলনর মষতুে।  

  

চেন্তু বওেত শুধু এসর্ পবানার্ার জনেই আলসচন।  এে জা ়েগা ়ে পেলম চগল ়ে পস হঠাৎ 

র্লললা, মামুন াই, আগরতলা ়ে আলতালফর সালে পদখা হল ়েচেল আমার।  পস পতা এখন 

মুচক্তলফৌলজর েমাণ্ডার।  

  

মামুন অলনেখাচন িমলে উঠললন।  আলতাফ? পোন আলতাফ? 

  

বওেত র্লললা, আমালদর অচফলসর পসই পজনালরল মোলনজার আলতাফ হাজর্োি 

র্ারু্ল পিৌধুরীর র্ড়ে  াই! 

  

মামুন আর্ার  ুরু তুলললন।  পসই আলতাফ? অল্প র্ল ়েলস প  চর্প্ললর্র আদলবব গলা 

ফাটালতা, এের্ার মাত্র পজল পখলটই প  পাচলল ়েচেল জামবাচনলত, চফলর এলসচেল এেচট 

সুখী, চর্লাসী, হোেঁচপ পগা লাচে িচরত্র হল ়ে, পহালটললর র্ের্সা ়ে আর পচত্রোর র্ের্সা ়ে 

প  হল ়ে উলঠচেল তার মামা পহালসন সালহলর্র এে নম্বর পখাসামুলদ, আই ়েুর্ খােঁর আমলল 

প  চেল পাচেোনী সরোলরর োর্ে, পসই আলতাফ প াগ চদল ়েলে মুচক্তর্াচহনীলত? 

মামুন োনাঘুলষা শুলনচেললন প  আলতাফ পাচলল ়ে পগলে েরািীলত, চেিংর্া পস আর্ার 

জামবাচনলত চফলর পগলে, তার র্দলল মুচক্তর্াচহনীর েলঠার পচরশ্রম ও চর্পদসঙ্কুল জীর্ন 

পস পস্বো ়ে পর্লে চনল ়েলে? পবখ মুচজলর্র  ক্ত চেল না পস পোলনাচদনও, এখন পস পবখ 

মুচজলর্র নালম বপে চনলত চিধা েলরচন! 
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মামুলনর চর্স্ম ়ে পদলখ বওেত র্লললা,আলতালফর পর্ব নাম হল ়েলে, দুই চতনটা 

দুিঃসাহচসে অপালরবালন পস সােলসসফুল হল ়ে চফলর এলসলে, সর্াই র্লললা।  

  

তারপর োেঁলধর পঝালাটার মলধে হাত ঢুচেল ়ে চদল ়ে পস র্লললা, আমার উপলর এেটা 

দাচ ়েত্ব চদল ়েচেল আলতাফ, পসইজনেই আচম েলোতা ়ে এলসই আপনার পখােঁজ েলরচে।  

এেটা চিচঠ পপৌেঁোল ়ে চদলত র্লললে আপনার হালত, খুর্ জরুচর আর চসলক্রট।  

  

খামচটর মুখ র্ন্ধ, মামুন দ্রুত চেেঁলড়ে পফলললন পসটা।  মিু আর পহনা িা এলনলে, পলাব 

আর বওেত েো র্ললে তালদর সলে, মামুন চিচঠখানা পড়েলত চগল ়ে পেেঁলপ উঠললন।  

সিংচক্ষি র্ালরা-লিাদ্দ লাইলনর চিচঠ, পসটাই চতচন পলড়ে প লত লাগললন এোচধের্ার।  

  

চিচঠ পদলখ মিু উৎসুে  ালর্ তাোলতই অেচম্পত গলা ়ে মামুন র্লললন, টপ চসলক্রট, 

মুচজর্নগর সরোরলে এেটা খর্র চদলত হলর্, োল সোললই  ালর্া।  

  

চিচঠখানা  াজ েলর চতচন রাখললন পািাচর্র পলেলট।  

  

বওেত র্লললা, আমার পরসপনচসচর্চলচট পবষ।  পলাবদাদা, আপনার ফািংবালনর পদচর 

হল ়ে  ালে না পতা? ে ়েটা র্ালজ? আমার ঘচড়েটা পর্লি চদলত হল ়েলে আসার পলে।  

  

পলাব চনলজর হাতঘচড়ে পদলখ র্লললা, এখলনা চমচনট েুচড়ে পদচর আলে।  মিু,  ালর্ না।  

আমালদর সলে? বওেতলে চদল ়েও গান গাও ়োলর্া! 

  

পহনা র্লললা, িললা, িললা, আি, আমরা  ালর্া?  াই না!  

  

বওেত র্লললা, মামুন াই, আপলনও িললন।  

  

মিু পহনারা র্াচড়ের মলধেই অচধোিংব সম ়ে আর্দ্ধ োলে, র্াইলর  ার্ার প -লোলনা প্রোর্ 

পপললই লাচফল ়ে ওলঠ।  চেন্তু মঙ পলাবলে পদলখ এখনও লজ্জা োচটল ়ে উঠলত পারলে 
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না।  তার ফসবা মুলখাচনলত লাললি আ া।  শুধু পলাব-বওেলতর সলে র্াচড়ের র্াইলর প লত 

মিু রাচজ হলে না।  মামুন চনলজ সলে পগলল চনশ্চ ়েই আপচত্ত েরলর্ না।  

  

চেন্তু মামুন  ালর্ েী েলর? পলখাটা পবষ েরলত হলর্ না? 

  

তরু্ মামুলনর মলন হললা, এখন মিুর এেটু পর্চড়েল ়ে আসা খুর্ই দরোর।  চেেুক্ষণ মিু 

তােঁর পিালখর আড়োলল োেলল চতচন স্বচে পর্াধ েরলর্ন।  

  

মামুন র্লললন, আচম পতা প লত পারলর্া না।  আমার োজ আলে।  পতারা  া তলর্।  মিু, 

এেটু ততচর হল ়ে পন।  

  

মিু রু্লে চিরু্ে পঠচেল ়ে র্লললা, পহনা  াে তাইলল।  আচম  ালর্া না।  

  

পলাব র্লললা, আলর িললা! চঠে আলে, পতামালে গান গাইলত র্ললর্া না, তুচম শুনলর্।  

এের্ার পতামালদর পদখা পপল ়েচে, আর চে সহলজ োড়েচে? বহীদলেও আচনল ়ে চনচে।  

েলোতা ়ে।  তুচম চে েলোতা ়ে পদানবীন হল ়ে োেলর্  ার্লো নাচে? 

  

বওেত র্লললা, আচম আলগ েলোতা ়ে আচস নাই।  র্ড়ে মজার জা ়েগা।  রাচত্তর দবটা 

প বত ফািংবান হ ়ে, পলােজন র্লস র্লস পবালন।  

  

পলাব র্লললা, রাত দবটা পেন, অলনে লাচসোল গানর্াজনার জলসা সারা রাত িলল।  

এখন গরমোল র্লল ঐসর্ এেটু েম।  

  

মামুন র্লললন, আমরা ঢাো ়ে পতা োরচফউ আর মারবাল ল-লত  ুগচে অলনেচদন ধলর, 

সন্ধোর পর পোলনা অোেচটচ চট োেলতা না।  এখালন পতা পসরেম পোলনা   ়ে নাই।  

  

পলাব র্লললা, আলে, এখালনও এখন নেবাললদর র্োপালর পলালে   ়ে পা ়ে।  পোো ়ে 

েখন পর্ামার্াচজ শুরু হলর্ তার চঠে পনই।  তরু্ও পলালে গান র্াজনা শুনলত আলস।  মিু, 

আর পদচর েরলল চেন্তু আমালদর পদৌড়ে লাগালত হলর্।  
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মামুন পর্বী পর্বী উৎসাহ পদচখল ়ে মিুলে তাড়ো চদল ়ে র্লললন, পদচর েচরস না।  পদচর 

েচরস না, ততচর হল ়ে পন! সর্সম ়ে চে আর আচম পতাদর চনল ়ে প লত পারলর্া! 

  

মিু হঠাৎ বওেতলে চজলেস েরললা, আপনার সালে আলতাফ  াই ়োর পদখা হল ়েচেল, 

উচন তার পোট  াইল ়ের েো চেেু র্ললন নাই? 

  

বওেত মামুলনর চদলে এে পলে তাচেল ়ে আর্ার পিাখ চফচরল ়ে চনল ়ে র্লললা, না, র্ললন 

নাই চেেু! চতচন ঢাোলতই আলেন শুলনচে।  

  

পলাব মিুলে র্লললা, আর সাজলগাজ েরলত হলর্ না।  প মন আলে পতমচন এলসা আর 

েলরা না সাজ! এরপর সচতে পদচর হল ়ে  ালর্! 

  

মিুর আর পোলনা আপচত্ত চটেললা না।  সুখুলেও সলে চনল ়ে পগল ওরা।  মামুন দরজার 

োলে দােঁচড়েল ়ে ওলদর চর্দা ়ে চদললন।  

  

এখন চনচরচর্চললত পলখাটা পবষ েরার সুর্ণব সুল াগ।  তরু্ মামুন খালট চফলর না চগল ়ে িুপ 

েলর দােঁচড়েল ়ে রইললন।  এতসর্ ঝালটর মলধে চে পলখা হ ়ে? মাোটা এলের্ালর পগালমাল 

হল ়ে পগলে।  

  

চনর্বাচসত মামুলনর এেটা চদনও পর্াধহ ়ে বাচতলত  া ়ে না।  আজ পলাব এললা, মিুর 

েুমারী জীর্লনর এেটা চর্লবষ স্মষচত চঝচলে চদল ়ে  ার্ার েো।  পলাবলে পদলখ  তখাচন 

উোস পদখালনা উচিত চেল, ততটা পদখালত পালরনচন মামুন।  র্ারু্ল পিৌধুরী সলে 

আলসচন, এই ে’মালস তার োে পেলে পোলনা খর্রও আলসচন, মিু তােঁর সলে রল ়েলে 

র্লল মামুলনর এেটা অচতচরক্ত দাচ ়েত্বলর্াধ আলে।  এখন পলাব-বহীদলদর সলে মিুর 

নতুন েলর পমলালমবা েরলত পদও ়োটা চঠে হলর্ চেনা, তা মামুন রু্ঝলত পারলেন না।  

তরু্ চতচন পজার েলরই প  মিুলে পলাবলদর সলে এখন পাঠাললন, তার োরণ মামুলনর 

 াললা অচ ন ়ে ক্ষমতা পনই।  বওেত এলসলে  গ্নদূত হল ়ে।  
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পলেট পেলে চতচন চিচঠটা আর্ার র্ার েলর পড়েললন।  আলতাফ চললখলে তার পোট  াই 

সম্পলেব।  গত মাস পদলড়েে ধলর র্ারু্ল পিৌধুরীর পোলনা পখােঁজ পনই।  পবষ খর্র পাও ়ো 

চগল ়েচেল প  পস আচমবর গুচললত গুরুতর আহত হল ়েচেল।  তালদর র্াচড়ে পেলে আচমবর 

পলােজন চসরাজুললর স্ত্রী মচনরালে ধলর চনল ়ে পগলে।  তালদর প্রচতলর্চবনী জাহানারা 

পর্গমও র্ারু্ললর আর পোলনা সন্ধান জালনন না।   তদূর মলন হ ়ে, র্ারু্ল পিৌধুরীলে আচমব 

র্োরালেই আটলে রাখা হল ়েলে।  অের্া পস ইচি ়ো ়ে পাচলল ়ে প লত সক্ষম হল ়েলে চে না, 

পস সিংর্াদ মামুনই  াললা জানলর্ন।  

  

মামুন অস্ফুট  ালর্ র্লললন, আচমব র্োরাে! 

  

আচমব র্োরালে  ালদর ধলর চনল ়ে  াও ়ো হ ়ে, তারা আর পেউ পফলর না।  এরেম বত বত 

ঘটনা পবানা পগলে।  আর র্ারু্ল  চদ ইচি ়ো ়ে পাচলল ়ে আলস, তা হলল েলোতা োড়ো 

আর পোো ়ে  ালর্? ইচি ়োর প্রচত র্রার্র এেটা অশ্রদ্ধার  ার্ চেল র্ারু্ললর।  তরু্  চদ 

পস েলোতা ়ে আসলতা, চনলজর স্ত্রী-পুলত্রর পখােঁজ েরলত না? বওেত প - ালর্ মামুলনর 

চঠোনা প াগাড়ে েলরলে, পস  ালর্ র্ারু্লও এই র্াসা ়ে িলল আসলত পারলতা।  

  

মিুলে েী র্ললর্ন মামুন? চতচন চিচঠখানা েুচি েুচি েলর চেড়েললন, তারপর উচড়েল ়ে 

চদললন।  জানলা চদল ়ে।  এেটা দীঘবশ্বাস পিলপ রাখার জনে তােঁর রু্ে র্েো েরলে।  

৩০. পুচলস হারীতলে মারধর েরললা 

না 

এর্ালর পুচলস হারীতলে মারধর েরললা না পেন, তা হারীত চনলজই রু্ঝলত পারললা না।  

পুচললসর গাচড়েলত ওঠার পরই হারীত ধলর চনল ়েচেল, রু্লড়ো হালড়ে পস আর মার সহে েরলত 

পারলর্ না।  এর্ালর পুচলস তালে পবষ েলর পদলর্।  চেন্তু এেটা রুললর আঘাতও পড়েললা 

না তার বরীলর, তার র্দলল শুধু পজরা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা, চদলনর পর চদন।  পস পজরারও 
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পোলনা মাো মুণু্ড পনই, পুচলস প ন সর্ েোই জালন, তরু্ পসইসর্ েোই তারা আর্ার 

হারীলতর মুখ চদল ়ে র্লালত িা ়ে।  

  

পসচদন িন্দ্রার আশ্রলম পুচললসর োণ্ডোরখানা পদলখ হারীত হােঁ হল ়ে চগল ়েচেল।  দীঘবচদলনর 

র্ের্ধান, হারীলতর মুখ চতব দাচড়ে পগােঁফ এর্িং বরীলর সাধুর পপাবাে সলত্ত্বও পুচলসলদর 

এেজন তালে চিনলত পপলর নাম ধলর পডলেচেল।  তলর্ তখুচন তালে হাতেড়োও পরা ়েচন 

চেিংর্া মাোর িুল খামলি ধলর বালা-হারামজাদাও র্ললচন।  র্রিং আপচন আলে সলম্বাধন 

েলর চমচটির ালর্ র্ললচেল, আপচন র্সুন হারীতর্ারু্, আপনার সলে পলর েো হলর্।  

  

পুচলস প্রেলম প্রমীলা আশ্রম ত্ন ত্ন  েলর সািব েরললা।  তারা নেবাললদর পখােঁজ েরলত 

এলসচেল।  হারীলতর ধারণা, পুচললসর েখলনা  ুল হ ়ে না, তারা  া খুেঁজলত এলসলে তা 

পালর্ই।  িন্দ্রা এেটুও   ়ে পা ়েচন, তার মুলখর এেটা পরখাও োেঁলপচন, র্াঘোললর আসন 

পেলড়ে পস।  এের্ারও উঠললা না প বত।  পগাটা আশ্রমটা খুেঁলজ খাচল হালত চফলর আসার 

পলর িন্দ্রা তীক্ষ্ণ চর্দ্রূলপর সুলর র্ললচেল, পপেন চদলে এেটা নতুন পগা ়োলঘর েরা 

হল ়েলে, পসটা পদলখলেন? িারলট গরু রাখা হল ়েলে পসখালন।  পগা ়োলঘরটাও এের্ার পদলখ 

আসুন,  চদ পসখালন চেেু লুলোলনা োলে! তলর্ সার্ধান, এেটা  াগলপুরী গরু আলে, 

পসটা র্ড়ে গুলতা ়ে! 

  

পুচলস আর্ার পগা ়োলঘরটা পদখলত পগল এর্িং চফলর এললা খাচল হালত।  িন্দ্রার তুলনা ়ে 

অসমি র্রিং অলনেটাই ঘার্লড়ে চগল ়েচেললন, মুখখানা ফোোলস হল ়ে চগল ়েচেল, সািব 

েরার সম ়ে চতচন সর্বক্ষণ পুচললসর সলে সলে পেলেলেন।  পুচলস  খন সচতেই চেেু পপল 

না, তখন অসমি র্েচক্তত্ব চফলর পপল ়ে ঝােঁচঝল ়ে উঠললন।  চতচন র্ললত পগললন, আপনারা 

চমচেচমচে এেটা আশ্রলম ঢুলে হোরাস েরললন, আচম পুচলস েচমবনালরর 

োলে,…খর্লরর োগলজ 

  

িন্দ্রা হাত তুলল তােঁলে োচমল ়ে চদল ়ে র্ললচেল, তুচম িুপ েলরা, অসম! ওেঁলদর চডউচট 

ওেঁরা।  েলরলেন।  ওেঁলদর  খন এেটা সলন্দহ হল ়েচেল 
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পুচলস অচফসার দু’জলনর চদলে তাচেল ়ে িন্দ্রা র্ললচেল, তা হলল এর্ার স্বীোর েরলেন, 

আপনালদর  ুল হল ়েলে? আপনারা এই আশ্রলম অ ো উৎপাত েরলত এলসলেন! 

  

পুচলস দু’জন পোলনা েো না র্লল অপ্রস্তুত  ালর্ হাসললা।  

  

িন্দ্রা র্লললা,  ুল েরলল বাচে পপলত হ ়ে।  আচম পুচলস েচমবনালরর োলে নাচলস েরলত 

িাই না, খর্লরর োগলজও চেেু জানালত িাই না।  আপনারা দু’জন োন ধলর পােঁির্ার 

ওঠলর্াস েরুন, তাহললই আচম খুচব হর্।  

  

হারীলতর পিাখ দুচট েপালল ওঠার উপক্রম হল ়েচেল।  এই স্ত্রীললােচটর এত পতজ, 

পুচলসলে োন ধরলত র্লল? িন্দ্রার পিাখ চদল ়ে প ন পজোচত পর্রুলে, সচতেই চেেু 

অপলৌচেে বচক্ত আলে।  নাচে তার? 

  

এস চর্ অচফসার অমলরব দাবগুি র্াচ্চা পেললর মতন লজ্জা পপল ়ে মাো িুললে 

র্ললচেললন, আলে, পসই ইস্কুল-চটস্কুল োড়োর পর পতা আর পেউ োন ধলর ওঠলর্াস 

েরলত র্ললচন, তাই ওটা চঠে পারলর্া না।  আপচন র্রিং অনে চেেু বাচের েো  ারু্ন।  

তার আলগ।  আপনালে পগাটা েতে প্রশ্ন েরলত পাচর? 

  

অসমি গলা গরম েলর র্লললন, আপনারা  লেটির সম ়ে নটির েলরলেন।  আর পোলনা প্রশ্ন।  

ন ়ে।  আমালদর এখন জরুচর োজ আলে।  

  

চর্নল ়ের অর্তার হল ়ে চর্না ়েে পিৌধুরী র্লললন, সচতে, অলনেটা সম ়ে চনল ়ে চনল ়েচে, 

আর চমচনট পােঁলিলের পর্বী লাগলর্ না।  চমিঃ দাবগুি, আপচনই শুরু েরুন তা হলল? 

  

অমলরব দাবগুি পলেট পেলে এেটা পোট্ট পনাট র্ই র্ার েলর পাতা ওটালত ওটালত 

র্লললন, েী প ন নামটা? আপনালদর আশ্রলমর সুপার, এই প  হোেঁ, পপল ়েচে, পপল ়েচে, 

েুমুচদনী, েুমুচদনী সাহা, চতচন এখন পোো ়ে? 
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অসমির চদলে এের্ার পিাখালিাচখ েলর িন্দ্রা র্লললা, হোেঁ, পস আলগ চেল এখালন।  এখন 

িলল পগলে।  

  

–োজ পেলড়ে চদল ়ে িলল পগলে, না, েুচটলত র্াচড়ে-টাচড়ে িলল পগলে? 

  

–এখালন পেউ িােচর েলর না, সুতরািং োজ োড়োর প্রশ্ন ওলঠ না।  েুমুচদনীর পোোও 

পোলনা র্াচড়েঘর আলে চে না তাও আমরা জাচন না।  এখালন তার মন পটলেচন, অলনলে 

তালে র্াচঘনী র্লল পখপালতা, আচম র্ারণ েরললও আড়োলল পেউ পেউ র্ললতা, পসইজনে 

পস এখান পেলে িলল চগল ়ে সম্ভর্ত অনে পোলনা আশ্রলম প াগ চদল ়েলে।  

  

–সম্ভর্ত র্ললেন, চঠে পোন আশ্রলম চতচন প াগ চদল ়েলেন, তা আপচন জালনন না? 

  

–না, জাচন না।  

  

–আপচন দু’ চদন আলগ তনহাচট চগল ়েচেললন? 

  

–আচম পোো ়ে  াই, না  াই, পস সম্পলেবও আপনালদর তেচফ ়েৎ চদলত হলর্? 

  

–না, না, তেচফ ়েৎ ন ়ে, ও  ালর্ ধরলেন পেন।  সামানে দু-এেটা ইনফরলমবন।  তনহাচটলত 

আপচন পোো ়ে চগল ়েচেললন? 

  

–তনহাচটলত এেজন এেটা পোট র্াচড়ে দান েলরলে, পসখালন আর এেচট আশ্রম পখালা 

হলে।  পসটাই তদারচে েরলত চগল ়েচেলাম।  

  

–তার মালন, আপনালদর প্রমীলা আশ্রলমর এেটা োি খুললেন তনহাচটলত, এই পতা! 

এখানোর এই আশ্রলম অনাো পমল ়েলদর রাখা হ ়ে, ঐ তনহাচটর আশ্রলম োলদর রাখা 

হলর্? 

  

–পসখালনও অসহা ়ে পমল ়েলদরই রাখা হলর্! অললরচড ে’-সাতজনলে রাখাও হল ়েলে।  
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–আচম  চদ র্চল, তনহাচটর পসই আশ্রলম এেচট পমল ়ে পনই, পসখালন আশ্র ়ে পদও ়ো 

হল ়েচেল েল ়েেজন আহত নেবাল পেলললে? তালদর মলধে দু’জন আর্ার দাগী 

চক্রচমনাল, এখনোর  াষা ়ে লুমলপন প্রললতাচরল ়েত।  আপচন পরশুচদন এেজন ডাক্তার 

চনল ়ে চগল ়েচেললন।  তনহাচটর পসই র্াচড়েলত।  

  

চর্না ়েে পিৌধুরী ের্চজ উলট ঘচড়ে পদলখ র্লললন, এর্ার ও ়োইণ্ড আপ েরুন! পােঁি চমচনট 

হল ়ে পগলে।  

  

প ন খুর্ খুলদ খুলদ অক্ষর পড়েলত হলে, এই ালর্ পনাট রু্েটালে প্রা ়ে পিালখর সামলন 

এলন অমলরব দাবগুি র্লললন, হোেঁ, তনহাচটর আশ্রম সািব েলর পাও ়ো পগলে দুচট 

চর ল ার, এেুবটা পর্ামা, চতনলট পাইপগান, িন্দ্রা পদর্ীর ওখানোর এেটা র্োঙ্ক 

অোোউলন্টর পাস র্ই, পজললর েল ়েদীলদর চতনলট জামা, চরলসন্টচল দমদম পজল পেে 

পেলে পালালনা িার-পােঁিজন ওখালন চেল, তালদর মলধে দু’জন ধরা পলড়েলে অর্বে।  

  

ফট েলর হারালতর চদলে মুখ চফচরল ়ে চতচন র্লললন, আপনার পেলল সুচিরতও তনহাচটর 

র্াচড়েলত চেল, চেন্তু এর্ালরও পস পাচলল ়েলে, তলর্ পর্বী দূর প লত পারলর্ না।  

  

আর্ার িন্দ্রার চদলে তাচেল ়ে চতচন র্লললন, েুমুচদনী সাহালে আপচন পসই নেবাল আশ্রম 

িালার্ার  ার চদল ়ে পাচঠল ়েচেললন, তা  দ্রমচহলার র্াচঘনী নামটা সােবে, পরচজস্ট 

েলরচেললন খুর্, পবষ প বত অর্বে তােঁলেও ধলর আনা হল ়েলে, র্াইলর গাচড়েলতই আলেন।  

  

চফে েলর পহলস পফলল চতচন র্লললন, তাহললই রু্ঝলত পারলেন, িন্দ্রা পদর্ী,  ুল 

আমালদর হ ়েচন, এর্ালর আর আপচন আমালদর পোলনা বাচে চদলত পারলেন না।  আপচন 

ততচর হল ়ে চনন, এেটু প লত হলর্ আমালদর সলে।  

  

অসম র্লললন, এসর্ েী র্ললেন আপনারা? সর্ চমলেে েো! িন্দ্রালে আপনারা ধলর 

চনল ়ে  ালর্ন? বী ইজ আ পহাচল পারসন, চস্পচরিু ়োল লীডার অফ পসা পমচন চডল াচটজ! 

আচম আলগ এেজন ল-ই ়োর পডলে আনলর্া।  
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চর্না ়েে পিৌধুরী র্লললন, আজোল আর ল-ই ়োর লালগ না, আমরা এমচনই অোলরস্ট 

েরলত পাচর।  িোেঁিালমচি েলর পোলনা লা  পনই।  

  

অমলরব দাবগুি র্লললন, অসমির্ারু্, আপচন েোলোটা ইউচন াচসবচটর ইিংচলব 

চডপাটবলমলন্টর রীডার, এই আশ্রলমর অনেতম ট্রাচস্ট, আপনালদর ট্রাস্ট চডলড চে তনহাচট 

োলিরও নাম আলে? মালন, তনহাচট আশ্রলমর পোলনা দাচ ়েত্বও চে আপনালে চনলত হ ়ে? 

  

পািংশুমুলখ অসমি র্লললন, না, না, না, তনহাচট আশ্রলমর সলে আমার পোলনা সম্পেব 

পনই, আচম চেেুই জাচন না! পসখালন প  এেটা আশ্রম পখালা হল ়েলে, পস েোও আমালে 

জানালনা হ ়েচন! 

  

–পদন, উই হো  নাচেিং এলগইনস্ট ইউ! এই আশ্রম সািব েলর পোলনারেম ইনচক্রচমলনচটিং 

অর্লজক্টস পাও ়ো  া ়েচন, সুতরািং এ আশ্রম প মন িললে পতমচন িললত পালর।  প্রােবনা-

ট্রােবনা পবষ হল ়ে  ার্ার পর, র্াইলরর পলােজন সর্ িলল পগলল আমরা এলসচে।  র্োি 

পার্চলচসচট আমরা চদলত িাইচন।  শুধু িন্দ্রা পদর্ী আপাতত অোর্লসন্ট োেলর্ন! 

  

িন্দ্রা চবরদােঁড়ো পসাজা েলর র্লস এেদষচটিরলত পদ ়োললর চদলে পিল ়ে আলে।  

  

অমলরব দাবগুি র্লললন, িন্দ্রা পদর্ী, আপচন  চদ চেেু পপাবাে-লটাবাে সলে চনলত 

িান, চনলত পালরন।  

  

িন্দ্রা মুখ চফচরল ়ে আলে আলে র্লললা, পুচললস িােচর েরললও আপনারা পতা এলদলবরই 

মানুষ? আদববর্াদী, চর্প্লর্ী পেললগুললালে আপনারা চক্রচমনাল সাজালেন,  খন তখন 

গুচল েলর মারলেন, আপনালদর চে চর্লর্ে র্লল চেেু পনই?  

  

হঠাৎ চর্না ়েে পিৌধুরী অস্বা াচর্ে ালর্ পিেঁচিল ়ে র্লললন, বাট আপ! ওসর্ র্ালজ র্ক্তষতা 

আমালদর পবানালর্ন না! েতেগুললা ফলস আদলববর েো শুচনল ়ে র্াচ্চা র্াচ্চা পেলললদর 

মাো খালেন আপনারা! শুধু শুধু তারা মরলে! 
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ধমে পখল ়েও িুপলস না চগল ়ে িন্দ্রা এেই রেম ঠাণ্ডা, েচঠন গলা ়ে র্লললা, তনহাচটলত 

চনবীে সরোর নালম এেচট পেলললে আপনারা গুচল েলর পমলরলেন, জীর্লন পস েখলনা 

  

এেটাও অনো ়ে োজ েলরচন, পস চেল তার চর্ধর্া মাল ়ের এেমাত্র সতান।  

  

–চস চপ এম চেিংর্া েিংলগ্রলসর প -সর্ পেলললদর আপনারা মারলেন, তারা পেউ রু্চঝ 

পোলনা চর্ধর্া মাল ়ের এেমাত্র সতান হলত পালর না? 

  

অমলরব দাবগুি র্লললন, এখন পতা সাধারণ গুণ্ডা র্দমাবরাও  ালে তালে খুন েলর 

নেবালী চর্প্লর্ র্লল িালালে।  পর্ব মজা পপল ়েলে ওরা।  এই পতা হারীতর্ারু্র পেললই 

অতত চতনলট খুন েলরলে।  আলগ পস এে েিংলগ্রস লীডালরর হল ়ে গুণ্ডাচম েরলতা, এখন 

পস নেবাল হল ়ে পগলে! েললজ ইউচন ারচসচটর অধোপেলদর পমলর চেলসর চর্প্লর্ হ ়ে, 

অসমির্ারু্, আপচনই র্লুন না! 

  

অসমি তাড়োতাচড়ে র্লল উঠললন, আচম পোলনারেম পচলচটেলসর মলধেই পনই! আমার 

মলন হ ়ে, আপনালদর এখনও  ুল হলে।  িন্দ্রাও েখলনা রাজনীচত চনল ়ে…তনহাচটর 

র্াচড়েটা ়ে আপনারা প  সর্ আমস পপল ়েলেন, পসগুললা র্ািংলালদলবর মুচক্তল াদ্ধারা পরলখ 

 া ়েচন পতা? 

  

–তনহাচটলত র্ািংলালদব মুচক্তল াদ্ধা? হাসাললন মবাই! িন্দ্রা পদর্ী, িলুন, িলুন, আর পদচর 

েলর েী হলর্? 

  

িন্দ্রা আর হারীতলে এে গাচড়েলত চনল ়ে  াও ়ো হললও রাখা হললা না এেই জা ়েগা ়ে।  

িন্দ্রালে পসচদলনর পর আর হারাত পদলখচন, িন্দ্রার  ালগে েী ঘলটলে তাও পস জালন না।  

  

পচশ্চম র্ািংলা ়ে চফলর আসার র্োপালর হারীলতর ওপলর প  এেটা চনলষধাো চেল, পস 

র্োপারটা এের্ারও উলিখ েলরচন পুচলস।  তারা শুধু সুিচরত্র সম্পলেব আগ্রহী।  

পমাহনর্াগান।  পললন আনন্দলমাহলনর সলে পদখা েরার পর পেলে হারীলতর গচতচর্চধ 
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সর্ই পুচললসর জানা।  হারীত র্নগােঁ সীমালত চগল ়েচেল পেন? পসখালনই চে পোোও 

লুচেল ়ে আলে সুিচরত! চেিংর্া পস র্ডবার ক্রব েলর ওপালর পাচলল ়েলে? োবীপুলরর 

চরচফউচজ েললাচনও সািব েলর পদখা হল ়েলে, পসখালনও সুিচরত পনই।  িন্দ্রার সলে ষড়ে ন্ত্র 

েলর হারীতই পোোও লুচেল ়ে পরলখলে তার পেলললে, পসই জা ়েগাটা পোো ়ে? 

  

পুচলস এেই েো র্ারর্ার র্লল।  ঐ অমলরব দাবগুি নালম পলােচটর তধ ব অসীম, এেটুও 

রাগ েলরন না, হাচসমুলখ র্ললন, হারীতর্ারু্, আপচন এেটা র্োপার রু্ঝলত পারলেন না, 

আমালদর হালত ধরা পড়েলল তরু্ আপনার পেললর র্ােঁিার আবা আলে।  পস পজল খাটলর্।  

র্াইলর োেলল এেচদন না এেচদন পস খুন হলর্ই।  েিংলগ্রলসর এেজন র্ড়েলগালের 

িােঁইল ়ের হতোর র্োপালর তার নাম জচড়েত, েিংলগ্রলসর পেললরা র্দলা না চনল ়ে োড়েলর্? 

  

পুচললসর োে পেলেই হারীতলে তার পেললর জীর্ন োচহনী শুনলত হ ়ে।  অেি পারুলর্ালা 

এতচদন আবা েলরচেল, েলোতার  াললা র্াচড়েলত আশ্র ়ে পপল ়ে তার পমধার্ী পেলল 

অলনে পলখাপড়ো চবখলর্, এেচদন পস জজ-মোচজলস্ট্রট হলর্! 

  

চদন সালতে পলর গারদ পেলে র্ার েলর হারীতলে িাপালনা হললা এেটা ঢাো গাচড়েলত, 

প তলর পাহারাদারলদর সলে আরও দু’জন েল ়েদী।  পসই দু’জনই েুচড়ে র্াইব র্েলরর 

পেলল, হাত-পা পলাহার চবেল চদল ়ে র্ােঁধা।  পিাখ পিল ়ে োেললও মলন হ ়ে প ন ঘুমত।  

রু্ঝলত অসুচর্লধ হ ়ে না, তালদর এত মারধর েরা হল ়েলে প  এর মলধেই তারা প্রা ়ে 

অধবমষত।  আশ্চ ব, হারীত মারধরও খা ়েচন, তার হাত-পা র্ােঁলধচন।  সাধুর পপাবাে পলরচেল 

র্ললই চে তার প্রচত এতখাচন খাচতর? 

  

তখন প্রা ়ে পবষ চর্লেল।  বহর োচড়েল ়ে গাচড়েটা েুটললা গ্রালমর চদলে।  চেেুদূর  ার্ার পরই 

শুরু হললা ঝড়ে র্ষচটির,  াঙা রাো ়ে গাচড়েটা লাফালে অনর্রত।  ঢাো গাচড়ে হললও ওপরটা 

ফুলটা, জল আসলে পসখান পেলে।  দু’জন চসপাহী গাল ়ে র্ষবাচত জচড়েল ়ে চনল ়ে চসগালরট 

টানলত লাগললা।  ে’চদন ধলর এমচনলতই োচব হল ়েলে হারীলতর, র্ষ চটির চ জলল আরও 
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র্াড়েলর্।  চেন্তু পস দুচশ্চতার পেলেও চসগালরলটর পধােঁ ়োর গলন্ধ তার মন পর্বী আনিান 

েলর উঠললা। এই েচদলনর গারদর্ালস পস ধূমপালনর পোলনা সুল াগ পা ়েচন।  

  

পস হঠাৎ র্লল উঠললা, জ ়ের্ার্া োলািােঁদ! জ ়ে বিংের! ও পসপাইজী, এেটা েো 

র্ললর্া! 

  

এেজন েনলস্টর্ল পখেঁচেল ়ে উলঠ র্লললা, এই িুপ  া! 

  

হারীত তরু্ র্লললা, পর্াম প ালানাে! পর্াম বিংের! পসপাইজী, আচম সাধু মানুষ, আমা ়ে 

 ুল েলর ধলরলে।  তলর্ হোেঁ, এেটা েো র্ললর্া, সরোর র্াহাদুর  ুল েলর ধরললও 

আমা ়ে পোলনা অ ত্ন েলর নাই! পতামালদর মেল পহাে, র্াল র্াচ্চারা সুলখ োেুে! 

  

আবীর্বালদর  চেলত পস হাত তুলললা চসপাহীলদর চদলে।  মলন মলন পস এেটা তপলতর 

অ ার্ পর্াধ েরললা।  সাধুই  খন পসলজলে, তখন এেটা তপলত লাগাললই র্া েী ক্ষচত 

হলতা! আবীর্ালদর সম ়ে তপলতটা হালত জচড়েল ়ে চনলল আরও  াল পদখা ়ে।  পদলব োেলত 

পস পচণ্ডতমবাইলদর এই  ালর্ই আবীর্বাদ েরলত পদলখলে।  

  

চসপাহীলদর মলধে প  এেটু র্ ়েস্ক পস হাতলজাড়ে েলর হারীলতর চদলে এেটা নমস্কার 

জাচনল ়ে পফলললা।  তার এই দুর্বলতার সুল াগ চনল ়ে হারীত সলে সলে র্লল উঠললা, এেটু 

চসগালরট টানলত দাও র্ার্া! পতামালদর পুণে হলর্! পেলল পুচললস পনােচর পালর্, পমল ়ের 

বাদী হলর্ ‘দালরাগার সালে।  

  

র্ ়েস্ক চসপাহীচট এেটু পহলস চনলজর অলধবে চসগালরটটাই এচগল ়ে চদল হারীলতর চদলে।  

  

পলা ীর মতন পসটা চনল ়েই হারীত পজালর টান চদল ়ে সলে সলে োচবলত নুল ়ে পড়েললা।  

েল ়েেচদলনর অন োস।  েটির হলর্ খুর্, তরু্ পনবার সুখটাও পাও ়ো  ালে খাচনেটা।  
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অনে পেলল দুচট এেটু নলড়ে িলড়ে র্সলতই তালদর হাত-পাল ়ের চবেললর ঝনঝন ব্ হল।  

পোেরা চসপাইটা রাইলফললর েুেঁলদা চদল ়ে এেজলনর োেঁলধ পখােঁিা চদল ়ে র্লল, পে ়ো হু ়ো 

পর? 

  

তীে ঝললে এেটা চর্দুেৎ আর পজার বল্ র্জ্রপাত হল এই সমল ়ে।  

  

হারীলতর এের্ার মলন হল, ঐ পেলল দুচটর হাত-পা  চদ চবেল র্ােঁধা না োেত, তা হলল 

পসপাই দুলটালে োরু্ েলর এই গাচড়ে পেলে লাচফল ়ে পড়োর পিটিরা েরা প ত এের্ার।  এই 

ঝড়ের্ষচটিরর মলধে গাচড়ের গচত পর্বী ন ়ে, অন্ধোর মালঠর মধে চদল ়ে েুলট পালালনাও বক্ত 

হত না।  তার চনলজর জীর্ন পতা পবষ হলতই িলললে, এই অল্পর্ল ়েসী পেলল দুচটলে 

পোনক্রলম র্ােঁিালনা  া ়ে না? েী এমন পদাষ েরলত পালর এরা!  

  

চেন্তু পেললদুচটর সমে উদেমই প ন নটির হল ়ে পগলে।  মার পখল ়ে তারা পোেঁোলে, ফুেঁলস 

উঠলত পারলে না।  আহা পর, পেললদুচটর মাল ়েলদর চনশ্চ ়েই রু্ে ফাটলে পবালে-দুিঃলখ।  

  

এে সম ়ে গাচড়ে এলস োমললা র্চসরহাট োনা ়ে।  অমলরব দাবগুি পসখালন আলগ পেলেই 

র্লস আলেন, তােঁর হালত িাল ়ের োপ।  গাচড়ে পেলে চতনজন েল ়েদীলে নামার্ার পর চতচন 

এেজন সার্ ইনসলপেটরলে র্লললন, অনে পেলল দুচটলে চনল ়ে প লত।  তারপর হারীতলে 

আপো ়েন েলর র্লললন, আসুন হারী র্ারু্, আসন, িা খান! এই পেৌন হ ়ে, এেলঠা েুচসব 

লাও! 

  

সচতেই অতর্ড়ে এেজন পুচলস সালহলর্র পালব এেচট পি ়োলর র্সলত পদও ়ো হল 

হারীতলে।  গরম িা পদও ়ো হল।  দাবগুি সালহর্ চনলজ পেলেই র্লললন, চসগালরট খালর্ন 

নাচে, এই চনন! 

  

তারপর স্মষচত পরামন্থলনর  চেলত চতচন র্লললন, আমারও র্াচড়ে চেল খুলনা ়ে, রু্ঝললন।  

আপচন পতা এে সম ়ে মূচতব-টুচতব গড়েলতন, তাই না? আমালদর পদলবর র্াচড়েলত খুর্ র্ড়ে 

েলর দুগবাপুলজা হত, প্রচতমা প  র্ানালতা, তার নাম সষচটিরধর, েী অপূর্ব হাত চেল তার, 
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মাল ়ের পিাখ এলের্ালর জীর্ত।  খুর্ নাম চেল আমালদর র্াচড়ের প্রচতমার।  পসই সষচটিরধলরর 

পিহারা চেল অলনেটা আপনারই মতন।  পস এখন পোো ়ে আলে পে জালন, হ ়েলতা 

আপনারই মতন পোলনা চরচফউচজ েোলম্প! 

  

এসর্ েো ়ে না  ুলল হারীত লঘু সুলর চজলেস েরল, আমালে এত দূলর চন ়ো আসললন 

েোলনা সার? এইখালন রু্চঝ ফােঁচস হ ়ে? 

  

অমলরব দাবগুি িমলে উলঠ র্লললন, ফােঁচস! আপনালে ফােঁচস পদও ়ো হলর্ পেন? 

তাোড়ো, আমরা চে ফােঁচস পদর্ার মাচলে? পস পতা আদাললতর র্োপার, আমালদর োজ 

ইনল চস্টলগট েরা।  হঠাৎ ফােঁচসর েো আপনার মলন এল পেন? 

  

মুিচে পহলস হারীত র্লল, গারলদর মইলধে অইনেরা র্ললতচেল চে না প  এখালন আর 

এেরেম ফােঁচস হ ়ে।  মালঠর মাঝখালন গাচড়ে চেো লামাই ়ো চদ ়ো চপেন চেো দুই এেখান 

গুচল িালাইললই, র্োস, োম ফলত।  জজ-মোচজলস্ট্রলটর ঝালমলাও নাই! 

  

অমলরব দাবগুি পরলগ উলঠ র্লললন, র্ালজ েো! এসর্ েো পে র্লললে আপনালে? পে 

পে র্লললে, তালদর নাম র্লুন! 

  

–আচম চে োউর নাম জাচন? অন্ধোলরর মইলধে মুখও পদচখ নাই! গাচড়েলত আসলত 

আসলত দোখলাম, এই চদলে পর্ব সুন্দর সুন্দর ফােঁো মাঠ আলে।  আচম মরলল, 

োবীপুলরর পনতাজী েললাচনলত আমার এে পাচলত পপালা আলে, তালর এেটা খর্র 

চদলর্ন, সার? পস চঠে আমার পপালা না, নাচত, চেন্তু আমালর র্ার্া র্ইলো ডালে।  তার 

নাম নর্া! 

  

–আহ, হারীতর্ারু্, আপচন চমচেচমচে এসর্ র্ালজ েো র্ললেন।  আপনার মরার পোলশ্চন 

উঠলে পোো ়ে? আপনালে এ প বত পেউ ট্রিার েলরলে? আচম চনলজ ইস্ট পর্েললর পলাে, 

আই হো  স্ট্রিং চসমপোচে টু দা পরচফউচজস্! 
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–আচম ইিংচরচজ রু্চঝ না, সার! 

  

–র্লচে প , পরচফউচজলদর প্রচত আমার পুলরা চসমপোচে, মালন, ইল ়ে, সহানু ূচত আলে।  

তারা পতা আমালদরই জাত  াই।  

  

–চরফুচজলদর উপর গ রনলমলন্টর  া সহানু ূচত, তার পিালটই আমরা পোলনারেলম 

আধমড়ো হল ়ে আচে।  আর পর্বী সহানু ূচত পদখাইলল এলের্ালর পি ূলত চর্লীন হই ়ো 

 ার্, সার।  সহানু ূচতর েো পবানললই আমার   ়ে েলর।  এই সহানু ূচতর ঠোলা ়ে 

আমালগা েতগুলা েোলম্প প  ঘুরলত হইলে তা পতা জালনন না!  

  

–হারীতর্ারু্, আপচন র্ড়েড চসচনে হল ়ে পগলেন।  গ নবলমন্ট  োসাধে েরলে, চেন্তু এত 

পরচফউচজ, তার ওপর পদখুন না, ইস্ট পাচেোন পেলে আর্ার লাখ লাখ আসলত শুরু 

েলরলে! 

  

–আমালে এতদূলর পেন আনললন, তালতা েইললন না? 

  

–আপনালে এেটা পোট্ট োজ েরলত হলর্।  তারপলরই আপনার েুচট।  

  

–েী পোট োজ? 

  

–র্সুন, িা খান  াল েলর।  ইস, এলের্ালর চ লজ পগলেন পদখচে।  আপনার র্ড়ে পেললটালে 

েলোতা ়ে পরলখ পগললন পেন, হারীতর্ারু্? আপনালদর সলে পস দণ্ডোরলণে পগলল 

সিংসালরর অলনে সাহা ে েরলত পারত।  আই অোম সচর টু পস, েলোতার আলবপালব 

প সর্ পরচফউচজ পেলে পগলে, তালদর পেললরা হ ়ে র্ড়ে পর্বী পচলচটেস চনল ়ে মাো 

ঘামালে, অের্া চক্রচমনোল হল ়ে  ালে! 

  

–আপচন ইস্টলর্েললর মানুষ হইললও আপনার পেলললমল ়েরা  াল আলে পতা, সার? 
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এেটু র্ালদই হারীত পদখল, পসই চবেল-র্ােঁধা পেলল দুচটলে পঠললত পঠললত এলন আর্ার 

পতালা হল গাচড়েলত।  অল্প আললালতও পদখলত পাও ়ো  া ়ে, তালদর দু’জলনরই নাে চদল ়ে 

গড়োলে রলক্তর ধারা।  

  

অমলরব দাবগুি উলঠ দােঁচড়েল ়ে প্রেলম োলে প ন চজলেস েরললন, ওরা আইলডচন্টফাই 

েলরচন পতা? জানতাম! 

  

তারপর চতচন হারীলতর হাত ধলর র্লললন, এর্ার আপচন িলুন! 

  

এেজন পলাে োতা মাো ়ে ধরললা অমলরব দাবগুির, হারীত চ জলে পদলখ চতচন তালে 

োলে পটলন চনললন।  মানুলষর োে পেলে এত  াল র্ের্হার পপলত পদখললই হারীলতর 

  ়ে েলর।  এই পলােটার মত পলার্ েী? পেললর অপরালধ র্াপলে পমলর পফললর্? অমলরব 

দাবগুির  াললামানুষীর সুল াগ চনল ়ে পস আর এেটা চসগালরট িাইল।   া োলে েপালল, 

আলগ পতা দামী চসগালরট পখল ়ে পনও ়ো  াে।  

  

ওরা এলস দােঁড়োল এেটা চটলনর ঘলরর সামলন।  দরজাটা প জালনা।  পসটা পখালার আলগ 

অমলরব দাবগুি র্লল, এেটু মন বক্ত েরুন, হারীতর্ারু্! আপনালে এমন এেটা দষবে 

পদখলত হলর্, হঠাৎ খুর্ আঘাত পালর্ন।  আই অোম সচর, চেন্তু আমালদর িােচরলত এরেম 

েতর্ার প  েরলত হ ়ে! 

  

ঘলরর মলধে খলড়ের ওপর পবা ়োলনা এেচট মনুষে মূচতব।  সাদা িােঁদর চদল ়ে পা পেলে মাো 

প বত ঢাো।  এেটা অল্প পাও ়োলরর র্াল্ব জ্বললে, চর্চেচর এেটা  োপসা গন্ধ, চেি চেি 

ব্ েলর পালাললা েল ়েেটা ইেঁদুর।  

  

এেজন েনলস্টর্ল টান পমলর সচরল ়ে চদল িােঁদরটা।  এত পপাড়ে খাও ়ো মানুষ হল ়েও 

আেঁতলে উঠল হারীত।  সমূ্পণব নগ্ন  ুর্েচটর রু্ে পেলে পপলটর অিংবটা এলের্ালর চে্ন চ ্ন , 

মলন।  হ ়ে পেউ প ন পোদাল চদল ়ে েুচপল ়েলে।  ইেঁদুলরও ঠুেলর পখল ়েলে পসই মািংস।  তলর্ 

মুখটা প্রা ়ে অচর্েষত, র্ল ়েস হলর্ পেঁচিব-চতচরলবর মলধে, মাো  চতব িুল।  
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নালে রুমাল িাপা চদল ়ে অমলরব দাবগুি র্লললন, র্ােঁ পাল ়ের পাতাটা পদামরালনা, খুেঁচড়েল ়ে 

হােঁটলতা, পসই জনে ওর ডাে নাম লোঙা।  আর পোন র্ােব মােব পদখলত পালেন? আচম 

পতা র্ললইচেলাম, হারীতর্ারু্, আমালদর োলে ধরা চদলল প্রালণ পর্েঁলি প লত পারত।  এই 

পখলা ়ে  ারা এের্ার নালম, তারা পবষ প বত পেউ র্ােঁলি না।  

  

েল ়েে মুহূলতবর মলধে মনচস্থ্র েলর চনল হারীত।  পসই মষতলদলহর ওপর আেলড়ে পলড়ে পস 

আতবনাদ েরলত লাগল, ওলর  ুল!  ুলুলর! আমার েপালল এই চেল! পতার মা ়েলর আচম 

েী েমু! পতার মা ়ে েত আবা েইরা আলে, ওলর  ুলুলর, তুই আচেচল আমালগা পবষ 

আবা- রসা।  

  

এেজন েনলস্টর্ল হারীলতর োেঁধ ধলর পটলন সচরল ়ে চনল ়ে এল।  অমলরব অনে এেজনলে 

র্লললন, পনাট েলর চনন, আর এেটা ডাে নাম  ুলু! আহা,  দ্দরললােলে এেটু োেঁদলত 

চদন না, এতচদন পর পেললর পদখা পপললন! 

  

হারীত প্রা ়ে রু্ে আেলড়ে োেঁদলত লাগল।  র্ারর্ার পস এেই েো র্ললত লাগল, পতার 

মা ়েলর েী েলর্া,  ুলু! তুই এত চনষ্ঠুর হইলত পারচল, মাল ়ের েো এের্ার  ার্চল না, 

তুই লোখাপড়ো চবখা আমালগা উদ্ধার েরচর্, পসই  রসা ়ে আচেলাম!  ুলুলর এেটু র্ালদ 

অমলরব চজলেস েরললন, তা হলল এ চঠেই আপনার পেলল সুিচরত! পোলনা 

আইলডনচটচট মােব, র্ােব মােব আলে চেনা চমচলল ়ে পদলখলেন? 

  

ইিংচরচজ না রু্লঝও হারীত র্লল, ঐ প  নালের উপর চতল! পসই িকু্ষ, পসই নাে, পে 

আমার  ুলুর এমন সর্বনাব েরল, র্ললন সার? পুচললস মালর নাই, ত ়ে পে মারলে? 

  

অমলরব র্লললন, পস সর্ েো এখন োে।  র্চড এখন পপাস্ট মলটবলম  ালর্।  আপনারা 

 চদ পলর র্চড দাহ েরলত িান লডব চসনহা পরালড আমার সলে প াগাল াগ েরলর্ন োল-

পরশু।  হারীতর্ারু্, আপনালে আর আটলে রাখলত িাই না।  ইউ আর চফ্র!)  
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এেটা চরলপাটব ততচরই চেল, হারীত তালত চটপসই চদল।   চদও পস খাচনেটা পলখাপড়ো 

জালন, নাম সই েরলত পতা জালনই, চেন্তু পেউ তালে সই চদলত র্লল না, আলগই রু্লড়ো 

আঙুললর োপ পনর্ার জনে চনল ়ে এলসচেল স্টোম্প পোড।  

  

অমলরব আর হারীলতর সলে পোলনা েো না র্লল র্াইলর পর্চরল ়ে গাচড়েলত উঠলত উঠলত 

পডড র্চডটা বহলর পাঠার্ার জনে চেেু চনলদবব চদললন।  হারীতলে চতচন হঠাৎ মুচক্ত চদললও 

এই রালত, র্ষচটিরর মলধে পস েী েলর চফরলর্, তা চিতাও েরললন না।  

  

হারীত োনার েম্পাউণ্ড পেলে পর্চরল ়ে হােঁটলত লাগল, োলেই এেটা র্াজার, পসখালন 

চেেু পদাোনপাট পখালা আলে।  র্াজারটা পপচরল ়েও িলল পগল হারীত, এেটু ফােঁো 

জা ়েগা ়ে এলস পস আপন মলন পিেঁচিল ়ে উঠললা, জ ়ে র্ার্া, োলািােঁদ! প্র ু, তুচম ধনে! 

  

হারীলতর এখন নািলত ইলে েরলে।  গুরু োলািােঁদ চঠে সর্সম ়ে তালে রক্ষা েলর 

িলললেন।  এর্ার তালে মার পখলত হ ়েচন, গারলদও োেলত হ ়েচন পর্বীচদন।  গুরু 

োলািােঁলদর দ ়োলতই পর্েঁলি আলে তার পেলল সুিচরত।   ুলুর নালের ডগা ়ে েচস্মন োললও 

অতর্ড়ে চতল চেল না।  ঐ মষত  ুর্েচট আর পোন মার্ার্ার পস্নলহর দুলাল, মুখখানা পদখলল 

মলন হ ়ে  াল ঘলরর পেলল।  পলখাপড়ো জালন।  চেন্তু পস চেেুলতই সুিচরত ন ়ে।  পুলরাপুচর 

চর্শ্বাসল াগে অচ ন ়ে েরলত পপলরলে হারীত।  এখনও তার সারা মুখ পিালখর জলল 

মাখামাচখ।  

৩১. আজ েুচটর চদন 

আজ েুচটর চদন, অতীন চঠে েলরই পফলললে প  আজ সারাচদন পস র্াচড়ে পেলে পর্রুলর্ 

না।  এমন চে ঘর পেলে পর্রুর্ারও পোলনা দরোর পনই।  পোো ়ে  ালর্ পস? এে এেচদন 

র্াইলরর পোলনা দষবে না পদখলল চনলজর ঘরটাই পষচের্ী হল ়ে  া ়ে।  এে এেটা চদন পতা 

চনলজলেও পদখা দরোর।  অনে মানুষজলনর মলধে োেলল চনলজর চদলে পিাখই পলড়ে না।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 462 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ঘুম  াঙার পলরও অলনেক্ষণ পস চর্োনা পেলড়ে উঠললা না।  চনলি পগলল খর্লরর োগজ 

আনা  া ়ে, ইউচন াচসবচটর এেটা তদচনে পচত্রো চর্না প ়েসা ়ে পা ়ে অতীন।  চেন্তু এেচদন 

োগজ না পড়েলল েী আসলর্  ালর্? ডাে চপওন এলস  া ়ে পর্ব সোলল, এখানোর সর্ 

চর্লদবী োলত্ররই ঘুম  াঙার পর েুলট চগল ়ে চিচঠর র্ািটা খুলল পদখা এেটা পনবা।  পরাজ 

চেেু না চেেু চিচঠ োেলর্ই, তার মলধে অচধোিংবই চর্োপন, তার মলধে আর্ার নানারেম 

উপহারও োলে, পব্লড, টুে পপস্ট, পুেঁিলে পুেঁিলে চবচবলত পারচফউম, এেচদন পস এেটা 

মাঝাচর সাইলজর পর্াতললর রা্ন ার পতলও পপল ়েচেল।  এই সিালহই অতীন পদব পেলে 

মাল ়ের চিচঠ পপল ়েলে, আজ আর পোলনা দরোচর চিচঠ পার্ার আবা পনই।  

  

সালড়ে নটার সম ়ে অতীন উঠললা।  তার বরীলর পোলনা পপাবাে পনই।  রাচত্তলর এই 

অর্স্থ্ালতই পস এেটা িােঁদর ঢাো চদল ়ে পবা ়ে।  ঘর পেলে পর্রুলত না হলল শুধু শুধু গাল ়ে 

জামা োপড়ে িাপার্ারই র্া েী মালন হ ়ে? দুচদন ধলর পর্ব পিা গরম পলড়েলে।  এ পদলব 

ঘর গরম েরার র্ের্স্থ্া আলে, ঘর ঠাণ্ডা েরার পোলনা র্ের্স্থ্া পনই।  এই সালহর্লদর 

পদলবও প  এত গরম পলড়ে তা অতীন আলগ অনু র্ েলরচন।  চনউ ই ়েেব চেিংর্া লিলনও 

পস গ্রীেোলল গরম পপল ়েলে, চেন্তু এতটা ন ়ে, র্স্টলনর মতন র্ন্দর-বহলর  খন হঠাৎ 

হাও ়ো র্ন্ধ হল ়ে  া ়ে, তখন রীচতমতন চিটচিলট গরম লালগ।  

  

দ্রুত পেে ফাস্ট পসলর চনল ়েই অতীন পড়োর র্ই হালত চনল।  পাগললর মতন পড়োশুলনা 

শুরু েলরলে পস, চঠে েলোতা ়ে পরীক্ষার আলগোর চদনগুললার মতন।  পস েলোতার 

েো, র্নু্ধর্ান্ধর্লদর েো এের্ারও  ার্লর্ না, অচল চেিংর্া বচমবলার েো মলনও আনলর্ 

না।  তালে পড়োশুলনা পবষ েলর এলদব পেলে পালালত হলর্।  আলমচরো োড়োর আলগ পস 

র্স্টন পেলে অতত দূলর িলল  ালর্।  

  

সমূ্পণব নগ্ন অর্স্থ্া ়ে অতীন হালত এেটা র্ই চনল ়ে ঘলরর এে পোণ পেলে অনে পোলণ।  

পদৌলড়োলে।  চর্োনা ়ে শুল ়ে চেিংর্া পটচর্লল র্লস তার পড়ো ়ে চঠে মন লালগ না।  পদৌলড়ে 

পদৌলড়ে পড়ের্ার এেটা সুচর্লধ, তালত পড়োও হ ়ে, খাচনেটা র্ো ়োমও হ ়ে।  
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মালঝ মালঝ োমলত হ ়ে অর্বে।  জুচডর ততচর এগ পখল ়ে তার সচদবটা অলনেটা েলমলে 

র্লট চেন্তু ঘঙঘঙ োচবটা এলের্ালর  া ়েচন।  পস জনে পস চসগালরট খাও ়ো েচমল ়েলে চেন্তু 

পোলনা ওষুধ খালর্ না প্রচতো েলর র্লস আলে।  

  

এে সম ়ে তার সারা বরীর ঘালম জর্জলর্ হল ়ে পগল।  র্ো ়োম হল ়েলে  াললাই, 

পড়োশুলনাও মন্দ িললে না।  এখন চমচনট দলবে চরলসস পনও ়ো  া ়ে।  পতটিরাও পপল ়েলে 

খুর্।  ঘলর পগাটা েল ়েে র্ী ়োলরর েোন আলে, এ র্াচড়ের এেচট পািার্ী পেলল চনলজর ঘর 

পেলড়ে িলল  ার্ার সম ়ে তার এেটা চমচন চফ্রজ পলনলরা ডলালর চর্চক্র েলর পগলে 

অতীনলে।  অতীন র্ী ়োর চনল না, েচফর জনে জল িড়োললা।  গতোলই পস মাইলন পপল ়ে 

অলনে চেেু র্াজার েলর এলনলে, চেন্তু পস স্কি র্া র্ার্বলনর মতন হাডব চড্রিংেস চেেু 

পেলনচন, এে এে র্ী ়োর েোন প  এলনলে তাও ঘলর পোলনা অচতচে এলল তালে অফার 

েরর্ার জনে।  অতীন এখন প্রচতচট ডাইম ও চনলেল জমালত িা ়ে।  চসদ্ধােবর োলে এখলনা 

তার চেেু ধার আলে।  মাস পগলল তার র্াচড়ে াড়ো ও অনোনে খরি র্ার্দ মাইলনর অলধবলের 

পর্বী খরি হল ়ে  া ়ে।  হঠাৎ পপ্ললন পিলপ এ পদব পেলে পালালনাও তার পলক্ষ সম্ভর্ ন ়ে।  

পস পতা আসলল চনর্াচসত, েলর্ তার পম ়োদ পবষ হলর্? 

  

ঘালম প জা বরীর চনল ়েই অতীন ধপাস েলর শুল ়ে পড়েললা চর্োনা ়ে।  িােঁদরটা অলনেচদন 

োেঁিা হ ়েচন।  বচমবলা এলস পদখলল প্রেলমই এেটালন িােঁদরটা খুলল পফলল চদত।  এই 

িােঁদরটাও বচমবলারই পেনা।  বচমবলা এ ঘলর আর পোলনাচদন আসলর্ না।  

  

বচমবলালে চনশ্চ ়েই পেউ অচলর েো র্লল চদল ়েলে।  েীলজর ওপর দােঁচড়েল ়ে হঠাৎ পসই 

েোটা মলন পলড়ে চগল ়েচেল বচমবলার? তাোড়ো আর পতা পোলনা র্োখো পনই।  অচলর ওপর 

অচর্িার েলরলে অতীন, পস র্োপারটা তার চনলজর মুলখই র্লা উচিত চেল বচমবলালে।  

তা পস পালরচন, পসই জনে পস বাচে পপল ়েলে।  তার জীর্লন এখন অচলও পনই, বচমবলাও 

পনই।  না, অচললেও পস চেেুলতই চমলেে েো র্ললত পারলর্ না।   াে, তার আর োরুলেই 

দরোর পনই।  
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মালঝ মালঝ এেটা সাঙ্ঘাচতে তনরাবে প ন তদলতের মতন ঝােঁচপল ়ে পড়েলত িা ়ে।  েী হললা 

এই জীর্লন? এেটার পর এেটা  ুল।  তাহলল চে আর পর্েঁলি োোর পোলনা মালন হ ়ে? 

অেি, আশ্চ ব, মষতুে তালে পোেঁ ়ে না।  এই প  পসচদন তার সাইলেললর সলে এেটা গাচড়ের 

ধাক্কা লাগললা, তরু্ তার বরীলর এেটা আেঁিড়েও পড়েললা না? এইসর্ দুঘবটনা ়ে  খন-তখন 

পলাে মারা।   া ়ে।  

  

গাল ়ের ঘামটা শুলোলে না, এেটা জানলা খুললত হলর্,  চদ হাও ়ো আলস এেটু।  েচফ 

র্াচনল ়ে, োপটা হালত চনল ়ে এেচদলের পদার পালব দােঁচড়েল ়ে অতীন জানলার এেটা পািা 

খুলল চদল।  তার পোমর প বত পদখা  ালর্ না।  র্াইলর এলের্ালর তললা ়োলরর মতন পরাদ।  

এখান পেলে এেচট র্াচড়ের র্াগান পসাজাসুচজ পিালখ পলড়ে।  এই পরালদর মলধেও র্াগালন 

এেটা পডে-লি ়োলর আধলবা ়ো হল ়ে র্লস আলে এেচট  ুর্তী পমল ়ে।  গাল ়ের িামড়ো টান 

েরার েী সাঙ্ঘাচতে পিটিরা।  শুধু এেটা জাচে ়ো পরা, চেেু এেটা চক্রম পমলখলে সারা 

গাল ়ে, পমল ়েচটলে পদখালে পোলনা অল ়েল পপইচন্টিং-এর মতন।  

  

অতীন পমল ়েচটলে পদখলে না, এমচন বূনে দষচটিরলত তাচেল ়ে আলে।  তনরালবের তদতেটা 

োড়েলে।  না তালে।  খাচল মলন হলে, েী হললা, এ জীর্লন েী হললা? পদলবর সমাজর্ের্স্থ্া 

পাটার্ার জনে পাচরর্াচরে র্ন্ধন চেেঁলড়ে পর্চরল ়ে এলস শুধুমাত্র এেটা মানুষ খুন েলর 

পালালত হললা তালে? না, না, মালঠর মলধে ঐ পলােটালে অতীন মালরচন।  প -মষতুে 

সর্সম ়ে অতীনলে রক্ষা।  েলর, পসই মষতুেই অতীলনর হাত চদল ়ে ওলে পবষ েলর চদল ়েলে।  

নইলল, জীর্লন েক্ষলনা চর ল ার পোেঁলড়েচন অতীন, তরু্ তার গুচল পলােটার গাল ়ে 

লাগললা! অর্বে তারপলরও অতীন এেটা পলাহার ডাণ্ডা চদল ়ে পলােটালে চপচটল ়েচেল, 

তখন পস প লর্চেল, মাচনেদা পবষ! এেজন চর্প্লর্ী হল ়ে পস তার প্রচতলবাধ পনলর্ না? 

মাচনেদা এেটা চিচঠ চলখললন না, এতচদলনর মলধে, এমন চে পেৌচবে, তার সর্লিল ়ে 

চপ্র ়ে র্নু্ধ পেৌচবে, পসও চে  ুলল পগলে অতীনলে? 

  

র্াগালনর পসই  ুর্তীচট হঠাৎ উলঠ দােঁড়োলত পর্াঝা পগল, তার উর্ধ্ালেও পোলনা র্ক্ষর্ন্ধনী 

পনই।  পস পি ়োরটালে পটলন চনল ়ে পগল এেটা নোসপাচত গালের চনলি।  আবপালবর র্াচড়ে 
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পেলে পেউ তালে পদখলে চে না, তালত তার পোলনা লুলক্ষপই পনই।  এরা বরীর পদখালত 

 াললার্ালস।  অতীন এর্ার লক্ষ না েলর পারললা না প  পমল ়েচটর সারা বরীলরর তুলনা ়ে 

সুলগাল েনদুচট পর্বী ফসবা, পেচস ়োলরর পচরষ্কার দাগ।  

  

সলে সলে তার দরজা ়ে খট খট ব্ হললা।  প্রিণ্ড অপরাধলর্ালধ পেেঁলপ উঠললা অতীন।  

প ন পস িুচর েরলত চগল ়ে ধরা পলড়ে পগলে।  তাড়োতাচড়ে পদবা পটলন চদল পস।  চেন্তু চনলজর 

এই অর্স্থ্া ়ে দরজাই র্া পখালল েী েলর? 

  

জাচে ়োটা পাল ়ে গলালত গলালত পস চজলেস েরললা, হু ইজ ইট? 

  

র্াইলর পেলে পবানা পগল, আচম পসালমন।  আপনার পটচললফান।  

  

–এেটু ধরলত র্লুন, প্লীজ।  আচম একু্ষচন আসচে! 

  

এই সম ়ে পে তালে পটচললফান েরলর্? প ়েসা সো হ ়ে র্লল চসদ্ধােব েলর রাত দবটার।  

পর।  োল সলন্ধলর্লা জুচড়ে এের্ার পফান েলরচেল, অতীন দু’চদন সলন্ধলর্লা লোলর্ 

চনলজর োজ েরলত  া ়েচন, পসইজনে পস অতীলনর স্বালস্থ্ের পখােঁজ চনচেল।  জুচড এেচদন 

তালে রা্ন া েলর খাইল ়েলে।  অতীলনর উচিত তালেও এেচদন পডলে খাও ়োলনা।  এলদলব 

সর্সম ়ে এেটা অদষবে চর্চনম ়ে প্রো িলল।  

  

পোলন্টর মলধে এেটা বাটব গচলল ়ে চনল ়ে পর্টটা র্ােঁধলত র্ােঁধলত চসেঁচড়ে চদল ়ে পনলম এললা।  

অতীন।  চলচ িংরুলম এো মুখ িুন েলর র্লস আলে আচর্দ পহালসন।  েচদন ধলরই ওর মন 

খুর্ খারাপ।  পদব পেলে পোলনা চিচঠ পালে না, পটচললফালনও প াগাল াগ েরা  ালে না।  

  

পফানটা তুলল, ওচদলের েণ্ঠস্বর শুলন অতীলনর চবরদােঁড়ো চদল ়ে প ন এেটা ঠাণ্ডা জললর 

পস্রাত পনলম এললা।  বচমবলা? সচতে বচমবলা?  

  

বচমবলার গলা ়ে পোলনা আলর্গ পনই, পস বাত ালর্ র্লললা, সচর, র্ার্লু, পতামা ়ে চর্রক্ত 

েরলুম।  তুচম চে র্েে চেলল? ২৪৮ 
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অতীনও চনস্পষহ গলা ়ে র্লললা, পসরেম চেেু না।  বচমবলা র্লললা, আচম এেটা িাচর্ খুেঁলজ 

পাচে না।  তুচম চে আমা ়ে এেটু পহল্প েরলত পারলর্? 

  

অতীন র্লললা, িাচর্? চেলসর িাচর্? 

  

–আচম পতা প্রা ়েই িাচর্ হাচরল ়ে পফচল, এই িাচর্টা অলনেচদন ধলর খুেঁলজ পাচে না, মালন, 

আমার েলললজর ফাইল েোচর্লনলটর িাচর্, অলনে দরোচর োগজপত্র আলে, খুললত 

পারচে না।  র্লল এত অসুচর্লধ হলে–  

  

–পসজনে আচম েী েরলত পাচর? 

  

–িাচর্টা চে র্াই এচন িান্স পতামার ঘলর েখলনা পফলল এলসচে? তুচম চে  োেু ়োম চলচনিং 

েরার সম ়ে পোলনা িাচর্ পপল ়েলো? 

  

বচমবলার সলে পবষ পদখা হর্ার পর অতীন এেচদনও  োেু ়োম চলনার িালা ়েচন।  চেন্তু 

পোলর পোলনা িাচর্ পলড়ে োেলল চে পস পদখলত পপত না? 

  

–না, পোলনা িাচর্ পাইচন! 

  

–পতামার ও ়োডবলরালর্ আচম মালঝ মালঝ আমার হোির্োগটা ঝুচলল ়ে ১.খতুম।  ওখালন 

 চদ পলড়ে চগল ়ে োলে,  চদ এেটু খুেঁলজ দোলখা … 

  

–চঠে আলে, পদখলর্া খুেঁলজ… 

  

–র্ার্লু, োল েোচর্লনটটা পখাল৷ খুর্ই দরোর, আমার প্রলফসার এেটা োলজর  ার 

চদল ়েচেললন, পসটা  চদ োল সার্চমট না েচর…আচম পফানটা ধলর আচে, তুচম এেটু 

ও ়োডবলরার্টা খুেঁলজ পদলখ এলস র্ললর্ প্লীজ? 

  

–আো ধলরা, পদলখ আসচে! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 467 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পস চরচস ারটা নাচমল ়ে রাখলতই আচর্দ পহালসন পগামড়ো মুলখ র্লললা, আচম 

অপালরটরলে এেটা েল রু্ে েলরচে, এচন পমালমন্ট এলস প লত পালর।  

  

অতীন র্লললা, োলনেবন পপল ়ে পগলল ওরা ইন্টারলসপট েরলর্, তখন আপচন লাইন 

চনল ়ে পনলর্ন।  

  

পদৌলড়ে পস উলঠ পগল ওপলর।  তার মুখটা পতলতা লাগলে।  বচমবলা তার সলে শুধু এেটা 

িাচর্ চনল ়ে েো র্লল পগল? প ন এেটা িাচর্ খুেঁলজ পাও ়ো োড়ো অনে পোলনা র্োপালর 

তার অতীলনর সলে েো র্লার আগ্রহই পনই।  তার গলা ়ে অচতচরক্ত  দ্রতার েষচত্রম সুর।  

  

ও ়োডবলরালর্ পোলনা িাচর্ পলড়ে পনই পজলনও অতীন  াললা েলরই খুেঁলজ পদখললা।  বচমবলা 

এখালন তার হোির্োগটা ঝুচলল ়ে রাখলতা চঠেই।  এেচদন র্ষচটির চ লজ এলস বচমবলা তার 

বাচড়ে-সা ়ো-ব্লাউজ সর্ খুলল রুম চহটালর শুলোলত চদল ়ে অতীলনর পোন্ট-বাটব পলর 

চনল ়েচেল।  

  

পস সর্ প ন গত জল্র েো।  

  

চফলর এলস অতীন এর্ার পর্ব েচঠন গলালতই র্লললা, আমার ঘলর পতামার িাচর্ চেিংর্া 

  

অনে পোলনা চেেুই পলড়ে পনই! 

  

বচমবলা র্লললা, এিচট্রমচল সচর টু র্দার ইউ, র্ার্লু! চেেুলতই িাচর্টা পাচে না, আই 

 াস্ট টুে আ িান্স! েোঙ্কস অল দা পসইম! পতামার োচব হল ়েলে?  

  

–পে র্লললা, না পতা! 

  

–দু এের্ার োবচেলল।  বরীলরর  ত্ন চনও।  

  

–েোঙ্কস ফর দা অোড াইস! 
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অতীন চনলজই পরলখ চদল পফানটা।  তারপর আচর্দ পহালসলনর চদলে তাচেল ়ে  র্লললা, 

এখনও লাইন পানচন? র্লস োেুন, আবা োড়েলর্ন না।  গুড লাে! 

  

অতীন চঠে েরললা, চনলজর ঘলর চফলর চগল ়ে আর্ার পড়েলত পড়েলত পস জানলাটা পখালাই 

রাখলর্।  পালবর র্াচড়ের সরু্জ র্াগালন এেজন প্রা ়ে নগ্ন পশ্বতাচেনীলে পদখলত পদাষ েী? 

পদখলল পতা  াললাই লালগ।  জুচড়েলেও পস দু’এেচদলনর মলধেই পনমত্ন  েলর তার ঘলর 

এলন পর্েঁলধ খাও ়োলর্।  এলত পদাষ েী আলে? জুচড়ে পমল ়েচট পমালটই-সাধারণ অোলমচরোন 

পমল ়েলদর মত ন ়ে! 

  

তরু্ ওপলর ওঠর্ার আলগ পস পসালমলনর দরজার োলে দােঁড়োললা।  এলদলব োেলত োেলত 

এেটা ধনের্াদ-োলিালর অ েে হলতই হ ়ে।  েোঙ্কস আর েোঙ্ক ইউ সর্সম ়ে ঝুচলল ়ে 

রাখলত হ ়ে পঠােঁলট।  এেচট অতেত চর্ষাক্ত পটচললফান-ডাে হললও পসালমন ওপলর চগল ়ে 

অতীনলে এই পটচললফালনর খর্র চদল ়ে এলসলে, এ জনে তালে ধনের্াদ না জানালনা 

অতেত অ দ্রতা।  

  

দরজাটা প জালননা, প তলর গীটার র্াচজল ়ে গান িললে।  মলন হলে, পসালমন োড়োও ঘলর 

আরও পেউ আলে।  পসালমলনর এে অোলমচরোন র্ান্ধর্ী আলস মালঝ মালঝ।  অতীন 

দরজা ়ে মষদু পটাো চদল।  

  

পসালমলনর র্দলল অলধবে দরজা খুলল মুখ র্াচড়েল ়ে এেচট সুদববন  ুর্ে র্লললা, ইল ়েস? 

োম অন ইন! 

  

অতীন র্লললা, আচম পসালমলনর সলে এেটু েো র্ললত িাই! 

  

অপচরচিত  ুর্েচট সলর পগল, পসালমন দরজার োলে আসলতই অতীন র্লললা, আই  াস্ট 

ও ়োলন্টড টু েোঙ্ক ইউ! 
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পসালমন অতীলনর হাত ধলর পটলন র্লললা, আলর মবাই, প তলর আসুন না! এখালন আড্ডা 

হলে।  আমার এে র্নু্ধ সদে লিন পেলে এলসলে।  

  

অতীলনর আপচত্ত সলত্ত্বও পসালমন োড়েললা না, অতীনলে প তলর চনল ়ে পগল।  ঘরচট 

চসগালরলটর পধােঁ ়ো ়ে  চতব।  চেন্তু গন্ধটা চসগালরলটর তামালের ন ়ে, অনে চেেুর।  পসই 

অপচরচিত  ুর্েচট োড়োও পসালমলনর র্ান্ধর্ী চলিা রল ়েলে, তার ঢুলু ঢুলু পিাখ পদলখই 

পর্াঝা  া ়ে, পস গােঁজা পটলনলে।  এর আলগ দু’এেচদন েো র্ললই অতীন রু্লঝলে, এই 

চলিা নালমর পমল ়েচট এেচট প্রাক্তনী চহচপনী এর্িং এখনও  ারত-উ্াচদনী।  এর োলে 

 ারতর্ষব মালন।  গােঁজা-িরস-সাধু-স্ন োসী-অতীচন্দ্র ়ে দববন এর্িং পমাক্ষ সাধনা।  অেবাৎ দু’ 

হাজার র্ের আলগোর  ারতর্র্ষ।  

  

পসালমন র্লললা, চলিালে পতা তুচম পিলনাই, আর এ আমার র্ালের্নু্ধ, লিন পেলে 

পরশুই।  এ পদলব পা চদল ়ে পদবটালে ধনে েলরলে, এর নাম র্াপ্পা, সচর, র্াপ্পা ওর ডাে 

নাম,  াললা নাম পজোচত রা ়ে, ও অর্বে চনলজলে র্লল চজওচট পর! খুর্ সালহর্ পতা! আর 

এ আমার পনর্ার।  সচর, হাউসলহাল্ড পমট অোি পগ্রট স্কলার অতীন মজুমদার! আ চর ়োল 

নখবোলাইট লীডার ফ্রম পর্েল! 

  

অতীন রু্ঝলত পারললা, পসালমনও আজ তার র্ান্ধর্ীর পািা ়ে পলড়ে গােঁজা পসর্ন েলরলে।  

অনে সম ়ে পস অতীনলে আপচন র্লল, এখন র্লললা তুচম।  নেবালাইট লীডার র্লললা 

পেন? পসালমলনর সলে তার র্েচক্তগত র্োপার চনল ়ে পোলনাচদনই আললািনা হ ়েচন।  সর্াই 

সর্চেেু পজলন  া ়ে েী েলর? 

  

চলিা র্লললা, োট ইেঁট আউট! পলটস চহ ়োর দা সঙ! 

  

স্পোনীব গীটারটা তুলল চনল ়ে র্াজালত র্াজালত পসালমন ধরললা এেটা খােঁচট র্ািংলা গান 

: রচেলা  াসুর পগা, তুচম পেন দাওর হইলা না! ও রচেলা  াসুর পগা… 
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চলিা পসই গালন তাল চদলে মহা উৎসালহ এর্িং গলা পমলার্ার পিটিরা েরলে।  অতীলনর 

এেটা র্োপার  াললা লাগললা, চলিার র্ািংলা উচ্চারণ খুর্ খারাপ ন ়ে, পসালমলনর োে 

পেলে পস অলনেটা চবলখলে।  পসালমলনর নর্াগত চর্চলচত র্নু্ধ অর্বে এই গান খুর্ এেটা 

উপল াগ েরলে র্লল মলন হ ়ে না! 

  

পসালমলনর পলরর গান : ডাইল রালন্ধা পর োেঁিা মচরি চদ ়ো, গুরুর োলে লওগা মতর 

চর্রলল র্চস ়ো, ও মন ডাইল রালন্ধা পর! 

  

গালনর মালঝ মালঝ পসালমন চলিালে রু্চঝল ়ে চদলে অেব।  হঠাৎ পস পজোচত রাল ়ের চদলে 

চফলর র্লললা, আমার এই সালহর্ র্নু্ধটাও চেন্তু অলনে র্ািংলা েোর মালন পর্ালঝ না! েী 

পর র্োটা, তুই োেঁিা মচরি োলর ে ়ে পর্ালঝাস? 

  

পজোচত রা ়ে চিচর্ল ়ে চিচর্ল ়ে র্লললা, আই আিারস্টোি েডচল দা চমচনিং! র্াট পহা ়োট ইজ 

োেঁিা মচরি! 

  

–গ্রীন চিচল! োেঁিা লঙ্কা! বালা, তুই-ও পতা র্াঙাললর র্াচ্চা, তুই োেঁিা মচরি চিচনস না? 

োেঁিা মচরি োড়ো ডাল রা্ন াই হ ়ে না।  

  

পজোচত রা ়ে র্লললা, মাই ফাদার ও ়োজ আ র্াঙাল অলরাইট, র্াট আই হাডবচল 

চরলমমর্ার চ চজচটিং দোট পাটব অফ আও ়োর োচন্ট্র! 

  

চলিা র্লললা, পলটুস হী ়োর অোনাদার সঙ! ডাইল র োলি পর, োসা মচরি 

চড ়ো…লা চল, লা চল।  

  

তারপলরই পস অতীলনর চদলে আঙুল পদচখল ়ে র্লললা, পহা ়োট হোেঁপনড়ে টু দোট গাই? চহ 

চসম টু র্ী পর্ারড়ে টু পডে! 

  

অতীন র্স্তুত গান শুনচেল না, এ ঘলরর পোলনা র্োপালর মলনাল াগও চদলত পালরচন, পস 

পালার্ার সুল াগ খুেঁজচেল।  তার চেেুই  াললা লাগলে না।  
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পস সলিতন হল ়ে, মুলখ েটির েলর হাচস ফুচটল ়ে র্লললা, না, পসালমনর্ারু্, গান েরুন, গান 

েরুন, গালনর মাঝখালন এত েো  াললা লাগলে না।  

  

পসালমন র্লললা, তুচম এত পগামড়ো মুখ েলর আলো পেন  াই? েী হল ়েলে? তুচম এখালন 

র্লস আলে।  অেি তুচম প ন এখালন পনই।  তাহলল পবালনা।  এর্ালর পতামালে চনল ়ে এেটা 

গান গাইচে! 

  

গীটালর খাচনেটা টুিং টািং েলর পস গাইললা, তুই লালপাহাড়েীর পদলব  া, রাঙামাচটর পদলব 

 া, পহো ়ে তুলর মানাইলে না পগা! ইলক্কর্ালর মানাইলে না পগা! 

  

গাইলত গাইলত এচগল ়ে এলস পস অতীলনর েুতচন ধলর পনলড়ে চদল ়ে র্লললা, পহো ়ে তুলর 

মানাইলে না পগা! ইলক্কর্ালর মানাইলে না পগা! তুই লালপাহাড়েীর পদলব  া… 

  

পসালমলনর এই গানচট পগলে পগল অতীলনর মাো ়ে।  খাচনে পলর ওপলর চনলজর ঘলর এলস 

দরজা র্ন্ধ েলর পস ঝরঝর েলর োেঁদললা, োেঁদলত োেঁদলত চনলজই ঐ গানটা গাইলত 

লাগললা।  র্ারর্ার! 

  

পসালমলনর ঘলর চলিার সচনর্বন্ধ অনুলরালধও অতীন গােঁজা রা চসগালরলট টান চদলত রাচজ 

হ ়েচন, চেন্তু পসালমলনর পপড়োপীচড়েলত চেেু খার্ার পখলত হল ়েলে।  পসালমলনর র্নু্ধ পজোচত 

রা ়ে খুর্ সালহর্ হললও মাে পখলত  াললার্ালস।  চর্লললত  াললা মাে পাও ়ো  া ়ে না, 

অোলমচরো ়ে।  মাে অলঢল।  পসালমন রা্ন া েলরলে এ পদলবর ইচলব অেবাৎ বোড মাে! পস 

মাে অতীলনর মুলখ পরালিচন, পস দু এে টুেলরা প লঙ পখললও র্াচেটা পফলল চদল ়েলে 

পগাপলন।  ইচলব শুনললই তার র্ার্ার েো মলন পলড়ে।  র্ার্া ইচলব মাে  াললার্ালসন খুর্।  

এে এেচদন রাচত্তরলর্লা ইচলব মাে চনল ়ে আসলতন অলনে উৎসাহ েলর, মা রাগারাচগ 

েরলতন, অতীনও দু এের্ার।  পখলত িা ়েচন, র্ার্া দুিঃখ পপল ়েলেন।  তখন চেেু রু্ঝলত 

পালরচন, চেন্তু এখন পস-সলর্র উপলচি হ ়ে।  পবলষর চদলে র্ার্া প ়েসার অ ালর্ 

পতলাচপ ়ো মাে চেনলতন।  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 472 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

এেটা স্মষচত পেলে অনে স্মষচত।  এ র্াচড়েলত এেটা র্ালরা ়োচর পরচফ্রজালরটর োো সলত্ত্বও 

অতীন চনলজর ঘলরর জনে আর এেটা বোর চফ্রজ চেলনলে।  চেন্তু তালদর েলোতার 

র্াচড়েলত আজও চফ্রজ পনই।  েতর্ার পস প লর্লে, এেটা চফ্রজ পেনার জনে মালে টাো 

পাঠালর্।  েলোতা ়ে এেটা চফ্রলজর দাম েত, িার পােঁিলবা ডলার হলর্ চনশ্চ ়েই? অত 

টাো অতীন পোো ়ে পালর্? পস চনলজই এখনও েুচলল ়ে উঠলত পারলে না।  পদলব সর্াই 

মলন েলর, অোলমচরো ়ে  া-ই  া ়ে, তারাই লক্ষ লক্ষ টাো পরাজগার েলর!…দাদা 

র্ললচেল, িােচর েলর।  পস মালে এেটা অল ওল ়ে  পরচডও চেলন পদলর্।  দাদা চদলত 

পালরচন, অতীনও পতা এর র্ার্া-মালে চেেুই পদ ়েচন! ফুলচদ র্রিং হাউস সাজবন োোর 

সম ়ে চনলজর সামানে উপাজবলন র্াচড়ের জনে এেটা পরচডও চেলনচেল।  প মন েলরই পহাে, 

অতীন সামলনর মালসই মাল ়ের নালম অতত এে পবা ডলার পাঠালর্! 

  

পসালমলনর র্নু্ধ পজোচত রা ়ে আর এেটা েো মলন েচরল ়ে চদল! পজোচত রা ়ে মালঝ মালঝই 

 ুরু েুেঁিলে তাোচেল অতীলনর চদলে, এে সম ়ে পস চজলেস েরললা, আপনালে আলগ।  

পোো ়ে পদলখচে র্লুন পতা? 

  

এইসর্ েো শুনললই অতীন   ়ে পা ়ে।  তলর্ চে এই পেললচট জলপাইগুচড়ে চেিংর্া 

উত্তরর্ািংলা পেলে এলসলে? রাজনীচতর সলে জচড়েত চেল? পুলরালনা প্রসে খুেঁচিল ়ে তুললর্? 

  

অতীন আড়েটির গলা ়ে র্ললচেল, আচম লিলন চেেুচদন চেলাম র্লট, র্াট আই পডান্ট চেিংে 

উই পমট চর্লফার! 

  

পজোচত রা ়ে মাো ঝােঁচেল ়ে র্ললচে, পনা, নট ইন লানড়োন! তারও আলগ।  আচম মানুলষর 

মুখ মলন রাখলত পাচর, আপনালে পিনা লাগলে, চেন্তু পোো ়ে পদলখচে চঠে মলন েরলত 

পারচে 

  

অতীন র্ললচেল, হ ়েলতা আমার মতন পিহারার অনে োরুর সলে আপচন গুচলল ়ে 

পফললেন।  আপনালে আচম আলগ পদচখচন।  
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অতীন সলর চগল ়েচেল পজোচত রাল ়ের পাব পেলে।  এ েো চঠে, পজোচত রা ়েলে পস আলগ 

েখলনা পদলখচন।  পর্ব লম্বা িওড়ো পিহারা পজোচত রাল ়ের, অতীলনর পেলে দু’ িার র্েলরর 

র্ড়ে হলর্ র্ল ়েলস, এর মলধেই তার মাো ়ে সামানে টাে পলড়েলে।  পিালখর দষচটিরলত তীক্ষ্ণতা 

আলে।  

  

এেটু পলর পজোচত রা ়ে আর্ার তার োলে এলস োেঁধ েুেঁল ়ে র্ললচেল, পলট চম ট্রাই 

এলগইন।  আপচন েখলনা চর্হালরর এেটা বহলর, পদওঘর অর তর্দনােধাম, এরেম 

এেটা জা ়েগা ়ে োেলতন? আপনার পোলনা আত্মীল ়ের গালনর ইেুল চেল?  

  

সলে সলে অতীলনর সর্ মলন পলড়ে পগল।  মাো ়ে টােপড়ো, এই চনখুেঁত সালহর্ী পপাবাে 

পরা সুপুরুষ র্েচক্তচটলে প দ েলর পস পদখলত পপল এেচট পজদী চেলবারলে।  পদওঘর! 

র্াপ্পা! রু্লা মাচসর পেলল! এের্ার রু্লা মাচসলদর সলে চত্রেূট পাহালড়ে পর্ড়োলত  াও ়ো 

হল ়েচেল, পসর্ার চে র্াপ্পা চেল সলে? পসর্ালরর েো মলন না োেললও আর এের্ার 

পুলজার সম ়ে পদওঘলর চগল ়ে এই র্াপ্পার সলে খুর্  ার্ হল ়েচেল, পস প্রা ়েই পখললত 

আসলতা তালদর সলে, পসই র্ল ়েলসই পস ইিংচরচজ গান গাইলতা।  অতীলনর পিল ়ে তার 

দাদার সলেই র্াপ্পার র্নু্ধত্ব হল ়েচেল পর্বী।  

  

অতীলনর উদ্ভাচসত মুখ পদলখ পজোচত রা ়ে র্ললচেল, ইউ চস, আই পডান্ট ফরলগট 

পফলসস! অলনেচদন আলগোর েো, তাই না? তুচম খুর্ পপাল ়েচট্র চরসাইট েরলত।  

পতামার েো আমার পারচটেুলারচল মলন আলে, োরণ, এেচদন হঠাৎ পতামার সলে 

আমার মারামাচর হল ়েচেল, আচম ঘুচষ পমলর পতামার নাে ফাচটল ়ে চদল ়েচেলাম।  

  

–আমার ন ়ে, আমার দাদার! 

  

–পতামার দাদালে পমলরচেলাম? অফ পোসব, পতামরা দু  াই চেলল, চঠে! পতামালদর দু’ 

 াইল ়ের মুলখর খুর্ চমল আলে পতা! পদাষটা আমারই চেল।  আই ও ়োজ প চর 

ইমপালচস  পদাজ পডইজ, পলর আচম চরলগ্রট েলরচে।  পতামার দাদা এখন পোো ়ে 
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আলেন, পদলব? তালে চিচঠ পলখার সম ়ে তুচম জাচনল ়ে চদও প্লীজ প , পসই পজোচত রা ়ে 

এতচদন পলরও চসনচস ়োরচল তার োলে ক্ষমা িাইলে! 

  

চনলজর ঘলর চফলর অতীলনর র্ারর্ার এইসর্ েোই মলন পড়েলত লাগললা।  পদওঘলরর 

পসই চদনগুললা েী অপূর্ব সুন্দর চেল, হোেঁ, এই র্াপ্পার সলে তার দাদার এের্ার মারামাচর 

হল ়েচেল র্লট, দাদা চর্লবষ মারামাচর েরলত পারলতা না, র্াপ্পাটাই চেল পগােঁ ়োর, চেন্তু 

পস এমন চেেু না, পলর র্াপ্পার সলে দাদার আর্ার  ার্ও হল ়ে চগল ়েচেল,  তদূর মলন 

পলড়ে।  দাদার সলে তার মুলখর চমল আলে, এেো পতা র্হুচদন পেউ র্ললচন! 

  

আজ সারাচদন পড়োশুলনা েরার েো চেল, অনে পোলনা েো এের্ারও  ার্লর্ না চঠে 

েলরচেল অতীন, চেন্তু এখন পড়োশুলনা মাো ়ে উলঠ পগল,  ত রালজের পুলরালনা েোই 

মলন পড়েলে! পিালখর জল পস সামলালত পারলে না চেেুলতই।  পহো ়ে তুমা ়ে মানাইলে না 

পগা! ইলক্কর্ালর মানাইলে না পগা! 

  

এে সম ়ে মুখ তুললতই পস পদখলত পপল তার পটচর্ললর এে পোলণ এেটা িাচর্ পলড়ে 

আলে।  পস দারুণ িমলে উঠললা।  এ চে র্োপার? মোচজে নাচে? এখালনই পলড়ে আলে 

িাচর্টা, অেি পস গত দু’ সিালহর মলধে এের্ারও পদখলত পা ়েচন? মাঝখালন পেউ এলস 

পরলখ পগলে? না, তা হলতই পালর না।  তার ঘলর অনে পে ঢুেলর্? দরজার র্াইলর 

পালপালসর তলা ়ে তার ঘলর পঢাোর আর এেটা িাচর্ আলে র্লট, বচমবলা েখলনা সখলনা 

এো এলস পড়েলল পসটা র্ের্হার েরলতা।  চেন্তু বচমবলা এই েচদলনর মলধে তার ঘলর 

আসলর্, পস প্রশ্নই ওলঠ না।  িাচর্টা আলগ পেলেই এখালন পলড়ে আলে, অতীন পখ ়োল 

েলরচন, হ ়েলতা পোলনা র্ইলত িাপা পলড়ে চগল ়েচেল, এ োড়ো আর েী র্োখো হলত পালর? 

  

িাচর্টা অতীন হালত তুলল চনল ়ে িুপ েলর র্লস রইললা।  পোট এেটা িাচর্, পটচর্ল ললে 

দম পদর্ার িাচর্র মতন, হোেঁ, ফাইল েোচর্লনলটর িাচর্ও এই রেমই হ ়ে।  বচমবলা এই 

িাচর্টাই খুেঁজলে, তালত পোলনা সলন্দহ পনই।  দরোচর িাচর্, তরু্ পসটার েো এতচদন পর 

মলন পড়েললা বচমবলার? 
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এখন এটা চনল ়ে েী েরা  া ়ে? বচমবলালে পফান েলর র্ললর্, এলস চনল ়ে প লত? না, তা 

হ ়ে না।  বচমবলালে পোলনা েুলতালতই পস আর তার র্াচড়েলত আসলত র্ললত পালর না।  

বচমবলা আজ পটচললফালন প -সুলর েো র্লললা, তালতই পর্াঝা  া ়ে, পস সর্ সম্পেব চে্ন  

েলর চদল ়েলে।  অতীন এতচদন িাচর্টা পদখলত পা ়েচন, আজও পটচললফান েরার সম ়ে 

খুেঁজলত এলস পা ়েচন, এখন হঠাৎ পপল ়ে পগল, এটা চে বচমবলা চর্শ্বাস েরলর্? 

  

সর্লিল ়ে সহজ উপা ়ে, িাচর্টা এেটা খালম  লর পপাস্ট েলর পদও ়ো।  এখালন অলনে 

পলাে পহালটললর িাচর্  ুল েলর পলেলট চনল ়ে িলল  া ়ে, পলর পোলনা এেটা জা ়েগা 

পেলে পপালস্ট পসই িাচর্ পহালটলল পফরত পাচঠল ়ে পদ ়ে।  

  

পপাস্ট েরলল বচমবলা িাচর্টা পশুর আলগ পালর্ না।  বচমবলা র্লচেল, োল সোলল িাচর্টা 

ওর চর্লবষ দরোর।  এইসর্ িাচর্ ডুচপ্ললেট েরা অলনে ঝালমলার র্োপার।  অতীলনর 

উচিত িাচর্টা পপৌেঁলে চদল ়ে আসা।  বচমবলার সলে তার আর পোলনা সম্পেব পনই, তলর্ 

পুলরালনা সম্পলেবর খাচতলর চে পস এইটুেু উপোর েরলত পালর না! 

  

র্াচড়ে পেলে পর্রুলর্ না প লর্চেল, তাও পর্রুলত হললা।  পস অর্বে দাচড়ে োমাললা না, 

সাইলেলটাও চনল না।  সলন্ধ হলত এখনও চেেুটা পদচর আলে, পস হােঁটলর্।  বচমবলার সলে 

পদখা েলরও িাচর্টা পপৌেঁলে পদর্ার এেটা উপা ়ে প লর্ পফলললে পস।  বচমবলার র্াচড়ের 

পলটার র্লি পস িাচর্টা পফলল চদল ়ে আসলর্ পগাপলন।  িাচর্টা পসইজনে পস এেটা সাদা 

খালম  লর এলনলে।  োল সোলল পর্রুর্ার আলগ বচমবলা পলটার র্ি পদখলর্ই।  

  

এেটু ঘুর পলে আলে আলে হােঁটলত লাগললা অতীন।  আোলব আর্ার পমঘ জলমলে,  াে, 

গরমটা এর্ার োটলর্।  আজ রাচত্তলরই ঝমঝচমল ়ে র্ষচটির নামলত পালর।  সচদবটা জলম শুেলনা 

হল ়ে পগলে তার রু্লে, আর এের্ার র্ষচটির না চ জলল গললর্ না।  

  

পালব চস্ট্রলট বচমবলালদর র্াচড়ের োলে পপৌেঁলোলত পপৌেঁলোলত অন্ধোর হল ়ে এললা।  চেন্তু 

এেটু দূলর েমলে দােঁচড়েল ়ে পড়েললা অতীন।  ঐ র্াচড়ের পলিব দােঁচড়েল ়ে চতনচট সাদা 

পেলললমল ়ে গল্প েরলে।  ওলদর সামলন চদল ়ে চগল ়ে পলটার র্লি চে চেেু পফলা  া ়ে? 
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পফলললও ওরা চেেুই র্ললর্ না, অতীলনর চদলে চফলরও তাোলর্ না, তরু্, ওলদর মলধে 

পেউ  চদ অতীনলে চিলন।  পফলল? অতীন চনলজই প  িাচর্টা পফরত চদলত এলসলে, পস 

েো পস োরুলে জানালত িা ়ে না।  

  

এেটা চস্ট্রট লাইলটর চনলি দােঁচড়েল ়ে পর পর দুলটা চসগালরট পপাড়োললা অতীন।  চসগালরট 

টানললই োচব আসলে, তরু্ এো এো চে িুপ েলর দােঁচড়েল ়ে োো  া ়ে? পেলললমল ়েগুললা 

প   ালে না! এই িাচর্টা পদর্ার পলরই বচমবলার সলে সর্ প াগাল ালগর ইচত।  পর্রুর্ার 

আলগ অতীন খুর্  াললা েলর চনলজর ঘরটা পদলখ এলসলে, বচমবলার আর পোলনা চেেুই 

পসখালন পলড়ে পনই।  িাচর্টা পটচর্ললর ওপলরই চেল, এটা প ন প্রা ়ে এেটা চমরাল।  

  

রাো ়ে এো এো দােঁচড়েল ়ে োেলত দারুণ পর্াো পর্াো লালগ।  োেঁধটা উেঁিু েলর রল ়েলে।  

দুপুরলর্লা পসালমলনর ঘলর অত তহ হিা হচেল চেন্তু অতীন তার সলে সুর পমলালত 

পালরচন।  পস আলমচরোন পেলললমল ়েলদর সলেও প্রাণখুলল চমবলত পালর না, র্াঙালী 

চেিংর্া  ারতী ়েলদর সলেও হৃদেতা হ ়ে না।  সর্ জা ়েগালতই পস আড়েটির, এমন চে এই প  

এো এো দােঁচড়েল ়ে োো, এখালনও পস স্বা াচর্ে ন ়ে।  পহো ়ে তুমা ়ে মানাইলে না পগা! 

ইলক্কর্ালর মানাইলে না পগা! 

  

পেলললমল ়ে চতনচট এর্ার র্াচড়ে পেলে পর্চরল ়ে অতীলনর সামলন চদল ়েই িলল পগল।   াচগেস 

অতীন  া ়েচন, ওলদর মলধে এেচট পমল ়ে বচমবলালদর পালবর ঘলরই োলে।  বচমবলার পর্ান 

সুচমর মুলখামুচখও পড়েলত িা ়ে না অতীন।  সুচমলে পস   ়ে পা ়ে।  

  

আরও দু চমচনট অলপক্ষা েরার পর অতীন এলগাললা।  খামটা পলেট পেলে র্ার েলর 

হালত চনল ়েলে।  পরপর অলনেগুললা চিচঠর র্াি, এর মলধে পোনটা বচমবলালদর? এই 

জা ়েগাটা ়ে আললা জ্বালা পনই।  সুইিটা পোো ়ে পে জালন! আলধা-অন্ধোলরর মলধেই 

অতীন ঝুেঁলে ঝুেঁলে র্াির নামগুললা পড়েলত লাগললা।  
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প তলরর দরজাটা পঠলল হঠাৎ পর্চরল ়ে এললা বচমবলা, প্রেলম পস অতীনলে পদখলত পা ়েচন, 

দ্রুত পনলম প লত  াচেল, অতীন পসাজা হল ়ে দােঁড়োলতই পস মুখ পফরাললা।  র্লল উঠললা 

র্ার্লু? 

  

অতীন খামসুদ্ধ হাতটা র্াচড়েল ়ে চদল ়ে চনরাসক্ত গলা ়ে র্লললা, পতামার িাচর্! 

  

প ন িাচর্ ব্টা পস জীর্লনই পবালনচন, এইরেম প্রগাঢ়ে চর্স্মল ়ে বচমবলা র্লললা, িাচর্? 

চেলসর িাচর্? 

  

অতীন  ুরু েুেঁিলে র্লললা, পতামার িাচর্, হাচরল ়ে পফললচেলল! পসটা চে পপল ়ে পগলো 

নাচে? 

  

সলে সলে আর্ার র্দলল পগল বচমবলা, হাহাোলরর মতন তার গলা প লঙ পগল, পস 

র্লললা, না, পাইচন, আমার িাচর্ হাচরল ়ে পগলে! 

  

অতীন র্লললা, এই নাও, আমার ঘলরই পলড়ে চেল, আচম আলগ পদখলত।  পাইচন।  
  

অতীলনর পিালখর চদলে না শুচেল ়ে বচমবলা খামটা চনল।  চনলজর হাতর্োলগ পসটা  রলত 

চগল ়েও পফলল চদল মাচটলত।  তখুচন তুলল পনর্ার র্দলল পস ঘুলর চগল ়ে পদ ়োললর চদলে 

মুখ েলর হু-হুেঁ েলর পেেঁলদ পফলল র্লললা, তুচম আমা ়ে ক্ষমা েলরা র্ার্লু,  চদ পালরা, 

 চদ পালরা, আচম আর পোলনাচদন পতামালে মুখ পদখালত পারলর্া না! 

  

বচমবলার ো্ন াটা অতীলনর নোোচম মলন হললা।  মানুষলে অপমান েলর, চদলনর পর চদন 

অর্লহলা পদচখল ়ে তারপর এের্ার ক্ষমা িাইললই হললা! বচমবলা তার সলে আর সম্পেব 

রাখলত িা ়ে না পসটা পসাজাসুচজ র্লল চদললই পারলতা, এত নাটে েরার েী দরোর 

চেল? 

  

অতীন েড়ো গলা ়ে র্লললা, ক্ষমা টমার েী আলে! আচম পতামার িাচর্টা আলগ খুেঁলজ 

পাইচন, আই অোম সচর ফর দোট! 
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বচমবলা পদ ়োলল মাো পরলখ র্লললা, র্ার্লু, তুচম আমালে  ুলল প ও! আচম পতামার 

োলে।  চমলেে েো র্ললচে।  আচম খারাপ, খুর্ খারাপ, আচম পতামার প াগে নই।  আচম 

অলনে েো  ুলল  াই, পলালে চর্শ্বাস েলর না, আচম ইলে েলর পতামা ়ে চমলেে েো 

র্চলচন র্ার্লু, সচতে আমার মলন চেল না…।  

  

–চমলেে েো? েী চমলেে েো তুচম র্ললচেলল আমালে? 

  

–এেটা সািংঘাচতে চমলেে, মালন, এমন এেটা অনো ়ে আচম পগাপন েলর পগচে,  ার 

পোলনা ক্ষমা পনই! 
  

–অনো ়ে? চেলসর অনো ়ে? আমার সলে পতামার… 

  

তুচম চজলেস েলরচেলল, আমার সলে আলগ োরুর সম্পেব চেল চে না।  পেউ আমালে 

েখলনা আদর-লেউ আমালে আলগ েুেঁল ়েলে, আচম র্ললচেলাম, না, পেউ না, পসটা চমলেে 

েো র্ার্লু! চেন্তু আচম ইলে েলর পতামালে ঠোলত িাইচন র্ার্লু, সচতে আমার মলন 

চেল না! লিংলফললা েীলজ তুচম এেটা োগজ েুচড়েল ়ে চনলল, তালত এেটা েচর্ পদলখ হঠাৎ 

সর্ মলন পলড়ে পগল।  চে চে চে, র্ার্লু, আচম পতামালে ঠোলত চগল ়েচেলুম।  আচম নটির, 

আচম, আচম, পতামার মতন এেজন মানুষলে।  

  

এর্ালর অতীলনর অর্াে হর্ার পালা।  এসর্ েী র্ললে বচমবলা? বচমবলা আর  াই েরুে, 

তার মতন পমল ়ে োরুলে ঠোলর্, চমলেে েো র্ললর্, এটা চর্শ্বাস েরা  া ়ে না।  বচমবলা 

পজদী, অচ মানী, চেন্তু পস চেেুলতই অসৎ হলত পালর না! 

  

–তুচম আমালে চমলেে েো র্ললচেলল? না, আচম তা চর্শ্বাস েচর না।  

  

–আমার জীর্নটাই চমলেে হল ়ে পগলে, র্ার্লু! ঐ োগজটা ়ে এেটা র্াচ্চা পমল ়ের েচর্ 

চেল, চঠে আমার ঐ র্ল ়েলস…আমালদর র্াচড়েলত এেজন মাস্টার মবাই োেলতন, আমরা 

তালে মাস্টারলজেই র্লতুম,  াইলর্ান সর্াইলে পড়োলতন, পসই মাস্টারলজেঠু এেচদন 
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আমার পঠােঁলট… আমালে পজার েলর পোলল চনল ়ে…আমার ফ্রে খুলল, আচম  ল ়ে অোন 

হল ়ে চগল ়েচেলাম, চেন্তু আচম নটির, নটির, র্ার্লু, পতামালে র্চলচন আলগ, তুচম আমালে এত 

চর্শ্বাস েলরচেলল 

  

অতীন বচমবলার হাত পিলপ ধলর র্লললা, এসর্ েী র্ললো তুচম? পতামার আট-ন র্ের 

র্ল ়েলস েী এেটা ঘলটচেল, পসই জনে তুচম এরেম েরলো? তুচম চে পাগল হল ়ে পগলল 

নাচে? 

  

বচমবলা চনলজলে োচড়েল ়ে পনর্ার পিটিরা েরলত েরলত র্লললা, আমালে আর েুেঁল ়ো না 

র্ার্লু, আচম পতামার প াগে নই, আচম  ীষণ খারাপ? 

  

সচতেই প্রা ়ে উ্াচদনীর মতন পহেঁিচে তুলল তুলল োেঁদলে পদলখ অতীন তালে পজার েলর 

রু্লে পিলপ ধলর র্লললা, চমচল, িুপ েলরা! িুপ েলরা! আট ন’ র্ের র্ল ়েলস, তখন 

পতামার  াললা েলর োন হ ়েচন, পসইসম ়ে এেটা পার াটব পতামার বরীর েুেঁল ়েচেল, পসটা 

আর্ার এেটা মলন রাখর্ার মতন র্োপার নাচে? এটা জানলল আচম চেেু মলন েরলর্া, 

তুচম আমালে এতই অচডবনাচর  ালর্া? তুচম আমালে এেটুও পিলনাচন? 

  

জল রা মুখখানা তুলল বচমবলা ধারাললা গলা ়ে র্লললা, এইসর্ শুলনও তুচম আমালে 

পঘ্ন া।  েরলর্ না? 

  

অতীন র্লললা, অত পোট র্ল ়েলসর ওটা পতা পোলনা র্োপারই ন ়ে, র্ড়ে র্ল ়েলসও পেউ 

 চদ 

  

হঠাৎ পোলনাচদন পতামার বরীর চনল ়ে হললও আচম চেেুই  ার্তাম না।  তরু্ তুচম আমার 

োলে পচর্ত্র! 

  

–আমার মলর প লত ইলে হল ়েচেল র্ার্লু! আচম আত্মহতো েরার েো প লর্চেলুম, আচম 

ও ়োচবিংটন চড চস-লত চগল ়ে এেচদন চবচপিং চপল–  
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–চেিঃ চমচল! িুপ েলরা, িুপ েলরা, তুচম আমালে েত েটির চদল ়েলো জালনা না? আমালে 

তুচম এেটা েোও র্ললাচন…।  

  

র্ার্লু, আচম প লর্চেলুম, সারা জীর্ন পতামালে আমার এই মুখটা আর পদখালত পারলর্া 

না! 

  

অতীন এর্ার চজ  চদল ়ে বচমবলার পিালখর জল পিলট চনলত লাগললা।  সু চম এলস পড়েলত 

পালর, চেিংর্া অনে পেউ পদখললা র্া না পদখললা তালত চেেু আলস  া ়ে না।  অতীন পটর 

পপল তার রু্ে অসম্ভর্ পজালর োেঁপলে, বচমবলারও সারা বরীর োেঁপলে েরের েলর।  শুধু 

দুচট হৃদ ়ে ন ়ে, দুচট বরীর্ও পরস্পলরর জনে র্োেুল হল ়ে চেল।  

  

সুচম র্াচড়েলত পনই।  এেটু পলর বচমবলা অতীনলে পডলে চনল ়ে পগল প তলর।  তারপর 

ো্ন া ়ে-হাচসলত, আদলর-উত্তালপ োটলত লাগললা সম ়ে।  এর আলগ পোলনাচদন ওরা এই 

ঘলর চমচলত হলত সাহস েলরচন।  চেন্তু আজ সর্চেেু তুে।  

  

এে সম ়ে বচমবলার পালব শুল ়ে এেটা চসগালরট ধরার্ার পর অতীন  ার্ললা, এর্ার চে 

পস বচমবলালে অচলর র্োপারটা সর্ খুলল র্ললর্? পরক্ষলণই পস মন র্দলল পফলললা! 

বচমবলার র্াচলো র্ল ়েলসর ঐ তুে ঘটনাটার সলে তার আর অচলর সম্পলেবর পোলনা 

তুলনাই িলল না।  এখন অচলর েো তুললল অচললে পোট েরা হলর্! অচলর প্রচত হাজার 

অচর্িার েরললও অচলর ম বাদালে তুে েরার পোলনা অচধোর তার পনই।  

৩২. আজ রালতই অচলর পপ্লন 

আজ রালতই অচলর পপ্লন, অেি চরজা ব র্োলঙ্কর পারচমবান পাও ়ো পগল দুপুর পদড়েটার 

সম ়ে।  অেবাৎ পসইসম ়ে প বত অচলর  াও ়োটা অচনচশ্চত চেল।  পাবলপাটব পেলে আরম্ভ 

েলর প্রা ়ে সর্ েটা সরোচর অচফলসই প্রা ়ে পবষ মুহূলতবর আলগ োজ হ ়ে না।  অচলর 

পেলেও তার র্ার্া উলিগ আর উৎেণ্ঠা ়ে অলনে পর্বী োচহল হল ়ে পড়েললন।  
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র্োলঙ্কর োজ পবষ েলরই অচললে পদৌলড়োলত হললা চফ্র স্কুল চস্ট্রলট এেটা দচজবর পদাোলন।  

অচল পরচডলমড পপাবাে পরলত পালর না।  বীলতর   ়ে পদচখল ়ে অলনলেই অচললে র্লললে 

েল ়েেটা পটচরউললর ব্লাউজ ও ড্র ়োর চনল ়ে প লত, এেজন পিনা দচজবর োলে তার মাপ 

পদও ়ো চেল, আলগরচদন প বত পস পসগুললা পডচল াচর চদলত পালরচন।  চেেু চেেু 

উপহালরর চজচনসও চেলন চনল ়ে  াও ়ো দরোর।  অনর্রত এে জা ়েগা পেলে আর এে 

জা ়েগা ়ে পোটােুচট, অচলর সলে সর্বক্ষণ রল ়েলে র্ষবা।  

  

এরই মলধে অচলর মলন এেটা অপরাধলর্াধ খিখি েরলে।  আজ দুপুলর মমতা তালে 

পনমত্ন  েলর খাও ়োলর্ন র্লললেন, েল ়েেচদন আলগই েো পদও ়ো আলে, মমতারা 

চনশ্চ ়েই অলপক্ষা েরলেন।  ওেঁলদর র্াচড়েলত পটচললফান পনই, তাই খর্রও পদও ়ো  া ়েচন, 

পসখালন এের্ার প লতই হলর্।  র্ষবা র্লললে আজ পস সারাচদন োেলর্ অচলর সলে, 

এলের্ালর এ ়োরলপালটব তুলল চদল ়ে আসলর্।  র্ষবালে চে অতীনলদর র্া চড়েলত চনল ়ে  াও ়ো 

 া ়ে? মমতাোেীমা অচলর সলে চনচরচর্চললত েো র্ললর্ন র্লল আর োরুলেই পনমত্ন  

েলরনচন।  

  

পপৌলন চতনলটর সম ়ে অচল চনরুপা ়ে ালর্ র্লল উঠললা, র্ষবা, র্ার্লুদার মা আমালে 

ওলদর র্াচড়েলত পখলত র্লললেন, এের্ার না পগলল ওেঁরা খুর্ দুিঃখ পালর্ন।  তুই  াচর্ আমার 

সলে, এেটু র্সচর্ ওখালন? 

  

র্ষবা রীচতমতন চর্রক্ত হল ়ে র্লললা, আজই পনমত্ন ? পতার মাো খারাপ, পবষচদন পেউ 

পনমত্ন  পন ়ে? রাত পদড়েটা ়ে পপ্লন, পতার এখন র্াচড়েলত চগল ়ে চর্শ্রাম পনও ়ো উচিত, তা 

োড়ো আরও েত খুেঁচটনাচট দরোচর চজচনলসর েো মলন পড়েলর্… 

  

পমপম আর পেৌচবেলদর র্োপালর জচড়েল ়ে পড়ো ়ে এর মলধে অচল চনলজই আলগ আর 

মমতার সলে পদখা েরলত পালরচন।  পদাষটা পতা অচলরই! তা োড়ো আজ সোল পেলে 

পদড়েটা প বত প  শুধু চরজা ব র্োলঙ্কই ধনা চদল ়ে র্লস োেলত হলর্, তা চে অচল আলগ 

রু্লঝচেল? পস প লর্চেল, পবষ চদনটালতই দুপুলর তার চেেু েরার োেলর্ না।  
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অচল র্লললা, আমালে এের্ার প লতই হলর্ পর, র্ষবা! 

  

র্ষবা র্লললা, চঠে আলে, তুই ঘুলর আ ়ে, আচম পতালদর র্াচড়েলত র্সচে।  এেঘণ্টার পর্বী 

পদচর েচরস না! 

  

বহলরর উপালত মমতালদর র্াচড়ে  খন পপৌেঁলোললা অচল, তখন চতনলট র্ালজ।  পস প্রা ়ে 

হােঁফালে! 

  

আদালত পেলে েুচট চনল ়ে এেটার সম ়ে র্াচড়ে িলল এলসলেন প্রতাপ, োরুরই খাও ়ো 

হ ়েচন, সর্াই অলপক্ষা েরলেন অচলর জনে।  অচলর পিাখমুলখর অর্স্থ্া পদলখ চবউলর উলঠ 

মমতা র্লললন, এেী, েী হল ়েলে পতার, আজ  াও ়ো হলর্ না? 

  

র্োঙ্ক চল ়োলরলন্সর ঝালটর ঘটনাটা প্রতাপ সচর্োলর শুনললন এর্িং গজরালত লাগললন।  

অনুমচত  খন চদলই, আলগ চদলল েী হলতা? আজই  ার্ার তাচরখ, এেচট পমল ়ে এো 

এো অত দূর চর্লদলব  ালর্, তার প  েতখাচন পটনবন হ ়ে, তা চে ওই সরোচর 

পলােগুললা পর্ালঝ না? 

  

মমতা র্লললন,  াে, পবষপ বত পতা র্ের্স্থ্া হল ়েলে! এখন পখলত পর্াস, অচল, তারপর 

েো র্ললর্া? 

  

অচল চলটির মুলখ র্লললা, আর এখন পখলত ইলে েরলে না, োেীমা! 

  

মমতা অচলর মাো ়ে হাত রু্চলল ়ে আদর েলর র্লললন, সচতে, এত পদৌলড়োদৌচড়ে েরলল 

চে আর চখলদ োলে? এেটুখাচন পখল ়ে পন, প টুেু ইলে হ ়ে, পতার জনে েইমালের পাতলা 

পঝাল েলরচে, তুই েইমাে  াললার্াচসস, ওলদলব পতা আর এসর্ মাে পাও ়ো  া ়ে না! 

  

সোল পেলেই অচল চেেু খা ়েচন, পখলত র্লস পদখললা, তার খারাপ লাগলে না, প তলর 

এেটা িাপা চখলদ রল ়ে চগল ়েচেল চঠেই।  
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আজ অচল চর্লদলব  ালর্, তাই হঠাৎ পস সেললর এেসলে মলনাল ালগর পেন্দ্রমচণ হল ়ে 

উলঠলে।  মুচ্ন -টুনটুচনরা এেদষচটিরলত তার খাও ়ো পদখলে।  

  

সুপ্রীচত পনই, পরশুচদন সুপ্রীচতলে  চতব েরলত হল ়েলে নীলরতন হাসপাতালল।  তােঁর 

চেডচনলত অসহে র্েো, অপালরবন েরা োড়ো গচত পনই।  

  

প্রতাপ চজলেস েরললন, তা হলল েী চঠে হললা, অচল, তুই চে মাঝপলে লণ্ডলন পেলম 

 াচর্? 

  

েইমালের োেঁটা র্ােলত র্ােলত অচল র্লললা, হোেঁ, লণ্ডলন চতনচদন োেলর্া।  র্ার্ার এে 

র্নু্ধ আলেন, তােঁর র্াচড়েলত।  

  

প্রতাপ র্লললন, হোেঁ, রলমব দাবগুি, আচমও চিচন, পস এ ়োরলপালটব আসলর্ পতালে চনলত? 

  

অচল র্লললা, হোেঁ।  র্ার্ার সলে পফালন েো হল ়েলে।  

  

মমতা র্লললন, তুতুললেও চললখ পদও ়ো হল ়েলে, পসও চনশ্চ ়েই এ ়োরলপালটব পদখা েরলত 

আসলর্ পতার সলে।  আমার পতা মলন হ ়ে, তুতুলই পজার েলর পতালে চনল ়ে  ালর্ তার 

োলে।  

  

প্রতাপ এেটা দীঘবশ্বাস পফলললন।  এ র্াচড়ের দুচট পেলললমল ়ে িলল পগলে চর্লদলব।  পেন 

প ন মলন হ ়ে, তারা হাচরল ়ে পগলে চিরোললর মতন।  পেললটার পতা পদলব পফরার পে 

র্ন্ধ, আর তুতুল, পস তার মালে এত  াললার্াসলতা, পসও তার মাল ়ের েলটিরর েো চিতা 

েলর না? 

  

মমতা র্লললন, চদচদর অসুলখর েো চে তুতুললে জানালনা চঠে হলর্? চেডচনর 

অপালরবন এমন চেেু  ল ়ের পতা না! শুধু শুধু অতদূলর র্লস পমল ়েটা দুচশ্চতা েরলর্! 

  

প্রতাপ পোলনা মতামত চদললন না।  
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মমতা চনলজই চসদ্ধাত চনল ়ে র্লললন, আমার পতা মলন হ ়ে, না র্লাই  াললা।  তুই ওসর্ 

চেেু র্চলস না পর, অচল।  র্লচর্, আমরা সর্াই  াললা আচে।  

  

অচলর তৎক্ষণাৎ মলন হললা, হাসপাতালল সুপ্রীচতর সলে তার এের্ার পদখা েলর  াও ়ো 

উচিত।  সুপ্রীচত চনশ্চ ়েই পসরেম আবা েলর রল ়েলেন।  এচদলে র্াচড়েলত এেগাদা 

আত্মী ়েস্বজলনর আসর্ার েো চর্লেলল, অলনলেই পিনাশুলনা োরুর জনে চজচনসপত্র 

পাঠালর্।  তরু্ সলন্ধর আলগ খাচনেটা সম ়ে র্ার েরলতই হলর্ অচললে।  

  

প্রতাপ এর্ার র্লললন, মাস পদলড়েে আলগ তুতুল চললখচেল, চবগচগরই পস পদলব আসলর্ 

এের্ার।  তারপর আর তার পোলনা সাড়োব্ পনই।  েী র্োপার চেেুই রু্ঝলাম না।  

  

মমতা র্লললন, তারপলরও পতা তুতুললর দুখানা চিচঠ এলসলে।  তুচম পদলখাচন পর্াধ হ ়ে।  

ও প্রা ়ে প্রলতেে সিালহই চিচঠ পললখ, পস চর্ষল ়ে ও পমল ়ের পোলনা গাচফলচত পনই।  

  

প্রতাপ র্লললন, দুখানা চিচঠ চললখলে আচম জাচন, চেন্তু তালত পদলব পফরার চর্ষল ়ে পতা 

আর চেেু উচ্চর্ািে েলরচন! চদচদ অলনে আবা েলরচেল, লাস্ট চিচঠ পার্ার পর পেলেই 

পতা চদচদর পপট র্েোটা র্াড়েললা! 

  

মমতা র্লললন, পোলনা অসুচর্লধ ়ে পলড়েলে চনশ্চ ়েই।  হ ়েলতা েুচট পালে না।  ওলদলব েুচট 

পাও ়ো খুর্ বক্ত না? 

  

প্রতাপ র্লললন, হোেঁ, েুচট পাও ়ো বক্ত।  তা হললও পেউ চে র্ার্া-মাল ়ের সলে পদখা 

েরর্ার জনে পদলব পফলর না।  

  

অচপ্র ়ে প্রসেটা এড়োর্ার জনে মমতা তাড়োতাচড়ে অচললে র্লললন, তুই লণ্ডলন পপৌেঁলেই 

আমালদর এেটা চিচঠ চদস, পেমন? 

  

অচল আলমচরো ়ে পড়োশুলনা েরলত  ালে র্লল মমতাই প ন সর্লিল ়ে পর্বী খুবী 

হল ়েলেন।  অচলর সলে র্ার্লুর পদখা হলর্।  অচল িমোর পমল ়ে, র্ার্লুর মতন 
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পগােঁ ়োরলগাচর্ন্দ, মাো-গরম পেলললে অচল চঠে সামলল রাখলত পারলর্।  আর প  েোটা 

দুই পচরর্ালরর মলধে আজও এের্ারও উচ্চাচরত হ ়েচন, পসটা চে এর্ার ঘটলর্ না? 

  

মাে খাও ়ো হল ়ে পগলে অচলর, মমতা এেটা পোট্ট র্াচট েলর খাচনেটা পাল ়েস চদললন 

তালে।  

  

অচল র্লললা, োেীমা, আচম আর পখলত পারচে না।  চমচটির খালর্া না! 

  

মমতা পঠােঁট চটলপ পহলস র্লললন, এেটুখাচন মুলখ পদ অন্তত।  

  

পাল ়েস রােঁধর্ার োরণটা মমতালে র্ললত হললা না, মুচ্ন  র্লল উঠললা, আজ পেন পাল ়েস 

রা্ন া হল ়েলে জালনা, অচলচদ? আজ পোড়েদার জ্চদন।  পোড়েদা পতা আর পখলত পপল না, 

তুচম এেটু খাও, পোড়েদালে চগল ়ে র্ললা! পোড়েদা পর্াধ হ ়ে চনলজর জ্চদলনর েো মলনই 

রালখ না! 

  

মমতার মনটা প্রস্ন তা ়ে  লর পগল, প্রলতেে পেলললমল ়ের জ্চদলনই চতচন পাল ়েস রা্ন া 

েলরন।  পসই নেবলর্েলল িােচর েরলত  ার্ার পর পেলেই অতীন আর র্াচড়েলত আলসচন, 

চতন চতনলট জ্চদন পস র্াচড়ের র্াইলর, তরু্ মমতা প্রলতেে র্ের তার জ্চদলন পাল ়েস 

পর্েঁলধলেন।  েী আশ্চ ব প াগাল াগ, অচল আজ র্াইলর  ালে, আজই র্ার্লুর জ্চদন, 

আজ অচললে চতচন এই পাল ়েস খাও ়োলত পারলেন র্লল েত  াললা লাগললা।  

  

পাল ়েস মুলখ চদলত চগল ়ে েল ়েে মুহূতব অনেমনস্ক হল ়ে পগল অচল।  র্ার্লুদার জ্চদন 

র্ললই আজলের চদলন চর্লবষ েলর অচললে পনমত্ন  েলরচেললন মমতা।   চদ অচল 

পবষপ বত আসলত পারলতা, তা হলল মমতা েত আঘাত পপলতন! এরপর পাল ়েসটুেু সর্ 

পবষ েলর পস র্লললা, দারুণ  াললা হল ়েলে, োেীমা, নারলোল চদল ়ে রা্ন া েলরলেন, 

আর এেটু চদন! 
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মমতা চেিংর্া প্রতাপ মুখ ফুলট এেটা েো চজলেস েরলত পালরনচন।  মুচ্ন  চজলেস 

েরললা, পোড়েদালে পতামার  ার্ার েো জাচনল ়েলে পতা? পোড়েদা উত্তর চদল ়েলে? 

  

অচল লাজুে  ালর্ র্লললা, হোেঁ।  র্স্টন পেলে চনউ ই ়েেব এলস আমালে এ ়োরলপালটব চরচস  

েরলর্ চললখলে।  লণ্ডন পেলে আচম োইট নাম্বার আর তাচরখ জাচনল ়ে পদলর্া।  

  

প্রতাপ র্লললন, মলমা, এর্ার অচললে পেলড়ে দাও, ওর চনশ্চ ়েই আরও অলনলের সলে 

পদখা েরর্ার আলে।  

  

মমতা উলঠ চগল ়ে এেটা পোলেট চনল ়ে এলস র্লললন, এই পন, অচল, এটা আচম পতার 

জনে এলনচে, তুই না র্ললত পারচর্ না! 

  

অচল প্রা ়ে আেঁতলে উলঠ র্লললা, এত দাচম টাোইল বাচড়ে! োেীমা, আমার অলনে বাচড়ে 

জলম পগলে, পর্বী চনলত পারলর্া না, এটা মুচ্ন লে চদন! 

  

মমতা েদ্ম ধমে চদল ়ে র্লললন, তুই পন পতা! পতার নাম েলর চেলনচে, তুই পরচর্ ওখালন 

চগল ়ে–  

  

প্রতাপ র্লললন, সুচতর বাচড়ে চে ওখালন পরার পস্কাপ পালর্? 

  

অচল বাচড়েটা হালত চনল ়ে র্লললা, হোেঁ, তা পরা  ালর্।  ওখালন রু্চঝ গরম পলড়ে না? রঙটা 

খুর্ সুন্দর, এটা আচম চনল ়ে  ালর্া, োেীমা! 

  

মুচ্ন  র্লললা, অচলচদ, তুচম আজই এটা পলর প ও।  

  

মমতা এরপর খাচনেটা েুচণ্ঠত ালর্ র্লললন, পতার চে অলনে চজচনসপত্তর হল ়ে পগলে 

অচল? র্ার্লুর জনে দু-এেটা চজচনস চনল ়ে প লত পারচর্? 

  

অচল র্লললা, হোেঁ, হোেঁ, পেন চনলত পারলর্া না? েুচড়ে পেচজ প বত অোলাউড, েম নাচে? 
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মমতা র্লললন, র্ার্লুর জনে এেটা বাটব, আর এে চবচব চঘ।  ও চঘ চদল ়ে গরম  াত 

পখলত  াললার্ালস, ও পদলব মাখন পাও ়ো পগললও চঘ পতা পাও ়ো  া ়ে না! 

  

মুচ্ন  র্লললা, আচম পোড়েদার জনে েখানা রুমাল পদলর্া।  আলমচরো ়ে সুচতর রুমাললর 

খুর্ দাম।  ফুলচদর জনে ব্লাউজ পীস আর এেলজাড়ো দুল।  

  

মমতা র্লললন, র্ার্লুর জনে এেটু আিার আর পােঁপর আর… 

  

প্রতাপ এর্ার র্াধা চদল ়ে র্লললন, আর র্াচড়েও না, আর র্াচড়েও না।  পমল ়েটার ঘালড়ে েত 

েী িাপালর্? 

  

মমতা র্লললন, তুতুললর জনে এেটা বাচড়ে পতা চনলতই হলর্।  পসটাও আচম আলগই চেলন 

পরলখচে।  

  

প্রতাপ র্লললন, তুতুল পদলব আসর্ার েো চললখচেল,  চদ চবগচগর আসলত পালর, তা 

হলল আর তার জনে বাচড়ে পাঠালনার েী দরোর? 

  

মমতা ঝঙ্কার চদল ়ে র্লল উঠললন, তরু্ পাঠালত হ ়ে, তুচম পর্ালঝা না, পসালঝা না, িুপ 

েলরা পতা! 

  

অচল তুতুললর বাচড়েটাও হাত পপলত চনল।  

  

প্রতাপ র্লললন, র্েস, এ প বত।  আিার পােঁপর-টাপর আর চদলত হলর্ না।  ওলদর োস্টমলস 

অলনে সম ়ে ফুড পমলটচর ়োল অোলাউ েলর না, োগলজ পলড়েচে।  

  

অচল র্লললা, না, এগুললাও চদল ়ে চদন োেীমা।  চনল ়ে পতা  াই, োস্টমস  চদ অোলাউ 

না েলর তখন র্ললর্া, পতামরা তা হলল রালখা।  চনলজরাই খাও! 

  

মমতা র্লললন, তুতুল আিার খা ়ে না।  চঘল ়ের চবচব পেলে তুই অলধবেটা তুতুললে পঢলল 

চনলত র্চলস।  
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চর্দা ়ে পনর্ার সম ়ে মমতা অচললে জচড়েল ়ে ধলর র্লললন, তুই অতদূলর  াচর্, জীর্লন।  

প -লমল ়ে এো এো েষষ্ণনগলর প বত  া ়েচন।  খুর্ সার্ধালন োচেস অচল, আর আমার 

পেললটালে র্চলস–  

  

পেলললে েী র্ললত হলর্ তা আর জানালত পারললন না, চমতা, হঠাৎ তােঁর পিালখ জল এলস 

গলা রু্লজ পগল।  ো্ন া ়ে ো্ন া টালন।  অচলও সামলালত পারললা না চনলজলে।  চেলসর জনে 

এই ো্ন া পে জালন! 

  

প্রতাপ অনেচদলে মুখ চফচরল ়ে র্লললন, অচল, আর পদচর েচরস না।  পতার র্ার্ার সলে 

েো হল ়ে আলে, রাচত্তলর আচমও  ালর্া এ ়োরলপালটব।  

  

র্ার্লুর সমল ়ে প্রতাপ প লত পালরনচন।  এেটা পিারাই চজচনলসর মতন র্ার্লুলে পািার 

েরা হল ়েচেল পগাপলন।  তাও পট্রলন তালে আলগ পাচঠল ়ে পদও ়ো হ ়ে  র্লম্ব।  চর্মানচর্হারী 

প্রতাপলে হাওড়ো পস্টবলনও প লত পদনচন,  চদ পুচলব প্রতালপর ওপর নজর পরলখ োলে, 

তা হলল এেটা ঝুেঁচের র্োপার হলর্।  প্রতাপলে পসচদন অনেচদলনর মতই র্সলত হল ়েচেল 

আদাললতর এজলালব।  পােঁি-পােঁিটা মামলার চহ ়োচরিং শুনলত হল ়েচেল তধ ব ধলর।  

  

আজ অচল  ালর্, আজলের চদনটা প্রতালপর পলক্ষ  াললা ন ়ে।  চদচদলে হাসপাতালল  চতব 

েরলত হল ়েলে র্লল মনটা  াললা পনই।  হাসপাতাললর চর্শ্রী পনািংরা পচরলর্লব, পজনালরল 

ও ়োলডব সাত-সলতলরা রেম রুগীলদর সলে শুল ়ে আলেন সুপ্রীচত।  প্রেমচদন পসখালন 

চদচদলে পরলখ আসার সম ়ে প্রতালপর রু্ে মুিলড়ে মুিলড়ে উঠচেল।  মালখানগলরর  র্লদর্ 

মজুমদালরর েনো, র্রানগলরর এেদা চর্খোত সরোর পচরর্ালরর র্ধূ, সুপ্রীচতলে র্াধে 

হল ়েই চদলত হল ়েলে পজনালরল ও ়োলডব, অলনে পিটিরা েলরও েোচর্ন পাও ়ো  া ়েচন।  

চদচদলে নাচসবিংলহালম রাখার সাধে পনই প্রতালপর।  পেউ চে চর্শ্বাস েরলর্ প  এই 

মচহলারই পমল ়ে চর্লললতর ডাক্তার! সুপ্রীচত প্রতাপলে মাোর চদচর্ে চদল ়েলেন, তােঁর 

অসুলখর েো  ালত চেেুলতই তুতুললে চিচঠলত জানালনা না হ ়ে।  
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েচদন ধলর প্রতালপর চনলজর বরীরটাও  াললা  ালে না।  মাোটা চঝম চঝম েলর মালঝ 

মালঝ।  এটা তােঁর এেটা পুলরালনা পরাগ, রাো ়ে ঘালট এরেম হললই শুল ়ে পড়েলত ইলে 

েলর।  এই অস্বচেটার জনে রাচত্তলর ঘুমও হলে না  াললা।  এখন চদচদর অসুখ, প্রতাপ 

চনলজর এই বারীচরে অসুচর্লধর েো োরুলে জানানচন।  

  

তরু্ চতচন অচললে চর্দা ়ে জানালত এ ়োরলপালটব  ালর্নই চঠে েলরলেন।  অচললে চতচন খুর্ 

পেন্দ েলরন।  অচলর মুলখর মলধেই এমন এেটা পচরে্ন তার োপ আলে,  া আজোল 

খুর্ই দুলব , প ন পস জালনই না অনো ়ে োলে র্লল।  

  

অচলর সলে প্রতাপও র্াইলর পর্চরল ়ে এললন।  িারলট পর্লজ পগলে, চতচন হাসপাতালল 

চদচদর োলে  ালর্ন।  মমতা-মুচ্ন রা সোলল চগল ়েচেল।  এ পর্লা প্রতালপর  াও ়োর পালা।  

  

অচল চজলেস েরললা, োোর্ারু্, আপনালে আচম খাচনেটা পপৌেঁলে পদলর্া?  

  

প্রতাপ র্লললন, নালর, আচম এই পতা ঢােুচর ়ো পস্টবন পেলে পট্রন ধলর িলল  ালর্া।  

চব ়োলদা ়ে, তালতই সুচর্লধ হলর্।  তুই েতচদন চর্লদলব োেচর্, অচল, চেেু চঠে েলরচেস? 

  

অচল র্লললা, দু র্েলরর পর্বী এেচদনও ন ়ে! আপচন চললখ রাখলত পালরন, প্রতাপোো।  

ওখালন চগল ়ে পতা আমালে আর্ার এম এ েরলত হলর্।  এে র্েলর পর্াধ হ ়ে পবষ েলর 

উঠলত পারলর্া না।  চপ এইি চড েরার চর্ন্দুমাত্র র্াসনা আমার পনই।  দু এেটা পার্চলচবিং 

ফালমব পট্রচনিং পনর্ার ইলে আলে র্রিং।  

  

প্রতাপ র্লললা, হোেঁ, তাই েচরস।  খুর্ পর্বীচদন োচেস না।  তুই পতার র্ার্া-মা’র 

অলনেখাচন  রসা।  তলর্, র্ার্লুলে তুই র্চলস, পস প ন হঠাৎ চফলর আসার পিটিরা না 

েলর।  পদলবর অর্স্থ্া েীরেম, তুই পতা পদলখই  াচেস।  পুচলব এখন এেটু নেবাল গন্ধ 

পপললই পেলল গুললালে খুন েরলে।  আরও অতত র্ের দুল ়েে োটুে … 
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অচল চজলেস েরললা, প্রতাপোো, তুতুলচদর মা’র অসুখটা েী খুর্ চসচর ়োস? তুতুলচদর 

সলে পদখা হলল পতা চজলেস েরলর্ই।  

  

উত্তর পদর্ার জনে প্রতাপ এেটু সম ়ে চনললন।  এেটা চসগালরট ধচরল ়ে প  পেলড়ে র্লললন, 

ডাক্তাররা পতা র্ললেন, খুর্ এেটা  ল ়ের চেেু পনই।  পতার োেীমা প  র্লললা, তুতুললে 

চেেু না জানালত, চদচদরও পসটাই ইলে।  না জানালনাই  াললা পর্াধ হ ়ে।  তুতুল ওখালন 

এেজনলে চর্ল ়ে েরলত পিল ়েচেল, পস র্োপালর তুই চেেু জাচনস? 

  

অচল দু চদলে মাো নাড়েললা।  

  

প্রতাপ র্লললন, তুতুল আমালদর মতামত না চনল ়ে আলগই এেজনলে পেন্দ েলরলে, 

পসইজনেই চদচদর অচ মান হল ়েলে খুর্।  তুতুল পতা পসরেম পমল ়ে চেল না।   াই পহাে, 

পস সম্পলেবও তুতুল আর চেেু পললখ না।  

  

পরক্ষলণই প্রতাপ র্েে হল ়ে র্লললন, তুই আজ  াচেস, পতালে এত সর্ েো  ার্লত 

হলর্ পতা! তুই  া, র্াচড়েলত সর্াই চনশ্চ ়েই র্েে হল ়ে উলঠলে এতক্ষলণ।  পতার মাল ়ের 

সলেও পতা খাচনেটা সম ়ে োটাচর্! 

  

গাচড়ের দরজা খুলল চদল ়ে তুতুললে উঠলত চদল ়ে প্রতাপ র্লললন, চগল ়েই চেন্তু চিচঠ 

চলচখস! 

  

অচল র্াচড়েলত এলস পদখললা র্ষবা োড়োও তার েলললজর েল ়েেজন র্নু্ধর্ান্ধর্ী এলস র্লস 

আলে তার ঘলর।  পদাতলা ়ে র্ার্ার োলে এলসলেন তােঁর েল ়েেজন র্নু্ধ এর্িং তােঁলদর স্ত্রীরা 

চতনতলা ়ে মাল ়ের োলে।  সারা র্াচড়ে  চতব মানুষজন, প ন এেটা উৎসর্।  

  

চনলজর র্নু্ধলদর সলে গল্প েরলত পারললা না অচল, মা তালে পডলে পাঠাললন।  মাল ়ের 

ঘলর মচহলালদর েল ়েেজলনর মুখলিনা, েল ়েেজন এলের্ালর অপচরচিতা।  এলদর 

সেললরই পেলল চেিংর্া পমল ়ে-জামাই চেিংর্া  াই-টাই পেউ োলে চর্ললত–আলমচরো ়ে।  
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প্রলতেলেরই হালত এেচট েলর পোলেট।  অচল চদলবহারা হল ়ে  ালে, এতসর্ চজচনস, 

এত চঠোনা, পস সর্ সামলালর্ েী েলর? 

  

মুলখর ওপর োরুলেই পোলনা র্োপালর না র্ললত পালর না অচল, মাল ়ের চনলদবলব 

সর্াইলেই প্রণাম েলর।  সেললরই চজচনসপত্র এে জা ়েগা ়ে পরলখ চদলে অচল।  পস চনলে 

এেটা সুটলেব, এতগুচল পোলেট দুলটা সুটলেলবও আেঁটলর্ না।  মা-ও চেেু রু্ঝলেন না, 

পবষ প বত র্ার্ার সাহা ে চনলত হলর্ অচললে।  

  

সম্ভ্রাত পিহারার মচহলারা শুধু প  আপনজলনর জনে উপহার দ্রর্ে চদলেন অচললে তাই-

ই ন ়ে, উপলদবও চদলেন অলনে।  অচল মাো পনলড়ে শুলন  ালে সর্।  

  

এেজন এমনচে র্লল উঠললন, এই র্ল ়েলসর পমল ়েলে চর্ল ়ে না চদল ়ে চর্লদলব পাঠালো, 

েলোণী, পতামার সাহস পতা েম ন ়ে! পবলষ  চদ পতামার সালহর্জামাই হ ়ে? 

  

েল ়েেজন মচহলা চমচটিরর র্ািও এলনলেন।  তােঁরা ওই চমচটির েলোণীলে পদনচন, অচলর 

হালত তুলল চদল ়ে র্ললেন, পতামার জনে এলনচে! অচল চে আজই এই সর্ চমচটির খালর্, না 

সলে চনল ়ে  ালর্? 

  

পেৌচবে-পমপমলদর ঘাটচবলা ়ে পপৌেঁলে চদল ়ে অচল েলোতা ়ে চফলর এলসলে মাত্র 

িারচদন আলগ।  এর মলধে গত চদন সালতলে পস এত চমলেে েো র্লললে, তার এতচদলনর 

জীর্লনও পসরেম র্ললত হ ়েচন।  পস মার োলে চমলেে েো র্লললে, র্ার্ার োলে চমলেে 

েো র্লললে।  চমলেে েো সম্পলেব তার মলনর মলধে এেটা ঘষণার  ার্ চেল, এখন পস 

চনলজর োলে পচরষ্কার োোর জনে অনর্রত মলন মলন র্লল  ালে উইচল ়োম পব্ললের 

দুলটা লাইন : 

  

A t r u t h  t o l d  wi t h  ba d  i nt e nt  

i s  wor s e  t ha n  a l l  l i e s  t ha t  y ou  c a n  i nv e nt … 
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সচতেেো র্লা অলনে সম ়ে ক্ষচতের।  অচল এর্ার প্রতেক্ষ ালর্ চনলজ তা রু্লঝলে।  

পমপলমর েো ়ে সাক্ষে পদর্ার জনে পস পেৌচবলের োলে মাচনেদার নালম চমলেে েো 

র্লললে, পস সম ়ে সচতে েো র্ললল পেৌচবেলে র্ােঁিালনা প ত না।  পেৌচবলের সারা 

বরীলর র্োলণ্ডজ র্লল পট্রলন পনর্ার সম ়ে পেৌচবেলে বাচড়ে পচরল ়ে পমল ়ে সাজালনা 

হল ়েচেল, নইলল তার সারা বরীর ঢাো প লতা না।  পট্রলনর োমরার এে পোলণ পেৌচবে 

মাো ়ে পঘামটা চদল ়ে ঘুলমর  ান েলর পলড়েচেল।  খড়েগপুর পস্টবলন দােঁড়োর্ার পলরই পসই 

োমরা ়ে চতনজন পুচললবর পলাে উলঠচেল।  এমনই িমেপ্রদ র্োপার, তালদর মলধে 

এেজন চিনলত পারললা অচললে।  অচল চেন্তু পুচলবচটলে পিলন না।  চেন্তু পস অচলর নাম 

চঠেঠাে র্লললা, তার র্ার্ালে পিলন, অচললদর র্াচড়েলত পস োত্রজীর্লন এলসলে 

েল ়েের্ার, অচলর র্ার্া নাচে তার পড়োশুলনার র্োপালর চেেু সাহা ে েলরচেললন।  পসই 

পলােচট অচললে প ই চজলেস েরললা প  পস পোো ়ে  ালে, অমচন অচল উত্তর চদল ়েচেল, 

পস তার এে অসুস্থ্ চদচদলে তােঁর শ্বশুরর্াচড়ে রােঁচিলত পপৌেঁলে চদলত  ালে।  েী েলর প  এই 

উত্তরটা পসই মুহূলতব তার মাো ়ে এললা, তা পস চনলজই এখলনা রু্ঝলত পারলে না।  অদু্ভত 

োজ হললা তালতই।  পুচলব চতনচট োমরার চেেু পলালের ঘুম  াচঙল ়ে নানা েো 

চজলেসর্াদ েরচেল, অচললদর োলে আর পঘষললাই না।  দামামা র্ধ্চনর মতন ব্ হচেল 

তখন অচলর রু্লের মলধে, চেন্তু তার মুখ পদলখ পেউ চে চেেু রু্লঝলে? পুচললবর পসই 

পেললচটলে চমচটির পহলস অচল র্ললচেল, আপচন আসলর্ন এেচদন আমালদর র্াচড়েলত, 

র্ার্ালে র্ললর্া আপনার েো! 

  

পসইসম ়ে সচতে েো র্লাটা মানুষ খুন েরার মতন অপরাধ হলতা না? দারুণ আহত ও 

অসুস্থ্ হললও পেৌচবে তার সলে অস্ত্রটা পরলখচেল এর্িং পস চঠে েলরই পরলখচেল, 

পুচললবর োলে পস চনরীহ ালর্ ধরা পদলর্ না, পুচলব তালে চেেু চজলেস েরলত এললই 

পস গুচল িালালত।  েী এেটা সাঙ্ঘাচতে র্োপার হলতা তা হলল! 

  

এমনচে র্ষবালেও অচল সচঠে র্ললচন, পস পমপলমর সলে পোো ়ে চগল ়েচেল।  ঘাটচবলা 

নামটাই উচ্চারণ েরা চনচষদ্ধ।  এেটা চর্রাট পগাপনী ়েতার পর্াঝা পস র্হন েলর িলললে।  
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আজ সারাচদন ধলর তার এত র্েেতা, এত পলােজলনর সলে েো র্ললত হলে, তরু্ 

প তলর প তলর পস অনর্রত প লর্ িলললে পেৌচবে-পমপমলদর েো।  চনশ্চ ়েই ওলদর 

আর পোলনা চর্পদ হ ়েচন।  

  

এের্ার র্ার্ার ডাে শুলন পদাতলা ়ে পনলম  ালে অচল, অলিনা পপ্রীলদর সামলন লাজুে 

লাজুে মুলখ দােঁচড়েল ়ে আঙুল খুেঁটলত খুটলত অর্াতর েো শুলন প লত হলে।  এের্ার পদৌলড়ে 

আসলে র্নু্ধলদর োলে, পসখালন শুনলত হলে নানারেম রচসেতা।  অচল পঠােঁলট হাচস 

পফােঁটালে র্লট চেন্তু চেেুলতই প ন প াগ চদলত পারলে না।  এরই মলধে মাল ়ের ঘলর এে 

দূর সম্পলেবর চপচসমা এেটা হাসেের র্োপার েরললন।  

  

এই চপচসমা এ র্াচড়েলত চর্লবষ আলসন না।  এর পোলনা পেলললমল ়ে আত্মী ়োও লণ্ডন র্া 

আলমচরো ়ে পনই।  চেন্তু ইচন এলসলেন এেচট চর্লবষ দাচ ়েত্ব চনল ়ে।  তােঁর পঝালার মলধে 

এেখানা জগদীবর্ারু্র র্ািংলা গীতা।  পসই গীতা েুেঁল ়ে অচললে প্রচতো েরলত হলর্ প  

সালহর্লদর পদলব চগল ়ে পস পোলনাচদন পোলনাক্রলমই পগা-মািংস স্পবব েরলর্ না।  

  

পগারুর মািংস খাও ়ো না-খাও ়ো সম্পলেব অচল চেেু চিতা েলরচন।  পগারুর মািংস হ ়েলতা 

পস এমচনলতই পখত না পোলনাচদন, োরণ পস পোলনা মািংসই চর্লবষ পেন্দ েলর না।  

চেন্তু এত প্রচতোর র্াড়োর্াচড়ের েী আলে? চেন্তু র্াচতেগ্রে ওই চপচসমাচটর ধারণা, এ 

র্িংলবর এেজন পেউ পগা-মািংস  ক্ষণ েরললই সমে র্িংবচটর জাত  ালর্।  

  

েলোণীও অচতব ়ে  দ্র র্লল োরুলে মুলখর ওপর চেেু েচঠন েো র্ললত পালরন না।  

এই চপচসমাচটলেও র্াধা চদলত পারলেন না চতচন।  মাস েল ়েে আলগ হললও অচল গীতা 

েুেঁল ়ে এরেম এেটা প্রচতো েরলত চিধা েরলতা, চেন্তু গত েল ়েেটা চদলন পস অলনে 

পর্বী অচ ে হল ়ে উলঠলে, পস রু্লঝলে, সতে চমলেে, নো ়ে-অনোল ়ের র্োখো চন বর েলর 

চর্লবষ চর্লবষ মুহূলতব, এর্িং পসই সর্ র্োখোর সামানে পগােঁড়োচমলত মানুলষর জীর্ন-মষতুেও 

চন বর েরলত পালর।  সুতরািং এইরেম এেটা প্রচতো েরা না েরালতও চেেু আলস  া ়ে 

না।  
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পস চর্লদলব  ালে এোচধে পগাপনী ়েতার পর্াঝা চনল ়ে।  পমপম র্ারর্ার র্লল চদল ়েলে, 

মাচনেদার মষতুের েোটা এখন প ন অতীনলেও জানালনা না হ ়ে।  মাচনেদা অোর্সেণ্ড 

েলর আলেন, এইটুেু জানালনাই  লেটির।  

  

লণ্ডলন চগল ়ে তুতুলচদলে জানালনা িললর্ না তার মাল ়ের অসুলখর েো।  চেন্তু আলমচরো ়ে 

র্ার্লুদার োলে পস মাচনেদার খর্রটা েতচদন পগাপন রাখলর্? র্ার্লুদার সামলন পস 

চমলেে অচ ন ়ে িাচলল ়ে প লত পারলর্ েী? তুতুলচদর োলে পারললও র্ার্লুদালে চনল ়েই 

তার   ়ে! 

৩৩. র্াচলগি সােুবলার পরালড 

র্াচলগি সােুবলার পরালডর এেচট পোট্ট র্াচড়েলত প্রা ়ে সারা চদনরাত ধলরই িলল স্বাধীন 

র্ািংলা পর্তার পেলন্দ্রর োজ; নাটে ও গালনর চরহাসবাল, পপ্রাগ্রালমর পরেচডবিং।  এই পাড়োচট 

এমচনলত চনজবন ও চনচরচর্চল, অচধোিংবই উচ্চচর্ত্ত মানুষলদর র্াচড়ে, অলনেখাচন জুলড়ে 

আচমবর এলাো, এরই মলধে এেচট র্াচড়ে সর্সম ়ে সরগরম।  চেেুচদন আলগ এই র্াচড়েচটই 

চেল মুচজর্র সরোলরর প্রধানমন্ত্রী তাজউচদ্দন আহমলদর দফতর, এখন চতচন 

পর্তারেমবীলদর র্ের্হার ও র্াসস্থ্ালনর জনে র্াচড়েচট পেলড়ে চদল ়ে অনেত্র উলঠ পগলেন।  

  

এই এেই র্াচড়েলত পর্তারলেলন্দ্রর সর্রেম োজ ও প্রা ়ে সত্তর জন চবল্পী, সিংগঠে ও 

েলােুবলীলদর মাো পগােঁজার জা ়েগা।  প  প খালন পালর পােঁি-ে’ ঘণ্টা ঘুচমল ়ে পন ়ে।  দুলটা 

মাত্র র্ােরুম, এে এেসম ়ে পস দুলটার দরজার সামলন লাইন পলড়ে  া ়ে।  পখলত হ ়ে দু 

পর্লাই চখিুচড়ে চেিংর্া  াত-ডাল আর এেটা লম্বা পঝাল।  তরু্ সর্াই চমলল এে জা ়েগা ়ে 

োোর এেটা আনন্দ আলে, পেউ পেউ আলগ পর্ব আরাম ও চর্লাচসতার জীর্লন অ েে 

োেললও এখালন পদলবর স্বাধীনতার জনে আত্মতোলগর গচরমা উপল াগ েরার পমজালজ 

পমলন চনলে সর্ অসুচর্লধ।  অর্বে হঠাৎ হঠাৎ পোট পোট দল-উপদলল ধারণা, িািালমচি 

ও ঝগড়োঝােঁচট িলল, চবল্পীলদর পলক্ষ সর্বক্ষণ এেলজাট হল ়ে োো সম্ভর্ ন ়ে পর্াধহ ়ে, 

চেন্তু র্ষহত্তর োরণচট মলন পলড়ে প লতই আর্ার সর্ চঠেঠাে হল ়ে  া ়ে! 
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মালঝ মালঝই সীমালতর ওপার পেলে নতুন মানুষ এলস পলড়ে।  পূর্ব পাচেোলনর ে’চট 

পর্তার পেলন্দ্রর েমবীরা স্বাধীন র্ািংলা পর্তার পেলন্দ্রর অনুষ্ঠান শুলন অনুপ্রাচণত হল ়ে 

পাচেোনী প্রিার  লন্ত্রর িােচর পেলড়ে দলল দলল প াগ চদলেন মুচজর্নগর সরোলরর 

পলক্ষ।  পেউ পেউ আলগই িােচর পেলড়ে, গ্রালম লুচেল ়ে চেললন।  এরা অলনলে পািার েলর 

আনলেন চেেু চেেু পুলরালনা অনুষ্ঠালনর, গানর্াজনার পটপ, এলদর মুলখ পবানা  া ়ে 

পাচেোনী র্াচহনীর অতোিালরর নতুন নতুন োচহনী।  

  

সর্লিল ়ে সাড়ো পলড়ে চগল ়েচেল িট্টগ্রালমর পর্তারেমবীলদর আগমলনর চদনচটলত।  পর্লাল 

পমাহাম্মলদর পনতষলত্ব পসই এগালরাজন পপল ়েচেললন র্ীলরর অ েেবনা।  পাচেোনী 

বাসেলদর অগ্রাহে েলর এরাই প্রেম স্থ্াপন েলরচেললন চর্প্লর্ী স্বাধীন র্ািংলা পর্তার 

পেন্দ্র’।  ২৫ পব মািব শুরু হল ়েচেল পাচেোনী র্াচহনীর নারেী ়ে অতোিার, পলরর চদনই 

োলুরঘাট ট্রান্সচমবন  র্ন পেলে এই চর্লদ্রাহী েমবীরা স্বাধীনতার র্াণী পঘাষণা েলর 

পদন।  ইস্ট পাচেোন রাইলফললসর এে পমজর চজ ়োউর রহমান এই পগাপন পেন্দ্র পেলে 

পবখ মুচজলর্র নাম েলর  খন আর্ার স্বাধীন র্ািংলালদব স্থ্াপলনর র্াণী পঘাষণা েলরন, 

তখন তা চনপীচড়েত, বঙ্কাতুর চেন্তু প্রচতর্ালদ উ্ুখ র্াঙালীলদর মলন  রসা  ুচগল ়েচেল।  

  

র্াচলগি সােুবলার পরালডর র্াচড়েচট পর্তার পেন্দ্র হললও এখান পেলে ট্রান্সচমবলনর র্ের্স্থ্া 

পনই।  এখান পেলে পরেডব েরা অনুষ্ঠালনর পটপ চনল ়ে  াও ়ো হ ়ে সীমালতর োোোচে 

পোলনা এেচট জা ়েগা ়ে এেচট পিাব চেললাও ়োলটর ট্রান্সচমটালর সম্প্রিালরর জনে।  পস 

জা ়েগাচটর নাম সেলত্ন পগাপন রাখা হল ়েলে, পেননা, পাচেোনী সামচরে বচক্ত প -লোলনা 

উপাল ়ে পসই ট্রান্সচমবন  ন্ত্র র্ধ্িংস েলর চদলত িাইলর্ই, এর্িং সীমালতর এপালরও 

পাচেোনী গুিিরলদর অ ার্ পনই।  

  

তাজউদ্দীন সালহলর্র চনজস্ব ঘরখানালেই র্ানালনা হল ়েলে স্টুচডও।  সাউণ্ড প্রুফ েরার জনে 

চর্োনার িােঁদর ঝুচলল ়ে আর তুললা গুেঁলজ পোলনাক্রলম র্ন্ধ েরা হল ়েলে জানলা-দরজার 

ফুলটাফাটা।   ারতী ়ে েতষবপক্ষ ধার চদল ়েলেন দুলটা পুলরালনা পটপ পরেডবার, অনুষ্ঠান 
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প্রল াজনা ও পরেচডবিং-এর জনে তােঁরা েলোতা পর্তার পেলন্দ্রর সহল াচগতারও প্রোর্ 

চদল ়েচেললন।  চেন্তু মুচজর্নগর সরোলরর প্রিার দফতলরর দাচ ়েলত্ব রল ়েলেন চ চন, পসই 

টাোইললর জনার্ আর্দুল মা্ন ান র্ললচেললন, নািঃ, আমালগা পপ্রাগ্রাম আমালগা 

পপালাপানরাই েরলর্া।  আপনারা ট্রান্সচমবলনর র্ের্স্থ্া েরলতলেন, পসইটাই  লেটির! 

  

 ন্ত্রপাচত ও উপেরলণর অপ্রতুলতা পূরণ েলর চদল ়েলে এখানোর েমবী চবল্পীলদর অদমে 

প্রাণবচক্ত ও অফুরান উৎসাহ।  সীমালত মুচক্তল াদ্ধারা জলোদার মলধে প্রচতচদন লড়োই 

েলর  ালে, র্ািংলালদলবর অ েতলর বহলর-গ্রালম অসিংখে মানুষ জীর্লনর ঝুেঁচে চনল ়ে গলড়ে 

তুললে প্রচতলরাধ, সীমালতর এপালর  ারা আশ্র ়ে চনল ়েলে, পসই চবল্পী রু্চদ্ধজীর্ীরাও 

পোলনা না পোলনা  ালর্ এই  ুলদ্ধ অিংব চনলত িান।  স্বাধীন র্ািংলা পর্তালরর অনুষ্ঠানগুচলও 

এে চহলসলর্  ুদ্ধ, তাই এ র্াচড়েলত সর্বক্ষণই প ন  ুদ্ধোলীন র্েেতা।  

  

বওেলতর সলে মিু আর পহনা এেচদন এললা এই পর্তার পেন্দ্রচট পদখলত।  মামুন আজ 

র্াচড়েলত োেলর্ন, চতচন সুখুর পদখাশুলনা েরলর্ন, চতচনই পজার েলর পাচঠল ়েলেন 

পমল ়েদুচটলে।  র্ারু্ল পিৌধুরীর এখনও পোলনা খর্র পাও ়ো  া ়েচন।  

  

আ্ুল জিার, আলপল মাহমুদ, অচজত রা ়ে, োেঁলদরী চের্চর ়ো এইসর্ চবল্পীলদর 

পদখলত পপল ়ে মিু আর পহনা দু’জলনই পর্ব উলত্তচজত।  এইসর্ চর্খোত পলােলদর েচর্ই 

আলগ পদলখলে ওরা, এখন তােঁরাই জলজোত অর্স্থ্া ়ে পিালখর সামলন! এর্িং এলদর 

িালিলন এলের্ালর সাধারণ মানুলষর মতন! লুচে পলর খাচল গাল ়ে হারলমাচন ়োম র্াচজল ়ে 

গালনর তাচলম চনলেন  ােঁরা, তােঁরা মাত্র েল ়েেমাস আলগও ঢাো ়ে চেললন সুদূর 

তারোললালের মানুষ।  ‘পমারা এেচট ফুললে র্ােঁিালর্া র্লল  ুদ্ধ েচর’ গানটা শুনললই 

পরামাি হ ়ে! এেটা ঘলর র্লস োমাল পলাহানী খর্র চললখ  ালেন।  পালবর ঘলর চরহাসবাল 

িললে জিালদর দরর্ার’ নাটলের।  িরমপলত্রর জনে চর্খোত এম আর আখতার মুেুল 

মিু আর পহনালে পদলখ চিনলত পপলর র্লললন, েী! পতামরাও গান েরর্া নাচে? আমালগা 

পোরালসর জনে েল ়েেটা চফলমল  ল ়েস দরোর।  
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সেীত পচরিালে সমর দাসও চিনলত পারললন মিুলে।  এেসম ়ে চতচন ওলদর র্াচড়েলত 

 াতা ়োত েরলতন, মিুর গান শুলনলেন।  চতচন চজলেস েরললন, পতামার নাম চর্লচেস 

র্ানু না? তুচম পতা অলনে নজরুললর গান চবলখচেলল, আমালদর এখালন গান েলরা! 

  

মিু লজ্জা ়ে বরীর পমািড়োলত োলে।  অলনে চদন অল েস পনই, চর্ল ়ের পর পস গান গাও ়ো 

পেলড়েই চদল ়েলে।  

  

বওেত পিাখ চটলপ র্লললা, আপচন োড়েলর্ন না, সমরদা।  ওলর আপনারা গালনর দললর 

সালে জুইড়ো লন! পসইজনেই ওলর চন ়ো আসচে।  

  

সমর দাস হাতঘচড়ে পদলখ র্লললন, আমালে এেটা চর-লরেচডবিং েরলত হলর্।  এখন এেটু 

র্েে আচে।  আপলনরা এেটু পঘালরন পফলরন।  চঠে ফরচট ফাই  চমচনট পর আচম এই 

পমল ়েচটলর চনল ়ে র্সলর্া।  

  

পসই ঘর পেলে পর্চরল ়েই এেজন পলােলে পদলখ বওেত র্লললা, পসলাম আললেুম, 

জচহর  াই! আপচন এখালন? 

  

পসই  দ্রললাে র্লললন, এই প  বওেত, তুচমও আইসো পড়েলো? আমার এেটা টে 

আলে, পরেডব েরালর্া।  

  

বওেত মিু আর পহনার চদলে পিল ়ে র্লললা, ইচন পে চিলনলো? জনার্ জচহর রা ়েহান, 

পফমাস চফল্ম ডাইলরেটার অোি রাইটার।  

  

মিু আর পহনা দু’জলনই ওেঁর নাম আলগ শুলনলে, তারা অচ র্াদন জানাললা।  বওেত 

আর্ার র্লললা, জচহর াই, আপনার জীর্ন পেলে পন ়ো’ েচর্টার নাচে এেটা চপ্রন্ট 

এলসলে? েলোতা ়ে পদখালনা হলর্? 

  

জচহর রা ়েহান র্লললন, পিটিরা িললে।  চেেু এচডচটিং দরোর।  পলর েো হলর্, র্ািংলালদব 

চমবালন এলস পদখা েলরা! 
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বওেত র্লললা, আপচন টে পদলর্ন, আমরা এেটু পবানলত পাচর না? 

  

–চ তলর পর্াধহ ়ে ঢুেলত পদলর্ না।  র্াইলর দােঁড়োলত পালরা।  অনে পেউ এেজন ওলদর 

েোর্াতবা শুলন র্লললা, চঠে আলে, চ তলরই আলসা, চেন্তু পোলনা ব্ েরর্া না, হােঁচি 

োচবর পরাগ নাই পতা? 

  

পহনা-মিুরা পরেচডবিং রুলম ঢুলে প্রা ়ে চনিঃশ্বাস র্ন্ধ েলর রইললা।  পর্ব তীে উলত্তজনা পর্াধ 

েরলে তারা।  স্পটির ালর্ উচ্চাচরত না হললও তারা রু্ঝলত পারলে প  তারা এখালন 

ইচতহালসর অে হল ়ে  ালে।  

  

জচহর রা ়েহালনর েচেোচটর নাম ‘পাচেোন পেলে র্ািংলালদব’।  পচরষ্কার উচ্চারলণ চতচন 

র্ললত লাগললন, পাচেোলনর এই অপমষতুের জনে র্ািংলালদলবর মানুষ দা ়েী ন ়ে।  দা ়েী 

পাচেোলনর বাসে িক্র,  ারা পাচেোলনর সেল  াষা াষী অিললর স্বাচধোলরর প্রশ্নলে 

লক্ষ লক্ষ মষলতর লালবর চনলি দাচর্ল ়ে রাখলত পপলরলে…।  র্ািংলালদব এখন প্রচতচট 

র্াঙালীর প্রাণ।  র্ািংলালদলব তারা পাচেোলনর ইচতহালসর পুনরার্ষ চত্ত হলত পদলর্ না।  

পসখালন তারা গলড়ে তুললর্ এে পবাষণহীন সমাজর্ের্স্থ্া, পসখালন মানুষ প্রাণ লর হাসলত 

পারলর্, সুলখ বাচতলত োেলত পারলর্… 

  

পড়ো পবষ হলতই েলােুবলীরা সর্াই হাততাচল চদল ়ে উঠললা।  িমৎোর র্লা হল ়েলে, 

 চর্ষেলতর সুন্দর েচর্টা প ন সেললর পিালখর সামলন প লস ওলঠ।  ঐ েচর্টাই পতা 

র্তবমালনর সর্ দুিঃখেটির  ুচলল ়ে পদ ়ে।  

  

রুমাল চদল ়ে েপাললর ঘাম মুলে জচহর রা ়েহান র্লললন, েলোতা ়ে প ন ঢাোর পেলেও 

পর্বী গরম পলড়ে মলন হ ়ে, তাই না? 

  

বওেত র্লললা, েইলোতা ়ে েত মানুষ! র্াপলর র্াপ! রাো চদল ়ে হােঁটলনর সমল ়েও 

মাইনলষর গা ়ে মাইনলষর ধাক্কা লালগ! 
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জচহর রা ়েহান র্লললন, তলর্ সন্ধোলর্লা েলোতা ়ে এেটা সুন্দর র্াতাস ওলঠ প্রা ়েই, 

র্লোপসাগলরর হাও ়ো।  

  

মিু বওেতলে মষদু পখােঁিা পমলর র্লললা, বওেত াই, এর্ার র্াসা ়ে িললা।  

  

বওেত র্লললা, সমরদার েো শুলন পলাইলত িাও তাই না? ঐসর্ হলর্ না, আজ 

পতামালর গান গাইলতই হলর্।  

  

সমর দাস অনে োজ পবষ েরার পর হারলমাচন ়োম চনল ়ে র্লস সা-পা চটলপ র্লললন, 

পদচখ গলা পখাললা পতা! এেটা লাইন গাও! 

  

মিু তরু্ও চিধা-বরম োটালত পারলে না, তার ফসবা মুখটা লাললি হল ়ে উলঠলে।  পহনা 

আর বওেত দু’জলন চমলল তালে অলনে েলর পর্াঝালত লাগললা।  বওেত র্লললা, 

পবালনা মিু, স্বাধীনতা এমচন এমচন পাও ়ো  া ়ে না, তার জনে প্রলতেেলেই চেেু না চেেু 

চদলত হ ়ে।  এখালন ঘলর র্লস শুধু চদনগুললা নটির েরলর্ পেন? স্বাধীন র্ািংলা পর্তালরর 

অনুষ্ঠান শুলন মুচক্তল াদ্ধারা েতটা পপ্ররণা পা ়ে তা তুচম জালনা? আচম চনলজ পদলখ আসচে, 

  

পহনা র্লললা, আপা, র্ািংলালদলবর মইলধে সেলল এই পপ্রাগ্রাম পবালন।  দুলা াই পতামার 

গলা পবানললই পিনলত পারলর্ন! তাইলল চতচন পর্াঝলর্ন প  আমরা  াললা আচে।  চিচঠপত্র 

পত পাও ়ো  া ়ে না! 

  

এই েো শুলন মিু পিাখ র্ড়ে র্ড়ে েলর তাোললা।  

  

বওেত র্লললা, পহনা চঠে র্লললে।  এই ালর্ই পতা পদলবর মইলধে অলনলে আমালগা 

খর্র পা ়ে।  তুচম  চদ র্ারু্ল পিৌধুরীর এেটা পফ াচরট গান েলরা, পসইটাই হলর্ পতামার 

চিচঠ! 

  

সমর দাস খাচনেটা অচস্থ্র ালর্ র্লললন, পোন গান র্ললা, আচমও ধরচে! 
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মিু এর্ার খুর্ আলে আলে শুরু েরললা, “দুিঃখ  চদ না পালর্ পতা, দুিঃখ পতামার ঘুিলর্ 

েলর্… 

  

সমর দাস এেটুক্ষণ গলা চমচলল ়ে পেলে হঠাৎ পেলম পগললন।  অলনেচদলনর অন োলসর 

জনে মিুর গলা োেঁপা োেঁপা লাগলে, ল ়েও চঠে োেলে না।  সমর দাস মন চদল ়ে পবানার 

পর র্লললন, হু, গলা ়ে সুর আলে চেন্তু েল ়েেটা চদন প্রোেচটস েরা দরোর।  এখনই 

পপ্রাগ্রাম েরা চঠে হলর্ না।  

  

এরপর শুরু হললা মিুর গলা সাধা।  বওেত, পলাব আর তার এে র্নু্ধ র্রুণ চন ়েচমত 

এলস উৎসাহ চদলত লাগললা।  এরা চতনজলনই গান-পাগল, এরা মিুলে গাচ ়েো েলর 

তুললর্ই।  র্রুণ এেটা হারলমাচন ়োম এলন চদল মিুলে।  মিুর সলে সলে ওরাও গান 

েলর, ঘণ্টার পর ঘণ্টা িলল।  

  

মামুন চনলজ গান র্াজনা  াললার্াসললও ঘলরর মলধে এই তহ হট্টলগালল খাচনেটা 

অস্বচেলত পড়েললন।  পেললগুললা  াললা, এলদর উৎসাহ উদ্দীপনা ়ে মিু প ন এেটা পখালস 

পেলড়ে পর্চরল ়ে আসলে, তার মুখ অনেরেম পদখা ়ে।  পহনার গালনর গলা পনই চেন্তু পসও 

স্বাধীন র্ািংলা পর্তালর অনুষ্ঠান েরলর্ র্লল নজরুললর েচর্তা পর্লে আর্ষচত্তর অনুবীলন 

শুরু েলর চদল ়েলে, এলত মামুলনর খুচব হর্ারই েো, চতচন অখুচবও নন, তরু্ তার চনলজর 

োলজর অসুচর্লধটাও অনু র্ েরলেন।  

  

এেচদন মিু র্লললা, মামুনমামাও  াললা গান েলর।  

  

পলাব র্লললা, চঠে পতা, আচম মামুনমামার গান শুলনচে পতামালদর র্াচড়েলত।  আপচনও 

এেটা গান েরুন না! 

  

র্রুণ এলস মামুলনর হাত ধলর টানাটাচন েলর র্লললা, আলসন মামুন াই, আলসন, 

আমালদর এেটা গান পবানান! 
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মামুন লজ্জা ়ে মাো নাড়েলত নাড়েলত র্ললন, আলর দুর দুর আচম গুন গুন েরতাম, পসও 

অলনেচদন আলগ, পসসর্ পতামালদর পবানার্ার মতন ন ়ে।  

  

ওরা নালোড়ের্ান্দা, মামুনলে টানলত টানলত চনল ়ে র্সাললা হারলমাচন ়োলমর সামলন।  

পলাব পসটা র্াজা ়ে, র্রুণ এেটা পমাটা র্ইলত পটাো পমলর তর্লার তাল পদ ়ে।  

অলনেচদন পর মামুলনর প ন র্ল ়েস েলম পগল।  চতচন শুধু গান েরলত র্াধে হললন না, 

গলা খুলল হাসললনও।  র্রুণ তার গান শুলন মতর্ে েরললা, মামুন াই, আপনার গলা পতা 

ধনি ়ে  ট্টািাল বর মতন! মামুন র্লললন, আর পতামার গান পতা অনেচদলে চফলর শুনলল 

মলন হ ়ে পহমতর্ারু্ গাইলেন! 

  

দবচদন পর মিুর দু’খানা গালনর পরেচডবিং হললা র্াচলগি সােুবলার পরালডর স্টুচডওলত।  

পর্ব সুনাম হললা তার গালনর।  

  

শুধু স্বাধীন র্ািংলা পর্তালরর অনুষ্ঠালনই ন ়ে, র্ািংলালদলবর চবল্পীরা েলোতা ও োোোচে 

মফস্বললর নানান জলসালতও অিংব গ্রহণ েলরন।  ক্রলম পসইসর্ আসলরও ডাে পড়েলত 

লাগললা।  মিুর।  র্োরােপুর, িন্দননগর চেিংর্া র্ধবমালন দলর্ল চমলল তহ তহ েরলত 

েরলত  াও ়ো, পসখালন চর্পুল সিংর্ধবনা ও গানর্াজনা, খাও ়ো-দাও ়ো, তা োড়ো চরচলফ 

ফালণ্ডর জনে চেেু টাোও পাও ়ো  া ়ে।  অলনে গা ়েে, চবল্পী, সািংর্াচদে এলস পলড়েলেন, 

তােঁলদর সেললর স্থ্ান সঙ্কুলান হ ়ে না র্াচলগি সােুবলার পরালডর র্াচড়েলত, েলোতা ়ে 

শু ােবীরা তােঁলদর জনে আলাদা আলাদা োোর র্ের্স্থ্া েলর চদল ়েলেন।  লোন্সডাউন 

পরালডর এেটা েোলট এরেম রল ়েলেন পলনলরা-লষাললাজন, পলাব ও র্রুণরা 

র্নু্ধর্ান্ধর্লদর োে পেলে িােঁদা তুলল এলদর খাও ়ো দাও ়োর র্ের্স্থ্া েলরলে, পসখালনও 

প্রা ়ে সর্সমল ়েই িলল গান র্াজনা ও নাটলের মহড়ো।  

  

মিু ও পহনালে পসখালন চনল ়ে  া ়ে বওেত।  মামুন আপচত্ত েলরন না, সলন্ধলর্লাটা ঘর 

ফােঁো োেলল তােঁর পলখাললচখর সুচর্লধ হ ়ে।  আর্ার মলনর মলধে এেটা খটোও োলে।  

এ ালর্ মিু পহনালে পেলড়ে পদও ়ো চে চঠে হলে? এখনোর পেলললমল ়েরা সমান ালর্ 
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পমলব, েলোতা ়ে এটা প্রা ়ে স্বা াচর্ে র্োপার, তলর্ চে মামুন এখনও প তলর প তলর 

প্রািীনপন্থী রল ়ে পগলেন? 

  

পহনা আর মিুলে অলনলেই  ালর্ চপলঠাচপচঠ দুই সলহাদরা, মিু এেটু সাজলগাজ েরলল 

মলনই হ ়ে না প  তার এেচট সতান আলে।  এই দু’ জলনর প্রচত  ুর্েলদর উৎসাহ পদখলল 

  ়ে হর্ারই েো।  এখালন েলোতা হাইলোলটবর চর্িারপচত পতৌচফে ইমালমর সলে 

মামুলনর পর্ব পচরি ়ে হল ়ে পগলে, োলেই তার র্াচড়ে।  জাচস্টস ইমালমর পচরর্ালরর 

পলােজন পহনা-মিুলদর।  পর্ব পেন্দ েলর, ওরা পস র্াচড়েলত প্রা ়েই  া ়ে।  সুখুর সমর্ল ়েসী 

দুচট র্াচ্চা আলে র্লল মিু মালঝ মালঝ পসখালন সুখুলে পরলখ আলস।  এেচদন মিু 

র্ললচেল, মামুনমামা, জজসালহলর্র পমলজা পেলল ফারুেলে পতা আপচন পদলখলেন।  েী 

সুন্দর র্ের্হার।  ওর সালে পহনার চর্ল ়ের সম্বন্ধ েরলল পেমন হ ়ে? পহনার সালে খুর্  াললা 

মানালর্! 

  

মামুন প্রর্ল পর্লগ মাো পনলড়েলেন।  পদব স্বাধীন হর্ার আলগ চতচন পমল ়ের চর্ল ়ের েো 

চিতাই েরলত িান না।  চেন্তু তার আলগই পমল ়ে  চদ োরুলে পেন্দ েলর র্লস? 

  

র্ািংলালদব চমবলনর চঠোনা ়ে লণ্ডন পেলে চফলরাজার এে  াইল ়ের এেটা চিচঠ এলসলে 

মামুলনর নালম।  তালত চতচন পজলনলেন প , চফলরাজা এর্িং তার পোট পমল ়ে গ্রালমর র্াচড়েলত 

 াললা আলে, মামুনও লণ্ডন ঘুচরল ়ে এেটা চিচঠ চললখলেন স্ত্রীলে  

  

মাদারীপুলর পসরেম চেেু হামলা হ ়েচন, পস খর্রও চতচন পপল ়েলেন আলগ।  র্ারু্ল 

পিৌধুরীর এখনও পোলনা সন্ধান পনই।  ঢাো পেলে  ারা আসলে, তারাও র্ারু্ল সম্পলেব 

চেেু র্ললত পালর না।  

  

শ্রীরামপুলর র্ািংলালদলবর চবল্পীলদর এেটা চর্রাট সিংর্ধবনা স া হলর্, পসখালন মিুলে 

চনল ়ে প লত িা ়ে বওেত।  আরও দু’জন মচহলা চবল্পীও  ালে।  চতনখানা পোরাস গালন 

মিুর চরহাসবাল পদও ়ো আলে, পসইজনে মিুলে চর্লবষ দরোর।  
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মামুন র্লললন, শ্রীরামপুর? পস পতা অলনেদূর।  

  

বওেত র্লললা দূর পোো ়ে, মামুন াই! গাচড়েলত  াও ়ো-আসা, আমরা রাচত্তর সালড়ে 

নটা-দবটার মলধে চফলর আসলর্া।  অনুষ্ঠান শুরু হলর্ চর্লেল সালড়ে পােঁিটা ়ে।  

  

মামুন খুেঁত খুেঁত েরলত লাগললন।  মিুলে অতদূর পাঠালত তােঁর পমালটই ইলে েরলে না, 

অেি সরাসচর আপচত্ত জানালতও পারলেন না।  বওেত পহনালে চনল ়ে  ার্ার চর্ষল ়ে চেেু 

উপিখ েলরচন, মামুন পবষ প বত র্লললন, পহনাও তাহলল সলে  াে।  পতামার ওপলর 

দাচ ়েত্ব চদলাম, বওেত।  

  

পহনালে চতচন সলে পাঠালত িান মিুলে পাহারা পদর্ার জনে।  চেন্তু মিু  চদ গানাটান 

চনল ়ে র্েে োলে, তখন পহনালে পে পাহারা পদলর্? মিুর পিল ়ে পহনার র্ল ়েস অলনে েম, 

তার  চদ মাো ঘুলর  া ়ে? পোন্ চদেটা প  মামুন সামলালর্ন তা রু্লঝ উঠলত পারলেন 

না।  বওেতলে চতচন চর্ন্দুমাত্র অচর্শ্বাস েলরন না।  মামুন রাগ েরলত পালরন এমন 

পোলনা োজ বওেত চেেুলতই েরলর্ না।  চেন্তু অলিনা  া ়েগা ়ে েত রেম মানুষ োলে! 

  

এেজন চর্র্াচহতা রমণী অনাত্মী ়েলদর সলে দূলরর পোলনা অনুষ্ঠালন গান গাইলত  ালর্, 

এটা চেেুচদন আলগও অচর্শ্বাসে চেল, চেন্তু হঠাৎ পেমন প ন সর্চেেু পালট পগলে।  এই 

েল ়েে মালসর মলধেই পচরর্চতবত হল ়েলে অলনে মূলেলর্াধ।  

  

ওরা িলল  ার্ার পর মামুন এেটা পলখা পবষ েরলর্ন প লর্ র্সললন।  চেন্তু এেলাইনও 

পলখা এলগালে না।  পগালমাললর মলধেই তার পলখা অল েস হল ়ে পগলে।  এখন চনজবনতার 

মলধে আর চিতাবচক্ত োজ েরলত িা ়ে না।  সুখুলে পাচঠল ়ে পদও ়ো হল ়েলে জাচস্টস 

ইমালমর র্াচড়েলত, মামুন আজ প্রেষতই এো।  

  

পলখা পেলড়ে মামুন পরচডওটা চনল ়ে খুটখাট েরলত লাগললন।  এখন  াললা পোলনা পপ্রাগ্রাম 

পনই।  খালট শুল ়ে চেেুক্ষণ এেটা র্ই পড়োর পিটিরা েরললন, তালতও মন র্সললা না।  ঘলর 

তালা চদল ়ে পর্চরল ়ে পড়েললন রাো ়ে।  এের্ার  ার্ললন, প্রতালপর র্াচড়েলত  ালর্ন আড্ডা 
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চদলত, চেন্তু পস র্াচড়ে অলনে দূর, সলন্ধর পর পগলল চফরলত অলনে পদচর হল ়ে  া ়ে।  র্ালু 

হক্কাে পললন ‘জ ়ে র্ািংলা’ অচফলস চগল ়ে পদখললন পসখালনও আজ পেউ পনই।  

  

পােব সােবাস ম ়েদালন ঢুলে মামুন চিলনর্াদাম পখলত লাগললন।  সারাচদন অসহে গরম 

পগলে, সলন্ধর পর অলনলেই পালেব হাও ়ো পখলত আলস।  আোলব পমলঘর চিহ্ন পনই, পর্ব 

পজোৎস্না উলঠলে, পালেবর মলধে এচদলে পসচদলে পজাড়ো ়ে পজাড়ো ়ে নারী-পুরুষলদর র্লস 

োেলত পদখা  া ়ে।  দুচদন আলগই এই তিালট নেবালরা প্রিুর পর্ামার্াচজ েলরলে তরু্ 

পলালে সলন্ধর পর এখালন আসলত   ়ে পা ়ে না।  

  

মামুলনর মলন পলড়ে পগল ঢাোর েো।  পবানা  া ়ে, প্রা ়েই সলন্ধর পর ঢাো বহলর োরচফউ 

োলে।  আজও চে োরচফউ? েলোতার আোলব পজোৎস্না ফুটলল ঢাোলতও আজ পজোৎস্না 

োেলত পালর।  েতই র্া দূর! পজোৎস্নার মলধে ঢাোর রাোঘাট সর্ সুনসান ফােঁো? মালঝ 

মালঝ দারুণ দুিঃসাহসী মুচক্তল াদ্ধারা ঢাো বহলরর চর্চ ্ন  গুরুত্বপূণব জা ়েগা ়ে পর্ামা 

ফাটালত শুরু েলরলে, পিারালগািা খুনও হলে চর্শ্বাসঘাতলেরা।  এই সম ়ে চে পসনার্াচহনী 

টোিংে চনল ়ে রাো ়ে পর্চরল ়েলে পপলট্রাল চদলত? পপ্রস লার্ চর্চল্ডিং-এ পেঁচিলব মািব রালত 

পগালার্ষবণ েরা হল ়েচেল,তারপলরও চে পসখালন আর পেউ  া ়ে? ঢাো পর্তার পেন্দ্র 

পেলে  ারা চদলনর পর চদন েুৎচসত সর্ চমলেে অপপ্রিার িালালে, তারাও পতা র্াঙালী, 

তারা র্ািংলালদলবর স্বাধীনতা িা ়ে না? চেিংর্া শুধু আচমবর  ল ়েই তারা পজলনশুলন এইসর্ 

চমলেে প্রিার েরলে? র্ারু্ল পিৌধুরী পোলনাচদন আও ়োমী লীলগর জাতী ়েতার্াদ সমেবন 

েলরচন, এই  ুদ্ধ সম্পলেব তার পোলনা আগ্রহ পনই, আচমবর অচফসারলদর সলে তার 

পিনাশুলনা আলে, সুতরািং তার পোলনা চর্পদ হর্ার েো ন ়ে।  হ ়েলতা পস পাচেোন 

সরোলরর পক্ষ চনল ়ে পোলনা োজ েরলে এখন, আর তার র্উ স্বাধীনতা সিংগ্রামীলদর 

পপ্ররণা পদর্ার জনে গান গাইলে পর্তালর! 

  

শ্রীরামপুলরর অনুষ্ঠালন তােঁলেও পতা ডােলল পারলতা।  চতচন পহনা-মিুলদর সলে পগলল 

আর পোলনা চিতা োেলতা না।  তােঁর মতন এেজন র্ ়েস্ক মানুষলে ওরা সর্সম ়ে সলে 
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চনলত িা ়ে না।  তালত অলনে মজা মাচট হ ়ে।  পষচের্ীটাই প ৌর্নল াগো।  মামুলনর মতন 

প্রর্ীণলদর এখন স্থ্ান পেলড়ে চদলত হলর্।  

  

নটা র্াজর্ার আলগই মামুন র্াচড়েলত চফলর এললন।  মিুরা  াও ়োর আলগ তাড়োহুলড়ো েলর 

রা্ন া েলর পরলখ পগলে।  খরিা র্ােঁিার্ার জনে এমচনলতই প্রা ়ে চদনই এেলর্লা রা্ন া হ ়ে।  

 ালত পাচন ঢালা আলে, এই গরলম পাতা  াত পর্ব  াললাই লালগ।  

  

সুখু আজ রাতটা জজ সালহলর্র র্াচড়েলতই োেলর্।  পহনা-মিুরা খুর্ সম্ভর্ত পখল ়েই 

আসলর্।   াত না খাও ়োললও এইসর্ অনুষ্ঠালনর পর এতসর্ পনাতা আর চমচটির খার্ার 

পদ ়ে প  তারপর আর র্াচড়েলত এলস চেেু পখলত ইলে েলর না।  

  

পরচডওটা িাচলল ়ে ঘচড়ের চদলে পিাখ পরলখ মামুন এোই পখলত র্সললন সালড়ে নটার সম ়ে।  

চেেু োজ েরার না োেললই পর্চব চখলদ পা ়ে।  এইর্ার মিুলদর এলস পড়ো উচিত।  

  

দবটা পর্লজ পগল, তরু্ ওলদর পফরার নাম পনই।  বওেত েো চদল ়ে চগল ়েচেল, এরা েো 

রাখলত জালন না।  দবটা চে েম রাত? গাচড়ে েলর আসলর্, পলে েত রেম চর্পদ হলত 

পালর, ওলদর চে তাড়োতাচড়ে রওনা পদও ়ো উচিত চেল না? পেলল পোেরালদর পোলনা 

আলক্কল পনই।  

  

বওেত চর্ল ়ে েলরচেল তােঁরই পচরচিত ও ়োলীউল ইসলালমর পোট পমল ়ে নাচসমলে।  র্ড়ে 

িাপা আর চনরীহ পমল ়ে চেল পস।  পস পর্িাচর প্রেম সতালনর জ্ চদলত চগল ়ে মারা  া ়ে।  

তারপর চে আর বওেত চর্ল ়ে েলরলে? চেেু র্ললচন পতা! মিুলে পস চে শুধু পস্নহ েলর 

না অনেচেেু? হঠাৎ মামুলনর মলন পলড়ে পগল, র্ারু্ল পিৌধুরীর সলে বওেলতর পোলনাচদন 

চঠেমতন  ার্ জলমচন।  এেচদন বওেলতর সলে র্ারু্ললর েী চনল ়ে প ন খুর্ 

েোোটাোচট হল ়েচেল না? বওেত এখালন প্রেম চদন এলস আলতালফর চিচঠ চদল ়েচেল, 

তারপর পস আর র্ারু্ল সম্পলেব পোলনারেম উচ্চর্ািে েলরচন।  র্ারু্ললর পোলনা চর্পদ 

হললও প ন চেেু  া ়ে আলস না।  পস মিুলে চনল ়ে পমলত উলঠলে।  
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এগালরাটা পর্লজ  ার্ার পর মামুন রীচতমতন র্োেুল হল ়ে পড়েললন।  জনর্হুল েলোতা 

রাোও এখন প্রা ়ে চনিঃব্ হল ়ে এলসলে।  চনশ্চ ়েই পোলনা চর্পদ হল ়েলে ওলদর।  মিুর 

 চদ খারাপ চেেু ঘলট  া ়ে, তা হলল মামুন তােঁর চদচদর োলে, মিুর স্বামীর োলে েী 

তেচফ ়েত পদলর্ন? সেললই র্ললর্, মামুন পেন মিুলে অতদূর  াও ়োর অনুমচত 

চদল ়েচেললন! মিুর সলে পহনাও পগলে, পসটা তােঁর আরও দাচ ়েত্বোনহীনতার োজ 

হল ়েলে।  

  

এখন মামুন েী েরলর্ন, োলে খর্র পদলর্ন? োনা ়ে  াও ়ো উচিত? র্ািংলালদব চমবলন? 

পসখালন এত রালত পেউ োেলর্? 

  

অসহা ়ে ালর্ েটফট েরলত লাগললন মামুন, চেেুক্ষণ র্াচড়ের সামলন রাো ়ে পা ়েিাচর 

েরললন, তারপর ওপলর এলস ঠা ়ে দােঁচড়েল ়ে রইললন জানলা ়ে।  

  

পপৌলন এেটার সম ়ে র্াচড়ের সামলন এেটা প্রাইল ট গাচড়ে োমললা।  সদর দরজা পখালাই 

পরলখলেন মামুন, চতচন পদখললন প্রেলম পহনা পনলমই পদৌলড়ে ঢুলে এললা র্াচড়ের মলধে।  

তারপর মিু পনলম েল ়েে পা এলগালতই গাচড়ের মলধে পেলে পেউ তালে ডােললা।  

  

গাচড়ে পেলে নামললা পলাব, বওেত পোো ়ে? গাচড়েলত আর পেউ আলে র্লল পতা মলন 

হ ়ে না।  চনল ়ে পগল বওেত আর চফলর এললা পলালবর সলে? পলালবর হালত চেলসর 

প ন এেটা র্ড়ে পোলেট।  মিুর োলে এলস পস পোলেটচট তুলল পদর্ার আলগ মিুর মুলখর 

চদলে তাোললা, মিুও পিল ়ে রইললা এেদষচটিরলত।  প ন পসই দষচটিরর মলধে এেটা পসতুর্ন্ধন 

আলে।  দপ েলর মামুলনর মাোর মলধে জ্বলল উঠললা এেটা তীে চবখা।  পসটা রাগ না 

ষষবা! র্ারু্ল পিৌধুরীলে েী তেচফ ়েত পদলর্ন পস েো মামুলনর মলন পড়েললা না, তার মলন 

হললা পলাব নালমর ঐ পোেরা মিুলে তার োে পেলে পেলড়ে চনলে! ঐ পেললটার 

পিাখদুলটা উপলড়ে পফলল চদলত ইলে হললা মামুলনর।  
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৩৪. দু পবা-আড়োই পবা জন  ুর্ে 

দু পবা-আড়োই পবা জন  ুর্ে চমলল এেটা পুেুর োটলত শুরু েলরলে।  পালবর গ্রালমর 

িাষীলদর োে পেলে প   া পালর খতা-লোদাল-বার্ল ধার েলর এলনলে, ঝুচড়ে-লঝাড়োও 

প াগাড়ে হল ়েলে চেেু।  পখােঁড়োখুেঁচড়ে শুরু হল ়েলে সোল পেলে, দুপুরলর্লালতই আোলব 

ঘনালে োললা।  পমঘ, আজ সলন্ধলর্লা আর্ার চনঘবাৎ ঝড়ে র্ষচটির নামলর্, োজ পবষ েলর 

পফললত হলর্ তার আলগ আলগ।  

  

এলের্ালর শুেলনা জা ়েগা ়ে পুেুর োটা হলে না, এখালন এেটা োদাজললর পডার্া চেল 

আলগই।  োোোচে পোলনা জনর্সচত পনই, িার পাবটা অলনেটা পচতত জচমর মতন।  

এখালন েল ়েেসার নতুন েোম্প র্সার্ারও জা ়েগা পাও ়ো  ালর্।  

  

এখন  ুলদ্ধর পিল ়ে পুেুর পখােঁড়োটাই পর্বী জরুচর।  পর্লুচন ়ো পতলনর পর পর্াঝা পগলে, 

চর্চে্ন   ালর্ চেেু আক্রমণ ও প্রচতলরাধ েলর মুচক্ত ুদ্ধ িালালনা  ালর্ না।   ুলদ্ধর প্রস্তুচত 

র্ের্স্থ্া পঢলল সাজালত হলর্।  

  

চেন্তু প্রচতচদন বত বত  ুর্ে আসলে মুচক্ত  ুলদ্ধর তসচনে হর্ার জনে নাম পলখালত।  

 ারতী ়ে সীমালতর েোম্পগুচললত আর চতল ধারলণর জা ়েগা পনই।  এলদর পট্রচনিং পদর্ার 

উপা ়ে পতা দূলর োে, শুধু োো-খাও ়োর র্ের্স্থ্া েরলতই চহমচসম খার্ার মতন অর্স্থ্া 

পসক্টর েমাণ্ডারলদর।  অেি পেললগুচল আসলে প্রিণ্ড উদ্দীপনা এর্িং পদব স্বাধীন েরার 

মষতুেপণ চনল ়ে, এলদর চফচরল ়ে পদও ়োও  া ়ে না! তােঁরু্গুচলর অচত জীণবদবা, ইচতমলধে 

পনলম পগলে প্রর্ল র্ষবা, এখন পোলনাক্রলম মাো পগােঁজাই এেটা র্ড়ে  সমসো।  দু’পর্লা 

আহাল বর মলধে শুধু িাল আর ডাল, তাও দু’এেচদন অতরই িাল ফুচরল ়ে  াও ়ো ়ে আর্ার 

র্ো র্ো িাল প াগাড়ে েরার জনে মাো ঘামালত হলে।  প্রচতর্েরই জুন-জুলাই মালস 

িাললর দর র্ালড়ে, এর্ার আরও পর্লড়েলে।  
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খালদের পিল ়েও পানী ়ে জল এর্িং পগাসল েরার পাচনর সমসো েম জরুচর ন ়ে।  সীমাত।  

েোম্পগুচলর োোোচে পুেুলরর জল দূচষত হল ়ে পগলে।  হুলড়োহুচড়ে েলর প  দু’িারচট 

চটউর্ওল ়েল পখােঁড়ো হল ়েচেল, তাও অলেলজা হল ়ে  ালে অচত র্ের্হালর।  খালদের পিল ়েও 

পানী ়ে জললর প্রল ়োজনী ়েতা প  েত পর্বী, তা পর্াঝা  া ়ে এইসর্ সঙ্কলটর সমল ়ে।  

দু’এেচট েোলম্প েললরা শুরু হলতই েচড়েল ়ে পলড়েলে আতঙ্ক, তার ওপর শুরু হল ়েলে 

অদু্ভত এে পিালখর অসুখ।  হঠাৎ পিাখ লাল হলত শুরু েলর, তারপর পিালখর পোলণ পুেঁজ 

জমলত োলে।  পসই সলে দুচর্বষহ জ্বালা।  ডাক্তাররা এই পরালগর নাম র্ললন 

েনজািংেচট াইচটস।  চেন্তু পলালের মুলখ মুলখ এ পরালগর নতুন নাম হল ়েলে জ ়ে র্ািংলা! 

পেউ র্লল, এই পরাগ আসলে ঢাো পেলে, পেন না পাচেোনী তসনেলদর মলধেও এই 

পিাখ লাল েরা পরাগ েচড়েল ়েলে, আর্ার পেউ র্লল  ারত পেলেই আসলে এই  াইরাস! 

পমাটেো, ঢাো-আগরতলা-েলোতা, পোোও এই চর্রচক্তের পরালগর উপদ্রর্ েম ন ়ে।  

ঢাোলত েললরাও শুরু হল ়ে পগলে এর্িং পাচেোন পরচডও অশ্রাত  ালর্ প্রিার েলর  ালে 

প  এই েললরার র্ীজাণু েড়োলে  ারত।  

  

পিালখর পরাগটার পোলনা ওষুধ পনই, শুধু জললর ঝােঁপটা চদলল খাচনেটা জ্বালার উপবম 

হ ়ে।  চেন্তু প্রালণ ধলর চে পেউ চনলজর পিালখ দুগবন্ধ পনািংরা জললর ঝােঁপটা চদলত পালর! 

তাই গত দু’চদন ধলর মুচক্তল াদ্ধালদর েোম্পগুচললত অনে সর্ োজ র্ন্ধ পরলখ শুধু নতুন 

পুেুর োটার উদম িললে।  

  

 ারা মাচট োটলে ও মাচট র্ইলে, তালদর পদখললই পর্াঝা  া ়ে প , তারা জীর্লন েখলনা 

এই োজ েলরচন।  অচধোিংবই েলললজর োত্র, সেল র্া মধেচর্ত্ত পচরর্ালরর সতান, 

পদলবর স্বাধীনতার জনে  ুদ্ধ েরলত এলস তালদর পলক্ষ বত্রুর ওপর ঝােঁচপল ়ে পলড়ে প্রাণ 

পদও ়ো তরু্ সহজ, চেন্তু পুেুর োটা, েললরা পরাগীর পসর্া েরা, চেিংর্া পেেঁড়ো তারু্, র্ােঁব, 

িাটাই, পর্ড়ো, হােঁচড়েেুচড়ে মাো ়ে েলর র্ল ়ে অনে জা ়েগা ়ে চনল ়ে  াও ়ো এলদর পলক্ষ অলনে 

বক্ত োজ।  চট  ারতী ়ে সীমালতর চঠে ধার পঘেঁলষ ঠােুর গােঁও চবচর্লরর োোোচে দুচট 
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পুেুরই এলের্ালর পনািংরা হল ়ে  াও ়ো ়ে মুচক্তল াদ্ধারা চনলজরাই নতুন পুেুর পখােঁড়োর 

চসদ্ধাত চনল ়েলে।  এত েলটিরর মলধেও হাসে পচরহাস র্ন্ধ হ ়েচন।  

  

টাোইললর এে পেলল গষহতোগ েরার সম ়ে তালদর পাচরর্াচরে সম্পচত্তর মলধে পেলে 

এেচট পুলরালনা তললা ়োর সলে এলনচেল, বার্ল-লোদাল চেেু প াগাড়ে েরলত না পপলর 

পস পসই তললা ়োর চদল ়েই মাচট খুেঁড়েলে, তার োোোচে পলালেরা প্রর্ল হা হা বল্ 

হাসলে।  তললা ়োর চদল ়ে পুেুর পখােঁড়ো, এটা হাচসর র্োপার ন ়ে! োদার মলধে র্ারর্ার 

আোড়ে পখল ়ে োরুর পিহারা হল ়েলে  ূলতর মতন।  

  

চর্লেললর চদলে সলন হাও ়ো ও চটচপচটচপ র্ষচটির শুরু হললা।  দুপুলর পেউ চেেু খা ়েচন, তরু্ 

এই র্ষচটিরর মলধেও পেউ োজ পেলড়ে িলল পগল না।  আজ সলন্ধর মলধে পবষ েরলত পারলল 

র্ষচটিরর জলল পুেুর  লর  ালর্।  েুচমিা চ েলটাচর ়ো েলললজর অধোপে হাসমত সালহর্ 

সর্চেেু পদখাশুলনার দাচ ়েত্ব চনল ়েলেন, পরাগা-পাতলা মানুষচট পুেুলরর িার ধার ঘুলর ঘুলর 

লাচফল ়ে লাচফল ়ে র্ললেন, হাত িালাও! হাত িালাও!  াই ও র্নু্ধ হাত িালাও, হাত 

িালাও! সন্ধোর সম ়ে গরম গরম চখিুচড়ের সালে আইজ চডম পসদ্ধ পার্া, হাত িালাও, 

হাত িালাও! 

  

হঠাৎ হাসমত সালহলর্র নজর পগল এেজলনর প্রচত।  টাউজাসব ও পগচিপরা এই র্েচক্তচট 

অসম্ভর্ রূপর্ান, গাল ়ের রিং রক্তিন্দলনর মতন, পর্ব দীঘবো ়ে ও চেপচেলপ, তীক্ষ্ণ নাে, 

ওষ্ঠাধর এমনই পাতলা প  নারীলদর সলে তুলনা েরা  া ়ে।   চদও সারা মুলখ অল্প অল্প 

দাচড়ে, তরু্ এই মানুষচটলে পেমন প ন পিনা পিনা মলন হ ়ে হাসমত সালহলর্র।  এই 

পলােচট োরুর সলে পোলনা েো র্ললে না, চনলজই পোদালল মাচট পেলট এেটা ঝুচড়েলত 

 রলে, তারপর চনলজই পসটা মাো ়ে চনল ়ে ওপলর উলঠ এলন পফলল  ালে চনচদবটির জা ়েগা ়ে।  

পলােটার পিালখমুলখ প  িাপা আচ জালতের োপ, তালতই পর্াঝা  া ়ে প , তালে অনে 

পোলনা সম্মানী ়ে োজ পদও ়ো উচিত চেল।  র্ল ়েলসও পস অনেলদর পিল ়ে র্ড়ে মলন হ ়ে।  
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হাসমত তরু্ চর্লবষ মাো ঘামাললন না।  পিনা পলাে হললও তার সলে এখন আলাপ েরার 

সম ়ে ন ়ে।  তা োড়ো পিনা োরুর সলে েো র্ললতও   ়ে হ ়ে, প্রলতেলেই পোলনা না 

পোলনা ট্রোচজে োচহনী র্হন েলর এলনলে।  েত আর পবানা  া ়ে! সারা র্ািংলালদলব পাে 

র্াচহনীর অতোিার সমে চর্শ্বাসল াগেতার সীমানা োচড়েল ়ে পগলে।  

  

খাচনের্ালদ এে জা ়েগা ়ে তহ তি ও কু্ষি চিৎোর শুলন হাসমত পসচদলে েুটললন।  এখালন 

মারামাচর পললগ পগলে।  এরেম মারামাচর লাগলে প্রা ়েই।  পদবলপ্রলম উিুদ্ধ হল ়ে মষতুের 

সলে পািা লড়ের্ার জনে েুলট এললও এইসর্  ুর্লেরা এখলনা পুলরালনা রাজধনচতে 

দলাদচল চেিংর্া র্েচক্তগত বত্রুতা পুলরাপুচর  ুললত পালরচন।  বরীলরর চর্ষ পফােঁড়োর 

মতনই পক্রাধ ও চর্লিষ মালঝ মালঝ খুেঁলস ফুেঁলস ওলঠ।  মুচক্ত প াদ্ধালদর েোম্প িালালত 

চগল ়ে হাসমত পগাড়ো পেলেই অনু র্ েরলেন প  শুধু পদবলপ্রলমর আলর্গই  লেটির ন ়ে, 

এেটা  ুলদ্ধ অিংব গ্রহণ েরলত পগলল প্রলতেেলে আলগ েলঠার  ালর্ চন ়েম বষেলা রক্ষার 

পট্রচনিং পদও ়োরও খুর্ই দরোর চেল।  চেন্তু তার সম ়ে পোো ়ে? দলল দলল পেললরা 

আসলে, তালদর িার-পােঁি চদন পোনরেলম প্রােচমে পগচরলা  ুলদ্ধর পট্রচনিং চদল ়ে আর্ার 

পফরত পাচঠল ়ে পদও ়ো হলে।  এরা এেটা পরামাচন্টে  ুলদ্ধর স্বন পিালখ চনল ়ে এলসলে, 

প্রলতেলেই পোলনা না পোলনা অোেবালন প লত িা ়ে, চেন্তু প্রলতেলের হালত তুলল পদর্ার 

মতন অস্ত্রও পনই, তা োড়ো এললালমললা অোেবলনরও পোলনা মালন হ ়ে না।  

  

হাসমত েুলট এলস পদখললন, পসই ফসবা, সুদববন পুরুষচটলেই মাচটলত শুইল ়ে পফলল তার 

রু্লের ওপর পিলপ র্লসলে এেজন, আর দব-র্ালরাজন এে সলে িোেঁিালে, মার, মার, 

খতম েইরা ফোলা! 

  

হাসমত রুক্ষ ালর্ অনেলদর ধাক্কা চদল ়ে সচরল ়ে চদলত চদলত এচগল ়ে চগল ়ে র্লললন, োম, 

োম! েী হইলে, েী হইলে আলগ ে! 

  

সর্াই পিেঁচিল ়ে উঠললা, স্পাই! স্পাই! রাজাোর! আলর্দর! 
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েল ়েেজন বার্ল, খতা উচিল ়েলে, এখুচন পলােচটর মাো িূণব-চর্িূণব েলর পদলর্, হাসমত 

দু’হাত তুলল গলা ফাচটল ়ে র্লললন, খর্দবার, পেউ মারর্া না! পসেটর েমাণ্ডালরর অডবার, 

স্পাই ধরা পড়েলল হোেঁর োলে চন ়ো  াইলত হলর্! ইন্টালরালগবান েইরা খর্র র্াইর েরলত 

হলর্! অলর আমার হালত দোও! 

  

স্পাই ব্টাই এমন প  এের্ার উচ্চাচরত হললই চর্দুেৎ তরলের সষচটির হ ়ে, স্পাইলে খুন 

েরার আগ্রলহ েচড়েল ়ে পলড়ে দারুণ উিাস।  ফসবা পলােচটর রু্লে প  পিলপ র্লস আলে তার 

নাম চসরাজুল।  দুিঃসাহসী মুচক্তল াদ্ধা চহসালর্ এর মলধেই তার খুর্ নাম েচড়েল ়েলে।  এেচট 

প্লাটুলনর পনতষলত্বর  ার তার ওপর।  পসই চসরাজুল রক্ত িকু্ষ তুলল র্লললা, সার এডালর 

আচম  াললা।  েইরা চিচন, আচম চনলজর হালত এড়োলর বোষ েইরা চদলত িাই! 

  

হাসমত েলঠার ালর্ র্লললন, োড়ে অলর তুই! উইঠো আ ়ে! 

  

পোো পেলে দচড়ে প াগাড়ে হল ়ে পগল, লম্বা পলােচটর হাত দুলটা র্ােঁধা হললা চপেলমাড়ো 

েলর।  তার নাে চদল ়ে দরদর েলর গড়োলে রক্ত, এেটা পিাখ রু্লজ পগলে, হাসমত আর 

এে চমচনট পদচর েরলল এলে আর খুেঁলজ পাও ়ো প ত না।  অনেরা িোেঁিালমচি েলর  া 

অচ ল াগ জানালে তার মমবােব এই প , এই পলােটা গত চতন িার চদন হললা এখানোর 

েোলম্প প াগ চদল ়েলে।  চেন্তু পস োরুর সলে এেটাও েো র্ললচন, এর নাম পেউ জালন 

না, পোো পেলে এলসলে তারও পোলনা উলদ্দব পনই।  এর সম্পলেব অলনলের মলনই 

সলন্দহ পজলগচেল, আজ চসরাজুল এলে এেজন পোলালর্ালরটার চহলসলর্ চিলন পফলললে! 

  

হাসমত র্লললন, আচম এলর পমজর সালহলর্র োলে চনল ়ে  াইতাচে, পতামরা োজ েলরা, 

োজ েলরা! োজ পবষ না েরলল েুচট নাই! 

  

প ন অনেলদর খুচব েরার জনেই হাসমত পসই র্ন্দীর গালল এে োপ্পড়ে েচষল ়ে চজলেস 

েরললন, এই, তুই েো েস্ না েোন? পতার নাম েী? 

  

োপ্পড়ে পখল ়ে পলােচটর মুখখানা এেচদলে পর্েঁলে পগল, তরু্ পোলনা ব্ পর্রললা না।  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 512 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

চসরাজুল র্লললা, সার, আচমও আপনার সালে  ামু।  এডালর আচম চেেুলতই োড়েুম না।  

  

তারপর পস পলােচটলে এে ঠোলা পমলর র্লললা, িল, হারামজাদা! 

  

অনে পলােজনলদর োচড়েল ়ে, ফােঁো মালঠর মলধে এলস চসরাজুল হঠাৎ হাউ হাউ েলর পেেঁলদ 

উঠললা, গ ীর চর্স্মল ়ে মুখ চফচরল ়ে হাসমত চজলেস েরললন, পতার আর্ার েী হইললা? 

এই চসরাজুল, েী হইললা? 

  

ো্ন ার আলর্লগ চসরাজুল পোলনা েো র্ললত পারলে না।  প ন তার রু্েটা পফলট  ালে, 

মাচটলত র্লস পলড়ে পস প্রা ়ে দম র্ন্ধ গলা ়ে চিৎোর েরলত লাগললা, মচনরা, মচনরা! 

  

চসরাজুললর মতন এেটা পর্পলরা ়ো পজদী পেলল প  এরেম  ালর্ োেঁদলত পালর তা প ন।  

চর্শ্বাস েরলত পারলেন না হাসমত।  চতচন র্ারর্ার হাত র্ােঁধা পলােচটর মুলখর চদলে 

তাোলত লাগললন।  এখন আরও পর্বী পিনা পিনা লাগলে।  মুলখাচন গ ীর চর্ষালদ মাখা।  

চেন্তু  ার উপলচি গ ীর ন ়ে, তার মুলখ এরেম চর্ষাদ ফুটলত পালর না।  এরেম পিহারার 

মানুষ চে গুিির হলত পালর? গ্রালমর অচবচক্ষত গুণ্ডা ধরলনর পেলললদর চনল ়েই রাজাোর, 

আলর্দর র্াচহনী গলড়েলে পাচেোনী সরোর।  এই মানুষ চেেুলতই পস রেম হলত পালর 

না।  

  

হাত র্ােঁধা পলােচট এর্ার আলে আলে র্লললা, আচম মাচনরালে অলনে খুেঁলজচে, চসরাজুল, 

চর্শ্বাস েলরা— 

  

পসই েণ্ঠস্বর শুলনই চিনলত পারললন হাসমত।  এ প  তােঁর সহপাঠী।  র্ারু্ল পিৌধুরী, তােঁলদর 

সম ়েোর ফাস্ট র্ ়ে! 

  

চতচন র্লল উঠললন, র্ারু্ল? আমালর চিনলত পারস নাই? আচম হাসমত।  র্ারু্ল, তুই 

এইখালন।  
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চসরাজুল ো্ন া োচমল ়ে লাচফল ়ে উলঠ র্ারু্ল পিৌধুরীর টুচট পিলপ ধলর র্লললা, আজরাইল! 

এই আজরাইলডা আমার সর্বনাব েরলে! অলর আচম চনলজর হালত।  

  

অচত েলটির চসরাজুললর হাত পেলে র্ারু্ললে োচড়েল ়ে হাসমত তালে চনল ়ে পগললন পসেটর 

ও ়োন-এর েমাণ্ডার পমজর রচফেুল ইসলালমর োলে।  পমজর রচফেুল ইসলাম তখন 

আরও েল ়েেজন সামচরে অচফসালরর সলে জরুচর চর্ষল ়ে আললািনা ়ে র্েে চেললন, 

চতচন হাসমলতর ওপলরই  ার চদললন এই চর্র্ালদর চনষ্পচত্ত েরলত।  

  

এেটা ফােঁো তােঁরু্লত র্ারু্ল পিৌধুরীলে চনল ়ে র্সললন হাসমত, চেন্তু চসরাজুল এমনই 

িোেঁিালমচি েরলত লাগললা প  আসল ঘটনা জানারই পোলনা উপা ়ে রইললা না।  তার 

চিৎোর শুলন আলবপালব অনে পলােও জলড়ো হল ়ে  া ়ে।  এেটু পলর অর্বে খাচনেটা 

সুচর্লধ হললা, পমজর রচফেুল ইসলালমর অডাচলব এলস পডলে চনল ়ে পগল চসরাজুললে।  

  

হাসমত দু’োপ িা প াগাড়ে েলর আনললন।  তারপর চনলজর চসগালরলটর পোলেট র্াচড়েল ়ে 

চদল ়ে র্লললন, ইস, এমন ালর্ মারলে আলগ আমার সালে প াগাল াগ েচরস নাই েোন? 

পতার এই অর্স্থ্া হইললা েোমলন? তুই মাচট োটলত পগলোস…সর্ েো আমালর খুইলা 

র্ল পতা এর্ার! 

  

িা-টা পখল ়ে চনল র্ারু্ল, চেন্তু চসগালরট প্রতোখোন েরললা।  েো র্ললতও তার ইলে 

েরলে না।  পস দীঘবশ্বাস চনলত লাগললা র্ারর্ার।  তার ইলে েরলে শুল ়ে পড়েলত।  

  

হাসমত র্ারু্ললে এেটা পঠলা চদল ়ে চজলেস েরললন, চসরাজুললর সালে পতার আলগ 

পোো ়ে পদখা হইচেল? মচনরা পে? র্োপারটা েী ঘটলে? 

  

র্ারু্ল হাসমলতর মুলখর চদলে এেদষচটিরলত তাচেল ়ে রইললা, চেন্তু তার দষচটির প ন অলনে 

দূলর।  অস্ফুট স্বলর পস র্লললা, আচম পদখলাম এেজন মা চনলজর হালত তার পেললটালর 

পমলর পফলললা! 
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হাসমত আেঁতলে উলঠ র্লললন, পোন মা? পসই চে মচনরা? 

  

র্ারু্ল দু’চদলে মাো নাড়েললা।  

  

গত েল ়েে মালস র্ারু্ল র্হু সাঙ্ঘাচতে অচ েতা পার হল ়ে এলসলে চেন্তু তার এখন শুধু 

মলন পড়েলে মাত্র চদন সালতে আলগর এেটা ঘটনা।  পসটা পস চেেুলতই  ুললত পারলে না 

র্লল েোও র্ললত পারলে না।  

  

প্রচতচদন দলল দলল মানুষ  ালে সীমালতর চদলে।  গ্রাম পেলে  ুর্লেরা অলনে আলগই 

সলর পলড়েলে।  এখন  ালে র্ষদ্ধ, নারী ও চবশুরা।  হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুলষর পস্রাত।  

অসহা ়ে, দুিঃখী মানুলষরা িলললে এে অচনচশ্চত  চর্ষেলতর চদলে।   ারলতর পরচফউচজ 

েোম্পগুচললত েললরার তাণ্ডলর্র খর্র এচদলেও এলস পপৌেঁলেলে, তরু্ এরা চনর্ষত্ত হলে 

না।  পরাগ প ালগর মষতুেটা প্রেষচতর সিংহার।  হানাদালরর অলস্ত্র মরার পিল ়েও পসটাও 

পর্াধহ ়ে পশ্র ়ে।  

  

র্ারু্ল পবষপ বত জুলট পলড়েচেল এই রেম এেচট দলল।  চদলনরলর্লা পঝালপজেলল 

লুচেল ়ে পেলে রাচত্তরলর্লা পে িলা।  রাচত্তলর  খন তখন আচমব পপট্রল চেিংর্া 

পহচলেপটার-টহলল ধরা পলড়ে  ার্ার   ়ে োলে।  এই দলটারই চেেু পলাে আচমবর গুচললত 

মলরলে, দুচট  ুর্তােঁলে সেললর সামলন লািনা েলরলে, তারা পবষপ বত আর আসলতই 

পালরচন।  

  

তষতী ়ে চদন প ারলর্লা ওরা হঠাৎ প্রা ়ে ধরা পলড়ে প লত র্লসচেল।  এেটা পোট নদী পার 

হলতই পদখললা দূলর দুচট চমচলটাচরর গাচড়ে।  তখন আর পপলোর্ার উপা ়ে পনই।  পালবই 

এেটা পাট পক্ষত পদলখ সর্াই ঢুলে পড়েললা পসখালন।  প্রা ়ে সাত-আট ফুট লম্বা পাট গালের 

চর্েীণব পক্ষত।  তারমলধে এেদল মানুষ ঢুলে র্লস োেলল পর্াঝর্ার উপা ়ে পনই।  শুধু 

পোলনা ব্ েরা  ালর্ না, র্াচ্চা পেলললমল ়েরাও এটা রু্লঝ পগলে, তরু্ দু’আড়োই র্েলরর 

এেচট চবশু মাল ়ের পোললর মলধে হঠাৎ পেেঁলদ উঠললা।  হ ়েলতা তালে পোলনা পপাো 

োমলড়ে ধলরচেল, চেন্তু তখন আর তা পদখার সম ়ে পনই, মা তার সতালনর মুখটা পিলপ 
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ধরললা।  তখন চমচলটাচরর গাচড়ে পাট পক্ষলতর ধার চদল ়ে  ালে, েী শ্লে তালদর গচত, প ন 

চেেু সলন্দহ েলরলে, খান পসনালদর েোর্াতবাও পবানা  ালে।  চবশুচট চেেু রু্ঝলে না, পস 

মাল ়ের হাত োড়োর্ার জনে েটফট েরলে, আর তার মা প্রাণপলণ পিলপ ধলর আলে তার 

মুখ… 

  

খানলসনারা নদী পার হর্ার আলগই চবশুচট মারা পগলে তার মাল ়েরই হালতর িালপ।  পেউ 

তার জনে চজল র িুেিুে ব্ও েরল না, এতগুচল মানুলষর জীর্লনর তুলনা ়ে এেটা 

চবশুর জীর্ন অচত তুে।  তার সামানে ো্ন ার আও ়োজ পবানা পগললই দললে দল চনচশ্চহ্ন 

হল ়ে প ত।  সর্াই র্লললা, পেললটালে ঐ পাটলক্ষলতই পফলল িলল প লত, এমন চে 

চবশুচটর র্ার্া প বত, চেন্তু জননীচটর তখন এে অদু্ভত চর্্ল অর্স্থ্া, পস প ন তখনও চঠে 

 ুললত পারলে না প  পস চে এেজন হতোোচরণী, না এতগুচল মানুলষর জীর্নদাত্রী।  এই 

চবশুচটর জীর্লনর চর্চনমল ়েই  চদ এতগুচল মানুষ প্রালণ র্ােঁলি োলে তা হলল তার জনে 

এই চবশুচট পোলনা সম্মান পালর্ না! মষত চবশুচটলে রু্লে পিলপ ধলর তার মা এেটা পদৌড়ে 

লাগাললা।  

  

চবশুচটর মুখ এের্ারই মাত্র পদলখচেল র্ারু্ল।  অচর্েল প ন তার পেলল সুখুর মতন।  

  

এই ঘটনা চে োরুর োলে সচর্োলর র্ণবনা েরা  া ়ে? পস  াষা পনই র্ারু্ললর।  

  

চনলজর র্াচড়ে পেলড়ে পর্চরল ়ে পড়োর পর র্ারু্ল তার পুলরালনা র্নু্ধলদর পখােঁজ েলরচেল।  

জচহলরর র্াসা ফােঁো, পসখালন পেউ পনই, পোো ়ে পগলে তাও পেউ র্ললত পালর না।  অনে 

র্নু্ধলদর মলধে েল ়েেজন ইচণ্ড ়ো ়ে পাচলল ়ে পগলে, েল ়েেজন আশ্র ়ে চনল ়েলে প্রতেত গ্রালম, 

আর দু’এেজন প াগ চদল ়েলে বাচত েচমচটলত।  পটন প াগ চদল ়েলে মুচক্তর্াচহনীলত, পস 

আলে পমজর খাললদ পমাবাররলফর সলে।  

  

মচনরার পখােঁজ েরার জনে র্ারু্ল আচমব েোন্টনলমলন্ট প বত চগল ়েচেল।  তার র্নু্ধ 

পাচেোনী েলনবলচট তালে পজার েলর পসখান পেলে সচরল ়ে চনল ়ে আলস।  এেটু পদচর হলল 

তারা র্ারু্ললেও োড়েলতা না।  সাধারণ পসালজাররা পোলনা  ুর্তােঁলে পজার েলর ধলর 
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চনল ়ে পগলল তারপর আর তার পখােঁজ েরা পাগলাচম োড়ো আর চেেুই ন ়ে।  চেেুচদন পলরই 

তার লাব চব ়োল-বেুলনর খাদে হলর্।  চেন্তু মচনরার লাব না পদখা প বত র্ারু্ল চনর্ষত্ত 

হলত িা ়েচন।  পস শুধু এইটুেু খর্র পপল ়েচেল প , প  হাচর্লদারচট মচনরার হাত ধলর পটলন 

চনল ়ে চগল ়েচেল, পস র্দচল হল ়ে পগলে িট্টগ্রাম েোন্টনলমলন্ট।  িট্টগ্রাম প বত আর 

পপৌেঁলোলত পালরচন র্ারু্ল।  

  

সলন্ধ হলত না হলতই র্ষচটির নামললা।  তহ তহ েলর গান গাইলত গাইলত চফলর এললা পুেুর 

োটা  ুর্লের দল।  হাসমত র্ারু্ললর মুখ পেলে পোলনা েো র্ার েরলত না পপলর 

পবষপ বত তধ ব।  হাচরল ়ে পফলল র্লললন, তাইলল তুই শুই ়ো োে, চর্শ্রাম পন।  তলর্ 

পোোও িইলো  াইস না, পমজর সালহলর্র োলে আমালর পতার র্োপালর চরলপাটব েরলত 

হলর্।  

  

র্ারু্ল এর্ালর হাসমলতর হাত পিলপ ধলর র্লললা, চসরাজুললর সালে আমার েো র্ললতই 

হলর্।  ও  চদ আমালর খুন েরলত িা ়ে পতা েরুে।  চেন্তু চনলজর জান চদ ়োও আচম 

মচনরালর র্ােঁিার্ার পিটিরা েলরচে, পস েোটা ওলর চর্শ্বাস েরালতই হলর্! 

  

হাসমত র্লললা, আইো, তুই র্ ়ে, আচম পদচখ চসরাজুল পোো ়ে! 

  

পখােঁজ চনল ়ে জানা পগল চসরাজুল তখনও রল ়েলে পমজর সালহলর্র েোলম্প।  পসখালন দু’জন 

পচরচিত র্েচক্তও রল ়েলে, খুর্ সম্ভর্ত ইচণ্ড ়োন র্ডবার চসচেউচরচট পফালসবর দু’জন 

অচফসার।  পসখালন িলললে দীঘব ইন্টারচ উ।  

  

আরও আধ ঘণ্টা পলর চসরাজুল পসই েোম্প পেলে পর্রুলতই হাসমত তালে ধরললন।  

চসরাজুললর পিাখ মুলখর পিহারা এখন সমূ্পণব অনে রেম, প ন পর্ব এেটা গর্ব আর 

আনলন্দর  ার্।  চর্লেললর্লা মালঠর মলধে র্লস প  পেেঁলদচেল, পস প ন অনে চসরাজুল।  

  

চর্ এস এফ-এর অচফসাররা দু’জন খুর্  াললা সােঁতার জানা, বক্ত সমেব, সাহসী  ুর্েলে 

চনলত এলসলে, পোলনা এেটা চর্লবষ র্োপালর পট্রচনিং পদর্ার জনে।  পমজর সালহর্ পর্লে 
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পর্লে।  পলনলরা জনলে হাচজর েচরল ়েচেললন, তালদর মলধে পেলে এেমাত্র চসরাজুল 

মলনানীত হল ়েলে।  রচফেুল ইসলাম চনলজ চসরাজুললর োেঁধ িাপলড়ে তালে েনগ্রািুললট 

েলরলেন।  চবগচগরই তালে চনল ়ে  াও ়ো হলর্ পোলনা অোত জা ়েগা ়ে।  

  

চনলজলে এখন খুর্ দামী আর প্রল ়োজনী ়ে মলন েরলে চসরাজুল।  পসইজনেই প ন র্ারু্ল 

পিৌধুরীর ওপর রাগ েলম পগলে অলনেখাচন।  

  

হাসমত তালে এেটু আড়োলল পডলে চনল ়ে র্লললন, পবান, আচম পতা র্ারু্ল পিৌধুরীলে 

অলনেচদন চেো চিচন।  পস চমেো েো েও ়োর মানুষ না।  পস েইলে, পস চনলজর জান 

চদ ়োও পতার র্উলর র্ােঁিার্ার পিটিরা েরচেল।  হ ়েলতা পতার র্উ আলে পোোও পলাই ়ো।  

  

চসরাজুল হাসমলতর পিালখর চদলে তাচেল ়ে র্লললা, ও েো র্াদ দোন, সার।  চেন্তু 

আসল।  েো হইললা, র্ারু্ল পিৌধুরী আমালগা েোলম্প আইলে েোন পসইটা জানলেন? পস 

মুচক্ত ুদ্ধ সালপাটব েলর না, স্বাধীন র্ািংলা পদব মালন না, পস পতা িীনাপন্থী।  

  

হাসমত র্লললন, অলনে িীনাপন্থী এখলন মত পিইি েরলে, মুচক্ত ুলদ্ধ প াগ চদলত।  

আসলতলে।  

  

চসরাজুল র্লললা, আচম চর্শ্বাস েচর না, সার।  অলনে আচমব অচফসালরর সলে তার পদাচে 

আলে, পস এেজন পোলার্লরটর।  পস এখালন পোলনা মতললালর্ আইলে!  

  

–এ েো চঠে না, চসরাজুল।  র্ারু্ল পিৌধুরীলগা মতন মানুষ স্পাই হ ়ে না।  তার।  

ইচড ়েলচজর সালে পতামার চমল না হইলত পালর চেন্তু পস খােঁচট মানুষ।  

  

–তার সালে আচমব অচফসারলগা পদাচে আলে, আচম চনলজ জাচন! অলনলেই জালন।  

  

–আর এেটা চর্রাট পচরর্তবন হইলে, পেমন প ন পঘার লাগা মানুলষর মতন  ার্।  

চসরাজুল, তুচম র্ারু্ললর ে ়েচদন জালনা? পস চনলজ চনলজ পুেুলরর মাচট োটলত পগচেললা।  
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–সার, আপলনলর আচম সাফ েো র্চল।  পস চে পোলনা অোেবালন  ালর্? পস পদলবর 

জনে প্রাণ চদলত রাচজ? আজ রাচত্তলরই দুইটা অোেবন চটম অোমরু্ব েরলত  ালর্।  তালর 

এেটা দলল পাঠান।  

  

–এত তাড়োতাচড়ে না।  পস অসুস্থ্, শুধু বরীলর না, মলনও।  তা োড়ো তার পট্রচনিং নাই।  

  

–পস প  পাপ েলরলে, পসই পাপস্খলন হলর্  চদ পস পদলবর জনে প্রাণ চদলত  া ়ে।  নইলল 

আচম আপলনলর েই ়ো চদলাম, সার, ঢাো ়ে তালর  ারা জানলতা, পসইরেম পোলনা 

মুচক্তল াদ্ধা তালর দোখললই মাইরা পফললর্।  আচম না মাচর, অনে পেউ মারলর্, চসওর! 

  

চসরাজুললে চনল ়ে হাসমত এেটু পলর পগললন র্ারু্ল পিৌধুরীর োলে।  র্ারু্ল চঠে এেই 

জা ়েগা ়ে ঠা ়ে এলের্ালর র্লস আলে।  পিাখদুলটা জ্বলজ্বল েরলে তার।  

  

চসরাজুললে পদলখ পস বাত ালর্ র্লললা, আমালর মাচরস না, আমালর মারলল এেজন 

চফ্রডম ফাইটার েলম  ালর্।  

  

চসরাজুল হাত ধলর হোেঁিো টান চদল ়ে র্লললা, ওলঠা র্ারু্ল পিৌধুরী, আজই পতামালর 

রাইলফল চন ়ো  ুলদ্ধ  াইলত হলর্।  তুচম েী রেম চফ্রডম ফাইটার তার প্রমাণ দাও।  

৩৫. তার নাম পতাতা চমঞা 

খর্রটা এলনচেল এেচট দব-এগালরা র্েলরর পেলল।  তার নাম পতাতা চমঞা, পস চনলজই 

র্লল, আমার নাম সার্, পতাতা চমঞা, আচম ইসেুলল পেলাস পফালর পচড়ে।  তার পরলন 

এেটা পঢালা খােঁচে হাফ পোন্ট, পসটা তার চনলজর ন ়ে, প্রাির্ ়েস্ক োরুর তা পর্াঝাই  া ়ে, 

গাল ়ের রিং পদ্মপাতার মতন, পিাখ দুচট টানাটানা, তার মুলখ এখলনা তববলর্র দুধ-লার্ণে 

পললগ আলে।   চদও পস েো র্লল পর্ব পজার চদল ়ে, দাচ ়েলত্বর সলে, মালঝ মালঝ 

িিল ালর্ চপেন চফলর তাো ়ে, প ন এই েল ়েে মালসর অচ েতা ়ে পস অলনে র্ ়েস্ক 

হল ়ে উলঠলে।  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 519 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

এমনই চদনোল প  এইটুেু এেচট র্াললের েোও সহলজ চর্শ্বাস েরা  া ়ে না।  চদন 

চদন।  চনতেনতুন সিংর্াদ আসলে প  পদলবর মলধে অলনে চবচক্ষত  দ্রললােও জাচলমলদর 

সলে হাত চমচলল ়েলে, নালম বাচত েচমচট গড়েললও গণ-হতো ়ে সম্মচত চদলত তালদর 

পোলনা চর্লর্লের র্াধা পনই।  এখন পাচেোনী আচমব পমাোচর্লা েরলে সীমাত মুচক্ত 

র্াচহনীর সলে।  আর পদলবর অ েতলর বাচত েচমচটর পনতষলত্ব আল র্দর, জামালত 

ইসলামী, আল বামস, মুজাচহদ, রাজাোর, ইপোফ ইতোচদ সবস্ত্র প্রচতচক্র ়োবীল বচক্ত 

মাো িাড়ো চদল ়ে উলঠলে, এরা অতোিারীলদর সহির।  

  

হচরণা এর্িং ঠােুরগােঁও েোলম্প এরেম এেচট বাচত েচমচটর চমচটিং-এর ইোহার এলস 

পপৌেঁলেলে পোলনা ক্রলম।  বাচত েচমচটর এই চমচটিংচট হল ়েচেল লােসালম, পম মালসর 

পগাড়োর চদলে।  তালত র্লা হল ়েলে প  (১) তোেচেত মুচক্তর্াচহনী এর্িং তালদর তহচর্ল 

সিংগ্রহ, সদসে ুচক্ত ইতোচদ পগাপন ো বক্রলমর চর্েষত চর্র্রণ, তেোচদ  োবীঘ্র পেন্দ্রী ়ে 

বাচত েচমচটলে জানালনা পহাে।   ারা মুচক্ত র্াচহনীর জনে িােঁদা আদা ়ে েরলে এর্িং  ারা 

িােঁদা প্রদান েরলে, তালদর এেচট তাচলো পেন্দ্রী ়ে বাচত েচমচটর োলে পপব েরা পহাে।  

(২) লাইলসন্স োড়ো সমে র্ন্দুে, রাইলফল ও অনোনে সাজসরিালমর পখােঁজ জানালনা 

পহাে।  (৩) ইউচন ়েন বাচত েচমচটলে পুনরা ়ে অনুলরাধ জানালনা হল প , মাচল, পমের, 

পপবাদার পধাপী, পজলল এর্িং নাচপত োড়ো সেল চহন্দুলে উৎখাত েরা পহাে।  (৪) 

পাচেোলন আবঙ্কামুক্ত হল ়ে সেল পর্ৌদ্ধ  ালত র্াস েরলত পালর পসজনে তালদর সর্ 

রেম সুল াগসুচর্ধা পদও ়ো পহাে।  (৫) অধুনালুি ও পর্-আইনী পঘাচষত আও ়োমী লীলগর 

প  সর্ সদসে আও ়োমী লীলগর সলে সম্পেব পেদ েলরলে, তালদর এই মলমব সম্পেব 

পেলদর পঘাষণা চদলত র্লা পহাে প , (ে) অধুনালুি আও ়োমী লীগ পাচেোলনর চর্ চক্তর 

জনে এর্িং ো বত  ারলতর সলে সিং ুক্ত হও ়োর আোঙ্ক্ষা ়ে পূর্ব পাচেোলনর চর্চে্ন তার 

জনে োজ েলর এর্িং (খ) উক্ত রাজধনচতে দল পাচেোলনর মুসলমানলদর মলধে 

পশ্রণীচ চত্তে ঘষণা েড়ো ়ে।  তালদর মলধে জাচতসত্তাগত র্া প্রলদবগত সিংঘলষব উৎসাচহত 

েলর এর্িং তারাই পাচেোলনর সর্বাত্মে ক্ষচত েরার জনে দা ়েী! (৬) সিংচশ্লটির ইউচন ়েন 
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সমূলহর সামচরে পলােলদর ও প্রাক্তন সামচরে র্েচক্তলদর তাচলো পপব েরা পহাে।  (৭) 

সরোচর ও আধা সরোচর প্রচতষ্ঠালনর অচফসারর্ষন্দ ও োরখানার শ্রচমেলদর োলজ 

প াগদালনর জনে উৎসাচহত েরা পহাে।  ইতোচদ।  

  

ইোহারচট পড়োর পর মুচক্ত র্াচহনীর পেউ পেউ  ালেতাই  াষা ়ে গালাগাচল শুরু েরললও 

অলনলেরই মুখ পািংশুর্ণব হল ়ে  া ়ে।  অলনলেরই র্ার্া-মা, আত্মী ়েস্বজন রল ়ে পগলে পদলবর 

মলধে, তােঁলদর ওপর েী ধরলনর অতোিার হলে পে জালন! এমনও পবানা  ালে প  

প্রচতচদন নাচে ে ়ে পেলে র্ালরা হাজার মানুষ খুন হলে র্ািংলালদলব।  এরলিল ়ে নষবিংস 

হতোোণ্ড আর েী পোোও ঘলটলে পষচের্ীলত? বাচত েচমচটর নাম চনল ়ে এমন চহিংসা ও 

অতোিালরর ঘটনা আর চে েখলনা পদখা পগলে ইচতহালস? এলদর তাচলো ়ে  ালদর নাম 

ওলঠ তালদর আর খুেঁলজ পাও ়ো  া ়ে না! 

  

েল ়েেজন পসই ইোহার পদলখ ফুেঁচপল ়ে পেেঁলদ উলঠলে, েল ়েেজন দােঁলত দােঁত পিলপ 

র্লললে, এের্ার স্বাধীনতা আসুে, তারপর ঐ খুচন দালাললদর প্রোলবে বাচে পদও ়ো 

হলর্ রমনার ম ়েদালন।  

  

র্ালে পতাতা চমঞার োচহনী পসইজনেই প্রেলম চর্শ্বাস েরা  া ়েচন।  পস  চদ গুিির হ ়ে? 

তালে হ ়েলতা পসনার্াচহনী পেলে পাঠালনা হল ়েলে মুচক্তল াদ্ধালদর পোলনা ফােঁলদ পটলন 

চনল ়ে  াও ়োর জনে।   ারা এই র্ল ়েসী র্ালেলদর পর্ ়েলনলটর পখােঁিা ়ে চে্ন চ ্ন  েরলত 

পালর, তারা এই রেম এেচট র্ালেলে চদল ়ে প -লোলনা জঘনে োজ েরালতও চিধা 

েরলর্ না।  

  

পতাতা চমঞা সীমাত পপচরল ়ে মুচক্তল াদ্ধালদর েোলম্প এলস পসাজা ঢুলে পলড়েচেল পসক্টর 

েমািালরর তােঁরু্লত।  আর পোোও পগল না, পস পসক্টর েমািালরর োলেই প্রেলম এললা 

েী েলর, পে তালে ঐ তােঁরু্ পিনাললা? পস এলসলে েুটলত েুটলত।  পসক্টর েমািালরর 

পাল ়ের োলে র্লস পলড়ে পস হােঁপালত হােঁপালত র্ললচেল, সার্, সার্, দুইলবা জন ধরা 

পড়েলে! আপলনরা অলগা র্ােঁিান! অলগা মাইরা পফলালর্! 
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তার র্ক্তর্ে এই প , ফাচর ়োর্াজালর র্াতোগী র্াঙালীলদর এেটা র্ড়ে দললে আটে েলর 

পর্লখলে পাচেোনী তসনেরা।  ওলদর গ্রাম পুচড়েল ়ে পদও ়ো হল ়েলে, পসইজনে আশ্রল ়ের 

আবা ়ে ওরা রওনা হল ়েচেল  ারত সীমালতর চদলে।  

  

পাচেোন সরোর এখন সারা চর্লশ্ব প্রিার েরলত িাইলে প  পূর্ব  পাচেোলনর অর্স্থ্া 

পুলরাপুচর বাত,  ারলতর বত উস্কাচনলতও এখন পদব পেলড়ে আর পেউ  ারলত প লত 

িাইলে না, র্রিং  ারলতর বরণােবীরাই চফলর আসলে দলল দলল।  এই প্রিালরর সলে 

সামিসে রাখার জনে তারা  োসম্ভর্ র্ড়োর সীল েলর চদলে, উিাস্তুলদর পস্রাত পদখললই 

র্ন্দী েরলে চেিংর্া গুচল েলর পবষ েলর চদলে।  সুতরািং োচর ়োর্াজালর দুলবা জলনর 

এেচট দললর ধরা পড়োর ঘটনা খুর্ই চর্শ্বাসল াগে।  চেন্তু অচর্শ্বাসে লালগ পেললচটর চনখুেঁত 

র্ণবনা পদর্ার  চেচট পস এেটা োচঠ চনল ়ে নরম মাচটলত এলে পদচখল ়ে পদ ়ে, এইটা হাই 

স্কুল, এই র্াচড়েলত রল ়েলে ৫৪ জন পািার্ পরচজলমলন্টর তসনে, তালদর দলপচত এেজন 

পমজর।  আর স্কুলর্াচড়ের পালব িারখানা পদাোনঘর আর এেটা ফােঁো র্াচড়েলত রাখা 

হল ়েলে র্ন্দীলদর।  মলধের এই দুচট ঘলর আলে নারী ও চবশুরা।  দু’চদন ধলর তালদর চেেু 

পখলত পদও ়ো হ ়েচন।  তসনেরা সর্াইলে এেসলে মারলে না।  োল চর্লেলল র্ালরাজন 

র্ন্দীলে চনল ়ে দােঁড়ে েচরল ়ে পদও ়ো হল ়েচেল খাচনেটা দূলরর এেটা আমগাে তলা ়ে।  

তারপর তসনেরা রাইলফল চনল ়ে টারলগট প্রোেচটস েলরলে।  োল মাঝরালত স্কুলর্াচড়ের 

োদ পেলে এেচট তরুণী সারা গাল ়ে আগুন লাগা অর্স্থ্া ়ে লাচফল ়ে পলড়েলে চনলি।  

  

পসক্টর েমািার র্ারর্ার পেললচটলে চজলেস েলরন, পতালর পে পাঠাইলে এখালন? তুই 

র্ডবার ক্রব েরচল েোমলন? 

  

পতাতা চমঞা সরল পিালখ প্রলতেের্ার এেই উত্তর পদ ়ে প , তালে পেউ পাঠা ়েচন।  পস 

চনলজই এলসলে।  র্ডবালর তালে পেউ আটো ়ে চন।  তলর্ তার র্ার্া পসনার্াচহনীর অধীলন 

র্ারু্চিবর োজ েলর।  পসই জনে পস সর্ চেেু চনলজর পিালখ পদলখলে।  পস জালন প  লম্বা-

িওড়ো খান পসনারা মুচক্তর নালম   ়ে পা ়ে।  মাত্র িু ়ো্ন  জন খান পসনার সলে এতর্ড়ে 
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মুচক্তর্াচহনী লড়োই েলর চজতলত পারলর্ না? তারা চগল ়ে না র্ােঁিালল ঐ র্াঙালীলদর 

এেজলনরও প্রালণ র্ােঁিার আবা পনই।  

  

পসক্টর েমািার এর্িং তােঁর িার পােঁিজন সহোরী অলনে পজরা েলরও পতাতা চমঞার োে 

পেলে আর অনে পোলনা েো র্ার েরলত পারললন না।  পেললচটর েো সচতে হলল ঐ 

র্ন্দীলদর উদ্ধার েরার জনে এেটা অোেবালন  াও ়ো উচিত।  আর  চদ ফােঁদ হ ়ে? 

  

সম্প্রচত মুচক্ত ুলদ্ধর আক্রমণাত্মে উদেলম চেেুটা  াটা পলড়েলে।  পেঁচিলব মালিবর পর প  

স্বতিঃস্ফুতব প্রচতলরাধ সিংগ্রাম শুরু হল ়েচেল, তালত অলনে জা ়েগা ়ে পাচেোনী র্াচহনী 

আেচস্মে আঘালত পর্ব চেেুটা চপচেল ়ে পলড়েচেল।  এখন তারা বচক্ত সিংহত েলরলে।  

পচশ্চম পাচেোন পেলে দুচট নতুন চডচ বন এলন েচড়েল ়ে পদও ়ো হল ়েলে সীমালতর সর্বত্র।  

এ চদলে মুচক্তর্াচহনীর হালত  লেটির অস্ত্র পনই, প্রল ়োজনী ়ে সরর্রাহ পনই, খাদে পনই, এই 

অর্স্থ্া ়ে শুধু মলনার্ল চনল ়ে তারা েতটা লড়েলত পালর? মুচক্তর্াচহনীর প্রাণহাচনর সিংখো 

ক্রমব র্াড়েচেল।  পসই জনে চেেুচদন অোেবন স্থ্চগত রাখা হল ়েলে।  চিতা েরলত হলে 

নতুন স্ট্রোলটচজ।  

  

আজও স্বাধীন র্ািংলালদব সরোরলে পষচের্ীর পোলনা পদব স্বীেষচত পদ ়েচন।   ারলতর োে 

পেলে  তখাচন সাহা ে পাও ়ো  ালর্ আবা েরা চগল ়েচেল, তা প্রা ়ে চেেুই পাও ়ো  া ়েচন।  

 ারত বরণােবীলদর আশ্র ়ে চদলে র্লট, মুচক্তল াদ্ধালদর সীমালতর এপার পেলে তৎপরতা 

িালালত র্াধা পদ ়েচন।  চেন্তু  ারতী ়ে পসনার্াচহনী পাচেোনীলদর মুলখামুচখ হলত আগ্রহী 

ন ়ে।   ারত সরোর সরাসচর পাচেোলনর সলে  ুলদ্ধ নামলত িা ়ে না।  পাচেোন সরোর 

প্রেম পেলেই  ারতলে মুসলমালনর বত্রু র্লল চিচহ্নত েলর এলসলে।   ারত  ুলদ্ধ পনলম 

পড়েলল চে র্ািংলালদলবর সমে মানুলষর সমেবন পালর্? শুধু পসনার্াচহনীলে পরাচজত 

েরললই পতা  ুলদ্ধ পজতা  া ়ে না! তা োড়ো,  ারত  ুলদ্ধ র্োপষত হলল সারা চর্লশ্ব  ারলতর 

চর্রুলদ্ধ পাচেোনী প্রিারই সতে র্লল গণে হলর্।  সেললই র্ললর্,  ারত চনলজর স্বালেব 

পাচেোন  াঙলত িাইলে।  
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পাচেোলনর চর্রুলদ্ধ লড়োই েলর পজতার ক্ষমতাও চে আলে  ারলতর? িীন প -লোলনা 

সম ়ে আর্ার আক্রমণ েরলত পালর র্লল  ারতী ়ে র্াচহনীর এেচট চর্বাল অিংব িীন 

সীমালত পমাতাল ়েন েরা আলে।  পচশ্চম পাচেোনী সীমালতও সতেব পাহারা চদলত হলে।  

পূর্ব  ারলত চমলজা-নাগা চর্লদ্রাহীলদর সলে সিংঘষব িললে অনর্রত, পচশ্চমর্ািংলালতও 

নেবালপন্থীলদর দমন েরার জনে তসনের্াচহনী নামালত হল ়েলে।   ারত এখন চনলজর ঘর 

সামলালর্, না র্ািংলালদবলে মুক্ত েরলত আসলর্? 

  

েল ়েে চদন আলগ মুচক্ত ুলদ্ধর উচ্চ প বাল ়ের পসনানীলদর এেটা পগাপন েনফালরন্স হল ়ে 

পগলে েলোতার চেল ়েটার পরালড।  পসখালন উপচস্থ্ত চেললন র্ািংলালদব সরোলরর 

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন এর্িং প্রধান পসনাপচত এম ওসমানী।  পসখালন নানান আললািনা ও 

তেবচর্তলেবর মলধে চঠে হল ়েলে প  এললালমললা  ালর্  ুদ্ধ েলর আর পোলনা লা  হলর্ 

না।  দুধবষব ও সুবষেল পাচেোনী তসনের্াচহনীর সলে লড়েলত পগলল র্ািংলালদব র্াচহনী এর্িং 

মুচক্তল াদ্ধালদরও পুলরাপুচর চন ়েম বষেলার মলধে আনলত হলর্, সম্মুখ সমর এচড়েল ়ে পজার 

চদলত হলর্ পগচরলা  ুলদ্ধ, তার জনে িাই উপ ুক্ত পট্রচনিং।  সমগ্র র্ািংলালদবলে  াগ েরা 

হল এগালরাচট পসক্টলর, পসইসর্ পসক্টর েমািালরর অধীলন েতগুচল সার্ পসক্টর ও ট্রপস 

োেলর্ ও চনধাচরত হল।  

  

এইসর্ সলত্ত্বও অলনলেই হতাবার মলনা ার্ িাপা চদলত পালরনচন।  র্ািংলালদব চে তা হলল 

আর এেচট চ ল ়েৎনাম হলত  ালে? েতচদন িললর্ এই পগচরলা  ুদ্ধ, পলনলরা র্ের? েুচড়ে 

র্ের? সাধারণ মানুলষর মলনার্ল েতচদন অটুট োেলর্? 

  

শুধু হতাবা ন ়ে, তার পেলে পর্চরল ়ে আলস চতক্ততা।  পেউ পেউ আড়োলল প্রশ্ন তুলললা, 

পবখ মুচজর্ সাতই মালিবর চমচটিং-এ স্বাধীনতা সিংগ্রালমর ডাে চদল ়ে র্সললন, চেন্তু সবস্ত্র 

সিংগ্রালমর প  দীঘব প্রস্তুচত লালগ, তা চতচন জানলতন না?  ুর্ সমালজর মলধে সামচরে 

পট্রচনিং এর্িং অস্ত্রবস্ত্র সিংগ্রলহর র্ের্স্থ্া েলরনচন পেন? এের্ার চতচন র্লল পফলললন, 

এর্ালরর সিংগ্রাম স্বাধীনতার সিংগ্রাম, তরু্ চতচন সিংগ্রালমর র্দলল আলাপ আললািনার 

মাধেলম ক্ষমতা পাও ়োর আবা ়ে পেঁচিলব মািব প বত চনচি ়ে অর্স্থ্া ়ে োটাললন, পসই 
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সুল ালগ ই ়োচহ ়ো খান পচশ্চম পাচেোন পেলে র্োলটচল ়োলনর পর র্োলটচল ়োন তসনে 

আচনল ়ে চনললন এচদলে।  সিংগ্রাম।  পচরিালনার জনে পবখ মুচজলর্র চে আিারগ্রাউলি 

 াও ়ো উচিত চেল না আলগই? চতচন প্রেলমই ধরা চদল ়ে র্সললন? আও ়োমী লীলগর 

পনতারাও সেললই িলল পগললন েলোতার চনরাপদ আশ্রল ়ে! আর র্ািংলালদলবর জ্বলত 

প ৌর্ন, স্বলদবলপ্রলম উিুদ্ধ োত্রসমাজ, সমাজতলন্ত্র।  দীচক্ষত রাজধনচতে েমবী, ই চপ আর, 

পুচলব আর সামচরে র্াচহনীর পলালেরা,  ারা প্রেম পেলেই পাচেোন সরোলরর সলে 

সম্পেব চে্ন  েলরলে, তারাই শুধু রণােলন জলোদার মলধে প্রাণ পদলর্? 

  

েলোতার েনফালরন্স পসলর চনলজর এলাো ়ে চফলর এলসলে এে নম্বর পসক্টলরর 

েমািার পমজর রচফেুল ইসলাম।  এখন চেেুচদন সীমাত পপচরল ়ে অোেবন, অোমরু্ব 

র্ন্ধ পরলখ চতচন তার র্াচহনীচট গুচেল ়ে চনলত িান।  এরই মলধে এলস পড়েললা পতা চমনা 

নালমর এই চর্স্ম ়েের র্ালে এর্িং তার পরামহষবে োচহনী।  এেলর্লার মলধেই পতাতা 

চমঞার েো েচড়েল ়ে পলড়েলে সমে েোলম্প।  

  

চসরাজুল প্রেম পেলেই পতাতা চমঞালে চর্শ্বাস েলরলে।  পস চনলজলতালে নাো খাইল ়ে 

অলনে গল্প েলরলে তার সলে।  তারপর পস পতাতার হাত ধলর েুচটল ়ে চনল ়ে পগলে পমজর 

সালহলর্র োলে।  পস দষঢ়ে ালর্ জাচনল ়েলে তার র্ক্তর্ে।  পস র্ললত িা ়ে প , সর্াই পতাতালে 

সলন্দহ েরলে, চেন্তু এর উলটা চদেটা তারা প লর্ পদখলে না পেন? পবখ মুচজলর্র 

আ্ালন এই পদবটা আজ েতখাচন র্দলল পগলে প  এেচট এগালরা র্েলরর র্ালেও 

পদবলপ্রচমে হল ়ে উলঠলে, পস চর্পলদর পলরা ়ো না েলর েুলট এলসলে সীমাত পপচরল ়ে।  

রাজাোর, আল র্দরলদর চর্রুলদ্ধ এই র্ালেই পতা এে জ্বলত প্রচতর্াদ।  প -লদব এরেম 

পেললর জ্ চদলত পালর, পস-লদব চেেুলতই পরাধীন োেলত পালর না।  দুলবা জন র্ন্দীলে 

র্ােঁিার্ার জনে এই র্াললের প্রাণ পেেঁলদলে, আর আমরা চে এতই োপুরুষ প  তালদর 

উদ্ধার েরার জনে েুলট  ালর্া না! 

  

চসরাজুললর মতামলতর এেটা চর্লবষ মূলে আলে।  পর পর েল ়েেচট অোেবালন পস অসীম 

সাহলসর পচরি ়ে চদল ়েলে।  মাত্র দু সিাহ আলগই পস রামগড়ে েলররহাট পরালডর 
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চিেনেড়ো ়ে এেটা সািংঘাচতে োণ্ড েলরচেল।  ঘন র্নলঘরা পাহাড়েী পে, পসখান চদল ়ে 

পাে আচমব বচক্ত সমালর্ব েরচেল রামগলড়ের চদলে।  উলদ্দবে চেল তালদর সাপ্লাই লাইন 

চর্চে্ন  েলর পদও ়ো।  চেন্তু পাে আচমবর তীে সািব লাইট ও পগালার্ষবলণর জনে চেেুলতই 

োলে এলগালনা  াচেল না।  এরই মলধে চসরাজুল েী েলর প ন পসই সড়েলের ওপর ঝুেঁলে 

পড়ো এেটা গালের ওপর চগল ়ে র্লসচেল সারাচদন।  সলন্ধর মুলখ পস এেটা মাইলক্রার্ালসর 

ওপর লাচফল ়ে পলড়ে, তালত চেল এেজন োলপ্টন ও পর্ব েল ়েেজন অচফসার, চসরাজুল 

এল এম চজ িাচলল ়ে সর্াইলে খতম েলর পদ ়ে।  মাইলক্রার্াসটা রাো জুলড়ে পলড়ে োলে, 

চদলনর পর চদন ঐ পাচেোনী তসনেলদর মষতলদহ সরালতও পেউ আলসচন! 

  

চসরাজুল দাচর্ ধলর র্সললা, পস োচর ়োর্াজালর র্ন্দীলদর মুক্ত েরার জনে এেটা 

অচ  ান পচরিালনা েরলত িা ়ে।  পমজর রচফেুল ইসলাম পবষ প বত এই অচ  ালন 

এেচট দল পাঠালত রাচজ হললন, চেন্তু চসরাজুললে চতচন প লত চদলত িান না।  চসরাজুল 

দক্ষ সােঁতারু র্লল অনে এেচট গুরুত্বপূণব পট্রচনিং-এর জনে চনর্বাচিত হল ়েলে, তার এখন 

পোলনা অোেবালন না  াও ়োই উচিত,  চদ পস পোলনা োরলণ আহত হল ়ে পলড়ে! চসরাজুল 

পস েো শুনলতই িাইললা না।  পস র্লললা প , পস  চদ এরেম এেটা অোেবালন আহত 

হল ়ে পলড়ে, তা হলল রু্ঝলত হলর্, পস র্ড়ে পোলনা পট্রচনিং-এর প াগেই না! 

  

আজলের অচ  ালনর দলচটও চনর্বািন েরলত িা ়ে চসরাজুল।  প ়েতাচিব জন পট্রইনড়ে 

পগচরলার সলে চসরাজুল পর্লে চনল র্ারু্ল পিৌধুরীলেও।  

  

সলন্ধ পেলেই প্রর্ল র্ষবলণ তালদর পুেুর োটা সােবে হল ়েলে র্লট, চেন্তু এই দুল বালগর 

মলধে  ুদ্ধ পচরিালনা েরা সহজ েো ন ়ে।  প্রা ়ে োরুরই পাল ়ে জুলতা পনই, অচতেলটির 

চেেু রর্ালরর িচট সিংগ্রহ েরা পগলে।  োেঁলধ দু ইচি মটচর, রলেট লিার, এল এম চজ 

চেিংর্া রাইলফল আর পাল ়ে রর্ালরর িচট! পর্ব েল ়েেজলনর গাল ়ে জামাও পনই,  চদও 

এখালন র্ষচটির পড়েলল পর্ব বীত বীত েলর।  
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এই র্ষচটিরর মলধে িতুচদবে এলক্কর্ালর চমবচমলব অন্ধোর।  আোলবর চদলে তাোলল মলনই 

হ ়ে প  পোলনাচদন পসখালন িােঁদ-নক্ষলত্রর আললা োলে।  চদে হারার্ার   ়ে পলদ পলদ।  

এেচট এগালরা র্েলরর র্াললের েোর ওপর  রসা েলর তারা এলগালে।  

  

পতাতা চমঞালে চসরাজুল পরলখলে চনলজর পালব।  এে সম ়ে তার োেঁধ িাপলড়ে চসরাজুল 

র্লললা, দোখ েোমড়ো, তুই  চদ রাো  ুল েলরাে, তাইলল আমরা পতা মরুমই, তুইও 

পুটুস েইরা মইরা  াচর্! 

  

পতাতা চমঞা র্াচলোর মলতা সুলরলা গলা ়ে র্লললা, না সার্, আচম  ুল েরুম না।  

এলের্ালর নাে র্রার্র রাো।  

  

তারপর পস পর্বী উৎসাচহত হল ়ে র্লললা, সার্, র্ষচটির হইলে পতা আরও  াললা হইলে।  এই 

রাচত্তলর খান সোনারা নালে তোল চদ ়ো ঘুমালর্ ‘ ইনসানািা,আইজ সর্ ে ়েটা খতম হলর্! 

  

চসরাজুললর মনটা এেটু খিখি েলর।  পস চনলজর দাচ ়েলত্ব এতগুচল মু চক্তল াদ্ধালে সলে 

এলনলে! পতাতা  চদ সচতেই স্পাই হ ়ে? পস চনলজই র্লললে প  তার র্ার্া আচমব েোচন্টলনর 

র্ারু্চিব, তার র্ার্ার প্রালণর   ়ে পদচখল ়ে পেলললে গুিির হলত র্াধে েরা অসম্ভর্ চেেু 

ন ়ে।  চেন্তু এইটুেু পেলল চে এত চনখুেঁত অচ ন ়ে েরলত পালর?  চদ ফােঁদও হ ়ে, তরু্ প লত 

হলর্, মুচক্তর্াচহনী এমচন এমচন প্রাণ পদলর্ না, প েজন পাচেোনী পসনালে সম্ভর্ পমলর 

তারপর মরলর্।  

  

দু’পবা জন র্াঙালীলে ওরা র্ন্দী েলর পরলখলে।   চদ তালদর মলধে মচনরা োলে? 

খানলসনালদর হাত পেলে পোলনাক্রলম োড়ো পপলল মচনরা চে সীমালতর চদলে পাচলল ়ে 

আসর্ার পিটিরা েরলর্ না? এই সম্ভার্নাই চসরাজুললে আরও উদ্দীি েলর পতালল।  

  

সামলনই এেটা সরু খাল।  গতোলও এই খালটা প্রা ়ে শুেলনাই পদলখ পগলে চসরাজুল, 

চেন্তু আজলের র্ষচটিরলত েতখাচন পাচন জলমলে তার চঠে পনই।  খাললর ও ধালরই পাে 

পসনারা ওেঁত পপলত আলে চে না তাই র্া পে জালন! 
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চসরাজুল মাচটর চদলে টিব জ্বালললা।  তার চপেলনর র্াচহনীলে শুল ়ে পড়োর চনলদবব চদল ়ে 

পস অলপক্ষা েরললা খাচনেক্ষণ।  খাললর ওপালর পোলনা সাড়ো ব্ পনই।  র্ষচটিরর জনে টলিবর 

আললাও ওপার প বত পপৌেঁে ়ে না।  

  

চমচনট পােঁলিে পর পস টলিবর আললা র্ারু্ল পিৌধুরীর মুলখর ওপর পফলল র্লললা, তুচম 

আলগ।  নালমা, তুচম আলগ খাল পার হল ়ে পদলখ আলসা! 

  

র্ারু্ল পিৌধুরীর হালত এেটা রাইলফল।  ঠােুরগােঁও েোলম্প এলস পস মাত্র দু’চদন রাইলফল 

পোেঁড়ো প্রোেচটস েলরলে, তার আলগ জীর্লন েখলনা অস্ত্র ধলরচন।  বহুলর মানুষ পস, 

জলোদা ়ে িলািল েরলত অ েে ন ়ে এলের্ালরই।  পস তরু্ এেটুও চিধা েরললা না, 

খালল পনলম পড়েললা।  

  

চসরাজুল িাপা গলা ়ে আলদব চদল।  ব্ েরর্া না! 

  

র্ারু্ল পিৌধুরীর পরলন এেটা পোন্ট ও হাও ়োই বাটব, দুলটাই োদাললপা, তার খাচল পা, 

পস র্লের মতন এে পা তুলল তুলল এলগালত লাগললা।  টিব চনচর্ল ়ে চদল চসরাজুল।  

  

খাললর জল র্ারু্ললর হােঁটু োড়োললা না।  তলর্ তলা ়ে এমনই োদা প  পা পগেঁলে  া ়ে, অনে 

পা পফলার সম ়ে র্োলান্স রাখা বক্ত হল ়ে পলড়ে।  চেন্তু পস এের্ারও আোড়ে পখল না।  

খাললর অনে পালড়ে এলস পস চমচনট খালনে িুপ েলর দােঁচড়েল ়ে রইললা।  র্ষচটিরর চঝচরচঝচর 

ব্ োড়ো আর পোলনা ব্ পনই।  সামলন চেেু পদখা  া ়ে না, পপেলন চসরাজুললর দলটাও 

প ন অদষবে হল ়ে পগলে, এই রণলক্ষলত্র র্ারু্ল এো।  দূর পেলে এেটা গুচল এলস তালে 

চর্দ্ধ েরলল পস চিরোললর মতন হাচরল ়ে  ালর্।  

  

র্ারু্ল আর্ার খাল পপচরল ়ে চফলর এলস র্লললা, পাচন পর্বী নাই, ওপালরও এচনচম পট্রি 

নাই।  চল ়োর! 
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পতাতালে চনল ়ে এর্ার প্রেম খালল নামললা চসরাজুল।  পতাতার োেঁধটা পস প্রা ়ে চখমলি 

ধলর আলে।  পেললটালে পস অচর্শ্বাস েরলত পালর না, তরু্ পদখলত হলর্ প ন পেললটা এই 

প বত এলস পোলনাক্রলম পাচলল ়ে না  া ়ে।  

  

খালপালড়ের উেঁিু র্ােঁলধর আড়োল চদল ়ে সর্াই পোমর প বত মাো ঝুেঁচেল ়ে এলগালত লাগললা 

এে পা এে পা েলর।  চসরাজুল সর্ার আলগ, অনেরা খাচনেটা দূরলত্ব।   চদ পোলনা ফােঁদ 

োলে, চসরাজুল চনলজ তালত ধরা পড়েললও অনেলদর জাচনল ়ে পদলর্।  

  

এেসম ়ে দু’ এেচট র্াচড়েঘলরর চিহ্ন পদলখ রু্ঝলত পারা পগল, তারা োচর ়োর্াজার গ্রালমর 

সীমালত এলস পপৌেঁলেলে।  পাের্াচহনী প -গ্রালম র্া বহলর আশ্র ়ে পন ়ে, পসখানোর 

প্রাতর্তবী র্াচড়েগুললা পুচড়েল ়ে চদল ়ে সামলনটা পখালা রালখ।  এখালনও পস োণ্ড ঘলটলে।  চেন্তু 

এ প বত পোলনা র্াধার সম্মুখীন হলত হ ়েচন।  

  

চসরাজুল পতাতালে চজলেস েরললা, এর্ার ইস্কুলর্াচড়ে পোন চদলে? 

  

পতাতা র্লললা, আমালগা ইস্কুলল আচম িকু্ষ রু্ইজোই  াইলত পাচর, সার্।  আর পর্চব দূর 

নাই।  

  

চসরাজুল পসাজা হল ়ে দােঁচড়েল ়ে িার পাবটা এের্ার পদলখ চনল।  র্ষচটির অলনে েলম এলসলে।  

অন্ধোর পিালখ সইল ়ে চনল ়ে এখন দূলরর চেেু চেেু গােপালা ও র্াচড়ে পদখা  া ়ে।  পোোও 

পোলনা আললা জ্বললে না।  হ ়েলতা এ গ্রালম অনে পোলনা মানুষজন পনই।  চেিংর্া হানাদার 

র্াচহনী প খালন এলস োনা পগলড়েলে, পসখানোর পোলনা গষহস্থ্ই এত রালত আললা জ্বালার 

সাহস পালর্ না।  চেন্তু পাে পসনারা প খালন রল ়েলে, পসখালন চনচশ্চত আললা জ্বললর্, 

র্াইলর পসচন্ট্র োেলর্।  পোো ়ে পসই আললা।  

  

পতাতার মাোর িুল মুলঠা েলর ধলর চসরাজুল মলন মলন র্লললা, ওলর চর্েু,  চদ তুই 

চর্শ্বাসঘাতে হস, পতালর আলগ আচম চনলজ েিুোটা েরলর্া! 
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অন্ধলে প মন  ালর্ পে পদখা ়ে, পসই ালর্ চসরাজুললর হাত ধলর এচগল ়ে প লত লাগললা 

পতাতা চমঞা।  এই চদেটা ়ে পর্ব চেেু োড়ো োড়ো র্ড়ে গাে, মলন হ ়ে প ন এেটা ফললর 

র্াগান, তার চেনারা ়ে এলস পতাতা র্লললা, ঐ দোলখন সার্, ইস্কুল! 

  

‘ব পােঁলিে গজ দূলর ইস্কুলর্াচড়েটার পগলটর সামলন দাউ দাউ েলর জ্বললে দুলটা মবাল।  

পরপর সার পদও ়ো পােঁিখানা ট্রাে ও এেচট র্াস।  পোলনা পসচন্ট্রলে পদখা  ালে না এখান 

পেলে, চেন্তু র্াচড়েটার প তর পেলে মানুলষর গলার মষদু গুিন প লস আসলে।  তার মধে 

পেলে চে ফুলট উঠলে পোলনা স্ত্রীললালের তীক্ষ্ণ ো্ন ার আও ়োজ? চঠে পর্াঝা  ালে না।  

দূর পেলে ো্ন ার ব্ ও হাচসর ব্ অলনে সম ়ে এেই রেম পবানা ়ে।  

  

এই জা ়েগাটা পর্ব সুচর্লধজনে, র্ড়ে র্ড়ে গােগুললার আড়োল পাও ়ো  ালর্।  এই এগালরা।  

র্েলরর র্ালেচট চে  ুদ্ধনীচত পর্ালঝ প  চঠে ঘুচরল ়ে ঘুচরল ়ে তালদর এই র্াগালনর মধে 

চদল ়ে।  চনল ়ে এলসলে? এ প বত পোলনা ফােঁলদর আ াস পাও ়ো  া ়েচন।  আর চিধা েরার 

পোলনা মালন হ ়ে না; ঐ গাচড়েগুললা পদলখই পর্াঝা পগলে প  ঐ র্াচড়েলত পাে পসনারা 

রল ়েলে।  এরপর হ ়ে।  মালরা ন ়ে মলরা! প  েচট বত্রধসনেলে খতম েরা  ালর্, পসই েল ়েে 

পা এচগল ়ে  াও ়ো হলর্ স্বাধীনতার চদলে।  

  

র্ন্দীরা পোো ়ে? এখান পেলে পগালাগুচল িালালল তালদরও গাল ়ে লাগলর্ না পতা? পতাতা।  

আঙুল তুলল প  পদাোনঘরগুচল পদচখল ়ে চদল, পসগুচল ইস্কুলর্াচড়ের পর্ব োোোচে।  এেটু 

দূলর এেটা এেতলা র্াচড়ে।  

  

চসরাজুল তার র্াচহনীলে েচড়েল ়ে পড়োর চনলদবব চদল ডানচদলে।  আর পদচর েরা  ালর্ না।  

পতাত  চদ চর্শ্বাসঘাতে হ ়ে, তা হলল প -লোলনা মুহূলতব পপেন চদে পেলে এলস পড়েলর্ 

পাের্াচহনী।  চসরাজুল সর্াইলে র্লল চদল এেসলে আক্রমণ িালালত হলর্ শুধু 

স্কুলর্াচড়েটার ওপর, ওখালন পাে পসনালদর আটলে রাখলত পারলল র্ন্দীরা পালার্ার 

সুল াগ পালর্।  গাচড়েগুচল পদলখই চসরাজুল বত্রুপলক্ষর বচক্ত অলনেটা আন্দাজ েলর 
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চনল ়েলে, এখালন চসরাজুলরা পর্বীক্ষণ।   ুদ্ধ িালালত পারলর্ না, পাচেোনী তসনেরা 

এের্ার স্কুলর্াচড়ে পেলড়ে পর্চরল ়ে আসলত পারলল তালদর আর জল ়ের আবা পনই।  

  

চসরাজুল চনলজই প্রেম মটচর িাজব েরললা।  সলে সলে গজবন েলর উঠললা এল এম চজ 

ও রাইলফল।  এেটা রলেট পসাজা চগল ়ে পড়েললা স্কুলর্াচড়ের োলদ।  মটবালরর পগালা ়ে আগুন 

ধলর পগল এেটা ট্রালে।  

  

পাচেোনীরা সচতেই অসতেব চেল, প্রেম দু চতন চমচনট তালদর চদে পেলে পোলনা 

প্রচতআক্রমণ এললা না।  শুধু চিৎোর-িািালমচি, আগুলনর চবখা ়ে পচরষ্কার পদখা পগল 

েল ়েেজন খানলসনা খাচল গাল ়ে শুধু জাচে ়ো পলড়ে পদৌলড়োলে।  

  

মুচক্তর্াচহনীর সর্াই পগালাগুচল িালালত িালালত তারস্বলর র্ললত লাগললা, র্ন্দীরা 

পালাও! র্ন্দীরা পালাও! 

  

সর্েটা পদাোনঘর ও পালবর এেতলা র্াচড়েটা পেলে প লস এললা আতবো্ন ার রর্।  

প্রলতেেচট দরজা র্াইলর পেলে তালার্ন্ধ, তারা দরজা প লঙ পর্রুলত পারলে না।  

  

এর মলধেই পাে পসনারা শুরু েরললা পাটা পগালার্ষবণ।  তারা রু্ঝলত পপলরলে প  

মুচক্তল াদ্ধারা র্ন্দীলদর মুক্ত েরার জনেই এলসলে, পসই জনে তারা পদাোনঘরগুললার 

চদলেও ফা ়োচরিং েরলে।  মুচক্তল াদ্ধালদর পেউ প  পদৌলড়ে চগল ়ে দরজাগুললা খুলল পদলর্ 

তারও উপা ়ে পনই, সামলনর ফােঁো জা ়েগাটা পপরুলত পগললই োব ফা ়োলরর মলধে পড়েলত 

হলর্।  

  

স্কুলর্াচড়েটার জানলা প লঙ লাচফল ়ে পর্চরল ়ে আসলে পাে তসচনেরা।  চসরাজুল তার এল 

এম চজর লক্ষে চস্থ্র পরলখ পবষ েলর চদলে এে এেজনলে।  স্কুল র্াচড়েটার পপেন চদে 

পেলেও এচগল ়ে আসলে এেটা টুপ, মটার চদল ়ে পঠোলনা হলে তালদর।  আর সম ়ে পনই, 

আর সম ়ে পনই, আর পঠোলনা  ালর্ না, এরপর আর পালার্ার সুল াগও পাও ়ো  ালর্ 

না! এখনই চসরাজুললর চরচট্রট অডবার পদও ়ো উচিত।  
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িাইনীজ পমচবনগান পেলে ঝলড়ের মতন গুচল র্ষবণ হলে মাঝখালনর ফােঁো জা ়েগাটালত, 

পাচেোনী তসনেরা মুচক্তর্াচহনীলে চেেুলতই আমর্াগান পেলড়ে পর্রুলত পদলর্ না।  তা হলল 

চে র্ন্দীলদর মুক্ত েরা  ালর্ না? পাে র্াচহনীর সলে মুলখামুচখ লড়োইল ়ের ক্ষমতা পনই 

চসরাজুললদর, তালত তালদর অনেবে বচক্ত ক্ষ ়ে হলর্।  চেন্তু মচনরা, র্ন্দীলদর মলধে  চদ 

মচনরা োলে? 

  

হঠাৎ এেজন লম্বা পিহারার পলাে েুলট পগল র্ন্দীলদর ঘরগুচলর চদলে।  চসরাজুল 

পদখললা, পসই পলােচট র্ারু্ল পিৌধুরী।  লাইট পমচবনগালনর গুচলর্ষচটিরর মলধে পস েুলট  ালে 

এলেলর্েঁলে।  ও চে পপৌেঁলোলত পারলর্? পসচদলে মলনাল াগ পদর্ার উপা ়ে পনই, চসরাজুল 

তার মটচর িাজব েরললা পাে পসনালদর চদলে।  

  

পলরর মুহূলতবই তার পাব চদল ়ে চেটলে পর্চরল ়ে পগল পতাতা চমঞা।  র্ারু্ল পিৌধুরী 

পদাোনঘরগুললার োলে পপৌেঁলে পগলে, তীলরর মতন েুলট চগল ়ে পতাতা তালে পদচখল ়ে 

চদলে পমল ়েলদর ঘর দুলটা।  র্ারু্ল রাইলফললর র্ােঁট চদল ়ে পমলর পমলর তালা  াঙার পিটিরা 

েরলে।  আিঃ, ও এত পর্াোচম েরলে পেন, তালার ওপর গুচল িালালত পারলে না? 

  

র্ন্দীরা পর্চরল ়ে আসলে হুড়েমুড়ে েলর।  এর্ার ওরা গুচল পখল ়ে পপাোমােলড়ের মতন মরলর্।  

পাের্াচহনীর আক্রমণ ওচদে পেলে পফরালতই হলর্।  দ’ জন পাে তসনে অলনেখাচন 

এচগল ়ে পগলে র্ারু্ল পিৌধুরীর চদলে, চসরাজুল আর চিধা েরললা না।  আমর্াগান পেলড়ে 

পস পর্চরল ়ে এললা র্াইলর, তার পদখালদচখ আরও েল ়েেজন, লাফালত লাফালত তারা 

িািালত লাগললা,আ ়ে বালারা! চহম্মৎ োলে তত আ ়ে! 

  

পবষ ঘলরর দরজাটাও খুলল চদল ়েলে র্ারু্ল পিৌধুরী।  তখনই পসই ঘলরর পাব চদল ়ে পর্চরল ়ে 

এললা দু’ জন পাে তসনে।  তালদর রাইলফল পতালার সুল াগ চদল না চসরাজুল, তার এল 

এম চজ-র মুখ পসচদলে ঘুচরল ়ে পস হুিংোর চদল ়ে উঠললা ইসানািা,আজ সর্ ে ়েটা 

জালনা ়োর খতম এরপর চসরাজুল  া েরলত পগল, পসটা  ুদ্ধ ন ়ে, পাগলাচম মুচক্তর্াচহনীর 

ফা ়োচরিং পাও ়োর সহে েরলত না পপলর পাে তসনেরাই চরচট্রট েলর আশ্র ়ে চনলে 
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স্কুলর্াচড়েটার পপেন চদলে, মুচক্তর্াচহনীর উলদ্দবে চসদ্ধ হল ়ে পগলে, এখনই চফলর  াও ়োর 

প্রেষটির সম ়ে, তরু্ পস সর্েচট পাে তসনেলে হতো েরার জনে পধল ়ে প লত িা ়ে।  পসলেি 

ইন েমাি হাসমত এলস তালে পটলন ধরললা এর্িং পসই হুইবল র্াচজল ়ে চদল।  

  

এচদে ওচদে েচড়েল ়ে আলে অলনেগুললা লাব।  দু চতন জা ়েগা ়ে আগুন জ্বললে, এরই 

মলধে চদল ়ে চপেু হঠলত হঠলত গুচল িাচলল ়ে  ালে মুচক্তর্াচহনী।  পাে পসনা োড়োও 

র্ন্দীলদর মলধে মারা পলড়েলে পর্ব েল ়েেজন।  র্ারু্ল আর চসরাজুল দু জলনই এরই মলধে 

পদলখ চনলে পিনা পোলনা মুখ আলে চে না পসই চনহতলদর মলধে।  এে জা ়েগা ়ে তালদর 

দু’জলনরই পিাখ আটলে পগল।  

  

পবলষর েল ়েে চমচনট পতাতা চমঞার ওপর আর নজর রাখা হ ়েচন।  পবষ রক্ষা েরলত 

পারললা না পেললটা।  হাত-পা েচড়েল ়ে চিত হল ়ে পলড়ে আলে পসই র্ালে, রু্লের গতব চদল ়ে 

এখনও পর্চরল ়ে আসলে রক্ত, তার পিাখ দুচট চনষ্পলে, েী সরল ও সুন্দর পসই পিাখ।  

  

রাইলফলটা অনে এেজনলে চদল ়ে র্ারু্ল পিৌধুরী দু হালত পোলল তুলল চনল পসই র্াললের 

চনস্পন্দ বরীর।  

৩৬. হাসপাতাল পেলে তুতুল চফলর 

এলসলে 

হাসপাতাল পেলে প্রা ়ে পজারজার েলরই গতোল তুতুল চফলর এলসলে পগাল্ডাসব গ্রীলনর 

অোপাটবলমলন্ট।  তার মাো পজাড়ো র্োলণ্ডজ, বরীর অতেত দুর্বল পতা র্লটই, েো র্ললত 

র্ললত হঠাৎ পস ঘুলম ঢলল পলড়ে।  তরল খাদে োড়ো চেেুই পস পখলত পালর না, তালতও 

তার রুচি পনই।  আলম এেই সলে তার ডাক্তার ও নাসব, এে মুহূলতবর জনেও পস র্াচড়ে 

পেলড়ে পর্রুলে না।  
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সলন্ধর পরই ট্রাঙ্কুইলাইজার চদল ়ে তুতুললে ঘুম পাচড়েল ়ে রাখার েো, চেন্তু তুতুল আজ 

চেেুলতই ঘুলমালর্ না।  আলম তালে ওষুধ খাও ়োলত এলল পস প্রলতেেটা ওষুধ খুেঁচটল ়ে 

পদলখ চনলে, তালে ফােঁচে পদর্ার উপা ়ে পনই।  আলম তালে চিলেন স্টু পজার েলর 

খাও ়োলত পগললও পস দু’িুমুে চদল ়ে পরলখ চদল ়ে র্লললা, আমালে এেটু েোচণ্ড পদলর্? 

পতামার প  পরচম মারার পর্াতল চেল, তার পেলে এেটুখাচন? 

  

আলম প্রস্ন  চর্স্মল ়ের সলে র্লললা, পসই পর্াতলটার েোও তার মলন আলে? ডাক্তাররা।  

তাইলল পতার পেলনর পখাপগুললা উটাপাটা েইরা দো ়ে নাই! 

  

তুতুল চলটির ালর্ পহলস র্লললা, আমার সর্ মলন আলে।  

  

অোললোহল ততললর চঠে সহে হ ়ে না, স্বাদও পেন্দ হ ়ে না।  পোলনা পাচটবলত অনেরা 

পজারজার েরলল পস েখলনা-সখলনা পরড ও ়োইলন দু’এে িুমুে চদল ়েলে।  আজ পস চনলজ 

পেলেই োচণ্ড িাইলে পেন তা আলম জালন।  খুর্ পোট্ট এেটা চলচেওর গ্লালস খাচনেটা 

পঢলল এলন চর্োনার পালব র্লস পস প্রেলম তুতুললর পাণু্ডর পঠােঁলট এেটা িুম্বন চদল, 

তারপর চজলেস েরললা, আচম খাইল ়ে পদলর্া? 

  

তুতুল র্লললা, না, আমালে দাও! আমালে এেটু উেঁিু েলর তুলল দাও! 

  

পপেলন দুলটা র্াচলব চদল ়ে তুতুললে র্চসল ়ে চদল আলম।  এেটা পসানাচল রলঙর পলপ 

চদল ়ে।  তার বরীর ঢাো।  পাতলা পমলঘর আড়োলল ডুলর্  াও ়ো িােঁলদর মতন তার মুলখাচন 

অস্পটির।  ঘরখানার িারচদলে পস এের্ার পিাখ পর্ালাললা।  সর্ চেেুই তার এখন এত চপ্র ়ে 

লাগলে।  এমনচে হাতল- াঙা চট-পটটাও, আলগ অলনের্ার প লর্চেল ওটালে পফলল 

পদলর্, এখন মলন হলে, োে, এটাও োে হাসপাতাল পেলে তুতুল প  এ র্াচড়েলত আর 

েখলনা চফলর আসলর্, তা প ন পস চঠে চর্শ্বাস েরলত পালরচন।   তদূর মলন হ ়ে, এ  াত্রা 

পস পর্েঁলি  ালর্।  চেন্তু এই পর্েঁলি ওঠার মলধেও এেটা চর্ষণ্ণতা পর্াধ আলে।  তার জীর্লনর 

চর্চনমল ়ে মষতুে  চদ অনে চেেু দাচর্ েলর? চপেলুদা, জ ়েদীপ এরা প ন তুতুললে তালদর 

আ ়েু চদল ়ে িলল পগলে।  এরপর আললমর আর্ার চেেু হলর্ না পতা? জানলার োলে দােঁচড়েল ়ে 
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আলে আলম, আত্মচর্শ্বাস ও পেৌতুে মাখালনা তার মুখ, পস এত  াললা, তার পোলনারেম 

ক্ষচত হলল তুতুল চেেুলতই সহে েরলত পারলর্ না! 

  

আলমলে এই আবঙ্কার েো র্লললই পস পহলস উচড়েল ়ে পদ ়ে।  

  

তুতুল র্লললা, অচলর আসলত এখলনা পতা চেেুটা পদচর আলে।  তুচম আমালে এেটা পোড 

আর েলম পদলর্? মা’পে চিচঠ পলখা হ ়েচন অলনে চদন, েলর্ প ন পবষ চিচঠটা চললখচে? 

ইস,  

  

োগজ-েলম চনল ়ে এলস আলম র্লললা, তুই এখন চিচঠ চলখলত পারচর্? তুতুল র্লললা, 

হোেঁ, পারলর্া।  মালে প্রলতেে সিালহ এেটা েলর চলচখ মা চিতা েরলে েত 

  

–পতার হালতর পলখা নেল েলর আচম চললখ পদলর্া? 

  

– ািঃ! অনে হালতর পলখা মা চঠে রু্লঝ পফললর্! তা হলল পতা সািংঘাচতে   ়ে পপল ়ে  ালর্ 

না।  
  

–এে লাইন চললখ সোম্পল পদখাচে পতালে।  পর্ব পগাটা পগাটা পগাল পগাল েলর চলখলর্া 

  

–আমার হালতর পলখা পমালটই পগাল পগাল না।  এই, তুচম সলর্  াও।  আচম েী চলখচে, 

তুচম পদখলর্ না! 

  

চলখলত চগল ়েই তুতুল রু্ঝললা, তার হালত এেটুও পজার পনই, েলম োেঁপলে।  তরু্ 

চলখলতই হলর্।  চনিঃশ্বাস র্ন্ধ েলর পস এে িুমুে েচন ়োে পখল ়ে চনল।  তারপর পোডটা 

চনল ়ে এললা রু্লের োলে।  

  

মা, 

  

পতামালে গত সিালহ চিচঠ চলখলত পাচরচন, পস জনে রাগ েলরলে চনশ্চ ়েই।  আমালে হঠাৎ 

লিলনর র্াইলর প লত হল ়েচেল…।  ে লণ্ডন ব্টা র্ািংলা ়ে চলখলত চতনর্ার োটললা 
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তুতুল।  চেেুলতই ‘ণ্ড’ চলখলত পারলে না, েলম এলেলর্েঁলে  ালে।  ইিংচরচজলত পলখা 

পসাজা।  হালতর পলখা  ালেতাই হল ়ে  ালে।  পিাখ রু্লজ আসলে হঠাৎ।  

  

আর্ার্ পস মলনর পজার এলন চলখললা, আমরা িারজন চগল ়েচেলাম।  জা ়েগাটা দারুণ 

সুন্দর।  এর্ার সমুলদ্র স্নান েরলাম খুর্।  জালনা পতা, এখালন এলস আচম সােঁতার চবলখচে।  

পতামার বরীর, পতামার বরীর, পতামার বরীর আচম চত্রচদর্মামালে র্ললচে. েলোতা ়ে 

এখন আচম খুর্  াললা আচে, আমার চতন পাউ, চতন পাউ, চতন পাউ ওজন 

পর্লড়েলে…পতামার বরীর পতামার বরীর এেচদন স্বন… 

  

এেটু পলর আলম পপেন পেলে এলস পোড আর েলম সচরল ়ে চনলত পগল।  তুতুল ঘুলম 

ঢলল পলড়েলে।  আললমর পোেঁ ়ো পপলতই পস পজলগ উলঠ র্লললা, েী? েী হল ়েলে? 

  

আলম হাসলত হাসলত র্লললা, আলর এই চিচঠ পড়েলল পতার মা  ার্লর্ তুই গােঁজা।  

পখল ়েচেস! হালতর পলখাটা দোখ, তুই চনলজই চিনলত পারচর্ না।  

  

তুতুল চিচঠটা পড়েলত চগল ়ে পহলস পফলললা।  তারপর র্লললা, দাও, ওটা চেেঁলড়ে পফলল আচম 

আর এেটা চলখচে।  

  

আলম র্লললা, ক্ষোমা পদ, পেমরী! পারচর্ না।  এর পেলে আমার হালতর পলখা অলনেটা 

োোোচে হলর্।  আচম পতার পেলে  াললা গল্প র্ানালত পারলর্া।  তুই আর্ার সমুলদ্র স্নান 

েরচল েলর্ পর? 

  

তুতুল র্লললা, োে, োল চলখলর্া।  তুচম পতামার দাচড়ে োমার্ার আ ়েনাটা এের্ার দাও 

পতা! 

  

পসই আ ়েনা ়ে তুতুল প ন চনলজলে পদখলত পালে না।  তার মুখখানা রক্তবূনে, পিালখ 

পজোচত পনই, িামড়োও খসখলস হল ়ে পগলে।  পস আলে আলে র্লললা, আমার পঠােঁট দুলটা 

শুেলনা হল ়ে পগল েী েলর? 
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আলম ঝুেঁলে এলস এেচট আললতা িুম্বন চদল ়ে র্লললা, এখন আর শুেলনা নাই।  তুতুল 

মাোর র্োলিলজ হাত রু্চলল ়ে র্লললা, এটা ঢাো  া ়ে না?  চদ এেটা স্কাফব পর্েঁলধ রাচখ? 

  

আলম র্লললা, দােঁড়ো পতালে আচম সাচজল ়ে চদচে।  পস্না-পলমটম লাচগল ়ে এলের্ালর 

চসলনমার চহলরাইন র্াচনল ়ে পদলর্া! 

  

এেটা জাপানী চসলের স্কাফব এলন আলম এমন ালর্ তুতুললর মাো ়ে পর্েঁলধ চদল প  

সচতেই ঢাো পলড়ে পগল র্োলণ্ডজ।  পঠােঁলট রু্চলল ়ে চদল হালো েলর চলপচস্টে।  গালল রুজ 

লাগালত পগলল তুতুল আপচত্ত েরললা, আলম শুনললা না।  

  

আ ়েনাটা তুলল আলম র্লললা, এইর্ার দোখ, আলগর পিহারা চফলর এলসলে চে না! আর 

এেটু েচন ়োে পখল ়ে পন, তাইলল গাল ়ে পজার পাচর্।  

  

তারপর এেটু দূলর সলর চগল ়ে তুতুললে  াললা েলর প বলর্ক্ষণ েরার পর আলম র্লললা, 

পবান, এেটা েো র্চল।  আচম র্াইলর িলল  ালর্া? পতার পদব পেলে পিনা মানুষ আসলর্, 

পস পতা আমার েো চেেু জালন না।  

  

তুতুল র্লললা, না, তুচম পোো ়ে  ালর্? পতামার েো আচম জাচনল ়ে পদলর্া।  মা’পেও 

এর্ালরর চিচঠলতই সর্ চলখলর্া।  চেন্তু তুচম আমার অসুলখর েোটা র্ললা না, প্লীজ।  মা 

দারুণ   ়ে পপল ়ে চগল ়ে চনলজই এেটা অসুখ র্াচধল ়ে র্সলর্।  

  

এেটু পেলম তুতুল আর্ার র্লললা, তুচম আমা ়ে এে মুহূলতবর জনেও পেলড়ে প ও না।  

  

অচল এললা চঠে সালড়ে সাতটার সম ়ে।  তার সলে তার র্ার্ার র্নু্ধর পমল ়ে চর্বাখা।  আলম 

পতা দরজা পখালার সমল ়েই তুতুল েচন ়োলে পবষ িুমুে চদল ়ে পগলাসটা নীলি পফলল চদল ়ে 

হাচস।  মুলখ র্লললা, আ ়ে পর, অচল।  দোখ আমার েী অর্স্থ্া! সমুলদ্র স্নান েরলত চগল ়ে 

আোড়ে পখল ়ে পোমলর পিাট পললগলে, উঠলত পারচে না চর্োনা পেলড়ে! দু’চদন হল ়ে পগল! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 537 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

র্াইলর র্ষচটির পড়েলে, অল্প অল্প চ লজ এলসলে অচল।  মাোর িুল পখালা।  তুতুল প্রেলমই 

লক্ষ েরললা, অচলর সারা বরীলর ঝলমল েরলে স্বালস্থ্ের দীচি।  অচলর হাত ধলর পস 

র্লললা, তুই েী সুন্দর হল ়েচেস পর, অচল! েতচদন পর পতালে পদখলাম।  

  

অচল র্লললা, তুচম এত পরাগা হল ়ে পগলল েী েলর, তুতুলচদ? অর্বে পরাগা হললও 

পতামালে খুর্ সুন্দর পদখালে।  

  

–আচম রু্চঝ পোলনাচদন পমাটা চেলাম? এ পদলব সর্াই পরাগা হর্ার সাধনা েলর।  আলাপ 

েচরল ়ে চদই।  এই আমার স্বামী আলম! আর এই অচল, অচললে আচম ওর র্াচ্চা র্ল ়েস 

পেলে চিচন, ফ্রে পলর পখলা েরলত আসলতা! 

  

আললমর পচরি ়ে পপল ়ে অচল অর্াে হ ়েচন।  লণ্ডলনর র্াঙালী মহলল তুতুল ও আললমর 

চর্ল ়ের েো অলনলেই জালনন।  র্ািংলালদব  ুলদ্ধর জনে প্রিার ও িােঁদা পতালার অনুষ্ঠালনর 

এেজন প্রধান উলদোক্তা চহলসলর্ আললমর নাম পর্ব পচরচিত, এই চর্র্াহ-োচহনীচট র্হু-

আললাচিত।  অচলও লণ্ডলন পা পদর্ার চেেুক্ষলণর মলধেই শুলনলে।  

  

উলঠ দােঁচড়েল ়ে হাত পজাড়ে েলর নমস্কার জাচনল ়ে অচল র্লললা, আপচন তা হলল আমার 

জামাইর্ারু্! 

  

চর্বাখা র্লললা, ওরা র্ললন দুলা াই, তাই না? 

  

চর্বাখা অলনে েম র্ল ়েস পেলে রল ়েলে এ পদলব, তার উচ্চারলণ খাচনেটা জড়েতা 

োেললও পস পমাটামুচট র্ািংলা র্ললত পালর।  পস এেচট স্কুলল পড়ো ়ে।  আলম তালে 

র্লললা, আসুন আমরা এেটু অনে জা ়েগা ়ে র্চস, ওরা দু’জলন পতা এখন েলোতার গল্প 

েরলর্! 

  

তুতুল র্লললা, পেন, পতামালদর রু্চঝ েলোতার গল্প শুনলত ইলে েলর না? আলগ আমার 

মাল ়ের েো র্ললা, অচল।  আসর্ার সম ়ে আমার মাল ়ের সলে পদখা হল ়েলে? 
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চমলেে েো র্ললত অচলর আর চিধা পনই।  প্রতাপোোও তালে চমলেে র্লার জনে 

অনুলরাধ জাচনল ়েলেন।  পস র্লললা, হোেঁ, আসর্ার চদন চর্লেললই পতা চপচসমচণর সলে 

পদখা হল ়েলে।  চপচসমচণ  াললা আলেন।  তুচম আজোল েম চিচঠ পললখা র্লললন! 

  

তারপর পোলেট খুলল র্লললা, এই নাও, পতামার জনে বাড়েী পাচঠল ়েলেন চপচসমচণ।  আর 

পতামার চঘ আর আিার।  মুচ্ন  পতামার জনে পাচঠল ়েলে দুল।  দুলা াই, আপনার জনে চেন্তু 

চেেু পনই, আপনারা চর্ল ়ের েো এখলনা জানানচন।  

  

আলম র্লললা, এমন চর্ ়োই েরলাম, জামাই আদর আর পোলনাচদন  ালগে জুটলর্ না! 

  

-–পেন, আপনারা েলোতা ়ে  ালর্ন না? 

  

তুতুল র্লললা, এই পসলপ্টম্বলরই  ালর্া চঠে েলরচে পর! এর্ার চঠে  ালর্া।  এতচদন  ালর্া 

 ালর্া েলর চেেুলতই  াও ়ো হ ়েচন! 

  

আলম র্লললা, আমালেও চনল ়ে প লত িাও? তারপর বাশুচড়ে  চদ আমার চদলে ঝােঁটা 

চনল ়ে পতলড়ে আলসন? 

  

অচল র্লললা,  ািঃ, েী র্ললেন? চপচসমচণ পমালটই পসরেম মানুষ নন।  

  

আলম হাসললা।  তুতুল  খন তার মালে প্রেম তার মলনানীত মুসলমান স্বামীর েো 

জাচনল ়ে চিচঠ চললখচেল, তার উত্তলর চতচন চললখচেললন প  মুসলমান চর্ল ়ে েরলল চতচন 

জীর্লন আর পমল ়ের মুখ পদখলর্ন না।  পস চিচঠ আলম পদলখলে।  এরপর প  তুতুললর 

মাল ়ের মলনা ালর্র পোলনা পচরর্তবন ঘলটলে, এমন প্রমাণ পাও ়ো  া ়েচন।  

  

তুতুল তরু্ পজার চদল ়ে র্লললা, এর্ার আমরা েলোতা  ালর্াই! 

  

চর্বাখা এখলনা চর্ল ়ে েলরচন।  তার এেজন ঘচনষ্ঠ পুরুষ র্নু্ধও মুসলমান, তলর্ পস 

আলচজচর ়োর পলাে।  তার সলে পমলালমবার সম ়ে পস চহন্দু-মুসলমালনর পােবলেের 
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র্োপারটা চেেুই পর্ালঝচন, অেি পদলবর পলােলদর মুলখই শুধু এই ধরলনর েো পবানা 

 া ়ে।  আলম-তুতুললর চর্ল ়ে চনল ়ে তালদর র্াচড়েলতও অলনে েো হল ়েলে, তার মা এর 

চর্পলক্ষ।  অেি তার আলচজচর ়োন র্নু্ধ হাচমলদর মা তালে খুর্ পেন্দ েলরন।  চহন্দু-

মুসলমালনর  ত িি চে শুধু ইচণ্ড ়ো-পাচেোলন? অর্বে আলচজচর ়ো ়ে চহন্দু পনই।  

  

অনোনে গল্প হলত হলত তুতুল এে সম ়ে চজলেস েরললা, তুই েলর্ চনউ ই ়েেব  াচেস 

পর, অচল? এখান পেলে র্ার্লুলে পফান েলরচেস? 

  

অচল র্লললা, না, পফান েচরচন।  আচম এখালন িারচদন োেলর্া।  

  

–লণ্ডলন পপৌেঁলে এের্ারও পফান েচরসচন? এখন ের, আমালদর এখান পেলেই ের, তা 

হলল আচমও েো র্ললর্া! আলম, লাইনটা ধলর দাও না।  দোলখা, র্স্টলনর নম্বর পলখা 

আলে।  

  

তুতুল র্লললা, পাসবন টু পাসবন েল েলরা।  অচলর গলা শুলন এলের্ালর িমলে  ালর্।  

পেললটা! 

  

অচলর এেটু এেটু লজ্জা েরলে।  এখালন এতজলনর সামলন পস র্ার্লুদার সলে েী েো।  

র্ললর্? পস েলর্-েখন চনউই ়েেব পপৌেঁলোলে, পস খর্র পতা র্ার্লুদা জালনই।  তার মষদু 

আপচত্ত পেউ শুনললা না।  

  

আলম র্লললা, খুর্  াললা হলর্, এেটা পপ্লজান্ট সারপ্রাইজ হলর্।  শুধু তালে এখন র্াচড়েলত 

পপলল হ ়ে।  

  

পটচললফালনর চরচস ার তুলল চনল ়ে আলম র্লললা, আমালদর চর্ল ়ের রাচত্তলরই অতীন 

ওখান পেলে পফান েলরচেল।  প চর নাইস অফ চহম।  তুতুল, পতামার  াইল ়ের পদর্ীটা 

প ন েী? 
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অনে চতনজন েো োচমল ়ে উৎেণব হল ়ে রইললা।  আলম েো র্লললা অপালরটলরর সলে, 

এেটুক্ষণ ধলর রইললা, তারপর র্লললা, নট অোট পহাম।  জাচন পতা, আলমচরো ়ে ই ়োিং 

পেলল-পুললরা র্াচড়েলত প্রা ়ে োলেই না! োল রালতও পস নাচে র্াচড়েলত পফলর চন।  

  

অচল আলে এেটা স্বচের চনিঃশ্বাস পফলললা।  তারপর র্লললা, তুতুলচদ, আজ চর্বাখা 

আমালদর জনে চসলনমার চটচেট চেলনলে, পর্বীক্ষণ োেলত পারচে না।  

  

তুতুল র্লললা, ওমা, আজই চসলনমা ়ে  াচর্? চেেুই পতা পবানা হললা না।  আলম তালদর 

িা-ও খাও ়োললা না।  

  

আলম র্লললা, সন্ধোর পর িা খাও ়ো  াললা না।  র্োড ফর পহলে।   চদ ও ়োইন-

পটা ়োইন।  পখলত িাও… 

  

অচল উলঠ দােঁচড়েল ়ে র্লললা, না, না, ওসর্ চেেু খালর্া না।  আজ তা হলল প লত হ ়ে।  

  

তুতুল র্লললা, চসলনমা পতা সর্ জা ়েগালতই পদখলত পাচর্।  লণ্ডলন দু’এেটা চেল ়েটার 

পদলখ  া।  চেচটব চমউচজ ়োম আর পটট গোলাচরলত অর্বেই এের্ার  াচর্।  আমার হঠাৎ 

এই পোমলর র্েো না হলল আচমই পতালে চনল ়ে প লত পারতাম।  

  

.  

  

অচল র্লললা, চর্বাখাই আমালে অলনে জা ়েগা ়ে পঘারালে।  ওর স্কুল এখন েুচট।  আজই।  

পতা পটট গোলাচর আর মাদাম টুলসা পদখলম।  োল  াচে স্টাটব পফাডব অন আ ন।  

  

তুতুল অচলর পিালখর চদলে েল ়েে পলে তাচেল ়ে পেলে র্লললা, অচল, সচতে েো র্ল।  

পতা, আমার মাল ়ের বরীর পেমন আলে? এেচদন স্বলন পদখলাম… 

  

.  
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অচল পজার চদল ়ে র্লললা, চপচসমচণ এখন সচতে পর্ব  াললা আলেন।  মাঝখালন চেেুচদন 

সচদব োচবলত  ুলগচেললন, পস মাসখালনে আলগ।  উচন আমার সলে সলে চসেঁচড়ে চদল ়ে 

এেতলার দরজা প বত পনলম এললন।  আমার হাত ধলর র্লললন, পমল ়েটা আজোল আর 

পর্বী চিচঠ পললখ না, তুই চগল ়েই এেটা খর্র চদচর্–  

  

তুতুল র্লললা, তুই প ন আমার পোমলর র্েোর েোটা মালে চলখলত  াস না।  দু’চদলনই 

 াললা হল ়ে  ালর্া।  োললেই মালে চিচঠ চলখলর্া।  আমার চর্ল ়ের েোটা এর্ালর জানালর্া।  

আচমই জানালর্া, পতার পলখার দরোর পনই।  

  

–পসই  াললা! তুতুলচদ, আচম  ার্ার আলগ পারলল আর এের্ার আসলর্া! 

  

আলম ওলদর এচগল ়ে চদলত পগল চলফট প বত।  পস এেটা চসগালরট ধরাললা।  চসগালরলটর 

পধােঁ ়ো ়ে  চদ হঠাৎ তুতুললর হােঁচি আলস, তালত তার খুর্ ক্ষচত হলর্, পসই জনে আলম 

ঘলরর মলধে চসগালরট খা ়ে না।  

  

অচল চজলেস েরললা, অপালরবন পতা সােলসসফুল হল ়েলে? আর পোলনা   ়ে পনই, তাই 

না? 

  

আলম তার চর্স্মল ়ের িমেটা লুলোলত পারললা না।  তার দু’পিাখ চর্স্ফাচরত হল ়ে পগল।  

  

চর্বাখা র্লললা, চমিঃ আলম, আপনারা দু’জলন এেচট পরামাচন্টে োপল চহলসলর্ লণ্ডলন 

পর্ব।  পফমাস।  চমলসস আললমর প  পেইন চটউমার অপালরবান হল ়েলে, তাও অলনলে 

জালন।  চর্ল ়ের পলরই এরেম এেটা অসুখ… 

  

.  

  

আলম র্লললা, আপচন রু্ঝলত পপলর পগলেন? আপনার পিালখ ধূললা পদও ়োর জনে 

তুতুললে েত রেম পমে আপ পদও ়ো হললা।  
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অচল র্লললা, পমল ়েলদর পিাখ ফােঁচে পদও ়ো অত সহজ ন ়ে।  সচতে েী হল ়েচেল এর্ার 

র্লুন।  

  

আলম এেটা দীঘবশ্বাস পফলল র্লললা, অসুলখর চসমটম পদখা চগল ়েচেল।  চর্ল ়ের আলগই।  

খুর্ই সােলসসফুল অপালরবান হল ়েলে।  চরে ার েরলত খাচনেটা সম ়ে লাগলর্, চেন্তু 

আর  ল ়ের চেেু পনই।  

  

অচল র্লললা, তুতুলচদ  াললা হল ়ে  ালর্ন।  চনশ্চ ়েই  াললা হল ়ে উঠলর্ন।  

  

আলম র্লললা, আই মাস্ট েোঙ্ক ইউ।  আপচন প  রু্ঝলত পপলরলেন র্া জালনন, পসটা ওলে 

এের্ারও রু্ঝলত পদনচন।  

  

অচল র্লললা, আচম ওেঁর মালে চেেু চলখলর্া না।  চিতা েরলত র্ারণ েরলর্ন।  এই সম ়ে 

চিতা েরা খুর্ খারাপ।  েলোতার সর্াই  াললা আলে, আপচন রু্চঝল ়ে র্ললর্ন ওেঁলে।  

  

তুতুলচদলে সর্াই  াললার্ালস, তার পোলনা োলজ পেউ রাগ েরলর্ না।  

  

অচলরা িলল  ার্ার পর আলম চসগালরটটা অলধবে অর্স্থ্ালতই পফলল চদল ়ে চফলর এললা 

ঘলর।  তুতুল পিাখ রু্লজ চেল, ব্ শুলন পিাখ পমলল, ফোোলস ালর্ পহলস চজলেস েরললা, 

আচম পেমন অচ ন ়ে েরলাম? 

  

আলম র্লললা, প মন ফুটফুলট সুন্দরী পদখালে, পতমনই দুদবাত অচ ন ়ে, পতালর এর্ার 

চসলনমা ়ে নামালতই হলর্ পদখচে! 

  

আলমলে চর্োনার োলে পডলে র্চসল ়ে তুতুল র্লললা, অচললে পদলখ আমার এমন মন 

পেমন েরললা েলোতার জনে।  মালঝ মালঝ পজার েলর েলোতার েো  ুলল োেলত 

পিটিরা েচর! অচল আলগ খুর্ লাজুে চেল, এখন পর্ব স্মাটব হল ়েলে।  পতামার ওলে  াললা 

লালগচন? 
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আলম র্লললা, হুেঁ, পর্ব স্মাটব।  এর্ার তুই ঘুমা।  ওষুধগুলা পদই? 

  

–আমার আজ এত তাড়োতাচড়ে ঘুলমালত ইলে েরলে না।  আর এেটু গল্প েচর।  আলম, 

এই পসলপ্টম্বলর চেন্তু সচতেই এের্ার পদলব  ালর্া।  

  

–পতামার পদলব তুচম প লত পালরা।  আচম পতা ঢাো ়ে প লত পারলর্া না।  েতচদলন 

আমালদর  ুদ্ধ পবষ হলর্ পে জালন! 

  

–তুচমও েলোতা ়ে  ালর্।  মা এখন চঠেই রু্ঝলর্।  পতামালে পদখললই মা সর্ রাগ  ুলল 

 ালর্।  

  

–আো, পস েো পলর হলর্।  এখন চেন্তু পতামালর ঘুমাইলতই হলর্।  চত্রচদর্র্ারু্র আজ 

আসার েো আলে এের্ার।  পফান েলরচেললন।  তখনই তুচম ঘুমাল ়ে োেললও ক্ষচত পনই।  

আচম ওনার সালে েো র্ললর্া।  

  

–তুচম চেন্তু চত্রচদর্মামালে আজ মদ খাও ়োলর্ না।  মদ পখলল উচন উঠলতই িান না, র্ড্ড 

রাত েলর পদন।  

  

–উচন প  স্কি খান, তা রাচখই নাই আমার োলে।  

  

–উচন পতা চনলজই চনল ়ে আলসন।  তুচম পগলাস পদলর্ না।  ঘলরর মলধে িুরুট খাও ়োও 

অোলাউ েরলর্ না।  

  

–চঠে আলে, চঠে আলে, অতবত  ার্লত হলর্ না।  তুচম এর্ার পিাখ রু্লজ শুল ়ে োলো।  

  

আলম তুতুললে পর পর েল ়েেটা ওষুধ খাও ়োললা।  জল খাও ়োর্ার পর পঠােঁট মুচেল ়ে 

চদল ়ে র্লললা, এইর্ার এেখান ঘুমপাড়োচন গান েরলর্া? আ ়ে ঘুম  া ়ে ঘুম দত্ত পাড়ো 

চদল ়ে, দত্তলদর র্উ পান পখল ়েলে এলািদানা চদল ়ে… 
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ঝনঝন েলর পর্লজ উঠললা পটচললফান।  অল্প এেটুক্ষণ েো র্লল আলম চফলর আসার 

পর তুতুল চজলেস েরললা, পে? র্ার্লু? 

  

–না।   াচর মজার র্োপার।  বাজাহান সালহর্, চতচন োলেই এে জা ়েগা ়ে আলেন, এের্ার 

আসপত িান।  এলেই র্লল পর্াধহ ়ে চন ়েচত।  

  

–পেন, চন ়েচত পেন? 

  

–প  চদন পতামার চত্রচদর্মামা আলসন, পস চদনই বাজাহান সালহর্ও এলস হাচজর হল ়ে 

 ান।  অেি ওনারা দু’জন প  পরস্পরলে পেন্দ েলরন না, তা পতা পর্াঝাই  া ়ে।  আচম 

আর েী েরলর্া, বাজাহান সালহর্ আসলত িাইলল পতা না র্ললত পাচর না।  

  

–এর্ার আমার সচতে ঘুম পপল ়ে পগল।  ওরা দু’জন এলল তুচম পর্বী ঝুত েলরা না।  আর 

এেটা েো পবালনা।  োল পেলে তুচম সারাক্ষণ ঘলর র্লস োেলর্ না আমার জনে।  তুচম 

পতামার োজ েরলত  ালর্।  পতামার এখন েত োজ! 

  

–এই প  এেটু আলগ েইলা প  আচম প ন এে মুহূলতবর জনেও পতামালর পেলড়ে না  াই।  

  

–পসটা অনে।  তুচম দূলর োেললও আমালে পেলড়ে  ালর্ না।  

  

বাজাহানই এললন চত্রচদলর্র আলগ।   োরীচত তােঁর চনখুেঁত পপাবাে, হালত এে গুে ফুল।  

এর আলগ চতচন হাসপাতাললও তুতুললে পদখলত চগল ়েচেললন।  তুতুললে ঘুমত পদলখ চতচন 

চনিঃবল্ িলল এললন জানলার ধালর।  আলমলে চফসচফস েলর চজলেস েরলত লাগললন 

খর্রাখর্র।  

  

তুতুল এের্ার পিাখটা এেটু খুলল চজলেস েরললা, পে? 

  

বাজাহান এচগল ়ে এলস র্েগ্র ালর্ র্লললন, পেমন আলো, র্চহচবখা? আচম বাজাহান।  

তুতুল অস্ফুট গলা ়ে র্লললা,  াললা আলেন, বাজাহান াই? 
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বাজাহান র্লললন, আমরা পতা  াললা আচেই।  আমরা পতামার জনে তুচম খুর্ জলচদ পসলর 

উঠললই আমালদর আনন্দ… 

  

তুতুল আর েো র্লললা না, তার পিাখ রু্লজ পগল, পস চফলর পগলে তার জগলত।  

  

তুতুললর এেটা হাত তুলল চনল ়ে সামানে িাপ চদললন বাজাহান।  তারপর আর্ার জানলার 

োলে এলস আলমলে র্লললন, এরপর ওলে চনল ়ে এের্ার সুইজারলোণ্ড ঘুলর আলসা 

র্রিং।  তাড়োতাচড়ে ওর বরীর সারলর্ পসখালন।   চদ র্ললা, আচম জুচরলখ োোর জা ়েগার 

র্লন্দার্ে েলর চদলত পাচর।  

  

আলম র্লললা, আর েল ়েেটা চদন  াে।  ও প লত িাইলর্ চে না… 

  

এরপলরই এলস পড়েললন চত্রচদর্।   ারা আট-দব র্ের আলগ চত্রচদর্লে পদলখলে 

েলোতা ়ে, তারা এই মানুষচটলে চিনলতই পারলর্ না।  পসই অচতমাত্রা ়ে  দ্র, সুরুচি 

সম্প্ন , চেমোম পিহারার চত্রচদর্ এখন অনে মানুষ।  হঠাৎ অচতচরক্ত পমাটা হল ়ে পগলেন, 

শুধু পমাটা ন ়ে, বরীলর এেটা েলেলল  ার্, হােঁলটন েপেপ েলর।  েলোতা র্া চদচিলত 

চ চন এে পফােঁটা মদ স্পবব েরলতন না, আজ চতচন অোললোহচলে।  পর্বী মদ পখললই 

চতচন পর্বী েো র্ললন।  তােঁর পিালখর দষচটিরলত প ন পচশ্চম চদগলতর পমঘলা সূ বাে।  পবষ 

র্ণবাঢে  ারু্টাও পনই।  

  

চতচন ঘলর ঢুেললনই পবেপী ়োলরর পোলনা ট্রোলজচডর িচরত্র হল ়ে।  প্রা ়ে েুলট তুতুললর 

চর্োনার োলে চগল ়ে র্লললন, তুতুল! তুতুল পেমন আলে? োন পফলরচন? 

  

তারপর দু’হাত তুলল হাহাোর েলর র্লল উঠললন, েলডবচল ়ো, েলডবচল ়ো, পস্ট আ চলটল! 

  

চত্রচদর্ তুতুললর ওপর ঝােঁচপল ়ে পড়েলত  াচেললন, আলম পবষ মুহূলতব তােঁলে ধলর পফলল 

মষদু অেি দষঢ়ে গলা ়ে র্লললা, এ চদলে আসুন।  ওলে চডসটার্ব েরলর্ন না।  
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চত্রচদলর্র মুলখ জ্বলত িুরুট, আজ চতচন ক্ষমতার অচতচরক্ত পান েলর পফলললেন।  চতচন 

খাচনেটা টলল চগল ়ে, ো্ন া ো্ন া গলা ়ে র্লললন, তুতুললর জনে আমার এত েটির হ ়ে, ওর 

সাজবন চমিঃ রচর্নসন আমা ়ে র্লললন পস চদন, খুর্ই চক্রচটেোল পেস, ইউ হো  টু চেপ 

ইল ়োর চফিংগার ক্রসড়ে! আমালদর তুতুল… 

  

আলম র্লললন, পস েো উচন র্ললচেললন অপালরবালনর আলগ।  চেন্তু অপালরবান পসন্ট 

পারলসন্ট সােলসসফুল র্লা  া ়ে।  

  

আললমর দু’োেঁলধ হাত পরলখ চত্রচদর্ র্লললন, আলম, তুই তুতুললর  ার চনল ়েচেস, তুই 

অচত  াগের্ান পর।  তুতুললর মতন এমন লক্ষ্মী পমল ়ে আর হ ়ে না! 

  

চত্রচদলর্র পঠােঁট পেলে িুরুটটা োচড়েল ়ে চনল ়ে আলম র্লললা, আপচন র্সুন।  

  

চত্রচদর্ তরু্ োতর  ালর্ র্লললন, আলম, তুই আমালে সচতে েো র্ল, পধােঁো চদস না, 

ওর োন পফলরচন, তরু্ তুই ওলে হাসপাতাল পেলে পেন চনল ়ে এচল? 

  

বাজাহান র্লললন, র্চহচবখা ঘুলমালে, এ ঘলর এত পগালমাল না েলর আমরা র্াইলর 

চগল ়ে েো র্ললত পাচর।  

  

চত্রচদর্ প ন এই প্রেম বাজাহানলে পদখললন।  তােঁর চদলে পঘালালট পিাখ দুলটা তুলল 

র্লললন, তুচম এখালন এত ঘন ঘন আলসা পেন র্ললা পতা? আচম  খনই আচস, পতামালে 

পদচখ।  

  

বাজাহান অচত  দ্র ালর্ র্লললন, ইেঁট মাস্ট র্ী আ েল ়েনচসলডন্স।  উলটা েলর র্লা প লত 

পালর, আচম  খনই আচস, পস চদনই পতামার সলে পদখা হল ়ে  া ়ে।  

  

চত্রচদর্ চর্রচক্তলত মুখ েুেঁিলে র্লললন, এলসা না।  তুচম এখন এই পমল ়েটার োলে এলসা 

না।  তুচম অপ ়ো।  
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বাজাহালনর মুখখানা অপমালন রক্তা  হল ়ে পগল।  তরু্ চতচন  দ্রতার সীমা লঙ্ঘন না েলর 

বাত গলা ়ে র্লললন, পহা ়োট ডু ইউ মীন? 

  

–তুচম এই পমল ়েটার োলে এত ঘন ঘন আলসা পেন? সুন্দরী পমল ়ে পদখললই তুচম আঠার 

মতন পললগ োলো।  পস্প ়োর তুতুল, চপ্লজ, বাজাহান, আই চর্চসি ইউ… 

  

–ইউ হো  গট আ ডাচটব মাইণ্ড, চত্রচদর্! আচম আচস, আচম আচস…তার আলগ র্ললা, তুচম 

পেন আলসা! 

  

আলম দু’জলনর মাঝখালন দােঁচড়েল ়ে েড়ো গলা ়ে র্লললা, পজলন্টললমন, আই অোম 

অোলফ্রড, আমালে এেটা অচপ্র ়ে েো র্ললত হলর্।  আপনারা দু’জলনই এখন চপ্লজ র্াইলর 

 ান।  

  

চত্রচদর্ পতচড়ে ়ো ালর্ র্লললন, দোখ আলম, তুই তুতুললে চর্ল ়ে েলরচেল র্ললই 

এলের্ালর মাো চেলন চনসচন।  সর্ সম ়ে মলন রাখচর্, এই তুতুল, প্রতাপ মজুমদালরর 

অচত আদলরর  াগ্নী, জীর্লন অলনে দুিঃখ েটির পপল ়েলে, চেন্তু প্রতাপ, আমার  চগ্নপচত, 

পস েখলনা পচরর্ালরর পলােজনলে তা রু্ঝলত পদ ়েচন।  প্রতাপ, তার চদচদ আবা েলর 

আলে, র্ড়ে ডাক্তার হল ়ে তুতুল এেচদন পদলব চফরলর্, সেললর–  

  

এই সম ়ে তুতুল হঠাৎ পিাখ পমলল ধড়েমড়ে েলর উলঠ র্লস র্লললা, চত্রচদর্মামা এলসলে? 

আচম এেটা স্বন পদখলাম এই মাত্র… 

  

চত্রচদর্ সলে সলে ঘুলর দােঁচড়েল ়ে চর্রাট উিালসর চিৎোর েলর র্লললন, েলডবচল ়ো, মাই 

েলডবচল ়ো, বী ইজ র্োে! 

  

চত্রচদর্ আর এেটু হললই তুতুললর চর্োনার ওপর পলড়ে প লতন, এর্ার বাজাহান আর 

আলম দু’জলনই তােঁলে ধলর পফলললন।  আলম প্রা ়ে ধাক্কা চদল ়েই চত্রচদর্লে সচরল ়ে চদল ়ে 

তুতুললর মাো ়ে হাত চদল ়ে র্লললা, চেেু হ ়েচন।  তুচম শুল ়ে পলড়ো।  তুচম ঘুলমাও! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 548 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তুতুল এেজন পঘারলাগা মানুলষর মত র্লললা, আচম স্বন পদখলাম, সুললখা মামীমালে।  

আলম, তুচম সুললখা মামীমার েো জালনা না! চত্রচদর্মামার র্উ চেললন।  পোো ়ে চতচন 

হাচরল ়ে পগললন।  হঠাৎ আচম সুললখা মামীমালে আজই স্বলন পদখলাম পেন এই মাত্র! 

  

–তুতুল, প্লীজ েো র্ললা না।  আর্ার শুল ়ে পলড়ো।  

  

–না, আমার ঘুম িলল পগলে।  ঐ পতা চত্রচদমামা! চত্রচদর্মামা, সুললখা মামীমার েী 

হল ়েচেল? 

  

চত্রচদর্ হঠাৎ বাত হল ়ে পগললন।  তুতুললে প্রা ়ে সুস্থ্ ালর্ েো র্ললত শুলনই চতচন প ন 

সিং ত হল ়েলেন।  চতচন রুমাল চদল ়ে মুখ মুলে র্লললন, সুললখার পতা চেেু হ ়েচন।  পস 

 াললা আলে।  তুই সুললখালে স্বন পদখচল? তুই চে  াগের্ান, আচম এের্ারও পদচখ না! 

  

তুতুল র্লললা, আচম ঘুচমল ়ে চেলাম, পতামরা েো র্লচেলল, এই সম ়ে আচম পদখলাম, 

সুললখা মামীমা এলসলে, ঐ দরজার োলে দােঁচড়েল ়েলে।  

  

চত্রচদর্ র্লললন, েী র্লচেস তুই।  সুললখা এখালন আসলর্ েী েলর? না, না, তুই এ সর্ 

েো  াচর্স না! সুললখা পনই, পোোও পনই পর! আচম প খালন োচে, পসখালন পতা সুললখা 

চেেুলতই আসলর্ না।  পস প  আমার ওপলরই চর্ষম অচ মান েলর িলল পগলে।  পসই জনে 

এের্ারও স্বলনও পস আমালে পদখা পদ ়ে না।  

  

তুতুল এর্ালর পচরষ্কার পসাজা হল ়ে র্লস চজলেস েরললা, স্বন ন ়ে, প ন সচতে সুললখা 

মামীমালে পদখলাম।  চত্রচদর্মামা, র্ললা, পেন সুললখা মামীমা িলল চগল ়েচেল? চেলসর 

অচ মান! 

  

চত্রচদর্ ধরা গলা ়ে র্লললন, এই বাজাহান জালন।  ওলে র্ললত র্ল! বাজাহান আোব 

পেলে পড়োর মতন  চেলত র্লললন, আচম? আচমও পতা এত র্ের ধলর পসই উত্তরটাই 

খুেঁজচে! 
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জানলার োি খুলল র্াইলরর টাটো হাও ়ো ়ে চনিঃশ্বাস চনল ়ে চত্রচদর্ র্লললন, এই েো 

চনল ়ে আচম োরুর সলে এতচদন পোলনা আললািনা েচরচন।  তুতুল, তুই চজলেস েরচল… 

  

আলম র্লললা, আজলের মতন এ সর্ আললািনা র্ন্ধ রাখলল হ ়ে না? আমার োলে পুলরা 

র্োপারটা খুর্ মচর্বড়ে মলন হলে! 

  

চত্রচদর্ আললমর চদলে হাত তুলললন, তুতুল র্লললা, আলম, এেটু শুনলত দাও, তারপর, 

আই প্রচমজ, ঘুচমল ়ে পড়েলর্া! 

  

চত্রচদর্ জানলার চদলে চপঠ চদল ়ে দােঁড়োললন এেজন অচ লনতার মতন।  পোলটর দু’পলেট 

িাপলড়ে িুরুট খুেঁজললন।  না পপল ়ে োেঁধটা সামানে ঝােঁচেল ়ে চতচন র্লললন, সুললখা, এর 

মলধেই পস প ন েত দূলরর মানুষ! োরুলক্ক সুললখার েো র্চলচন।  তুতুল, তুই চজলেস 

েরচল, পতার এত অসুখ, পতার অনুলরাধ পফললত পাচর না।  তালে পসলর উঠলতই হলর্ 

পর! পতার মা, পতার মামা প্রতীক্ষা েলর আলে পতার জনে হোেঁ, সুললখার েো।  জীর্লন 

আচম সুললখালে এেটাও রালগর েো র্চলচন।  শুধু এের্ার, পসটাও চেন্তু রালগর েো 

ন ়ে।   গর্ান শুধু সাক্ষী।  আচম রাগ েলর র্চলচন, পেই র্া তা চর্শ্বাস েরলর্?  গর্ান পতা 

তার সাক্ষী চদলত আলস না েখলনা।  

  

বাজাহান র্লললন, আচম আললমর সলে এে মত।  আজ এ সর্ েো োে।  

  

চত্রচদর্ র্লললন, বাট আপ! আমালে র্ললত দাও! জাচনস তুতুল, আমার র্উ সুললখা, পস 

তার অোডমা ়োরার,  ক্ত আর পপ্রচমেলদর এড়োর্ার জনে েলোতা পেলড়ে িলল এলসচেল 

চদচি।  আমালদর েী সুন্দর চদন োটচেল চদচিলত।  আমরা প্রলতেে উইে এলণ্ড চনলজলদর 

পনমত্ন  েরতুম, মলন আলে পলাচদ গালডবনলস, গরলমর চদলন দুপুর পরাদ্দুলর পগচে, ঝােঁ ঝােঁ 

েরলে পরাদ, আমরা ো ়ো খুেঁজচে, েতরেম ফুল ফুলটলে, োঠলর্ড়োচলরা পদৌলড়োলদৌচড়ে 

েরলে, এে জা ়েগা ়ে সুললখা তার জীর্লন প্রেম মোগলনাচল ়ো গ্রোচিলোরা ফুল পদখললা, 

েী খুচব পস.তরু্ আমরা র্াচড়ে চফরললই পদখতুম, েলোতা পেলে তার পোলনা পপ্রচমে 

এলস হাচজর হল ়েলে।  এই বাজাহান চেিংর্া রাতুল! প ন চদচিলত তালদর েত োজ! আচম 
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ওলদর আদর  ত্ন েলর আমার র্াচড়েলত োেলত চদল ়েচে।  চেন্তু ওরা পতা আমার জনে 

আসলতা না।  আসলতা সুললখার জনে! 

  

বাজাহান র্লললন, চত্রচদর্, প্লীজ, এ সর্ েো সচতে ন ়ে।  উই ও ়োর পগ্রট পফ্রণ্ডস! চি অর্ 

আস! 

  

চত্রচদর্ পস েো অগ্রাহে েলর র্লললন, এেচদন, রু্ঝলল তুতুল, আচম র্াচড়েলত চেলুম না।  

এই বাজাহান আর রাতুল র্লল আমালদর আর এে র্নু্ধ মারামাচর েরললা, লাইে টু ডগস 

ফাইচটিং ও ালর আ চপস অর্ চমট, পসই মািংলসর টুেলরাটা চেল সুললখা! প ন আচম পেউ 

ন ়ে! 

  

–চত্রচদর্, ইউ আর চমসলটলেন! আচম মারামাচর েচরচন।  পতামালদর পসই র্নু্ধ রাতুল, পস 

এেটা পগােঁ ়োর এর্িং রু্ট, পস-ই শুরু েলরচেল, পতামরা প  েী েলর তালে প্রশ্র ়ে চদলত! 

  

–িুপ েলরা, বাজাহান! আমরা সর্াইলেই প্রশ্র ়ে চদতুম।  আচম আর সুললখা চেলুম।  

 দ্রতার োরাগালর র্ন্দী।  আজ তুতুল জানলত পিল ়েলে…পস চদন র্াচড়ে চফলর ঘটনাটা 

পবানার পর, আই পফট পসা সোড, আমার মলন হল ়েচেল, আচম সুললখার প াগে নই, 

আচম চর্িাচলর গাদা ়ে েুেুলরর মতন সুললখালে শুধু শুধু আটলে পরলখচে।  সারা পষচের্ী 

সুললখালে িা ়ে।  হঠাৎ পসই েো আমার মুখ চদল ়ে পর্চরল ়ে এলসচেল, ওনচল ও ়োন 

পসনলটন্স, এেচট মাত্র র্ােে, দোট রুইনড টু লাই স, আচম র্ললচেলুম, সুললখা, আচম 

পর্াধহ ়ে পতামালে র্ন্দী েলর পরলখচে, এর্ার আচম পতামালে মুচক্ত চদলাম, তুচম প -

পোলনা এেজনলে পর্লে চনলত পালরা, পারহোপস।  বাজাহালনর সেই তুচম নতুন জীর্ন 

শুরু েরলত পালরা।  এ েো শুলনই সুললখা রু্ে হাটা আও ়োজ েরললা, েী র্ললল? তুচম 

আমালে চর্শ্বাস েলরা না? আমার প ন মলন হললা, সুললখার সর্বালে জ্বালা ধলর পগলে 

আমার এ েো শুলন, পস এমন েটফট েরলত লাগললা, প ন আগুন পললগলে, আচম েুলট 

তালে ধরলত পারলুম না! তারপর এে সম ়ে পদচখ, সচতেই তার সারা গাল ়ে দাউ দাউ 

েলর আগুন জ্বললে.তুতুল, পতালে আচম… 
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চত্রচদর্ আর েো পবষ না েলর দু’হালত মুখ গুেঁলজ োেঁদলত লাগললন।  বাজাহান ঘর পেলে 

পর্চরল ়ে পগললন চনিঃবল্।  

  

তুতুল এেটা হাত র্াচড়েল ়ে চদল ়ে র্লললা, আলম, আমালে এেটু ধলরা।  আলম আপচত্ত 

েরলত পারললা না।  তুতুললে চর্োনা পেলড়ে উঠলত সাহা ে েরললা।  পস প লর্চেল, 

তুতুললে র্ােরুলম চনল ়ে প লত হলর্।  র্াচড়েলত এলস তুতুল চেেুলতই পর্ড়ে পোন।  চনলত 

িা ়ে না! 

  

তুতুল টলটলল পাল ়ে এচগল ়ে এলস চত্রচদলর্র চপলঠ হাত পরলখ র্লললা, চত্রচদমামা, এ পতা 

অলনেচদন আলগোর ঘটনা।  তরু্ তুচম এখলনা এত েটির পাও? চনলজলে এলের্ালর নটির 

েলর পফললো? 

  

চত্রচদর্ মুখ না তুললই র্লললন, আচম চনলজলে নটির েরচে না পর, তুতুল।  আমার জীর্লন 

আর পোলনা উ্ন চতর আবাও পেউ েলর না।  আচম  াললাও পনই, খারাপও পনই।  অেি 

পর্ব আচে! আচম সুললখার েো আর চর্লবষ  াচর্ না, সুললখাও আমার জীর্লন চেিংর্া 

স্বলন চফলর আলস না।  তরু্ পস িলল  ার্ার পলরও হ ়েলতা পোোও আলে।  আচম এখলনা 

িলল  াইচন।  চেন্তু আচম এখালনও পনই! 

  

মুখ তুলল চতচন আলমলে র্লললন, আমার িুরুটটা পোো ়ে পফলল চদলল? এের্ার তুলল 

এলন দাও, প্লীজ! এেটুও মদ পনই পতামার র্াচড়েলত? োেলল এেটু দাও, অতত দু’এে 

পপগও  চদ োলে…র্ড্ড পতটিরা, র্ড্ড  ন্ত্রণা! তুচম তাড়োতাচড়ে  াললা হল ়ে ওলঠা, তুতুল, 

আমালদর আ ়েু।  আমরা পতামালে পদলর্া! তুচম  াললা হল ়ে ওলঠা! তুচম এত  াললা! 

৩৭. সোল পেলেই র্ষচটিরর চর্রাম পনই 

সোল পেলেই র্ষচটিরর চর্রাম পনই, তাই দুপুলর চখিুচড়ে রা্ন া হল ়েলে।  সলে মািংস আর 

ফজচল আম।  এই চদল ়েই আজ পর্গম জাহানারা ও জনার্ বরীফ ইমালমর িচিবতম 

চর্র্াহর্াচষবেীর প াজ।  অনের্ের এই চদনচটলত আত্মী ়ে-র্নু্ধলদর দাও ়োত পদও ়ো হলতা।  
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এ র্ের আর োরুলে ডাো হ ়েচন, তলর্ এেজন আলে চর্চবটির অচতচে।  রুমী, হোেঁ, 

অচতচেই পতা রুমী, পস েখন আসলর্, েখন িলল  ালর্ তার পোলনা চঠে পনই, পস সম্পলেব 

তালে চেেু চজলেস েরাও িললর্ না।  পস হঠাৎ এলস উপচস্থ্ত হল ়েলে োল সলন্ধর পর।  

  

মাঝখালন পর্ব চেেুচদন রুমীর পোলনা খর্র পাও ়ো  া ়েচন।  শুধু পবানা চগল ়েচেল প  পস 

পমলার্াচড়ে নালম এেটা জা ়েগার েোলম্প আলে।  পোো ়ে প  পসই পমলার্াচড়ে, পসটা আধা 

বহর না গ্রাম, পস সম্পলেবও পোলনা ধারণা পনই জাহানারা ইমালমর।  তলর্ েল ়েে সিাহ 

আলগ দুচট  ুর্ে এলস পদখা েলরচেল ওেঁলদর এে আত্মীল ়ের র্াচড়েলত।  দু’ জলনরই মাোর 

লম্বা িুল ঘাড়ে প বত োচড়েল ়ে পগলে, জুলচপ পনলম পগলে োলনর লচতর োলে, নালের চনলি 

পমাটা পগােঁফ।   ুর্েদুচটই অচত গম্ভীর ধরলনর, িিল পিালখ মালঝ মালঝ পপেন চফলর 

তাো ়ে।  চসগালরলটর পোলেট খুলল প তলরর পাতলা োগজটা ়ে পলখা এেটা দু’লাইলনর 

চিচঠ তারা পদচখল ়েচেল, “পত্রর্াহে দু’জনলে দরোর হলল চেেু সাহা ে েরলর্ন।  আচম 

 াললা আচে। -মচণ। ” চিচঠটা পদলখই অদু্ভত এে আনন্দ, চর্স্ম ়ে ও পরামাি পর্াধ 

েলরচেললন জাহানারা আর বরীফ! মচণ হলে পমজর খাললদ পমাবাররফ-এর ডাে নাম, 

তােঁর হালতর পলখাও ওেঁলদর পিনা।  খাললদ পমাবারফ-এর মতন পপবাদার প াদ্ধারা 

মুচক্তর্াচহনীলত প াগ চদল ়েলে চেিংর্া পদ ়েচন, পে পোো ়ে আলে, ঢাো ়ে র্লস তা চেেুই 

জানার উপা ়ে পনই।  ঐ পেললচটর োলেই পবানা গল প  রণােলন মুচক্তর্াচহনীর পসেটর টু 

এর্িং পে-লফালসবর েমাণ্ডার এখন খাললদ পমাবাররফ, চতচন আলেন আগরতলার 

োোোচে এেটা জা ়েগা ়ে, পসখালনই পগচরলা পট্রচনিং চনলে রুমী।  

  

ঐ স্বল্প াষী  ুর্েদুচটলে খাললদ পমাবাররফ পাচঠল ়েচেললন ঢাোর পিনাশুলনা মানুষলদর 

সলে প াগাল াগ রক্ষার জনে, চেেু চেেু প্রল ়োজনী ়ে চজচনসও তােঁর দরোর।   ুর্েদুচট 

শুধু োলজর েোই র্লল, রুমীর সলে তালদর পদখা হল ়েলে চে না চেিংর্া রুমীলে তারা 

আলদৌ পিলন চে না পসরেম পোলনা প্রলশ্নই তারা মুখ খুললত িা ়ে না।  

  

পলরর সিালহই অর্বে ঐ পেললদুচটলে জাহানারা ইমালমর মলন হল ়েচেল প ন সবরীর 

পফলরো।  তারা রুমীর চিচঠ এলনচেল, রুমীর চনলজর হালত পলখা! চিচঠ পতা ন ়ে, প ন 
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পটচলগ্রাম।  “আচম  াললা।  মচণ াইলদর সলে আচে।  এলদর  া  া দরোর সর্ চদও। –

রুমী। ”  

  

পস চিচঠ পপল ়ে জাহানারা দারুণ উতলা হল ়ে উলঠচেললন।  েী েী িা ়ে ওরা? পোলনা চেেু 

 চদ চেলন চদলত হ ়ে, টাোপ ়েসা  া লাগলর্, তােঁর সমে গ ়েনাগােঁচট চর্চক্র েলর,  োসর্বস্ব 

চদলতও চতচন রাচজ।  বরীফ হাসলত হাসলত র্ললচেললন, ওরা টাো প ়েসা িা ়ে না, ওরা 

িা ়ে েীজ! 

  

খাললদ পমাবাররফ পগাপন চনলদবব পাচঠল ়েলেন প  র্ািংলালদলবর সর্েটা েীজ আর 

োল ালটবর তাচলো তােঁর দরোর।  এর্িং পসতুগুচললত চর্লস্ফারণ ঘটালনা চর্ষল ়ে চেেু 

তেে।  বরীফ চনলজ এেসম ়ে সরোলরর পরাডস অোণ্ড হাইওল ়েজ-এর চডজাইন চডচ বলন 

োজ েলরলেন।  পস েো খাললদ পমাবাররফ মলন পরলখলেন।  বরীফ অলনে পেৌবলল পসই 

ফাইল র্ার েলর তার পেলে প্রল ়োজনী ়ে নেবা সর্ েচপ েলর পাচঠল ়ে চদল ়েলেন।  

  

তারপলরই রুমীর চফলর আসা।  পস পোন উলদ্দবে চনল ়ে এলসলে তা এখলনা র্ললচন।  

  

োল গল্প হল ়েলে রাত চতনলট প বত।  এখন দুপুর র্ালরাটা, রুমী এখলনা ঘুলমালে।  

রা্ন ার্া্ন া সর্ হল ়ে পগলে, তরু্ রুমীলে জাগালত ইলে েলর না।  

  

ঢাো বহলরর অর্স্থ্া এখন অলনেটা স্বা াচর্ে হল ়ে এলসলে।   চদও চেেু চেেু আগুলন-

পপাড়ো র্চে এখলনা পিালখ পলড়ে।  চর্শ্বচর্দোলল ়ের পগালা-চর্ধর্ে হলগুচল জনমানর্বূনে, 

এেুলব পফব্রু ়োচর স্মষচতেম্ভচট অলধবে  াঙা, তার গাল ়ে মসচজদ পলখা সাইনলর্াডব ঝুললে, 

রমনা মালঠর প্রািীন োলীর্াচড়েচট এলের্ালর চনচশ্চহ্ন, তরু্ পদাোনপাট খুলললে, অচফস-

আদাললত োজ িালু হল ়েলে, র্াজার র্সলে।  চদলনর পর্লা অতত ঢাোর প -লোলনা 

জা ়েগা ়ে আনালগানা েরা  া ়ে।  চর্লদবী পত্র-পচত্রো চেেুই পাও ়ো  া ়ে না, পরচডওলত চর্ 

চর্ চস, আোবর্াণী ও স্বাধীন র্ািংলা পর্তার পেন্দ্র ধরলল পবানা  া ়ে সীমাত- ুলদ্ধর খর্র, 

আর্ার পাচেোনী পর্তার শুনলল মলন হ ়ে, ঐ সর্চেেুই চমলেে, পাচেোনী আচমব সমে 

 ারতী ়ে ির ও দুষ্কষতোরীলদর চর্নাব েলর পদলব আইন-বষেলা চফচরল ়ে এলনলে।  স্বাধীন 
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র্ািংলালদব গড়োর েোটা চেল চেেু চেেু হঠোরী ও উ্ালদর অলীে স্বন, তারা আশ্র ়ে 

চনল ়েলে  ারলত, পাচেোন এখন আলগর পিল ়েও সুদষঢ়ে ও এেতার্দ্ধ।  

  

তরু্ সলন্ধর পর হঠাৎ হঠাৎ পবানা  া ়ে প্রিণ্ড চর্লস্ফারলণর ব্।  পমচবনগালনর িচেত 

ফা ়োচরিং।  ঢাোর মানুষ র্োেুল হল ়ে জানলত িা ়ে পোো ়ে েী ঘটলে! চেন্তু জানর্ার উপা ়ে 

পনই, পস সম ়ে র্াইলর পর্রুলত পেউ সাহস েলর না, এমন চে োলদ উলঠও উেঁচে ঝুেঁচে 

মারা  া ়ে না, তদর্াৎ আচমব-লপলট্রাললর পিালখ পলড়ে পগলল পস র্াচড়ে সািব হলর্।  পসইসর্ 

চর্লস্ফারলণর পরই র্াচত চনলর্  া ়ে, দু’চতন চদন আর োলরন্ট আলস না, েল চদল ়ে জলও 

পলড়ে না।  পর্াঝা  া ়ে প  মুচক্তর্াচহনীর পেললরা এলস চর্দুেৎলেন্দ্র ও সরোচর 

অচফসগুচললত পিারালগািা আক্রমণ িাচলল ়ে  ালে।  ক্রলম, চদলনর পর্লালতও তালদর 

পরাক্রম পদখা  ালে, পসইসর্ অসম সাহসী চর্েুরা পমাটর সাইলেল চেিংর্া চজলপ পিলপ 

এলস আেচস্মে ালর্ পোলনা পলের পমালড়ে চেিংর্া জরুচর পোলনা অচফলসর সামলন 

পাচেোনী আচমব ও পোরা চমচলচব ়োর ওপর এে ঝােঁে গুচলর্ষবণ েলর চমচলল ়ে  ালে 

পিালখর চনলমলষ।  এই চর্েুরা প ন  খন তখন অদষবে হল ়ে প লত পালর।  পাচেোনী 

পসনারা এখলনা জালনই না, মুচক্তলদর পদখলত পেমন? 

  

পখাদ ঢাো বহলরর রু্লের ওপর এলস এই ধরলনর আক্রমণ িাচলল ়ে র্ািংলালদলবর দামাল 

পেললরা প্রমাণ চদল ়ে  ালে প  স্বাধীনতার সিংগ্রাম পমালটই র্ন্ধ হ ়েচন, পাচেোলনর 

সামচরে বচক্তলে তারা   ়ে পা ়ে না।  
  

রুমী চেেু র্ললত না িাইললও জাহানারা ইমাম রু্লঝলেন প  সীমাত েোম্প পেলে পট্রচনিং 

চনল ়ে চেেু চেেু পেলল প  ঢাো ়ে চনলজলদর র্াচড়েলত আর্ার চফলর আসলে, চনশ্চ ়েই তার 

চর্লবষ োরণ আলে।   ুলদ্ধ প াগ চদলত চগল ়েও তারা র্াচড়ে চফলর আসলর্ পেন? ঢাোর 

প তলর পেলেই র্ড়ে রেম পোলনা আঘাত পদর্ার পচরেল্পনা চনল ়ে এলসলে তারা? রাচত্তলর 

পর্ামার ব্ শুনলল জাহানারার মতন আরও অলনলের আনন্দ হ ়ে, গর্ব হ ়ে, ইললেচট্রচসচট 

চেিংর্া ও ়োটার সাপ্লাই চদলনর পর চদন র্ন্ধ োেলল  ত অসুচর্লধই পহাে, তরু্ তালত মলন 

হ ়ে, তােঁলদর পেললরা চজতলে।  চেন্তু জাহানারা চঠে রু্লঝ উঠলত পালরন না প  রুমীর পলক্ষ 
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সীমাত েোলম্প োোর পিল ়েও ঢাো ়ে চফলর আসা পর্চব চর্পজ্জনে চে না।  এতচদন রুমী 

পিালখর আড়োলল চেল, পোলনা খর্র পানচন, দুচশ্চতার পবষ চেল না।  আজ রুমী র্াচড়েলত 

চনলজর চর্োনা ়ে শুল ়ে ঘুলমালে, তরু্ অোত আবঙ্কা ়ে মাল ়ের রু্ে েমেম েলর।  

  

এেটু পলর চতচন রুমীর ঘলর চগল ়ে চর্োনার পালব দােঁড়োললন।  খাচল গাল ়ে উপুড়ে হল ়ে শুল ়ে 

আলে রুমী, পরালদ পুলড়ে তার িামড়োর রিং প ন পুলরালনা োেঁসার মতন হল ়ে পগলে।  

মাো চতব িুললর সলে প ন চিরুচনর সম্পেবই পনই।  োল রুমী র্লচেল পাে আচমবর নজর 

ফােঁচে পদর্ার জনে ওলদর অলনে সম ়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পুেুর-নালার পাচনলত গলা প বত 

ডুলর্ োেলত হ ়ে।  এ র্াচড়ের প্রেম সতান এই রুমী, েত আদলরর, এর আলগ পস র্াচড়ে 

পেলড়ে পোোও োলেচন, মাত্র েল ়েে মালস পস েত র্ড়ে হল ়ে পগল! এই সমল ়ে তার 

চর্লদলব চগল ়ে পড়োশুলনা েরার সর্ চঠেঠাে চেল।  

  

ঘুমত সতানলে এেটু আদর েরলত ইলে হললা জাহানারার।  আলে চতচন রুমীর চপলঠ 

হাত রাখললন।  

  

সলে সলে রুমী চেটলে এেপালব সলর চগল ়ে র্লললা, পে? পে? 

  

ঘুলমর মলধেও এত সতেবতা, এও চে পগচরলা পট্রচনিং? জাহানারা হাসলত হাসলত র্লললন, 

ওলর, আচম পর, আচম! 

  

এখলনা দু’পিালখর পাতা ়ে ঘুম পললগ আলে, তরু্ পচরপূণব দষচটির পমলল রুমী চজলেস েরললা, 

েী হল ়েলে, আম্মা? পেউ এলসলে? 

  

জাহানারা র্লললন, না, পেউ আলসচন।  এেটা পর্লজ পগলে, পগাসল েরচর্ না? খার্ার-

দার্ার সর্ পরচড! 
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এেটা র্ড়ে চনিঃশ্বাস পটলন রুমী র্লললা, হু, সুন্দর গন্ধ পর্চরল ়েলে, চনশ্চ ়েই চখিুচড়ে হল ়েলে।  

আজ! গ্রোণ্ড! েতচদন চঘ চদল ়ে চখিুচড়ে খাইচন! এত পর্লা হল ়েলে, তুচম আমালে আলগ 

ডালোচন পেন, আম্মা? 

  

–পতালে পদলখ মলন হচেল, তুই প ন েত মাস ঘুমাস নাই! পতার সারা  বরীলর ঘুম 

পললগচেল।  

  

উলঠ দােঁচড়েল ়ে েল ়েের্ার লাফাললা রুমী।  পোমর র্ােঁচেল ়ে র্ো ়োম েলর ঘুম তাড়োলত 

লাগললা।  তারপর মাল ়ের আেঁিল ধলর িার র্েলরর র্াললের মতন গলা ়ে র্লললা, আজ 

আচম চনলজর হালত খালর্া না।  তুচম খাইল ়ে পদলর্? অতত প্রেম দুই এে পগরাস! 

  

জাহানারা তাড়ো চদল ়ে র্লললন,  া  া, র্ােরুম ঘুলর আ ়ে।  জামী র্লস আলে না পখল ়ে।  

  

এেটুক্ষলণর মলধেই ততচর হল ়ে চনলির খার্ার ঘলর িলল এললা রুমী।  পটচর্লল র্সার আলগ 

পস হঠাৎ জাহানারার পা েুেঁল ়ে েদমরু্চস েলর র্লললা, আম্মা, আজ পতামালদর মোলরজ 

অোচন াসবাচর।  র্ার্ার সলে পতামার চর্ল ়ে না হলল আচম আর জামী জ্তামই না, তাই 

না? 

  

মুলখ আেঁিল িাপা চদল ়ে জাহানারা র্লললন, পবালনা পেললর অদু্ভত েো! পন, পন, এখন 

পখলত পর্াস! 

  

পোট  াই জামী পপ্লট সামলন চনল ়ে র্লস মষদু মষদু হাসলে।  োল রালত রুমীর মুখ পেলে 

সর্াই  খন  ুলদ্ধর গল্প শুনচেল, তখন তার ঘুম এলসচেল, তার অলনে গল্প পবানা 

র্াচে।  

  

পস চজলেস েরললা,  াই ়ো, েোলম্প প্রা ়েই পতা চখিুচড়ে খাও ়ো ়ে? 
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রুমী র্লললা, চখিুচড়ে েী র্লচেস! আমালদর দারুণ খাও ়ো দাও ়ো হ ়ে।  এেচদন অতর 

এেচদন চর্চর ়োচন পগাে, নাোর সম ়ে দুলটা েলর আণ্ডা, সিালহ দু’চদন মুচগব, আর মাে 

পতা।  পরাজ আলেই! 

  

জাহানারা আর জামী দু’জলনই িমলে উঠললা।  জাহানারা র্লললন, এত খার্ার? সচতে? 

পে পদ ়ে? ইচি ়ো গ নবলমন্ট পতা চরচফউচজলদরই খাও ়োলত পারলে না শুচন! 

  

–মুচক্তল াদ্ধালদর পস্পবাল খাচতর! পসইজনেই পতা প্রলতেেচদন হাজার হাজার পেলল।  

েোলম্প প াগ চদলত  ালে।  চে পর, জামী।  তুই-ও এর্ার  াচর্ নাচে? 

  

জামী র্লললা, এত খার্ার পখলল পতা সর্াই পমাটা হল ়ে  ালর্।  লড়োই েরলর্ েী েলর? 

  

রুমী মুখ তুলল র্লললা, আম্মা, খাইল ়ে দাও! 

  

প্রেম পগরাসচট পনর্ার পর পস র্লললা, আিঃ, অমষত! অমষত! এত  াললা চঘ সহে হলল 

হ ়ে।  না পর, জামী, আমালদর ওখালন চখিুচড়েও চর্লবষ হ ়ে না।   াত-রুচটর সলে 

এেরেলমর ডাল পদ ়ে, পে আমরা র্চল পঘাড়োর ডাল! 

  

জাহানারা আেঁতলে উলঠ র্লললন, পঘাড়োর ডাল, পস আর্ার েী? 

  

–পিােলা পমােলা সুদ্ধ এেধরলনর পগাটা পগাটা ডাল, নমবাল টাইলম পর্াধহ ়ে পঘাড়োলে 

খাও ়োলনা হ ়ে।  আর রুচটর মলধে মালঝ মালঝ মরা পপাো পাই, রুচটর সলেই পসেঁো হল ়ে 

 া ়ে।  

  

–রুচটর মলধে পপাো? তখন েী েচরস, রুচটটা পফলল চদস? 

  

–পফলল পদলর্া, তুচম চে পাগল হল ়েলে আম্মা! অত বো নাচে? পপাোটাই নলখ খুেঁলট 

পফলল চদই।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 558 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

জামী তার মাল ়ের সলে পিাখালিাচখ েরললা।  খাও ়োর র্োপালর রুমীর খুেঁতখুেঁলত স্ব ালর্র 

েো পে না জালন! পপ্ললট সামানে এেটু ম ়েলা দাগ পদখলল পস খাও ়ো পে িাইলতা! 

  

রুমী আর্ার মুিচে পহলস র্লললা, ঐ রুচট-লঘাড়োর ডালই প  েত  াললা লালগ, তা তুই 

রু্ঝচর্ েী েলর জামী! ঐ খার্ারও প  পরাজ পজালট না! হািংগার ইজ দা পর্স্ট সস, এখন 

মলমব মলমব রু্চঝ! এের্ার েী হললা জালনা আম্মা, এেটা অোেবালন পগচে, দু’চদন চেেু 

খাদের্স্তু পজালটচন।  পবলষ চখলদর পিালট গাে পেলে এেটা আধপাো োেঁঠাল চেেঁলড়ে চনল ়ে 

পখলত শুরু েরলাম।  আচম চতন-িার পো ়ো পমালট পখল ়েচে, এেজন পলাল র পিালট 

পলনলরা েুচড়ে পো ়ো পখল ়ে চনলতই তারপর তার সাঙ্ঘাচতে পপট র্েো আর র্ারর্ার… 

  

জাহানারা র্লললন, োম, পতালে আর ঐ খাও ়োর গল্প েরলত হলর্ না।  আর এেটু চখিুচড়ে 

চনচর্? পগালের সুরু ়ো চদল ়ে পখল ়ে পন।  

  

–এেচদলন পর্চব না, আম্মা।  এখন পতা র্াচড়েলতই োেচে? 

  

–ে ়েচদন োেচর্? 

  

–তা র্ললত পাচর না।  আজলের চদনটা আচে, পসটা জাচন।  পতামালে খুচব েরার জনে 

োলও না হ ়ে পেলে  ালর্া।  

  

জামী চজলেস েরললা, আো  াই ়ো, তুচম চনলজর হালত পোলনা খান পসনালে খতম 

েলরলে।  এ প বত? 

  

পোট  াইল ়ের পিালখর চদলে েল ়েে মুহূতব চনষ্পলে  ালর্ পিল ়ে পেলে গম্ভীর  ালর্ রুমী 

র্লললা, ওসর্ েো চজোসা েরলত নাই।  শুধু এেটা েো মলন রাচখস জামী, খান 

পসনালদর  ূচমো হললা পবাষে আর অতোিারীর  ূচমো।  আর আমরা মুচক্তসিংগ্রামী।  

আমরা মানুষ মাচর না, আমরা আমালদর নো ে দাচর্ আদাল ়ের জনে লড়োই েরচে।  
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গল্প েরলত েরলত এেঁলটা হাত শুচেল ়ে পগলে, উলঠ হাত ধুল ়ে এলস রুমী এেটা চসগালরট 

ধরাললা।  তা পদলখ চর্স্ফাচরত হল ়ে পগল জামীর দুই পিাখ।  এ র্াচড়েলত চসগালরট? তার 

র্ার্া চসগালরট খান না, আম্মা চসগালরলটর পধােঁ ়ো সহে েরলত পালরন না।  এেচদন োলে 

প ন চসগালরট ধরালত পদলখ খুর্ র্লেচেললন।  

  

জাহানারা পোট পেললর চদলে পিালখর ইচেলত জানাললন প  তােঁর সম্মচত আলে।  

  

জাহানারা এেসম ়ে রুমীলে র্ললচেললন,  চদ পোলনাচদন চসগালরট ধচরস, আমালে আলগ 

জানাচর্।  অনে পেউ এলস র্ললর্ প  পতামার পেলল চসগালরট খা ়ে, তা আচম সহে েরলত 

পারলর্া না।  েলললজ উলঠও রুমী এেচদনও চসগালরট টালনচন।  চেন্তু োল রাচত্তলর পস 

জাচনল ়েলে প  েোলম্প োোর সম ়ে পস চসগালরট খাও ়ো অ োস েলর পফলললে।  পসখালন 

অলনলেই চসগালরট খা ়ে।  অোেবালন  ার্ার সম ়ে, পঝালপ-জেলল র্হুক্ষণ ঘাপচট পমলর 

এেলা এেলা র্লস োেলত োেলত চসগালরটটালেই সেী মলন হ ়ে।  খার্ার না জুটললও 

চসগালরলটর পধােঁ ়ো ়ে চখলদ মলর।  এখন পস চসগালরট োড়েলত পারলর্ না।  মাল ়ের আপচত্ত 

োেলল পস সামলন খালর্ না।  র্াইলর উলঠ  ালর্! 

  

জাহানারা সলে সলে অনুমচত চদল ়েলেন।  তুে চসগালরলটর জনে পেলললে েল ়েে চমচনলটর 

জনেও চতচন পিালখর আড়োলল প লত চদলত িান না।  আজ চতচন চনলজই রুমীর জনে  াললা 

চসগালরট চেলন আচনল ়েলেন।  

  

চতচন চজলেস েরললন, হোেঁলর রুমী, তুই র্ারু্ল পিৌধুরীর পোলনা খর্র জাচনস? রুমী 

অনেমনস্ক  ালর্ র্লললা, উেঁহু! 

  

–ওলদর র্াচড়েলত প  র্াচ্চা পমড সারল ন্টটা চেল, পসফু, পস প্রা ়েই এলস র্ারু্ললর পখােঁজ 

েলর আর োেঁলদ।  পমল ়েটা খুর্  াললার্ালস র্ারু্ললে।  র্ারু্ল পোো ়ে চনরুলদ্দব হল ়ে পগল? 
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–তা জাচন না।  তলর্ চসরাজুললর খর্র পাই মালঝ মালঝ।  মুচক্তল াদ্ধালদর মলধে পস খুর্।  

নাম েলরলে, দারুণ তার সাহস।  তলর্ এখনও নাচে পস হঠাৎ হঠাৎ মচনরার নাম ধলর 

োেঁলদ।  

  

–ওিঃ, মচনরালে প চদন ধলর চনল ়ে পগল, পসচদলনর েো  ার্লল আজও রু্ে োেঁলপ।  আর 

চে মচনরালে পোলনাচদন চফলর পাও ়ো  ালর্? পোলনা পট্রসই রাখললা না পমল ়েটার! 

  

–হ ়েলতা মচনরালে আর চফলর পাও ়ো  ালর্ না।  চেন্তু আম্মা, প  রাক্ষসরা মচনরালে চেেঁলড়ে 

পখল ়েলে, তারা চনোর পালর্ না।  তালদর এেটা এেটা েলর পবষ েরলর্া! 

  

চসগালরটটা জানলা চদল ়ে েুেঁলড়ে চদল ়ে রুমী হঠাৎ আর্ষচত্ত েলর উঠললা : 

  

পদখলত পেমন তুচম? েী রেম পপাবাে-আবাে 

পলর েলরা িলালফরা? মাো ়ে আলে চে জটাজাল? 

পপেলন পদখালত পালরা পজোচতশ্চক্র সলতর মতন? 

টুচপলত পালে গুেঁলজ অেি জর্রজিং পঢালা 

পাজামা োচমজ গাল ়ে মগডালল এো চবস দাও 

পাচখর মতই চেিংর্া িা-খানা ়ে র্লসা ো ়োে্ন ? 

পদখলত পেমন তুচম? অলনলেই প্রশ্ন েলর, পখােঁলজ 

েুলুচজ পতামার আেঁচতপােঁচত।  পতামার সন্ধালন পঘালর 

ঝানু গুিির, তসনে, পাড়ো ়ে পাড়ো ়ে।  ত্ন ত্ন  েলর 

পখােঁলজ প্রচতঘর… 

  

জাহানারা মুগ্ধ হল ়ে পবানর্ার পর চজলেস েরললন, এটা োর েচর্তা পর? বামসুর 

রাহমালনর? 

  

রুমী পঠােঁলট আঙুল চদল ়ে র্লললা, নাম চজলেস েরলত পনই, নাম চজলেস েরলত পনই! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 561 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তারপর পস পর্চরল ়ে পগল।  

  

এরপর েল ়েেচদন রুমী েখন আলস, েখন পর্চরল ়ে  া ়ে তার চেেু চঠে পনই।  দু’এেচদন 

রাচত্তলর র্াচড়ে পফলর না।  পসসর্ রালত্র ঢাো বহলরর চর্চ ্ন  প্রালত প্রিণ্ড রু্ম রু্ম ব্ পবানা 

 া ়ে।  রুমীলে পোলনা প্রশ্ন েরার উপা ়ে পনই।  েখলনা তার সলে আলস েল ়েেজন র্নু্ধ, 

র্চদ, আলম, স্বপন, িু্ুন , সুন্দর হাচসখুচব সর্ পেললরা, এরাই প  প তলর প তলর েী 

সাঙ্ঘাচতে পচরেলপনা আেঁটলে, তা পর্াঝার উপা ়ে পনই।  

  

র্াচড়েলত অনোনে আত্মী ়ে-স্বজন, পচরচিতলদর চ ড়ে পললগই আলে।  োরুলেই পফরালনা 

 া ়ে না, োরুলেই অচর্শ্বাস েরা  া ়ে না।  তরু্ জাহানারার রু্ে সর্সম ়ে আবঙ্কা ়ে োেঁলপ।  

এমন এে এেটা র্াচড়ে সালিবর খর্র পবানা  া ়ে, চমচলটাচর পুচলব পসাজা রা্ন াঘলর এলস 

পমলঝ খুেঁড়েলত শুরু েলর, তখন স্পটির পর্াঝা  া ়ে পেউ খর্র চদল ়েলে।  েখন েী ঘলট  া ়ে 

পে জালন! 

  

এেচদন রুমী মালে চেেু না জাচনল ়ে ঢাো পেলড়ে িলল পগল চপরুচল ়ো গ্রালম।  পসখালন 

ওলদর এেটা পগাপন েোম্প আলে।  পসখান পেলে দুচট র্ো  চতব অস্ত্র চনল ়ে চফরললা 

পরচদন সলন্ধর সম ়ে।  র্নু্ধলদর সলে আলগ পেলে প্লোন েরাই চেল, ধানমচণ্ড পেলে 

হাইজোে েরা হললা দুলটা গাচড়ে, এেটা মাজদা আর এেটা চফ ়োট।  দুলটা দলল  াগ হল ়ে 

ওরা উঠললা দুলটা গাচড়েলত।  আজ রালত অলনেগুচল অেবান হলর্।  এেটা গাচড়ে পেলে 

বাহাদত চজলেস েরললা, পহা ়োট আর ইল ়োর টালগবটস? পোনচদলে  ালো? অনে গাচড়ে 

পেলে উত্তর এললা, পডচস্টলনবান আলনান; টারলগট-লমার্াইল।  

  

রুমীরা েল ়েেজন অর্বে চঠে েলর পরলখচেল ধানমচণ্ডর েুচড়ে নম্বর রাো ়ে িীনা 

দূতার্ালসর পোলনা এে েতবার্েচক্তর র্াচড়ে, তার সামলন পর্ব েল ়েেজন চমচলটাচর পুচলব 

পাহারা পদ ়ে।  অতচেবলত খতম েরলত হলর্ তালদর।  তারপর আক্রমণ িালালত হলর্ 

রাজারর্াগ পুচলব লাইলনর পগলট, তারপর গুলবালন এে আচমব অচফসালরর র্াচড়েলত।  
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িতুচদবলে সন্ত্রাস সষচটির েলর পাচেোনী বাসেলদর পর্াঝালত হলর্ প  র্ািংলার  ুর্বচক্তলে 

  ়ে পদচখল ়ে দমন েরা  ালর্ না।  

  

মাজদা গাচড়েটা ়ে উলঠলে ওরা ে’জন, পপেলনর সীলটর মাঝখালন রুমী।  েুচড়ে নম্বর রাো ়ে।  

এলস পসই িীনা চডলপ্লামোলটর র্াচড়ের সামলন এলস ওরা হতাব হললা।  আজ পসখালন 

চমচলটাচর পুচলব পাহারা পনই।  গাচড়ে ঘুচরল ়ে ওরা এললা আলঠলরা নম্বর রাো ়ে, পসখালন 

আর এেচট র্াচড়ের সামলন সাত-আটজন পুচলব বরীর এচলল ়ে র্লস আলে, গালগল্প 

েরলে।  ওলদর সামলন।  চদল ়ে গাচড়েটা িলল পগল, ওরা  ূলক্ষপও েরললা না।  

  

গাচড়েটা পসাজা চগল ়ে আর্ার ঘুলর এললা সাতমসচজলদর পমাড়ে পেলে।  এর্ার র্াচড়েটা পড়েলর্ 

র্ােঁ চদলে।  এেজন গাচড়ে িালালে, চতনজন এেসলে ফা ়োর েরলর্ আর র্াচে দু’জন 

অোলাটব োেলর্ অনেচদে পেলে পোলনা আক্রমলণর সম্ভার্না আলে চে না তা লক্ষে 

রাখর্ার জনে।  র্াচড়েটার সামলন এলস গাচড়েটার গচত এেটু ধীর হল ়ে পগল, আলম িাপা 

গলা ়ে অডবার চদল, ফা ়োর! 

  

চতনলট পস্টনগান গজবন েলর উঠললা এে সলে।  আলগই র্লল রাখা চেল, চতনলট পস্টনগান 

গুচল িালালর্ চতন পলল লল, পপলট, রু্লে, মাো ়ে।  হাচস-তামাসা েরলত েরলত পুচলব 

গুললা উলঠ দােঁড়োর্ারও সুল াগ পপল না।  ফুলড়ে পগল মাচটলত।  প্রচতপলক্ষর এেটা গুচলও 

েুলট এললা না রুমীলদর চদলে।  অপালরবন পসন্ট পারলসন্ট সােলসসফুল! চেন্তু এখালনই 

োমলল িললর্।  গাচড়েটা আর্ার িলল এললা েুচড়ে নম্বর রাো ়ে।  পসই িীনা েূটধনচতলের 

সামলন এখলনা পুচলব পনই, েী হললা র্োপারটা?  দ্রললাে চে ঢাো পেলড়ে িলল পগলেন? 

  

এখন অনে গাচড়েটার সলে প াগাল াগ েরা দরোর।  আলম এচদে ওচদে গাচড়েটালে 

পঘারালত পঘারালত মীরপুর পরালড এলস পড়েললা।  তারপর েুটললা চনউ মালেবলটর চদলে।  

খাচনেটা এলগালতই পদখললা সামলনর রাো ়ে সার পর্েঁলধ গাচড়ে দােঁড়ে েচরল ়ে রাো আটলে 

পদও ়ো হল ়েলে।  অেবাৎ রাো ়ে প্রলতেে গাচড়ে পিে েরা হলে।  এরই মলধে খর্র পপৌেঁলে 

পগল? 
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গাচড়ে পঘারার্ার আর উপা ়ে পনই।  পপেন চদে চদল ়েও আসলে দুলটা আচমব ট্রাে।  সামলন 

র্োচরলেড, পসখালন এল এম চজ তাে েলর দু’জন তসনে শুল ়ে আলে মাচটলত।  আর দু’জন 

তসনে হাত উেঁিু েলর গাচড়ে োমালত র্লল এচগল ়ে এললা।  

  

গাচড়ের মলধে সর্াই চনিঃশ্বাস র্ন্ধ েলর র্লস আলে।  গাচড়ের িালে আলমলে পেউ পোলনা 

েো র্লললা না।  আলম লাইট অফ েলর ডান চদলে টানব পনর্ার ইনচডলেটর জ্বাচলল ়ে 

সামানে পঘারার্ার  চে েরললা।  এেজন চমচলটাচর পুচলব পিেঁচিল ়ে র্লললা, র্াস্টাডবস! 

চেধার  াতা হো ়ে? গাচড়ে রুলখা! 

  

সলে সলে আলম দারুণ পর্লগ র্ােঁ চদলে গাচড়ে ঘুচরল ়ে পসই তসনে দুলটার প্রা ়ে গাল ়ের ওপর 

এলস পড়েললা।  রুমী পিেঁচিল ়ে র্লললা, মাচটলত দু’জন এল এম চজ হালত।  ফা ়োর।  

  

চতনলট পস্টন গান পেলে এত তাড়োতাচড়ে গুচল েুলট এললা প  এখালনও এল এম চজ োজ 

েরার সুল াগ পপল না।  এর্ালরও পোলনা প্রচতলরাধ পনই র্ললত পগলল।  আলম গাচড়েটালে 

চনল ়ে এললা ধানমচণ্ডর পােঁি নম্বর রাো ়ে, সামলনই গ্রীন পরাড।  রুমী পপেন চফলর র্লস 

রাো পদখলে।  হঠাৎ পস পদখলত পপল এেটা চমচলটাচর চজপ পোন গচল চদল ়ে প ন এলস 

পলড়েলে তালদর খুর্ োলে।  এে মুহূতব সম ়ে নটির েরা  ালর্ না।  রুমী পস্টন গালনর র্ােঁট 

চদল ়ে প লঙ পফলললা তালদর গাচড়ের পপেলনর োেঁি, তারপলর গুচল িালাললা।  তার সলে 

র্চদ আর স্বপন।  চজপটা মাতাললর মতন টললত টললত চগল ়ে ধাক্কা মারললা এেটা লোম্প 

পপালস্ট।  

  

এর্ালরও ওলদর চনরঙ্কুব জ ়ে! 

  

চেেু দূলর আরও এেটা চজপ আর দুলটা ট্রাে আসলে ওলদর ফললা েলর।  চেন্তু এইসর্ 

পেললরা ঢাো বহলরর রাোগুললা প মন পিলন, চমচলটাচর ড্রাই ারলদর সাধে আলে চে 

ওলদর সলে পািা পদ ়ে! অলনে গচল খুেঁচজর মলধে ঘুরপাে পখল ়ে, অনুসরণোরীলদর পিালখ 

ধুললা চদল ়ে চনউ এচলফোন্ট পরালড পলড়ে আলম পহড লাইট জ্বালাললা, তারপর অট্টহাচসলত 
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পফলট পড়েললা ওরা ে’জন।  আজ বত্রুপক্ষ  লেটির ঘাল ়েল হল ়েলে, চেন্তু ওলদর গাল ়ে এেটা 

আেঁিড়েও চদলত পালরচন! 

  

দরজা ়ে ঘন ঘন পর্ল শুলন রা্ন াঘর পেলে েুলট এললন জাহানারা।  দরজা খুললত তােঁলে 

প্রা ়ে পঠললই প ন ঢুলে পড়েললা রুমী আর দুচট পেলল।  তালদর পিাখ মুখ লাল, ঘন ঘন 

চনিঃশ্বাস পড়েলে।  আজ আর রুমী চেেু পগাপন েরলত পারললা না।  মাল ়ের হাত পিলপ ধলর 

আনলন্দ-গলর্ব-উলত্তজনা ়ে র্লল পফলললা, আম্মা, আজ এেটা দারুণ অোেবান েলর 

এলসচে! 

  

সর্াই ওপলর িলল এললা রুমীর ঘলর।  জামীলে সলে চনল ়ে বরীফও এললন।  তারপর 

সচর্োলর পবানা হললা সর্ ঘটনা।  সর্ চমচলল ়ে মাত্র আধঘণ্টা ়ে এত চেেু ঘলটলে।  

  

রুমী র্লললা, আম্মা, পদখ, আমার ঘালড়ে, োেঁলধ পস্টন পেলে আগুলনর ফুলচে েুলট েীরেম 

পফাস্কা পলড়ে পগলে।  চমচলটাচর ধরলল এগুললা পদখললই রু্লঝ  ালর্।  েটা চদন আর রাো ়ে 

পর্রুলনা  ালর্ না! 

  

জাহানারা পেললর জামার েলার সচরল ়ে পদখললন।  অলনেগুললা োললা োললা পোট পোট 

পফাো।  জামাটারও েল ়েে জা ়েগা ়ে ফুলটা ফুলটা।  

  

চতচন পডটল এলন লাগালত প লতই রুমী র্লললা, এেটু পলর এসর্ চদও।  আমালদর 

আমবসগুললা এেটা জা ়েগা ়ে পরলখ এলসচে।  পসগুললা আজই আনলত হলর্।  পসগুললা নটির 

েরা  ালর্ না! আম্মা, তুচম  ালর্ আমার সলে? মচহলা ড্রাই ার পদখলল ওরা হ ়েলতা গাচড়ে 

োমালর্ না।  

  

জাহানারা িমলে উলঠ র্লললন, এখনই আর্ার পর্রুচর্? রুমী র্লললা, উপা ়ে পনই।   ার 

র্াচড়েলত পরলখচে, চতচন র্লললেন, আজ রাচত্তলর ওখালন আমবস রাখা িললর্ না।  এইসর্ 

এে এেটা অস্ত্র আমালদর রু্লের রলক্তর পিল ়েও দামী! 
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অনে দুচট পেলল মুখ নীিু েলর আলে।  তালদরও মলনর  ার্ এেই।  

  

বরীফ র্লললন,  াও, ঘুলর এলসা।  পখাদা হালফজ! 

  

জাহানারা চর্না র্ােের্েল ়ে চনলি পনলম এলস গাচড়ে র্ার েরললন গোরাজ পেলে।  প -

সাঙ্ঘাচতে অোেবান েলর এলসলে রুমীরা, এখন চমচলটাচর পুচলব চনশ্চ ়েই তালদর 

পাগলা েুেুলরর মতন খুেঁলজ পর্ড়োলে।  এত র্ড়ে চর্পদ পেলে পর্েঁলি এলসও রুমী আর্ার 

পর্রুলত িাইলে।  এত সাহস এরা পপল পোো পেলে।  

  

জাহানারা চস্ট ়োচরিং-এ র্সললন, রুমী পপেন চদলে সীলটর সলে চমলব শুল ়ে রইললা।  িাপা 

গলা ়ে র্লললা, পর্চব দূর প লত হলর্ না, এেটা গচল োচড়েল ়েই ডান চদলে।  হাই সালহলর্র 

র্াচড়ের সামলন গাচড়ে োমালর্।  তারপর গচলর পবষমাো ়ে চগল ়ে আর্ার ঘুলর আসলর্।  পদলখ 

পনলর্ পেউ আমালদর ফললা েরলে চেনা! 

  

পসটা এেটা োনা গচল।  সুনসান, চনিঃব্ প্রা ়ে।  এেচট র্াচড়ের তর্ঠেখানা ়ে েল ়েেজন 

পলাে তাস পখললে।  রুমী র্লললা, আর্ার হাই সালহলর্র পগলটর সামলন পােব েলরা।  আর 

দু’খানা র্াচড়ে পলর চজচনসগুললা আলে।  আচম পদলখ আচস, পস র্াচড়েলত র্াইলরর পোলনা 

পলাে আলে চে না! 

  

রুমী িলল পগল, জাহানারা র্লস রইললন।  এখন চতচন এে অনেরেম উলত্তজনা পর্াধ 

েরলেন।  চেেুই প ন চঠে চর্শ্বাস হ ়ে না এখনও।  চর্প্লর্, পগচরলা ুদ্ধ, আচমবর চর্রুলদ্ধ 

েলললজর পেলললদর র্ন্দুে-লমচবনগান চনল ়ে  ুদ্ধ, এসর্ এতচদন চতচন র্ইলত পলড়েলেন, 

চর্লদবী চসলনমা ়ে পদলখলেন।  চঠে পসই চজচনসই এখন ঘটলে চনলজর পদলব, তােঁর চনলজর 

পেলল এেজন চর্প্লর্ী? এমনচে চতচন চনলজও, এই প  অস্ত্র উদ্ধার েরলত এলসলেন, চতচন 

চনলজও পতা এর সলে জচড়েল ়ে পগলেন? এই প  রুমী চফলর আসার জনে তীে র্োেুলতা 

চনল ়ে অলপক্ষা েরলেন, তােঁর রু্ে োেঁপলে েরের েলর, এসর্ই স্বন ন ়ে পতা? 

  

রুমী চফলর এললা দুলটা র্ো ঘালড়ে চনল ়ে।  তারপর র্লললা, চবগচগর িললা- ।  
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বরীফ র্াচড়ের সামলনর র্াচতগুললা চনচর্ল ়ে পরলখলেন।  অন্ধোলরর মলধেই গাচড়েটা চফলর 

এললা গোরালজ।  র্োদুচট ওপলর চনল ়ে আসা মাত্র জাহানারা র্লললন, পদচখ, পদচখ, 

পতালদর অস্ত্র গুললা এের্ার চনলজর পিালখ পদচখ! 

  

পােঁিটা পস্টনগান, এেটা চপেল, দুলটা হোণ্ড পগ্রলনড়ে।  হোণ্ড পগ্রলনডগুললার পিহারা অলনেটা 

আনারলসর মতন, ডাে নামও পাইন অোপল।  পস্টনগানগুললার চদলে তাোললই গা 

েমেম।  েলর, এই অস্ত্র েখন োর হালত োেলর্, চেিংর্া পে প্রেম েী উলদ্দবে চনল ়ে 

িালালর্, তার ওপলরই চন বর েরলে জীর্ন চেিংর্া মষতুে।  রুমীরা এই অস্ত্র চনল ়ে এেটু 

আলগ জ ়েী হল ়ে এলসলে, আর্ার পাচেোনী পসনালদর হালত এই পস্টনগানই অতোিালরর 

প্রধান হাচত ়োর।  

  

অস্ত্রগুললা চেন্তু পদখলত পর্ব সুন্দর, স্মাটব, ঝেঝলে।  ওলদর পোলনা পদাষ পনই।   ারা 

র্ানা ়ে এর্িং  ারা র্ের্হার েলর, তারাও হ ়েলতা ধাচমবে এর্িংষশ্বর-চর্শ্বাসী, তরু্ ষশ্বলরর 

সতানলদর চর্নাব েরলত তারা পোলনা চিধা েলর না।  

  

জাহানারা পসই অস্ত্রগুললার গাল ়ে হাত রু্লালত লাগললন।  

  

রুমী র্লললা, আম্মা, একু্ষচন এগুললা লুচেল ়ে রাখার র্ের্স্থ্া েরা দরোর।  

  

সর্লিল ়ে চনরাপদ জা ়েগা হললা এেতলার পাচনর চর্রাট টোিংেচট,  ালে হাউজ র্লল।  

হাউজটা আট ফুট িওড়ো, আর দব ফুট লম্বা, প্রিুর পাচন ধলর।  এে পোলণ এেটা পগাল।  

মোনলহাল; তা চদল ়ে প তলর নামা  া ়ে।  জামী পনলম পগল এেটা পোট টুল চনল ়ে।  টুলটালে 

পস অলনে প তলর চনল ়ে র্চসল ়ে চদল।  তারপর অস্ত্রগুললা র্ো ়ে মুলড়ে, দচড়ে চদল ়ে  াললা 

েলর পর্েঁলধ রাখা হললা পসই টুললর ওপর।  

  

সর্ র্ের্স্থ্া চনখুেঁত হর্ার পরও রুমী র্লললা, চেন্তু চমচলটাচর পুচলব এলস এত র্ড়ে এেটা 

পাচনর হাউজ পদখলত র্াদ পদলর্? আি, তুচম হলল েী েরলত! 
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বরীফ তােঁর হালতর টিবটা ঘুচরল ়ে ঘুচরল ়ে র্লললন, অফলোসব, এটা পদখলল আমার সলন্দহ 

হলতা।  আচম এলস এর ঢােনা খুলল পদখতাম, চ তলর পোলনা মানুষ লুচেল ়ে আলে চে 

না।  

  

জাহানারা র্লললন, ঢােনা খুলল, টিব পমলর দোলখা! েী দোখলা? 

  

বরীফ র্লললন, শুধু পাচন িেিে েরলে, এটাই পদখচে।  চ তলরর চদেটা চেেু পদখা  া ়ে 

না।  

  

–চ তলরর চদেটাও পদখলত হলল পাচনর মলধে নামা োড়ো উপা ়ে নাই।  ওল ়েস্ট পাচেোনীরা 

পাচনলত নামলর্ র্লল মলন হ ়ে? ওরা পাচনলে ডরা ়ে।  

  

রুমী র্লললা, ওর চ তলর নামলল পস র্োটালে ঠুলস ধরলর্া।  

  

এরপর দু’চদন রুমী প্রা ়ে সর্বক্ষণই চর্োনা ়ে শুল ়ে রইললা আর গান শুনলত লাগললা 

অচর্রাম।  র্নু্ধরাও আসলে অলনলে।  ধানমচণ্ড ও মীরপুর পরালডর পসই সাঙ্ঘাচতে ঘটনা 

েচড়েল ়ে পলড়েলে িারচদলে, ঢাো অোডচমচনলস্ট্রবান এেটা র্ড়ে রেলমর ধাক্কা পখল ়েলে।  

চেন্তু রুমীলদর দলটালে সামানে ক্ষচতও স্বীোর েরলত হ ়েচন।  

  

দু’চদন পর রুমী আর্ার এেটু এেটু পর্রুলত শুরু েরললা।  আরও পর্চব অস্ত্রবস্ত্র আনার্ার 

প্রস্তুচত িললে।  আগামী মালসর ে’ তাচরলখ পাচেোন সরোর প্রচতরক্ষা চদর্স পাললনর 

পতাড়েলজাড়ে েরলে, পসইচদনই মুচক্তল াদ্ধারা এে র্ড়ে রেলমর আঘাত চদলত িা ়ে।  ঢাো ়ে 

এখন পগচরলালদর পমাট ন’চট গ্রুপ, পসচদন তারা আক্রমণ িালালর্ এেল ালগ।  

  

সোলল নাো পখল ়ে পর্চরল ়ে পগলে রুমী, চফরললা সলন্ধর পর।  মুখটা শুেলনা, বরীর  াললা 

পনই তা পর্াঝা  া ়ে, চেন্তু চেেুলতই তা স্বীোর েরলর্ না।  জাহানারা র্ারর্ার চজলেস 

েরলল পস এেসম ়ে চলটির পহলস র্লললা, আম্মা, মাোটা পেন জাচন দপদপ েরলে,  াললা 

েলর চর্চল েলর দাও পতা! 
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তাড়োতাচড়ে খাও ়ো দাও ়ো পসলর শুল ়ে পড়েললা রুমী।  জাহানারা তার িুলল হাত রু্চলল ়ে 

চদলত লাগললন।  জামী আর হাচফজ নালম ওলদর এে র্নু্ধ োলে এলস র্লস গল্প শুনলত 

লাগললা, এখন শুধুই  ুলদ্ধর গল্প।  পালব এেটা পরচডও, তালত পরপর পর্লজ িলললে 

র্ািংলা গান, আোবর্াণীর অনুষ্ঠান।  এেটা গান শুলন িমলে উঠললা রুমী।  

  

এই পসই খুচদরালমর ফােঁচস উপললক্ষ র্ািংলার মমব চনঙড়োলনা গান : 

  

এের্ার চর্দা ়ে পদ মা ঘুলর আচস  

ও মা হাচস হাচস পলরা ফােঁচস 

পদখলর্ জগতর্াসী… 

  

এই গানটা রুমীর খুর্ চপ্র ়ে, তরু্ পস  ুরু েুেঁিলে র্লললা, এই গানটা আজ দুপুলর আর 

এের্ার শুলনচে।  পরচডওলতই, পোন পস্টবান পে জালন! এেই চদলন এই গান দু’র্ার।  

  

জামী র্লললা, চজম রী ৎস-এর পরেডব িালালর্া? তুচম  াললার্ালসা… 

  

রুমী র্লললা, না োে।  

  

তারপর পস ঘুচমল ়ে পড়েললা।  অনেরাও িলল পগল প - ার চর্োনা ়ে।  

  

মধেরাচত্র পার হর্ার পর জাহানারা পর্গম পগলটর োলে দুমদাম ব্ শুলন ধড়েমড়ে েলর 

উলঠ র্সললন।  েুলট পগললন জানলার োলে।  গাচড়ের ব্, রু্লটর আও ়োজ, তীে সািব 

লাইট।  র্াচড়ের সামলন দােঁচড়েল ়ে আলে অতত েুচড়ে জন চমচলটাচর।  চতচন ঝলড়ের মতন িলল 

এললন রুমীলদর ঘলর।  ওরা ঘলরর চঠে মাঝখানটা ়ে চস্থ্র হল ়ে দােঁচড়েল ়ে আলে।  এর মলধেই 

পূর্ব, পচশ্চম, উত্তর, দচক্ষণ সর্ চদলের জানলা চদল ়ে পদখা হল ়ে পগলে, সর্ চদলেই 

চমচলটাচর পুচলব, তালদর সিংখো।  েত পে জালন! এ র্াচড়ের র্াগালনর মলধে এেদল পুচলব 

ঢুলে পলড়ে পগলট ধাক্কা চদলে।  
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পালার্ার পোলনা উপা ়েই পনই।  র্াচড়ের উলঠালন, র্ারান্দা ়ে, র্াগালন তীে আললা পফললে, 

িেিে েরলে পুচলবলদর হালতর রাইলফললর পর্ ়েলনট।  এই অর্স্থ্ালতও জাহানারার 

এেটা েো মলন পলড়ে পগল।  রুমী এেচদন র্ললচেল, আমালদর পসক্টর েমাণ্ডার েলনবল 

খাললদ পমাবাররফ েী র্ললন জালনা? চতচন র্ললন, পোলনা স্বাধীন পদব জীচর্ত পগচরলা 

িা ়ে না।  িা ়ে রক্তস্নাত বচহদ মামচণ, আমরা সর্াই বচহদ হল ়ে  ালর্া, এই েো প লর্ 

মনলে ততচর েলর পফললচে।  

  

আতলঙ্ক চতচন রুমীর হাত পিলপ ধরললন।  

  

পচুললবর েেবব চিৎোর বরীফলে চনলি পনলম চগল ়ে দরজা খুলল চদলতই হললা।  প তলর 

ঢুলে এললা এেজন েোপলটন ও এেজন সুলর্দার আর েল ়েেজন স্ব ়েিংচক্র ়ে অস্ত্রধারী 

পুচলব।  েোলপ্টনচটলে মলন হ ়ে পচশ্চম পাচেোলনর পোলনা েলললজর োত্র, রুমীর পিল ়ে 

র্ল ়েস খুর্ পর্চব হলর্ না, পদলবর অর্স্থ্া স্বা াচর্ে োেলল পস আর রুমী হ ়েলতা দু’চটলমর 

হল ়ে ফুটর্ল পখললত পারলতা, আজ পস এলসলে ঘাতলের  ূচমো ়ে আর রুমীও তার 

আদলববর জনে প  পোলনা উপাল ়ে এলে হতো েরলত চিধা েরলর্ না।  সলের সুলর্দারচট 

মধের্ ়েস্ক, উদুব াষী চর্হারী।  

  

সমে র্াচড়ে ত্ন ত্ন  েলর সািব েরললা তারা।  বরীফ প মন প লর্চেললন, জললর টোিংেচটর 

ঢােনা খুলল এের্ার টিব পমলর পদখললা শুধু।  পোলনা অস্ত্র না পপললও রুমী, জামী, আর 

বরীফলদর এেতলার উলঠালন এলন দােঁড়ে েরাললা তারা।  েোপলটনচট গোরালজর গাচড়েটার 

চদলে আঙুল তুলল চজলেস েরললা, ইল ়োর োর? ড্রাই ার িালা ়ে, না চনলজ িালালত 

জালনন? 

  

বরীফ র্লললন, িালালত জাচন।  

  

েোলপ্টন র্লললা, ড্রাই  অোলিং উইে আস্।  
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রুমীলদর হােঁচটল ়ে চনল ়ে  াও ়ো হললা র্াইলর।  জাহানারা েুলট এলস র্লললন, ওলদর পোো ়ে 

চনল ়ে  ালেন? আচমও তা হলল সলে  ালর্া! 

  

েোলপ্টনচট বাত গলা ়ে র্লললা, রুচটন ইন্টালরালগবালন চনল ়ে  াও ়ো হলে।  রমনা োনা ়ে।  

পদ উইল র্ী র্োে সুন! 

  

বরীফ পিালখর ইসারা ়ে স্ত্রীলে সলে না আসার জনে চমনচত জানাললন।  

  

বরীফ আর জামী চফলর এললা পসই রাত এর্িং পলরর রাত পপচরল ়ে তার পলরর চর্লেললর 

চদলে।  তালদর লুচে-পািাচর্ পেেঁড়ো, ধুললা োদা মাখা, পিালখর চনলি োললা দাগ, পঠােঁলটর 

পোণা ়ে রক্ত, মাোর িুলল রক্ত, গ ীর অপমালন চর্র্ণব মুখ।  

  

জাহানারা আতব চিৎোর েলর উঠললন, রুমী? রুমী পোো ়ে পগল? 

  

চপতা-পুত্র দু’জন িুপ েলর রইললা।  েণ্ঠ এতই শুেলনা প  েো র্লারও ক্ষমতা পনই, পা 

দুচটও প ন বরীলরর  ার র্হন েরলত পারলে না।  

  

রুমীলে ওরা োলড়েচন।  রুমী সম্পলেব ওরা অলনে চেেু জালন।  

৩৮. প্রেলম মামুলনর মলন হললা 

প্রেলম মামুলনর মলন হললা, পোো পেলে পধােঁ ়ো এলস  লর পগলে েোচর্ন, েুণ্ডলী পাোলনা 

নীলা  পধােঁ ়ো, পেউ চে োলেই এেটা খুেঁলট ে ়েলার প ালা উনুন ধচরল ়েলে? ক্রলম পসই 

পধােঁ ়োর রিং োললি হল ়ে এললা, দরজাটা পদখা  ালে না, ইস চসস্টার-লমলট্রানরা পেউ 

নজর চদলে না এচদলে, এরেম এেটা অস্বাস্থ্েের র্োপার… 

  

ওলদর ডাের্ার জনে এেটা পর্ল-এর সুইি আলে, সোল পেলে পসটা খারাপ, পেউ এখন 

আসলর্ না, পেউ জানলর্ না, মামুলনর দম র্ন্ধ হল ়ে  ালর্…।  আলে আলে পসই পধােঁ ়ো 
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জমাট পর্েঁলধ এেটা মূচতবর রূপ চনলত লাগললা, মানুষ না অচতপ্রােষত চেেু? মামুন প্রিণ্ড 

  ়ে পপল ়ে পিাখ রু্লজ আেঁ আেঁ েলর উঠললন।  

  

বরীর  তই দুর্বল পহাে মামুন তােঁর  ুচক্তলর্াধ এলের্ালর চর্সজবন চদলত পালরন না।  চতচন 

  ়েও পালেন আর্ার পসই সলেই মলন হলে, এরেম হলত পালর না, এরেম হলত পালর 

না।  তলর্ চে মষতুের আলগ মানুষ পিালখ এমন  ুল পদলখ? চেন্তু মামুন োন হারালত িান 

না, চতচন পবষপ বত পদলখ প লত িান, চতচন আর্ার পজার েলর পিাখ খুলললন।  

  

এর্ার মূচতবটা অলনেখাচন স্পটির, এেজন দীঘবো ়ে মানুষ, োেঁধদুচট ষষৎ ঝুেঁলে আলে, 

পিালখ োললা িবমা, মুখ চদল ়ে সচতেই পধােঁ ়ো পর্রুলে।  মামুন আরও   ়ে পপল ়ে পগললন, 

তােঁর রু্লে প্রর্ল র্েো হলত লাগললা, পিালখ জল এলস পগল।  তােঁর পাল ়ের োলে প  দােঁচড়েল ়ে 

আলে, সচতেোলরর মানুলষর মতনই তার অর্ ়ের্, এর্িং মামুলনর পিনা, পসইজনেই 

অচর্শ্বাসে।  তলর্ চে ব ়েতান এলসলে এই পর্লব? সলে সলে মামুন  ার্ললন, না, না, 

ব ়েতান ট ়েতান চেেু আলস না, ওসর্ েুসিংস্কার, চতচন হার মানলর্ন না।  চতচন উলঠ র্সার 

পিটিরা েরললন।  

  

দীঘবো ়ে মানুষচট র্লললা, পমাজলম্মল হে সালহর্, ঘুম  াঙালাম নাচে? আলেন পেমন? 

  

এই পসই মুসাচফর, পিালখ সানগ্লাস, মুলখ িুরুট।  এখনও মামুলনর মলন হলে, এটা পোলনা 

অচতপ্রােষত ঘটনা।   ারলত আসার পর িার মালসর মলধেও মামুন েখলনা মুসাচফলরর 

সন্ধান।  পানচন, োরুর মুলখ এর েো পবালননওচন, পসই পলাে হঠাৎ এলস েী েলর পদখা 

চদল সলন্ধলর্লা হাসপাতাললর েোচর্লন? 

  

মামুন র্াচললবর তলা হাতড়োলত লাগললন।  একু্ষচন সরচর্লট্রট চজল  চদলত না পারলল তােঁর 

দম র্ন্ধ হল ়ে  ালর্।  চতচন সহে েরলত পারলেন না, এত উলত্তজনা চেেুলতই সহে হলে 

না।  

  

মুসাচফর এেটু োলে এলস র্লললন, েী পখােঁলজন? ওষুধ? বরীর খারাপ লাগলে? 
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আধখানা সরচর্লট্রট চজল র তলা ়ে চদল ়ে মামুন েল ়েে পলে পিাখ রু্লজ পেলে মনটালে 

র্লব আনর্ার পিটিরা েরললন।  েোচর্লনর মলধে িুরুলটর সামানে পধােঁ ়ো োড়ো আর পধােঁ ়ো 

পনই, চেন্তু জানলার র্াইলরটা অন্ধোর, প তলরও আললা জ্বালা হ ়েচন, এরই মলধে সলন্ধ 

হল ়ে এললা? অেি পহনা-মিুরা এললা না? 

  

মুসাচফর আরও চেেু র্লল  াচেললন, মামুন হঠাৎ তােঁলে োচমল ়ে চদল ়ে বাত, দষঢ়ে গলা ়ে 

র্লললন, আপচন এখালন? 

  

মুসাচফর পহলস র্লললন, আচমও পতা আপনার মতন এই হাসপাতাললরই রুগী।  আচম 

আচে চতনতলা ়ে।  আজ দুপুলরই আপনালে প্রেম পদখলত পপলাম।  

  

অচত সাধারণ ও  ুচক্তপূণব র্োখো।  দু জলন এেই হাসপাতালল  চতব হও ়ো পতা অস্বা াচর্ে 

চেেু না।  এই িার মাস মুসাচফলরর সলে পদখা হ ়েচন, তদর্াৎ চতচন এই হাসপাতালল  চতব 

হল ়েলেন র্ললই পদখা হল ়ে পগল।  এই চদেটা মামুন চিতা না েলরই পেন অত   ়ে 

পপল ়েচেললন? তােঁর মলনর এেটা চদলে চে পোরাচলচসস হল ়ে পগলে? 

  

মুসাচফর চজলেস েরললন, আপনার েী হল ়েলে, হাটব? 

  

এই পলােটা পজোচতষী না  চর্ষেিক্তা েী প ন! চেন্তু মামুন প  হাটব পপলবন্ট চহলসলর্ এই 

েোচর্লন শুল ়ে আলেন, তা জানার জনে ওসর্ চেেু লালগ না।  

  

চব ়োলদার োলে মামুন এেচদন চর্লেলল রু্লে অসহে র্েো পর্াধ েরার পর পিালখ 

অন্ধোর পদলখচেললন।  চতচন নাচে অোন হল ়ে পলড়ে চগল ়েচেললন রাো ়ে।  এই চ লড়ে- রা 

চনষ্ঠুর বহর, এখালন পেউ োরুর চদলে চফলরও তাো ়ে না, চর্লেললর্লা অচফস  াঙার 

পর পডইচল পোলসিাররা পাগললর মতন পস্টবলনর চদলে পোলট।  পলালের পাল ়ের ধাক্কা ়ে 

মামুন পসচদনই পবষ হল ়ে প লত পারলতন।  তােঁর পরম পসৌ াগে, েল ়েেজন পেিারী 

ধরাধচর েলর তােঁলে পপৌেঁলে চদল ়ে চগল ়েচেল োোোচে নীলরতন সরোর হাসপাতালল।  
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মামুনলদর েললজ-জীর্লন এর নাম চেল েোম্পলর্ল হাসপাতাল, এখনও মামুলনর পসই 

নামটাই মলন পলড়ে।  

  

প্রেলম চতচন স্থ্ান পপল ়েচেললন পজনালরল পর্লড, োন পফরার পরই চতচন এেটা খর্র 

চদলত র্ললচেললন র্ািংলালদব চমবলন।  চতচন জ ়ে র্ািংলার পলাে শুলনই তরুণ ডাক্তাররা 

তােঁলে খাচতর েরলত লাগললন, তােঁলে সচরল ়ে আনা হললা েোচর্লন।  চঠে হাটব অোটাে 

ন ়ে, মামুলনর হৃদলরাগচটর নাম অোনজাইমা পপেলটাচরস।  সর্াই র্ললে, ততটা  ল ়ের 

চেেু পনই।  

  

র্াইলর এখন গাঢ়ে অন্ধোর, সলন্ধ পপচরল ়ে রাত নামলে, আজ তা হলল পহনা-মিুরা আর 

আসলর্ই না তােঁলে পদখলত! আদালত এত োলে, প্রতাপও এললা না? হাসপাতাললর 

রুগীলদর োলে পরাজ পরাজ আসলত োরই র্া  াললা লালগ।  অনে পেউ আলসচন, তাই 

মুসাচফর এলসলে।  

  

মামুন চজলেস েরললন, আপচন েী জনে  চতব হল ়েলেন এখালন? 

  

মুসাচফর র্লললন, আমার হৃদ ়ে পদৌর্বলে পনই, তলর্ পােস্থ্লীলত র্ড়ে রেলমর ক্ষত 

হল ়েলে।  মলন হ ়ে।  পোলনা চেেুই পখল ়ে হজম েরলত পাচর না।  

  

–আপচন পসই চসিচট ফাইল  ঢাো ়ে চগল ়ে আটো পলড়েচেললন, তারপর েলর্ এলদলব 

চফলর এললন চেেুই খর্র পাইচন।  

  

–আপনালদর পজলখানার দানাপাচন খাও ়ো আমার েপালল পলখা চেল পর্াধহ ়ে।  আমার 

আর খর্র চর্লবষ চেেু নাই।  মফস্বলল োচে, র্হরমপুলরর চদলে, েলোতা ়ে চর্লবষ আচস 

না।  ওখালন চিচেৎসা ়ে পোলনা োজ হললা না।  েচর্ জচসমুচদ্দন পেমন আলেন? উচন চে 

ঢাোলতই রল ়ে পগললন? 

  

–আচম চঠে জাচন না।  
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–পগাচর্ন্দিন্দ্র পদর্, মচনরুজ্জামান এনারা সচতেই খুন হল ়েলেন? োগলজ পলড়েচে, তরু্ 

চর্শ্বাস হ ়ে না।  পসর্ালর এলদর দু জলনর সলেই পচরি ়ে হল ়েচেল।  

  

উত্তর না চদল ়ে মামুন এেটা দীঘবশ্বাস পফলললন।  পচিলব মালিবর ঘটনা র্াচড়েল ়ে র্লার চেেু 

পনই, প -সর্ র্ী ৎস র্োপার ঘলটলে তার এোিংব শুনললও এখালন অলনলে চর্শ্বাস েরলত 

িা ়ে না।   ারতী ়ে নগর-জীর্লন সামচরে র্াচহনীর পোলনা তাণ্ডর্ এ প বত ঘলটচন, তাই 

এরা েল্পনাও েরলত পালর না র্োপারটা।  

  

হাই চহল জুলতার টে টে ব্ েলর এেচট নাসব এই েোচর্লন এলসই মুসাচফরলে  ৎবসনা 

েলর র্লললন, আপচন এখালন িুরুট খালেন? আপনারা চে হাসপাতাললর পোলনা চন ়েম 

মানলর্ন না? পালবর হলঘরটা ়ে প বত গলন্ধ পটো  ালে না! 

  

মুসাচফর োেঁিুমািু ালর্ র্লললন, আপনালদর োে পেলে ধমে খার্ার জনেই অলপক্ষা 

েরচেলাম।  এর্ার পফলল চদচে।  এই র্দ পনবা চেেুলতই োড়েলত পাচর না প ! 

  

মামুন  ার্ললন, ঐ িুরুলটর গলন্ধর অনুষলেই চতচন অতখাচন পধােঁ ়োর দষবে েল্পনা 

েলরচেললন।  পর্াধহ ়ে।  আজ,আটচদন হললা চতচন এেটাও চসগালরট খানচন, ডাক্তাররা 

র্ললে, আর েখলনা খাও ়ো িললর্ না।  তরু্ িুরুলটর গলন্ধ তােঁর মনটা িনমন েরলে।  

  

আললাটা পজ্বলল চদল ়ে নাসবচট এেচট োলমবাচমটার মামুলনর মুলখর মলধে  লর চদললন 

 াচন্ত্রে ালর্।  তারপর ঘচড়ে পদখলত লাগললন।  

  

জানলার োলে চগল ়ে িুরুটটা চনচর্ল ়ে র্াইলর পফলল চদল ়ে মুসাচফর র্লললন, েী পমঘটাই 

না েলরলে! পমালট পসা ়ো চতনলট র্ালজ, এর মলধে মলন হলে প ন রাচত্তর হল ়ে পগল।  এ 

র্ের র্নো না ডাচেল ়ে োড়েলর্ না।  

  

মামুন িমলে উঠললন।  মুলখর মলধে োলমবাচমটার, তাই েো র্ললত পারলেন না।  মাত্র 

দুপুর পসা ়ো চতনলট? পমলঘর জনে আোব অন্ধোর? তা হলল পতা পহনা-মিু চেিংর্া 
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প্রতালপর আসার সম ়ে  া ়েচন! অেি রাত হল ়ে পগলে প লর্ মামুন ওলদর ওপর অচ মান 

েরচেললন! 

  

 ুল পর্াঝারু্চঝ, েত সামানে োরলণ  ুল পর্াঝারু্চঝ! এেটা চদলের ওপর পর্চব পঝােঁে 

চদলল অনে চদেটা আর পদখাই হ ়ে না।  তারই জনে রাগারাচগ চেিংর্া মলন মলন েটির 

পাও ়ো।  আলগ পতা মামুলনর মলধে এরেম অচস্থ্রতা চেল না! 

  

মামুলনর অসুস্থ্তার খর্র পপল ়ে এত র্েেতার মলধেও মুচজর্নগর সরোলরর অেবমন্ত্রী 

মনসুর আলী হঠাৎ এলস উপচস্থ্ত হল ়েচেললন এই হাসপাতালল।  চতচন মামুলনর স্ত্রীর চদে 

চদল ়ে চেেুটা আত্মী ়ে এর্িং এেোললর র্নু্ধও র্লট।  চতচন র্ললচেললন, পতামার হালটব র্োলমা 

হল ়েলে শুলন আশ্চ ব হই নাই, রু্ঝলল মামুন।  এই প   ুলদ্ধর অিংগজাইচট, আনসালটবচনচট, 

এর ফলল অলনলেরই হাটব চডচজজ হলর্, ডা ়োচর্চটস হলর্, হইলত র্াধে! এই সম ়ে মাো 

ঠাণ্ডা রাখাই সর্লিল ়ে বক্ত োজ! 

  

নাসবচট পটম্পালরিার চনল ়ে িলল প লতই মামুন মুসাচফলরর চদলে তাচেল ়ে র্েগ্র ালর্ 

র্লললন, আপনালে েল ়েেটা েো চজোসা েরলর্া?  চদ আপচন চেেু মলন না েলরন, 

চেিংর্া আপচত্ত না োলে… 

  

মুসাচফর র্লললন, হাটব ট্রার্ল োেলল সর্সম ়ে মন পখালসা েরা উচিত, মলনর মলধে 

চেেু পিলপ রাখলর্ন না।  র্লুন! 

  

–আপচন সর্সম ়ে পিালখ োললা িবমা পলর োলেন পেন? এমনচে ঘলরর মলধেও, 

অন্ধোলর–  

  

পর্ব পজালর এেটা নাটেী ়ে ধরলনর অট্টহাচস চদল ়ে মুসাচফর র্লললন, এটা পর্ালঝনচন? 

চনলজলে পর্ব এেটা রহসেম ়ে িচরত্র র্াচনল ়ে রাখার জনে…আমার িবমা খুললল আমার 

িকু্ষদুলটা পদখলল আপচন আেঁতলে উঠলর্ন, না পদখাই  াললা! 
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–আপনার আসল নাম েী? সর্াই আপনালে মুসাচফর র্লল, 

  

–অচত চসম্পল র্োপার।  র্াপ-মা আমার নাম পরলখচেল পরজাউল েরীম।  এই নালম 

এেজন পলখে চেললন, আপনার মলন আলে চনশ্চ ়েই? আচম  খন এেটু-আধটু চলখলত 

শুরু েচর, তখন  ালত েনচফউবান না হ ়ে, পসইজনে পপন-লনম চনল ়েচেলাম মুসাচফর।  

এইটাই এখন চনলজর নাম হল ়ে পগলে।  পপাস্টঅচফলস নাম সই েচর মুসা চফর খান! 

  

–মুসাচফর, আপচন পতা দূরদববী মানুষ।  আপচন র্ললন পতা, আমালদর এই স্বাধীনতা  ুলদ্ধর 

পচরণচত েী হলর্? েতচদন এই  ুদ্ধ িললর্? 

  

–এই  ুলদ্ধর পচরণচতলত আপনালদর েপালল অলবষ দুগবচত প াগ আলে।  

  

–অোেঁ? পস েী? আমরা স্বাধীনতা পালর্া না? 

  

–পেন পালর্ন না? স্বাধীনতা ুলদ্ধর পচরণচতলত স্বাধীনতা আলসই।  চেন্তু তালত আপনালদর 

দুিঃখ-দুদববা ঘুিলর্, তা পে র্লললে?  ারতও পত স্বাধীন, চেন্তু এচদলের মানুলষর দুিঃখ 

েটির েলমলে, না পর্লড়েলে? 

  

–আপাতত স্বাধীনতা পাও ়োটাই র্ড়ে েো।  পসটা  চদ পপল ়ে  াই 

  

–পসটা চন বর েরলে স্বাধীনতা র্ললত পে েী পর্ালঝ তার ওপর।  োর োে পেলে 

স্বাধীনতা, োলদর জনে স্বাধীনতা? আপনারা স্বাধীনতা পার্ার জনে তচড়েঘচড়ে  ারত  াগ 

েলর পফলললন।  তখন পতাত প লর্চেললন–  

  

–আমরা  ারত  াগ েলরচে? 

  

–আপনারা সর্াই তখন মুসচলম লীলগর সালপাটার চেললন না? আপনারা তখন অর্াধে 

র্াললের মতন পাচটবালনর জনে ঝুললাঝুচল েলরনচন? 
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–মুসাচফর, আপচন েী র্ললেন? আমালদর পাচটববান িাও ়োর চপেলন েতগুললা োরণ 

চেল।  তা প লর্ পদখলর্ন না? োরা আমালদর র্াধে েলরচেল? পস সম ়েোর েিংলগ্রস 

মু লমলন্টর ইচতহাস  াললা েলর খুেঁচটল ়ে পদখুন, সর্সম ়ে চহন্দু েচমউনাচলজম আচধপতে 

চর্োর েলর চেল।  আপনার মলন পনই, চজ্ন া সালহর্  খন েিংলগ্রলসর পনতা, তখনও 

গুজরালটর পর্চন ়ো গান্ধী চজ্ন া সালহর্লে মুসচলম লীডার র্লললেন? আসলল ওরা 

চনলজরাই েখলনা  ুললত পালরচন প  ওরা জাতী ়েতার্াদী, েিংলগ্রসী র্া  ারতী ়ে ইতোচদ 

 াই পহাে না পেন, তারলিল ়েও র্ড়ে পচরি ়ে, ওরা চহন্দু! সুতরািং আমালদরও মুসচলম 

আইলডনচটচট রক্ষা েরার চর্লবষ প্রল ়োজন চেল, পসইজনেই আমরা পাচেোন 

পিল ়েচেলাম।  

  

–চর্হার, উত্তর প্রলদব, পচশ্চমর্ািংলা, আসালমর পোচট পোচট মুসলমানলে পফলল পরলখ, 

তালদর  াগে অচনচশ্চত পরলখ, আপনারা পাচেোন চনল ়ে সলর পড়েললন।  
  

–হ ়েলতা সর্ চদে চর্লর্িনা েরা হ ়েচন।  মুসাচফর সালহর্, আপচন রু্লে হাত চদল ়ে র্লুন 

পতা, আপচন চনলজ মুসলমান হল ়ে পসই িচিলবর দবলে আপচনও চে পাচেোলনর দাচর্ 

সালপাটব েলরনচন? 

  

–হ ়েলতা েলরচেলাম।  চেন্তু পসই িাও ়োটা প  সচঠে হল ়েচেল তার পতা পোলনা প্রমাণ 

পাও ়ো  ালে না! এই িচিব র্েলর প -সর্   ়োর্হ োণ্ড ঘলট পগল, পাচটবান না হলল 

হ ়েলতা এরলিল ়ে পর্চব চেেু নাও ঘটলত পারলতা! এই এেটা জীর্লন  ত ট্রালজচড আমরা 

পদখলাম, তারলিল ়ে আর েী পর্চব হলত পালর? আপনারা মুসলমানলদর জনে আলাদা 

রাষ্ট্র গড়োর দু’ িার র্েলরর মলধেই পূর্ব আর পচশ্চলম চর্লেলদর সুর পর্লজ উঠললা।  

র্ালজচন? 

  

–তখন রু্চঝচন প  এে ধলমবর মানুষ হললও অতোিারী, পবাষেরা ক্ষাত হ ়ে না।  তারা 

চঠেই মাো িাড়ো চদল ়ে ওলঠ! 
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–এখন রু্চঝ  ার্লেন, এে  াষাচ চত্তে স্বাধীন রাষ্ট্র হললই অতোিারী, পবাষে 

আনলডলমাক্রাচটে পফাসবগুললা মাচটর তলা ়ে লুলোলর্? মুনাফা আর ক্ষমতার পনবা ়ে  ারা 

বত-সহস্র মানুষলে র্চিত েরলত চর্ন্দুমাত্র চিধা েলর না, তারা েখলনা ধমব চেিংর্া  াষার 

পতা ়োক্কা েলর?  াষা-সিংস্কষচতর র্োপারটা অলনেটাই ইনলটললেিু ়োললদর পধােঁোর্াচজ, 

আমালদর মতন পদলবর সাধারণ মানুষলদর ওলত চেেু  া ়ে আলস না!  

  

–আপচন এত পপচসচমচস্টে েো র্ললেন, আপচন চে র্ললত িান, আমালদর এই 

স্বাধীনতার জনে লড়োইটা  ুল? চসেচস্ট নাইলনর পর আমালদর ওখালন েী চসিুল ়েবন 

হল ়েচেল আপচন রু্ঝলর্ন না।  ইস্ট পাচেোনলে চর্চে্ন  েরা োড়ো আর পোলনা গতেতর 

চেল না।  

  

–মােব পটাল ়েলনর পসই েোটা মলন পনই? পূর্ব হলে পূর্ব আর পচশ্চম হলে পচশ্চম, এই 

দু’ জলনর েখলনা চমল হলত পালর না? 

  

–আপচন ঠাট্টা েরলেন।  আপচন ঠাট্টা েরলেন আমার সলে? 

  

–আহা, অত উলত্তচজত হলর্ন না, মামুন সালহর্।  আচম ঠাট্টা-ই ়োচেবর সুলর োড়ো েো 

র্ললত পাচর না।  এই জনেই পতা আমার জীর্লন চেেু হললা না।  চপ্লজ পটে পনা অলফন্স।  

এর্ার এেটা অনে েো র্চল! আপনার েপালল প   ােঁজ পদখলত পাচে, পস পতা শুধু 

স্বাধীনতার জনে দুচশ্চতা ন ়ে।  আপনার র্েচক্তগত জীর্লনও দুচশ্চতা অচত প্রর্ল।  

  

–পহা ়োট ডু ইউ মীন? 

  

–আপচন আপনার জীর্ন পেলে নারীলদর র্াদ পদর্ার পিটিরা েলরলেন।  চেন্তু পোলনা এে 

নারীই আপনার মনটালে তেনে েলর চদলে।  আপনার রু্লের র্েোর োরণও পসইটাই।  

  

–শুনুন মুসাচফর সালহর্, আচম পজোচতষ-লটোচতষলদর বালাটান মলন েচর।  এইসর্ 

পর্াগাস পফারোস্ট শুলন আচম ইমলপ্রসড হই না।  আপচন এই ধরলনর েো আমালে 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 579 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আলগও র্ললচেললন।  আমার জীর্লন পোলনা রহসেম ়েী নারী-টারী পনই, অতত র্ের 

পলনলরা ধলর আচম পস রেম পোলনা নারীর েো চিতাই েচর না।  আমার পস মলনার্ষচত্ত 

নাই, সম ়েও নাই! 

  

–পোলনা নারীর েো চিতা েলরন না, তা হলল েচর্তা পললখন েী েলর?  

  

–শুধু নারীর েো চিতা েরললই েচর্তা পলখা  া ়ে, এরেম েো প  র্লল পস গণ্ডমূখব।  

চিতী ়েত, আচম অলনেচদন েচর্তা চলচখ না, হ ়েলতা আর পোলনাচদন চলখলতও পারলর্া 

না! আপচন এেচদন ঢাো ়ে আমার প্রচত ঐ অোপারসন পদর্ার পর আচম চনলজলে অলনে 

 ালর্ অোনালাইজ েলরচে।  অনে নারী র্ললত আমার র্ড়ে আপার পমল ়ে মিু, তালে আচম 

পস্নহ েচর, হ ়েলতা এেটু পর্চবই পস্নহ েচর, চেন্তু তা পস্নহ োড়ো আর চেেুই না, এর মলধে 

পোলনা আচমষ।  সম্পেব নাই।  আপনারা রু্চঝ এই পস্নলহর সম্পেবটালেও অনে এেটা 

োলার না চদলল বাচত পান না? 

  

–চর্দোসাগর মবাই চললখলেন জালনন না, পস্নহ অচত চর্ষম র্স্তু! েখলনা েখলনা অচতচরক্ত 

পস্নহ পপ্রলমর পিল ়েও মারাত্মে হ ়ে।   াললার্াসার তরু্ প্রচতদান পাও ়ো  া ়ে, চেন্তু পস্নলহর 

প্রচতদান র্ড়েই দুলব ।  

  

–পস্নহ চনম্নগামী! 

  

–অর্বেই, অর্বেই।  তরু্ মানুষ তা মানলত িা ়ে না, রু্লে জ্বালা ধলর োলে, মলন হ ়ে সমে 

পষচের্ীটাই অেষতে।  

  

র্াইলর েল ়েেচট েলেণ্ঠ পবানা পগল, মামুন রু্ঝলত পারললন প  পহনা-মিুরা এলস পগলে।  

চঠে িারলটর সম ়ে ওরা আলস।  

  

মুসাচফর ঘুলর দােঁচড়েল ়ে র্লললন, আপনার চ চজটার এলস পগলে, এর্ার আচম িচল! 
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মামুন র্েে হল ়ে র্লললন, না, না, আপচন র্লসন।  ওলদর সালে আলাপ েরলর্ন।  আপনার 

সালে আমার আরও েো আলে।  

  

মুসাচফর র্লললন, আমার োলেও এখন চ চজটার আসলর্, আচম  াই।  আর এেচদন 

হলর্! 

  

েোচর্লনর র্াইলর দােঁচড়েল ়ে মিু েো র্ললে নালসবর সলে, পস প তলর আসর্ার আলগই 

মুসাচফর পর্চরল ়ে পগললন।  মামুলনর আর্ার এেটা অল ৌচক্তে চিতা ও   ়ে মাো ়ে পখলল 

পগল।  মুসাচফর সালহর্ চে সচতেই পপলসন্ট চহলসলর্ এই হাসপাতালল  চতব আলেন? নাচে 

এেচট দুটির আত্মার মতন চতচন হঠাৎ উদ ়ে হল ়ে   ়ে পদচখল ়ে পগললন? 

  

পহনা-মিুর সলে এলসলে র্রুণ আর পলাব।  পহনা পদৌলড়ে র্ার্ার োলে এলস হাত ধলর 

র্লললা, রাো ়ে েী র্ষচটির, আলু, এে হােঁটু পাচন জলম পগলে।  

  

মামুন পমল ়ের মাো ়ে অনে হাত পরলখ পদখললন, তার িুল প জা, োলনর লচতর পাব চদল ়ে 

গচড়েল ়ে আসলে চর্ন্দু চর্ন্দু জল।  চতচন র্লললন, ইস চ লজ চ লজ আসচল, এেটু পদচর 

েরলত পারচল না! পতা ়োলল আলে, মাো মুলে পন! 

  

মিু র্লললা, মামুনমামা, আজ পতামার জ্বর পমালট নাইচন্ট নাইন পল ়েন্ট টু! ব্লাড চরলপাটবও 

 াললা।  

  

মামুন মিুর চদলে তাচেল ়ে পিাখ পফরালত পারললন না।  আজ প ন তালে অসাধারণ সুন্দর 

পদখালে।  এেটা হালো পগালাপী রলঙর বাচড়ে পলরলে, িুলগুললা সর্ পখালা, মুখখানা 

এত উজ্জ্বল পদখালে পেন? প ন সারা মুলখ চিেচিে েরলে অভ্রাচর্ন্দু, পঠােঁলট চলপচস্টে 

পমলখলে নাচে, না, মিু ওসর্ র্ের্হার েলর না, অতত েলোতা ়ে এলস পোলনাচদন 

েলরচন।  এখন আর েচর্তা না চলখললও পসৌন্দ বচপ্র ়েতা পতা মামুনলে পেলড়ে  া ়েচন, 

চনলজর  াগ্নী হললও মিুর রূপ পদলখ চতচন মুগ্ধ না হল ়ে পালরন না।  চেন্তু পস পতা শুধু 

মুগ্ধতাই, আর চেেু না! 
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মিু আজ এেটু পর্চব সাজলগাজ েলরলে, তালত পোলনা সলন্দহ পনই।  তার স্বামীর আজও 

পোলনা সিংর্াদ পাও ়ো  া ়েচন, পসই দুচশ্চতার পোলনা োপ পনই মিুর মুলখ।  মামুন অসুস্থ্, 

হাসপাতালল তােঁলে পদখলত আসার জনে মিু এত পসলজলে, এটা চনলবজ্জতা ন ়ে? মামুলনর 

মনটা েুেঁেলড়ে পগল।  

  

র্রুণ র্িী র্লললা, মামুন সালহর্, আপচন পতা আজলে পর্ব  াললা আলেন, নাসব-

ডাক্তাররা েইললা।  খুর্ পফ্রস পদখাইতোলে।  আর ে ়েচদন এরেম হাসপাতালল শুই ়ো 

োেলর্ন? এর্ার র্াচড়ে িললন! 

  

মামুন পজার েলর হাসললন।  এচদলের  ালদর এেসম ়ে পূর্বর্লে র্াচড়ে চেল, তারা এখন 

জ ়ে র্ািংলার মানুষ পদখললই র্াঙাল াষা ঝাচলল ়ে চনলত িা ়ে।  এতচদলনর অন োলস 

অলনলেরই চঠে সুরটা আর হ ়ে না,  ুল জা ়েগা ়ে অোেলসন্ট পদ ়ে, শুনলত পর্ব মজাই 

লালগ।  

  

মামুন র্লললন, আচম পতা র্াসালতই চফলর প লত িাই।  পতামরা র্ের্স্থ্া েলরা।  

  

র্রুণ র্লললা, ডাক্তার র্লললন, আপচন নাচে এলের্ালর হােঁলটন না? সারাচদন শুই ়ো 

োলেন? এেটু হােঁটা িলা েরা হালটবর পলক্ষ  াললা।  ওলঠন, ওলঠন, আমার হাত ধলরন, 

র্ারান্দা ়ে আপনালর হােঁটাই ়ো চন ়ো আচস।  

  

মামুন র্লললন, এখন োে।  এখন পতামরা এলসলে, গল্প েরা  াে।  

  

র্রুণ এলের্ালর মামুলনর মুলখর োলে মুখ এলন পগাপন েো র্লার সুলর র্লললা, মামুন 

সালহর্, োল আমরা েল ়েেজন র্ড়োলর  ালর্া, চেেু চজচনসপত্র চনল ়ে, ওষুধ আর 

ও ়েোরললস পসট, গাচড়েলত  াও ়ো হলর্, মিু আর পহনাও প লত িাইলে আমালদর সলে।  

ওলদর চনল ়ে  াও ়ো চে চঠে হলর্? 
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মামুন সলর্লগ মাো পনলড়ে র্লললন, না, না, না, র্ডবালর ওরা  ালর্? আউট অফ 

পোল ়েলশ্চন।  আমালদর েতরেম বত্রু আলে, এখানোর চর্হারী মুসলমানরা পক্ষলপ 

আলে।  আমালদর ওপর… 

  

র্রুণ র্লললা, আপনার পারচমবন না চনল ়ে ওলদর চনল ়ে  াও ়োর প্রশ্নই ওলঠ না।  

প ারলর্লা পর্চরল ়ে আমরা চদলন চদলনই চফলর আসলর্া, তরু্ র্লা পতা  া ়ে  না, গাচড়ে 

খারাপ হলত পালর, রাত হল ়ে প লত পালর, আমারও মলন হ ়ে ওলদর না  াও ়োই  াললা।  

  

পহনা র্লললা, আি, চেেু হলর্ না, আমরা  াই না? 

  

মামুন মিুর মুলখর চদলে তাচেল ়ে েলঠার ালর্ র্লললন, না! 

  

র্রুণ র্লললা, মামুন সালহর্, আপচন  াললা েলর র্লল দোন পতা।  ওরা আমালদর েো 

শুনলত িা ়ে না।  র্ড়োলর  াও ়ো এখন সচতে চরচস্ক, মালঝ মালঝ গুচললগালা েুলট আলস 

এচদলে।  

  

পলাব পোলনা েো র্ললে না, মামুলনর পিালখ পিাখ পড়েলতই পস দষচটির সচরল ়ে পন ়ে।  

পলাব।  চঠে রু্লঝলে প  মামুন তালে ইদানীিং এেটুও পেন্দ েরলত পালরন না।  অনে 

পেউ হ ়েলতা পটর পা ়েচন, চেন্তু তােঁরা পরস্পর েো খুর্ েম র্ললন।  মামুন হাসপাতালল, 

এই সুল ালগ তার র্াসা ়ে এখন পলাবরা চন ়েচমত আড্ডা জমা ়ে।   ার্ললই মামুলনর গা 

জ্বলল।  পসইজনেই চতচন  ত তাড়োতাচড়ে সম্ভর্ চফলর প লত িান।  র্রুণ পরাজ এখালন আলস 

না, চেন্তু পলাব প্রলতেেচদন মিু আর পহনালে সলে চনল ়ে হাসপাতালল আলস।  ওর এত 

দরদ চেলসর? 

  

মুসাচফলরর িুরুলটর পধােঁ ়োর গন্ধ এখনও প ন পাও ়ো  ালে এেটু এেটু! হঠাৎ মামুলনর 

মলন হললা, পলালবর ওপর চতচন প  রাগ েরলেন, পসটা চে আসলল ষষা? নাচে 

অচ  ার্েসুল  সতেবতা? মিু-লহনালে পেউ না চনল ়ে এলল ওরা হাসপাতালল দু পর্লা 
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আসলতা েী েলর? ওরা চে েলোতা বহলরর রাো পিলন? আজ অত র্ষচটিরর মলধে ওলদর 

আসা পতা অসম্ভর্ চেল।  

  

পসই মুহূলতব মামুন চঠে েরললন, পলাবলে চতচন ক্ষমা েরলর্ন।  পলালবর পোলনা 

েুমতললর্র এখলনা চঠে প্রমাণ পাও ়ো  া ়েচন।  পসচদন র্ধবমান পেলে পফরার পলে 

িন্দননগলরর োলে ওলদর গাচড়ে চর্েল হল ়েচেল, পলাব অত রালত পোো পেলে প াগাড়ে 

েলরচেল এেটা টোচি।  র্ািংলালদলবর চবল্পীরা এটা পারলতা না, পলাব সলে না োেলল 

ওলদর আরও চর্পদ হলতা, এসর্ েো মামুন পলর শুলনলেন।  

  

মামুন পলালবর চদলে তাচেল ়ে চজলেস েরললন, তুচমও োল  ালো নাচে র্ডবালর? 

  

পলাব চর্নীত ালর্ র্লললা, আলে না, োল দুপুলর আমার এেটা পরেচডবিং আলে।  

  

তা হলল মিু-লহনালে চনল ়ে র্ডবালর পর্ড়োলত  াও ়োর পচরেল্পনাটা পলালবর ন ়ে! র্রুণও 

ওলদর চনল ়ে  ার্ার জনে খুর্ আগ্রহী ন ়ে, পহনা-মিুই পজার েলরচেল।  মিু-লহনা এখনও 

 ুলদ্ধর গুরুত্বটা পর্ালঝ না।  পাচেোনী র্াচহনী নতুন েলর বচক্তবালী হল ়েলে, মুচক্ত র্াচহনীর 

দখলীেষত এলাোগুললা প্রা ়ে সর্ই চেচনল ়ে চনল ়েলে আর্ার।  

  

চতচন র্রুণলে র্লললন, তুচম র্ড়োলর চজচনসপত্র চনল ়ে  ালো, খুর্ সার্ধালন, আমার 

অনুলরাধ, পর্চব ঝুেঁচে চনও না।  

  

র্রুণ পহলস র্লললা, র্ািংলালদলবর স্বাধীনতার জনে  চদ এেটা োঠচর্ড়োলীর মতনও 

সামানে এেটু সাহা ে েরলত পাচর, তালতই আমার জীর্নটা ধনে হল ়ে  ালর্! আপচন িা 

পখল ়েলেন…মামুন সালহর্? আনালর্া? 

  

মামুন উত্তর পদর্ার আলগই দরজার োলে এলস দােঁড়োললন প্রতাপ।  মাোর িুল এর্িং জামা 

এলের্ালর িুপিুলপ প জা, হালত এেটা র্ড়ে সলন্দলবর র্াি।  প্রলতেেচদনই প্রতাপ চমচটির 

চেিংর্া গাদাখালনে েমলাললরু্-আলপল আনলর্নই, পোলনা দরোর পনই আনর্ার, র্ারণ 
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েরললও শুনলর্ন না প্রতাপ।  মালখানগলরর মজুমদাররা পর্াধহ ়ে েখলনা খাচল হালত 

হাসপাতালল  া ়ে 

  

মামুলনর আহালরর রুচি পফলরচন, চমচটির চেিংর্া ফলটল চেেুই তােঁর পখলত ইলে েলর না।  

ওসর্ চ চজটাররাই খা ়ে।  র্রুণ র্লল উঠললা, এই পতা হাচেম সালহর্ সলন্দব এলনলেন।  

দোন দোন, আমার পর্ব কু্ষধা পাইলে।  

  

প্রতালপর হাত পেলে র্ািটা চনল ়ে র্রুণ সর্াইলে  াগ েলর চদলত লাগললা, মামুনলেও 

এেটা সলন্দব পজার েলর খাইল ়ে োড়েললা।  মামুন  ার্ললন, এই হাচসখু চব চদললখালা 

পেললচটর হঠাৎ পোলনা চর্পদ হলর্ না পতা? এচদেোর দু’ জন সািংর্াচদে-ফলটাগ্রাফার 

পজার েলর সীমাত পপচরল ়ে র্ািংলালদলব ঢুলে পলড়েচেল, তালদর নাচে আর পখােঁজ পাও ়ো 

 ালে না।  

  

চমচটির খাও ়োর পর র্রুণ েী েলর প ন সেললর জনেই িাল ়ের র্ের্স্থ্া েলর পফলললা।  

  

মামুন চজলেস েরললন, প্রতাপ, চদচদ পেমন আলেন? 

  

প্রতাপ সামানে মাো পনলড়ে র্লললন,  াললা।  

  

অেবাৎ সুপ্রীচত  াললা পনই, চেন্তু পস চর্ষল ়ে প্রতাপ মামুনলে চর্লবষ চেেু জানালত িান 

না।  প্রতাপ পরাজ এের্ার েলর না এলল মামুন কু্ষি হন, অেি চতচন জালনন, সুচতর 

োলেও প লত হ ়ে প্রতাপলে, প্রচতচদন দুচট হাসপাতালল  াও ়ো-আসা েরা চে পসাজা 

েো! প্রতালপর সারা মুলখ লাচতর ম ়েলা োপ।  র্ষচটিরল জার জনেও পোলনা ভ্রুলক্ষপ পনই।  

  

সমে রাো ়ে জল জলমলে, ট্রাচফে চর্প বে, র্াচড়ে চফরলত েত সম ়ে লাগলর্ পে জালন! 

প্রতাপ উলঠ পড়েললন এেটু আলগই।  মিুরা পগল পবষ ঘণ্টা র্াজার পর।  মামুন ওলদরও 

তাড়ো চদচেললন চফলর  ার্ার জনে।  চেন্তু পবষপ বত পেলে পগল ওরা।  
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হঠাৎ েোচর্নটা এেটা অন্ধোর সুড়েলের মতন চনজবন হল ়ে পগল।  এে চহলসলর্ পজনারাল 

ও ়োডব তরু্  াললা, পাবাপাচব অনে মানুষ পদখা  া ়ে, নাসব-ডাক্তারলদর িলালফরা পদখা 

 া ়ে।  এরপর এেজন খার্ার চদলত আসলর্, এখানোর র্ড়ে ডাক্তার রাউলি আসলর্ন রাত 

সালড়ে আটটার পর।  র্ষচটিরর মলধে চে চতচন আসলত পারলর্ন আজ? পহনা-মিুরা িলল  ার্ার 

পর প্রলতেেচদনই বরীরটা দুর্বল লালগ।  

  

পহনা এের্ার র্লল পফললচেল প  আজ সলন্ধলর্লা মহাজাচত সদলন র্ড়ে এেটা অনুষ্ঠান 

আলে।  পলাব তাড়োতাচড়ে পসটা িাপা চদল ়ে র্ললচেল, এত র্ষচটিরলত পসটা র্ন্ধ হল ়ে  ালর্! 

  

পসইজনেই মিু অত পসলজলে আজ।  হাসপাতালল মামুনলে পদখার জনে ন ়ে, এখান পেলে 

পর্চরল ়ে মহাজাচত সদলনর অনুষ্ঠান শুনলত  ার্ার প্লোন চেল! 

  

মামুলনর রু্েটা চিড়েচিড়ে েরলত লাগললা।  চতচন অসুস্থ্ হল ়ে পলড়ে আলেন, আর ওরা ফুচতব 

েলর পর্ড়োলে।  মহাজাচত সদলনর অনুষ্ঠালনর েো মিু পতা চনলজর মুলখ চেেু র্ললচন, পস 

চে পগাপন েরলত পিল ়েচেল? এখান পেলে পর্চরল ়ে ওরা চে সচতে র্াচড়ে চফরলর্, না 

এের্ার মহাজাচত সদন প বত পদখলত  ালর্ প  সচতে অনুষ্ঠানটা র্ন্ধ হল ়েলে চে না।  

  

মামুন চনলজর রু্লে হাত রু্লালত লাগললন।  এত উলত্তজনা  াললা ন ়ে।  পলাবলে চতচন 

ক্ষমা েরলত পিল ়েচেললন, তরু্ তার ওপর আর্ার এত রাগ হলে পেন? চতচন অসুস্থ্ হল ়ে 

পলড়ে আলেন র্ললই ওরা র্াচড়েলত িুপ েলর র্লস োেলর্? মহাজাচত সদলন এেটা অনুষ্ঠান 

শুনলত পগলল তালত পদালষর েী আলে? প ৌর্লনর ধমবই পতা এই, তারা অতীত চেিংর্া 

 চর্ষেৎ চনল ়ে পর্চব চিতা েলর র্তবমানটালে অর্লহলা েলর না রু্লড়োলদর মতন।  গাচড়ে-

পঘাড়ো না পপলল ওরা পহেঁলটই  াও ়োর পিটিরা েরলর্ মহাজাচত সদলনর চদলে।  রাো ়ে এে 

হােঁটু পাচনর মলধেও ওরা লাফালাচফ েরলর্, মিু ধলরলে পলালবর হাত, পেৌতুে-হালসে 

দুলল দুলল উঠলে, মামুন প ন মনশ্চলক্ষ পদখলত পপললন দষবেটা! 

  

মামুন চনলজলে হাচরল ়ে পফলচেললন, মনটালে আর্ার স্বর্লব আনললন।  রু্েটা ঘলষ ঘলষ 

চতচন প ন তাচড়েল ়ে চদলত িাইললন রাগ-লিষ।  ওলদর পলক্ষ এইটাই পতা স্বা াচর্ে।  ওরা 
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হােঁটুে মহাজাচত সদলনর চদলে, আজ প ন পসখালন অনুষ্ঠান র্ন্ধ না োলে।   চর্ষেলত 

আরও েত েটির-দুচদবন অলপক্ষা েলর আলে পে জালন, পহনা-মিুরা এখন প -েটা চদন 

পালর আনন্দ েলর চনে! 

৩৯. এে এেটা গান হঠাৎ 

এে এেটা গান হঠাৎ এমন ালর্ মাো ়ে পগেঁলে  া ়ে প  চেেুলতই আর প লত িা ়ে না।  

গালনর েচলগুললার অেবটাও সর্সম ়ে প্রাসচেে োলে না, সুলরর চর্লবষত্বও এমন চেেু 

ন ়ে, তরু্ িললত চফরলত  খন তখন পসই গান গুিরণ পতালল।  

  

লালরন্স পলাল ়েল পলেিার হল পেলে পর্চরল ়ে অতীন হােঁটলত লাগললা অনেমনস্ক ালর্।  

বীতও পনই, গরমও পনই, িমৎোর র্সতোললর মতন হাও ়ো।  চজন্স আর ইচজপচব ়োন 

েটলনর এেটা বাটব পলর আলে অতীন, এই বাটবটা েল ়েেচদন আলগ বচমবলা তালে উপহার 

চদল ়েলে,  াচর পমালাল ়েম।  িতুচদবলে অজস্র ফুল, অলনে গালের পাতা ়ে পসানাচল রিং 

ধলরলে।  হােঁটলত হােঁটলত অতীন আপন মলন গুন গুন েলর গাইলে, পহো ়ে পতামা ়ে মানাইলে 

না পগা, ইলক্কর্ালর মানাইলে না পগা! তু লাল পাহাড়েীর পদলব  া, রাঙা মাচটর পদলব  া…।  

এরই মলধে পে-িলচত পেউ পেউ অতীলনর চদলে পিল ়ে র্ললে, হাই! অতীনও  লন্ত্রর 

মতন উত্তর চদল ়ে  ালে, হাই! 

  

সাল ়েন্স পসন্টালরর পাব চদল ়ে অতীন এলগাললা হা াডব ই ়োলডবর চদলে।  অোপলটন 

িোলপললর পালব এেটা পোট্ট পদাোলন নানারেম আইসচক্রম পাও ়ো  া ়ে।  অতীন পর্লে 

পর্লে দু’পোলেট আইসচক্রম চেনললা, োগলজর পোলেলট আইসচক্রম এমনই পফ্রালজন 

অর্স্থ্া ়ে োলে প  চনল ়ে প লত প লত গলল  ার্ার সম্ভার্না পনই।  পদাোলনর োউন্টালর 

প ়েসা চদলত চদলতও অতীন মলন মলন গাইলে, পহো ়ে পতামা ়ে মানাইলে না পগা, ইলক্কর্ালর 

মানাইলে না পগা.।  এই গানটার র্াচে েোগুললা অতীন জালন না, তার জানার দরোরও 

পনই।  
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তারপর পস র্ালস পিলপ পপৌেঁলে পগল বচমবলার র্াচড়েলত।  

  

সদর দরজা র্ন্ধ।  এইসর্ র্াচড়েলত র্াইলরর পলাে হুট েলর প তলর ঢুেলত পালর না।  

বচমবলার নাম পলখা পলটার র্লির ওপলরর পর্াতামটা চটপলতই বচমবলার গলা পবানা পগল, 

হু 

  

অতীন র্লললা, পতামার  ম! দা র্স্টন স্ট্রোিংগলার! 

  

চতনতলা পেলেই বচমবলা এেটা পর্াতাম চটলপ খুলল চদল সদর দরজা।  অতীন দরজা পঠলল 

প তলর ঢুেললা।  এখন চর্লেল সালড়ে েটা, সলন্ধ হলর্ আটটার পর।  এই সম ়েটা ়ে বচমবলার 

মামালতা পর্ান সুচম র্াচড়েলত োলে না।   চদও সুচম এখন অলনেটা পমলন চনল ়েলে 

অতীনলে, তরু্ অতীন ওলে এচড়েল ়ে িলল।  

  

এ র্াচড়ের চলফটটা আচদেোললর, মালঝ মালঝ হঠাৎ ঝনঝন ব্ েলর পেলপ ওলঠ।  র্ল ়েস 

হল ়েলে, চর্শ্রাম িাইলে।  চেন্তু এলের্ালর অলেলজা না হলল চলফটটালে র্দলালনা হলর্ না, 

এইসর্ অোচন্টে চজচনলসর আলাদা ম াদা আলে।  চলফলটর দরজাটা র্ন্ধ েরলতই এেটা 

সুন্দর পারচফউলমর গন্ধ পাও ়ো পগল।  এ র্াচড়েটালত পমল ়েরাই পর্চব োলে, তাই প্রা ়ে 

সারা র্াচড়েলতই পমল ়েচল গন্ধ।  র্ন্ধ চলফলটর মলধে অতীন পর্ব পজালর পজালর পগল ়ে উঠললা, 

পহো ়ে পতামা ়ে মানাইলে না পগা…।  

  

বচমবলার ঘলরর দরজাটা এেটু ফােঁে েরা।  অতীন প তলর এলস বচমবলালে পদখলত পপল।  

ব্ পপল ়ে পালবর র্ােরুম পেলে বচমবলা র্লললা, এেটু র্লসা, প্লীজ, আচম টপ েলর 

স্নানটা পসলর চনই।  

  

এে ঘলরর অোপাটবলমন্ট, সলে পোট রা্ন াঘর আর র্ােরুম।  অতীলনর পিল ়ে বচমবলালদর 

 াড়ো পর্চব চদলত হ ়ে, োরণ ওরা দু’জন োলে।  অতীন রা্ন াঘলর চগল ়ে চফ্রজ খুলল 

আইসচক্রলমর র্াি দুলটা ঢুচেল ়ে রাখললা।  এেটা র্ড়ে পোোলোলার পর্াতল পেলে 
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খাচনেটা িুমুে চদল ়ে পরলখ চদল আর্ার।  চসগালরট ধচরল ়ে র্ােরুলমর দরজার োলে এলস 

র্লললা, তুচম তাড়োতাচড়ে েলরা, তারপর আচমও স্নান েরলর্া।  

  

পাবাপাচব দুলটা খাট, অতীন েক্ষলনা সুচমর খালট র্লস না।  এই খাটদুলটা পদখলল অতীলনর 

েলোতার র্াচড়ের ফুলচদর ঘরটা মলন পলড়ে।  ফুলচদ আর মুচ্ন  এইরেম পাবাপাচব খালট 

শুত।  অতীলনর চনলজর ঘরটা ়ে এখন পে োলে, টুনটুচন? 

  

পদ ়োলল পঝালালনা পটচললফানটা পর্লজ উঠললা।  অতীন ধরলত পারলর্ না।  পস প  এখন 

বচমবলার ঘলর এলস র্লস আলে, তা োরুলে জানালনা িলল না।  বচমবলা েী অর্স্থ্া ়ে আলে, 

এখন চে পর্রুলত পারলর্? এখালন অলনলে র্ােরুলমও এেটা পটচললফান রালখ, বচমবলার 

অর্বে পনই।  চটচ -টা পখালা, ব্ পনই, মহাোলবর দষবে চনল ়ে পর্াধহ ়ে পোলনা চসলনমা 

িললে।  

  

এেটা হাউস-লোট গাল ়ে িাচপল ়ে চ লজ িুল চনল ়ে পর্চরল ়ে এললা বচমবলা।  চরচস ারটা হুে 

পেলে নাচমল ়ে দু’এেটা েো শুলনই পস পত হাত িাপা চদল ়ে চফস চফস েলর র্লললা, 

মােবা! ওলে এখালন আসলত র্ললর্া! 

  

অতীন মাো পনলড়ে অসম্মচত জানাললা।  মােবার সলে পর্ব  ার্ হল ়ে পগলে বচমবলার।  মালঝ 

মালঝ মাোলে এ ঘলর পনমত্ন  েলর খাও ়োলনা হ ়ে, মােবার র্াচড়েলতও ওরা দু’জলন 

এেসলে  া ়ে।  মােবার পোলনা পেলল র্নু্ধ পনই র্লল বচমবলার খুর্ দুচশ্চতা, পস প্রা ়েই তার 

পিনাশুলনা পেলললদর সলে মােবার আলাপ েচরল ়ে পদ ়ে।  

  

পফানটা পরলখ বচমবলা র্লললা, ওলে বচনর্ার আসলত র্ললচে।  তুচম স্নান েরলর্ র্ললল, 

 াও, িলল  াও।  আমার হল ়ে পগলে।  এেটা পগালাচপ রলঙর পতা ়োলল আলে, পসটা র্ের্হার 

েলরা।  
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বাটবটা খুলল পফলল অতীন র্ােরুলমর দরজার োলে চগল ়েও েমলে দােঁচড়েল ়ে চজলেস 

েরললা, পতামালে এেটা ধােঁধা চজলেস েচর।  এেজন সদে স্নান পসলর পর্চরল ়েলে, আর 

এেজন স্নান েরলত  ালে, এই অর্স্থ্া ়ে চে িুমু খাও ়ো িলল? 

  

পঠােঁলট হাচস চটলপ বচমবলা মাো নাচড়েল ়ে র্লললা, না, পমালটই িলল না! 

  

অতীন প্রা ়ে পদৌলড়ে এলস বচমবলালে জচড়েল ়ে ধলর র্লললা, তুচম চেেু জালনা না।   ারা 

চহলসর্ েলর িুমু খা ়ে, তারা অচত র্দ পলাে হ ়ে।  

  

এরপর অতীলনর স্নান েরলত  াও ়োর ইলেটাই িলল  াচেল, বচমবলা পজার েলর তালে 

পঠলল পাঠাললা।  র্ােরুলমর দরজা র্ন্ধ েলর অতীন চিৎোর েলর গাইলত লাগললা, পহো ়ে 

পতামা ়ে মানাইলে না পগা, ইলক্কর্ালর মানাইলে না পগা!  

  

বচমবলা দ্রুত িুল আেঁিলড়ে চনল, পপাবাে র্দলাললা।  এত পোট অোপাটবলমলন্টর এই এেটা 

প্রধান অসুচর্লধ, ঘলর অনে পেউ োেলল জামা-োপড়ে পাটালনা  া ়ে না।  বচমবলা অনে 

পোলনা পমল ়ের সামলনও এসর্ পালর না, এমনচে অতীন োেললও পস লজ্জা পা ়ে।  

অতীলনর র্াচড়েলত জললর এেটু অসুচর্লধ আলে, তাই পস এখালন এললই স্নান েলর পন ়ে।  

  

র্ােরুম পেলে পোলন্টর পর্ট আটোলত আটোলত পর্চরল ়ে এলস অতীন পদখললা বচমবলা 

অচত মলনাল াগ চদল ়ে চটচ র চদলে পিল ়ে আলে।  তার দু’পিালখ চর্স্ম ়ে।  

  

অতীন র্লললা, েী র্োপার, এখন তুচম চসলনমা পদখলো? বচমবলা র্লললা, চসলনমা ন ়ে।  

এলসা, পদখলর্ এলসা, মানুষ িােঁলদ গাচড়ে িালালে।  লাই  পদখালে।  

  

অতীন চটচ র সাউিটা র্াচড়েল ়ে চদল ়ে বচমবলার পালব হােঁটু পগলড়ে র্লস র্লললা, স্কট আর 

আরউইন, সচতে এেটা গাচড়ে িালালে! আচম আলগ পদলখ প লর্চেলাম সাল ়েন্স চফেবান।  

  

–েী স্পটির পদখা  ালে! পালব ঐ প  পাহাড়ে মতন, ওর নাম মাউন্ট পহডচল! িােঁলদর 

পাহাড়ে! 
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–এটা অোচপনাইন এচর ়ো।  এেটা চজচনস লক্ষ েরলো, গাচড়েটা লাচফল ়ে লাচফল ়ে উঠলে।  

না, িােঁলদর গ্রোচ চট… 

  

বচমবলা পাব চফলর তীে আলর্গম ়ে মুলখ র্লললা, র্ার্লু, দোলখা, আমার সারা বরীলর 

পরামাি হলে, দোলখা, দোলখা! মানুলষর এই সািংঘাচতে েীচতব, আজ সারা পষচের্ীলত 

এেটা উৎসর্ হও ়ো উচিত চেল না? মানুষ, আমালদরই মতন মানুষ, িােঁলদ পনলম এরেম 

এেটা োণ্ড েরলে, এত র্ড়ে এেটা অোচি লমন্ট, জালনা, খাচনেটা আলগ চটচ -লত 

পদখাচেল ফুটর্ল পখলার মালঠ েী চ ড়ে! আজ মুচ  হাউজ, চেল ়েটার, েনসাটব হললও 

পলাে  ালর্, েত পলাে এখন র্লস র্লস খালে, এত র্ড়ে এেটা র্োপার গ্রাহেই েরলে 

না।  

  

হঠাৎ উলঠ চগল ়ে বচমবলা জানলার পদবা সচরল ়ে আোলবর িােঁদ পদখার পিটিরা েরললা।  

  

অতীন অর্বে বচমবলার মতন অতটা উলত্তচজত পর্াধ েরলে না।  এর আলগই নীল আমবস্ট্রিং 

িােঁলদ পা চদল ়েলে, এরপর আলমচরোনরা িােঁলদ গাচড়ে পাঠালর্, র্াচড়ে র্ানালর্ এগুললা প ন 

স্বতিঃচসদ্ধ।  চর্োলনর অগ্রগচতর এে এেটা ের।  অেবাৎ পস এই িন্দ্রাচ  ালনর পরামাচন্টে 

চদেটা না প লর্ র্াের্ চদেটাই পদখলে।  তর্োচনে গলর্ষণার জনে িােঁলদ শুধু রলেট 

পাঠার্ার র্দলল প্রিুর ঝুেঁচে ও অেবর্ে ়ে েলর মানুষ পাঠালনা, পসাচ ল ়েত ইউচন ়োলনর সলে 

টক্কর চদল ়ে খাচনেটা আলমচরোন হুজুলগপনাও মলন হ ়ে তার।  

  

বচমবলার োেঁলধ হাত চদল ়ে পসও জানলার পালব দােঁড়োললা।  এখান পেলে িােঁদ পদখা  ালে 

না।  র্াইলর এখনও চদলনর আললা।  

  

অতীন র্লললা, িললা আমরা এেটু পলর পর্চরল ়ে এেটা পালেব চগল ়ে র্চস।  তারপর 

আোলবর চদলে তাচেল ়ে োেলর্া।  
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বচমবলা র্লললা, ওরা িােঁলদ ঘুরলে, আর সলে সলে চটচ -লত পসই েচর্ িলল আসলে, এটাও 

এেটা অদু্ভত োণ্ড না? 

  

অতীন র্লললা, নীল আমবস্ট্রিং িােঁলদ পা চদল ়েই আলমচরোর পপ্রচসলডলন্টর সলে পটচললফালন 

েো র্ললচেল পতামার মলন আলে? তখন আরও পর্চব অর্াে হল ়েচেলাম।  

  

চটচ -লত িােঁলদর দষবে মুলে চগল ়ে শুরু হললা চর্োপন।  আলমচরোনরা িােঁলদ মানুষ পাঠাে 

র্া  াই-ই েরুে, সার্ান ও পতল চর্চক্র েরা তার পিল ়ে েম জরুচর ন ়ে।  

  

বচমবলা র্লললা, িললা, আমরা িট েলর খাচনেটা চডনার পখল ়ে চনল ়ে পর্চরল ়ে পচড়ে।  আজ 

ঘলর োেলত ইলে েরলে না।  

  

চেেু চেেু খার্ার রা্ন া েরাই চেল, নুডুললসর সলে েনব চর্ফ, মাইওলনজ সোলাড।  

পসগুললা পপ্ললট সাজালত সাজালত বচমবলা চজলেস েরললা, এই অোমি পদও ়ো আইসচক্রম 

তুচম এলনলো? পতামার চঠে মলন আলে পতা! এটা আমার খুর্ পফ াচরট!  

  

অতীন র্লললা, আমা ়ে আইসচক্রম চদও না, পতামার আর সুচমর জনে এলনচে।  

  

–তুচম খালর্ না পেন? আলরা অলনে আলে, সুচমর জনেও োেলর্! 

  

–আচম আইসচক্রম খাও ়ো পেলড়ে চদল ়েচে।  প লর্ পদখলাম, আইসচক্রম খাও ়োটা 

পমল ়েলদরই মানা ়ে।  

  

–মানা ়ে আর্ার েী!  ার প টা  াললা লালগ! এেটু খাও, প্লীজ! 

  

–আমালে আলাদা েলর চদও না, সচতে আমার আর আইসচক্রম  াললা লালগ না, পতামার 

পেলে এেটুখাচন পটস্ট েরলর্া।  

  

–র্ার্লু, তুচম চেন্তু পরাগা হল ়ে  ালো, পতামার ডাল ়েচটিং েরার দরোর পনই! খার্ার 

পটচর্লল র্সার র্দলল দু’জলন পপ্লট হালত চফলর এললা চর্োনা ়ে।  বচমবলা চটচ -লত আরও 
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িন্দ্র-দষবে পদখলত িা ়ে।  পাবাপাচব গা পঠচেল ়ে র্সললা দু’জলন।  বচমবলার সারা মুলখ এেটা 

 াললালাগার আলর্ব েড়োলনা।  

  

এেটু পলর অতীন র্লললা, পরশু আমালে এের্ার চনউ ই ়েলেব প লত হলর্।  

  

বচমবলা র্লললা, পেন? চসদ্ধােব রু্চঝ পোলনা পাচটব চদলে? 

  

–না, আমার র্ার্ার এে ঘচনষ্ঠ র্নু্ধর পমল ়ে আসলে, তালে চরচস  েরলত হলর্ 

এ ়োরলপালটব।  

  

–পর্ড়োলত আসলে, না পড়েলত-টড়েলত? 

  

–পড়েলত।  পমচরলোি ইউচন াচসবচটলত িান্স পপল ়েলে।  

  

– াচজবচন ়ো পমচরলোি? চনউ ই ়েেব পেলে পসাজা পসখালন িলল  ালর্?  ার্ার পলে  চদ 

র্স্টন-লেমচেজ ঘুলর প লত িা ়ে, তা হলল আমালদর এখালন োেলত পালর।  দুলটা খাট 

পজাড়ো চদলল চতনজন পবাও ়োর পোলনা অসুচর্লধ হ ়ে না।  

  

–চঠে আলে, তালে র্লল পদখলর্া! 

  

–পসামর্ার েুচট।  লিং উইে এি।  পতামার সলে আচমও পতা চনউ ই ়েেব ঘুলর আসলত পাচর? 

  

বচমবলার মুলখর চদলে তাচেল ়ে, সামানে এেটু চিধা েলর অতীন র্লললা, তুচম  ালর্? হোেঁ, 

িললা! 

  

অতীলনর েণ্ঠস্বলরর পসই এেটুখাচন োেঁপুচনও বচমবলা চঠে রু্লঝ পফলললা।  পস সরল ালর্ 

হাসলত হাসলত র্লললা, েী র্োপার র্ললা পতা, তুচম আমালে চনল ়ে প লত িাও না? 

চসদ্ধােবর সলে অনে চেেু প্লোন েলরলো রু্চঝ? 

  

অতীন র্লললা, না, পসসর্ চেেু পনই।  তুচম িললা, তুচম পগলল  াললাই হলর্! 
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–পমল ়েচটর নাম েী? েী পড়েলত আসলে? 

  

–অচল পিৌধুরী।  ইিংচললবর োত্রী চেল, এখালন অনে চেেু পড়েলর্ চে না জাচন না? 

  

–র্ািঃ পর্ব সুন্দর নাম পতা।  অচল! আলগ এরেম নাম শুচনচন।   াললাই হলর্, পমচরলোি 

পতা পর্চব দূর ন ়ে, আমালদর এখালন মালঝ মালঝ আসা  াও ়ো েরলত পারলর্! 

  

এেটু পলর র্াইলর পর্চরল ়ে এেটা পালেবর মধে চদল ়ে হােঁটলত হােঁটলত বচমবলার হঠাৎ মলন 

পড়েললা, এই সিাহালতর েুচটলত ও ়োচবিংটন চড চস পেলে তার মামা আসলেন এখালন।  

চতচন  চদও হা ালডবর এেটা পগস্ট হাউলস উঠলর্ন, তরু্ এই সম ়ে বচমবলার র্াইলর 

 াও ়োটা  াললা।  পদখা ়ে না।  

  

অতীনই বচমবলালে পজার েরলত লাগললা চনউ ই ়েলেব  ার্ার জনে।  আতচরে ালর্।  তার 

মলন হলে, বচমবলা তার সলে োেলল  াললাই হলর্, প্রেলমই পস এো অচলর মুলখামুচখ 

দােঁড়োলত িা ়ে না।  

  

চেন্তু বচমবলা তার মামালে পর্ব   ়ে পা ়ে।  চতচন মে র্ড়ে পচণ্ডত এর্িং খুর্ই রাস াচর 

মানুষ।  পদলব োেলত চতচন েট্টর েিংলগ্রসী চেললন।  

  

পচরষ্কার আোলব এখন িােঁদ পদখা  ালে।  পূচণবমার োোোচে পগাল িােঁদ।  পস চদলে েল ়েে 

পলে তাচেল ়ে পেলে বচমবলা অতীলনর এেটা হাত চনলজর গালল িুেঁইল ়ে র্লললা, আজ 

আমার েী দারুণ  াললা লাগলে, র্ার্লু! 

  

তারপর অলনেক্ষণ দু’জলন পোলনা েো র্লললা না।  

  

শুক্রর্ার রাত দবটার র্াস ধরললা অতীন।  সাত ঘণ্টার জাচনব, প ালরর আলগই পপৌেঁলে 

 ালর্।   ার্ার আলগও পস বচমবলালে পফান েলর আর এের্ার অনুলরাধ জাচনল ়েচেল তার 

সলে চনউ ই ়েেব  ার্ার জনে, চেন্তু বচমবলার উপা ়ে পনই।  
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চসগালরট টানার সুচর্লধর জনে পগ্র হাউি র্ালসর এলের্ালর পপেন চদলে জানলার ধালর 

র্লসলে র্ার্লু।  োড়োর এেটু পলরই প তলরর আললা চনচর্ল ়ে পদও ়ো হললা।  নাইট জাচনবলত 

প্রা ়ে সর্াই ঘুচমল ়ে পন ়ে।  মসষণ রাো, এেটুও ঝােঁেুচন পনই।  এ পদলবর পলালেরা পেউ 

িলত র্ালস পিেঁচিল ়ে গল্প েলর না।  েোই র্লল না প্রা ়ে।  শুধু মাঝখালনর দু’পালবর দুচট 

সীলট দু’পজাড়ো।  পপ্রচমে-লপ্রচমো চফস চফস েলর েো র্ললে, চখল চখল েলর হাসলে 

আর িুমু খালে।  পপ্রচমে-লপ্রচমোলদর সাত খুন মাপ, ওরা আরও পজালর ব্ েরললও 

চর্রচক্ত প্রোব েরলর্ না পেউ।  

  

র্ার্লুর পালবই র্লস আলে দুচট োললা  ুর্ে।  তালদর চসগালরলটর পধােঁ ়োর গন্ধ শুলেই 

পর্াঝা  ালে, ওলত গােঁজা পমবালনা আলে।  মোরু ়োনা অেবাৎ গােঁজা এখালন সািংঘাচতে 

পর্আইনী, পুচলস এের্ার হালত নালত ধরলত পারলল পােঁি-সাত র্ের পজল চদল ়ে পদলর্, 

তরু্ এরা পর্পলরা ়ো।  

  

 ুর্ে দুচট অতীলনর সলে  ার্ জমার্ার পিটিরা েরচেল র্াস িললত আরম্ভ েরার আলগ।  

পেলেই।  অতীন উৎসাহ পদখা ়েচন, হু-হােঁ েলর এচড়েল ়ে পগলে।  অতীন জালন, এ পদলবর 

োললা মানুষ, আলগ  ালদর র্লা হত চনলগ্রা, তালদর অচ ল াগ আলে প   ারতী ়েরা 

তালদর সলে চর্লবষ পমলব না, সাদালদর পতাষালমাদ েরলতই  াললার্ালস।  অচ ল াগটা 

সচঠে হললও এখন দু’জন গােঁজালখার োললা  ুর্লের সলে প  অতীনলে র্নু্ধত্ব েরলতই 

হলর্ তার পোলনা মালন পনই।  তার পতা এই সম ়ে োরুর সলে েো না র্লারও ইলে হলত 

পালর।  

  

এেটা চসগালরট ধচরল ়ে অতীন র্াইলর তাচেল ়ে আলে।  পধােঁ ়ো রলঙর োেঁি, র্ালসর প তলর 

আললা জ্বললল র্াইলরর চেেু পদখা  া ়ে না।  এখন পদখা  ালে শুধু পজোৎস্না ়ে ধুল ়ে  াও ়ো 

প্রাতর।  মাইললর পর মাইল এেটাও মানুষ চেিংর্া র্াচড়ে-ঘর পিালখ পলড়ে না।  সাধারণ 

েো ়ে।  পলালে র্লল,  ন্ত্রস েতার পদব আলমচরো।  চেন্তু রাচত্তরলর্লা এই চনঝুম 

প্রাতরগুচল পদখলল মলন হ ়ে প ন আচদম পষচের্ী।  পোোও পোোও গােপালাও প্রিুর।  
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রাোটা পোোও র্ােঁে চনলল পদখা  া ়ে সামলন অলনে দূর প বত লাল আললার চমচেল।  

সামলনর গাচড়েগুললার র্োে লাইট, আললার চমচেললর মতনই মলন হ ়ে।  চদলনর পর্লার 

পিল ়েও রালত্র এইসর্ হাইওল ়ে চদল ়ে গাচড়ে প ন পর্চব িলল।  এ রাো ়ে পাবাপাচব পােঁি 

ে’খানা গাচড়ে অনা ়োলস এে চদলে প লত পালর।  এ পদলবর রাোগুললা চনখুেঁত চবলল্পর 

মতন।  

  

অতীলনর পিালখ ঘুলমর নাম-গন্ধ পনই।  র্াইলরর চদলে এে দষচটিরলত তাচেল ়ে োেলত 

োেলত এে এে সম ়ে তার মলন হলে, র্ালসর গচতর সলে সমান পািা চদল ়ে এেজন 

পেউ প ন েুটলে রাো চদল ়ে।  অসম্ভর্ র্োপার! পগ্র হাউি র্াস চঠে ঘণ্টা ়ে পিা্ন  মাইল 

গচতলত  া ়ে।  পিালখর  ুল পতা অর্বেই, অতীন সজাগ হলল আর মূচতবটালে পদখলত পালে 

না, চেন্তু এেটু পলরই আর্ার চফলর আসলে।  র্াসটার পোলনা এেটা অিংলবর ো ়ো রাো ়ে 

পড়েলল এরেম পদখালত পালর।  ো ়ো ন ়ে, মানুলষরই মতন।  আরও এেটু পলর অতীন 

চিনলত পারললা, পসই মানুষটা আসলল পস চনলজ।  োই রলঙর পোলন্টর ওপর সাদা ফুল 

বাটব পরা, হাত দুলটা পগাটালনা।  জলপাইগুচড়েলত মালঠর মলধে পসই মূচতবমান উপদ্রর্চটলে 

গুচল েরার পর চে অতীন এত পজালর েুলটচেল? 

  

পস-চদন পোটার সম ়ে অতীন মলন মলন শুধু এেটাই েো র্লচেল র্ার র্ার, পেউ তালে 

ধরলত পারলর্ না! পেউ তালে ধরলত পারলর্ না।  চেন্তু পুচলস তালে চঠে ধরললা 

জামলসদপুলর এলস! 

  

পেৌচবে তালে জামলসদপুলর চনল ়ে  ার্ার র্দলল  চদ হাজাচররাগ চেিংর্া ডাটনগলি 

চনল ়ে প ত, তা হলল হ ়েলতা পস ধরা পড়েলতা না।  মাচনেদা, তপন প মন ধরা পলড়েচন।  তা 

হলল অতীলনর জীর্নটা অনেরেম হলত পারলতা।  পস চর্প্ললর্র োলজ এচগল ়ে প লত 

পারলতা অলনেখাচন, এই ধনতলন্ত্রর পদলব তালে চনর্বাচসত জীর্ন  াপন েরলত হলতা না।  

জামলসদপুলর পগলল বচমবলার সলেও পদখা হলতা না তার।  
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না, না, বচমবলার সলে  াললার্াসার সম্পেব হও ়োর জনে পস এেটুও অনুতি ন ়ে! বচমবলার 

মতন এমন সরল অেি সাহসী এর্িং খােঁচট পমল ়ের র্নু্ধত্ব পাও ়ো দুলব   ালগের র্োপার।  

চঠে সমল ়ে বচমবলার োলে আশ্র ়ে না পপলল তার হ ়েলতা মাোর পগালমাল হল ়ে প লত 

পারলতা! এরেম োরুর োরুর হল ়েলে।  চনউ জাচসবলত এেচট পেলললে পদলখচেল অতীন, 

পাগলালট পাগলালট  ার্, পস নাচে  াদর্পুলরর পগাপাল পসনলে খুন েরার সম ়ে পসই 

দলল চেল! চনলজলে পস আর জাচস্টফাই েরলত পারলে না, তাই  ুচক্তলর্াধটাই চর্সজবন 

চদলে।  বচমবলা অতীনলে র্ােঁচিল ়েলে।  এখালন এলসও প্রেম প্রেম চঠে িােচর না পপল ়ে 

মদ খাও ়োর দারুণ পঝােঁে পিলপ চগল ়েচেল অতীলনর, টাইম পস্কা ়োলর চগল ়ে পমল ়েলদর 

সলে পর্ললিা েরলতও তীে ইলে েরলতা এে এে সম ়ে, বচমবলা এলস না পড়েলল পস 

হ ়েলতা তচলল ়ে প লত পারলতা।  

  

বচমবলালে অচলর েো র্লা হললা না এখলনা।  অচলর নামটা শুধু র্লললে, আর চেেু না।  

চঠে েী েলর প  র্লা  া ়ে, পসটাই অতীলনর মলন আসলে না।  অতীন চনউ ই ়েলেব অচল 

নালম এেটা পমল ়েলে চরচস  েরলত  ালে শুলন বচমবলা েী সুন্দর র্লললা, অচললে 

পেমচেলজ চনল ়ে আসলত।  পমল ়েটার মলনর মলধে এেটুও মাচলনে পনই।  

  

রাোর েুটত ো ়োমূচতবচট এর্ালর জানলার োেঁলি টেটে ব্ েরললা।  অতীন চজলেস 

েরললা, তুচম পে? েী িাও? 

  

ো ়োমূচতব র্লললা, আচম েলোতার র্ার্লু।  প্রতাপ মজুমদালরর পেলল।  তুই অোলমচরোর 

অতীন, তুই আমালে চিনলত পারচেস না? পুলরাপুচর অোলমচরোন হল ়ে পগচেস? 

  

অতীন র্লললা, পেন চিনলত পারলর্া না? আচম চে চেেু  ুলল পগচে নাচে?  

  

র্ার্লু র্লললা, হোেঁ  ুলল পগচেস! পেৌচবেলে মলন আলে? 

  

–চনশ্চ ়েই মলন আলে।  আচম এেটু আলগই পেৌচবলের েো  ার্চেলাম।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 597 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

–তুই চে খর্র রাচখস প  পেৌচবে মারা পগলে? 

  

–অোেঁ? না, না, র্ালজ েো, অসম্ভর্।  অচল চিচঠলত জাচনল ়েলে প  পেৌচবে  াললা আলে।  

  

–অচল? পোন্ অচল? পতার র্ার্ার এে র্নু্ধর পমল ়ে, সামানে এেটু পিনা, তাই না? অচল 

পতার চনলজর পেউ না! 

  

–বচমবলালে ঐ ালর্ র্ললচে, পলর সর্ র্ললর্া।  চেেুই লুলোলর্া না।  বচমবলা আমার োলে 

চেেু পগাপন েলর না, আমার ওপর ও দারুণ চন বর েলর োলে, আচম চে ওর সলে এ 

র্োপার চনল ়ে লুলোিুচর েরলত পাচর? তা হলল আমালদর সম্পেবটা পোলনাচদন খােঁচট হলর্ 

না।  না, আচম বচমবলালে এে সম ়ে র্ললর্া, চঠেই র্ললর্া! 

  

–আর অচললে রু্চঝ চেেু র্লচর্ না? এ ়োরলপালটব অচললে চরচস  েলর তারপর তালে 

তাড়োতাচড়ে পমচরলোি পাচঠল ়ে চদচর্,  ালত পস বচমবলার েো চেেু জানলত না পালর! 

  

–ধোৎ, এই ালর্ ে’চদন পগাপন রাখা  ালর্? অচললেও র্ললর্া বচমবলার েো।  অচল 

আমার র্নু্ধ, পস র্নু্ধই োেলর্।  এ পদলব তার  া  া সাহা ে লালগ চনশ্চ ়েই েরলর্া।  চেন্তু 

আচম চে অচললে পোলনাচদন চর্ল ়ে েরার েো র্ললচে? পসরেম পোলনা েো হ ়েচন।  

পেলললর্লার র্নু্ধত্ব, পসটা োেলর্! 

  

–সর্ েো রু্চঝ মুলখ র্ললত হ ়ে? অচলর এেজন গালনর মাস্টার, তারপর এেজন 

ইিংচরচজর অধোপে, এলদর অচল োচড়েল ়ে চদল ়েচেল শুধু তুই পজার েলরচেচল র্লল।  আর 

পসই প  পসর্ার, পমমাচর পেলে েষষ্ণনগর  ার্ার সম ়ে, পফচর পপচরল ়ে সলন্ধলর্লা গোর 

ধালর, এেটু পলর িলত চরেবা ়ে তুই অচললে েী র্ললচেচল পর অতীন?  

  

–র্ার্লু, ওসর্ েো রাখ।  তুই পেৌচবে সম্পলেব েী র্লচল? স্বীোর ের প  ওটা র্ালজ 

েো? 
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–অেবাৎ তুই এখন অচলর েো মলন আনলত িাস না, তাই পেৌচবলের েো আর্ার পটলন 

আনচেস! 

  

–পগট লস্ট, র্ার্লু! 

  

অতীন উলঠ দােঁড়োললা।  তার মাো গরম হল ়ে  ালে।  এই র্ালসর মলধে র্ােরুম আলে, পস 

পসখালন ঢুলে পড়েললা, পালবর পেললদুলটার গােঁজার পধােঁ ়োলতই চে তার মলন এইসর্ উলটা 

পাটা চিতা আসলে? পস ঘালড়ে মাো ়ে জল চদল।  বরীরটা সচতে পর্ব দুর্বল লাগলে।  

বরীরটা প ন েুেঁেলড়ে পোট হল ়ে আসলে, সর্লে এেটা পিার পিার  ার্।  প ন পস এেটা 

অনো ়ে েলর।  পোোও পালালে।  পালালে, না পস এেটা অনো ়ে েরলত  ালে? 

  

চফলর এলস আর্ার পস রাো ়ে পসই ো ়োটা পদখলত পপল।  ো ়োটা তার সলে পদৌড়েলতই 

লাগললা সারাক্ষণ।  

  

চসদ্ধােব র্ললই চদল ়েচেল, অত সোলল পস অতীনলে চনলত আসলত পারলর্ না।  চসদ্ধােব 

এখন র্াচড়ে চনল ়েলে ব্রুেচলন-এ, চঠোনা খুেঁলজ প লত অতীলনর অসুচর্লধ পনই।  তলর্ চনউ 

ই ়েলেবর পগ্র হাউি র্াস পস্টবানটা এত চর্বাল প  অতীন এখলনা খাচনেটা চদলবহারা হল ়ে 

 া ়ে।  িচিব ঘণ্টাই মানুলষর চ লড়ে এ জা ়েগাটা গমগম েলর।  

  

সারা রাত অতীলনর ঘুম হ ়েচন, পস প্রেলমই র্ড়ে এে োপ োললা েচফ পখল।  তারপর 

এেটু খুেঁলজ পনলম পগল সার্ওল ়ে পস্টবালন।  তার োেঁলধ পঝালালনা শুধু এেচট র্োগ।  

  

চসদ্ধােবলদর চর্চল্ডিং-এর সদর দরজা খুলল পর্রুচেল এেজন মধের্ ়েস্ক পলাে, অতীন পসই 

সুল ালগ দরজার পািাটা ধলর প তলর ঢুলে পগল।  এরেম চন ়েম ন ়ে, পলােচট শুধু এের্ার 

তাোললা অতীলনর চদলে, মুলখ চেেু র্লললা না।  সম্ভর্ত এ র্াচড়েলত পর্ব চেেু  ারতী ়ে 

র্া পাচেোনী োলে, অতীলনর মতন পিহারা পদখলত পলােচট অ েে।  
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চলফলট অতীন উলঠ এললা আটতলা ়ে।  চঠে পালবই চসদ্ধােবর অোপাটবলমলন্টর নম্বর।  

দু’চতনর্ার পর্ল পদর্ার পর দরজা খুলললা এেচট পশ্বতাচেনী  ুর্তী।  মাো  চতব অচর্নেে 

পসানাচল িুল, পঠােঁলটর চলপচস্টে মুলে মুলে পগলে, পরলন এেটা চসলের পড্রচসিং গাউন।  

ঘুম-মাখা মুলখও আললল হাচস পহলস পস র্লললা, হাই! ইউ মাস্ট র্ী চটনচটন ফ্রম 

পেমচেজ? োম অন ইন।  ইল ়োর পফ্রি ইজ চস্টল অোচপ।  

  

চর্স্ম ়ে প্রোব েরার পোলনা চন ়েম পনই।  চসদ্ধােব অতীনলে ঘুণাক্ষলরও জানা ়েচন প  পস 

এেচট সাদা পমল ়ের সলে চলচ িং টুলগদার েরলে।  চেিংর্া এই পমল ়েচটলে চে এে রাচত্তলরর 

জনে এলনলে নাচে? 

  

অতীনও হাই র্লল ঘলরর মলধে এলস ঢুেললা।  প ালরর চদলে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাও ়ো চদলে, 

অতীলনর োলে পোলনা গরম জামা পনই, ঘলরর প তলর এলস আরাম লাগললা তার।  

  

পমল ়েচট েচফর জল িচড়েল ়ে চদল ়ে এলস র্লললা, পহা ়োই পডাি ইউ সীট ডাউন, র্ী 

েমফলটবর্ল! 

  

প ন এ র্াচড়ের পস-ই গষচহণী, অচতচেলে অ েেবনা েরলে।  চসদ্ধােবর সলে এে অোপাটবলমন্ট 

পব ়োর েলর চেল অতীন পর্ব চেেুচদন, এখন চনলজলে সচতেই তার র্াইলরর পলাে মলন 

হলে।  

  

এেচট পর্ব রাগী রাগী র্াঙালী পমল ়ের সলে এে সম ়ে খুর্  ার্ হল ়েচেল চসদ্ধােবর, নীপা 

না েী প ন নাম, পস পোো ়ে পগল? অর্বে চসদ্ধােব অতীনলে অলনের্ার ঠাট্টা েলর 

র্লললে, এ পদলব এলস এ পদলবর পোলনা পমল ়ের সলে চমবচল ‘না, এখানোর পসাসাইচট 

েত পারচমচস  তা রু্ঝচল না, টোলে েলর এেটা র্াঙালী পপ্রচমো চনল ়ে এচল? 

  

পমল ়েচট র্লললা, চটনচটন, আই অোম সুজান।  
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তারপর েরমদবলনর র্দলল পস তার গালটা এচগল ়ে চদল।  অতীন তার গালল পঠােঁট েুেঁইল ়ে 

পঠানা মারললা।  সলে সলে পস প ন সুজালনর বরীলর  াটফুললর গন্ধ পপল।  উত্তর র্ািংলার 

জেলল পস  াট ফুললর গন্ধ পপল ়েলে অলনের্ার, পেমন প ন প ৌন গন্ধ র্লল মলন হ ়ে।  

  

পর্ডরুলমর দরজাটা অলধবেটা পখালা, পসখান চদল ়ে পদখা  ালে প  সমে চর্োনা ়ে হাত-

পা েচড়েল ়ে উপুড়ে হল ়ে ঘুলমালে চসদ্ধােব।  পরলন শুধু এেটা জাচে ়ো।  আলগোর চদন হলল 

অতীন চসদ্ধােবর ঠোিং ধলর পটলন নামালত চর্োনা পেলে, চেন্তু অচপচরচিত পশ্বতাচেনীর 

সামলন পস আড়েটির পর্াধ েরলে।  

  

অতীলনর উলটা চদলের পসাফা ়ে পা মুলড়ে র্সললা সুজান।  তার উরুর োলে উলঠ পগল 

পড্রচসিং গাউন, রু্লেরও অলনেটা পদখা  ালে, এ সর্ চেেুই না, পসাজা তাচেল ়ে েো 

র্ললত পদাষ পনই, তরু্ অতীন ও ়োল পপপার পদখার  চে েলর র্লললা, ওলে ডােলর্ না? 

  

সুজান র্লললা, োল আমরা আড়োইলটর সম ়ে এেটা পাচটব পেলে চফলরচে।  পতামার র্নু্ধ 

খুর্ই লাত, ন’টার আলগ জাগালত র্ারণ েলরলে, আমরা দু’জলন ততক্ষণ েচফ পখলত 

পখলত গল্প েচর না? 

  

সোলল অতত িার পােঁি োপ েচফ খাও ়ো অোলমচরোনলদর অল েস।  অতীন এে োলপর 

পর্চব খা ়ে না, তরু্ পস এখালন আর এে োপ চনল।  চনেে েো িালার্ার জনেই সুজান 

র্লললা, চসড র্লচেল, পতামরা দু’জলন অলনে চদলনর র্নু্ধ।  তুচম নাচে খুর্ র্ড়ে স্কলার, 

চটনচটন? হা ালডব চরসািব েলরা।  

  

চটনচটন নামটালত আপচত্ত েলর পোলনা লা  পনই।  গতোল রালত্র চসদ্ধােব চনশ্চ ়েই 

অলনের্ার অতীলনর নামটা মুখস্থ্ েরার্ার পিটিরা েলরলে সুজানলে।  এরা অতীন র্ললত 

পালর না, পসই জনেই চটনচটন, আর চসদ্ধােব হল ়েলে চসড।  সুজানলে সুজাতা র্ললল ওর 

পেমন লাগলতা! 
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অতীন সুজান সম্পলেব পোলনা পেৌতূহল প্রোব েরললা না, পসটা  াললা পদখা ়ে না।  পস 

সুজানলেই এেতরফা েো র্ললত চদল।  এরই মলধে সুজান জানাললা প  পস চহন্দুলদর 

জ্াতরর্াদ খুর্ পেন্দ েলর।  

  

ন’টা র্াজর্ার খাচনে আলগই চনলজ পেলে চর্োনা পেলে উলঠ এললা চসদ্ধােব।  সুজানলে 

হুেুলমর সুলর র্লললা, দাও দাও, আমার েচফ দাও।  

  

অতীলনর সলে প্রেলম এেটাও েো না র্লল পস আর্ার পবার্ার ঘলর চগল ়ে হালত েলর 

এেটা িাচর্ চনল ়ে এললা।  পসটা অতীলনর চদলে েুেঁলড়ে চদল ়ে র্লললা, এই পন।  তুই ে’তলার 

ে’পবা র্চত্রব নম্বলর িলল  া।  পতার জনে আচম এেটা ফােঁো অোপাটবলমলন্টর র্ের্স্থ্া েলর 

পরলখচে।  

  

অতীন িাচর্টা চনল ়ে উলঠ দােঁড়োললা।  

  

চসদ্ধােব পশ্লে জড়োলনা গলা ়ে র্লললা, তুই দুপুলর ঘুমাচর্ পতা? আচমও আর এের্ার ঘুচমল ়ে 

পনলর্া।  সুজান লাি ততচর েলর পতালে ডােলর্।  ঐ অোপাটবলমন্টটা এেজন ইস্ট 

পাচেোলনর পেললর, পস েলোতা ়ে িলল পগলে, র্ািংলালদব চনল ়ে  ুদ্ধ েরলর্, িাচর্টা 

চদল ়ে পগলে আমালে।  পদব পেলে পতার প  পমল ়ে র্নু্ধ আসলে, তার সলে তুই ওখালন 

েল ়েেচদন পেলে প লতও পাচরস।  সুজান পতালে অোপাটবলমন্টটা পদচখল ়ে চদল ়ে আসলর্? 

 চদ চেেু গুচেল ়ে টুচেল ়ে চদলত হ ়ে, ডাচলবিং, উইল ইউ প্লীজ।  

  

অতীন শুেলনা গলা ়ে র্লললা, পনা েোঙ্কস।  আই উইল মোলনজ।  

  

চনলি এলস অতীন  ার্ললা, র্নু্ধলদর ওপর  খন-তখন রাগ েরার পোলনা মালন হ ়ে না।  

চসদ্ধােব তার সলে  াললা েলর েো না র্লল প্রা ়ে পঠললই প ন অনে জা ়েগা ়ে পাচঠল ়ে 

চদল।  চসদ্ধােবটা এইরেমই।  হ ়েলতা সুজান চর্ষল ়ে একু্ষচন পস চেেু আললািনা েরলত িা ়ে 

না।  
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ইস্ট পাচেোনী পেললচটর ঘলর প্রিুর র্ই।  অচধোিংবই র্ািংলা।  এত র্ািংলা র্ই এেসলে 

অতীন র্হুচদন পদলখচন।  অলনে র্ািংলা গালনর পরেডবও রল ়েলে।  ঘলরর মাঝখালন এেটুক্ষণ 

িুপ েলর দােঁচড়েল ়ে রইললা অতীন।  এ পদলব এটা খুর্ই স্বা াচর্ে, পেউ র্াইলর পগলল তার 

অোপাটবলমন্টটা পিনাশুলনা োরুলে র্ের্হার েরলত চদল ়ে  া ়ে।  চেন্তু অতীন আলগ েখলনা 

এরেম ালর্ োলেচন।  তার অস্বচে লাগলে।  পোলনা চজচনস হাচরল ়েন্টা চরল ়ে পগলল র্া 

প লঙ পগলল পে দা ়েী হলর্? চসদ্ধােবটা সুজানলে এই ঘলর রাখলত পারলতা না? 

  

এেটা পটচললফান েরা দরোর।  বচমবলা র্ারর্ার র্লল চদল ়েলে পপৌেঁলেই এেটা খর্র চদলত।  

চসদ্ধােবর ঘর পেলে অতীন পফান েরলর্ প লর্চেল।  চেন্তু চসদ্ধােব পতা তালে সম ়েই চদল 

না।  অলিনা পলালের ঘর পেলে চে পফান েরা  া ়ে? প ়েসাটা পদও ়ো  ালর্ েী েলর? 

র্াইলর পর্চরল ়ে রাো পেলে পটচললফান েরলত হলর্? না, এ ঘর পেলেও োললক্ট েল েরা 

প লত পালর।  এরেম পতা হ ়েই, পলেলট খুিলরা প ়েসা না োেলল পলালে রাো পেলেও 

োললক্ট েল েলর।  

  

বচমবলাই পফান ধরললা।  অতীন চেেু র্লার আলগই বচমবলা খুবীর উলত্তজনার সলে র্লললা, 

এই জালনা, েী হল ়েলে? তুচম িলল  ার্ার এেটু পলরই র্ড়েমামা পফালন জানাললন, ওেঁর 

বরীর খারাপ হল ়েলে, উচন চট্রপ েোনলসল েলরলেন।  তা হলল পতা আচম চনউ ই ়েেব ঘুলর 

আসলতই পাচর! ইস, পতামার সলেই প লত পারতুম, সারা রাত এেসলে, েী  াললা 

লাগলতা,! আজ আসলর্া? এই ধলরা এগালরাটার র্ালস? সুচম এেলা োেলর্ র্ললে।  

র্ার্লু, আচম আসলর্া? 

  

অতীন দু চতন মুহূতব মাত্র চিধা েরললা, তারপর পহলস র্লললা, হোেঁ এলসা! তুচম িলল 

এলসা! 
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৪০. চেচটব চমউচজ ়োম ও েল ়েেচট 

আটব গোলাচর 

চেচটব চমউচজ ়োম ও েল ়েেচট আটব গোলাচর দু’চতনচদলন পদলখ চনল অচল।  তারপর 

চর্বাখালে চনল ়ে পস এললা ইচি ়ো অচফস লাইলেচরলত।  পদলবর খর্লরর োগজ পড়োর 

জনে তার মন েটফট েরচেল।  দুচতনচট র্ািংলা োগলজ পস দ্রুত পিাখ রু্চলল ়ে চনল, খর্র 

পমালটই  াললা ন ়ে, র্নো শুরু হল ়ে পগলে, মালদহ চর্চে্ন , মাচনেতলা ়ে আর্ার এেজন 

েনলস্টর্ল হতো, গত পদড়ে র্েলর এই চনল ়ে ৩৮ জন পুচলব খুন হললা, আসানলসাল 

পস্পবাল পজলল এে সিংঘলষব ন’জন নেবাল র্ন্দী চনহত র্ািংলালদব পেলে এ প বত সত্তর 

লক্ষ উিাস্তু এলসলে…।  অচল ত্ন ত্ন  েলর খুেঁলজ পদখললা, পেৌচবেলদর ধরা পড়োর পোলনা 

খর্র পনই।  অচল চেেুটা স্বচের চনশ্বাস পফলললা।  

  

পসখান পেলে ওরা দু’জলন িলল এললা ট্রাফালগার পস্কা ়োলর।  লিন বহলর প  েত র্াঙালী 

োলে তার চেেুটা আন্দাজ পাও ়ো পগল এখালন এলস।  আজ এখালন শুধু র্ািংলা েো 

পবানা  ালে।  িতুচদবলে র্াঙালী মুখ।  র্ািংলালদলবর চর্িারপচত আরু্ স ়েীদ পিৌধুরীর 

পনতষলত্ব আজ এখালন এে চর্বাল সমালর্লবর আল ়োজন েরা হল ়েলে।  চর্িারপচত আরু্ 

স ়েীদ পিৌধুরী প্রর্াসী র্ািংলালদব সরোলরর চর্শ্বদূত, চতচন চনপীচড়েত, মুচক্তোমী পূর্ব 

পাচেোলনর র্াঙালীলদর দাচর্র সমেবলন পদলব পদলব প্রিার অচ  ান িালালেন।  

  

ট্রাফালগার পস্কা ়োলর সর্ সম ়ে টুচরস্টলদর চ ড়ে পললগই োলে।  আজ পসখালন প্রা ়ে িার 

পােঁি হাজার র্াঙালী এলস জলড়ো হল ়েলে।  প্রেলম এে পবা চতচরব জন চেচটব এম চপর 

স্বাক্ষচরত এেচট আলর্দন পাঠ েলর পবানালনা হললা, তােঁরা পচশ্চম পাচেোলনর োরাগার 

পেলে পবখ মুচজলর্র মুচক্ত দাচর্ েলরলেন।  তারপর চর্চ ্ন  র্ক্তা পবানালত লাগললন 

র্ািংলার গ্রালম গলি পাচেোনী তসনেলদর অমানুষ অতোিালরর োচহনী।  এেজন প্রোর্ 
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তুলললন, পাচেোন ইন্টারনোবনাল এ ়োরলাইন্সলে পষচের্ীর সর্ পদলবর র্ ়েেট েরা 

উচিত, োরণ, তালদর  াত্রীর্াহী চর্মান পর্আইনী  ালর্ অস্ত্রবস্ত্র ও সামচরে র্াচহনী র্হন 

েলর চনল ়ে  ালে ঢাো ়ে।  

  

এেজলনর র্ক্তষতার মাঝখালনই হঠাৎ এেটা উিালসর পোলাহল পবানা পগল।  এইমাত্র 

লিলনর পাচেোন হাই েচমবলনর চিতী ়ে সচির্ মচহউচদ্দন আহলমদ পদতোগ েলর এলস 

র্ািংলালদলবর প্রচত আনুগতে জানালত এলসলেন।  হাজার হাজার মানুষ চিৎোর েলর 

উঠললা, জ ়ে র্ািংলা! জ ়ে র্ািংলা! 

  

অচল চর্বাখালে চজলেস েরললা, মলি স াপচতর পপেলন ঐ প  দােঁচড়েল ়ে আলেন, উচন 

ডাক্তার আলম না? 

  

চর্বাখা র্লললা, তাইলতা মলন হলে।  ইল ়েস, দোটস চহম।  পতামার দুলা াই! 

  

অচল র্লললা, তাহলল তুতুলচদ চনশ্চ ়েই এেটু  াললা আলেন।  উচন  খন চমচটিং-এ 

এলসলেন…োল  ার্ার আলগ তুতুলচদর সলে আর এের্ার পদখা েলর প লত হলর্।  

  

চর্বাখা র্লললা, অচল, আই মাস্ট পস, পতামার ঐ তুতুলচদ ইজ আ পেই  উল ়োমোন! 

  

অচল র্লললা, আমরা পদলব োেলত চেন্তু তুতুলচদলে পদলখচে, দারুণ লাজুে, োরুর 

সলে  াললা েলর েোই র্ললত পারলতা না।  

  

এেটু পেলম অচল আর্ার র্লললা, অলনলে  ালর্ লাজুেরা রু্চঝ সর্ সম ়ে খুর্ দুর্বল হ ়ে।  

তা।  চঠে না।  পোলনা পোলনা সমল ়ে লাজুে পমল ়েরাও সাঙ্ঘাচতে মলনর পজার পদখালত 

পালর।  আচম পোটলর্লা পেলেই তুতুলচদলে খুর্ অোডমা ়োর েচর।  

  

ওরা পুলরা চমচটিং না শুলন আর্ার পর্চরল ়ে পড়েললা।  হঠাৎ আজ পর্ব গরম পলড়ে পগলে।  

আলমচরোর অল্পর্ল ়েসী টুচরস্টরা পগচি পলর রাো ়ে ঘুরলে।  লিলন প  এরেম স্বল্পর্াস 
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মানুষ পদখা প লত পালর, পস সম্পলেব অচলর পোলনা ধারণাই চেল না।  ইিংচরচজ সাচহলতে 

পস ইিংলোলির গরলমর পোলনা র্ণবনা পলড়েচন।  

  

চটউর্ পস্টবালনর চদলে প লত প লত অচল র্লললা, এই ইিংলোি ঘুলর চগল ়ে এে সম ়ে 

আমালদর পদলবর পলালেরা েী রেম পাক্কা সালহলর্র  ার্ েরলত! আজ সোলল পদখলুম, 

পতামালদর র্াচড়ের উলটাচদলে এেজন রু্লড়ো ইিংলরজ খাচল গাল ়ে র্াগালন মাচট খুেঁড়েলে।  

আলগ।  আমার ধারণা চেল, সমুলদ্রর ধালর োড়ো আর পোোও সালহর্রা খাচল গা হ ়ে না! 

  

পােঁি-সাতচট পেলল চসেঁচড়ের ওপর চদল ়ে হুড়েমুড়ে েলর নামলত নামলত অচললদর ধাক্কা চদল ়ে 

পঠলল িলল পগল।  অচল চর্বাখার চদলে তাোললা, প ন পস র্ললত িা ়ে, এই চে চর্খোত 

চেচটব  দ্রতার নমুনা? 

  

চর্বাখা র্লললা, র্ােঁচদলের পরচলিং ধলর িললা।  পট্রন ধরার তাড়ো ়ে এইসর্ চটন এজারলদর 

পোলনা োন োলে না।  

  

অচলর স্ব ালর্ পোলনা চতক্ততা পনই।  এেটু পলরই পস র্লললা, আমার চেন্তু লিন বহরটা।  

খুর্  াললা পললগ পগলে।  আমার েল্পনার সলে অলনেটাই পমললচন  চদও, তরু্ সর্ 

চমচলল ়ে খুর্ লাই চল।  

  

–তা হলল, তুচম ইিংচলব চলটলরিার পড়েলত আলমচরো  ালে।  পেন? ইিংলোলিই পড়েলত 

পারলত।  

  

–এখালন আমালে পে স্কলারবীপ পদলর্? 

  

–অোলমচরো ়ে পগলল পতামার োলিার বে অলনে পর্চব হলর্।  ওখানোর েোম্পাসগুললা 

চহচপলত  লর পগলে।  চর্টচনেলদর দল, তারপর চহচপরা এলস পহাল ওল ়েস্টানব ও ়োলল্ডব 

পপাবালের েনলসপ্ট, আরও অলনেগুললা  োলুজ-এ খুর্ পজার ধাক্কা চদল ়েলে! শুলনচে 
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ওখানোর েোম্পালসর মালঠই পজাড়ো ়ে পজাড়ো ়ে পেলললমল ়ে শুল ়ে োলে।  নতুন এেটা 

পিাগান উলঠলে।  পমে লা , নট ও ়োর।  

  

–সাউিস্ গুড।  আলমচরোনরা  ুদ্ধ িা ়ে না? 

  

–ই ়োিংগার পজনালরবান িা ়ে না।  চ ল ়েৎনাম  ুলদ্ধর চর্লরাচধতা পেলেই পতা চহচপ 

মু লমলন্টর শুরু।  

  

–তা হলল র্ািংলালদলব প  এত অতোিার হলে, পপ্রচসলডন্ট চনিন তার প্রচতর্াদ না েলর 

পাচেোলনর চমচলটাচর পরচজমলেই সালপাটব চদল ়ে  ালে পেন? 

  

–পসটা পতা সরোলরর র্োপার, পস্টট পাও ়োর।  পপন্টাগন।  র্ড়ে র্ড়ে আমবস 

মোনুফোেিারারলদর িালপ আলমচরোন সরোর পষচের্ীলত সর্ সম ়েই পোোও না 

পোোও  ুদ্ধ।  িাচলল ়ে প লত িা ়ে।  চেন্তু ফর দা ফাস্ট টাইম অোলমচরোন ই ়েুে এই 

সরোচর পচলচসর চর্রুলদ্ধ পগলে।  গা ়েে র্র্ চডলান, েচর্ অোললন গীনস্ র্াগব এরা অলনলে 

ঘুলর ঘুলর র্ািংলালদব চ েচটমলদর জনে িােঁদা তুললে।  

  

রাচত্তলর অচলর পনমত্ন  তার র্ান্ধর্ী িন্দনার র্াচড়েলত।  িন্দনা খুর্ েলর ধলরলে, তালে 

প লত হলর্ই।  িন্দনারা োলে চরচডিং পস্টবালনর োলে, তারা পস্টবালন অলপক্ষা েরলর্ অচলর 

জনে।  চর্বাখা অচললে পট্রলন তুলল চদল।  

  

চর্লললতর পট্রলন পেউ োরুর সলে প লি েো র্লল না।  েম্পাটবলমলন্ট িার পােঁিজন  রতী ়ে 

নারীপুরুষ রল ়েলে, তারাও পিালখ পিাখ পড়েলল মুখ ঘুচরল ়ে পন ়ে।  প্রা ়ে সেললরই হালত 

এেখানা েলর র্ই চেিংর্া খর্লরর োগজ।  চসলনমা ়ে এরেম পচশ্চমী পট্রলনর দষবে অলনে 

পদলখলে অচল, চেন্তু পাবাপাচব র্লস োেললও প  মানুলষ মানুলষ এতখাচন দূরত্ব হলত 

পালর তা পস এই প্রেম অনু র্ েরললা।  
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েম্পাটবলমলন্ট  লেটির চ ড়ে।  চরচডিং-এ নামলর্ অলনলেই।  হঠাৎ  চদ পট্রন পেলড়ে পদ ়ে এই 

 ল ়ে অচল এেটু র্েে ালর্ই নামলত পগল, তালত পস এেটা ঠোলালঠচলর মলধে পলড়ে 

পগল।  প্লোটফলমব পা চদল ়েই পস অনু র্ েরললা তার হাতটা খাচল।  হোির্োগ পোো ়ে 

পগল? পট্রলন পফলল এললা? না, র্োগটা পস সর্ সম ়ে পোললর ওপর পরলখচেল, পসটা 

চনল ়েই উলঠ দােঁচড়েল ়েচেল।  তাহলল–  

  

অচলর মাোটা চঝমচঝম েলর উঠললা।  চর্বাখার র্ার্া প্রেম চদনই সার্ধান েলর 

চদল ়েচেললন এখানোর পট্রলন প্রা ়েই পলেটমাচর আর চেনতাই হ ়ে।  এই প্রেম অচল 

চর্বাখালে র্াদ চদল ়ে এো পট্রন জাচনব েরললা।  চ লড়ের মলধে পেউ তার র্োগটা পটলন 

চনল ়ে পগলে! 

  

হাতর্োলগর মলধে রল ়েলে পাসলপাটব, পপ্ললনর চটচেট, চতচরব-র্চত্রব পাউি েোব, দুলবা 

ডলার ট্রা াসব পিে, জরুচর চঠোনা পলখা এেটা পনাট র্ই, এে পজাড়ো পসানার দুল।  

পপ্ললনর চটচেটটা পস আজ চনল ়ে পর্চরল ়েচেল তার আলমচরোর োইট েনফামব েরার জনে।  

পর পর অলনেগুললা   ়ে অচলর বরীলরর মলধে পাে পখলত লাগললা, চটচেট হারার্ার 

জনে পস আর আলমচরো প লত পারলর্ না, র্ার্লুদা এ ়োরলপাটব পেলে চফলর  ালর্, 

পমচরলোি ইউচন াচসবচটলত তার  চতব হর্ার চদন পপচরল ়ে  ালর্, পাসলপাটব পনই র্লল 

তালে পুচললব ধরলর্, তারপর অপমান েলর তালে পদলব পফরত পাঠালর্…।  

  

প্লোটফমব প্রা ়ে খাচল হল ়ে পগলে, িন্দনা আর তার স্বামী মলনাজ এলস পদখললা অচল পট্রন 

লাইলনর চদলে চস্থ্র  ালর্ পিল ়ে দােঁচড়েল ়ে আলে।  তার মুখখানা রক্তবূনে।  িন্দনা তালে ধলর 

এেটা ঝােঁেুচন চদলত অচল খুর্ আলে আলে র্লললা, আমার সর্ পবষ! 

  

র্োপারটা অর্বে এত গুরুতর চেেু ন ়ে।  মলনাজ সর্ শুলন র্লললা, ডুচপ্ললেট পাসলপালটবর 

র্ের্স্থ্া হল ়ে  ালর্, আর্ার ইউ এস চ সা চনলত হলর্।  োনা ়ে ডাল ়েচর েরলল চটচেটও 

পাও ়ো  ালর্, ট্রা লাসব পিলের নম্বরগুললা আলাদা েলর পরলখলেন পতা? আর  া পগলে 

তা পতা পগলেই— 
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প্রেলমই তারা অচললে চনল ়ে পগল োনা ়ে।  অচফসারচট সহানু ূচতর সলে সর্ শুলন 

র্লললন, এই লাইলন এেটা গোিং অপালরট েরলে, প্রলতেেচদনই এেটা-দুলটা পেস 

চরলপালটবড হলে, এর্ার ওরা ধরা পলড়ে  ালর্! তারপর চতচন মলনাজলে চজলেস েরললন, 

পস্টবালনর পুরুষলদর ট ়েললটটা এের্ার পদলখ এলসলেন পতা? 

  

তকু্ষচন আর্ার চফলর  াও ়ো হললা পস্টবালন।  অচল আর র্উলে দােঁড়ে েচরল ়ে মলনাজ েুলট 

িলল পগল, চফলর এললা হাসলত হাসলত।  অচফসারচট চঠেই র্লললেন।  চেনতাইর্াজরা 

র্োগটা সলে চনল ়ে  া ়ে না, প তলরর চজচনসগুললা র্ার েলর র্োগটা পফলল পরলখ  া ়ে 

োোোচে পোলনা ট ়েলললট র্া ট্রোব েোলন।  পপ্ললনর চটচেট আর পাসলপাটবটাও ওরা 

অপ্রল ়োজনী ়ে পর্ালধ পরলখ পগলে।  র্াচে চজচনসগুললা আর পার্ার আবা পনই।  ট্রা লাসব 

পিলের নম্বর পলখা োগজটাও অচল আলাদা েলর রালখচন।  

  

মাত্র আধঘণ্টার জনে অচলর জীর্নটা এলের্ালর চর্স্বাদ হল ়ে চগল ়ে চেল, এখন আর্ার পস 

এেটা চর্রাট স্বচের চনিঃশ্বাস পফলললা।  এর আলগ পোলনাচদনই তার পসরেম চেেু চজচনস 

হারা ়েচন, প্রেম চর্লদলব এলসই পস সর্বস্বাত হলত র্লসচেল! লজ্জা ়ে-দুিঃলখ-অচ মালন তার 

আত্মহতো েরার েোও মলন পজলগচেল পসই সমল ়ে।  ঘটনা পচরর্তবলনর দ্রুততা ়ে পস 

দারুণ লাত পর্াধ েরললা।  

  

পপ্রচসলডচন্স েলললজ অচলর সহপাচঠনী চেল িন্দনা।  উচ্চচর্ত্ত পচরর্ালরর পমল ়ে, 

পড়োশুলনালতও চেচল ়োন্ট চেল, গ্রোজুল ়েট হর্ার আলগই চর্ল ়ে েলর িলল আলস এলদলব।  

  

অচল আর িন্দনালে র্াচড়েলত নাচমল ়ে মলনাজ িলল পগল ওলদর আড়োই র্েলরর পেলললে 

চেেু দূলরর এে আত্মীল ়ের র্াচড়ে পেলে চনল ়ে আসলত।  স্বামী স্ত্রী দু’জলনই িােচর েলর, 

তাই প্রলতেেচদন দু’জলন পর্রুর্ার সম ়ে চবশু সতানলে অনের্াচড়েলত পরলখ  া ়ে।  

  

অচল লক্ষ েরললা, িন্দনার মুলখ এেটা লাচতর োপ।  সোল সালড়ে সাতটা ়ে পর্রুলত হ ়ে 

তালে, পস োজ েলর এেটা পডফ অোি ডামর্ স্কুলল।  এেদা ইিংলরচজ সাচহলতের 

পমধাচর্নী োত্রী পডফ অোি ডামৰ স্কুলল েী োজ েলর তা আর চজলেস েরললা না অচল।  
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মলনাজ পমোচনেোল ইচিচন ়োর, েো ়ে েো ়ে পস র্লল, আচম চমচেচর মানুষ, র্ই-টই 

চেেু পচড়ে না।  

  

দু’খানা পর্ডরুলমর পোট র্াচড়ে।  আজ েুচটর চদন ন ়ে, তাই সারাচদন পখলটখুলট চফলর 

িন্দনালে এখন রা্ন া েরলত হলর্।  অচলর লজ্জা েরলত লাগললা।  তার চর্লবষ চেেু খার্ার 

ইলে পনই, চেন্তু িন্দনা পস েো চেেুলতই শুনলে না।  ওরা চনলজরা অনা ়োলসই সোিউইি 

পখল ়ে িাচলল ়ে চদলত পারলতা, চেন্তু অচতচেলে তা পদও ়ো  া ়ে না।  এখালন  ারাই অচললে 

পনমত্ন  েলর, তারাই  াত-ডাল-মালের পঝাল খাও ়োর্ার পিটিরা েলর।  অচল মাত্র 

েল ়েেচদন আলগ পদব পেলড়ে এলসলে,  াত-মালের জনে তার এেটুও অ ার্লর্াধ পনই, 

পস চর্চলচত খার্ার স্বেলন্দ পখলত পালর, চেন্তু এরা পেউ তা রু্ঝলর্ না।  চেিংর্া অচলর 

মতন পদব পেলে সদে আগত োরুেলে পদখললই পর্াধহ ়ে এলদর চনলজলদর  াত-মাে 

খাও ়োর ইলেটা পজলগ ওলঠ।  
  

পেলললে আনলত চগল ়ে মলনাজ তার জামাইর্ারু্র সলে দু’এে পগলাস র্ী ়োর পান েলর 

আলস, তাই তার চফরলত এেটু পদচর হ ়ে।  রা্ন াঘলর িন্দনালে সাহা ে েরলত েরলত অচল 

চজলেস েরললা, এখালন পেমন আচেস পর, িন্দনা? 

  

পপেঁ ়োজ োটা োচমল ়ে িন্দনা অচলর চদলে েল ়েে পলে গাঢ়ে  ালর্ তাচেল ়ে রইললা।  

তারপর র্লললা, এে এেচদন রাচত্তলর মলন হ ়ে একু্ষচন পদলব চফলর  াই।  আর্ার 

সোললর্লা উলঠ পসই ইলেটা িলল  া ়ে।  

  

অচল র্লললা, তুই পতা চর্ল ়ের পর পসই প  িলল এচল, আর এের্ার পর্ড়োলতও পগচল না! 

  

িন্দনা র্লললা, টাো জমাচে।  এখলনা র্াচড়ে চেনলত পাচরচন।  তা োড়ো র্াচ্চাটা হললা–

এখালন এত খাটলত খাটলত প্রাণ পর্চরল ়ে  া ়ে প  আমার মলন হ ়ে, এের্ার পদলব পগলল 

আর আমার চেেুলতই এখালন চফরলত ইলে েরলর্ না।  আর  াই র্ল, পদলব চর্না পচরশ্রলম 

চদন োটার্ার মতন সুখ এখালন পাচর্ না! 
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–তাহলল এখালন েী আলে? চেলসর টালন অলনলেই পেলে  া ়ে? 

  

–এে ধরলনর চসচেউচরচট।  এখালন পেললটালে প জাল খাও ়োলত হলর্ না, চঠে মতন 

পলখাপড়ো পবখার সুল াগ পালর্, আমরা দু’জলন আর দব র্ের িােচর েরলত পারলল  া 

টাো জমলর্, তালত র্াচে জীর্নটা চনচশ্চলত িলল  ালর্।  এখালন পলালে সুখ পখােঁলজ না, 

আরাম পখােঁলজ।  পমলটচর ়োল েমফটব।  

  

–পপ্রচসলডচন্স েলললজ পড়োর সম ়ে িন্দনা র্েনাচজবর মুলখ েখলনা টাো প ়েসার আললািনা 

শুচনচন।  আমালদর ধারণা চেল, তুই  াললা েলর টাো গুনলতই জাচনস না।  এেচদন েচফ 

হাউলস সালড়ে সাত টাোর চর্ল হল ়েচেল, তুই েুচড়ে টাোর পনাট চদল ়ে র্ললচেচল খুিলরা 

পফরত িাই না, পতার মলন আলে? আমরা সর্াই চমলল পিেঁচিল ়ে উলঠচেলুম!  

  

–তখন র্ড়ে সরল আর পর্াো চেলুম পর, অচল।  আমালদর র্ার্া মাল ়েরা আমালদর আদর 

 লত্নর তুললা ়ে মুলড়ে রাখলতা।  অলনে চেেুই জানলত রু্ঝলত চবচখচন।  এলদলব চহলসর্ী 

হলতই হ ়ে।  এখানোর প  পোলনা ইচি ়োনলদর র্াচড়েলত চগল ়ে তুই শুনচর্ র্াচড়ে আর গাচড়ের 

গল্প।  আমার েী মলন হ ়ে জাচনস, অচল, সুখ েোটা পর্াধহ ়ে এেটা চফললাসচফেোল 

ধাপ্পা, আমালদর পদলবই র্া ে’জন মানুষ সচতেোলরর সুলখ োলে? সাধারণ মানুলষর সুখ 

নালম এেটা এচলউচস  র্োপালরর পপেলন পোটা উচিত ন ়ে, তার পিল ়ে র্াচড়ে-গাচড়ে  াললা 

খাও ়ো-দাও ়ো, এসর্ পপললই পতা জীর্নটা আরালম োলট! 

  

–হ ়েলতা এর পলরও চনলজর  াললা লাগা র্লল এেটা র্োপার আলে পর, িন্দনা।  

পসইজনেই পেউ পেউ এইসর্ চক্রিার েমফটব পেলড়েও পতা িলল  া ়ে।  পপ্রচসলডচন্স 

েলললজর  াললা  াললা পেললরা র্লন জেলল চগল ়ে চপজান্ট মু লমন্ট অগবানাইজ েরলে।  

  

–পদলবর অর্স্থ্া পতা খুর্ খারাপ শুনলত পাই।  েলোতা ়ে পরাজ খুন হলে।  এখালন 

েলোতার নাম শুনললই সর্াই ঠাট্টা েলর।  তুই িলল এলসচেস  াললা েলরচেস।  পতার 

পসই র্নু্ধ, েী প ন নাম, অতীন, তাই না? পস চেেুচদন লিলন এলস চেল শুলনচে, পস নাচে 
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পজল পেলে পাচলল ়ে এলসলে? আর পদচর েচরস চন, পতারা দু’জলন এর্ার এেটা চেেু 

চঠেঠাে েলর ফোল! 

  

র্াচ্চালে চনল ়ে মলনাজ চফলর এললা, আর এচর্ষল ়ে পোলনা েো হললা না।  

  

আলগই চঠে চেল অচল আজ রাতটা এখালনই পেলে  ালর্।  তরু্ পর্বী রাত প বত গল্প 

হললা না।  েুচট পনর্ার উপা ়ে পনই, োল প ার পেলেই িন্দনা আর মলনাজলে োলজ 

পর্রুর্ার পতাড়েলজাড়ে েরলত হলর্।  মলনাজ আর িন্দনার র্ের্হার পদলখ চেেু পর্াঝা না 

পগললও অচলর পেন প ন মলন হলত লাগললা, ওলদর দু’জলনর মলধে চেলসর প ন এেটা 

টানালপালড়েন িললে।  িন্দনা অনেচদলে মুখ পফরাললই তার মুখখানা চর্ষণ্ণ হল ়ে  া ়ে, 

মলনালজর চিরু্লে চঝচলে চদল ়ে  া ়ে এেটা চেেু অস্বচে র্া চর্রচক্তর পরখা।  এত পীড়োপীচড়ে 

েলর িন্দনা অচললে চনলজর র্াচড়েলত চনল ়ে এলস রাখললা, হ ়েলতা পস চনলজর েো চেেু 

র্ললর্ চঠে েলরচেল, অেি প্রাণ খুলল চেেুই র্লললা না।  িন্দনা মলন েলর, সুখ েোটা 

এেটা চফললাসচফেোল ধাপ্পা! এটা পতা এে ধরলনর চসচনচসজম,  া িন্দনার মতন 

পমল ়ের োে পেলে আবাই েরা  া ়ে না।  

  

চর্োনা ়ে শুল ়ে অচলর আর্ার মলন পড়েললা র্োগ হারার্ার ঘটনাটা।  তার মমবমূল প বত 

এলের্ালর োেঁচপল ়ে চদল ়েচেল।  পিার-লজালচ্চার পষচের্ীর সর্ পদলবই আলে, ইিংলোলিই র্া 

োেলর্ না পেন? ইিংলরজলদর পলখা ক্রাইম পস্টাচর েী পস পলড়েচন? তরু্ েল ়েে চমচনলটর 

জনে অচলর মলন হল ়েচেল, এই েী  ারলতর তুলনা ়ে অলনে উ্ন তলদলবর আইন বষেলার 

নমুনা? টাো প ়েসা  া পগলে  াে, তরু্  াচগেস পাসলপাটব আর চটচেটটা পফলল পগলে।  

তা না হলল র্ার্লুদার সলে আর পদখা হলতা না! আর অচলর লিন  াললা লাগলে না।  

পরশু সলন্ধলর্লা তার োইট, পসই পরশু প ন েত দূলর! র্ার্লুদা চে এখনও দাচড়ে 

পরলখলে? 

  

অচলর ঘুম আসলে না, এই চর্োনাটা ়ে এেটা চবশু-গন্ধ।  এলদলব খুর্ র্াচ্চা পেলল-

পমল ়েরাও মা-র্ার্ার োে পেলে আলাদা পবাও ়ো অল েস েলর।  উত্তর েলোতা ়ে 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 612 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িন্দনালদর মে র্ড়ে র্াচড়ে, পস র্াচড়েলত অতত চতচরব-িচিবজন মানুষ পদলখচেল অচল, 

আর এখালন িন্দনার পেলললে পদখর্ার জনে এেজনও পেউ পনই।  চঝ-িাের রাখার প্রশ্নই 

ওলঠ না, মলনালজর দাদা-লর্ৌচদরা োোোচে না োেলল িন্দনার পেলললে পে রাখলতা 

সারাচদন?।  

  

অচল চর্োনা পেলড়ে জানলার োলে এলস দােঁড়োললা।  সারাচদন গরলমর পর চঝরচঝর েলর 

র্ষচটির পড়েলত শুরু েলরলে।  সামলনর র্াগালন দু চতনলট পগালাপ গাে, পসই র্ষচটিরলত মাো 

ঝােঁোলে।  এের্ার র্াইলর পর্চরল ়ে র্ষচটির চ জলত ইলে েরলল অচলর, চেন্তু সদর দরজাটা 

খুললত পগলল ব্ হলর্, অচল আলগই লক্ষ েলরলে প  প তলরর সুইইিং পডারটা খুললত 

পগললই েোেঁি েলর ব্ হ ়ে, তালত িন্দনারা পজলগ উঠলত পালর।  অচল এেদষচটিরলত 

র্াগানটার চদলে পিল ়ে রইললা।  চর্চলচত পগালাপ ফুললর ওপর ঝলর পড়েলে চর্চলচত র্ষচটির।  

পদলব োের্ার সম ়ে চর্ললত েোটা শুনললই এে ধরলনর পরামাি হলতা, এখন অচল 

সচতেই পসই চর্লললত এলসলে, চেন্তু তীে পোলনা অনু র্ তালে োেঁ চপল ়ে পদ ়েচন।  

অোলমচরো চে এর পিল ়ে খুর্ পর্বী আলাদা হলর্? 

  

এে ঝলে তার মলন পড়েলে র্ার্লুদার মুখ, আর্ার পলরর মুহূলতব মলন আসলে পেৌচবে 

আর পমপমলদর েো।  র্ার্লুদা আর পেৌচবে দুই প্রালণর র্নু্ধ, অেি দু’ জলনর জীর্ন 

িলল পগল দু’ চদলে।  পজল প লঙ পাচলল ়ে এলসলে পেৌচবে, দু হালত চর ল ার িাচলল ়েলে, 

এসর্ গলল্প পবানা  া ়ে, চসলনমা ়ে পদখা  া ়ে, চেন্তু তালদর অচত পচরচিত পেৌচবে পসই 

রেম এেটা ঘটনার সচতেোলরর না ়েে।  র্ার্ার মুলখ িট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠলনর ঘটনা 

শুলনলে অচল, র্ইলতও পলড়েলে, মাস্টারদা, গলণব পঘাষ, অনত চসিং-এর মতন র্ীর 

প াদ্ধালদর সলে পেৌচবেলদর তুলনা েরলত ইলে েলর।  পেৌচবেলে র্ােঁিলতই হলর্।  

পমপম আর পেৌচবলের েো মলন পড়েললই অচলর রু্েটা ়ে এেটু র্েো হ ়ে।  

  

র্ার্লুদা আলমচরো ়ে রল ়েলে র্লল অলনলে তালে  ুল রু্ঝলে।  ওলদর পাচটবর পেউ পেউ 

র্ার্লুদার নালম চর্রূপ মতর্ে েলর।  ওরা আসলল সর্ েো জালন না।  র্ার্লুদা পমালটই 
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আসলত িা ়েচন, তালে পজার েলর পাঠালনা হল ়েলে, পসই সম ়ে অর্স্থ্া অনে রেম চেল, 

পাচলল ়ে না এলল র্ার্লুদালে অনে পাচটবর পেললরা খুন েলর পফললতা।  

  

র্াগালনর পগালাপ গালের পালব অচল প ন পদখলত পপল র্ার্লুদালে।  পা-জামা আর 

খদ্দলরর পািাচর্ পরা, র্ষচটিরলত চ লজ পগলে তার িুল।  অচল চফসচফস েলর র্লললা, 

র্ার্লুদা, আচম আসচে, আচম আসচে, আচম আর পতামালে পেলড়ে দূলর োেলত পারচে 

না।  

  

পরচদন সোলল পোলনারেলম পেে ফাস্ট পখল ়েই ওরা পর্চরল ়ে পড়েললা।  িন্দনার পেলল 

এখনও ঘুলমাে, পসই অর্স্থ্া ়ে তালে পপৌেঁলে পদও ়ো হললা মলনালজর চদচদর র্াচড়েলত।  

মলনালজর চদচদ এখন পোলনা িােচর েরলেন না, পসই জনেই তােঁর োলে র্াচ্চাটালে রাখা 

 া ়ে।  এতর্ড়ে সুচর্লধর জনেই পতা িন্দনারা চরচডিং-এ পলড়ে আলে।  র্াচ্চাটা বচন-রচর্র্ার 

োড়ো র্ার্া-মালে  াললা েলর পদখলতই পা ়ে না।  

  

অচল এো এো পোচডিংটন পস্টবালন নামললা পচরপূণব আত্মচর্শ্বাস চনল ়ে।  হালতর র্োগটা 

পস পদালালে, পেউ এলস চনে পতা আর এের্ার! িন্দনালদর োে পেলে তালে পােঁিটা 

পাউি ধার েরলত হল ়েলে, চর্বাখালে র্ললত হলর্ এেটা পিে পাচঠল ়ে চদলত।  

  

আজ পেলে চর্বাখার আর্ার োজ শুরু, পস সারাচদন অচললে সে চদলত পারলর্ না।  চটউর্ 

পরললর মোপ পদলখ অচল এো এো ঘুলর পর্ড়োলত পালর।  চেন্তু  ালর্ পোো ়ে? পনাট র্ইটা 

পখা ়ো পগলে, তুতুললর র্াচড়ের চঠোনা চেিংর্া পফান নম্বর তার মলন পনই।  ইস, তুতুলচদ 

 ার্লর্, অচল আর এের্ার তার পখােঁজও চনল না! 

  

লিলনর চমউচজ ়োম চেিংর্া আটব গোলাচরগুললালত ঢুেলত পোলনা প ়েসা লালগ না।  এই 

এেটা র্ড়ে সুচর্লধ।  দবটা র্াজর্ার পর অচল আর্ার পটট গোলাচরলত ঢুলে পড়েললা।  এখালন 

অলনেক্ষণ োটালনা  া ়ে।  পস এো, স্বাধীন, প খালন খুচব প লত পালর, আজই প ন পস 

লিন বহলর প্রেম ঘুলর পর্ড়োলে।  পস পদখলত পালে েচর্-চবল্পীলদর লিন, ইচতহালসর 

লিন।  তরু্, মলনর মলধে পোো ়ে প ন খিখি েলর।  পষচের্ীর অনেলদলবর আগন্তুেরা 
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প  ালর্ লিনলে পদখলর্, এেজন  ারতীল ়ের পলক্ষও চে ততটা মুগ্ধ ালর্ পদখা সম্ভর্? 

দু পবা র্েলরর চেচটব বাসলনর েো মলন পলড়েই  া ়ে।  এে এেটা পমাটা পমাটা োমও ়োলা 

প্রািীন র্াচড়ে পদখলল মলন হ ়ে, েললাচনর েুচললদর রক্ত জল েরা টাো ়ে চে এসর্ ততচর 

হ ়েচন? অর্বে পদখলত পদখলত পিালখ সল ়ে পগলল চেেুচদন পলর আর এসর্ মলন পড়োর 

েো ন ়ে! 

  

রাো চদল ়ে অলনেক্ষণ ঘুরললা অচল, হাইড পােব েনবালর র্লসও চেল চেেুক্ষণ, তরু্ এেজন 

পেউও তার সলে েো র্ললচন।  তার চদলে তাচেল ়েলে অলনলে,  চদও বাচড়েপরা নারী 

এখালন দুলব  চেেু ন ়ে, তাহললও চেেু পলাে, হ ়েলতা তারা েনচটলনলন্টর টুচরস্ট, বাচড়েপরা 

পমল ়েলদর চদলে চফলর চফলর িা ়ে।  চেন্তু পেউ আলাপ েরলত এচগল ়ে আলস না।  র্েচক্ত 

স্বাতলন্ত্রর এই িরম রূপচট পদলখ অচল আহত হ ়ে না, চর্চস্মত পর্াধ েলর।  এেটা ব্ও 

উচ্চারণ না েলর এ বহলর সারাচদন পঘারাঘুচর েলর র্াচড়ে পফরা  া ়ে।  
  

হঠাৎ র্ষচটির নামলত অচললে র্াচড়ে পফরার পট্রন ধরলতই হললা।  

  

পরচদন চর্বাখা আর তার র্ার্া তালে তুলল চদলত এললন চহেলরা এ ়োরলপালটব।  অচলর 

োলে এেটাও ডলার র্া পাউি পনই।  পবষপ বত টাো হারার্ার ঘটনাটা পস চর্বাখালদর 

োলে র্ললত পালরচন, িন্দনার ধারটাও পবাধ পদও ়ো হললা না।  টাো-প ়েসা আর লাগলর্ 

চেলস? চনউ ই ়েলেবর পজ এফ পে এ ়োরলপালটব র্ার্লুদা তালে চনলত আসলর্, সর্ চঠে 

হল ়ে আলে।  

  

সুটলেস পিে ইন েরার পর অচল চর্বাখা আর তার র্ার্ার োে পেলে চর্দা ়ে চনল ়ে 

প তলর ঢুলে পগল।  এরপর র্ার্লুদার ওপর তার পুলরাপুচর চন বরতা।  মাঝখালন আর পেউ 

রইললা না।  অচল হঠাৎ এেটু মুিচে হাসললা।  চনউ ই ়েলেব পপ্লন পেলে পনলমই পস 

র্ার্লুদালে র্ললর্, আচম চনিঃস্ব হল ়ে পতামার োলে এলসচে।  

  

সলে এেটাও প ়েসা না োেলল পেমন প ন অসহা ়ে অসহা ়ে লালগ।   চদও অচল র্ারর্ার 

চনলজলে পর্াঝালে, মাঝখালন প ়েসা খরি েরার পোলনা প্রশ্নই উঠলে না।  চর্মানচট এর্ার 
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এে লালফ আটলাচন্টে পাচড়ে পদলর্,  াত্রীরা শুধু খালর্ আর ঘুলমালর্।  পেউ পেউ অর্বে 

চনলজর প ়েসা ়ে মদ চেলন খা ়ে।  

  

অচলর পালব এেজন মাঝর্ ়েসী পুরুষ র্লসলে, মুখ পদলখ মলন হ ়ে মধেপ্রালিের মানুষ।  

গাল ়ে এেটু এেটু রসুলনর গন্ধ।  চর্মানচট আোলব ওড়োর পলরই পস সীট-লর্ট খুলল পাব 

চফলর অচললে চজলেস েরললা, পাচেোনী? ইচি ়োন? 

  

পলােচট ইিংচরচজ র্লল  াঙা  াঙা, তার েণ্ঠস্বলর এেটা সরল,  াললা মানুষীর  ার্ আলে।  

এই প  চর্না চিধা ়ে তার আলাপ েরার পিটিরা, এটালতই অচল এেটা প্রািেলদবী ়ে স্পবব 

পা ়ে।  পলােচটর র্াচড়ে ো ়েলরা বহলর, পস চবোলগালত পেললর সলে পদখা েরলত  ালে, 

তার পেলল পসখালন স্থ্াপতেচর্দো চনল ়ে পড়োশুলনা েলর।  

  

অচল র্লললা, পতামরা এে সম ়ে চপরাচমড র্াচনল ়েলে, আর এখন পসই পতামরাই চনলজর 

পেলললদর স্থ্াপতেচর্দো পবখার জনে আলমচরো পাঠালো? 

  

পলােচট গলা োেঁচপল ়ে হা হা বল্ পহলস উঠললা।  

  

আলগ হ ়েলতা অচলর এই ধরলনর হাচস েেবব চেিংর্া স েতাসম্মত মলন হলতা না, চেন্তু 

এখন মলন হললা, পস প ন পোলনা মরু ূচমর পর্দুইলনর হাচস শুনললা এই চর্মালনর মলধে।  

তার পর্ব পেন্দই হললা।  

  

পলােচট এেটু পলরই হুইচস্কর অডবার চদল ়ে অচললে চজলেস েরললা, পতামার জনে েী।  

পনলর্া? অচল চেেু িা ়ে না, পলােচটও নালোড়ের্ান্দা।  চজন, পোচন ়োে র্া ও ়োইন এেটা 

চেেু চনলতই হলর্।  অচলর আর্ার মলন পড়েললা তার োলে প ়েসা পনই।  পলােচটলে চনর্ষত্ত 

েরার জনে পস এেটা চেেু নরম পানী ়ে চেনলত পারলতা।  পলােচট পজার েলর এেচট 

পোট পর্াতল পরড ও ়োইন চনল অচলর জনে।  তার সচনর্বন্ধ অনুলরালধ অচল এেটুখাচন 

পঠােঁলট পোেঁ ়োলতও র্াধে হললা।  
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পর্ব পজালর পজালরই গল্প জুলড়ে চদল পলােচট।  পস বাচড়েপরা  ুর্তী এর আলগ দু’চতনজন 

মাত্র পদলখলে।   ারতী ়ে পুরুষলদর তুলনা ়ে  ারতী ়ে পমল ়েরা খুর্ েমনী ়ে হ ়ে।  অর্বে 

 ারলতর প্রধানমন্ত্রী এেজন মচহলা, চতচন পাচেোলনর সলে েী প ন এেটা গণ্ডলগাল 

েরলেন! পূর্ব পাচেোলনর সর্ মুসলমানলদর চতচন চহন্দু েলর চদলত িাইলেন না? এই 

রেম খর্রই পতা তােঁর পদলবর োগলজ পর্লরা ়ে।  পাচেোলনর পপ্রচসলডন্ট পতা এেজন 

আচমব পজনালরল, তােঁর সলে  ুদ্ধ েলর চে ঐ মচহলা পারলর্ন? 

  

তষতী ়ে পপগ হুইচস্ক পবষ েরার পর পলােচট অর্লীলাক্রলম অচলর উরুলত হাত রাখললা।  

  

অচল   ়ে পপল না।  পস তার নরম হালতর মুচঠলত পলােচটর হাত ধলর গ ীর চমনচতর সুলর, 

খুর্ আলে র্লললা, প্লীজ, এরেম েলরা না।  

  

পলােচট অর্াে পিালখ অচলর মুলখর চদলে পিল ়ে রইললা।  অচল আর্ার র্লললা, পতামার 

হাতটা সচরল ়ে নাও।  নইলল আমালদর র্নু্ধত্ব োেলর্ না! 

  

র্নু্ধত্ব ব্চটর মলধে প ন এেটা জাদু আলে।  পলােচট সলে সলে হাতটা সচরল ়ে চনল।  আর 

েো র্লললা না এেটাও।  এেটু পলর ঘুচমল ়ে পড়েললা।  

  

অচলর ঘুম আসলে না।  পালবর পলােচট তার উরুর প খানটা ়ে হাত পরলখচেল, পসই 

জা ়েগাটার বাচড়ে পস পপ্লন েরললা অলনের্ার।  প ন ঐ স্পববটা মুলে চদলত িাইলে।  পস 

জালন, ওরেম এেটু আধটু পোেঁ ়োেুেঁচ ়েলত চেেু আলস  া ়ে না।  পলােচট খারাপ ন ়ে, তার 

ওপর পোলনা পজার েলরচন, মলদর পনবা ়ে এেটু উেল হলত পিল ়েচেল।  

  

র্ার্লুদা োড়ো আজ প বত পেউ তালে পুরুষ চহলসলর্ স্পবব েরলত পালরচন।  এ জনে মলন 

মলন অচলর এেটু গর্ব আলে।  পিটিরা েলরলে অলনলে, এমনচে পমপম আর পেৌচবলের 

সলে পস  খন ঘাটচবলা ়ে  া ়ে, তখন পেৌচবলের এে র্নু্ধ তালে চনচর্ড়ে  ালর্ োমনা 

েলরচেল, দু’চতনর্ার জচড়েল ়ে ধলরলে।  চেন্তু েখলনা পমলন চনলত হ ়েচন, পোলনার্ারই 

িািালমচি েলর নাটেী ়ে দষলবের অর্তারণা েরলত হ ়েচন।  তার বাত দষঢ়ে প্রতোখোন অনেরা 
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চঠে পর্ালঝ–এই পজার অচলর আলে।  এেমাত্র র্ার্লুদাই তার পোলনা র্াধা র্া চনলষধ 

মালনচন, পসইজনে র্ার্লুদার জনেই তার বরীর মন উ্ুখ হল ়ে আলে।  

  

র্ার্লুদার সলে প্রেম পদখা হলল েী েী চমলেে েো র্ললত হলর্, অচল মলন মলন আর্ার 

ঝাচলল ়ে পন ়ে।  চর্লদলব  ারা এো োলে, তালদর হঠাৎ খারাপ খর্র চদলত পনই।  

মাচনেদার মষতুেসিংর্াদ পদও ়ো িললর্ না।  পজল প লঙ পালার্ার সম ়ে পেৌচবে প  

সাঙ্ঘাচতে আহত হল ়ে এখলনা মষতুের োোোচে রল ়েলে, তা র্লা  ালর্ না।  পমপমলে 

লালর্াজালর েী ধরলনর অতেিার েলরলে, তাও র্লার দরোর পনই।  ওরা সর্  াললা 

আলে ৷ র্ার্লুদার চপচসমচণ  াললা আলে।  লিলন প  তুতুলচদর এত র্ড়ে অপালরবন 

হল ়েলে, তাও উলিখ না েরাই সেত।  আর? 

  

আটলাচন্টে মহাসমুলদ্রর ওপর চদল ়ে উলড়ে  ালে চর্মান, ওপলর রাচত্রর আোব।  পমলঘর 

েলরর ওপর চদল ়ে  ালে র্লল িােঁদটা অলনে পর্বী উজ্জ্বল।  চর্মালনর মলধে অচধোিংব 

মানুষই এখন ঘুমত।  পসাজা হল ়ে র্লস আলে অচল।  প্রচত চমচনলট পস প্রা ়ে আট মাইল 

েলর এচগল ়ে।   ালে র্ার্লুদার চদলে।  

  

এের্ারও পস তন্দ্রা ়ে ঢলল পড়েললা না।  পুলরা সম ়েটা পজলগই োটাললা।  এে সম ়ে পজলগ 

উঠললা প তলরর আললা, ফুলট উঠললা সচট-লর্ট র্ােঁধার চনলদবব।  পালবর পলােচটর চপলঠ।  

আললতা েলর হাত পরলখ অচল ডােললা, প্লীজ পগট আপ! 

  

চপেিার পপাস্টোলডবর েচর্র মতন পদখা  ালে চনউ ই ়েেব বহর।  র্ড়ে র্ড়ে আললালোজ্জ্বল 

র্াচড়ে।  এম্পা ়োর পস্টট চর্চল্ডিং চিনলত অসুচর্লধ হ ়ে না।  এে ঝলে পদখা  া ়ে স্টোিু অফ 

চলর্াচটব।  

  

চর্মানচট  ূচম স্পবব েরার আলগর মুহূতব প বত ইচজপচব ়োন পলােচটর পিালখ মুলখ 

খাচনেটা আবঙ্কা জলমচেল।  মষদু ঝােঁেুচনচট লাগার পর পস অচললে চজলেস েরললা, 

পতামালে পেউ চনলত আসলর্ তত? না হলল আচম পতামালে পোলনা পহাটলল পপৌেঁলে চদলত 

পাচর।  
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অচল র্লললা, ধনের্াদ।  আমালে চনলত আসলর্ এেজন।  পতামার সলে েো র্লল আচম 

 লেটির আনন্দ পপল ়েচে।  

  

তারপলরই অচলর রু্েটা এের্ার পেেঁলপ উঠললা।   চদ র্ার্লুদা পোলনা োরলণ না আসলত 

পালর? তার োলে এেটা পটচললফান েরারও প ়েসা পনই।  পরমুহূলতবই পস এই 

আবঙ্কাটালে পঝলড়ে পফলল চদল।  র্ার্লুদার ওপর পস  রসা রাখলত পারলে না? পস এত 

দুর্বল? 

  

ইচমলগ্রবান, োস্টমস পপরুর্ার পরই পস পদখলত পপল অতীনলে।  এই দু’আড়োই র্েলর 

পস।  প ন আরও পরাগা আর লম্বা হল ়েলে, মুলখ দাচড়ে পনই, পস হাতোচন চদলে অচলর 

চদলে।  অচল প ন তার সুটলেসটা টানলত পারলে না।  ইলে েরলে সুটলেসটা পফললই 

েুলট প লত।  পেলললমল ়ে পরস্পরলে জচড়েল ়ে ধরলে, এখালনই িুমু খালে সর্ার সামলন।  

অচল িাইলে র্ার্লুদার রু্লের ওপর চগল ়ে ঝােঁচপল ়ে পড়েলত।  

  

অচল োোোচে আসলতই অতীন পর্ব পিেঁচিল ়ে র্ািংলা ়ে র্লললা, অচল! অচল! তুই এলসচেস 

তা হলল পবষ প বত! আমরা অলনেক্ষণ দােঁচড়েল ়ে আচে।  পপ্লন প্রা ়ে িচিব চমচনট পলট।  

  

তারপর অচল চেেু র্লার আলগই পস এেটু সলর চগল ়ে পালবর এেচট  ুর্তীর চদলে হালতর 

পািা তুলল র্লললা, আলাপ েচরল ়ে চদই, এ আমার র্ান্ধর্ী বচমবলা, আর বচমবলা এই 

হলে অচল।  

  

এর পলরও পস অচললে পোলনা েো র্লার সুল াগ না চদল ়ে র্লললা, পতামরা দু’জলন 

এখালন।  এেটু দােঁড়োও, আচম পদচখ চসদ্ধােব গাচড়েটা পোো ়ে পােব েরললা।  ও পর্িারা 

জা ়েগাই পাচেল না! 

  

অতীন পদৌলড়ে িলল পগল।  বচমবলা োলে এলস অচলর হাত ধলর চজলেস েরললা।  খুর্ 

টা ়োডব, তাই না? লিন পেলে এই জাচনবটা এেটানা এতক্ষণ, র্ড়ে পর্াচরিং।  আসুন  াই, 
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এই চদেটা ়ে সলর আসুন।  ওখালন র্ষচটিরর োেঁট লাগলে।  দু’চদন ধলর চনউ ই ়েলেব খুর্ র্ষচটির 

হলে।  লিলনর ওল ়েদার েী রেম চেল? 

  

অতীলনর র্ের্হালরর আড়েটিরতা পিালখ পড়েললও এই পমল ়েচটর েোর মলধে আতচরে সুরটা 

স্পবব েরললা অচললে।  প্রেম দববলনই পস বচমবলালে পেন্দ েলর পফলললা।  পস বচমবলার 

োে পেলে চনলজর হাত োচড়েল ়ে চনল না।  

৪১. সারাচদন এেটানা র্ষচটির পড়েলে 

সারাচদন এেটানা র্ষচটির পড়েলে।  এ র্ৎসর র্ষচটির অচত প্রর্ল।  

  

পুেুর-লডার্া-খাল-চর্ল এখন জলল টইটম্বুর, নদীগুচলও  লর চগল ়ে তটলরখা োচপল ়ে 

প লত িাইলে, পোলনা পোলনা পজলা ়ে র্নো শুরু হল ়ে পগলে।  িতুচদবলের প্রেষচত এখন 

সজল।  

  

শ্রার্ণ মাস  রসার মাস, আর্ার দুিঃলখরও মাস।  র্ষবার জল পপল ়ে ধান গাে খলখচলল ়ে 

র্ালড়ে, আর্ার অচতর্ষচটির হলল সর্ নটির হল ়ে  ার্ারও আবঙ্কা োলে।  এর্ালরর ফসললর 

সম্ভার্না এ প বত  াললাই।  তলর্, এেটানা র্ষবণ হলল অনোনে পরাজগারপাচত র্ন্ধ োলে, 

হাটর্াজার চঠেমতন র্লস না।  র্ািংলালদলবর সালড়ে সাত পোচট মানুলষর মলধে অলধবলেরও 

পর্বী মানুলষর চদন আচন চদন খাই অর্স্থ্া।  এে এেটা চদন নটির হলল তালদর উনুলন আেঁি 

পলড়ে না! 

  

অর্বে জনসিংখো এখন আর সালড়ে সাত পোচট পনই, পর্ব েমলত শুরু েলরলে, এর মলধেই 

পেঁিাত্তর-আচব লাখ মানুষ পাচড়ে চদল ়েলে  ারলতর চদলে।  েুচটির ়ো,  লবার, ম ়েমনচসিং, 

চিটাগািং, চদনাজপুলরর সীমাত চদল ়ে এখনও প্রচতচদন হাজালর হাজার নারী-পুরুষ িলললে 

এই র্ষচটিরর মলধে, সামানে পপােঁটলা-পুটচল মাো ়ে েলর।  দুলর্লা আহার না জুটললও মানুষ 

চনলজর চ লট- মাচট পেলড়ে িলল প লত িা ়ে না, তরু্ এরা  ালে চনেে প্রাণ র্ােঁিার্ার আবা ়ে, 

এরা পিালখর সামলন জ্বললত পদলখলে গ্রাম, গুচল পখল ়ে লুচটল ়ে পড়েলত পদলখলে দলল দলল 
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মানুষলে, স্বামীর সামলন ধচষবত হল ়েলে স্ত্রী,  াইলে খুন েলর পেলড়ে চনল ়ে প লত পদলখলে 

পর্ানলে, এমনচে চবশুর বরীর ও চে্ন চ ্ন  হল ়েলে পর্ ়েলনলট।  র্ষচটির র্াদলা, জল োদার 

মধে চদল ়ে উদভ্রাাত এই পলাতেরা জালন না সীমালতর ওপালর চগল ়ে তারা েী পালর্।  তরু্ 

তারা েুটলে তাড়ো-খাও ়ো অসহা ়ে প্রাণীর মতন এর্িং পলের মলধেও পোলনা পোলনা দল 

পলড়ে  ালে হানাদারলদর সামলন।  

  

 ারত সীমালতর চঠে ওপালরর পোট পোট বহরগুচললত হঠাৎ জনসিংখো হল ়ে পগলে 

চিগুলণর পর্বী।  এত বরণােবীলদর আশ্র ়ে পদর্ার র্ের্স্থ্া েরলত চহমচসম পখল ়ে  ালে রাজে 

সরোরগুচল,  ারা এমচনলতই চনলজলদর নানা সমসো ়ে জজবচরত।  আলগোর উিাস্তুলদর 

সমসোরই সমাধান।  েরা  া ়েচন,  ারত সরোরলে নতুন েলর খুললত হলে বরণােবী 

েোম্প।  এে দললর জনে মাোর ওপর আোদন, খাদে ও চিচেৎসার র্ের্স্থ্া েরলত না 

েরলতই এলস  ালে আরও দললর পর দল, এই জনলস্রালতর চর্রাম পনই।  আরও েত 

মানুষ আসলর্, েতচদন োেলর্ এরা? 

  

সারা পষচের্ী এই র্োপালর চনচর্বোর।  পোলনা পোলনা পদব বরণােবীলদর চেেু সাহা ে 

পাচঠল ়ে তালদর চর্লর্লের দা ়ে িুচেল ়ে চদলে, মূল সমসো সমাধালনর র্োপালর োরুর 

পোলনা আগ্রহ র্ষচটির পড়েলে েলোতা বহলরও, সারারাত এর্িং পলরর চদন 

  

র্ষচটিরলত র্ড়ে বহলরর জনজীর্ন এলের্ালর েি হল ়ে  া ়ে না, চেেু চেেু গাচড়ে-লঘাড়ো িলল, 

অচফস-োোচর পখালা োলে।  েলোতার জনসিংখোও সূফীত হলে চদন চদন 

আশ্র ়েপ্রােবীলদর আগমলন।  র্ািংলালদলবর  দ্রললােলশ্রণীর বরণােবীরা পোলনাক্রলম মাো 

পগােঁজর্ার স্থ্ান পপল ়েলে েলোতা ়ে, আর দমদম চর্মানর্ন্দলরর পর পেলে  লবার 

পরালডর দু ধালর, র্নগােঁ সীমাত প বত সাচর সাচর েোলম্প জড়োমাচর েলর রল ়েলে লক্ষ 

লক্ষ নাম-না-জানা নারী-পুরুষ।  

  

শ্রচমে অসলতাষ, খাদো ার্, দল-র্দললর রাজনীচত, নেবালপন্থী  ুর্েলদর সবস্ত্র 

আলন্দালন, এইসর্ সমসো ়ে পচশ্চমর্ািংলার আইনবষেলা ও অেবনীচত চর্প বে, তার 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 621 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ওপর হঠাৎ এই লক্ষ লক্ষ অনাহুত অচতচেলদর িাপ।  এলদর আহার-র্াসস্থ্ালনর র্লন্দার্ে 

েরার দাল ়ের পিল ়েও আর এেটা র্ড়ে   ়ে সর্ সম ়ে অলনলের মলন পজলগ আলে, আর্ার 

নতুন েলর দাো হাোমা শুরু হল ়ে  ালর্ না পতা? সাতিচিব সাললর পর পেলে  ারা 

র্াস্তুিুেত হল ়ে এলসলে,  ালদর অলনলেই এখনও মানলর্তর প্রাণীর মতন জীর্ন োটালত 

র্াধে হলে, তালদর মন পেলে চতক্ততার স্বাদ মুলে  ার্ার েো ন ়ে।  তারা চে এই 

নর্াগতলদর পমলন পনলর্? চর্লদবী ির ও স্বােবালন্বষী উস্কাচনদাতারাও এই সুল ালগ গণ্ডলগাল 

সষচটির েরলত পালর।  

  

চেন্তু আশ্চল বর চর্ষ ়ে, পসরেম চেেু এখনও পদখা  া ়েচন।  র্রিং পচশ্চমর্ািংলার অচধোিংব 

মানুষ আলর্লগ উত্তাল হল ়ে উলঠলে, অলনেচদন পর প ন উ  ়ে র্ািংলার চবচক্ষত পশ্রণীর 

মধে পেলে মুলে পগলে চর্লেলদর পরখা।  ধলমবর পিল ়ে র্ড়ে হল ়ে পদখা চদল ়েলে  াষার টান।  

নতুন েলর সর্াই  ার্লত শুরু েলরলে প  রাজধনচতে োরলণ র্ািংলালদব চিখচণ্ডত হললও 

পারস্পচরে আদান-প্রদান ও আত্মী ়েতার র্ন্ধন চে্ন  েরা চঠে হ ়েচন।  েলোতার 

অচফসগুচললত েমবিাচররা মালস এেচদলনর পর্তন দান েরলে বরণােবীলদর জনে।   ারত 

সরোর বরণােবীলদর র্ে ়ে র্হন েরার জনে অচতচরক্ত ডােমাশুল িাপালল পেউ আপচত্ত 

েলরচন।  দূরর্তবী পজলা বহর, গ্রামগলির মানুষও অসহা ়ে র্চহরাগতলদর জনে জা ়েগা 

েলর চদলে।  

  

 ালদর আলর্গ েম তারা সিংব ়ের্াদী হ ়ে।  এমন মানুষও আলে,  ারা চহন্দু-মুসলমানলদর 

প্রশ্ন  ুললত পালর না।  প্রোলবে চেেু না র্লললও তারা ঘলরা ়ো আললািনা ়ে প্রশ্ন পতালল, 

এই মুসলমানলদর এখন পতা আদর- ত্ন েলর খাও ়োলনা হলে, সর্ চমলট পগললই পদখলর্ 

ওরা আর্ার আমালদর বত্রু হল ়ে পগলে, িুচটল ়ে  ারলতর চনলন্দ েরলর্।  এখন পতা খুর্ 

র্ািংলা র্ািংলা েরলে, চেন্তু আসলল ওলদর মন-প্রাণ আরলর্র চদলে! 

  

 ালদর গাল ়ে পদব চর্ ালগর আেঁিড়েচটও লালগচন, তালদরও োলরা োলরা মলধে মাো িাড়ো 

চদল ়ে ওলঠ চহন্দু সাম্প্রদাচ ়েেতা।  পাচেোন দু টুেলরা হল ়ে  ার্ার সম্ভার্না ়ে তারা খুচব, 

োরণ পালবর মুসলমান রাষ্ট্রচট এর্ার দুর্বল হল ়ে  ালর্।   চদ র্ািংলালদব র্লল নতুন 
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রাষ্ট্রচটর সচতেই জ্ হ ়ে, তা হলল তার ওপলর পিাখ রাঙালনা  ালর্  খন তখন।  তারা 

িাপা গলা ়ে র্লল, আলর, এই প  সত্তর-আচব লাখ মানুষ ওপার পেলে এলসলে, এলর 

মলধে মুসলমান ে’জন? েোম্পগুললালত দোলখা চগল ়ে পর্বীর  াগই চহন্দু।  চেেু মুসলমান 

পনতা আর রু্চদ্ধজীর্ী েলোতা ়ে র্লস মজা মারলে, তারা আর ে’জন? পাচেোলনর 

চমচলটাচর পতা চহন্দুলদরই পমলর পমলর তাড়োলে! 

  

এরপর চে এরাও পামবালনন্টচল এলদলব পেলে  ালর্? 

  

এইসর্ সিংব ়ের্াদীরা অর্বে প্রোলবে গলা খুললত পারলে না।  অচফলস, লালর্, পাড়ো ়ে 

পাড়ো ়ে আড়ো ়ে এখন পেউ সাম্প্রদাচ ়েেতার সামানে ইচেত চদললই অনেরা পর পর েলর 

উলঠ প্রচতর্াদ জানা ়ে।  পাচেোনী সামচরে র্াচহনীর অস্ত্রাঘালতর এই এেটা মাত্র সুফল 

পদখা  ালে এখন, দু চদলের র্ািংলার অতত েল ়েে পোচট মানুষ রু্ঝলত পপলরলে 

সাম্প্রদাচ ়েে চর্ল লদর 

  

র্ষচটিরলত জল জলম পগলে েলোতার রাো ়ে।  আজ অলনলেই র্াচড়ে পেলে পর্রুলত 

পালরনচন।  মামুলনর মতন েল ়েে হাজার চনর্াচসত মানুষ জানলার ধালর দােঁচড়েল ়ে চর্ষণ্ণ 

মলন  ার্লে, েলর্ চনলজর পদলব, চনলজর র্াচড়েলত, চনলজর চর্োনা ়ে চফলর  াও ়ো  ালর্! 

  

র্ষচটির পড়েলে ঢাো ়ে।  র্ষচটির পড়েলে রাজবাহী, র্গুড়ো, টাোইল, খুলনা ়ে।  র্ষচটিরর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম 

েণা ়ে প ন েচড়েল ়ে পড়েলে মন খারালপর র্ীজাণু।  আগামী চদনগুচল আরও েত   ়েিংের 

রূপ চনল ়ে আসলর্ পেউ জালন না।    ়ে ও আবঙ্কার র্দলল আলে আলে রু্লে জমলে 

তনরাবে।  

  

ঢাো বহলর মুচক্তর্াচহনীর পগাপন তৎপরতা র্ন্ধ হল ়ে পগলে হঠাৎ।  পাচেোনী চমচলটাচর 

ও পুচলব এেল ালগ ঝােঁচপল ়ে পলড়ে হাজার হাজার পেলললে পগ্রফতার েলরলে।  তালদর 

মলধে েতজনলে এখলনা আটলে পরলখলে আর েতজনলে হতো েলর নদীর জলল েুেঁলড়ে 

পফলল পদও ়ো হল ়েলে লাব, তা পেউ জালন না।  
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রুমীর আর পোলনা সন্ধান পাও ়ো  া ়েচন এ প বত।  রুমীর র্নু্ধরা, র্চদ, িুলু, জুল ়েল, 

োজী, র্াবার, পর্নাল ়েত এরা পেউই পফলরচন।  ওলদর পবষ পদখা  া ়ে এস চপ এ হলস্টলল, 

প টা এখন আচমব ইনলটচললজলন্সর ঘােঁচট।  জাহানারা ইমালমর মাো খারাপ হল ়ে  ার্ার 

মতন অর্স্থ্া।  পবষপ বত চতচন পাগলার্ার্ার আখড়ো ়ে চগল ়ে ধনা চদল ়েলেন।  পাগলার্ার্া 

এেজন অললৌচেে ক্ষমতাসম্প্ন  পীর, চতচন নাচে দূলরর অলনে চেেু পদখলত পান।  

চবচক্ষতা,  ুচক্তর্াদী, জাহানারা ইমালমর আলগ এসর্ পীর-ফচেলর চর্শ্বাস চেল না।  চেন্তু 

মাল ়ের প্রাণ, প  এেটু  রসা পদলর্ তালেই আেঁেলড়ে ধরলত ইলে েলর।  পাগলার্ার্ার 

আোনা ়ে এখন এরেম প্রিুর র্োেুল ৩৩০ 

  

মা র্ার্ার চ ড়ে, পসখালন র্ড়ে েলর চমলাদ-মাহচফল হ ়ে।  পাগলার্ার্া এেচদন জা ়েনামালজ 

র্লস খাসলদলল ধোন েলর পজলনলেন প  রুমী ও আরও অলনলে পর্েঁলি আলে।  চতচন ওলদর 

চবগচগরই মুক্ত েলর আনলর্ন।  

  

আজ এই র্ষচটিরর মলধেও জাহানারা ইমাম দব পসর অমষচত চনল ়ে এলসলেন পাগলার্ার্ার 

আশ্রলম চমলালদর জনে।  

  

র্ষচটির পড়েলে গ্রামর্ািংলা ়ে, র্ষচটির পড়েলে িট্টগ্রাম-চত্রপুরা সীমালত।  

  

মুচক্তল াদ্ধালদর েোলম্প আজ সর্াই হাত গুচটল ়ে র্লস আলে, পেউ পেউ গুলতাচন েরলে।  

পেউ পেউ চর্মষব মুলখ পিল ়ে আলে র্াইলরর চদলে, ওই মাঠঘাট পপচরল ়ে পোলনা এে 

জা ়েগা ়ে তালদর র্াচড়ে, পসখালন পফরা  ালর্ না।  

  

প  প্রিণ্ড উৎসাহ উদ্দীপনা চনল ়ে প্রচতলরাধ লড়োই শুরু হল ়েচেল, হঠাৎ তালত  াটা পলড়েলে 

েল ়েে সিাহ ধলর।  পাচেোনী র্াচহনী প ন নতুন  ালর্ অলস্ত্রবলস্ত্র সুসচজ্জত হল ়ে এর্িং 

তসনেসিংখো র্াচড়েল ়ে চিগুণ বচক্তবালী হল ়ে উলঠলে, মুচক্তল াদ্ধালদর পঠলল সচরল ়ে চদল ়েলে 

সীমালতর ওপালর।  এখন তালদর ওপর পিারালগািা আক্রমণ িাচলল ়েও সুচর্লধ েরা  ালে 

না, অ ো বচক্তক্ষ ়ে হলে মুচক্তর্াচহনীর! 
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এরপর েী হলর্? পষচের্ীর অনে পোলনা পদব পতা দূলরর েো  ারত সরোরই আজও 

স্বীেষচত পদ ়েচন র্ািংলালদবলে।  অেবর্ল পনই, অস্ত্রর্ল পনই, শুধু মলনর পজার চনল ়ে আর 

েতচদন লড়োই িালালনা  ালর্? মলনর পজারও নটির হল ়ে  া ়ে আলে আলে।  

  

এেটা পচরতেক্ত ইস্কুলর্াচড়ের র্ারান্দা ়ে র্লস পগাটা পােঁলিে পস্টনগান পচরষ্কার েরলে 

র্ারু্ল পিৌধুরী।  তার ওপর এই দাচ ়েত্ব পদও ়ো হল ়েলে।  এই অস্ত্রগুললা চঠেমতন োজ 

েরলে না, পচরষ্কার েরার পর গুচল িাচলল ়ে পরীক্ষা েলর পদখা হলর্।  র্ারান্দা ়ে অনে এে 

প্রালত মুচক্তল াদ্ধালদর এেটা পোট দললর মলধে তীে তেবাতচেব পেলে এখন েুৎচসত 

গালাগাচল শুরু হল ়ে পগলে, র্ারু্ল পসচদলে এের্ারও মুখ পফরা ়েচন।  পোলনা োজ পনই 

র্ললই এরেম ঝগড়ো আর দলাদচল শুরু হল ়ে  ালে মালঝমালঝ।  এমনচে চদনচতলনে 

আলগ এেজন মুচক্তল াদ্ধা খুন হল ়েলে এই েোলম্পর মলধে।  অোেবালনর সম ়ে এরা োেঁলধ 

োেঁধ চমচলল ়ে লড়োই েরলত পালর, চেন্তু আললসের সম ়েই ফুলট পর্লরা ়ে, পে োর বত্রু 

চেল আলগ, পে আও ়োমী লীলগর আর পে নোলপর।  

  

চসরাজুল এখালন পনই।   ারলতর পোলনা গুি জা ়েগা ়ে তালে চনল ়ে  াও ়ো হল ়েলে চর্লবষ 

পোলনা পট্রইচনিং-এ।  

  

র্ষচটির পড়েলে েরাচট ়ো, পগাপালপুর, পোদাচল ়ো, পন ়োমতপুর, নাচট ়োপাড়ো, জগ্ন ােগি, 

পােুিা, চমজবাপুর,  াতেুরা,  ু ়োপুর, পােরাইল িণ্ডী, োচলহাচত গ্রালম।  র্ষবণ হলে সারা 

র্ািংলার আোলব।  এই র্ষচটিরর মলধেও িাষীলে পর্রুলত হল ়েলে মালঠ, পজললর পনৌলো 

প লসলে নদীলত, তােঁতী র্ন্ধ েলরচন তােঁত, এমনচে প  চ খাচরণীচট পরাজ গান পগল ়ে চ লক্ষ 

েলর পস-ও চ জলত চ জলত  ালে এ র্াচড়ে পেলে ও র্াচড়ে।  অ্ন চিতা র্ড়ে চিতা।   াত 

এমন চিজ পখাদার সলে উচনব-চর্ব।  

  

অলনে মানুষ জালনই না পদব োলে র্লল, স্বাধীনতা েী র্স্তু! েরািী রাও ়োলচপচণ্ড পতা 

দূলরর েো।  এইসর্ মানুষ অলনলেই ঢাো বহরও িলক্ষ পদলখচন।  দব-পলনলরা মাইল 

র্ষলত্তর পচরচধলতই এলদর পেলট  া ়ে সারাটা জীর্ন।  রাও ়োলচপচণ্ড, ইসলামার্াদ র্া ঢাো ়ে 
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র্লস  ারা বাসন ন্ত্র িালা ়ে, তারা উদুবলত েো র্লল না র্ািংলা ়ে েো র্লল, তালত এলদর 

চেেুই  া ়ে আলস না।  চহন্দু জচমদারলদর আমললও এরা পপট  লর পখলত পা ়েচন, 

পাচেোনী আমললও এলদর দু পর্লা  াত পজাটার চনশ্চ ়েতা পনই।  

  

র্ািংলালদলবর  ুর্বচক্তর এেটা অিংব প মন মুচক্ত ুলদ্ধ প াগ চদলত পগলে, পতমচন আর্ার 

এেটা পর্ব র্ড়ে অিংব ততচর েলরলে রাজাোর আলর্দর র্াচহনী।  পাচেোনী তসনেরা 

এলদর োলজ লাগা ়ে লুঠতরাজ, চহন্দু চর্তাড়েন ও মুচক্তল াদ্ধালদর সন্ধান পদর্ার জনে।  

বতেরা সাতানিই জন পলাে পবখ মুচজর্লে প াট চদল ়েচেল চেন্তু তালদর অলনলেই 

এখন পাচেোনী অতোিারীলদর সমেবে।  অলনে অধোপে, স্কুলমাস্টার, পজলা পচরষলদর 

পপ্রচসলডন্টও এখন বাচত েচমচটর উৎসাহী সদসে এর্িং গণহতোর অিংবীদার।  পচর্ত্র 

ইসলালমর নালম বপে চনল ়ে প  পোলনা অমানচর্ে, র্ী ৎস োজ েরলতও তালদর 

আটো ়ে না।  আর্ার অল্পর্ল ়েসী চনরক্ষর।  এমন অলনে পেলল রাজাোর হল ়েলে,  ালদর 

এটুেু পর্াধও পনই প  রাজাোর হও ়োটা চেেু অনো ়ে র্োপার।  তালদর মুরুচিরা  া র্লল, 

তারা তাই পবালন।  রাজাোর হলল তারা হালত দুলটা প ়েসা পা ়ে, অস্ত্র পা ়ে, দু পর্লা আহার 

পজালট।  পলালের র্াচড়েলত আগুন জ্বালালল চেিংর্া হাট-র্াজার লুট েরলল পেউ পোলনা 

বাচে পদ ়ে না, এও পতা এে মজার র্োপার।  

  

আত্মরক্ষার জনে মানুষলে েত চেেু সহে েরলত হ ়ে, পসই তুলনা ়ে ধমবতোগই র্া এমন 

চে র্ড়ে েো! পচিলব মালিবর পর প -সর্ এলাোর চহন্দুরা পাচলল ়ে প লত পালরচন তালদর 

মলধে পেউ পেউ ধমবাতচরত হল ়ে প্রালণ পর্েঁলিলে।  এর্ার চহন্দুলদর চর্রুলদ্ধ সরোচর প্রিারও 

তীে।  ঢাো ়ে চহন্দু নালমর রাোগুচলর সর্ েটার নাম পচরর্তবন েলর পঘাষণা জাচর 

হল ়েলে।  পচশ্চম পাচেোলনর সাধারণ মানুষ জালন প  পূর্বািলল চর্ল দমূলে গণ্ডলগাল 

শুরু েলরলে চহন্দুরা এর্িং সীমাত-সিংঘষব হলে চহন্দু  ারলতর বত্রুতা ়ে।  পাচেোনী আচমব 

চহন্দু চর্চে্ন তার্াদীলদর বাল ়েো েরলে, এটা পতা পদালষর চেেু ন ়ে! 

  

সামচরে বাসন এখন বক্ত োর্া পগলড়ে র্লসলে।  র্ািংলালদলবর সর্ পজলাগুচললতই পর্লে 

পর্লে চনমূল েরা হল ়েলে চর্লদ্রাহীলদর।   ারতী ়ে আোবর্াণী চেিংর্া স্বাধীন র্ািংলা পর্তার 
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 াই-ই র্লুে, এেো সচতে প  পূর্ব পাচেোলন আইনবষেলা চফলর এলসলে অলনেখাচন।  

স্কুল-েললজ পখালালনা হল ়েলে পজার েলর।  অচফস-র্োঙ্ক-েলোরখানা আর্ার িালু 

হল ়েলে।  মলন মলন  ারা র্ািংলালদলবর স্বাধীনতার সমেবে তারাও মুখ রু্লজ এখন র্াধে 

হল ়েলে োলজ প াগ চদলত।  বাচত েচমচটগুচললে পদও ়ো হল ়েলে অপ বাি ক্ষমতা।  

  

টাোইলল চর্ন্দুর্াচসনী স্কুললর মালঠ এে জনস া ়ে বাচত েচমচটর পসলক্রটাচর অধোপে 

আর্দুল খাললে পঘাষণা েরললা প  পাচেোলন এেমাত্র মুসলমানরাই োেলর্।  পাচেোন 

ইসলামী রাষ্ট্র, এ রালষ্ট্র মুসলমান র্েতীত অনে জালতর পোলনা নাগচরে অচধোর পনই।  

চনিু জালতর চহন্দু, প মন পধাপা, নাচপত, পমের, মুচিলদর পরলখ পদও ়ো হলর্, োরণ 

মুসলমানরা ওই ধরলনর পোট োজ েলর না।  অনে চহন্দুরা পস্বো ়ে মুসলমান হলল 

পাচেোনী হলত পারলর্, চেন্তু উলদ্দবে হাচসললর জনে পোলনা চহন্দু মুসলমান হলল তালে 

পোরর্ানী েরা হলর্! 

  

এর আলগ অলনে চহন্দুলে হানাদার-রাজাোররা খুন েলরলে, অলনে চহন্দু  ারলত 

পাচলল ়েলে।   ারলতর বরণােবী চবচর্রগুললার দুরর্স্থ্া ও মড়েলের খর্রও পপৌেঁলেলে এখালন, 

তাই চেেু চহন্দু মলন েলরচেল,  া হ ়ে পহাে, তরু্ চপতষ-পুরুলষর চ লটমাচট পেলড়ে চর্লদব 

চর্ ূেঁইল ়ে মরলত  ালর্া না।  এর্ার তালদর মলধে ত্রাচহ ত্রাচহ রর্ উঠললা।  আর্দুল খাললে 

চহন্দুলদর নালমর তাচলো ততচর েলর পফলললে, এখন আর তালদর পালার্ারও উপা ়ে 

পনই, পালালত পগললও মরলত হলর্।  

  

টাোইললর র্ড়ে মসচজলদ শুরু হললা দীক্ষার অনুষ্ঠান।  চনেুিচর্হারী সাহা, দুলাল েমবোর, 

অচসত চনল ়োগী, হচরপদ সরোর, র্াদল র্সাে, চর্জ ়ে পিৌধুরী এইসর্ নালমর প্রা ়ে চতন 

পবা জনলে দােঁড়ে েরালনা হললা মসচজলদর র্াইলর।  বাচত েচমচটর পনতারা তালদর 

প্রলতেেলে উপহার চদল এেচট েলর টুপী।  তুলা নালমর এে পমািা এলদর অজুর 

চন ়েমোনুন ও েললমা পবখার্ার দাচ ়েত্ব চনল।  এই তুলা র্ড়ে মসচজলদ দীঘবচদন আ ান 

চদল ়ে আসলে, আজ পস দারুণ খুচব, এতচদন আ ান পদও ়োর পুলণে পস এতগুচল 
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োলফরলে দীক্ষা পদর্ার দাচ ়েত্ব পপল ়েলে, এর্ার পস সরাসচর আিালহর খাস দরর্ালর 

পপৌেঁলে  ালর্।  

  

এই মজা পদখার জনে মসচজলদর সামলন চ ড়ে েলর এলসলে হাজার হাজার মানুষ।  তালতও 

অধোপে আর্দুল খালললের খুর্ রাগ, চতচন চিৎোর েলর ধমোলত লাগললন, এলদর 

পদখার েী আলে! এরা পেউ আিার পফলরো না! এরা এখনও োলফর, এখনও মুসলমান 

হল ়ে সালরচন।  

  

তরু্ প ন শুরু হল ়ে পগল উৎসর্।  নর্ দীচক্ষত মুসলমানলদর চমচটির খাও ়োর্ার জনে 

হুলড়োহুচড়ে পলড়ে পগল।  চনেুি সাহা, দুলাল েমবোরলদর দল রচহমুচদ্দন, েচলমুচদ্দন হল ়ে 

র্াচড়ে পফরার এেটু পলর পসখালনও পধল ়ে এললা ধলমবর র্ধ্জাধারীরা এর্িং পেৌতূহলী 

জনতা।  শুধু পুরুষরাই পতা মুসলমান হলল িললর্ না, র্াচড়ের মচহলালদরও ধমবাতচরত 

েরালত হলর্।  

  

এলত আর আপচত্ত েরার েী আলে।  পুরুষরা জাত র্দলালল পমল ়েরাই র্া র্াচে োলে 

পেন? পমল ়েলদর মতামত পনর্ার প্রশ্ন ওলঠ না।  

  

মাগলরলর্র নামালজর পর শুরু হললা পমল ়েলদর দীক্ষা পদর্ার পালা।  অচত সটবোট 

পদ্ধচতলত।  অতিঃপুরিাচরণী চহন্দু মচহলারা পরপুরুলষর সামলন আসলর্ না, তাই এেখানা 

োললা বাচড়ের এে প্রাত ধলর র্াইলর দােঁড়োললন ইমাম সালহর্, পসই বাচড়ের অনে প্রাতচট 

ধলর রইললা অন্দরমহললর লক্ষ্মীরানী, চসচদ্ধরানী, পজোৎস্নারানী, চমনু, পচল, অিবনারা।  

ইমাম সালহর্ েললমা উচ্চারণ েরললন প তর পেলে পফৌপালত পফােঁপালত ওইসর্ পমল ়েরা 

পসই উদুব পশ্লালের েতটা সচঠে প্রচতর্ধ্চন েরললা পস চর্িালরর দরোর পনই।  ওলতই 

হলর্।  

  

র্াইলরর জনতা জ ়ের্ধ্চন েলর উঠললা।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 628 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এই ালর্ ধমবাতলরর অনুষ্ঠান িললত লাগললা চদলনর পর চদন।  শুধু সাহার্সাে-লিৌধুরীরাই 

ন ়ে, িক্রর্তবী- ট্টািা বরাও র্াদ পড়েললা না।  এর্িং তারা প  প্রেষত মুসলমান হল ়ে উলঠলে 

তা প্রমাণ েরার জনে অচত উৎসাহ পদচখল ়ে তারা নামালজর জমাল ়েলত পর্বী পর্বী চ ড়ে 

েলর।  অলনে সম ়ে পদখা পগল, পুলরালনা মুসলমানলদর পিল ়ে নর্েরাই মসচজলদ আসলে 

পর্বী সিংখো ়ে।  অল েস পনই র্লল পেউ পেউ নামাজ পড়েলত চগল ়ে হােঁটুলত পিাট পখল ়ে 

হুমচড়ে পখল ়ে পলড়ে  া ়ে।  পসরেম এেজনলে এে েট্টর পমৌলর্াদী দ ়োপরর্ব হল ়ে 

র্লললা, আপচন শুধু মসচজলদ এলস র্লস োেলর্ন, তালতই িললর্, তালতই আপচন 

সরাসচর পর্লহবলত িলল  ালর্ন।  

  

পেৌতূহলী জনতার মলধে অর্বে সর্াই মজা পদখলত র্া আনন্দ েরলত আলসচন।  এলদর 

মলধে লুচেল ়ে আলে চেেু চেেু  ুর্ে,  ারা বাচত েচমচটর হঠাৎ-লনতা এর্িং ধলমবর 

দালাললদর নাম চললখ চনলে ও মুখগুললা চিলন রাখলে।  তারা মলন মলন বপে চনল ়েলে, 

এেচদন এই সমে র্েচক্তলদর  ারা   ়ে পদচখল ়ে ও পজার জুলুম েলর মুসলমান র্ানালে, 

 ারা পচর্ত্র ইসলালমর নালম েলঙ্কললপন েরলে, তালদর িরম বাচে চদলত হলর্! 

এেজনও চনোর পালর্ না।  

  

পগাটা র্ািংলালদব এখন পাচেোনী পসনার্াচহনীর দাপলট ঠাণ্ডা হল ়ে  পগললও এই টাোইল 

মহেুমালতই পগাপলন এে দুজব ়ে বচক্তবালী প াদ্ধার দল োজ েলর  ালে।  তালদর পনতার 

নাম োলদর চসচদ্দেী।  

  

মাত্র িচিব র্েলরর এে  ুর্ে এই োলদর, তার ডাে নাম র্জ্র।  পড়োশুলনা পেলড়ে পস।  

এেসম ়ে পাচেোনী পসনার্াচহনীলত প াগ চদল ়েচেল।  র্ের দু-এে োোর পর তার মন 

পটলেচন, তসচনলের িােচর পেলড়ে এলস পস আর্ার েলললজ  চতব হল ়ে পড়োশুলনা শুরু 

েলরচেল, প াগ চদল ়েচেল োত্র রাজনীচতলত।  পর্ব লম্বা পিহারা, সুঠাম বরীর, মুলখ 

চফলডল োলস্ত্রার মতন দাচড়েলগােঁফ।  চেেুচদন আলগও পলালে তালে চিনলত টাোইললর 

আও ়োমী লীলগর পনতা এর্িং জাতী ়ে পচরষলদর চনর্বাচিত সদসে জনার্ আর্দুল লচতফ 

চসচদ্দেীর পোট  াই ডানচপলট র্জ্র চহলসলর্।  
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ঢাো বহর পেলে টাোইললর দূরত্ব মাত্র ষাট মাইল।  পচিলব মািব রালত্র টাোইলল পোলনা 

অতোিালরর ঘটনা ঘলটচন, ঢাো ়ে েী ঘলটলে তা জানা  া ়েচন।  চেন্তু পরচদন সোল 

পেলেই ঢাো পেলে পসাজা সড়েে পলে েুলট আসলত লাগললা হাজার হাজার মানুষ, নারী-

পুরুষ, র্ষদ্ধ-চবশু পেউ র্াদ পনই, তালদর মুখ পিালখ সাঙ্ঘাচতে আতঙ্ক,লেউ পোলনা েো 

র্ললত পালর না, তারা পালালত িা ়ে গ্রালমর চদলে।  ক্রলম জানা পগল, ঢাো ়ে চমচলটাচররা 

টোঙ্ক ও োমান।  চনল ়ে হঠাৎ আক্রমণ েলরলে সাধারণ নাগচরেলদর, র্হু র্াচড়ে র্ধ্িংস 

হল ়েলে, রাো ়ে পলড়ে আলে।  বত বত লাব, রাজারর্াগ-চপলখানা ়ে পগালাগুচল িলললে, 

গষহলস্থ্র ঘলর ঢুলে তসনেরা গুচল েলর ও পর্ ়েলনট চদল ়ে খুেঁচিল ়ে র্াঙালী মারলে।  এেজন 

জানাললা প  তার র্াচড়ে ধানমচণ্ডলত, পস পদলখলে মধেরাচত্রলত এেদল তসনে এলস র্ের্নু্ধর 

র্াচড়েলত পগালা িালালত োলে, র্ের্নু্ধ অসীম সাহলস পর্চরল ়ে আলসন তালদর সামলন, 

তারা র্ের্নু্ধলে ধাক্কালত ধাক্কালত এেটা গাচড়েলত তুলল পোো ়ে চনল ়ে পগলে পে জালন! 
  

ক্রলম ঢাো ়ে অতোিালরর োচহনীর সতেতা সম্পলেব আর পোলনা সলন্দহ োলে না।  তখন 

টাোইললর প্রচতরক্ষা চর্ষল ়ে পনতালদর চিতা েরলতই হ ়ে।  চনর্বাচিত গণপ্রচতচনচধ ও সমে 

দললর পনতালদর চনল ়ে ততচর হললা এে েচমচট, টাোইললর সমে প্রবাসচনে দাচ ়েত্ব 

পদও ়ো হললা পসই েচমচটর ওপর।  এেচট সবস্ত্র র্াচহনী গলড়ে পতালার উলদোগ পনও ়ো 

হললা।  র্ের্নু্ধ পবখ মুচজর্ তােঁর পগ্রফতালরর আবঙ্কা েলর আলগই তােঁর এেচট চনলদবব 

পঘাষণার র্ের্স্থ্া েলর চগল ়েচেললন, োগমারী পর্তালর পবানা পগল পসই পঘাষণা, চতচন 

র্াঙালী জাচতলে পবষ রক্ত চর্ন্দু চদল ়ে স্বাধীনতার সিংগ্রাম িাচলল ়ে প লত র্লললেন।  

  

র্াচড়েলত র্াচড়েলত পাচেোনী পতাো নাচমল ়ে পফলল ওড়োলনা হললা সরু্জ-লাল ও পসানালী 

রলঙর র্ািংলালদলবর পতাো।  শুধু টাোইললর সাচেবট হাউলস তখনও উড়েলে পাচেোনী 

পতাো, এই সাচেবট হাউলস রল ়েলে চিতী ়ে পর্েল পরচজলমলন্টর এেচট পোম্পাচন, 

তসনেসিংখো ১৫০ জন, তালদর পােঁিজন অচফসালরর মলধে দু’জন পািার্ী।  এই র্াঙালী 

তসনেরা স্বাধীনতা সিংগ্রালম প াগ চদলত ইেুে চে না তা এখনও জানা  ালে না।  এরা 

পাচেোনী পতাো উচড়েল ়ে পরলখলে পেন? এর মলধে পুচলব ও আনসার র্াচহনী 
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গণপচরষলদর োলে আত্মসমপবণ েলরলে, চেন্তু সাচেবট হাউলসর তসনের্াচহনী র্বেতা 

স্বীোর না েরলল টাোইললর চনরাপত্তা সম্পলেব পোলনা চনশ্চ ়েতা পনই! 

  

লচতফ চসচদ্দেীর  াই োলদর চসচদ্দেী িা ়ে তার সেীসােীলদর চনল ়ে সাচেবট হাউস পঘরাও 

েরলত।  হাই েমাণ্ডলে রাচজ হলতই হললা।  োেঁলদলরর দলল চেল চেেু োত্র, শ্রচমে ও 

চরেবািালে, তালদর সলে প াগ চদল চেেু পুচলব ও আনসার র্াচহনী।  সর্ চমচলল ়ে সত্তর 

পেঁিাত্তর জন, এলদর হালতর অস্ত্র চেেু অচত পুলরালনা চি-ও-চি রাইলফল ও দু-এেটা 

মান্ধাতার আমললর পেটাগান।  মাঝরাচত্তলর এই দলচট রওনা হললা, চর্লর্োনন্দ আশ্রলমর 

পাব চদল ়ে, পলৌহজিং নদীর পাড়ে পঘলষ।  শুবানঘাট পপচরল ়ে সাচেবট হাউলসর হাজার গলজর 

মলধে এলস পড়েলতই অচত উৎসাহী পেউ পোদাচল ়ো পুললর ওপর পেলে িাচলল ়ে চদল 

েল ়েে রাউণ্ড গুচল।  সলে সলে সাচেবট হাউস পেলে গলজব উঠললা িাইচনজ পমচবনগান, 

র্ষচটিরর মতন েুলট আসলত লাগললা গুচল।  এই আনাচড়ে প াদ্ধারা সর্াই আেলড়ে পড়েললা 

মাচটলত, পমচবনগালনর   ়েিংের বল্ তেনে হল ়ে পগল রাচত্রর েিতা।  

  

চেেুক্ষণ পর গুচলর্ষবণ র্ন্ধ হলল োলদর পদখললা তার চনজস্ব েল ়েেজন সেীসােী োড়ো 

র্াচেরা সর্াই উধাও।  পুচলব ও আনসাররা  ল ়ে পাচলল ়েলে সর্ার আলগ।  োলদর 

চেেুলতই পশ্চাদপসরণ েরলত রাচজ ন ়ে।   চদও পস জালন প  এই সামানে অস্ত্র চদল ়ে এে 

সুচবচক্ষত তসনের্াচহনীর পমাোচর্লা েরা  া ়ে না।  তরু্ পস সারা রাত পজলগ র্লস রইললা 

পসখালন।  
  

প ারলর্লা পস র্নু্ধলদর চদল ়ে েল ়েেটা মাইলক্রালফান প াগাড়ে েলর আনললা।  তার 

উলদ্দবে।  র্াঙালী তসনেলদর সমেবন আদা ়ে েরা।  তালদর সলে  ুদ্ধ েরা ন ়ে।  পবষ প বত 

পসই মাইলক্রালফালন র্ারর্ার আলর্দন জাচনল ়ে পস ওই চিতী ়ে পর্েল পরচজলমলন্টর 

সুলর্দালরর সলে প াগাল াগ স্থ্াপন েলর পফলললা, সাচেবট হাউলস ওড়োলনা হললা 

র্ািংলালদলবর পতাো।  
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চেন্তু পবষপ বত চিতী ়ে পর্েল পরচজলমন্ট টাোইল পেলড়ে চপচেল ়ে পগল ম ়েমনচসিংলহর 

চদলে।  এরপর এললা ইস্ট পাচেোন রাইলফললসর এেচট র্াচহনী, তারা মুচক্ত ুলদ্ধ প াগ 

চদলত িা ়ে।  এচদলে ঢাো পেলে পাচেোনী আচমব টাোইললে জ্ েরলত এচগল ়ে আসলে।  

ই চপ আর র্াচহনীর সলে প াগ চদল ়ে োলদর তার সেীলদর চনল ়ে এচগল ়ে পগল মুলখামুচখ 

সিংঘলষব।  

  

আচবেপুলর  াদুের চপ চস সরোলরর প্রাক্তন র্াচড়ের পালব চনচর্বলে োটললা পসই রাত।  

পরচদন েরাচতপাড়ো।  তারপর পগারান-সাচট ়োলিারা ়ে পাচেোনী আচমবর সলে টাোইললর 

মুচক্তর্াচহনীর প্রেম লড়োই হললা।  রাোর দু ধালর লুচেল ়ে োো মুচক্তর্াচহনীর আেচস্মে 

আক্রমলণ পাচেোনী আচমবর পর্ব েল ়েেচট গাচড়ে উলট পগল, প্রস্তুত হর্ার আলগই মারা 

পড়েললা অলনে জও ়োন।  তারপর শুরু হললা পাটা আক্রমণ,  ারী  ারী োমালনর পগালা 

ও পহচলেপ্টালর পমচবনগালনর স্ট্রোচফিং-এ মুচক্তর্াচহনী দােঁড়োলত পারললা না।  

  

োনাগুললালত আর্ার উড়েললা পাচেোনী পতাো, চেেু পলাে  ারা র্ািংলালদব স্বাধীন 

েরলর্ র্লল লাচফল ়েচেল তারা মুহূলতব প াল পাটাললা।  রাজধনচতে পনতারা টাোইললর 

আোনা পেলড়ে পেউ পেউ লুলোললন গ্রালম, অলনলেই িলল পগললন  ারত সীমালতর 

চদলে।  োলদর চসচদ্দেী চেেুলতই পরাজ ়ে স্বীোর েরলত রাচজ ন ়ে, পস তার পোট দলচট 

চনল ়ে এর্িং েল ়েেটা গাচড়েলত  তদূর সম্ভর্ অস্ত্র রসদ সিংগ্রহ েলর আত্মলগাপন েরলত 

িলল পগল পাহাড়েী জেলল।  

  

অসীম তধ ব ও সাহলসর সলে পস চেেুচদলনর মলধেই গলড়ে তুলললা চনজস্ব এে 

মুচক্তর্াচহনী।  অেস্মাৎ এই র্াচহনী পোলনা োনা আক্রমণ েলর অস্ত্রবস্ত্র দখল েলর পন ়ে 

চেিংর্া রালতর অন্ধোলর পাচেোনী আচমবর পোলনা ঘােঁচটর ওপর ঝােঁ চপল ়ে পলড়ে পর্ব চেেু 

তসনেলে খতম েলর আর্ার পাচলল ়ে  া ়ে জেলল।  এই র্াচহনীলে পদখা  া ়ে না, ধরা-

পোেঁও ়ো  া ়ে না।  সরোর পেলে পঘাষণা েরা হললা, পদবলদ্রাহী োলদর চসচদ্দেীলে জীচর্ত 

অের্া মষত অর্স্থ্া ়ে ধচরল ়ে চদলত পারলল এে লক্ষ টাো পুরস্কার পদও ়ো হলর্।  

পাচেোলনর দুবমন এই োলদর চসচদ্দেীলে পেউ আশ্র ়ে চদলল তালদর ঘরর্াচড়ে জ্বাচলল ়ে 
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পদও ়ো হলর্।  তরু্ গ্রালমর মানুষ োলদর ও তার সেী-সােীলদর আশ্র ়ে পদ ়ে, রাত দুপুলর 

তারা এলস পড়েলল, রা্ন া েলর খাও ়ো ়ে।  পাচেোনী র্াচহনীর ওপর তার পিারালগািা 

আক্রমণও অর্োহত রইললা।  োেঁলদলরর দল শুধু পাচেোনী বচক্তলেই আঘাত েলর না, 

হঠাৎ এে-এেটা গ্রালম উপচস্থ্ত হল ়ে েুখোত পোলনা চর্শ্বাসঘাতে র্া দালাললে ধলর 

সেললর সামলন তার চর্িার েলর, পদাষী প্রমাচণত হলল তৎক্ষণাৎ তালে গুচল েলর মালর।  

পিার-ডাোতরাও এখন এই মুচক্তর্াচহনীলে   ়ে পা ়ে।  

  

গ্রালম গ্রালম রলট পগল োলদর চসচদ্দেী অেবাৎ র্জ্র  াই অললৌচেে বচক্তর অচধোরী।  তার 

আর এেটা ডাে নাম হললা টাইগার এর্িং তার দলচটর নাম োেঁলদচর ়ো র্াচহনী।  

  

পদলবর অনোনে অিললর মুচক্তর্াচহনী চপেু হঠলত হঠলত পবষপ বত  ারতী ়ে সীমাত পার 

হল ়ে পগলে।  এখন  ারতী ়ে র্ডবার চসচেউচরচট পফালসবর তত্ত্বার্ধালন তালদর প্রচবক্ষণ ও 

পগচরলা  ুলদ্ধর প্রস্তুচত িললে।  চেন্তু টাোইললর এই োেঁলদচর ়ো র্াচহনী সমূ্পণব চনলজলদর 

পিটিরা ়ে েী েলর এখনও লড়োই িাচলল ়ে  ালে? প্রেলম মুচজর্ নগলরর র্ািংলালদব সরোর 

চেিংর্া  ারতী ়ে সহা ়েে পসনানীরা এই র্াচহনীর অচেত্ব চর্শ্বাস েরলত িা ়েচন, চেন্তু 

পাচেোনী পফালসবর ও ়েোরললস পমলসজ ইন্টারলসপ্ট েলর এলদর খর্র পাও ়ো প লত 

লাগললা।  পাচেোনী পফাসব এলদর হামলা ়ে র্েচতর্েে, পোোও পোোও তালদর ক্ষচত 

মারাত্মে।  দুধবষব পাচেোনী র্াচহনীর পর্টিরনীর মলধে এলস এরা হামলা িাচলল ়ে  া ়ে।  

  

স্বাধীন র্ািংলা পর্তালরর িরমপলত্র এর্ার টাোইললর এই চর্েুলদর গাজুচর ়ো মাইলরর 

েো র্লা হলত লাগললা।  চর্লদলবর েল ়েেচট সিংর্াদপলত্র চর্স্ম ়ে প্রোব েরা হললা।  ক্রলম 

জানা পগল োলদর চসচদ্দেীর পনতষলত্ব ে’সাত হাজার মুচক্তল াদ্ধার এেচট সুবষেল, 

চন ়েচমত র্াচহনী গলড়ে উলঠলে।  

  

এরই মলধে এেচদন ঘাটাইল-ধলাপাড়োর সম্মুখ  ুলদ্ধ এেটা ঘটনা ঘলট পগল।  অল্প 

েল ়েেজন সেী চনল ়ে োলদর এল এম চজ চনল ়ে হানাদার খতম েলর  ালে, হঠাৎ, চফনচে 

চদল ়ে রক্ত পর্রুলত লাগললা তার ডান হাত চদল ়ে।  েী হল ়েলে চেেুই রু্ঝলত পারললা না 
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পস, চেন্তু তার সারা গাল ়ে রক্ত, এমনচে তার এল এম চজ- টাও রলক্ত প লস  ার্ার 

উপক্রম।  পসই অর্স্থ্া ়ে গুচল েুেঁড়েলত েুেঁড়েলত পস রাোর পালবর ঢালু জচম চদল ়ে পনলম পগল।  

চনলজর সম্পলেব তার চিতা েরার সম ়ে পনই, এই  ুলদ্ধ হানাদারলদর  লেটির ক্ষচত হললও 

োেঁলদলরর সহল াদ্ধা হালতম বাহাদাৎ মষতুের্রণ েলরলে।  

  

চেেু পলর চনরাপদ জা ়েগা ়ে সলর এলস এেটা িালাঘলর আশ্র ়ে চনল ়ে োলদর পরীক্ষা েলর 

পদখললা চনলজলে।  বত্রুপলক্ষর এেটা গুচল এলস তার এল এম চজর পফারসাইট নলর্ 

লালগ।  নক্টা প লঙ সষচপ্লনটার তার ডান হালতর তালু প দ েলর িলল পগলে, আর রু্ললটটা 

এে হােঁটুর ইচিখালনে ওপলর ঢুলে র্লস আলে।  সর্াচধনা ়েলের এই অর্স্থ্া পদলখ 

েল ়েেজন মুচক্তল াদ্ধা মাচট আেলড়ে োেঁদলত শুরু েলর চদল।  োলদর তার হােঁটুর োলে 

পোন্ট চেেঁলড়ে ক্ষতস্থ্ানটা ়ে ঢুচেল ়ে চদল র্ােঁ হালতর েলড়ে আঙুল।  খাচনেটা পটপালটচপ 

েরলতই পর্চরল ়ে এললা গুচলটা।  োলদর তার সেীলদর র্লললা, োেঁদচেস পেন? এই দোখ 

আমার চেেু হ ়েচন, আচম চঠে আচে।  

  

 ারতী ়ে সীমালতর ওপালবর মুচক্তল াদ্ধালদর েোলম্পর সলে এর আলগই প াগাল াগ 

হল ়েচেল।  এখন পসখালন হঠাৎ খর্র এললা, পাচেোনী র্াচহনী সর্বত্র সগলর্ব প্রিার েলর 

পর্ড়োলে প , ধলাপাড়োর  ুলদ্ধ োলদর চসচদ্দেী খতম হল ়ে পগলে।  পাচেোনী পফৌজ চমচটির 

চর্তরণও শুরু েলর চদল ়েচেল, চেন্তু তালদর পসই আনন্দ পর্বীচদন স্থ্া ়েী হললা না, আহত 

অর্স্থ্া ়ে প্রা ়ে পদড়ে পবা মাইল পাল ়ে পহেঁলট, অলনেগুচল নদী পপচরল ়ে পবষ প বত রু্গাই 

নদীর অপর পালর  ারতী ়ে চবচর্লর এলস উপচস্থ্ত হললা োলদর চসচদ্দেী।  অলনে িমেপ্রদ 

অচ  ালনর না ়েেলে এর্ার সবরীলর জলজোত অর্স্থ্া ়ে পদখা পগল।  আহত হললও পস 

োচহল হ ়েচন, টাইগার নামচট তালে মানা ়ে।  

  

 ারতী ়ে এলাো ়ে চিচেৎসা েচরল ়ে সুস্থ্ হর্ার পর প্রিুর সিংর্ধবনা পাচেল োলদর, তরু্ 

পস দারুণ চর্পলদর ঝুেঁচে চনল ়ে আর্ার চফলর পগল চনলজর এলাো ়ে।  চনলজর র্াচহনী পেলড়ে 

পস দূলর োেলত িা ়ে না, পস আর্ার লড়োই িাচলল ়ে প লত িা ়ে, টাোইল বত্রু মুক্ত েরার 

জনে।  
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ধললশ্বরী নদীর রু্লে এই র্াচহনী এেচদন এে অচর্শ্বাসে োণ্ড ঘচটল ়ে চদল।  নারা ়েণগি 

পেলে তসনে ও পগালার্ারুদ  চতব সাতচট চস্টমার ও জাহাজ িলললে উত্তরর্লের চদলে।  

টাোইল বহর এখন পুলরাপুচর পাচেোনী সামচরে র্াচহনীর অধীলন, এ োড়ো োচলহাচত, 

ঘাটাইল, চসরাজগি, পগাপালগি, মধুপুলরও হানাদারলদর প্রিুর অস্ত্র ও তসনে মজুত।  

পসই জনেই জাহাজগুচল িলললে চনচশ্চলত, চঢললঢালা গচতলত।  চেন্তু এরই মলধে  ু ়োপুর 

নালম এেচট পোট্ট জা ়েগা ়ে রল ়েলে মুচক্তর্াচহনীর এেচট গুি ঘােঁচট।  পসখালন এলস 

পপৌেঁলোল ঐ জাহাজ িলািললর খর্র।  োলদর চসচদ্দেী পসখালন পনই, তলর্ পস নদীপলের 

ওপর নজর রাখার পরামবব চদল ়ে পরলখলে।  ঐ জাহাজগুচলর এেচট র্াঙালী সালরিং পগাপলন 

চেেু খর্রও পাচঠল ়েলে।  সর্বাচধনা ়েে  ু ়োপুলরর ঐ মুচক্তর্াচহনীর ইউচনটলে জাহাজগুচল 

আক্রমণ েরার চনলদবব পাঠাললা।  

  

এটা এেটা অসম্ভর্ প্রোর্।  এ প ন ঢাল পনই তললা ়োর পনই চনচধরাম সদলরর এে 

তদলতের চর্রুলদ্ধ  ুদ্ধ েরার মতন।  পগচরলা  ুলদ্ধর অচ েতা ও সামানে চেেু অস্ত্র চনল ়ে 

চে পাচেোনী পনৌর্াচহনীর পমাোচর্লা েরা  া ়ে? চেন্তু এত সর্ অস্ত্র পগালার্ারুদ 

উত্তরর্লে পপােঁলোলল পসখালন পাচেোনী সীমাত রক্ষীরা দুজব ়ে হল ়ে উঠলর্।  

মুচক্তর্াচহনীরও সাঙ্ঘাচতে অলস্ত্রর কু্ষধা।  

  

অসম্ভর্লে সম্ভর্ েরার জনেই তারা পললগ পড়েললা।  ধললশ্বরীর ধালর মাচট-োটা নালম 

এেচট গ্রাম, পসখালন ঘাপচট পমলর র্লস রইললা মুচক্তল াদ্ধালদর এেচট পোট দললর 

েমািার পমজর হাচর্র্ ও তার েল ়েেজন সেী।  এর আলগ পেেঁড়ো লুচে পলর, মাো ়ে গামো 

পর্েঁলধ ও োেঁলধ ঝােঁচে 

  

জাল ঝুচলল ়ে সাধারণ গ্রামে পজললর েদ্মলর্লব হাচর্র্ জাহাজগুললার োে পেলে ঘুলর 

এলসলে, পাচেোনী তসনেলদর সলে েোর্াতবাও র্লল এলসলে।  এলদর মলন পোলনা রেম 

উলিলগর চিহ্নমাত্র পনই।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 635 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হাচর্লর্র পনতষলত্ব মুচক্তল াদ্ধালদর সিংখো মাত্র আলঠলরা জন, আর সলে আলে দু ইচি 

মটবার চতনখানা, দু’টা এল এম চজ, েল ়েেচট িাইচনজ ও চেচটব রাইলফল ও এেচট চেচটব 

রলেট লিার।  সাতচট জাহাজ সমান দূরত্ব পরলখ আলে আলে এলগালে, হাচর্র্ আলগই 

র্লল পরলখলে।  প  পস প্রেম গুচল না েুড়েলল অনে পেউ আক্রমণ েরলত পারলর্ না।  এেচট 

জাহাজ পার হল ়ে পগল, অল্প র্ল ়েসী পেললরা অস্ত্র হালত েটফট েরলে, চেন্তু হাচর্র্ নীরর্, 

চস্থ্র।  দুচট জাহাজ পগল, চতনচট জাহাজ পগল, তরু্ হাচর্র্ অস্ত্র তুলললা না।  

  

নদীর মাঝখালন ির, পূর্ব চদলে জললর গ ীরতা পর্বী, জাহাজগুচল  ালে পসইচদে চদল ়ে, 

চক্তল াদ্ধারা ও পসই পালড়েই র্লস আলে।  পােঁিখানা জাহাজ পার হল ়ে  ার্ার পর পবষ দুচট 

জাহাজ এললা, তালদর আোর চর্রাট, আগালগাড়ো চত্রপলল ঢাো।  ওপলর অস্ত্র পোলল চনল ়ে 

পাহারাদার তসনেরা গল্পগুজর্ েরলে।  পরলির মলধে আসলতই পমজর হাচর্লর্র এল এম 

চজ পেলে গুচল র্ষবণ শুরু হললা, সলে সলে অনেলদর অস্ত্রগুললা এেসলে গজবন েলর 

উঠললা।  

  

আশ্চল বর র্োপার এই প  পোলনা রেম প্রচত-আক্রমণও এললা না প্রা ়ে।  েল ়েেজন 

পাচেোনী তসনে প্রেম গুচলর ঝােঁলে প্রাণ চদল, র্াচেরা প্রাণ  ল ়ে লাচফল ়ে পড়েললা 

নদীলত।  অগ্রর্তবী জাহাজগুললা সাহাল ের জনে চপচেল ়ে এললা না, র্রিং তারা প ন আরও 

  ়ে পপল ়ে গচত র্াচড়েল ়ে পালাললা চসরাজগলির চদলে।  তারা েল্পনাই েরলত পালরচন প , 

মুচক্তর্াচহনী এত র্ড়ে দুচট জাহাজলে আক্রমণ েরলত সাহস েরলর্।  তা োড়ো, জাহাজ 

দুচট পগালার্ারুলদ ঠাসা, প -লোলনা মুহূলতব চর্লস্ফারণ ঘলট সর্ শুদ্ধ উলড়ে প লত পালর।  

  

জাহাজ দুলটা পঠলে পগল মাচটর িড়ো ়ে।  তখচন চর্লস্ফারণ ঘটললা না।  অসমসাহসী হাচর্র্ 

চতন-িারজনলে সলে চনল ়ে এেটা পোট পনৌলো ়ে পিলপ এেটা জাহালজ উঠললা।  এচদলে 

ওচদলে েল ়েেচট মষতলদহ েড়োলনা, আর জাহাজ চতব লক্ষ লক্ষ পোচট পোচট োতুবজ, 

রু্ললট ও োমালনর পগালা, এ োড়ো চেেু োমান ও মটবার।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 636 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োোোচে গ্রাম পেলে দলল দলল েুলট এললা পস্বোলসর্লেরা।  নামালনা শুরু হললা অস্ত্র ও 

পগালার্ারুদ।  প্রা ়ে পােঁিলবা জন পলাে ে’ঘণ্টা ধলর ওঠা-নামা েলরও পসই দুচট জাহালজর 

এে-িতুেবািংলবর পর্বী অস্ত্র পগালার্ারুলদর পপচট খালাস েরলত পারললা না।  আর পদচর 

েরা  া ়ে না, প -লোলনা মুহূলতব হানাদার র্াচহনী চফলর আসলর্।  জাহাজ দুচটলত আগুন 

লাচগল ়ে পদও ়ো হললা।  তার আলগই অস্ত্র  চতব পনৌলোগুললা চনরাপদ জা ়েগা ়ে সচরল ়ে 

সেললর স্থ্ানতোগ েরার্ার র্ের্স্থ্া হল ়েলে।  

  

পরর্তবী েল ়েে চদন ধলর িলললা পসই অচগ্নদগ্ধ জাহাজ দুচট পেলে পগালার্ারুলদর 

চর্লস্ফারণ, োলন তালা ধরালনা   ়েিংের ব্।  প্রচতলবাধ পনর্ার জনে চতন চদে পেলে 

এচগল ়ে এললা পাচেোনী তসনেদল, আোব চদল ়ে উলড়ে এললা দুচট চর্মান, এেসলে পগালা 

র্ষবণ েলরও তারা মুচক্তর্াচহনীর গাল ়ে আেঁিড়ে র্সালত পারললা না, তারা তখন এেটার 

পর এেটা পসতু র্ধ্িংস েলর চপচেল ়ে  ালে।  

  

পাচেোন র্াচহনীর দুচট জাহাজ সলমত প্রা ়ে এেুব পোচট টাোর অস্ত্র র্ধ্িংস েলর পফলললা 

গুচট েল ়েে র্াঙালী পেলল,  ালদর মলধে অলনলেই মাত্র েল ়েে মাস আলগও পোলনা অস্ত্র 

েুেঁল ়ে পদলখচন।  

৪২. আগরতলা পেলে পপ্ললন িাপললা 

চসরাজুল 

আগরতলা পেলে পপ্ললন িাপললা চসরাজুল।  এর আলগ আোব চদল ়ে পস পপ্লন উড়েলতই 

পদলখলে শুধু, পস প  েখলনা আোবপলের  াত্রী হলর্, তা প ন স্বলনও  ালর্চন।  তার 

ধারণা চেল পপ্ললন রু্চঝ শুধু সুট-টাই পরা র্ড়েললােরাই  াও ়ো-আসা েলর, চেন্তু 

আগরতলার এই পপ্লালনর অলনে  াত্রীরই পিহারা ও পপাবাে গ্রালম-গলি পদখা মানুলষর 

মতন।  পেউ পেউ সলে এলনলে িলটর েলল, তার পেলে উপলে পর্চরল ়ে আসলে লাউ-
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োেঁঠাল।  অলনেচদন পর চসরাজুল চনলজই পলরলে পচরষ্কার নতুন জামা-োপড়ে, পাল ়ে 

পেডস।  তালে দু’ পসট এই পপাবাে চেলন পদও ়ো হল ়েলে।  

  

আোব আজ পচরষ্কার, চর্মালনর জানলা চদল ়ে নীলির অলনে চেেুই পদখা  া ়ে।  প্রেম 

প্রেম পতা পোট পোট র্াচড়ে ও মালঠর লাঙল হালত িাষা আর গরুর পালও স্পটির পর্াঝা 

 াচেল, এেটু পলর র্ন-জেল ও পাহাড়ে, তারপর এেটা নদীলত পাল তুলল পনৌলো 

 ালে।  পমািার পখালার মতন পোট্ট পদখালে পনৌলোগুললালে, তরু্ ঐ নদীর দষবে পদলখ 

চসরাজুললর রু্েটা মুিলড়ে উঠললা।  এটা চে তার খুর্ পিনা পমঘনা নদী? ইচি ়োর পপ্লন চে 

র্ািংলালদলবর ওপর চদল ়ে  া ়ে? 

  

তার পাব পেলে মচতনও গলা র্াচড়েল ়ে জানলা চদল ়ে পদখার পিটিরা েরলে, তালে চসরাজুল 

চজলেস েরললা, এইডা পোন নদী পর? 

  

মচতনও র্ললত পালর না।  আোব পেলে পদখা  ূ-চিত্র সম্পলেব তারও পোলনা অচ েতা 

পনই।  

  

ওপদর সামলনর সীলট র্লসলে চনমবল আর জাহােীর।  এই িারজন এলসলে োোোচে 

েোম্প পেলে, পরস্পলরর পিনা।  এখনও ওরা পেউই জালন না প  ওলদর গতর্ে পোো ়ে।  

  

দুচট সুন্দরী এ ়োর হলস্টস দু’পাব চদল ়ে খার্ালরর পোলেট আর িা চদল ়ে পগল।  পোলেলটর 

মলধে রল ়েলে দুচট সোিুইি, এেচট িপ ও এেচট চমচটির।  চসরাজুল মচতলনর চদলে 

তাোললা, দু’জলন চনিঃবল্ এেই েো র্ললত িাইলে।  এেচদন আলগও ওরা চেল েোলম্প, 

পসখালন মানুলষর চ লড়ে এলের্ালর গাদাগাচদ, প্রর্ল র্ষচটিরলত িারপালব চেেচেলে োদা 

আর চব্লচিিং পাউডালরর েটু গন্ধ, দু পর্লা চখিুচড়ে পখলত পখলত চজল  আর পোলনা স্বাদ 

চেল না।  আর এখন তারা এলরালপ্ললনর মলধে র্াৰু পসলজ সোিুইি খালে।  চঠে প ন 

চসলনমার মতন।  

  

ঘণ্টা খালনলের মলধেই ওরা পপৌেঁলে পগল দমদম চর্মানর্ন্দলর।  
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এই তা হলল েলোতা! চসরাজুললর এে মামু এেসম ়ে েলোতা ়ে িােচর েলরলে, 

পাচটবালনর আলগ, পসই মামুর োে পেলে পস েলোতা সম্পলেব অলনে লম্বা-িওড়ো গল্প 

শুলনলে।  েলোতার রাো ়ে নাচে মানুষ হাচরল ়ে  া ়ে।  সারা রাত পদাোন পখালা োলে, 

প ়েসা।  চদলল র্ালঘর দুধও পমলল।  পেলললর্লা ়ে পবানা পসই গলল্পর সলে মুচক্তর্াচহনীর 

েোলম্প পবানা অলনে খর্র চমলল  া ়ে।  েলোতা ়ে রল ়েলেন তাজউদ্দীন, তস ়েদ নজরুল 

ইসলাম ও সর্াচধনা ়েে েলনবল ওসমানী।  েলোতার নেবাল পেললরা  খন-তখন পুচলব 

খুন েলর, রাো ়ে প -লোলনা সমল ়ে পর্ামা ফালট, আর্ার তারই মলধে অলনে গান-

র্াজনার অনুষ্ঠান হ ়ে।  চসরাজুললর চপ্র ়ে গা ়েে পদর্েত চর্শ্বাসলে স্বিলক্ষ পদখা  া ়ে র্হু 

ফািংবালন।  

  

চসরাজুললর রু্ে উলত্তজনা ়ে ধে ধে েরলত লাগললা।  পস প ন েল্পনা ়ে পদখলত পপল, 

েলনবল ওসমানী তার োেঁধ িাপলড়ে র্ললেন, পতামার েো অলনে শুলনচে, পতামালে এর্ার 

আরও র্ড়ে দাচ ়েত্ব চনলত হলর্।  

  

চসরাজুললদর পতালা হললা এেটা োউচন পদও ়ো আচমব ট্রালে।  পসখালন তার মতন আরও 

পেঁচিব-চতচরবজন  ুর্ে।  এরেম পর পর িারচট ট্রাে, পসই ট্রালের েন  ়েচট চর্মানর্ন্দর 

পেলড়ে ঘুলর পগল ডান চদলে।  েলোতা পদখার জনে চসরাজুল আর মচতন উৎসুে ালর্ 

পিল ়ে রইললা র্াইলরর চদলে, চেন্তু খাচনেক্ষণ  ার্ার পরই মলন হললা তারা পতা বহলর 

 ালে না, ক্রমবই রাোর দু’ধালর গ্রালমর মতন দষবে পিালখ পড়েলে।  পেন প ন চসরাজুললর 

ধারণা চেল প  তালদর পদলবর তুলনা ়ে পচশ্চমর্ািংলা অলনে শুেলনা, খটখলট।  চেন্তু 

এখানোর গ্রালমর সলে পতা তালদর গ্রালমর পোলনা তফাত পদখা  ালে না।  এেই রেম 

ধালনর পক্ষত, মাচটর র্াচড়ে, গরুর গাচড়ে, রাোর দু’ধালর খাল, মালঝ মালঝ নদীর ওপলরর 

চেজ চদল ়ে  ালে তালদর গাচড়ে, রাো।  চদল ়ে পাল ়ে পহেঁলট চেিংর্া সাইলেলল প -সর্ 

মানুষজন  ালে, তালদর মলধে অলনেলেই মুসলমান র্লল পিনা  া ়ে।  পিাখ পলড়ে 

মসচজদ-মাজার।  
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তরু্ তফাত এেটা আলে চঠেই।  এখালন  ুলদ্ধর েরাল ো ়ো পনই।  রাো চদল ়ে প  

এতগুললা।  আচমব ট্রাে  ালে, পসচদলে পেউ মুখ তুলল তাোলে না।  

  

চসরাজুললদর প  ইচি ়োর মলধে পোো ়ে চনল ়ে  াও ়ো হলর্, পস সম্পলেব তালদর পসেটর 

েমািারও চেেু র্ললনচন।  তালদর শুধু জানালনা হল ়েচেল প  েোম্প ‘চস-২ চপ’-লত তালদর 

পাঠালনা হলে এেটা চর্লবষ পট্রইচনিং-এর জনে।  

  

প্রা ়ে চর্লেললর চদলে ট্রােগুচল র্ড়ে রাো পেলড়ে মালঠর মলধে পনলম এলস আরও পর্ব 

চেেুটা দূর  ার্ার পর এেটা গােপালা পঘরা জা ়েগা ়ে োমললা।  এখালন প্রা ়ে িচিব 

পিাবচট তােঁরু্ খাটালনা রল ়েলে, রাইলফলধারী তসনেরা পাহারা চদলে পগলট।  

  

প্রেলম সর্াইলে লাইলন দােঁড়ে েচরল ়ে এেজন পািার্ী অচফসার মুচক্তল াদ্ধালদর স্বাগত 

জাচনল ়ে র্লললন, আজ পোলনা োজ পনই, আজ  ার  ার োোর জা ়েগা রু্লঝ চনল ়ে 

তারপর চর্শ্রাম।  এখালন  চলর্ল পখলার র্ের্স্থ্া আলে,  ার ইলে পস পখলালতও অিংব 

চনলত পালর।  সলন্ধর পর েোচন্টলন চসলনমা পদখালনা হ ়ে।  োল প ার সালড়ে পােঁিটা পেলে 

পট্রচনিং শুরু হলর্।  চবক্ষােবীলদর প্রচত এেটাই অনুলরাধ, তারা প ন পোলনাক্রলমই েখলনা 

চর্না অনুমচতলত েোম্প পেলড়ে র্াইলর না  া ়ে।  

  

চসরাজুললরা িারজলন এেটাই তােঁরু্ পপল ়ে পগল।  জাহােীর উলত্তচজত  ালর্ র্লললা, পতারা 

জালনাস, এই অিলটার নাম পলাবী।  আচম পরাড সাইন পদখচে! 

  

মচতন র্লললা, পোন পলাবী? আমরা ইচতহালস প  পলাবীর নাম পড়েচে? 

  

জাহােীর র্লললা, আর পোন পলাবী হলর্? এইডা এেটা চহলস্টাচরেোল সাইট! র্হরমপুর, 

মুচববদার্াদ ধালরোলেই হলর্ মলন ল ়ে।  

  

চনমবল র্লললা, আসার পলে অলনেগুলা আমগাে দোখলাম।  তাইলল এইডাই পর্াধ েচর 

পসই পলাবীর আম্রোনন।  িল, এেটু ঘুইরা ঘাইরা েোম্পাসটা পদচখ! 
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চর্োনা-চটোনা সাচজল ়ে ওরা পর্চরল ়ে পড়েললা।  এখালনর আচমব েোম্পচট নতুন মলন হ ়ে, 

সর্চেেুই পচরষ্কার, ঝেঝলে।  এেপালব পগাটা র্ালরা আরমারড়ে োর, পসগুচলর লম্বা লম্বা 

োমালনর নল পদখলল মলন হ ়ে, এখলনা এের্ারও র্ের্হার েরা হ ়েচন।  ওরা পসগুললার 

খুর্।  োলে পগললও পেউ র্াধা চদল না।  এেচদলে অচফসাসব পো ়োটার, পসখালন খােঁচে 

হাফ পোন্ট ও পগচি পলর  চলর্ল পখললে েল ়েেজন অর্াঙালী জও ়োন।  ওলদর পদলখ 

দাচড়ে ও মাোর িুলল চগট র্ােঁধা এেজন সদারজী চজলেস েরললা, আও, পখলা পগ? 

  

চসরাজুলরা পেউ তখনই পখললত িাইললা না, তারা জানাললা, তারা শুধু পদখলত এলসলে।  

  

ঘুরলত ঘুরলত ওরা এললা েোচন্টলন।  এটা এেটা লম্বা হলঘলরর মতন, ওপলর টাচলর িাল।  

এেচদলের পদ ়োলল চসলনমা পদখর্ার চিন, তার োলেই পটচর্ল পটচনস-এর পর্াডব।  

এখালন চসগালরট, িেললট, সার্ান, পব্লড ইতোচদ চেনলত পাও ়ো  া ়ে।  আগরতলা ়ে পপ্ললন 

ওঠার আলগ।  চসরাজুললদর প্রলতেেলে দু পবা েলর  ারতী ়ে টাো পদও ়ো হল ়েচেল।  

প্রল ়োজনী ়ে চজচনসপত্র চেনলত চগল ়ে পদখা পগল পসগুললার দাম খুর্ই বো।  জাহােীর 

পােঁি টাো চদল ়ে দবখানা িেললটর্ার চেলন পফলললা, তার এেটা মুলখ চদল ়ে ফোোলস 

 ালর্ পহলস র্লললা, জীর্লন আর পোলনাচদন প  িেললট খামু, তা  াচর্ নাই! পতালগা 

মলন হ ়ে নাই প  েোলম্পর চখিুচড়ে চেিংর্া হানাদারলগা রু্ললট খাই ়োই এেচদন প্রাণডা 

র্াইরই ়ো  ালর্? 

  

পসই েোচন্টলন র্লস ওরা ‘ডক্টর পোটনীস চে অমর োহানী’ নালম এেচট চহন্দী চসলনমা 

পদখললা, চফললমর না ়েে এেজন  ারতী ়ে ডাক্তার, পস চর্প্ললর্র সম ়ে িীলন চগল ়েচেল 

ডাক্তার-নাসবলদর এেচট দল চনল ়ে আহতলদর পসর্া েরলত।  খুর্ মহৎ র্োপার, নাি-গান 

চর্লবষ 

  

পদখলত পদখলত চসরাজুল চফসচফস েলর চনমবললে চজলেস েরললা, ইচি ়োনলগা সালে 

পতা িা ়েনার এখন বত্রুতা, তরু্ অরা আচমবর্োরালে এই চসলনমা দোখা ়ে েোন পর? 

  

চনমবল চর্লের মতন র্লললা, এইডা অলনে পুরালনা র্ই।  
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মচতন র্লললা, পনাচটস পর্ালডব দোখলাম, এই বচনর্ার ‘পমাগল-ই-আজম’ দোখালর্, পসই 

র্ইল ়ের খুর্ নাম শুনচে।  

  

খাও ়ো দাও ়ো পসলর ওলদর দবটার মলধে শুল ়ে পড়েলত হললা।  পাবাপাচব িারখানা 

পন ়োলরর খােঁচট ়ো।  অন্ধোলরর মলধে িারচট চসগালরলটর আগুন জ্বললে।  গতোল রালত্রও 

ওরা চেল আখাউড়ো সীমালতর এে পোট েোলম্পর খলড়ের ব ো ়ে, পালবর তােঁরু্ পেলে 

পেউ এেজন হঠাৎ সাপ সাপ র্লল পিেঁচিল ়ে উলঠচেল।  তারপর ওরা আর  াললা েলর 

ঘুলমালতই পালরচন।  আজ ওলদর চর্োনা ়ে নতুন নতুন গন্ধ, তালতও ঘুম আসলত িা ়ে না।  

  

এে সম ়ে মচতন র্লললা, আইজ প  আরমারড়ে োরগুললা দোখলাম, ঐগুলা পদইখো 

আমার েী মলন হইতাচেল জালনাস? ঢাোর রাো ়ে এই গাচড়েগুলা দোখললই  ল ়ে প্রাণ 

োেঁপলতা।  এখন গাল ়ে হাত রু্লাইলাম।  এেই পতা গাচড়ে! 

  

জাহােীর র্লললা, এই মুচববদার্াদ চডচস্ট্রলক্ট পোো ়ে জাচন আমার র্ার্া ়ে পপাস্টমাস্টার 

আচেললন।  পাচটববালনর পর অপবান চদ ়ো ঐ ধালর িইলো গোললন।  এইখালন নাচে 

আমালগা র্াচড়েও আচেল।  র্ার্া-মা ়ে প  জা ়েগা োইড়ো পলাই ়ো গোললন, আচম আর্ার 

পসহালনই আসলাম পট্রইচনিং চনলত।  মজার র্োপার না? 

  

চসরাজুল র্লললা, চসিচট ফাইল র ও ়োলরর চদনগুলার েো পতালগা মলন আলে? 

  

চনমবল র্লললা, হ, পসই সম ়ে আচম অোলরস্ট হইচেলাম।  

  

চসরাজুল র্লললা, পসই চসিচট ফাইল  এই ইচি ়োন আচমব আমালগা পিালখ চেল েী দারুণ 

দুবমন।  আর এখন তালগা েোলম্পই আমরা শুই ়ো আচে।  হুেঁ, মজা না মজা! অর্স্থ্া েোমলন 

র্দলা ়ে! 
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মচতন র্লললা, ইচি ়োন আচমবর র্ড়ে র্ড়ে অচফসার সর্ই পতা পদচখ পািার্ী! আমালগা 

ঐচদলের পমজর-মুজর, েোলপ্টন-মোলপ্টনগুলাও পািার্ী! পে প  েখন পফ্রি আর েখন 

এচনচম হ ়ে, তার চঠে নাই! 

  

জাহােীর র্লললা, পেঁ ়েষচট্টর পসই  ুলদ্ধর ফোিািংল ়ে আচম লালহালর আটো পড়েচেলাম, 

ইচি ়োন আচমবর পর্ামার তা খাই ়ো মইরা  াইলতই পতা পারতাম তখন।  আর আইজ 

ইচি ়োন আচমব েোলম্প মুগবীর মািংস আর রুচট খাইলাম।  সর্ই েপাল! 

  

মচতন র্লললা, আর্ার পোনচদন আমালগা ইচি ়োন আচমবর এলগইনলস্টই লড়োই েরলত 

হলর্ চেনা তাই-ই র্া পে জালন! 

  

চনমবল র্লললা, মািংলস পর্চব ঝাল চদচেল, নালর? চসরাজুল এেটা দীঘবশ্বাস পফলল পাব 

চফরললা।  হঠাৎ তার মলন পলড়ে পগলে মচনরার মুখখানা।  েী ঝাল পখলতই না  াললার্াসলতা 

পমল ়েটা! পস র্ললতা, পর্ব ঝাল চদলল শুধু েমবী বাে চদল ়েই এে োল  াত খাওন  া ়ে! 

  

পরচদন প ার পপৌলন পােঁিটা ়ে চর্উগল র্াজললা।  আলগই চনলদবব পদও ়ো চেল, চঠে পলনলরা 

চমচনলটর মলধে ততচর হল ়ে চনল ়ে সামলনর মালঠ ফল ইন েরলত হলর্।  র্াইলর  াললা েলর 

আললা।  পফালটচন, তরু্ ওরা চর্োনা পেলড়ে লাচফল ়ে উলঠ শুরু েলর চদল হুলড়োহুচড়ে।  

  

প্রেম েল ়েেচদন চফচজেোল পট্রইচনিং আর পদৌড়ে েরালনা হললা ওলদর।  তারপর এে সিাহ 

ধলর শুধু সােঁতার।  েোলম্পর পালবই এেটা র্ড়ে পুেুর আলে, চেেুদূলর রল ়েলে এেটা সদে 

োটা খাল, এই র্ষবার জলল এলের্ালর টইটম্বুর  রা।  পোট পোট দলল  াগ েলর সােঁতালরর 

প্রচতল াচগতা হ ়ে।  এেজন সুলর্দার স্টপ ও ়োি চনল ়ে পরেডব েলর, পে েতক্ষণ ডুর্ চদল ়ে 

োেলত পালর জললর তলা ়ে।  চেিংর্া ডুলর্া সােঁতালর পে েতখাচন দূলর  া ়ে।  

  

এচদেোর পাচন এেটু  াচর, সােঁতার োটার পলক্ষ পতমন সুচর্লধজনে ন ়ে, তরু্ চসরাজুল 

েল ়েেচদলনই অ েে হল ়ে  া ়ে।  ডুর্সােঁতালর তার পরেডব পেউ েুেঁলত পালর না।  পগাটা 

েোলম্পর মলধে চসরাজুল িোচম্প ়োন।  
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হঠাৎ এেচদন মাঝ রালত্র ওলদর ঘুম পেলে তুলল এলন দব র্ালরাজলনর এেচট দললে 

িাপালনা হলল গাচড়েলত।  চমচনট পলনলরা পর এেটা নদীর ধালর গাচড়ে োমললা।  িতুচদবলে 

ঘুরঘুচট্ট অন্ধোর, এর মলধেই তালদর সােঁতলর নদী পার হলত হলর্।  প্রলতেেলে পদও ়ো 

হললা এে পজাড়ো েলর চফন, এই চফন পাল ়ে পর্েঁলধ চনলল সােঁতালরর পচরশ্রম েম হ ়ে, 

ব্ও েম হ ়ে।  

  

পর পর েল ়েেটা রাত নদীলত সােঁতার োটার পর এে রালত এেটা িমেপ্রদ োণ্ড হললা।  

পস।  রালত পদখা পগল, নদীর মাঝখালন চস্থ্র হল ়ে রল ়েলে এে লি, পসটা আললার মালা ়ে 

সাজালনা।  িতুচদবলের চনেষ োললা অন্ধোলরর মলধে পসটালে পদখালে প ন স্বনতরীর 

মতন।  পসটার চদলে মুগ্ধ পিালখ পিল ়ে োেলত ইলে েলর।  

  

চেলগচড ়োর োন চসিং প্রলতেলের হালত চলমলপট মাইন চদল ়ে র্লললন, চনিঃবল্ 

মাঝনদীলত সােঁতলর চগল ়ে ঐ ললির গাল ়ে পসগুললা আটলে চদল ়ে আসলত হলর্।  সার্ধান, 

এটালে পখলা মলন েলরা না।  ঐ ললির পলালেরা প ন চেেু পটর না পা ়ে।  

  

িারজলনর পোট দলচটর পনতা চনর্বাচিত হললা চসরাজুল।   াও ়ো-আসা চমচলল ়ে সম ়ে চঠে 

আধ ঘণ্টা।  

  

োজটা খুর্ বক্ত মলন হললা না চসরাজুললর।  এই নদীর নাম  াগীরেী, আর্ার স্থ্ানী ়ে 

পলাে এলেই র্লল গো।  পস্রালতর টান পর্বী পনই।  চসরাজুল গাল ়ে পতল িাপড়োলত 

লাগললা।  পাচনলত নামার আলগ তার র্রার্র গাল ়ে সলষবর পতল মাখা অল েস।  

  

পােঁিজলন চনিঃবল্ সােঁতলর চগল ়ে ললির গাল ়ে চলমলপট মাইন আটলে চদল স্বেলন্দ।  

ললির মলধে খুর্ খানাচপনা নাি গান হলে মলন হ ়ে, পেউ ওলদর পদখলত পা ়েচন।  োজ 

পসলর ওরা চফরলত শুরু েরার দু’চতন চমচনট পলরই অেস্মাৎ প ন র্জ গজবন শুরু হল ়ে 

পগল।  এই আও ়োজ চসরাজুললর খুর্ পিনা।  পমচবনগালনর ফা ়োচরিং হলে।  লি পেলে 
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পজারাললা আললাও এলস পড়েললা তালদর চদলে।  পডলের ওপর পোটােুচট েরলে অলনে 

মানুলষর ো ়ো।  

  

চসরাজুল প্রেমটা ়ে হেিচেল ়ে পগল।  েী র্োপার, এটা চে পাচেোনী জাহাজ? আজ রালত 

সচতেোলরর পোলনা অপালরবান? তালদর চেেুই র্লা হ ়ে চন! এখন প্রালণ র্ােঁিার এেমাত্র 

উপা ়ে ডুর্সােঁতার।  

  

এের্ার মাো তুললতই চসরাজুল মচতলনর োতর গলা শুনলত পপল, উিঃ মইলাম পর, 

মইলাম! 

  

োলেই আর এেটা মাো পদলখ চসরাজুল র্লললা, চনমবল, ওলর ধর! মাো ডুর্াই ়ো োে।  

  

অচত েলটির ওরা পালড়ে এলস পপৌেঁলে আরও অর্াে হললা।  সুলর্দার োন চসিং পনই, গাচড়ে 

পনই, পেউ পনই।  ওলদর চে মষত প লর্ অনেরা িলল পগলে? জাহােীর এেটু দূলর চিৎপাত 

হল ়ে শুল ়ে হােঁপালে, চেন্তু তার গুচল লালগচন, এেমাত্র আহত হল ়েলে মচতন।  এ জা ়েগাটা 

 চদ পাচেোনী তসনেলদর এলাো হ ়ে, তাহলল এখালন র্লস োো এেটুও চনরাপদ ন ়ে।  

মচতনলে র্ল ়ে চনল ়ে ওরা েুটললা।  

  

প  রাোটা চদল ়ে গাচড়ে এলসচেল, আন্দালজ পসই রাো রু্লঝ রু্লঝ ওরা এলগালত লাগললা।  

হালত পোলনা অস্ত্র পনই র্ললই চসরাজুল কু্রদ্ধ হল ়ে উঠলে।  বত্রুর মুলখামুচখ পলড়ে পগলল 

অতত এেজনলেও খতম েরা  ালর্ না? 

  

এে সম ়ে পদখা পগল তালদর েোলম্পর আললা।  পগলটর োলেই দােঁচড়েল ়ে আলে চেলগচড ়োর 

োন চসিং, পস এচগল ়ে এলস চসরাজুললে জাপলট ধলর র্লললা, োল া! োল া! তুমলন 

োমাল চে ়ো, চসরাজুল! এলিললন্ট টাইচমিং! 

  

সর্টাই পট্রইচনিং! গুচল পেলে আত্মরক্ষা েরা, অন্ধোর রাো খুেঁলজ েোলম্প আসা, এই 

সর্চেেুই।  মচতলনর আঘাত গুরুতর ন ়ে, পস   ়ে পপল ়েলে পর্বী।  পমচবনগালনর ফা ়োচরিং 
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হল ়েলে আোলবর চদলে, আর ওলদর চদলে পোেঁড়ো হল ়েলে েররা।  তারই এেটা পললগলে 

মচতলনর পাল ়ে।  পমচবনগালনর গুচল প লর্ পস এরমলধেই প্রা ়ে মুমূ ব হল ়ে পলড়েচেল।  

  

েলগচড ়োর োন চসিং র্লললন, আজ দারুণ আনলন্দর রাত।  এইমাত্র পমলসজ এলসলে প  

পসাচ ল ়েত ইউচন ়েলনর সলে  ারলতর পফ্রিবীপ চট্রচট সাইনড হল ়েলে।  েুচড়ে র্ৎসলরর 

তমত্রীিুচক্ত।  পগ্রাচমলো চদচিলত এলস পঘাষণা েলরলেন, পষচের্ীর প -লোলনা পদব  ারতলে 

আক্রমণ েরলল পসাচ ল ়েত ইউচন ়েন  ারলতর পালব এলস দােঁড়োলর্।  

  

অলনে রাত প বত তহ তি েলর চমচটির খাও ়ো হললা।   ািংরা নাি পনলি পদখাললা েল ়েেজন 

জও ়োন।  মুচক্তল াদ্ধারা র্ািংলা গান গাইললা সমস্বলর।  

  

চঠে এেমাস পােঁি চদন পর পট্রচনিং সমাি েলর চসরাজুললদর দলটালে পাচঠল ়ে পদও ়ো 

হললা েলোতা ়ে।  পবলষর েল ়েেটা চদন চসরাজুল অচস্থ্র পর্াধ েরচেল, এলদর এখালন 

তার সােঁতালরর র্োপালর আর চেেু পবখার পনই।  এই েোলম্প  াললা খাও ়োদাও ়ো হ ়ে 

র্লট, চেন্তু পস রণােলন।  চফলর প লত িা ়ে।  মচনরার েো মলন পড়েললই বক্ত হল ়ে ওলঠ 

তার পিা ়োল।  

  

েলোতা ়ে এলস হঠাৎ তারা েুচট পপল ়ে পগল।  তালদর রাখা হললা র্াচলগি সােুবলার 

পরালডর এেটা ফােঁো েোটর্াচড়েলত,  াও ়ো-আসার পোলনা েড়োেচড়ে পনই, প ালর উলঠই 

পট্রইচনিং-এর র্ালাই পনই, শুধু খাও-দাও, ঘুলমাও আর ইলেমতন ঘুলর পর্রাও।  

  

চসরাজুললরা র্ািংলালদব চমবন, স্বাধীন র্ািংলা পর্তার পেন্দ্র, চ েলটাচর ়ো পমলমাচর ়োল, 

নালখাদা মসচজদ, পজাড়োসােঁলো ়ে রর্ীন্দ্রনালের র্াচড়ে পদখললা, চিৎপুলরর র ়োল পহালটললর 

চর্খোত িােঁপ ও রুমাচল রুচটর স্বাদ চনল।  েলনবল ওসমানীর সলে পদখা েরার খুর্ সাধ 

চসরাজুললর, র্ািংলালদব চমবলনর এেজন েমবীলে ধলর এেটা অোপল ়েন্টলমন্টও চঠে 

হললা দু’চদন পলর।  পসই েমবীচট র্লললা, আইজ ম ়েদালন েলোতার সাচহচতেে-

চবল্পীলদর খুর্ র্ড়ে চমচটিং আলে, দোখলত  াইলর্ন নাচে?.র্ািংলালদলবর সালপালটব… 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 646 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পসখান পদর্েত চর্শ্বাসলে পদখলত পাও ়ো প লত পালর এই আবা ়ে চসরাজুল প লত রাচজ 

হললা।  চসরাজুলরা পপৌেঁলোর্ার আলগই স া শুরু হল ়ে পগলে, র্ক্তষতা চদলেন তারাবঙ্কর 

র্লন্দোপাধো ়ে।  চেন্তু পস র্ক্তষতার এেচট অক্ষরও পবানা হললা না চসরাজুললর।  র্ড়েরাো 

পপচরল ়ে, টাটা চর্চল্ডিং-এর উলটাচদলের ম ়েদালন সলর্ মাত্র পা চদল ়েলে পস, এমন সম ়ে 

এে নারী তালে চজলেস েরললা, এই, তুচম চসরাজুল না? 

  

জীর্লন প ন এতটা েখলনা িমলে ওলঠচন চসরাজুল।  র্েষত েলোতা ়ে এলস এের্ারও 

মিুর েো মলন পলড়েচন তার।  মলন পড়েলল পতা এলসই পস মিুর পখােঁজ েরলতা।  গত 

েল ়েে মালস মচনরা োড়ো আর পোলনা নারীর েো তার চিতা ়ে স্থ্ান পা ়েচন।  পসইজলনে 

মিুই পে প্রেম পদলখলে! এখন চসরাজুললর পিালখর সামলন পেলে প ন আর সর্চেেু মুলে 

পগল, তার সামলন দােঁচড়েল ়ে আলে এে পরমা রূপর্তী রমণী।  শুধু রমণী ন ়ে, চসরাজুললর 

পিালখ দ ়োর্তীও, মচনরালে মিু পোট পর্ালনর মতন  ালার্াসলতা, তালদর তদন-

অপমালনর চদলন মিু তালদর েত আপন েলর চনল ়েলে।  

  

প ন েষতেতার পবাধ পদর্ার জনেই চসরাজুল প্রেলমই র্লললা, মিু ার্ী! র্ারু্ল াই 

 াললা আলে! আপনারা পোো ়ে উলঠলেন! পোলনা অসুচর্ধা নাই পতা!  

  

প ন এেজন চনেট-আত্মী ়েলে পদলখলে মিু, আনলন্দ তার পিালখ জল এলস পগল।  পস 

োেঁপা োেঁপা গলা ়ে র্লললা, চসরাজুল, তুই েলোতা ়ে আসচল েলর্? আমালদর সালে 

পদখা েচরস নাই! 

  

চসরাজুল র্লললা, আচম পতা জাচন না, আপলনরা পোো ়ে আলেন।  

  

মিু অচ মালনর সলে র্লললা, র্ািংলালদব চমবলন মামুনমামালে সেললই পিলন।  চসরাজুল, 

পতার সালে ওনার পদখা হল ়েচেল? উচন পোো ়ে? 

  

– ার্ী, র্ারু্ল াই আর আচম এে েোলম্প আচে।  র্ারু্ল াই এখলন ‘ াললা আলেন, পসই 

প  পিাট পললগচেল, এলক্কর্ালর পসলর উলঠলেন।  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 647 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

–চেলসর পিাট পললগচেল? 

  

–ও, তাও আপচন জালনন না? জানলর্নই র্া েোমলন।  পস এমন চেেু না, পাল ়ে গুচল 

পললগচেল।  এখন র্ারু্ল াই চফ্রডম ফাইটার।  অলনে পিইি হল ়ে পগলে মানুষটার।  

  

–তুই এো আসলোস, চসরাজুল? মচনরা েই? 

  

–মচনরা? 

  

চসরাজুল উদ্ভ্রালতর মতন তাোললা তার সেী মচতন, চনমবল, জাহােীলরর চদলে।  তারা 

পিালখর ইসারা ়ে মিুলে চেেু পর্াঝার্ার পিটিরা েরললা, চেন্তু মিু রু্ঝললা না।  পস আর্ার 

সরল  ালর্ চজলেস েরললা, মচনরা আলস নাই? তালর পোো ়ে পরলখ আসচল? স্থ্ান-োল 

 ুলল পগল চসরাজুল।  পস হােঁটু পগলড়ে র্লস পড়েললা মাচটলত! 

  

তালে ধরাধচর েলর তুলল চনল ়ে, চমচটিং পেলে খাচনেটা দূলর এেটা র্ড়ে পরইনচট্র গালের 

তলা ়ে র্সললা এই পোট দলচট।  তারপর দুিঃলখর োচহনী চর্চনম ়ে হলত লাগললা।  চসরাজুল 

আর মিু দু’জলনই পেেঁলদ  াসাললা রু্ে।  

  

এেটু পলর মজুলদর উঠলত হললা, আজ হাসপাতাল পেলে োড়ো পালর্ন মামুন।  

চসরাজুললদরও সলন্ধলর্লা এেটা অোপল ়েন্টলমন্ট আলে চর্ এস এফ-এর এেজন 

অচফসালরর সলে।  তাই চঠে হললা, আগামীোল দুপুলর চসরাজুলরা িারজলনই পখলত  ালর্ 

মিুলদর োলে, মিু র্ারু্ল পিৌধুরীর নালম চিচঠ চললখ পদলর্।  পিালখর জল মুলে ওরা িলল 

পগল দু চদলে।  

  

চসরাজুলরা চনলজলদর েোলট চফরলতই পদখললা চর্ এস এফ-এর অচফসার পমজর 

 লবার্ত পিাপরা আলগ পেলেই র্লস আলে।  ওলদর পদলখই র্লললা, অডবার এলস পগলে, 

পোে আপ ইল ়োর চেিংস! আজ রালতই এ ়োর পফালসবর পপ্ললন পতামালদর প লত হলর্।  
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চসরাজুল উলত্তচজত  ালর্ র্লললা, আজ রালতই প লত হলর্ পেন? পোো ়ে  ালর্া? পোো ়ে 

 ালর্া? 

  

পমজর পিাপরা র্লললা, পনা পোল ়েলশ্চন! অডবার এলসলে প লত হলর্! চেলগচড ়োর োন 

চসিং প রেম হাচসহাচস মানুষ, পমজর পিাপরা পসরেম ন ়ে।  তার নালের নীলি মে র্ড়ে 

পমাি, পঠােঁলটর  চেলত উৎেট গাম্ভী ব।  

  

চসরাজুলরা আরও এেটা চদন েলোতা ়ে পেলে  ার্ার জনে সম ়ে িাইললও পস পসই 

অনুলরালধ েণবপাতও েরললা না।  তখন চসরাজুল প্রা ়ে চর্লদ্রাহ েলর র্লল উঠললা, 

র্ািংলালদব সরোর চেিংর্া মুচক্তল াদ্ধা র্াচহনীর পোলনা েমাণ্ডালরর চনলদবব না পপলল পস 

পমজর পিাপরার আলদব মানলত র্াধে ন ়ে।  

  

পমজর পিাপরা এর্ার সামানে এেটু হাসললা।  তারপর র্লললা, পবালনা, অপালরবন 

জোেপট শুরু হলর্ োল পেলে।  পতামালদর পট্রইচনিং পদও ়ো হল ়েলে পসইজনে।  পতামরা 

 চদ এর্ার অপালরবালন প াগ চদলত না িাও,   ়ে পপল ়ে চপচেল ়ে  াও, তাহলল চে 

পতামালদর পজার েরা হলর্? পমালটই না! পতামরা পতা ইচি ়োন আচমব চেিংর্া চর্ এস এফ-

এর চরকু্রট নও।  পতামরা মুচক্তল াদ্ধা, পতামরা পস্বো ়ে  ুদ্ধ েরলত এলসলো, এখন  চদ 

 ুদ্ধ েরলত না িাও, েলরা না।  পতামরা চফ্র, প খালন খুচব প লত পালরা! 

  

এ প  উলটারেম িাপ।  তারা   ়ে পপল ়ে চপচেল ়ে  ালে পে র্লললা? জাহােীর আর চনমবল 

চসরাজুললর োেঁলধ হাত রাখললা।  

  

চসরাজুল র্লললা, আমরা চনশ্চ ়েই অপালরবালন প লত িাই।  আমরা শুধু এেটা চদন সম ়ে 

িাইচে।  

  

পমজর পিাপরা র্লললা, পনা ওল ়ে! পবালনা, পূচণবমা, পজা ়োর- াটা, আর্হাও ়ো, র্াতালসর 

গচত এইসর্ অলনে চেেু েোলেুললবন েলর টাইচমিং চঠে হ ়ে।  অপালরবান জোেপট 

পচরিালনা েরলর্ পতামালদর মুচক্তর্াচহনীরই েমািাররা, আমরা ন ়ে।  আমরা  ুলদ্ধ 
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নাচমচন।  পতামরা পিল ়েলে র্লল আমরা পতামালদর পট্রইচনিং চদল ়ে সাহা ে েরচে, 

জা ়েগামতন পপৌেঁলে চদচে।  এে পবা পিাবজনলে পট্রইচনিং পদও ়ো হল ়েলে, তার মলধে 

ফাইনাল চসললেবান েরা হল ়েলে ষাটজনলে, পতামরা তার মলধে আলো।  পতামরা প লত 

না িাও, পোলনা অসুচর্লধ পনই, েলোতা ়ে োলো, ফুচতব েলরা।  অনে িারজন  ালর্।  

পতামালদর আর পোলনাচদনই ডাো হলর্ না।  

  

এরপর আর ক্ষীণতম আপচত্তরও প্রশ্ন ওলঠ না।  জাহােীর চজলেস েরললা, আমালদর েখন 

পরচড হলত হলর্, পমজর সালহর্? 

  

চসরাজুললর মনটা  লেটির দলম পগল।  েলনবল ওসমানীর সলে পদখা হললা না? মিু ার্ীর 

সলেও আর পদখা হলর্ না? 

  

অলনে োেুচত-চমনচত েলর এইটুেু শুধু অনুমচত পাও ়ো পগল প  এ ়োরলপাটব  ার্ার পলে 

ওলদর গাচড়েটা মলদর র্াচড়ের সামলন োমালনা হলর্।  পসখালন সম ়ে পাও ়ো  ালর্ মাত্র দব 

চমচনট।  

  

মামুন হাসপাতাল পেলে চফলর এলসলেন ঘণ্টাখালনে আলগ।  পোলনা দরোর না োেললও 

তােঁর গাল ়ে এেটা িােঁদর মুচড়ে চদল ়ে পদও ়ো হল ়েলে, চতচন পজাড়োসলন র্লস আলেন খালটর 

ওপর।  মামুন সম্পাদে োোর সম ়ে চদনোল’ অচফলস চেেুচদন প্রফ চরডালরর িােচর 

েলরচেল।  চসরাজুল।  পস এলস মামুলনর দুই হােঁটু েুেঁল ়ে অচ র্াদন েরললা।  তার পদখালদচখ 

অনেরাও।  

  

চসরাজুল মিুলে র্লললা,  ার্ী, এর্ালর আর দাও ়োত খাও ়ো হললা না।  ইনসািা, 

েলোতা ়ে আর্ার  খন আসলর্া, চেিংর্া আপলনরা ঢাো ়ে গোলল এেটুও সম ়ে নাই, 

এ ়োরলফালসবর পপ্লন আমালদর জনে এে চমচনটও পদচর েরলর্ না! আপচন র্ারু্ল  াইলে 

জলচদ জলচদ চিচঠ চললখ দোন।  
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মামুন চর্স্ফাচরত পিালখ ওলদর চদলে তাচেল ়ে রইললন।  এরা মুচক্তল াদ্ধা? এত োে পেলে 

চতচন পোলনা মুচক্তল াদ্ধালে পদলখনচন।  অল্প সমল ়ের পনাচটলস এ ়োরলফালসবর চর্মালন 

এলদর চনল ়ে  াও ়ো হলে, তার মালন এরা পোলনা গুরুত্বপূণব  ুলদ্ধ  ালে।  চতচন শুলনলেন, 

১৪ আগস্ট, পাচেোলনর স্বাধীনতার চদলন সারা র্ািংলালদলব মুচক্তর্াচহনী এেসলে খুর্ র্ড়ে 

রেম আঘাত 

  

মামুন অসুস্থ্, র্ল ়েসও হল ়েলে, তা োড়ো চতচন পলখে মানুষ, রাইলফল চনল ়ে হানাদার 

র্াচহনীর চর্রুলদ্ধ লড়োই েরলত চতচন পারলতন না।  তরু্ আজ তােঁর আত্মার এে এেটা 

টুেলরা প ন এই িারচট  ুর্লের সলে রণােলন প লত িাইলে।  

  

মামুন চজলেস েরললন, র্ারু্ল পিৌধুরীলে তুই পদলখচেস? পস  াললা আলে! এ খর্র শুলন 

েী প  বাচত পাইলাম! আর আলতাফ পোো ়ে? শুলনচেলাম, পসও এেজন চফ্রডম 

ফাইটার? 

  

চসরাজুল র্লললা, বলখর! আলতাফ সালহর্ প্রেম প্রেম দুই িারচদন খুর্ লাফালাচফ 

েরচেললন, পতনার পাল ়ের োলে এেচদন পবল ফাটললা, এমন চেেু লালগ নাই, তাইলতই 

ওনার িকু্ষ িড়েেগাে! দব র্ালরাচদন হাসপাতালল রইললন, তারপর পোো ়ে প  উধাও 

হইললন, পেউ জালন না।  তার পোলনা খর্র নাই।  চেন্তু র্ারু্ল  াই সক্কললর অর্াে েইরা 

চদলেন।  বরীলর প ন এে চর্ন্দু   ়েডর নাই।  প্রলতেে অোেবালন সামলন োলেন–  

  

জাহােীর র্লললা, সচতেই, র্ারু্ল পিৌধুরীর এই পিইি না দোখলল চর্শ্বাস েরা  া ়ে না।  

অসম্ভর্ সাহসী মানুষ! 

  

মিু ওলদর এলের্ালর ধার পঘেঁলষ র্লস সর্ শুনলে, তার পিালখ মুলখ আনন্দ-গর্ব-লর্দনা 

মাখালনা।  অচতদ্রত র্ারু্ললে চিচঠ চলখলে পস, তার মলধে িার পােঁি র্ার আলে, তুচম  াললা 

পেলো, তুচম  াললা পেলো।  
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চিচঠখানা পদর্ার আলগ পস চসরাজুললে চজলেস েরললা, পতারা এমন হুট েলর িলল 

 াচেস।  পোলনা চর্পদ হলর্ না পতা? 

  

চসরাজুল পহলস র্লললা, চর্পদ আর েী! জীর্ন-মষতুে পাল ়ের  ষতে চিত্ত  ার্নাহীন! দোন 

চিচঠটা, আর পদচর েরা  ালর্ না! 

  

িােঁদরটা পফলল খাট পেলে পনলম এলস মামুন ওলদর গাল ়ে হাত রু্ললালত লাগললন।  এরা 

প ন তােঁরই সতান, এলদর চতচন পাঠালেন সাঙ্ঘাচতে চর্পলদর মুলখ।  

  

চসরাজুল র্লললন, মামুনসালহর্, পদা ়ো েরলর্ন।  আমরা প ন ো বচসচদ্ধ েলর আসলত 

পাচর।  

  

মামুন হাউ হাউ েলর পেেঁলদ উঠললন।  োেঁদলত োেঁদলত চতচন েী র্লললন তা পর্াঝাই পগল 

না।  অসুখ তােঁলে দুর্বল েলর পফলললে, তােঁলে এ ালর্ োেঁদলত আলগ পেউ পদলখচন।  

  

নীলি গাচড়েলত হনব চদল ়েলে, আর সম ়ে পনই, মিুর োে পেলে অসমাি চিচঠটা প্রা ়ে পেলড়েই 

চনলত পগল চসরাজুল।  পোলনারেলম চনলজর নামচট চললখ, এেটা খালম  লর মিু  ারী 

গলা ়ে র্লললা, ওলর চদস, চদ ়ো র্চলস প , পোলনা উপাল ়ে প ন আমালর এেটা উত্তর 

পাঠা ়ে।  

  

চসরাজুল মাো পনলড়ে পপেলন চফরলত প লতই মিু তার হাত ধলর র্লললা, মচনরালর তুই 

চঠে চফরা পাচর্।  আচম েইলাম, পস চফরা আসলর্! 

  

অনেরা আলগই নামলত শুরু েলরচেল, চসরাজুল পদৌড়ে মারললা চসেঁচড়ের চদলে।  

  

এ ়োরলফালসবর চর্মান আগরতলা ়ে পপৌেঁলে পদর্ার পর পসই রালত্রই চসরাজুললদর চনল ়ে 

 াও ়ো হললা হচরণা েোলম্প।  চসরাজুলরা চনলজলদর ঘােঁচটলত এেটুক্ষলণর জনেও প লত 

পারললা না, সুতরািং র্ারু্ল পিৌধুরীর সলে পদখা হর্ারও প্রশ্ন রইললা না।  
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অপালরবন জোেপলটর ো বসূচি হললা িট্টগ্রাম ও মেলার সামুচদ্রে র্ন্দর দুচটলত এর্িং 

িােঁদপুর, দাউদোচন্দ, নারা ়েণগি, আসুগি, নগরর্াচড়ে, খুলনা, র্চরবাল, পগা ়োলন্দ ও 

ফুলেচড়ে ঘাট ও আচরিা ঘালটর নদী র্ন্দরগুচলর ওপর সরাসচর আক্রমণ।  এর মলধে 

সর্লিল ়ে র্ড়ে োজ, িট্টগ্রাম র্ন্দলর আঘাত হানার দাচ ়েত্ব পদও ়ো হললা প  চতনচট দললে, 

তার এেচটর েমািার চন ুক্ত হললা চসরাজুল।  পস তার র্নু্ধলদর সলে পপল।  

  

পরচদন সোল পেলেই  াত্রা শুরু।  সলে পর্ব চেেু মালপত্র ও এেজন গাইড, িারচদলনর 

হােঁটা পে।  গাইডটা চেেুটা এলাো পার েলর চদলল আর্ার আসলর্ অনে গাইড।  পূর্ব চনচদবটির 

পচরেল্পনা মতন গুরুত্বপূণব জা ়েগাগুচললত পগচরলারা অলপক্ষা েরলে তালদর চনরাপলদ 

পার েলর পদও ়োর জনে।  হচরণা েোলম্পই চসরাজুল আ াস পপল ়েচেল প  ধরা পড়োর 

সম্ভার্না এত পর্চব প  তালদর চর্েল্প আরও দুচট দল ততচর রাখা হল ়েলে।  এেদল ধরা 

পড়েলল অনে দল এচগল ়ে  ালর্।  তালদর পপৌেঁলোলত হলর্ িট্টগ্রাম বহর পার হল ়ে েণবফুলী 

নদীর ওপালর িরলাক্ষা ়ে।  

  

এর মলধে িট্টগ্রাম বহরটা পার হও ়োই সর্লিল ়ে চর্পজ্জনে।  সলন্ধ পেলেই োরচফউ, 

তাই।  রাচত্তলর পর্রুলনা  ালর্ না।  চদলনর পর্লালতও পমচবনগান চফট েরা অলনেগুললা 

চজপ সারা বহর টহল চদলে, পলের পমালড়ে পমালড়ে পিেলপাস্ট,  খন-তখন তিাবী হ ়ে, 

োরুলে এেটু সলন্দহ হললই আর চর্িালরর প্রশ্ন পনই, তৎক্ষণাৎ পসখালনই গুচল েলর 

মালর।  

  

তরু্, এখলনা িট্টগ্রাম বহলরর মলধে পগচরলারা অচত পগাপলন োজ েলর  ালে।  তারা 

প াগাড়ে েলর পরলখচেল এেটা অোম্বুললন্স  োন, তালত চসরাজুললদর  লর চনল ়ে, 

প ারলর্লা োরচফউ পবষ হলতই পসটা রাো ়ে পর্চরল ়ে পড়েললা।  সাতখানা পিেলপাস্ট 

পপচরল ়ে পগল তারা, পেউ সলন্দহ েরললা না।  

  

অোম্বুললন্স  োনটা ওলদর নাচমল ়ে চদল নদীর ধালর এেটা র্াজালরর োলে।  এর মলধেই 

চসরাজুলরা পপাবাে র্দলল চনল ়েচেল।  লুচে আর পেেঁড়ো পগচি, োেঁলধ গামো।  প্রলতেলের 
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সলে এেটা র্ড়ে আোলরর ধামা।  র্াজালর পনলম ওরা লাউ, েুমলরা, েিুর বাে, েুমলড়োর 

বাে, চেেু পুেঁচট র্ােঁবপাতা মাে চেনল।  প ন ওরা সাধারণ গ্রামে মানুষ, হাট-র্াজার পসলর 

র্াচড়ে চফরলে।  

  

পফরীঘালটও স্ব ়েিংচক্র ়ে অস্ত্র হালত চনল ়ে পাহারা চদলে পাে আচমব, তালদর নালের ডগা 

চদল ়ে পপচরল ়ে চগল ়ে ওরা উলঠ পড়েললা পনৌলো ়ে।  েণবফুলীলত পফরী পনৌলোটা প লস 

পড়ের্ার পর ওরা চনচশ্চলত চর্চড়ে ধরাললা।  

  

র্াজার এখনও  াললা েলর জলম ওলঠচন, গ্রাম পেলে খলদ্দররা সলর্ মাত্র আসলত শুরু 

েলরলে, পফরার  াত্রী েম।  পনৌলোলত চসরাজুলরা সাতজন, েল ়েেজন স্ত্রীললাে ও চবশু, 

দু’জন মাচঝ োড়ো আর এেচট র্চলষ্ঠো ়ে পলাে।  মোর িুল পোট েলর োেঁটা, গাল ়ে এেটা 

ঝোললঝলল চসলের পািাচর্, দু’ হালতর আঙুলল পগাটা েল ়েে পসানার আিংচট, তার এেচট 

দােঁতও পসানা চদল ়ে র্ােঁধালনা।  

  

পসই পলােচট চসরাজুললদর মতন এেই র্ল ়েসী সাতজন পজা ়োন পেললর চদলে র্ারর্ার 

পিাখ রু্চলল ়ে চেেু প ন সলন্দহ েরললা।  লুচের মলধে হাত ঢুচেল ়ে পোমর িুললোলত 

িুললোলত পস চজলেস েরললা, এই, পতালগা র্াচড়ে পোন পগরালম? 

  

আলগ পেলে মুখস্থ্ই চেল, িরলাক্ষা র্াদ চদল ়ে আর চতনলট গ্রালমর নাম র্লললা ওরা।  

পলােচট এেটুক্ষণ  ুরু েুেঁিলে তাচেল ়ে পেলে হাসললা।  তারপর ওলদর এেজলনর ধামা 

পেলে এেটা লাউ তুলল চজলেস েরললা, এইডার দাম ে ়ে প ়েসা? 

  

চসরাজুল চর্নীত  ালর্ র্লললা, এইগুলা চর্চক্রর না েী, আমরা খচরদ েইর ো আনচে! 

  

পলােচট পসেো গ্রাহে না েলর ধামার মলধে হাত ঢুচেল ়ে েুমলড়ো বাে পটলন তুলললা।  

তারপর র্লললা, লালবা ়ে োলোস আর আমালর পিলনাস না? 
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পলােচট েো র্লল  ালে খাস চিটাগািং-এর উচ্চারলণ, চসরাজুললদর গলা ়ে পস টান 

আসলে।  তা োড়ো পলােচট অ লদ্রর মতন অলনের ধামা ়ে হাত চদল ়ে এেটার পর এেটা 

চজচনস তুলল চনলে।  অলনের চজচনস পজার েলর চনল ়ে পনর্ার স্ব ার্ আলে চনশ্চ ়েই।  

পলােচটলে প্রেলম মলন হল ়েচেল রাজাোর, এখন মলন হলে বাচত েচমচটর পেউলেটা।  

এলদর এচড়েল ়ে  ার্ারই েো।  চেল, চেন্তু পলােচট প  ালর্ ধামার মলধে হাত পঢাোলে, 

তালত একু্ষচন অনে চেেুর সন্ধান পপল ়ে  ালর্।  লাউ-েুমলরা, বাে-পাতা চদল ়ে ঢাো পদও ়ো 

আলে র্ো ়ে র্ােঁধা চলমলপট মাইন, চফন, পমচবনগান ও ট্রানচজস্টার।  

  

পলােচটর চঠে পপেলনই র্লস আলে চনমবল।  চসরাজুল তালে পিালখর সামানে ইচেত 

েরলতই চনমবল সলে সলে উলঠ দােঁচড়েল ়ে প্রিণ্ড পজালর পলােচটর ঘালড়ে এেটা রদ্দা েষাললা, 

তারপর এে ধাক্কা ়ে পফলল চদল নদীলত।  পলােচট হারু্ডুরু্ পখল ়ে এের্ার মাো তুললতই 

চসরাজুল প্রা ়ে।  পোমর প বত ঝুেঁলে ওর িুললর মুচঠ ধলর পঠলস রাখললা।  

  

পলােচট জললর মলধে এেটা প্রোণ্ড মালের মতন দাপালে, চসরাজুল তালে এের্ারও 

চনশ্বাস পনর্ার সুল াগ চদল না।  চেন্তু চসরাজুললর মুলখ পোলনা উলত্তজনা পনই, তার 

র্জ্রেচঠন ডান হালতর মুচটিরই পলােচটলে পিলপ পরলখলে নদীলত।  

  

জাহােীর স্ত্রীললােলদর চদলে হাতলজাড়ে েলর র্লললা, মা জননীরা   ়ে পালর্ন না।  ওড়ো 

এেটা নামরুদ।  

  

তারপর মাচঝলদর চদলে তাচেল ়ে র্লললা, আপলনরা োমললন েোন, িালান, িালান! 

  

এেটু পলরই চসরাজুলরা পনৌলো র্দল েরললা।  পর্ব খাচনেটা ঘুলর দুপুলরর ঠা-ঠা পরালদ 

এলস নামললা িরলাক্ষা ়ে।  পসখালন দুচট েুলড়ে ঘলরর র্াচসন্দালদর অনেত্র সচরল ়ে পদও ়ো 

হল ়েলে, পসই র্াচড়েদুচট ওলদর জনে প্রস্তুত।  
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মচতন আর জাহােীর পনৌলোর ঘটনাটা চনল ়ে আললািনা েরলত প লতই চসরাজুল র্লললা, 

ঐ চর্ষল ়ে আর এেটা েো না।  মলন ের, চেেুই ঘলট নাই।  এহালন শুধু আমরা খালর্া-

দালর্া আর ঘুমালর্া।  আ ়ে গান শুচন।  

  

পস ট্রানচজস্টার পরচডও খুলল সচতেই  ারতী ়ে পর্তালরর গান শুনলত লাগললা।  সারাচদন 

পসই পরচডও োলনর োলে চনল ়ে শুল ়ে শুল ়ে োটাললা চসরাজুল।  অনেরা পেউ রা্ন া।  

েরললা, পেউ ঘুলমাললা।  রাতটা পেলট পগল চনরুপদ্রলর্।  পরচদনও গান শুনলত শুনলত 

হঠাৎ এে সম ়ে এেটা গান শুলন লাচফল ়ে উঠললা চসরাজুল।  পুলরালনা আমললর এেটা 

র্ািংলা গান র্াজলে, “আমার পুতুল আজলে প্রেম  ালর্ শ্বশুর র্াচড়ে”।  চসরাজুল চফসচফস 

েলর র্লল উঠললা, সর্ পরচড হল ়ে পন।  আর টুল ়েচন্ট পফার আও ়োসব।  আইজই আর এেটা 

দল আইসো পড়েলর্! 

  

এলদর মলধে জাহােীরই এেটু পর্বী পলখাপড়ো েলরলে।  পস জালন প  চিতী ়ে মহা ুলদ্ধর 

সম ়ে নমচি উপেূলল  খন চমত্র র্াচহনী লোি েলর, তখন লিলনর চর্ চর্ চস পেলে 

এরেম সািংলেচতে গান র্াজালনা হল ়েচেল।  চেন্তু এেটা গান পতা ন ়ে, িচিব ঘণ্টা পলর 

চিতী ়ে আর এেচট গান র্াজর্ার েো।  পসই চিতী ়ে গানচট েী? 

  

চসরাজুল র্লললা, পসটা আমালে জানালনা হ ়েচন।  অনে দললর েমািার পসটা জালন।  

  

তারপর পস র্োগ পেলে এেটা খাম র্ার েলর র্লললা, দোখ,  চদ আচম আর চফরলত না 

পাচর, তাইলল এই চিচঠখান র্ারু্ল পিৌধুরীলর পতারা পপৌেঁোই ়ো চদস।  

  

জাহােীর র্লললা, এডা েী েও চমঞা? তুচম না পফরলল আমরাই র্া পফরলর্া েোমলন? 

  

চসরাজুল পহলস র্লললা, পগচরলালদর টালগবলট পপৌেঁোলনার চেোও পফরা অলনে েচঠন।  
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সলন্ধর পর অনেচদে পেলে নদীপলে এলস পপৌেঁলোললা চিতী ়ে এেচট দল।  তার েমািার 

র্াচ্চু।  চসরাজুললদর তুলনা ়ে তারা অলনেগুচল চর্পদ পার হল ়ে এলসলে, খুর্ই লাত, 

এলসই তারা ঘুচমল ়ে পড়েললা।  

  

পরচদন দুপুলর র্াচ্চু ট্রানচজস্টার শুনলত শুনলত এে সম ়ে র্লললা, আইজ রাত এেটা ়ে 

চজলরা আও ়োর! তখন সাইগললর এেচট অচত পচরচিত গান র্াজলে, “আচম পতামা ়ে  ত 

শুচনল ়েচেললম গান, তার র্দলল আচম িাইচন পোলনা দান…”।  

  

সলন্ধর আলগ পখল ়ে চনল ়ে সর্াই ঘুচমল ়ে চনল চেেুটা।  তারপর এে সম ়ে উলঠ পর্ব চেেুটা 

পহেঁলট এলস চঠে রাত এেটা ়ে তারা নদীলত পনলম পড়েললা।  পজা ়োর পবষ, এখলনা  াটা 

শুরু হ ়েচন, নদী এখন বাত।  এচদলে অন্ধোর, ওচদলে িট্টগ্রাম র্ন্দলরর পজচটগুললা 

আললা ়ে ঝলমল েরলে।  নদীর ওপলরও অলনেখাচন সািব লাইলট আললাচেত, পোলনা 

রেম পনৌলো চেিংর্া জল ান পদখললই বান্ত্রীলদর গুচল েুলট আসলর্।  

  

এখন  ারা র্ন্দর পাহারা চদলে, তালদর চডউচট পবষ রাত দুলটা ়ে।  তখন আসলর্ নতুন 

দল।  চডউচটর পবষ চদেটা ়ে প্রহরীরা খাচনেটা অসতেব ও অলস হল ়ে পলড়ে, ঘুম তাড়োলত 

র্েে হ ়ে।  পসটাও চহলসলর্র মলধে ধরা আলে।  

  

১২ নম্বর পজচটলত পনাের েরা রল ়েলে এম চ  আল আিাস, এলত আলে ১০৪১ টন।  

সামচরে সরিাম।  ৬ নম্বর অচরল ়েন্ট র্ালজব ২৭৬ টন অস্ত্র ও পগালার্ারুদ।  সর্লিল ়ে র্ড়ে 

জাহাজ এম চ  হরমুজ, তালত রল ়েলে ৯৯ ১০ টন োমান ও টোঙ্ক।  এোড়ো আরও 

েল ়েেচট গান।  পর্াট ও র্াজব।  

  

পাল ়ে চফন পর্েঁলধ, মাোটা অল্প এেটু জলল  াচসল ়ে সােঁতলর এললা এেদল  ুর্ে।  পে-

পোন জাহালজ মাইন লাগালর্ ও আলগ পেলে চনচদবটির আলে।  অচত দুিঃসাহসী চসরাজুল 

হরমুজ জাহালজর তলা চদল ়ে ডুর্ চদল ়ে পপাটব সাইলড িলল এললা।  জল পেলে উলঠ আসা 

এেটা প্রাণীর মতন পস পসেঁলট রইললা জাহাজটার গা ়ে।  আললা পলড়েলে তার ওপলর, 

প্রহরীলদর নজর এের্ার এচদলে চফরলল পসই মুহূলতব পস ঝােঁঝরা হল ়ে  ালর্।  চলমলপট 
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মাইনগুললা চঠে মতন আটলে চদল ়ে সলর আসলতই শুরু হললা  াটার টান।  চনিঃবল্ তারা 

গা  াচসল ়ে চদল।  তালদর পচরেল্পনা বতেরা এে পবা  াগ সােবে।  

  

প্রেম চর্লস্ফারণ হললা চঠে রাত ১-৪০ চমচনলট।  পসই বল্ পেেঁলপ উঠললা পুলরা িট্টগ্রাম 

বহর।  তার পােঁি চমচনট পর আর এেটা, এই চর্লস্ফারণ আরও পজালর, োলনর পদবা পফলট 

 ার্ার পজাগাড়ে, এর্ার এম চ  হরমুজ ডুর্লে।  এর্ার পর পর গজবন।  প ন প্রল ়ে এলস 

পগলে, এই প লর্ ো্ন াোচট শুরু েলর চদল বহলরর মানুষ।  

  

চসরাজুলরা িরলাক্ষা ়ে আলগর জা ়েগা ়ে চফলর পগল না।  তারা এেসম ়ে এলস উঠললা 

পাচট ়ো গ্রালমর প্রালত।  এখালন তারা চর্শ্রাম চনলত লাগললা।  প ালরর আলগ  াত্রা েরা 

 ালর্ না, তালদর পফরার পে চিচনল ়ে চনল ়ে  ালর্ পস্বোলসর্েরা।  

  

সূল বাদল ়ের সলে সলে আোব চদল ়ে উলড়ে এললা পহচলেপ্টার।  গ্রামগুললালত োস ফা ়োর 

িালাললা, নদী চদল ়ে ললি েলরও পনলম এললা আচমব, গ্রালমর পলােলদর পটলন পটলন র্াইলর 

এলন চজলেস েরলত লাগললা, মুচক্ত পোো ়ে? পোো ়ে পসই পেললরা? 

  

চসরাজুললদর সাহা ে েরার পলাে আলগই এলস পগলে।  তারা নদীর ঢাল চদল ়ে পদৌড়োলে, 

খাচনে পলরই তারা জেলল ঢুলে প লত পারলর্।  হঠাৎ চসরাজুল পপেন চফলর র্লললা, 

পাচট ়ো গ্রালম আগুন! সাধারণ মাইনলষর ঘরর্াচড়ে জ্বালাই ়ো চদতালে! 

  

তা জ্বলুে, ওলদর আর পদচর েরার সম ়ে পনই।  েমািার র্াচ্চু চসরাজুললে পঠলা চদল ়ে 

র্লললা,  িল,  িল!  

  

চসরাজুল তরু্ েমলে দােঁচড়েল ়ে র্লললা, আমালগা জইলনে গ্রালমর পলােগুলা মরলর্? 

  

এসর্ চিতা েরার উপা ়ে পনই।  এখন  ুদ্ধ িললে।  পগচরলারা শুধু চনলদবব মতন িললর্, 

অনেচদলে তাোলনা  ালর্ না।  চেন্তু চসরাজুল রুলখ দােঁড়োললা।  তার পিাখ দুলটা প ন পফলট 

পর্চরল ়ে আসলত িাইলে।  
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পস পপেন চফলর পদৌড়ে শুরু েরলতই মচতন-জাহােীর-চনমবলরা তালে পটলন ধরার্ার পিটিরা 

েরললা।  চেন্তু চসরাজুললর বরীলর তখন অসুলরর বচক্ত, র্নু্ধলদর ধাক্কা চদল ়ে পফলল পস 

েুলট পগল।  দুচতনর্ালরর পিটিরালতও তালে আটোলনা পগল না।  

  

মচতনরা খাচনেটা দূর তার পপেন পপেন চগল ়েও পেলম প লত র্াধে হললা।  গ্রালমর 

পলােলদর সারলর্েঁলধ দােঁড়ে েচরল ়েলে পাে আচমব, এখুচন গুচল িালালর্।  ওপর চদল ়ে উলড়ে 

আসলে।  এেটা পহচলেপ্টার।  

  

এই অর্স্থ্া ়ে চফলর  াও ়ো মালন আত্মহতোরই নামাতর।  পগচরলারা এরেম অপালরবালন 

এলস েক্ষলনা চর্পলক্ষর তসনেলদর মুলখামুচখ প লত িা ়ে না।  পসরেম চন ়েম পনই।  চসরাজুল 

তরু্ েুটলে।  চদলনর পর চদন উলত্তজনা, পটনবান, তারপর আসল ো বচসচদ্ধর পর অলনলে 

মাোর চঠে রাখলত পালর না, সমে রুদ্ধ আলর্গ এে সলে পর্চরল ়ে আলস।  পট্রইচনিং-এর 

সমল ়েই এই র্োপালর সার্ধান েলর পদও ়ো হল ়েচেল।  

  

মচতন, জাহােীর চিৎোর েরলে, চসরাজুল! চসরাজুল! 

  

চসরাজুল তা শুনলত পালে না।  সামলনর গ্রামটা ়ে আচমবর অতোিালর পমল ়েরা আতব চিৎোর 

েরলে, চসরাজুল তার মলধে প ন চিনলত পারলে মচনরার েণ্ঠস্বর।  চসরাজুললর দষঢ়ে ধারণা 

হললা, ওখালনই রল ়েলে মচনরা।  র্ারু্ল পিৌধুরী এের্ার র্ললচেল না প  মচনরালে চনল ়ে 

আসা হল ়েলে।  চিটাগািং-এর চদলে! মচনরালে উদ্ধার না েলর চসরাজুল চফলর  ালর্? 

  

পস পিেঁচিল ়ে র্লললা, মচনরা, মচনরালর, আচম আসলতচে… 

  

তার মাোর ওপলর গজবন েলর উলড়ে এললা এেটা পহচলেপ্টার।  

  

চসরাজুল চিৎোর েলর উঠললা, হারামজাদারা? পুচেরপুত।  

  

পমচবনগান চদল ়ে গুচল িালালত িালালত পস চনলজও এেটা রু্লললটর মতন েুলট পগল 

গ্রালমর চদলে।  
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জাহােীর েপাল িাপলড়ে র্লললা, হা ়ে আিা, পাগল হই ়ো গোলে গা! 

  

তারা আর চফলর তাোর্ারও সম ়ে পপল না।  চসরাজুললর পদহটা মাচটর সলে ফুলড়ে  ার্ার 

দষবেটা তালদর আর পদখলত হললা না।  

৪৩. পদব পেলে লিলন  াও ়োর সম ়ে 

পদব পেলে লিলন  াও ়োর সম ়ে অচল পোলনা লাচত র্া অস্বচে পর্াধ েলরচন।  চেন্তু এত 

র্ড়ে আটলাচন্টে মহাসাগর পাচড়ে চদল ়ে পস পজট-লোলগ  ুগলত লাগললা।  সর্বালে চনদারুণ 

অর্সাদ, ঘুলম পিাখ পটলন আসলে।  নতুন জা ়েগা ়ে এলস পলােজলনর সলে েো র্ললর্ 

েী, পস তাোলতই পারলে না  াললা েলর, অেি পপ্ললন তার এে পফােঁটাও ঘুম আলসচন।  

বচমবলা তার অর্স্থ্া রু্ঝলত পপলর ব্রুেচললনর অোপাটবলমলন্ট পপৌেঁলে পসই সলন্ধলর্লালতই 

তালে ঘুম পাচড়েল ়ে চদল।  এই সম ়ে আহালর রুচি োলে না, তাই খাও ়োর জনেও পজার 

েরললা না।  

  

অচলর ঘুম  াঙাললা খুর্ প ালর।  প্রেলম তার মলনই পড়েললা না প  পস পোো ়ে।  ধড়েমড়ে 

েলর উলঠ র্লস পদখললা এেচট সমূ্পণব অলিনা ঘর।  তার পালবই এেচট পমল ়ে শুল ়ে আলে।  

এ পে? ঝুেঁলে মুখখানা পদখার পর মলন পড়েললা, এর নাম বচমবলা, োল পপ্লন পেলে পনলমই 

এর সলে আলাপ হল ়েচেল।  বচমবলা ঘুচমল ়ে আলে পাব চফলর, মুখখানা পদখললই পর্াঝা 

 া ়ে পস খুর্ উপল াগ েরলে এই প ারলর্লার ঘুম।  পস পগালাচপ রলঙর আধা স্বে পর্ব 

সুন্দর েুেঁচি পদও ়ো মোচি পলর আলে, বচমবলার গাল ়ের রিং বোমলা।  নইলল তালে 

পমমসালহর্ মলন েরা প লত পারলতা।  

  

মাো ঘুচরল ়ে ঘুচরল ়ে ঘরখানা পদখলত লাগললা অচল।  ও ়োললপপালরর ওপর নানারেম।  

পপাস্টার ও খর্লরর োগলজর েচর্ সােঁটা।  রর্ীন্দ্রনাে, পি গুল ়ে ারা, পবখ মুচজর্, মওলানা 

 াসানী, আর েল ়েেচট েচর্ অচল চিনলত পারললা না।  এেখানা র্ড়ে রচঙন েচর্লত 

গ্রামেদষবে, মাো ়ে ধালনর আেঁচট চনল ়ে  ালে এে পজাড়ো নারী ও পুরুষ, তালদর মুলখর 
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হাচস পদখললই র্াঙালী র্লল পর্াঝা  া ়ে।  এটা চে র্ার্লুদার ঘর? অচলর মলনই পড়েললা 

না প  তার র্ারু্লদা চনউ ই ়েলেব োলে না।  র্ার্লুদা পোো ়ে, পালবর ঘলর? 

  

সতপবলণ খাট পেলে পনলম অচল প্রেলম প  দরজাটা খুলললা, তার র্াইলর েমন পোলসজ।  

ঘলরর মলধে চর্পরীত চদলের দরজাচট র্ােরুলমর, পালবরচট রা্ন াঘলরর।  আর পোলনা ঘর 

পনই।  তাহলল র্ার্লুদা তালে এখালন রাচত্তলর পফলল পরলখ পোো ়ে িলল পগলে? 

  

চনলজর বাচড়েটা পদলখ অচল আরও অর্াে হললা।  এই হাফ চসলের পাড়েহীন হলুদ বাচড়ে 

পতা তার ন ়ে! চনলজর বাচড়ে পেলড়ে এই বাচড়ে পস পরললা েখন? পস চে অোন হল ়ে 

চগল ়েচেল, অনে পেউ পচরল ়ে চদল ়েলে? এই েোটা  ার্লতই লজ্জা ়ে অচলর েণবমূল রচক্তম 

ও উষ্ণ হল ়ে উঠললা।  পদ ়োললর পালব দােঁড়ে েরালনা রল ়েলে তার সুটলেসটা, পসটার িাচর্ 

পখালা হ ়েচন।  

  

তারপর আলে আলে অচলর মলন পড়েললা।  পনবাগ্রলের মতন অচলর গত চর্লেললর পলরর 

সর্ স্মষচত ঝােঁপসা হল ়ে পগলে, অেি অচল পমালটই পনবা েলরচন, পপ্ললন পসই ইচজপচস ়োন 

 দ্রললালের পদও ়ো পরড ও ়োইন সামানে এেটু পঠােঁলট স্পবব েলরচেল মাত্র, তালত পমালটই 

পনবা হলত পালর না।  তরু্ তার এেটা আেল্ন র  ার্ এলসচেল।  এ ়োরলপাটব পেলে এখালন 

আসার সম ়ে গাচড়েলত োরা োরা প ন চেল, র্ার্লুদা েো র্লচেল খুর্ েম।  তারপর 

এেটা ঘলর আসা।  হললা, পসটা এই ঘরটাই? আশ্চ ব, অচল চে তখন পদও ়োললর চদলে 

তাচেল ়ে পদলখচন? হোেঁ, অচল সুটলেস পখালার িাচর্ খুেঁলজ পাচেল না, চেেুলতই পা ়েচন, 

িাচর্টা চে হাচরল ়ে পগল? সুটলেলসর িাচর্ পতা তার হোণ্ডর্োলগর মলধে চেল না, লণ্ডলন 

চর্বাখালদর র্াচড়ে োড়োর আলগ পস।  এই সুটলেলস িাচর্ লাচগল ়েলে, তা হলল? পপ্ললনর 

মলধেই িাচর্টা হাচরল ়ে পগল? 

  

সুটলেস খুললত পালরচন র্ললই বচমবলা তালে োল রালত র্ের্হার েরার জনে এেটা বাচড়ে 

চদল ়েচেল।  অচল চনলজই র্ােরুলম চগল ়ে পপাবাে র্দল েলরলে, তার মলন পলড়েলে।  

র্ােরুলমর দরজাটা আর্ার খুলল অচল পদখললা বাও ়োর চিলনর ওপর তার বাচড়েটা 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 661 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ঝুললে, র্ােরুমটাও এখন পিনা লাগলে।  বচমবলা ও ়োডবলরার্ পেলে তার বাচড়ে র্ার েলর 

চদল ়েচেল, বচমবলা চে এখালনই োলে? অেি পটচর্ললর ওপর েড়োলনা েল ়েেচট র্ইলত 

এেচট মুসলমালনর নাম পলখা।  তুতুলচদর মতন, এই বচমবলাও পোলনা মুসলমানলে চর্ল ়ে 

েলরলে? না, তাহলল বচমবলা র্ার্লুদার পে? না, না, তা হলতই পালর না।  

  

চিতী ়ে প  হোণ্ডর্োগটা অচল সলে এলনলে, পসটাও রল ়েলে পটচর্ললর ওপর।  অচল র্োগটা 

খুলল এলের্ালর উলট চদল ়ে িাচর্ খুেঁজলত লাগললা।  না, িাচর্টা সচতেই পনই।  সুটলেলসর 

তালা  াঙলত হলর্।  বচমবলা পমল ়েচট েত  াললা, সামানে আলালপই তালে চনলজর বাচড়ে 

র্ের্হার।  েরলত চদল ়েলে।  বচমবলার র্ের্হালরর মলধে এেটা চস্নগ্ধতা আলে, পসটাও মলন 

পড়েললা অচলর।  পস অর্বে মলন মলন েল্পনা েলরচেল, এ ়োরলপালটব র্ার্লুদা এো 

োেলর্।  

  

হোণ্ডর্োলগ অচল তার টুেোব ও পপস্ট পপল ়ে পগল।  দ্রুত দােঁত পমলজ পফলার পলরই তার 

িা পতটিরা ও চখলদর উলদ্রে হললা এেসলে।  মলন হ ়ে প ন েতচদন পস চেেু খা ়েচন।  চখলদর 

সলে প ়েসার সম্পেব, এর্ার তার মলন পলড়ে পগল তার োলে টাো প ়েসা চেেুই পনই।  

পস ট্রা লাসব পিে প বত খুইল ়েলে।  অর্বে এখন রাো ়ে পর্চরল ়ে প ়েসা চদল ়ে খার্ার 

পেনার পোলনা প্রশ্নই ওলঠ না, পস পতা এখানোর চেেুই পিলন না।  অচল এখনও চনউ 

ই ়েলেবর চেেুই পদলখচন।  এই ঘরটাই অোলমচরো।  

  

পস এেটা জানলার পদবা সচরল ়ে চদল।  এই ঘরখানা পর্ব উেঁিুলত, ে’ সাততলা হলর্ পর্াধ 

হ ়ে।  অচল েখলনা এত উেঁিু র্াচড়েলত োলেচন, লণ্ডলন চর্বাখালদর র্াচড়েটা পর্সলমন্ট চনল ়ে 

পদাতলা, চরচডিং-এ তার র্ান্ধর্ীর র্াচড়েটাও পসরেমই চেল।  এখান পেলে পদখা  ালে 

সামলনর র্াগান, পর্ব র্ড়ে েম্পাউি, তার পলর র্ষচটিরল জা োললা রাো, এখনও র্ষচটির 

পড়েলে, রাোর দু’ ধালর অলনে গাচড়ে পােব েরা।  লিলনর সলে প টুেু পােবেে পিালখ 

পড়েলে, তা হললা োোোচে র্াচড়েগুললা সর্ই র্ড়ে র্ড়ে, রাোর গাচড়ে গুললাও পর্ব র্ড়ে 

আোলরর।  োল এ ়োরলপাটব পেলে আসার পলে পে প ন র্লচেল, তারা ব্রুেচললন  ালে।  
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চনউ ই ়েলেবর সলে ব্রুেচললনর প  েী তফাত, তা অচল চঠে জালন না।  চর্খোত ব্রুেচলন 

েীজ পতা চনউ ই ়েলেবই, তাই না? 

  

অচলর সচতেই চখলদ পপল ়েলে।  রা্ন া ঘলর এেটা চফ্রজ আলে।  এলদলব প্রলতেে র্াচড়েলতই 

চফ্রলজ নানারেম খার্ার-দার্ার োলে, দুধ, আইসচক্রম পতা োেলর্ই।  তা র্লল অচল চে 

এেটা অলিনা র্াচড়ের চফ্রজ খুলল চেেু পখলত পালর? পেললরা হলল পারলতা।  বচমবলা পজলগ 

উঠুে, তারপর পদখা  ালর্।  

  

র্ােরুলম চগল ়ে অচল খুর্ তাড়োতাচড়ে, প ন এখুচন পপ্লন ধরলত হলর্ এরেম র্েেতা ়ে, 

বচমবলার বাচড়েটা পেলড়ে চনলজর পুলরালনা বাচড়েটাই পলর চনল।  পপ্ললন আসার জনে তার 

বাচড়ে পতা ম ়েলা হ ়েচন, এটা পলরই রাচত্তলর স্বেলন্দ পবাও ়ো প ত, পেন র্দলালত হললা 

পে জালন! অলনের চজচনস র্ের্হার েরলল অচলর খুর্ অস্বচে হ ়ে।  

  

র্ােরুলমর দরজাটার পপেন পজাড়ো লম্বা আ ়েনা।  এই র্ােরুলম ঢুেললই চনলজলে না পদলখ 

উপা ়ে পনই।  চনলজর মুলখর চদলে তাোলতই েল ়েে পফােঁটা জল গচড়েল ়ে এললা অচলর পিাখ 

চদল ়ে।  অচল আর সামলালত পারললা না, পর্ব রু্ে খাচল েলর পস োেঁদললা চনিঃবল্।  তার 

েটির হলে খুর্, তরু্ চেলসর জনে এই ো্ন া তা পস জালন না।  

  

র্ার্ার েো হঠাৎ মলন পলড়ে পগল।  পবলষর চদলে র্ার্াই তােঁলে পর্চব পর্চব উৎসাহ পদচখল ়ে 

এখালন পাঠাললন।  চেন্তু র্ার্ার চে সচতেই ইলে চেল? চর্মানচর্হারী পিল ়েচেললন প , তােঁর 

পুত্রসতান পনই, তােঁর র্ড়ে পমল ়ে অচলই তােঁর র্ের্সাপত্তর পদখলর্।  অচল প্রোবনা র্ের্সার 

অলনেটাই রু্লঝ চনল ়েলে, চঠে দু’ র্ের এখালন োচটল ়েই পস চফলর  ালর্।  র্ার্া চে দু 

র্ের অলপক্ষা েরলত পারলর্ন না? দমদলম পবষ মুহূলতব র্ার্ার মুখখানা ়ে প ন এেটা 

গম্ভীর হতাবার োপ পলড়েচেল।  পেন? র্ার্া চে র্ার্লুদা সম্পলেব আলগই চেেু জানলত 

পপলরচেললন? 

  

র্ার্লুদা তার সলে এের্ারও চন ষলত চেেু র্লার পিটিরা েলরচন, তার হাতখানাও পোেঁ ়েচন।  

পেমন প ন আলগা আলগা  ার্।  লিলনর আর্হাও ়ো, পসখালন োর োর সলে পদখা 
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হল ়েচেল, এইসর্ চজলেস েরললা, েলোতা ়ে তার চপ্র ়েজনলদর েো এ প বত পস 

জানলত িাইললা না।  অেি এই র্ার্লুদাই আঘাত পালর্ প লর্ েতেগুললা েচঠন সতেলে 

পমাহম ়ে চমলেের সাজ পচরল ়ে এলনলে অচল! 

  

বচমবলা নালমর পমল ়েচটর সলে র্ার্লুদার েী সম্পেব তা আর র্লল পদর্ার অলপক্ষা রালখ 

না।  োল প  গাচড়ে িালাচেল, তার নাম েী প ন, চসদ্ধােব? হোেঁ চসদ্ধােব, তার সলে বচমবলা 

প  ালর্ েো র্লচেল, তারলিল ়ে র্ার্লুদার সলে েো র্লচেল এলের্ালর সমূ্পণব অনে 

সুলর।  পস সুর শুনললই পর্াঝা  া ়ে।  পুরুষরা না রু্ঝুে, পমল ়েরা পর্ালঝ।  র্ার্লুদার সলে 

বচমবলার েোর মলধে আলে এেটা চর্শ্বালসর অচধোরলর্াধ।  

  

অচল পিালখর জল মুলে পফলললা।  বচমবলার ওপর পস এেটুও রাগ েরলত পারলে না।  

বচমবলার মলধে পস পোন েপটতা পদলখচন।  বচমবলার র্ের্হালরর সারলে চেেুলতই অচ ন ়ে 

হলত পালর না।  বচমবলা তার সম্পলেব চেেু জালন না।  

  

র্ার্লুদার সলে অচলর িাকু্ষষ পদখা হ ়েচন প্রা ়ে চতন র্ের।  দীঘব চর্লেদ।  অেি অচল 

এেচদলনর জনেও র্ার্লুদার সলে তার পোলনা দূরত্ব অনু র্ েলরচন।  চবচলগুচড়েলত 

পলেিারালরর িােচর চনল ়ে  ার্ার পর র্ার্লুদা পতা আর েলোতালত চফরলতই পারললা 

না।  পসই চবচলগুচড়ে র্াসস্টোলি পবষ পদখা।  র্ার্লুদা চেিংর্া অচল পেউ পতা ইলে েলর এই 

দূরত্ব রিনা েলরচন, এর মলধে চেল জীর্ন-মরলণর প্রশ্ন।  পসই জনেই র্ার্লুদার ওপর 

তার েখলনা পতমন রাগ র্া অচ মান হ ়েচন।  পস জানলতা, তার আর র্ার্লুদার মলধে 

েখলনা  ুল পর্াঝারু্চঝ হলর্ না।  অচল অপর পোলনা পুরুলষর মুলখ সুচত শুনললই পহলস 

অনে প্রসলে িলল এলসলে, পস পুরুষচট নালোড়ের্ান্দা ধরলনর হলল তার ধালরোলেই আর 

 া ়েচন।  অচল পতা জানলতা পস অতীন মজুমদালরর র্ােদত্তা।  দু’ জলনর মলধে এের্ারও 

পসরেম চেেু েো হ ়েচন, তরু্ অর্েক্ত েো পদও ়ো চেল।  চনউ ই ়েলেব পা পদর্ার 

চেেুক্ষলণর মলধেই অচল রু্লঝচেল, র্ার্লুদা অলনে দূলর সলর পগলে, র্ার্লুদার ওপর তার 

আর চর্শ্বালসর পোলনা পজার পনই।  এই উপলচির আঘাত সহে েরলত না পপলরই চে অচল 
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ঘুলমর মলধে আত্মলগাপন েরলত পিল ়েচেল? ঘুম প  এলসচেল, তাও সচতে।  এতই েটির 

হল ়েচেল প  েলটিরর পোলনা পর্াধ চেল না।  

  

অচলর োলে  চদ চেেু টাো প ়েসা োেলতা, তা হলল এই প ালরই পস িুচপ িুচপ পর্চরল ়ে 

পড়েলত পারলতা।  হ ়েলতা এই অলিনা চর্লদব-চর্ ূেঁইল ়ে পে হারালত েল ়েের্ার, তালতই 

র্া েী।  এমন ক্ষচত হলতা, পবষপ বত পঠেলত পঠেলত পস চঠেই পপৌেঁলে প ত পমচরলোলি।  

  

পসখালন তার জনে অোপাটবলমন্ট োেলর্ চনশ্চ ়েই।  চপটার পম ়োর নালম র্ষদ্ধ অধোপে চ চন 

ওখালন অচলর পমন্টর, চ চন েল ়েেখাচন উপনোসও চললখলেন, এেখাচন উপনোলসর জনে 

পুচলৎজার প্রাইজও পপল ়েলেন, তােঁর সলে অচলর চিচঠপলত্র এমনই আলাপ হল ়ে পগলে প  

মলন হ ়ে প ন অলনেচদলনর পিনা।  লিন পেলে তােঁর সলে পটচললফালনও েো হল ়েলে, 

চতচন র্াচে সর্ র্ের্স্থ্া েলর চদলত পালরন।  চেন্তু এেটাও প ়েসা হালত না চনল ়ে অচল 

রাো ়ে পর্রুলর্ েী েলর? তার পাচরর্াচরে চবক্ষালতই প  এটা অেল্পনী ়ে।  পস চে পলে 

পনলম পলের মানুলষর দ ়ো িাইলত পালর? লিলনর পট্রলনর চেনতাইর্াজলদর ওপর অচলর 

নতুন েলর রাগ হললা।  চঠে ঐচদন তারা চে অনে োরুর হোণ্ডর্োগ পেলড়ে চনলত পারলতা 

না? 

  

অচললে এেজন অলিনা মানুলষর ঘলর পরলখ র্ার্লুদা পোো ়ে িলল পগলে পে জালন! 

র্ার্লুদা আসর্ার আলগই, বচমবলা  চদ পজলগ ওলঠ, তা হলল অচল বচমবলার োে পেলেই 

চেেু ডলার ধার িাইলত পালর।  

  

বচমবলা েখন উঠলর্? লিলন পস চর্বাখালে পদলখলে, েুচটর চদলন দবটা প বত ঘুলমা ়ে।  

বচমবলার শুল ়ে োোর  ার্ চেও পসরেম।  ঘচড়েলত এখন পপৌলন সাতটা।  অচল র্ােরুম 

পেলে পর্চরল ়ে এলস বচমবলার চর্োনার পালব দােঁড়োললা, নারী চহলসলর্ পস পদখলত লাগললা 

আর এেজন নারীলে।  বচমবলার বরীলরর গড়েলন পতমন আহামচর চেেু পনই, পরাগালট লম্বা 

পিহারা, এরা প্রা ়ে সর্ সম ়ে পমাজা পলর র্লল পাল ়ের পাতা মসষণ, পগাড়োচল এেটুও ফাটা 

ন ়ে, পর্ব সরু পোমর, হালতর আঙুলগুললা সুন্দর, েণ্ঠার হাড়ে পর্চরল ়ে পগলে, পোট চিরু্ে, 
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পঠােঁলটর  চেলত সলতার স্পটির চিহ্ন, িুল পেলট পফলললও িুললর খুর্ পগাে।  বচমবলার গা 

পেলে িাপা এেটা পারচফউলমর গন্ধ আসলে, পারচফউলমর র্োপালর ওর রুচি আলে।  

পবাও ়োর ধরনটাও সিং ত, পেউ হাত-পা েচড়েল ়ে শুল ়ে োেলল পদখলত চর্শ্রী লালগ।  এই 

চনচশ্চলত চনচদ্রতা পমল ়েচট এখন র্ার্লুদার খুর্ আপন।  

  

অচল এেটা িাপা দীঘবশ্বাস পফলল মলন মলন চঠে েরললা, বচমবলার োলে পস চেেুলতই 

হার স্বীোর েরলর্ না।  

  

তনেলটের এেটা উষ্ণতা আলে, দষচটিরর এেটা তরে আলে, এেজন আর এেজনলে লক্ষ 

েরলল তার মলধে এেটা আ্ান এলস  া ়ে।  অচল বচমবলার গাল ়ে হাত পোেঁ ়ো ়েচন, তরু্ 

বচমবলা এই অসমল ়ে পজলগ উলঠ পিাখ পমলল তাোললা।  পঠােঁলট হাচস েচড়েল ়ে চজলেস 

েরললা, তুচম এর মলধেই উলঠ পলড়েলো,? রাচত্তলর  াললা ঘুম হল ়েচেল? 

  

অচল মাো নাড়েললা।  

  

বচমবলা চে তার পিল ়ে র্ল ়েলস র্ড়ে? হললও এে দু’ র্েলরর পর্চব ন ়ে।  বচমবলা তালে তুচম 

র্ললত শুরু েলরলে।  অচলও ওলে তুচম র্ললর্।  

  

বচমবলা উলঠ র্লস দু হালত পিাখ ঘষলত লাগললা।  তারপর মাোর িুলল হাত ডুচর্ল ়ে মাো ়ে 

এেটু ঝােঁেুচন চদল ়ে ঘুম তাচড়েল ়ে র্লললা, তুচম োল ঘুলমর মলধেও েটফট েরচেলল।  

আমার এে এের্ার   ়ে েরচেল,  ার্চেলুম তুচম অসুস্থ্ হল ়ে পড়েলল চে না।  পজট-

লোলগর পর অলনলের ঘুম পা ়ে, চেন্তু পতামার মতন এতটা ঘুলমালত আর োরুলে 

পদচখচন।  এখন চফট লাগলে? 

  

অচল আর্ার মাো নাড়েললা।  

  

বচমবলা খাট পেলে পনলম র্লললা, িা-েচফ চেেু খাওচন চনশ্চ ়েই।  নতুন জা ়েগা, পোো ়ে 

েী আলে, তা তুচম েী েলরই র্া জানলর্! আচমও এখালন পরশুচদনই পমালট এলসচে।  এটা 
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চসদ্ধােবর এে র্নু্ধর অোপাটবলমন্ট,  দ্রললালের েী দারুণ র্ািংলা গালনর পরেলডবর 

োললেবান! 

  

গোস জ্বাচলল ়ে তার ওপলর জল গরম েরার পেটচল িাচপল ়ে এলস বচমবলা র্লললা, োল 

রাচত্তলর খুর্ মজা হল ়েচেল।  তুচম পতা সাত তাড়োতাচড়ে এখালন ঘুচমল ়ে পড়েলল, অললমাস্ট 

নড়ে আউট, তারপর আমরা এইটে পোলর চসদ্ধােবর ঘলর অলনেক্ষণ আড্ডা চদলুম।  

তারপর েো উঠললা, পে পোো ়ে পবালর্।  ওপলর চসদ্ধােবর সলে সুজান র্লল এে র্ান্ধর্ী 

আলে, ওলদর সলে পব ়োর েরা  া ়ে না।  র্ার্লুলে র্লা হললা এই ঘলর এলস পসাফা ়ে 

শুল ়ে পড়েলত, তালত ও রাচজ ন ়ে।  দুচট পমল ়ের সলে এে ঘলর ও চেেুলতই পবালর্ না।  োল 

র্ার্লু র্ড়ে পর্চব চড্রিংে েলর পফললচেল, তুচম জালনা না পর্াধ হ ়ে, এের্ার ও পজদ ধলর 

পোলনা র্োপালর না র্ললল চেেুলতই আর ওলে চদল ়ে হোেঁ র্লালনা  া ়ে না।  আমার পোলনা 

প্রর্ললম চেল না, এই ব্লুচমিংটলনই আমার পিনা এেচট পমল ়ে োলে, আচম তার োলে িলল 

প লত পারতুম, চেন্তু অত রালত আমালে প লত পদলর্ না।  সুজান তখন অফার চদল, পস 

এলস এই ঘলর পবালর্, এই খাটটা পর্ব র্ড়ে, চতনজলন েুচলল ়ে প ত, র্ার্লু তা হলল 

চসদ্ধােবর সলে শুলত পালর।  র্ার্লুর তালতও আপচত্ত, সুজান পেন সোচক্রফাইস েরলর্! 

এেটা রাচত্তলরর র্োপার, এলত সোচক্রফাইলসর েী আলে র্ললা? আচম র্ার্লুর মাো ়ে 

এে পগলাব জল পঢলল চদলুম, তাও ওর পনবা োলট না! 

  

োর্াডব খুলল এেটা চর্চস্কলটর পোলেট এলন বচমবলা র্লললা, এটা পখল ়ে দোলখা, পর্ব 

মজার।  চর্চস্কলটর মলধে পর্েন পমবালনা আলে।  তুচম সর্ মািংস-টািংস খাও পতা? 

  

অচল মাো পনলড়ে দুচট চতনলোণা, পাতলা চর্চস্কট তুলল মুলখ চদল, তার  াললাই লাগললা।  

চখলদ পপল ়েলে র্লল পস তুলল চনল আরও েল ়েেটা।  

  

বচমবলা অচলর মুলখর চদলে েল ়েে পলে তাচেল ়ে পেলে চজলেস েরললা, র্াচড়ের জনে 

মন পেমন েরলে? 

  

অচল র্লললা, এেটু এেটু।  
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বচমবলা র্লললা, পতামার এমন সুন্দর মুখখানা র্ড়ে শুেলনা শুেলনা পদখালে।  জালনা, 

আচমও এখালন আসর্ার পর প্রেম প্রেম েী  ীষণ মন খারাপ লাগলতা,  খন-তখন 

পেেঁলদ পফলতুম, ইলে হলতা তকু্ষচন চফলর  াই।  

  

োল রাচত্তলরর ঘটনাটা বচমবলা অসমাি পরলখলে।  র্ার্লুদা পবষণ বত পোো ়ে শুলত পগল 

তা জানা হললা না।  

  

বচমবলা আর্ার র্লললা, এলদলবর পেলললমল ়েরা র্াচড়ে পেলড়ে পষচের্ীর েত দূর দূর পদলব 

িলল  া ়ে, পসখালন দু চতন র্ের পলড়ে োলে।  চেেু গ্রাহে েলর না! আমরা আসলল 

ফোচমচলর প্রচত পর্চব অোটািড়ে।  পতামার র্াচড়েলত পে পে আলে, অচল? . গলল্প গলল্প 

েচফ ততচর হল ়ে পগল।  বচমবলা দুধ-চিচন োড়ো োললা েচফ খা ়ে।  অচল এখলনা।  েচফলত 

অ েে হ ়েচন, তালদর র্াচড়েলত শুধু িাল ়েরই িল চেল।  

  

পরেডব পপ্ল ়োলর চফলরাজা পর্গলমর নজরুল গীচত িাচলল ়ে চদল ়ে জানলার োলে চগল ়ে 

বচমবলা র্লললা, র্ষচটির পড়েলে।  আজ পসামর্ার হললও েুচট।  পেললরা সহলজ ঘুম পেলে উঠলর্ 

না।  আমরা পেেফাস্ট পসলর চনই, েী র্ললা? মুখ পদলখই রু্ঝলত পারচে পতামার চখলদ 

পপল ়েলে।  

  

চফ্রজ খুলল দুধ, চডম, সোলাচম র্ার েরলত েরলত বচমবলা র্লললা, োল র্ার্লু আর আচম 

গ্রসাচর পস্টার পেলে এসর্ র্াজার েলর এলনচে।  এখালন দু এেচদন োেলর্া।  পতামারও 

চনউ ই ়েেব বহরটা পদখা হল ়ে  ালর্।  ঐ প  দোলখা োর্ালডব পােঁউরুচট আলে, তুচম োউন 

পেড পখল ়েলো আলগ? পখল ়ে দোলখা, অনে রেম পটস্ট।  তুচম পটাস্টালর দুলটা েলর পীস্ 

িাচপল ়ে দাও, আচম চডমটা ততচর েলর পফচল।  তুচম চডলমর পপাি খালর্, না র্ল ়েলড়ে? আচম 

ও ়োটার পপাি পেন্দ েচর।  

  

অচল র্লললা, আচম এখালন েল ়েেচদন োেলর্া েী েলর? আমালে আজই পমচরলোলণ্ড 

চগল ়ে ইউচন াচসবচটলত জল ়েন েরলত হলর্।  
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আজ েী েলর জল ়েন েরলর্? আজ সারা অোলমচরো েুচট।  পতামার পরচজলস্ট্রবালনর তাচরখ 

েলর্? এখনও নতুন পসলমস্টার শুরু হ ়েচন, সম ়ে আলে, পতামার পোলনা চিতা পনই, আমরা 

সর্ র্ের্স্থ্া েলর পদলর্া।  আমরা পতামা ়ে পমচরলোি পপৌেঁলে চদল ়ে আসলর্া।  

  

প  প্রলফবালরর আণ্ডালর আচম োজ েরলর্া, চতচন র্ললচেললন, এখালন পপৌেঁলেই তােঁলে 

এেটা পফান েরলত।  

  

আজ পফান েরলত পগলল পতা র্াচড়েলত পফান েরলত হলর্।  র্াচড়ের নাম্বার আলে পতামার।  

োলে? 

  

আলে পর্াধ হ ়ে, চিচঠলত, সুটলেলসর মলধে।  

  

পতামার সুটলেলসর পতা িাচর্ই খুেঁলজ পপলল না।  চঠে আলে, সর্ র্ের্স্থ্া হল ়ে  ালর্।  পনহাত 

খুর্ চর্পলদ না পড়েলল েুচটর চদলন োরুর র্াচড়েলত এত সোলল পেউ পফান েলর না।  

  

অচল চনলজর পঠােঁটটা োমলড়ে ধরললা।  তার োলে এেটা ডলারও পনই, এেটা নতুন পদলব 

পস এলসলে বূনে হালত।  র্ার্লুদা এের্ারও পসই হাতটা পোেঁ ়েচন।  

  

দরজা ়ে এেটা পর্ল র্াজলতই বচমবলা অচলর চদলে তাোললা।  দু’জলনরই ধারণা হললা, 

অতীন এলসলে।  বচমবলা পোলন চডলমর পপাি  াজলত শুরু েলরলে, পস অচললে ইচেত 

েরললা।  দরজা খুলল চদলত।  

  

পেন রু্েটা োেঁপলে অচলর? সচতে প ন তার   ়ে েরলে।  র্ার্লুদালে   ়ে? চেিংর্া অচল 

  ়ে পা ়ে পোলনা নাটেী ়ে পচরচস্থ্চতলে।  

  

দরজা খুলল পস পদখললা সমূ্পণব অপচরচিত এেলজাড়ো  দ্রললাে ও  দ্রমচহলালে।  

মচহলাচট বাচড়ে পরা।  তারা দু’জন বচমবলালে পদলখ আরও পর্চব অর্াে।   দ্রললােচট 

অস্ফুট স্বলর র্লললন, উই হো  োম টু মীট ইউসুফ।  
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অচল র্লল, চহ ইজ নট চহ ়োর।  

  

 দ্রললাে আর্ার র্লললন, ইউসুফ।  তারপর দরজার গাল ়ে অোপাটবলমন্ট নাম্বারটা আর্ার 

পদলখ চনল ়ে র্লললন, ইউসুফ আচল, উই আর পফ্রিস অফ ইউসুফ আচল।  

  

এরপর েী র্ললত হলর্ অচল জালন না।  পস বচমবলালে ডােললা।  বচমবলা এখনও নাইট 

পড্রসটা র্দলা ়েচন, পসটা পলরই সেল ালর্ এচগল ়ে এলস র্লললা, ইউসুফ আচল ইজ নট 

চহ ়োর।  চহ হোেঁজ গন টু ইচি ়ো, পনা, পাচেোন, পনা, পনা, র্ািংলালদব! 

  

দু পক্ষই র্াঙালী, তরু্ পেউ র্ািংলা র্ললত পারলে না।  দম্পচতচট িলল  ার্ার পর দরজা 

র্ন্ধ েলর বচমবলা পহলস র্লললা, আচম ইউসুফ আচল সম্পলেব চেেুই জাচন না।  ইউসুলফর 

ঘলর আমালদর মতন দুচট পমল ়েলে পদলখ ওলদর পিাখ োনার্ড়ো হল ়ে পগলে! ওলদর পর্াধ 

হ ়ে প তলর এলস র্সর্ার ইলে চেল, র্ষচটিরর মলধে এলসলে……।  

  

অচল  ার্ললা, তালে এেটা অলিনা জা ়েগা ়ে পরলখ র্ার্লুদা চনচশ্চলত ঘুলমালে।  এখলনা 

র্ার্লুদা তার র্ার্া-মাল ়ের েো, মাচনেদা-লেৌচবেলদর েোও জানলত িাইললা না।  

  

পটালস্টর ওপর সোলাচম, ববা আর পোলমোনস মাস্টাডব চদল ়ে সোিুইি র্াচনল ়ে পফলললা 

বচমবলা।  র্ড়ে র্ড়ে দুলটা পগলাস  চতব দুধ চনল।  অচললে চজলেস েরললা, তুচম দুধ 

 াললার্ালসা পতা? দুলধর সচতেোলরর স্বাদ প  েী রেম, তা এলদলব এলসই চঠে পর্াঝা 

 া ়ে।  

  

অচল দুধ  াললার্ালস, লিলনর দুধ পখল ়েই পস বচমবলার েোর সতেতা রু্লঝলে।  পগলালস 

এেটা িুমুে চদল ়ে তার এখানোর দুধ আরও পর্চব  াললা লাগললা।  

  

এর্ার পর্লজ উঠললা পটচললফান।  খাও ়োর পটচর্লল প খালন অচল র্লস আলে, পফানটা তার 

োলেই।  বচমবলা র্লললা, তুচম ধলরা।  

  

অচল র্লললা, আচম পতা চেেুই র্ললত পারলর্া না।  
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বচমবলা র্লললা, এটা চনশ্চ ়েই র্ার্লুর েল।  তুচম েো র্ললা না! 

  

তরু্ অচল পফান ধরললা না, বচমবলালেই উঠলত হললা।  এর্ালরও অতীন ন ়ে, বচমবলা 

ইিংচরচজলত েো র্ললে।  শুল ়ে োোর সম ়ে পর্াঝা  া ়েচন, এখন অচল পদখললা, বচমবলার 

রু্লের গড়েন খুর্ সুন্দর আর এেটু হাসললই তার সারা মুখখানা ঝলমল েলর।  

  

অচল আর্ার মলন মলন  ার্ললা, পস চেেুলতই বচমবলার োলে পহলর  ালর্ না।  পস বচমবলার্ 

মলন সামানে দুিঃখও চদলত িা ়ে না।  

  

বচমবলা চরচস ার নাচমল ়ে এলস র্লললা, ওপর পেলে সুজান পফান েলরচেল, আমালদর 

পেেফাস্ট পখলত ডােচেল।  আমরা এেটু পলর ওপলর  ালর্া. েী র্ললা।  

  

পস্টাল র ওপর হুইবচলিং পেটলটা ব্ েলর উঠললা, জল গরম হল ়ে পগলে।  বচমবলা আর্ার 

েচফ র্ানালত  াচেল, অচল র্লললা, আচম এর্ালর এেটু িা খালর্া।  িা পনই? 

  

বচমবলা র্লললা, আমরা িা চেচনচন।  চেন্তু এই ইউসুফ আচলর স্টলে দু’ চতন রেম িা 

আলে, এেটু চনলল পোলনা পদাষ পনই, েী র্লল? ও পতা পদব পেলে পফরার সম ়ে  াললা 

িা আনলর্ই।  

  

পলট িা চ চজল ়ে, চট-লোচজ চদল ়ে তা পঢলে চদল ়ে বচমবলা র্লললা, এখলনা র্ার্লুর পাত্তা 

পনই, পদখলল? সালড়ে আটটা পর্লজ পগল।  ওপলর চসদ্ধােব প বত পজলগ পগলে।  

  

র্ার্লুদা পোো ়ে? 

  

পস নাচে এই োলেই  াচমনী মুখাচজব র্লল এে  দ্রললালের র্াচড়েলত শুলত পগলে।  েী 

পাগলাচম র্ললা পতা! আমালদর এই ঘরটা ়ে সেলন্দ চতনজলন ঘুলমালত পারতুম না? 

  

আমরা প  এখালন আচে, এর জনে  াড়ো লাগলর্ না? 
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নািঃ! েুচটলত পেউ পগলল অনেলদর এমচন র্ের্হার েরলত চদল ়ে  া ়ে।  এখালন সর্াই েলর।  

ঐ প  ওর েল ়েেটা টলর্র গাে আলে, তালত জল পদও ়োও হলর্।  চফ্রজ-চট্রজগুললা 

অলনেচদন র্ের্হার না েরলল খারাপ হল ়ে  া ়ে।  পতামার র্ার্লুদা জালনা পতা এে এেচদন 

দবটা-এগালরাটা প বত ঘুলমা ়ে।  পেমচেলজ ও এেটা অোচটলের ঘলর এো োলে, 

ডাের্ার পেউ পনই, এে এেচদন আচম চগল ়ে ওলে জাগাই।  েচফ র্াচনল ়ে এেচদন ওর 

মুলখর োলে এলন ধচর।  এেচদন ওর োলনর ফুলটা ়ে জল পঢলল চদল ়েচেলুম, র্ার্লু এমন 

চিৎোর েলর লাচফল ়ে উলঠচেল।  

  

দরজা র্ন্ধ োলে না? 

  

আমার োলে এেটা িাচর্ োলে ওর অোপাটবলমলন্টর।  

  

পতামালদর েলর্ চর্ল ়ে হল ়েলে? 

  

মুখ তুলল, অর্াে হল ়ে েল ়েে পলে তাচেল ়ে পেলে বচমবলা র্লললা, চর্ল ়ে? আমালদর 

চর্ল ়ে হল ়েলে পে র্লললা? 

  

অচল দুটুিরচমর হাচস চদল ়ে র্লললা, েলোতা ়ে র্ার্লুদার র্নু্ধলদর মলধে গুজর্ দােঁচড়েল ়েলে 

প  ওর পগাপলন চর্ল ়ে হল ়ে পগলে! 

  

বচমবলা খাচনেটা রচক্তম হল ়ে র্লললা, পড়োশুলনা এখলনা পবষ হ ়েচন, এর মলধেই 

চর্ল ়ে…আমরা চর্ল ়ের েো এখলনা পেউ  াচর্চন! 

  

অচল এেই রেম হাচস পঠােঁলট পরলখ র্লললা, এই গুজর্টা প্রতাপোোর োলনও পগলে।  

প্রতাপোো আমালে আসর্ার আলগ র্লললন, পেললটা সচতেই চর্ল ়ে েলরলে চেনা, তুই 

চগল ়েই আমালদর জানাচর্।   চদ চর্ল ়েই েরলত িা ়ে পস, আমালদর চলখলর্ না পেন? আমরা 

চে আপচত্ত েরতাম? সচতে জালনা বচমবলাচদ, প্রতাপোো আর োচেমা িমৎোর মানুষ।  
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আচম চিচঠ চললখ পদলর্া, পাত্রী আমার খুর্ পেন্দ হল ়েলে।  প মন গুণী পমল ়ে, পতমচন 

পদখলতও খুর্ সুন্দর।  

  

বচমবলা র্লললা, অোই, তুচম আমার গুলণর েী পচরি ়ে পপলল? আর আমালে পদখলত 

পমালটই পেউ সুন্দর র্লল না।  আমার মাচসরা র্লললা, আমালদর র্িংলব এরেম এেটা 

োললা পমল ়ে পোো পেলে এললা? 

  

তুচম-তুচম হলো তন্বী বোমা, চবখচরদবনা…।  

  

 ািঃ! অচল, তুচমই খুর্ সুন্দর।  এখানোর র্াঙালী পেললরা পতামালে পদখললই পপ্রলম পলড়ে 

 ালর্।  

  

ওলর র্ার্া, আমার আর পপ্রলমর দরোর পনই।  

  

ওলর র্ার্া পেন? এর মলধেই পপ্রম হল ়ে পগলে নাচে? 

  

অচল হঠাৎ িুপ েলর পগল।  তারপর তাচেল ়ে রইললা বূনে দষচটিরলত পদ ়োললর চদলে।  বচমবলা 

োপ পপ্লটগুললা চনল ়ে উলঠ পগল ধুল ়ে রাখলত।  এেটু পলর চফলর এলস পদখললা অচল 

তখনও এেই  ালর্ র্লস আলে।  

  

অচলর োেঁলধ হাত পরলখ খুর্ নরম ালর্ বচমবলা র্লললা, এই, তুচম মুখখানা এমন মচলন 

েলর পফললল প ? আচম না পজলন চে পতামালে পোলনা আঘাত চদল ়েচে? 

  

অচল র্লললা, না।  বচমবলাচদ, পতামালে আমার খুর্ আপন মলন হলে, তাই পতামালে 

র্লচে।  আচম পর্াধ হ ়ে পজারজার েলর এখালন িলল এলস এেটা  ুলই েলরচে।  না আসাই 

উচিত চেল।  এখন রু্ঝলত পারচে, এ ়োরলপালটব পা পদর্ার পরই মলন হচেল, আচম চঠে 

সহে েরলত পারলর্া না।  

  

বচমবলা র্লললা, পেন, েী হল ়েলে! 
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অচল অনেচদলে তাচেল ়ে র্লললা, পদলব আমার এেজন খুর্ র্নু্ধ আলে।  তার নাম পবৌনে 

  

পস আমালে আসলত র্ারণ েলরচেল।  আমার র্ার্ারও ইলে চেল না।  চেন্তু একু্ষচন চর্ল ়ে 

েলর আমার সিংসারী হলত ইলে হ ়েচন।  অোলমচরো ়ে পড়েলত আসার স্বন চেল 

অলনেচদলনর।  চেন্তু এখন মলন হলে, এখালন আমার মন চটেলর্ না, অতচদন োেলত 

পারলর্া না।  

  

বচমবলা র্লললা, দুলটা র্ের পতা, পদখলত পদখলত পেলট  ালর্।  প্রচত ে’ মাস পর্ব েটির 

হলর্, প্রলতেেটা চদনই মলন হলর্ খুর্ লম্বা।  পতামার পসই র্নু্ধ েী েলরন? 

  

অোেচট  পচলচটেস্ েলর।  র্ার্লুদা শুনলল িলট  ালর্। –পেন, িলট  ালর্ পেন? 

  

পবৌনে চস চপ এলমর অোেচট  পমম্বার।  র্ার্লুদালদর পতা ওলদর সলে খুর্ ঝগড়ো।  শুধু 

ঝগড়ো ন ়ে, বত্রতা; পদলব পগলল র্ার্লুদা পর্াধ হ ়ে পবৌনলের সলে েোই র্ললর্ না।  

  

 ািঃ! পচলচটেোল ইচড ়েলচজর চডফালরন্স র্েচক্তগত সম্পলেবর পলল লল চনল ়ে আসলর্ 

পেন? 

  

তুচম পবৌনলের র্োপারটা র্ার্লুদালে প্রেলমই চেেু র্লল না।  আলে আলে পোলনা 

এেসম ়ে রু্চঝল ়ে র্ললা।  মানুষ চহলসলর্ পবৌনে খুর্ খােঁচট।  

  

দু জলন গল্প েরলত েরলত োচটল ়ে চদল আরও এেঘণ্টা।  
  

তারপর চসদ্ধােব, সুজান আর অতীন এেসলে এললা এই ঘলর।  অনে র্াচড়ে পেলে চফলর 

অতীন প্রেলমই এখালন আলসচন, ওপর পেলে চসদ্ধােবলদর পডলে এলনলে।  চসদ্ধােব 

বচমবলালে র্েুচন চদল ়ে র্লললা, অোই, তুচম এখলনা ঐ রাচত্তলরর জামাটা পলর আলো? 

ততচর হওচন! আজ এলের্ালর পদলবর মতন র্ষবার ওল ়েদার, লিং ড্রাইল  পর্রুলর্া।  িললা 

িললা, িললা! 
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অতীন অচললে চজলেস েরললা,  াললা েলর ঘুচমল ়ে চনল ়েলো? 

  

অচল হাচস মুলখ র্লললা, হোেঁ।  এখলনা চেেুই পদখা হললা না, ঘলর র্লস োেলত  াললা 

লাগলে না।  

  

অতীলনর পিাখ এখলনা লাললি, মাোর িুল উলস্কাখুলস্কা।  পস িিল পিালখ এের্ার বচমবলা 

আর এের্ার অচলর চদলে তাোলে।  ফস েলর পস এেটা চসগালরট ধরাললা।  

  

বচমবলা র্ােরুলম পগল পপাবাে র্দলালত।  অচল এলস জানলা চদল ়ে র্াইলর মুখ র্াড়োললা।  

মলন মলন র্লললা, পবৌনে, পতামালে পেমন পদখলত? তুচম চে খুর্ লম্বা, না মাঝাচর? 

পতামার দাচড়ে আলে? তুচম চসগালরট খাও? 

  

পবৌনে, পতামালে আচম এেটু এেটু েলর গলড়ে তুললর্া।  তুচম হলর্ আমার সষচটির, আমার 

চনজস্ব।  তুচম েখলনা আমালে পেলড়ে  ালর্ না! 

৪৪. র্ার্ার আমল পেলে রল ়েলে 

িার্ুেটা 

র্ার্ার আমল পেলে রল ়েলে িারু্েটা।  মালখানগলরর েত দাচম দাচম চজচনসই পতা হাচরল ়ে 

পগলে, চেন্তু এই িারু্েটা েলোতা ়ে প্রতাপ েতর্ার র্াচড়ে র্দল েলরলেন।  এই িারু্েটা 

সলে সলে ঘুলরলে।  মুণু্ডটা পপতললর, পাোলনা পাোলনা িামড়ো ়ে োতা ধলর পগললও জীণব 

হ ়েচন।  এলের্ালর।  র্হুোল আলগ পুরী পর্ড়োলত চগল ়ে  র্লদর্ মজুমদার এটা 

চেলনচেললন।  এখন প্রতাপলদর র্সর্ার ঘলর পঝালালনা োলে।  

  

র্ার্ার হালত েখলনা এই িারু্লের মার পখলত হ ়েচন প্রতাপলে, চেন্তু চতচন র্ার্ললে 

পমলরলেন।  পর্াধহ ়ে এের্ারই।  োনু মার পখল ়েলে দুচতনর্ার।  েলললজ  চতব হর্ার পর 

র্ার্লু এেচদন মমতালে র্ললচেল, র্সর্ার ঘলর এটা ঝুচলল ়ে রাখার েী মালন হ ়ে, মা? 
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এটা চে এেটা পডেলরবান? র্ার্ার  া পমজাজ, আর্ার পোন চদন োলে পমলর র্সলর্, 

তার চঠে পনই।  িারু্েটা তখন সচরল ়ে পফলা হল ়েচেল র্লট, এখালন পসখালন পলড়ে োেত, 

ঐ পপতললর মুণু্ডটার জনেই এলের্ালর পফলল পদও ়ো হ ়েচন, র্াচড়ের চঠলে চঝ এেচদন 

পসটালে তুলল আর্ার টাচঙল ়ে চদল ়েচেল পুলরালনা জা ়েগা ়ে।  এখন ওটা এমনই পদ ়োললর 

অে হল ়ে পগলে প  পিালখই পলড়ে না।  

  

মমতা ঘলর ঢুলে পদখললন, প্রতাপ পসই িারু্েটা পদ ়োল পেলে নাচমল ়ে িুপ েলর র্লস 

আলেন।  পি ়োরটা  াঙা, সারালনা হল ়ে উঠলে না, পজাড়োতাচল চদল ়ে রাখা হল ়েলে, পপেন 

চদলে  ুল েলর পহলান চদলত পগললই উললট পলড়ে  া ়ে।  সামলনর পটচর্লটারও এেটা 

পা ়ো র্দলালনা দরোর।  প্রতাপ মাচটর চদলে চস্থ্র ালর্ পিল ়ে রল ়েলেন, অেবাৎ তােঁর মন 

এখালন পনই।  

  

িাল ়ের োপটা পটচর্ললর ওপর পরলখ মমতা র্লললন, হাচেম সালহর্ এখন োর চর্িার 

েরলেন? আসামী খুর্ েড়ো বাচে পালর্ মলন হলে? 

  

প্রতাপ এেটু িমলে মুখ তুলললন।  পর্দনা ও রাগ পচরষ্কার আলাদা ালর্ ফুলট আলে।  

চতচন পোলনা েো র্লললন না।  সোললর ডালে আসা এেটা পপাস্ট োডব পলড়ে আলে 

প্রতালপর সামলন।  মমতা রু্ঝললন, ঐ চিচঠখানাই তােঁর স্বামীর পমজাজ চর্গলড়ে চদল ়েলে।  

আজোল পোলনা চিচঠলতই  াললা খর্র আলস না।  

  

মমতা চিচঠটা তুললত প লতই প্রতাপ তাড়োতাচড়ে পসখানা হালত চনল ়ে চনললন।  মমতা 

আলগই পদলখ চনল ়েলেন চিচঠখানা চর্লদব পেলে আলসচন।  পসই জনেই পতমন চেেু উচিগ্ন 

না হল ়ে চতচন চজলেস েরললন, পে চললখলে? আমা ়ে পড়েলত পদলর্ না? 

  

প্রতাপ মমতার চদলে েটমট েলর তাচেল ়ে র্লললন, না! পতামার এখন পড়োর দরোর 

পনই।  আমালে আলগ এেটু চিতা েরলত দাও! 
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মমতা তার অরু্ঝ স্বামীচটর পমজালজর েো  াললাই জালনন।  এখন প্রতালপর সলে নরম 

সুলর েো র্ললল চতচন আরও পপল ়ে র্সলর্ন, হুঙ্কার চদল ়ে িোেঁিালমচি েলর র্েচক্তত্ব 

ফলালর্ন।  এখন আর স্বামীলে ঘােঁটালত িাইললন না মমতা, তােঁর রা্ন া ঘলর োজ আলে।  

  

চতচন র্লললন, িা-টা পখল ়ে নাও, তারপর আজ পতামালে অচললদর র্াচড়ে প লত হলর্ মলন 

আলে? 

  

এেটু পলর মুচ্ন  রা্ন া ঘলর এলস চফসচফস েলর র্লললা, মা, র্ার্ার েী হল ়েলে? র্াইলরর 

ঘলর র্ার্া িুপ েলর র্লস আলে, পিাখ চদল ়ে জল পড়েলে! আচম ডােলতও সাড়ো চদল না।  

  

প্রতালপর পিালখ জল, এটা প্রা ়ে এেটা র্ালঘর ঘাস খাও ়োর মতন ঘটনা।  মমতা চর্িচলত 

হল ়ে তাড়োতাচড়ে উনুন পেলে েড়োইটা নাচমল ়ে পরলখ, আেঁিলল হাত মুলে িলল এললন 

র্াইলরর ঘলর।  প্রতাপ পসই  াঙা পি ়োলর পসাজা হল ়ে র্লস আলেন পােলরর মূচতবর মতন, 

হালত িারু্েটা।  ৩৫৮ 

  

ধরা এর্িং সচতেই তােঁর পিালখ জল।  প্রতাপ রাগারাচগ েরলল মমতা   ়ে পান না, চেন্তু 

তােঁর এরেম দুর্বলতা পদখলল ঘার্লড়ে  ান।  বরীর খারাপ হ ়েচন পতা? চনলজর অসুখ-

চর্সুলখর র্োপালর প্রতাপ দারুণ িাপা, েক্ষলনা চেেু র্ললত িান না।  

  

মমতা স্বামীর োেঁলধ হাত চদল ়ে র্লললন, েী হললা পতামার? আর্ার রু্ে র্েো েরলে? 

  

প্রতাপ দু চদলে মাো পনলড়ে র্ােঁ হালতর উলটা চপঠ চদল ়ে পিাখ মুেললন।  তারপর মমতা ও 

মুচ্ন র চদলে তাচেল ়ে মুচ্ন লেই চজলেস েরললন, টুনটুচন পোো ়ে পর? 

  

পড়োশুলনা ়ে মাো পনই র্লল টুনটুচনলে টাইপ রাইচটিং পবখার জনে এেটা স্কুলল  চতব েলর 

পদও ়ো হল ়েলে।  সোললর্লা পস গচড়ে ়োহাট র্াজালরর োলে পসই স্কুলল িলল  া ়ে।  

পোলনাচদনই পস চঠে সমল ়ে পফলর না।  

  

প্রতাপ র্লললন, মুচ্ন , তুই চগল ়ে টুনটুচনলে পডলে আনলত পারচর্?  
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মচ্ন  র্লললা, এখন অত দলর েী েলর  ালর্া? আমার প  েললজ আলে।  টুনটুচন এলস 

পড়েলর্ এগালরাটা–সালড়ে এগালরাটার মলধে।  েী হল ়েলে, র্ার্া, ওলে হঠাৎ ডােলত হলর্ 

পেন? 

  

আলদব ন ়ে, ধরা গলা ়ে অনুলরালধর সুলর প্রতাপ পমল ়েলে র্লললন, েলললজ পদচর েলর 

 াস, এের্ার  া, টুনটুচনলে পডলে চনল ়ে আ ়ে।  

  

মমতা র্লললন, পদওঘর পেলে পোলনা খর্র এলসলে? চিচঠটা আমালে পড়েলত চদলল না 

পেন? 

  

প্রতাপ র্লললন, এরেম চিচঠ পড়োও পাপ।  মলমা, পোড়েচদ মারা পগলে।  মমতা পেেঁলপ 

উঠললন।  টুনটুচনলে ডােলত পাঠার্ার েো শুলনই মমতা তার চপতষচর্ল ়োলগর খর্লরর 

আবঙ্কা েলরচেললন।  চর্শ্বনাে গুলহর প -লোলনা দুসিংর্াদ আসা আশ্চ ব চেেু না।  চেন্তু 

বাচত ঠােুরচঝ? তার অসুস্থ্তার েোও চর্শ্বনাে জানানচন।  

  

চিচঠখানা সচতেই চর্চিত্র।  

  

মাই চড ়োর প্রতাপ, 

  

পতামালে এেটা সুসিংর্াদ পদই।  আমালদর চনল ়ে পতামালে আর পোলনা দুচশ্চতা েরলত 

হলর্।  পতামার পোড়েচদ বাচত গত বচনর্ার অেস্মাৎ স্ন োস পরালগ সেললর মা ়ো োটাই ়ো 

পরপালর িলল পগলে।  আমার প্রচত অর্বে পবষচদলে তাহার পোলনা মা ়ো চেলও না।  

এতচদন পলর পস  োেব বাচত পালর্।  ইচতমলধে সিংসার িালালনা অসম্ভর্ হও ়ো ়ে র্াচড়েখাচন 

চর্ক্র ়ে েচর ়ো চদ ়োচে।  পতামার স্মরলণ আলে চনশ্চ ়ে প  পতামার মাতা ঠােুরানী এই র্াচড়ে 

পতামার পোড়েচদলেই ও ়োচরব েচর ়ো চদ ়োচেললন।  বাচতর জীচর্তার্স্থ্া ়ে, তার সম্মচতলতই 

র্াচড়ে চর্ক্র ়ে হ ়ে।  আচম অর্চবটির জীর্ন োবীধালম োটালর্া চঠে েচর ়োচে।  ধার পবালধই 

অলনে টাো র্ে ়ে হই ়ো পগল।  এে হাজার টাো মাচন অডবার প ালগ পতামার নালম 
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পাঠাইলাম, টুনটুচনর চর্র্ালহর জনে রাচখ ়ো চদও।  চর্দা ়ে, োদার, চর্দা ়ে।  সেলই ষশ্বলরর 

ইো।  এ জীর্লন ষশ্বর আমালদর দ ়ো েরললন না।  ইচত পতামার ওোদজী (প্রাক্তন) 

চর্শ্বনাে গুহ।  

  

পটচর্ললর ওপর এেটা ঘুচষ পমলর প্রতাপ র্লললন, খুনী! পলােটা পোড়েচদলে পমলর 

পফলললে! 

  

উলটাচদলের পি ়োলর র্লস পলড়ে মমতা চর্র্ণব মুলখ র্লললন, পোড়েচদ? পোড়েচদ িলল পগল! 

েতগুললা েো মুলখ উচ্চারণ েরা  া ়ে না, তরু্ মলন আলস।  ক্ষ ়েোলবর পরাগী চর্শ্বনাে 

গুহলে অলনেচদন ধলরই খরলির খাতা ়ে ধলর রাখা হল ়েচেল।  এমনচে মমতা এমন েোও 

মালঝ।  মালঝ প লর্লেন প , চর্শ্বনালের মষতুের পর বাচতলে েলোতার র্াচড়েলতই এলন 

রাখলত হলর্।  চেেুচদন আলগ সুপ্রীচতর েী সািংঘাচতে অসুখ পগল, পবষ প বত র্াদ চদলত 

হললা এেটা চেডচন, বরীর এলের্ালর রক্তবূনে, সাত পর্াতল রক্ত চদলত হল ়েচেল, তরু্ 

পতা চতচন পর্েঁলি চফলর এললন।  চর্শ্বনাে পর্েঁলি রইললন, সুপ্রীচত রইললন আর মরলত হললা 

বাচতলে।  চন ়েচতর েী আশ্চ ব পেৌতুে।  

  

প্রতাপ আর সুপ্রীচতর তুলনা ়ে বাচত র্রার্রই এেটা চনষ্প্র  জীর্ন োচটল ়ে পগললন।  

পোলনাচদন চতচন পজালর েো র্ললনচন, অনে োরুর ওপর চনজস্ব মতামত খাটালত 

পালরনচন।  মমতার সর্ সম ়েই বাচতলে মলন হত তােঁর বাশুচড়ের ো ়ো।  মা-র্ার্ার চপ্র ়ে 

পমল ়ে চেললন বাচত।  চর্ল ়ের পলরও তােঁলে র্ালপর র্াচড়ে োড়েলত হ ়েচন, তােঁর গান-পাগল 

স্বামী র্েলর এের্ার দুর্ার পদখা েলর প লতন, পসটাই তােঁর পলক্ষ  লেটির সুলখর চেল।  

পদলবর র্াচড়ে পেলড়ে পদওঘলর প লত হললা র্ললই পসই চনচশ্চত জীর্ন তেনে হল ়ে পগল।  

  

প্রতাপ ফাটা ফাটা গলা ়ে র্লললন, র্াচড়ে চর্চক্র েলরলে।  আমালদর না জাচনল ়ে র্াচড়ে চর্চক্র 

েলরলে, তারপর র্উলে পমলরলে।  ঐ িবমলখারটা সর্ পালর! 

  

মমতা র্লললন, আলে।  অত পিেঁচিল ়ো না।  চদচদলে ধীলরসুলস্থ্ খর্রটা চদলত হলর্।  
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প্রতাপ এেটুখাচন গলা নাচমল ়ে র্লললন, আচম আজই পদওঘলর চগল ়ে ওলে ধরলর্া।  

োবীলত পগললও পার পালর্ না! 

  

মমতা অপ্রাসচেে ালর্ র্লললন, চিচঠটার তাচরখ পােঁি চদন আলগর, পসামর্ার, পোড়েচদ 

িলল পগলেন আরও দু চদন আলগ।  আমালদর চে অলবৌি হলর্? 

  

প্রতাপ চনদারুণ চর্চস্মত ালর্ র্লললন, পোড়েচদ মারা পগলে, আমালদর অলবৌি মানলত 

হলর্ না? এটা আর্ার চজলেস েরলো? 

  

পবালের মলধে নানা রেম পোটখালটা েোও মলন আলস।  সোললই প্রতাপ র্াজার পেলে 

মাগুর মাে এলনলেন, এেটু আলগ মমতা পসই মাে েুলট েড়োইলত িাচপল ়েচেললন।  দামী 

মাে, পফলল চদলত হলর্।  আজও পতা এ র্াচড়েলত চফ্রজ পেনা হললা না।  প্রতাপ  চদ চিচঠটা 

পার্ার সলে সলে মমতালে জানালতন, তাহললও ঐ চজওল মাে না েুলট র্ােঁচিল ়ে রাখা 

প ত েল ়েে চদন।  মমতার ধারণা, পর্ান মারা পগলল চতনচদলনর পর্বী অলবৌি োলে না।  

  

শুধু শুধু খরলির পর্াঝা র্াড়োর্ার পোলনা মালন হ ়ে না।  মমতা র্লললন,  া হর্ার তা পতা 

হল ়েই পগলে, তুচম আর পদওঘর চগল ়ে েী েরলর্? টুনটুচনলে চদল ়ে এখালনই শ্রাদ্ধ েরাও।  

  

প্রতাপ আর্ার পক্ষলপ উলঠ র্লললন,  ালর্া না মালন? ঐ মাতাল, পজালচ্চারটালে আচম 

পালালত পদলর্া প লর্লো? ওর চট চর্ েক্ষলনা হ ়েচন, চেেু হ ়েচন, চট চর্ হলল এতচদন 

পেউ র্ােঁলি? আমালদর ঠচেল ়েলে, সাধারণ োচবর অসুখ, ঐ জনেই ডাক্তার পদখালত 

িাইলতা না।  আমার পোড়েচদলে েত েটির চদল ়েলে।  আচম আজই চর্লেললর পট্রলন চগল ়ে 

ওলে ধরলর্া! 

  

মমতা িুপ েলর সর্ শুনললন, তারপর দষঢ়ে ালর্ র্লললন, না, তুচম  ালর্ না!  
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মমতা আর্ার িলল পগললন রা্ন া ঘলর।  অলবৌি  খন মানলতই হলর্, তখন র্াচড়েলত 

আচমলষর গন্ধ োোও চঠে ন ়ে।  সুপ্রীচত এখনও চর্োনা পেলড়ে উঠলত পালরন না।  এখন 

সর্ চেেু সামলালত হলর্ পতা মমতালেই।  

  

মাল ়ের পপলটর পর্ান বাচতর জনে প্রতাপ আর সুপ্রীচতর  তটা পবাে হলর্, মমতা তলতাটা 

পর্াধ েরলর্ন না, এটা স্বা াচর্ে।  েতটুেু র্া পদলখলেন বাচতলে, মমতা পতা েখলনা 

এেটানা পর্বীচদন শ্বশুরর্াচড়েলত োলেনচন।  তরু্ মুখলিারা, র্েচক্তত্বহীনা, চনপাট 

 াললামানুষ বাচতর জনে মমতার েটির হলত লাগললা।  পবলষর ে’টা র্ের েী  াতনাই না 

প াগ েরলত হললা ওলে! 

  

এমনচে চর্শ্বনালের জনেও েটির পর্াধ েরললন মমতা।  চট চর্ পহাে র্া না পহাে, মুখ চদল ়ে 

রক্ত পতা পড়েলতাই, আর ঐ োচবর অসুখটার জনেই চর্শ্বনালের গালনর গলা এলের্ালর 

নটির হল ়ে।  পগল।  চর্শ্বনালের ধারণা, গুরুর অচ বালপই এরেম হল ়েলে, চতচন োত্রোত্রীলদর 

গান চবচখল ়ে প ়েসা চনলতন।  চেন্তু প ়েসা উপাজবলনর আর পোলনা পন্থাও পতা চর্শ্বনালের 

জানা চেল না।  গা ়েে মানুলষর েণ্ঠস্বর নটির হল ়ে পগলল আর েী োলে! চদললখালা, 

পর্পলরা ়ো পসই মানুষটার েী পচরণচত! পদওঘলরর ঐ র্াচড়ে চর্চক্র েরাই র্া েী এমন 

অপরাধ হল ়েলে? প্রতাপ চনলজই চেেুচদন আলগ র্ললচেললন, ঐ র্াচড়ে উদ্ধালরর পোলনা 

আবা পনই।  েল ়েেচট গুণ্ডালগালের  াড়োলট এেতলাটা দখল েলর পরলখলে, তারা এে 

প ়েসাও  াড়ো পদ ়ে না, তালদর উচঠল ়ে পদর্ারও পোলনা উপা ়ে পনই।  ঐ র্াচড়ে পেনার 

খলদ্দর প  পাও ়ো পগলে তাই-ই  লেটির, হ ়েলতা  ৎসামানে দাম ধলর চদল ়েলে।  

  

অসুস্থ্ বরীর চনল ়ে চর্শ্বনাে পোো ়ে এো এো ঘুরলর্ন? েলোতা ়ে এলস  ালত 

প্রতাপলদর ঘালড়ের পর্াঝা হলত না হ ়ে, তাই চর্শ্বনাে ইলে েলর হাচরল ়ে পগললন জনারলণে, 

এটাও রু্ঝলত পারললন মমতা।  চর্শ্বনালের জনে দুিঃখ হললা মমতার, আর্ার েষতেতাও 

পর্াধ েরললন।  চর্শ্বনােলে এ র্াচড়েলত রাখা খুর্ই েটিরের হলতা! 
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এই সর্ চিতার ফােঁলে ফােঁলেও মমতার মলন পড়েলত লাগললা র্ার্লুর েো।  পেললটা 

অলনেচদন চিচঠ পললখ না।  অচল পপৌেঁলেই চিচঠ পদলর্ র্ললচেল, তাও পতা এললা না।  

আলমচরোর রাো ়ে নাচে  খন-তখন অোেচসলডন্ট হ ়ে।  েল ়েেচদন আলগই োগলজ 

এেটা।  খর্র পর্চরল ়েলে প , চনউই ়েলেব এেচট র্াঙালী োত্র আত্মহতো েলরলে, র্ন্ধ ঘলরর 

মলধে চতন চদন তার লাব পলড়েচেল, পেউ পটর পা ়েচন।  এসর্  ার্ললই রু্ে োেঁলপ।  

  

সুপ্রীচতলে বাচতর মষতুে-সিংর্াদ জানার্ার  ার মমতালেই চনলত হল।  সুপ্রীচত চর্ষম 

পোলনা আঘাত চেিংর্া পবালের উোস পদখাললন না।  বরীর দুর্বল হলল মানুলষর আলর্গও 

েলম  া ়ে।  সুপ্রীচত শুধু দীঘবশ্বাস পফলল র্লললন, আমার আলগই িলল পগল! মাল ়ের োলে 

পগলে, মা ওলে পডলে চনল ়েলে, ওখালনই বাচত  াললা োেলর্! 

  

সুপ্রীচত আরও র্লললন, তুতুল র্ার্লুলে এ খর্র এখন চললখা না, মলমা।  প্রর্ালস অলবৌি 

মানলত হ ়ে না।  টুনটুচনর পোমলর এেটা পলাহার িাচর্ পর্েঁলধ চদও।  

  

টুনটুচনলে খুেঁজলত চগল ়ে পপল না মুচ্ন ।  টাইচপিং স্কুলল এলস এেটা খারাপ খর্র শুনললা 

মুচ্ন ।  টুনটুচন এই স্কুলল  চতব হল ়েচেল র্লট, চেন্তু গত এে মালসর মলধে পস এেচদনও 

আলসচন।  ইনস্ট্রাক্টরলে পস র্লললে প , তার টাইপ চবখলত  াললা লালগ না।  তা হলল পরাজ 

সোলল টাইপ পবখার নাম েলর র্াচড়ে পেলে পর্চরল ়ে ‘টুনটুচন পোো ়ে  া ়ে? এই 

পমল ়েটালে চনল ়ে আর পারা পগল না।  

  

এখন টুনটুচনলে না চনল ়ে র্াচড়ে চফরলর্ েী েলর মুচ্ন ? আসল েোটা শুনলল র্ার্া পরলগ 

 ালর্, অেি েী চমলেে েোই র্া র্লা  া ়ে? পদওঘলরর খর্রটা পস পজলন এলসলে।  বাচত 

চপচসলে তার  াললা েলর মলনই পনই, চেন্তু টুনটুচন পতা তার মালে হারাললা।  মা র্ার্ার 

েো পর্চব র্ললই না টুনটুচন,  চদ র্া েখলনা প্রসে ওলঠ তখন র্ার্ার প্রচত অসম্ভর্ এেটা 

রালগর  ার্ টুনটুচনর েো ়ে ফুলট পর্লরা ়ে।  চেলসর জনে রাগ পে জালন।  
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টাইচপিং স্কুল পেলে টুনটুচনর এগালরাটা ়ে পফরার েো, অতক্ষণ তা হলল মুচ্ন লে অনে 

পোোও োচটল ়ে প লত হ ়ে।  মহা মুবচেললর র্োপার।  পদবচপ্র ়ে পালেবর োলে মুচ্ন র এে 

র্ান্ধর্ীর র্াচড়ে আলে, চেন্তু পস চনশ্চ ়েই এখন েলললজ  াও ়োর জনে ততচর হলে।  

  

পগালপালেবর পমালড়ে রাো পার হলত চগল ়ে মুচ্ন  এেটা লোি মাস্টার গাচড়ের সামলন পলড়ে 

পগল।  গাচড়েটা তালে পদলখই পেে েলষলে।  এেজন পমাটালসাটা পলাে গলা র্াচড়েল ়ে 

র্লললা, অোই মুচ্ন , পোো ়ে  াচেস? খাচনেটা এচগল ়ে পদলর্া!  

  

চিনলত েল ়েে পলে অসুচর্লধ হললা মুচ্ন র।  োনুোো! এই োনুোো ন’মালস ে’মালস 

তালদর র্াচড়েলত আলস, চেন্তু চদন চদনই পমাটা হলে র্লল প্রলতেের্ারই অনে রেম মলন 

হ ়ে।  এখন গাল দুলটা এলের্ালর র্াতার্ী পলরু্র মতন।  

  

র্ড়ের্াজালর এেটা োপলড়ের পদাোলনর অলধবে মাচলে এই োনুোো।  প্রলতেে র্ের 

মালে আর চপচসমচণলে  াললা বাচড়ে পদ ়ে।  চেন্তু র্ার্ালে চেেু পদ ়ে না।  র্ড়ের্াজালর  ারা 

র্ের্সা েলর, তালদর রু্চঝ পমাটা হও ়োই চন ়েম।  

  

োনুর মুখ চতব পান, পস রাো ়ে চপে পফলল র্লললা, র্ড়েচদ পেমন আলে পর? 

  

তখন মুচ্ন র মলন পলড়ে পগল।  বাচতচপচসও পতা োনুোোর চদচদ হ ়ে।  সুতরািং, আজলের 

গুরুতর খর্রচট োনুোোলে জানালনা উচিত।  পস চজলেস েরললা, পদওঘলরর 

বাচতচপচসর েো পতামার মলন আলে, োনুোো? 

  

োনু র্লললা, পেন মলন োেলর্ না? েী হল ়েলে পোড়েচদর? 

  

খর্রটা শুলন োনু পর্ব চর্্ল হল ়ে পগল।  তারপর অস্ফুট ালর্ র্লললা, চর্শ্বনাে-

জামাইর্ারু্।  আমার োে পেলে পদড়ে হাজার টাো ধার চনল ়েচেল, পস চে আর পবাধ পদলর্? 

  

পপেন পেলে অনে গাচড়ে হনব চদলে, োনুর গাচড়েটা পর্ ়োড়ো ালর্ দােঁড়ে েরালনা, রু্লড়ো 

ড্রাই ার গাচড়েটা সাইড েরললা।  োনু পনলম পলড়ে চর্ষাদাে্ন  গলা ়ে র্লললা, 
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মালখানগলরর মজুমদার র্িংলবর আর এেজন িলল পগল! পোড়েচদ র্ড়ে  াললা মানুষ চেল, 

পর।  জাচনস মুচ্ন , গত র্ের।  পতার োচেমা আর পহাল ফোচমচল চনল ়ে  আচম পদওঘলর 

পগচেলাম।  র্াহা্ন  চর্ঘালত র্াচড়ে  াড়ো েলর চেলাম এে মাস।  চর্রাট পোললচব ়োল চর্চল্ডিং, 

ঐ চর্শ্বনাে-জামাইর্ারু্ই চঠে েলর চদল ়েচেললন।  তখনই পদচখ প  পোড়েচদর খুর্ 

অোচনচম ়ো, আচম তদচনে এে পসর দুলধর র্ের্স্থ্া েলর চদলাম, চেন্তু পোড়েচদ পসই দুধ 

চনলজ না পখল ়ে জামাইর্ারু্লেই খাইল ়ে চদত! আচম  খন পোট চেলাম, পদলবর র্াচড়েলত 

পোড়েচদ আমালে দুধ-মুচড়ে-পাটাচল গুড়ে পমলখ েতচদন পখলত চদল ়েলে।  পসই পোড়েচদ…! 

ওঠ মুচ্ন , গাচড়েলত ওঠ, তালদর র্াসা ়ে চগল ়ে সেললর সালে পদখা েলর আচস! 

  

োনু এলস পড়ো ়ে মমতার সুচর্লধই হললা।  োনু উলদোগী, েমবী পুরুষ।  চর্শ্বনাে গুহ বাচতর 

শ্রালদ্ধর চেেু র্ের্স্থ্া েলরলেন চে না তা জানানচন, চন ়েম রক্ষার জনে এ র্াচড়েলতই এেটা 

পোটখালটা শ্রালদ্ধর অনুষ্ঠান হললা।  পুরুত ডাো, চজচনসপলত্রর পজাগাড়ে ন্ত্র েরা, পস সর্ 

দাচ ়েত্ব পস্বো ়ে চনল ়ে চনল োনু।  

  

 লেটির টাো-প ়েসা েলরলে োনু, চনলজর র্াচড়ে ও গাচড়ে আলে, তরু্ তার এেটাই পক্ষা , 

পস তার পসজদার োে পেলে চনলজর প্রাপে ম বাদা আদা ়ে েরলত পারললা না।  প্রতাপ 

এখনও োনুলে চর্লবষ গ্রাহেই েলরন না।  আলগর মতন র্েুচন-দার্ড়োচন পদন না র্লট, 

চেন্তু েোও চর্লবষ র্ললন না, হু-হােঁ েলর পোলনা মলত এচড়েল ়ে  ান।  োনুর এখন শ্বশুর 

র্াচড়ের পর্ব র্ড়ে এেটা পগাষ্ঠী আলে, র্ের্সার জগলতর পচরচিতমণ্ডলী আলে, তরু্ প ন, 

এেদা প  পচরর্ার পেলে পস প্রা ়ে চর্তাচড়েত হল ়েচেল, পসখালন এলস ঐশ্ব ব ও প্রচতপচত্ত 

না পদখালত পারলল প ন তার সুখ হ ়ে না।  তাই পস এ র্াচড়েলত ঘুলর চফলর আলস।  

  

চতন-িারচদলনর মলধেই বাচতর প্রসে এলের্ালর িুলেরু্লে পগল।  পদওঘলর সেলল চমলল 

সুলখর চদলনর এেটা গ্রুপ ফলটাগ্রাফ পতারে পেলে র্ার েলর মমতা র্ােঁধালত চদললন, ঐ 

েচর্লতও বাচত সেললর আড়োলল পলড়ে পগলেন, পোলনাক্রলম মুখটা শুধু এেটুখাচন পদখা 

 া ়ে।  
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সিাহখালনে পলর এে রাচত্তলর মমতা হালো পমজালজ প্রতাপলে চজলেস েরললন, 

পসচদন জামাইর্ারু্র পপাস্টোডবটা আসর্ার পর তুচম পদ ়োল পেলে িা রু্েটা পপলড়ে হালত 

চনল ়ে র্লসচেলল পেন র্ললা পতা? োলে মারলর্ প লর্চেলল?  মলে? 

  

প্রতাপ পোলনা উত্তর চদললন না।  মুখ নীিু েলর চসগালরট টানলত লাগললন।  মমতা োলে 

এলস তােঁর স্বামীর পগচিপরা িওড়ো োেঁলধ হাত পরলখ আর্ার চজলেস েরললন, র্ললা না, 

োলে মারলর্ প লর্চেলল?  লমর র্দলল চর্শ্বনাে গুহলে নাচে? চতচন রইললন।  ৩৬২ 

  

পদওঘলর না োবীলত, আর তুচম েলোতা ়ে র্লস তােঁলে মারর্ার জনে িা রু্ে তুললল? 

পলালে প  পেন পতামালে পাগল র্লল না, তাই  াচর্! 

  

প্রতাপ র্লললন, তুচম তা হলল আমালে পাগলই  ালর্া? 

  

মমতা র্লললন,  ার্লর্া না? এে এে সম ়ে  া োণ্ড েলরা! পবালনা, এর্ালর ঐ িারু্েটা 

পফলল দাও! র্সর্ার ঘলর পেউ িারু্ে সাচজল ়ে রালখ না।  পসচদন োনু হাসলত হাসলত 

র্লচেল, পসজদা ওটা োলে মারর্ার জনে পরলখলে? এ প্রতাপ র্লললন, এটা প খালন 

আলে, পসখালনই োেলর্! ওটা আমালদর র্িংলবর এেটা চিহ্ন।  

  

মমতা র্লললন, আহা হা, েী এমন চিহ্ন! পতামার মাল ়ের আনা  াললা  াললা োেঁসার 

র্াসনগুললা পতা সর্ পদওঘলরই পলড়ে রইললা।  আচম দুলটা োলা আনলত পিল ়েচেলাম, তুচম 

তাও আনলত দাওচন।  

  

প্রতাপ র্লললন, ওরেম পমাটালসাটা োেঁসার োলা আজোল আর পে র্ের্হার েলর? 

আনললও পতা র্ালি  লর রাখলত।  

  

মমতা র্লললন, তরু্ স্মষচতচিহ্ন চহলসলর্ পেলে প ত।  ঐ রেম িারু্ে রু্চঝ পেউ র্ের্হার 

েলর আজোল? 
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প্রতাপ র্লললন, পসচদন িারু্েটা পেন হালত চনল ়েচেলাম জালনা? ওটা সচতে সচতে র্ের্হার 

েচর র্া না েচর, চেন্তু প্রল ়োজন হলল র্ের্হার েরার ইলেটা প ন িলল না  া ়ে! পসই 

ইলেটা িলল  াও ়োই হলে িূড়োত েমলপ্রামাইজ।  পস রেম েমলপ্রামাইলজর জীর্ন আমার 

িারা হলর্।  না, রু্ঝলল! তা তুচম আমালে পাগলই র্ললা, আর  াই-ই র্ললা! 

  

মমতা স্বামীর মাোর িুল মুলঠা েলর ধলর সলেৌতুলে র্লললন, পাগল, আমার র্দ্ধ পাগল! 

র্াইলরর পলালের সামলন আর পর্বী পাগলাচম েরলত প ও না, এ র্ল ়েলস মানা ়ে না।  

  

অলনেচদন পর চর্োনা ়ে শুল ়ে পর্ব চেেুক্ষণ গল্প হললা, প্রণ ়ে হললা, তারপর মমতা তােঁর 

স্বামীর মাো ়ে হাত রু্চলল ়ে ঘুম পাচড়েল ়ে চদললন।  

  

েল ়েেচদন পর প্রতাপ সচতেই পাগললর মতন দাপাদাচপ শুরু েলর চদললন ঘলরর মলধে।  

মমতা চেেুলতই তােঁলে ধলর রাখলত পালরন না।  

  

গতোলই টুনটুচন মমতার োলে স্বীোর েলরলে প , পস গ বর্তী।  তালদর প্রাক্তন 

র্াচড়েও ়োলার পেলল পলরবই তার পপ্রচমে।  তলর্ পলরব তালে চর্ল ়ে েরলত িা ়ে।  চেন্তু 

পলরলবর র্ার্াও চেেুচদন আলগই মারা পগলেন, এখনও তার োলালবৌি োলটচন, তাই 

আনুষ্ঠাচনে চর্ল ়ে হলর্ না, পলরলবর র্নু্ধরা পগাপলন পরচজচষ্ট্র চর্ল ়ের র্ের্স্থ্া েলরলে।  আজ 

পসই চর্ল ়ে, সলন্ধর পর পলরব আর টুনটুচন আসলর্ এ র্াচড়ের গুরুজনলদর প্রণাম েরলত।  

টুনটুচন আপাতত এ র্াচড়েলতই োেলর্, এে র্ের পলর পলরব তার স্ত্রীলে চনলজর র্াচড়েলত 

চনল ়ে  ালর্।  

  

টুনটুচনর প  এেটা চহলি হল ়ে পগল, এলত সেললর খুবী হর্ারই েো।  তরু্ প্রতাপ রালগ 

পফলট পড়েললন।  সমে র্োপারটাই প্রতালপর োলে অতেত অপচর্ত্র মলন হলে।  টুনটুচনর 

মাল ়ের মষতুের এে মাসও পূণব হ ়েচন, এর মলধেই পস েুমারীত্ব নটির েরললা? মমতা 

পর্াঝাললন প  টুনটুচনর ঐ র্োপারটা েল ়েে মাস আলগই শুরু হল ়েলে চনশ্চ ়েই, এর সলে 

মাল ়ের মষতুের পোলনা সম্পেব পনই।  
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প্রতাপ র্লললন, চর্ল ়ে েরলর্ ঐ স্কাউলন্ট্রল পলরবটালে? ওলে গলা ়ে দচড়ে চদলত র্ললা! 

ওলে র্াচড়ে পেলে দূর েলর দাও, আচম পোলনাচদন আর ওর মুখ পদখলত িাই না! 

  

প্রতালপর র্াহুলত হাত পরলখ মমতা র্লললন, এ সর্ পতামার পাগলাচমর েো! আজোল 

পমলন চনলত হ ়ে।  পমলন না চনললই অবাচত র্ালড়ে।   ুল েরুে র্া  াই-ই েরুে, পমল ়েটা 

 খন এেটা োণ্ড র্াচধল ়ে র্লসলে, তখন  ার সলে ঐ সর্ র্োপার, পসই-ই প  ওলে চর্ল ়ে 

েরলত রাচজ হল ়েলে, পসটাই পতা ওর মহা ালগের র্োপার।  না হলল ও পমল ়ের চে আর 

োরুর সলে চর্ল ়ে।  হলতা েখলনা? এখন তুচম আর মাো গরম েলরা না!  

  

প্রতাপ র্লললন, পতামার মলন পনই, আমালদর োলীঘালটর র্াচড়েলত এলস ঐ পলরব েত 

িোটািং িোটািং েো র্লল চগল ়েচেল।  আমালে মুলখর ওপর বাচসল ়েচেল।  মাঝ রালত পর্ামা 

েুেঁলড়ে চেল! পসই হারামজাদালে আমরা জামাই েলর র্াচড়েলত র্রণ েলর পনলর্া? আমালদর 

চে মান-সম্মান র্লল চেেু আর অর্চবটির পনই? গচরর্ হল ়ে পগচে র্লল…আসুে ও এ 

র্াচড়েলত, আচম িারু্ে পপটা েলর ওর চপলঠর িামড়ো তুলল পনলর্া! 

  

মমতা দু’চদলে মাো নাড়েলত নাড়েলত বাত গলা ়ে র্লললন, না, তুচম িারু্ে মারলর্ না।  

োরুলেই িারু্ে মারলর্ না।  অর্স্থ্ার গচতলে পুলরালনা অলনে েো  ুলল প লতই হ ়ে।  

  

এর পলরও মমতা অলনেক্ষণ ধলর প্রতাপলে পর্াঝালত পিটিরা েরললন, প্রতালপর পমজাজ 

উত্তলরাত্তর িড়েলত লাগললা।  পলরলবর নামটাই চতচন সহে েরলত পারলেন না।  এই 

চর্ল ়েটাও চতচন স্বীোর েরলত িান না।  তােঁর মলত, ঐ পগাপলন চর্ল ়ে েরাটরা এলের্ালর 

র্ালজ েো! পরচজচস্ট্র চর্ল ়েরও পোলনা দাম পনই।  টুনটুচনলে এ র্াচড়েলতই পফলল রাখলর্, 

পলরব পোলনাচদনই তার এই র্উলে চনলজর র্াচড়েলত চনল ়ে  ালর্ না।  ওরা অর্স্থ্াপ্ন  

পচরর্ালরর পেলল, ওলদর পচরর্ালর পেললর চর্ল ়ে চদল ়ে শুধু র্উ আনা হ ়ে না, এে োেঁচড়ে 

টাো আর পসানাদানাও আলন! মমতা র্লললন, এে র্ের অতত অলপক্ষা েলর তা পদখা 

 াে।  তারপর পলরলবর মচতগচত সচতে খারাপ পদখলল আইলনর আশ্র ়ে পনও ়ো প লত 

পালর।  তার র্দলল পলরবলে এখন িারু্ে মারলল পতা পোলনা চেেুরই সুরাহা হলর্ না।  
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অরু্ঝ প্রতালপর প্রচত মমতা তােঁর পবষ অস্ত্রচট চনলক্ষপ েরললন।  চতচন র্লললন, পর্ব, 

এতই  চদ পতামার পজদ, তুচম  চদ আমার েো পমালটই শুনলত না িাও, তা হলল তুচম 

 া ইলে তাই েলরা।  টুনটুচনলে, পলরবলে মারলধার েলরা, পাড়োর পলাে এলস জমুে 

র্াচড়েলত,  া খুবী পহাে! মুচ্ন লে চনল ়ে আচম চর্লেললর্লাই িলল  ালর্া আমার পোট 

পর্ালনর োলে।  তুচম প ন আমালদর আর পোলনা চদন ডােলত প ও না!  

  

সলন্ধর এেটু পলর এললা টুনটুচনরা।  পলরব এো আলসচন, সলে চতনজন র্নু্ধলে চনল ়ে।  

এলসলে।  পরচজচষ্ট্র চর্ল ়ে হললও টুনটুচনলে ওরা চেলন চদল ়েলে এেটা লাল পর্নারসী বাচড়ে, 

মাো ়ে অলধবে পঘামটা পদও ়ো, চসেঁচেলত চসেঁদুর পরা টুনটুচনলে পদখালে এলের্ালর অনে 

রেম।  

  

মমতা আলগই চমচটির আচনল ়ে পরলখচেললন, মচ্ন  সর্াইলে পচরলর্বন েরললা।  পর্ব এেটা 

আনন্দ-হুলিালড়ের পচরলর্ব হললা।  চর্ল ়ের েলনর মতনই লজ্জা লজ্জা মুখ েলর র্লস আলে 

টুনটুচন, পলরলবর এে র্নু্ধ পর পর চতনখাচন গজল গান পবানাললা।  

  

পলরবই এে সম ়ে মমতালে চজলেস েরললা, োচেমা, োোর্ারু্ পনই র্াচড়েলত? 

  

অসুস্থ্ বরীর চনল ়ে সুপ্রীচতও এের্ার এ ঘলর এলস সেললর প্রণাম চনল ়ে পগলেন।  চেন্তু 

প্রতাপ আলসনচন।  চনলজর ঘলর চতচন উপুড়ে হল ়ে শুল ়ে আলেন চর্োনা ়ে।  

  

মুচ্ন  চমলেে েো র্ললত  াচেল, মমতা তালে র্াধা চদল ়ে র্লললন, হোেঁ, আলেন র্াচড়েলত।  

স্নান েরচেললন, পতামরা র্লসা, আচম পডলে আনচে।  

  

ব ়েনেলক্ষ এলস দুটির পেলললে েড়ো বাসলনর  চেলত মমতা র্লললন, এই পবষর্ালরর 

মতন পতামালে র্লচে, তুচম এের্ার ওঘলর আসলর্ চে না? 

  

প্রতাপ চর্োনা পেলে উলঠ এলস অচতব ়ে োতর ালর্ র্লললন, আমালে চে প লতই হলর্? 

পেন আমালে এসলর্র মলধে জড়োলো? 
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মমতা র্লললন, মুখটা মুলে নাও, এেটা পগচি পলরা।  

  

প্রতাপলে পদলখ সর্াই সসম্ভ্রলম উলঠ দােঁড়োললা।  পেলম পগল গজল গান।  পলরব এচগল ়ে 

এলস এলের্ালর মাচটলত হােঁটু পগলড়ে র্লস প্রতালপর পাল ়ের ধুললা চনল ়ে চর্গচলত ালর্ 

র্লললা, োোর্ারু্, র্ার্া মারা পগলেন শুলনলেন পতা? আজ পেলে আপচন আমার র্ার্ার 

মতন হললন… 

  

এই পেলল মাত্র েল ়েে মাস আলগ পর্ামা পমলর োলীঘালটর র্াচড়ে পেলে তােঁলদর 

তাচড়েল ়েচেল, পসই সম ়ে প্রতাপ দারুণ চর্পচত্তর মলধে পলড়েচেললন, এখন তার মুলখ এই 

রেম েো শুনলল ঠাস েলর িড়ে েষালত ইলে েলর না? আসলল পলরব প্রচতলবাধ চনলত 

এলসলে, পস পদচখল ়ে চদল, এ র্াচড়ের এেচট পমল ়েলে চনল ়ে পস প মন খুবী পখলা পখললত 

পালর।  এেটা োগলজ সই েরা চর্ল ়ে েরলত রাচজ হল ়েলে র্ললই তার সাত খুন মাপ? 

প্রতালপর মলন হললা, এই চর্ল ়েলত তােঁর র্ার্ার অপমান, মাল ়ের অপমান, পোড়েচদর 

অপমান।  তােঁর চনলজর অপমান পতা র্লটই।  

  

প্রতাপ পদ ়োললর চদলে তাোললন।  মমতা িারু্েটা সচরল ়ে পফলললেন।  ম ়েলা পদ ়োলল।  

িারু্েটার জা ়েগা ়ে এেটা ফসবা, লম্বা দাগ।  সচতে সচতে িারু্ে না মারললও িারু্ে র্ের্হার 

েরার ইলেটা প ন িলল না  া ়ে।  প্রতাপ ডান হাতটা মুচটিরর্দ্ধ েলর অদষবে িারু্ে ধলর 

রইললন।  

  

মমতার সলে তােঁর পিাখালিাচখ হললা।  মমতা ইচেলত র্ললেন–নতুন র্র-র্ধূলে আবীর্াদ 

েরলত।  প্রতাপ এের্ার  ার্ললন র্লল উঠলর্ন,  লেটির আচদলখেতা হল ়েলে, এর্ার চর্দা ়ে 

হও! পরক্ষলণই চতচন এেটা দীঘবশ্বাস পগাপন েরললন।  তার ঘাড়ে র্েো েরলে।  হালতর 

মুলঠা খুলল চতচন েরতল রাখললন পলরলবর মাোর চসচে ইচি উেঁিুলত, আবীর্বালদর 

 চেলত।  চতচন ওর বরীর স্পবব েরললন না।  
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৪৫. আজ োলজর চদন 

আজ োলজর চদন, আজ আর পোলনা পখলা ন ়ে।  গত রালত্র প্রা ়ে আড়োইলট প বত আড়ো 

িলললও চসদ্ধােব সোল সাতটার মলধে মান প বত পসলর চনল ়েলে।  চনলজই েচফ র্াচনল ়েলে 

পজলগ উলঠ, এরপর পস পেে ফাস্ট পসলর চনল ়েই পদৌলড়োলর্।  

  

গতোল বহর োচড়েল ়ে অলনেটা দূর  াও ়ো হল ়েচেল, পফরার পলে চসদ্ধােবর র্ান্ধর্ী পনলম 

পগলে স্কারসলডলল, পসখালন তার এে পর্ান োলে।  সুতরািং রাচত্তর পর্লা অতীলনর 

ঘুলমার্ার জা ়েগা চনল ়ে পোলনা সমসো হ ়েচন।  

  

আ ়েনার সামলন দােঁচড়েল ়ে চসদ্ধােব টাই-এর চগট র্ােঁধলে, আ ়েনার মলধেই পস পদখললা 

অতীন।  হঠাৎ চর্োনা ়ে উলঠ র্লস আেল্ন র মতন পিল ়ে আলে।  

  

চসদ্ধােব র্লললা, েী পর, তুই এর মলধে উলঠ পড়েচল? তুই পতা আর অচফস  াচেস না! 

  

অতীন চজলেস েরললা, েটা র্ালজ? আমালদর র্াস ধরলত হলর্ না? 

  

চসদ্ধােব র্লললা, চনউ ই ়েেব পেলে র্স্টলনর র্াস প্রচত ঘণ্টা ়ে োলড়ে।  র্েে হর্ার েী আলে? 

আজলের চদনটা পেলে  া, রাচত্তলরর র্ালস  াচর্! 

  

অতীন চর্োনা পেলে পনলম এলস র্লললা, না, না, আটটার র্াস ধরলতই হলর্।  আর পদচর 

েরা িললর্ না।  

  

চসদ্ধােব র্লললা, পমল ়েরা এখনও ঘুলমালে।  ওলদর পডলে তুলল পরচড েলর তুই আটটার 

র্াস ধরচর্? পাগল নাচে? দবটার আলগ চেেুলতই পারচর্ না, আই েোন পর্ট! আজ আর 

ইউচন াচসবচট অোলটি েরলত পারচর্ না, পসা ফরলগট ইট।  সারা চদনটা ঘুলর পর্ড়ো, বচমবলা 

গুলগনহাইম চমউচজ ়োম পদলখচন র্লচেল, পদচখল ়ে চনল ়ে আ ়ে।  
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হঠাৎ েো োচমল ়ে চসদ্ধােব এে ঝলে োমললা।  অতীলনর চদলে  ুরু নাচিল ়ে র্লললা, পর্ব 

আচেস, অোেঁ? এর্ার দুলটা পমল ়েলে চনল ়ে হালরম র্ানাচর্? 

  

অতীন পোলনা েো না র্লল রা্ন ার জা ়েগা ়ে এলস েচফ র্ানালত লাগললা।  

  

চসদ্ধােব র্লললা, আমার জনে দুলটা চডম ফ্রাই েলর পদ পতা! োললের খার্ালরর অলনে 

পলফট ও ার রল ়ে পগলে চফ্রলজ, আজ আর দুপুলর পতারা রা্ন া-র্া্ন া েচরসচন।  

  

পটচর্লল এলস র্লস পটালস্ট দ্রত মাখন মাখালত মাখালত চসদ্ধােব র্লললা, আচম আজ চটউলর্ 

 ালর্া।  তুই আজ ইলে েরলল আমার গাচড়েটা চনলত পাচরস।  পমল ়ে দুচটলে বহর ঘুচরল ়ে 

চনল ়ে আ ়ে! 

  

চসদ্ধােবর পমজাজ েখন প  েী রেম োেলর্ তা পর্াঝা বক্ত।  োল র্াইলর পর্ড়োর্ার সম ়ে 

অতীন পর্ব েল ়েের্ার চমনচত েলরচেল তালে এেটু িালালত পদর্ার জনে।  টানা হাইওল ়ে, 

পোলনা অসুচর্লধ পনই।  চেন্তু অতীন নতুন ড্রাইচ িং লাইলসন্স পপল ়েলে, তাই চসদ্ধােব 

চেেুলতই তার হালত চনলজর গাচড়ের চস্ট ়োচরিং পেলড়ে চদলত রাচজ ন ়ে।  পস র্ললচেল, অত 

বখ পেন, িােঁদু? আলগ চনলজর প ়েসা ়ে গাচড়ে পেন, তারপর  ত ইলে অোেচসলডন্ট 

েচরস! আমার গাচড়ে আচম অলনের হালত চদই না! 

  

আজ পসই চসদ্ধােব চনলজ পেলেই অতীনলে গাচড়ে চদলত িাইলে, তাও বহলর িালার্ার জনে।  

  

অতীন  ারী গলা ়ে র্লললা, না, গাচড়ে লাগলর্ না।  এেটু র্ালদ র্াস-লস্টবলন িলল  ালর্া।  

আজ আর বহর পঘারা-লটারা হলর্ না! 

  

–পহা ়োটস দা হাচর, মোন! নীলি-ওপলর দু’ খানা অোপাটবলমন্ট, র্াচড়ে পেলে না পর্রুলত 

িাস, এের্ার এ চর্োনা ়ে, আর এের্ার ও চর্োনা ়ে, হো  ফান!  

  

আিমো ঘুলর দােঁচড়েল ়ে সপালট চসদ্ধােবর গালল এেটা িড়ে েষাললা অতীন।  চিৎোর েলর 

র্লললা, মুখ সামলল েো র্লচর্! 
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চসদ্ধােবর পপ্লট পেলে এেটা পটালস্টর টুেলরা চেটলে পলড়ে পগল মাচটলত।  চসদ্ধােব মলনাল াগ 

চদল ়ে পসটা তুলললা।  তারপর আর্ার খাও ়ো শুরু েরললা।  

  

এেটু খাচন িুপ েলর পেলে অতীন র্লললা, সর্ সম ়ে ঠাট্টা-ই ়োচেব  াললা লালগ না!  

  

চসদ্ধােব মুখ না তুলল র্লললা, পগট আউট অফ মাই হাউস, রাইট নাউ, লে স্টে অোি 

র্োলরল! 

  

অতীন ঘুলর চগল ়ে চসদ্ধােবর মুলখামুচখ দােঁচড়েল ়ে র্লললা, আই অোম সচর, চসদ্ধােব।  হঠাৎ 

মাোটা গরম হল ়ে চগল ়েচেল।  

  

–আই পস চল ়োর আউট! অোি পটে পদাজ টু পর্র্ীজ ইন ইল ়োর আমবস।  পন ার পসট ফুট 

ইন মাই হাউজ এলগইন! 

  

–আচম ক্ষমা িাইচে, চসদ্ধােব।  আমরা দবটার র্ালসই িলল  ালর্া, েো চদচে।  

  

–ক্ষমা? এতচদন র্নু্ধ প লর্ পতালে দুধেলা চদল ়ে োল সাপ পুলষচে! আমালে িড়ে মারচল, 

পতার এত সাহস! একু্ষচন ঘুচষ পমলর পতার নাে প লঙ চদলত পাচর।  চেন্তু আচম চফচজেোল 

 াল ়োললন্স পেন্দ েচর না।  পর্চরল ়ে  া, একু্ষচন আমার র্াচড়ে পেলে দূর হল ়ে  া! 

  

–আো  াচে।  এেটু পলরই 

  

–এেটু পলর না।  একু্ষচন! আচম আর পতার মুখ পদখলত িাই না।  পোলনাচদন আমালে।  

পটচললফানও েরচর্ না।  ঐ পমল ়েদুলটালে চনল ়ে  া ইলে তাই ের চগল ়ে- … 

  

–পতালে আর জ্বালাতন েরলর্া না, চসদ্ধােব।  আচম ক্ষমা পার্ার প াগে ন ়ে! 
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এর্ার চসদ্ধােব মুখ তুলল পহা পহা েলর পহলস উঠললা।  চনলজর অচ ন ়েটা পর্ব উপল াগ 

েলর পস র্লললা, চট-চ ’র পসাপগুললালত এইরেম এে এেটা দষবে োলে না? র্নু্ধলত 

র্নু্ধলত  ুল পর্াঝারু্চঝ, তারপর পেলে তারা পঘারতর বত্রু! 

  

অতীন অনুতালপ ও লজ্জা ়ে চনর্বাে।  

  

চসদ্ধােব র্লললা, আমার চডম দুলটা প লজচেস? পদ! েী আমার র্ীরপুরুষ, র্নু্ধলে িড়ে 

পমলর রাগ পদখালনা হলে।  পেেফালস্টর আলগ  াল ়োললন্স, চে চে, পমাস্ট চডলটলস্টর্ল 

চর্লহচ  ়োর।  আচম পর্চবক্ষণ িালালত পারলুম না, হাচস পপল ়ে পগল! চেন্তু সচতে অতীন, 

তুই এই নতুন পমল ়েটার সলে প  রেম র্ের্হার েরচেস, আমার খুর্ খারাপ লাগলে! 

পমল ়েটা এতদূর পেলে এলসলে, এেটা নতুন পদব, পতালে োড়ো আর োরুলে পিলন না, 

আর তুই তার সলে  াললা েলর েোও র্লচেস না? তুই প  ওলে এচড়েল ়ে এচড়েল ়ে িলচেস, 

তা সর্াই রু্ঝলত পারলে।  এমন চে সুজান প বত র্লচেল, পদ ়োর মাস্ট র্ী সামচেিং রিং… 

  

অতীন র্ললা, হোেঁ, এর্ার অচললে র্ললত হলর্! 

  

–েী র্লচর্? 

  

–বচমবলার সলে আমার সম্পলেবর র্োপারটা খুলল র্ললত হলর্।  আচম শুধু  ার্চেলাম, ইস্ট 

পেলে ওল ়েলস্ট এলল মনটা অোড াস্ট েরলত েল ়েেচদন সম ়ে লালগ, তাই েল ়েেটা চদন 

পেলট পগলল–  

  

–তার মালন তুই ওলে আরও েল ়েেটা চদন চমলেে আবা চদল ়ে  ুচলল ়ে রাখলত িাস।  

আমার মলত পসটা অনো ়ে।  পদখলল মলন হ ়ে, পমল ়েচট খুর্ই সরল, চপওর অোি 

চড াইনাল চর্উচটফুল, অোি পমাস্ট প্রর্ার্চল আ  াচজবন! 

  

–পসইটাই পতা মুবচেল।  অচল চমলেে েো োলে র্লল তাই জালন না প্রা ়ে।  ওর সামলন 

আচমও পোলনা চমলেে েো র্ললত পারলর্া না, প্রেলমই আমার চদে পেলে সচতে েোটা 
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শুনলল ও েতটা আঘাত পালর্ তার চঠে পনই।  পসইজনেই আচম ওর সামলন দােঁড়োলত 

পারচে না।  

  

–তুই এেটা চজচনস রু্ঝলত পারচেস না, অতীন।  র্োপারটা চেন্তু বচমবলার পলক্ষও পর্ব 

অপমানজনে।  বচমবলা পতার জনে অলনে সোচক্রফাইস েলরলে, আর তুই ওর নালের 

সামলন এেচট পপ্রচমো ঝুচলল ়ে রাখচর্, দোট ইজ আটারচল চরচডেুলাস।  

  

–আমার জা ়েগা ়ে তুই পড়েলল েী েরচত, চসদ্ধােব? 

  

–আচম হলল? আচম ঐ এ ়োরলপালটব অচল নামর্ার সলে সলে তার পাল ়ের োলে হােঁটু পগলড়ে 

র্লস র্ললুম, পহ পদর্ী, দীঘবচদন পতামার অদববলন আচম আর এেচট পমল ়েলে 

 াললালর্লসচে, তার সলে  ুল েলর দু-িারর্ার শুল ়েও পফললচে, তুচম আমা ়ে ক্ষমা েলরা।  

আজ পেলে তুচম আমার  চগনী হল ়ে পগলল।  নহ চপ্র ়ো, নহ র্ধু, তুচম মম সুন্দরী  চগনী 

  

–আর্ার িোিংড়োচম েরচেস, চসদ্ধােব? 

  

–এই পর, আর্ার িড়ে েষাচর্ নাচে? র্ড়ে পজালর পললগচেল চেন্তু।  পবান, চসচর ়োসচল র্লচে, 

পতার এখন উচিত, অতত এেটা ঘণ্টা এই অচলর সলে চনচরচর্চললত োটালনা।  অনোনে 

টুচেটাচে েো র্ল।  তুই  চদ চডটারচমনড়ে োচেস প  ওলে সচতে েোটাই র্ললত িাস, 

তা হলল চঠে এে সম ়ে পর্চরল ়ে আসলর্। –বচমবলার সলে ওর খুর্  ার্ হল ়ে পগলে।  

  

–তাই পদখচে! বচমবলা পতার পিল ়ে হাজারগুণ  াললা পমল ়ে।  এেলা এেলা এতদূর পেলে 

অচল এলসলে, ওর এেটা তীে পহাম চসেলনস হলতই পালর, পসটা রু্ঝলত পপলরই বচমবলা 

ওলে নানা েো ়ে  ুচলল ়ে রাখলে।  

  

–বচমবলার োে পেলে অচললে আলাদা েরাই প   ালে না।  

  

–র্ালজ েো র্চলস না! তুই পিটিরা েরলল রু্চঝ পারা প ত না।  পবান, আমার পর্বী সম ়ে 

পনই, আমালে একু্ষচন পর্রুলত হলর্।  আচম বচমবলালে সলে চনল ়ে প লত পাচর।  
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–তুই বচমবলালে পোো ়ে চনল ়ে  াচর্ এখন? এেটা চেেু প্লচজর্ল এিপ্লালনবান পত িাই! 

  

–পসটা আমার মাো ়ে আলে।  তুই িট েলর বচমবলালে এের্ার পডলে চনল ়ে আ ়ে।  

  

–ওরা দু’জলন এে সলে ঘুলমালে।  আচম ওখান পেলে এেলা বচমবলালে েী েলর পডলে 

আনলর্া? 

  

–পসটাও আমালে চবচখল ়ে চদলত হলর্? পপ্রলম পড়েলল পলালে পর্াো হল ়ে  া ়ে, আর 

এেসলে ডর্ল পপ্রলম পড়েলল পতার মতন প  এলের্ালর রু্দ্ধ হল ়ে  া ়ে, পসটা আমার জানা 

চেল না।  ওলহ েচফ হাউলসর অতীন মজুমদার, আ ়েনা ়ে এের্ার মুখখানা দোলখা! 

অচর্েল হুলতাম পোেঁিা! 

  

খার্ার পটচর্ল পেলড়ে উলঠ চগল ়ে জুলতা পলর চনল ়ে চসদ্ধােব র্লললা, আমার সলে নীলি িুল।  

  

অনে অোপাটবলমন্টটার দরজার সামলন চগল ়ে চসদ্ধােব র্লললা, পর্ল চদলল পে এলস দরজা 

খুললর্, োর িান্স পর্বী র্ল, অতীন? 

  

অতীন র্লললা, চফফচট চফফচট িান্স! 

  

চসদ্ধােব র্লললা, পমালটই না।  পর্ল শুলন  চদ অচল পজলগও ওলঠ, তরু্ নতুন জা ়েগা ়ে পস 

এো দরজা খুললর্ না।  বচমবলালে ডােলর্।  ইউ ও ়োন্ট টু পর্ট? 

  

অতীন পর্লল আঙুল রাখললা।  

  

চসদ্ধােবর েোই চঠে, এেটু পলর এলস দরজা খুলল দােঁড়োললা বচমবলা।  চর্রাট হাই তুললত 

চগল ়ে মুলখর সামলন হাত িাপা চদল ়ে র্লললা, েী র্োপার, েটা র্ালজ? 

  

অতীন র্লললা, এখলনা ঘুলমালো? আমালদর চফরলত হলর্ না? 

  

বচমবলা র্লললা, আচম মেলর্ার েুচট চনল ়ে এলসচে।  
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চসদ্ধােব র্লললা, বচমবলা, পতামালদর আরও ঘুলমালত পদও ়ো উচিত চেল।  এিচট্রমচল সেচর, 

পতামালে ডােলত হললা।  উইল ইউ ডু চম আ পফ ার? 

  

বচমবলা ঘুম মাখা চর্স্মল ়ে চজলেস েরললা, পফ ার? চেলসর পফ ার?  

  

চসদ্ধােব র্লললা, আমালে অচফস  ার্ার পলে এের্ার র্োলঙ্ক প লত হলর্, রু্ঝলল? আচম 

এেটা পলান চনচে, তাই গোরান্টর চহলসলর্ এেজনলে সই েরলত হলর্।  তুচম আমার 

গোরান্টর।  হলর্? 

  

বচমবলা ষষৎ চর্রক্ত ালর্ র্লললা, এই জনে ঘুম  াঙালল? পেন, র্ার্লু গোরান্টর হলত 

পালর 

  

–অতীলনর র্োঙ্ক অোোউন্ট এেদম নতুন।  ওলে চদল ়ে চঠে হলর্ না।  

  

–দাও, ফমবটা দাও, সই েলর চদচে! 

  

–ফমব আমার োলে পনই।  তাোড়ো গোরান্টরলে ইন পাসবন চনল ়ে পগলল  াললা হ ়ে।  

পর্চবক্ষণ লাগলর্ না,  াস্ট আ ফমাচলচট।  তলর্ আমালে োজটা আজই েরলত হলর্।  এেটু 

তাড়োতাচড়ে পরচড হল ়ে নাও, প্লীজ।  চফলর এলস আর্ার ঘুচমল ়ো।  িুল না আেঁিড়োলল পতামা ়ে 

েী সুন্দর পদখা ়ে, বচমবলা! এই ঘুম ঘুম পিাখ, পোলনারেলম এেটা বাড়েী জড়োলনা, পমাস্ট 

েোজু ়োল  চে, তালতই পতামা ়ে  া মানালর্ না, র্োলঙ্কর সর্াই হােঁ েলর তাচেল ়ে োেলর্।  

  

–র্ালজ র্লো না।  আমা ়ে দব চমচনট টাইম দাও! 

  

–ন চমচনট পিাব পসলেি।  অচলর ঘুম  াঙার্ার দরোর পনই।  তুচম র্রিং িাচর্টা চনল ়ে 

িলল এলসা, নইলল ও  ুল েলর র্াইলর পর্চরল ়ে দরজা র্ন্ধ েলর চদললই পেললিংোচর।  

অতীন ততক্ষলণ পেেফালস্টর জনে চেেু চেলন–চটলন আনুে।  
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চসদ্ধােব আর্ার ওপলর এলস র্লললা, আজ আমার সচতে র্োলঙ্ক োজ আলে।  অচফলসর 

োজ।  পসই সলে আমার এেটা পলান অোচপ্ললেবনও েলর পদলর্া।  এ চরচেিং পরগুলার।  

তুই ততক্ষণ আমালে আর এে োপ েচফ খাও ়ো।  

  

পমাটামুচট দব চমচনলটর মলধেই ততচর হল ়ে এললা বচমবলা।  এরই মলধে পস িুল আেঁিলড়েলে, 

এেটুখাচন সাজলগাজও েলরলে।  িাচর্টা পটচর্ললর ওপর পরলখ পস র্লললা, অচল ঘুলমালে, 

ঘুলমাে।  আচম ঘণ্টাখালনলের মলধে চফলর আসলত পারলর্া না? 

  

চসদ্ধােব র্লললা, হোেঁ, হোেঁ, তার পর্বী লাগলর্ না।  অতীন, তুই  া পােঁউরুচট-ফােঁউরুচট চনল ়ে 

আ ়ে।  

  

অতীন র্লললা, পতারা এলগা।  আচম এেটু পলর  াচে।  

  

বচমবলা আর অতীন চলফলটর দরজার োলে চগল ়ে দােঁড়োললা।  চলফটটা নীলি নামলে, আর্ার 

ওপলর আসলত চমচনট খালনে পদচর হলর্।  চসদ্ধােব জোলেলটর দু পলেট িাপলড়ে র্লললা, 

ওিঃ পহা, লাইটারটা আনলত  ুলল পগচে।  বচমবলা, আচম একু্ষচন আসচে!  

  

দ্রত ঘলরর মলধে চফলর এলস পস অতীলনর পশ্চাৎলদলব এেখানা লাচে েচষল ়ে র্লললা, 

চটট ফর টোট, ইউ পটইে দোট! পবান, এর্ার  চদ পর্গড়ের্ােঁই েচরস তা হলল  াললা হলর্ 

না চেন্তু! পচরষ্কার, সচতে েো র্লচর্,  া  া হল ়েচেল, সর্ র্লচর্, এলের্ালর পসই 

জামলসদপুর পেলে! পমে আ চলন পেটির অফ ইট! আচম র্োঙ্ক পেলে চঠে পেঁ ়েতাচিব 

চমচনট র্ালদ পতালে ঐ নীলির অোপাটবলমলন্ট পফান েরলর্া।  তুই  চদ আমালে তখলনা 

অল চল ়োর না চদলত পাচরস, তা হলল আচম চনলজই বচমবলার োলে সর্ ফােঁস েলর পদলর্া।  

আই মীন ইট! 

  

দরজার োলে িলল চগল ়েও আর্ার ঘুলর দােঁচড়েল ়ে চসদ্ধােব র্লললা, পমল ়েটা  চদ খুর্ 

ো্ন াোচট েলর, তা হলল র্ড়ে পজার তালে দু-এেটা িুমু-টুমু পখল ়ে সাত্বনানা চদলত পাচরস, 

এর পর্চব চেেু েলর পফচলস না চেন্তু রালস্কল! 
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দড়োম েলর দরজাটা পটলন চদল চসদ্ধােব।  অতীন এেটা চসগালরট ধচরল ়ে, চস্থ্র দষচটিরলত 

পদ ়োললর চদলে তাচেল ়ে, চনের ালর্ র্লস পসটা পবষ েরললা।  

  

তার মলন পড়েলে নীল-নীল জললর দষবে।  জললর েী সাঙ্ঘাচতে ওজন, তার রু্ে পিলপ 

পবষ চনশ্বাস র্ার েলর আনচেল প্রা ়ে।  পেন পস পসচদনই পবষ হল ়ে পগল না? এ পষচের্ীলত 

তার র্দলল তার দাদার মতন এেজন পেললর পর্েঁলি োোর অলনে পর্বী প্রল ়োজন চেল।  

  

এেটা দীঘবশ্বাস পফলল অতীন উলঠ দােঁড়োললা।  চসদ্ধােব চঠেই র্লললে, অচললে র্ললতই 

হলর্।  সর্ চেেু, আর পদচর েরাটা আরও পর্চব অনো ়ে হল ়ে  ালর্।  বচমবলার প্রচতও 

অনো ়ে।  

  

িাচর্টা চনল ়ে অতীন পনলম এললা চসেঁচড়ে চদল ়ে।  চসদ্ধােবর র্নু্ধচটর েোলট দরজা ়ে িাচর্ 

লাগালত প লতই উলটা চদলের দরজাটা খুলল পগল হঠাৎ।  অতীন এমন ালর্ িমলে পেেঁলপ 

উঠললা প ন পস িুচর েরলত এলস ধরা পলড়ে পগলে।  এেজন র্ ়েস্কা মচহলা সারা মুলখ 

রুজ-পাউডার মাখা, হালত এেটা বচপিং র্োগ, অতীলনর চদলে ভ্রুলক্ষপও েরললন না, 

পসাজা এলস দােঁড়োললন চলফলটর সামলন, সলে সলে চলফট এলসও পগল, চতচন ঢুলে 

পগললন তার গহুলর।  

  

এরেম   ়ে পার্ার জনে অতীলনর চনলজর গালল িড়ে মারার ইলে হললা।  এটা অনে পদব।  

প্রা ়ে এেটা অনে গষহ।  এখালন পে েখন পোন অোপটবলমলন্ট আসলে, পে পোো ়ে োর 

সলে শুলে, তা চনল ়ে পেউ প্রোলবে এেটা েোও উচ্চারণ েরলর্ না।   ার হালত  খন 

িাচর্, পসই তখন মাচলে।  

  

প্রা ়ে চনিঃবল্ দরজাটা খুলললা অতীন।  র্ড়ে চর্োনাটার এে পোলণ গুচটশুচট পমলর শুল ়ে।  

আলে অচল।  অতীন চে েখলনা অচললে ঘুমত অর্স্থ্া ়ে পদলখলে? তার মলন পড়েলে না।  

 র্ানীপুলরর র্াচড়ের চতনতলা ়ে অচলর চনজস্ব ঘরটা ়ে েখলনা েখলনা ও শুল ়ে শুল ়ে 

পড়োশুলনা েরলতা, অতীন হঠাৎ পসখালন ঢুলে পলড়েলে পোলনা দুপুলর, এেচদন পর্াধহ ়ে 
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পিাখ পর্ােঁজাও চেল, তরু্ পস দষবে অনেরেম।  পসখালন সারা র্াচড়েলত পলাে, এখালন দরজা 

র্ন্ধ েরললই আর পগাটা পষচের্ীর সলে পোলনা প াগ পনই।  

  

চর্োনার োলে চগল ়ে েল ়েে চমচনট িুপ েলর দােঁচড়েল ়ে রইললা অতীন।  পদ ়োল পেলে 

রর্ীন্দ্রনাে, পি গুল ়ে ারা, পমৌলানা  াসানী র্েগ্র ালর্ পিল ়ে আলেন তার চদলে।  মষদু 

চনিঃশ্বালস ওঠা-পড়ো েরলে অচলর রু্ে, তার বরীরটাই প ন এেটা পাচখর মতন।  

  

খুর্ আলে অতীন দু র্ার ডােললা, অচল, অচল! 

  

অচলর ঘুম  াঙললা না।  অতীলনর তখন মলন হললা, এেটু দূলর সলর চগল ়ে পোলনা এেটা 

ব্ েলর অচললে জাগালনাই  াললা।  হঠাৎ খুর্ োলে অতীনলে পদখলল অচল   ়ে পপল ়ে 

প লত পালর।  খুর্ পজালর পরেডব পপ্ল ়োর িাচলল ়ে চদলল পেমন হ ়ে?  

  

পরমুহূলতবই অতীন পসখালন হােঁটু পগলড়ে র্লস অচলর এেটা হাত মুলঠা েলর ধলর পডলে 

উঠললা, অচল! অচল! 

  

অচল এর্ার পিাখ পমলল িাইললা।  অতীনলে পদলখই তাড়োতাচড়ে অনে পাব চফলর চজলেস 

েরললা, বচমবলা পোো ়ে? 

  

অতীন র্লললা, বচমবলা এেটু র্াইলর পগলে।  

  

অচল র্লললা, ওমা, আমা ়ে ডােললা না? আচম রু্চঝ র্ড়ে পর্বী ঘুচমল ়েচে? েটা র্ালজ 

এখন?  

  

অচল চনলজর হাতটা োচড়েল ়ে চনলত িাইললা, অতীন পসটা বক্ত েলর ধলর পরলখ র্লললা, 

তুই পেমন আচেস, অচল! 

  

অচল পোলনা উত্তর না চদল ়ে েল ়েে পলে িুপ েলর তাচেল ়ে রইললা।  অতীলনর মলনর 

মলধে এেটা প্রর্ল ইলে েরলে অচললে জচড়েল ়ে ধলর আদর েরলত।  এই পসই অচল, তার 
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এলের্ালর চনজস্ব, অচলর ওপর পস েত অতোিার েলরলে, অচলর পঠােঁট োমলড়ে রক্ত র্ার 

েলর চদল ়েচেল 

  

এেচদন, অচল সর্ সহে েলরলে, তার ওপর চেল অচলর অসীম চন বরতা! 

  

চেন্তু অতীন এটাও রু্ঝললা, অচললে এখন জচড়েল ়ে ধলর আদর েরা আর  া ়ে না।  পস 

বচমবলালেও অপমান েরলত পালর না।  

  

অচলর সারা মুলখ এেটা লজ্জা লজ্জা  ার্ েচড়েল ়ে পড়েললা।  পস মুখ নীিু েলর র্লললা, 

র্ার্লুদা, তুচম আমার ওপর খুর্ পরলগ পগলো, তাই না? েলোতা পেলে পেউ চনশ্চ ়েই 

আমার সম্পলেব পতামালে চিচঠ চললখ জাচনল ়েলে! 

  

অতীন র্লললা, তার মালন? পেউ পতা আমা ়ে চেেু পললখচন! 

  

অচল র্লললা, এখালন পপৌেঁলোর্ার পর আচম পতামালে এচড়েল ়ে এচড়েল ়ে োেচেলুম, তুচম 

রু্ঝলত পালরাচন? সর্ সম ়ে বচমবলার পাবাপাচব পেলেচে,  ালত পতামার সলে এেলা পলড়ে 

প লত না হ ়ে।  র্ার্লুদা, তুচম আমালে ক্ষমা েরলর্ পতা? 

  

অতীন এর্ার  ুরু তুলল র্লললা, েী র্লচেস তুই? েী হল ়েলে অচল? 

  

অচল মুখ না তুললই অপরাচধনীর মতন র্লললা, আচম আরও পজারজার েলর অোচমচরো ়ে 

এলুম পেন জালনা? শুধু পতামার জনে! মালন, পতামার োলে সর্ েো খুলল র্ললর্া, 

চিচঠলত পলখা প ত না, চিচঠলত পর্াঝালনা  া ়ে না।  

  

অচলর হাত পেলড়ে োলপবলটর ওপর র্লস পলড়ে অতীন চসগালরট খুেঁজলত লাগললা।  পস এখলনা 

চেেুই রু্ঝলত পারলে না, চেিংর্া রু্ঝলত িাইলে না।  

  

অচল র্লললা, তুচম অলনেচদন চেলল না, আচম র্ড়ে এো হল ়ে পলড়েচেলুম, র্ার্লুদা।  আমার 

পতা আর পোলনা র্নু্ধ চেল না।  র্ষবাও িােচর চনল ়ে র্াইলর িলল পগল।  এেমাত্র পমপলমর।  
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সলেই প াগাল াগ চেল, পমপম পজলল  ার্ার পর, আর পেউ রইললা না! তখন এেজন 

এললা, আমার পালব দােঁড়োললা, আমার মনটা খুর্ই দুর্বল, তুচম তখন অোর্ণ্ড েলর আলো, 

পতামার পহা ়েোর আর্াউটস পেউ জালন না, এমনচে পেৌচবেও জালন না র্ললচেল, 

র্ার্লুদা, আচম তখন প্রা ়ে প লঙ পলড়েচেলাম, পসই সম ়ে এেজন আমার চদলে হাত 

র্াচড়েল ়ে চদল, পসই হাত আচম পফরালত পাচরচন।  

  

অতীন তীক্ষ্ণ স্বলর র্লললা, পতার সলে এেজন োরুর  ার্ হল ়েলে? পে পস? 

  

অচল র্লললা, তুচম তালে পদলখলো, হ ়েলতা হ ়েলতা নামটা মলন পনই।  তার নাম পবৌনে 

র্োনাচজব, পমপলমর র্ার্ার হল ়ে ইললেবন েোমলপন েলরচেল।  

  

–পবৌচনে র্োনাচজব? পমপলমর র্ার্ার হল ়ে োজ েলরচেল, তার মালন চস চপ এম? 

  

–র্ার্লুদা, শুধু পোন পাচটবর পলাে, এই চহলসর্ েলর চে মানুলষর চর্িার েরা  া ়ে? পবৌনে 

খুর্ পচরে্ন  মানুষ, আমালে পস খুর্  াললা পর্ালঝ।  এত  দ্র প  পোলনাচদন র্ের্হালর 

পোলনা রেম পর্িাল চেেু, মালন, সচতে েো র্লচে, তুচম রাগ েলরা না, র্ার্লুদা, তার 

সলে পতামার স্ব ালর্র অলনে চদে পেলে চমল আলে।  পসই সম ়েটা ়ে আমার মলনর  া 

অর্স্থ্া, পবৌনে আমার পালব এলস না দােঁড়োলল আচম পর্াধহ ়ে পাগল হল ়ে প তুম! আচম 

দুর্বল র্ার্লুদা, আচম পতামার জনে অলপক্ষা েরলত পাচরচন।  তুচম আমালে ক্ষমা েরলর্? 

  

ঘুম পেলে সদে পজলগ উঠললও অচলর েণ্ঠস্বলর এেটুও জড়েতা পনই।  পবীনলের পিহারাও 

তার োলে স্পটির।  শুধু পবৌনলের পিাখ দুলটা পস পদখলত পা ়ে না।  প ন এেটা মাচটর 

মূচতবলত এখলনা িকু্ষ দান হ ়েচন।  প ন এেজন নর্ীন চবল্পীর গড়ো প্রেম পূণবাে মূচতব, তাই 

এর প্রচত চর্লবষ মা ়ো ও আসচক্ত।  পসইরেম আসচক্ত চনল ়েই পস পবৌনে সম্পলেব েো 

র্লল প লত লাগললা।  এেটু এেটু লজ্জা ়ে তার মুলখ লাললি আ া।  

  

অতীলনর সর্ে রালগ জ্বলল উঠললা।  চনচশ্চত পোলনা মতলর্র্াজ পেলল অচলর মতন এেটা 

নরম পমল ়ের সলে ঘচনষ্ঠতা েরার সুল াগ চনল ়েলে।  অচললে পাও ়োর পলা  পতা আলেই, 
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অচলর র্ার্ার সম্পচত্ত পার্ার পলা ও োেলত পালর।  ঐ চস চপ এলমর পেললগুললা এখন 

প ালট চর্শ্বাস েলর, পাও ়োলর চগল ়ে আলখর গুচেল ়ে চনলত িা ়ে।  সর্ েটা এখন 

পেচর ়োচরস্ট! 

  

আর্ার োলে এলস অনেরেম ালর্ অচলর হাত পিলপ ধলর অতীন েড়ো গলা ়ে র্লললা, পে 

ঐ পবৌনে, তুই আমালে সর্ খুলল র্ল পতা! পতালে  চদ পেউ ঠোর্ার পিটিরা েলর, আচম 

তালে পবষ েলর পদলর্া! 

  

অচল মুখ তুলল ফোোলব- ালর্ পহলস র্লললা, র্ার্লুদা, আচম প মন পতামার অচল চেলুম, 

চিরোল পসইরেমই োেলর্া।  শুধু সম্পেবটা এেটা আলাদা হলর্।  আচম পবৌনেলে েো 

চদল ়ে পফললচে।  তুচম ওর ওপর রাগ েলরা না! আমার ওপর  তখুবী রাগ েরলত পালরা।  

  

অতীন র্লললা, চস চপ এলমর পেলল, তার মালন পেৌচবেলদর সলে তুই পোলনা সম্পেব 

রাচখসচন? 

  

অচল র্লললা, চঠে তার উলটা।  পেৌচবে-পমপমলদর সলে পবৌনলের  তই মতর্ালদর 

তফাত োেুে, তরু্ পবৌনে ওলদর চর্রুলদ্ধ এেটা েোও র্লল না।  র্রিং ইনডাইলরক্টচল 

আমালে অলনে সাহা ে েলরলে।  পবৌনে িা ়ে, মাচনেদা-লেৌচবেলদর মতন এেোললর 

চসনচস ়োর ও ়োোরলদর আর্ার দলল চফচরল ়ে আনলত।  চনলজলদর মলধে মারামাচর-

খুলনাখুচন ও ঘষণা েলর।  

  

–অচল, আচম আলগ এই পবৌনে নালমর েোলরেটারচটলে পদখলত িাই! আচম চস চপ এলমর 

পেলললদর চর্শ্বাস েচর না।  ওরা সলরাজ দত্ত, সুবীতলদালে দল পেলে পেৌচবে এখন 

পোো ়ে? 

  

–পেৌচবে পজল পেে েলরলে, তা তুচম চনশ্চ ়েই জালনা।  এত সােলসসফুচল পাচলল ়েলে, 

প  এরেম নাচে ওখানোর চহচষ্ট্রলত েখলনা হ ়েচন।  পেৌচবে এখনও পুলরাপুচর অোেচট ।  
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–আর মাচনেদা? 

  

–অোর্সেি েলর আলেন।  পবৌনলেরই এেটা পিনা র্াচড়েলত, মাচনেদা অর্বে পসটা 

জালনন না।  মাচনেদা পতামার েো খুর্ র্ললন।  

  

অতীলনর প্রশ্নগুললা পবৌনেলে পেলড়ে অনেচদলে িলল প লত অচল অলনেটা স্বা াচর্ে পর্াধ 

েরললা।  

  

ঝনঝন েলর পর্লজ উঠললা পটচললফান।  অতীন চগল ়ে ধরলতই চসদ্ধােব চজলেস েরললা, 

হোললা ওল্ড িোপ, অল চল ়োর? 

  

লাত, পরাচজত, চর্মষব সুলর অতীন র্লললা, হুেঁ।  অল চল ়োর।  

৪৬. পেঁচিলব মালিবর পর চটক্কা খালনর 

নাম 

পেঁচিলব মালিবর পর চটক্কা খালনর নামচটই র্াঙালীর মলন ত্রালসর সষচটির েলর।  চতচন এেই 

সলে পূর্ব পাচেোলনর গ নবর এর্িং সামচরে আইন প্রবাসে।  পলফলটনান্ট পজনালরল 

চটক্কা খান বক্ত পমজালজর মানুষ।  পেঁচিলব মািব রালত্রর পসই প  পগাপন পচরেল্পনা, এেই 

সলে র্াঙালী তসচনে, পুচলব ও সমে চর্লরাধী রাজধনচতে পনতালদর র্ন্দী েরা, 

চর্শ্বচর্দোল ়ে ও সিংর্াদপত্র অচফলস আক্রমণ, পবখ মুচজর্লে আটে ও প্রচতচট বহলর 

 ীচতর অর্স্থ্া সষচটির েরা, প  পচরেল্পনার সামচরে নাম ‘অপালরবন সািবলাইট, তার 

প্রধান পচরিালে এই চটক্কা খান।  অচগ্নোণ্ড ও রলক্তর পস্রাত র্ইল ়ে পদর্ার র্োপালর তােঁর 

পোলনা গ্লাচন হ ়েচন, োরণ এ সর্ই পতা তােঁলে েরলত হল ়েলে চনেে েতবলর্ের খাচতলর, 

পাচেোলনর ঐেে রক্ষার জনে চতচন র্দ্ধপচরের।  
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মাস েল ়েলের মলধে চতচন পূর্ব পাচেোলনর চর্লদ্রাহ অলনেটা ঠাণ্ডা েলর এলনলেন।  সীমাত 

অিলগুচললত এখনও সিংঘষব িললে র্লট,  ারতী ়ে পসনার্াচহনীর সাহা ে চনল ়ে 

চর্শ্বাসঘাতে মুচক্তল াদ্ধারা পিারালগািা আক্রমণ িাচলল ়ে  ালে, চেন্তু বহরগুচলর অর্স্থ্া 

অলনেটা স্বা াচর্ে, সরোচর োজেমব পমাটামুচট িললে, পদাোন র্াজার সর্ খুলললে।  

এই সর্ েষচতত্বই চটক্কা খালনর।  

  

হঠাৎ এই সম ়ে তার র্দচলর আলদব এললা! 

  

পচিলব মািব প মন  ালর্ পতাে র্াঙালীলদর দমন েরার আলদব চদল ়ে পপ্রচসলডন্ট ই ়োচহ ়ো 

খান পসই প  পগাপলন রাও ়োলচপচি িলল পগললন, তারপর আর চতচন পূর্ব পাচেোনমুলখা 

হনচন।  তার ঘচনষ্ঠ সহিররা পেউ পেউ র্লল, চতচন র্াঙালীলদর অেষতেতা ়ে র্ড়েই চর্মষব 

হল ়ে পলড়েলেন।  ঐ র্াঙালীগুললা আধা-চহন্দু, ওরা পাচেোনলে না-পাে েলর চদলত িা ়ে।  

মূচতবপূজে, অপচর্ত্র চহন্দুলদর পেলে পষেে হর্ার জনেই পতা জ্ হললা পাচেোলনর, 

এখন ঐ পূর্ব পাচেোনীরা আর্ার  ারলতর খপ্পলর সাধ েলর প লত িা ়ে? 

  

মলনর পখদ পমটালত চতচন সেী েরললন সুরার পর্াতল, দু-এেচট রক্ত মািংলসর সচেনীও 

রইললা তােঁর পসর্ার জনে।  চদলনর পর চদন চতচন ঘর পেলে পর্রুলতই িান না।  

  

মালঝ মালঝ তার হুেঁস হ ়ে, তখন তােঁর রু্ে জ্বালা েলর ওলঠ।  চতচন শুধু রাষ্ট্রপ্রধান নন, 

চতচন।  এেজন পপবাদার পসনাধেক্ষ।  তার এত র্ড়ে বচক্তবালী পাচেোনী তসনের্াচহনী 

োেলতও  চদ পূর্ব পাচেোন চর্চে্ন  হল ়ে  া ়ে, তলর্ তার পেলে অপমালনর আর েী 

আলে?  ারত  তই মদত চদে, পাচেোলনর তসচনলেরা তার মুোচর্লা েরলত পারলর্ 

না?  ারলতর প্রধানমন্ত্রী এেজন স্ত্রীললাে,  ুলদ্ধ সমূ্পণব অনচ ে, পসই স্ত্রীললােচটর োলে 

হার স্বীোর েরলর্ন চতচন? 

  

এে এে সম ়ে তার ইলে হ ়ে, র্ন্দী পবখ মুচজলর্র মুণ্ডটা এে পোলপ উচড়েল ়ে চদল ়ে চতচন 

আর্ার ঢাো ়ে  ালর্ন।  পসখালন চগল ়ে সর্াইলে রু্চঝল ়ে পদলর্ন প  চতচনই পাচেোলনর 

দুই অিংলবর এলেশ্বর।  পতলজর মাো ়ে চতচন েরাচি প বত িলল এললও তার চর্শ্বে 
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পরামববদাতারা।  তােঁলে আটলে পদ ়ে।  এখন পোলনাক্রলমই তার পলক্ষ পূর্ব চদলে  াও ়ো 

চঠে ন ়ে।  চর্শ্বাসঘাতেরা তােঁর চর্মান র্ধ্িংস েলর চদলত পালর, ঢাো বহলরও  খন তখন 

চর্লস্ফারণ ঘটলে।  আর মুচজর্লে হতো েরাও উচিত োজ হলর্ না, োরণ মষত মুচজর্ 

জীচর্ত মুচজলর্র পিল ়েও পর্চব চর্পজ্জনে হল ়ে উঠলত পালর।  

  

তালদর আরও মত এই প , এখনও এেটা রাজধনচতে সমাধালনর পে পখােঁজার পিটিরা েরা 

দরোর।  

  

রাজধনচতে সমাধালনর জনে পতা ই ়োচহ ়ো েম পিটিরা েলরনচন।  চেন্তু লারোনার  ুলট্টাই 

পতা চেেুলতই মুচজলর্র সলে আলপালস এললা না!  ুলট্টা  তই িালাে িালাে েো র্লুে, 

পূর্ব 

  

পাচেোলন তার পাচটবর জনে পস প াটও আদা ়ে েরলত পালরচন, আর্ার মুচজলর্র সলে 

ক্ষমতা।   াগা াচগর প্রলশ্ন পস পোলনা  ুচক্তরও ধার ধালরচন।  পাচেোন  চদ  ালঙ, তলর্ 

তার জনে পে পর্বী দা ়েী হলর্, মুচজর্ না  ুলট্টা? 

  

 ারত পসাচ ল ়েত ইউচন ়েলনর সলে তমত্রীিুচক্ত েলরলে, তা েরুে, িীন ও আলমচরো 

পাচেোলনর র্নু্ধ।  িুড়োত চর্পলদর সম ়ে তারা সাহা ে েরলর্।  চেন্তু চর্চ ্ন  মহল পেলে 

ইচেত আসলে প  িীন ও আলমচরো মলন েলর, পপ্রচসলডন্ট ই ়োচহ ়োর উচিত সামচরে 

িাপ েচমল ়ে পূর্ব পাচেোলনর নাগচরেলদর মন জ ়ে েরা।  আর এেটা উপ- চনর্বািন, 

জনপ্রচতচনচধলদর হালত চেেুটা ক্ষমতার হোতর, খাচনেটা গণতাচন্ত্রে োঠালমা রক্ষা েরা।  

 ার্প্রর্ণ র্াঙালীরা পতা এই সর্ই িা ়ে।  

  

পসলপ্টম্বলরর পগাড়ো ়ে ই ়োচহ ়ো খান হঠাৎ চঠে েরললন, পূর্ব পাচেোলন প্রবাসন ও 

সামচরে র্াচহনীলে আলাদা েলর পদলর্ন।  এর জনে প্রেলমই দরোর এেজন পর্সামচরে 

গ নবলরর।  প্রেলম প্রোর্ পগল নুরুল আচমলনর োলে।  এই র্ষবী ়োন রাজনীচতচর্দচট 

চেেুচদন এচদেোর মুখেমন্ত্রী চেললন, তােঁর অচ েতা  লেটির, চনষ্ঠার্ান মুসলমান, 

আও ়োমী লীলগর পঘারতর চর্লরাধী এর্িং খােঁচট পাচেোন সমেবে।  চতচন উপ ুক্ত র্েচক্ত 
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তালত সলন্দহ পনই।  চেন্তু স্বালস্থ্ের োরলণ জনার্ নুরুল আচমন এই গুরু দাচ ়েত্ব চনলত 

নাচে িাইললন না।  

  

তখন চঠে েরা হললা ডাক্তার এ এম মাচলেলে।  চতচন এেজন দােঁলতর ডাক্তার এর্িং 

র্ল ়েসও পেঁিাত্তলরর োোোচে, এেসম ়ে পট্রড ইউচন ়েন ও রাজনীচত েলরলেন র্লট, চেন্তু 

অলনেচদন পসসর্ পেলে দূলর চেললন।  চতচন গ নবলরর পদ চনলত রাচজ হল ়ে পগললন।  

  

নতুন গ নবলরর বপেগ্রহণ অনুষ্ঠালনর সম ়ে উপচস্থ্ত োেললন অলনে গণেমানে র্েচক্ত, 

প মন সরু্র খান, ফজলু োলদর পিৌধুরী, প্রাক্তন গ নবর পমালনম খান ইতোচদ।  এলসলেন 

অলনে র্ের্সা ়েী, পসনাপ্রধান, রাষ্ট্রদূত।  র্ষদ্ধ ডাক্তার মাচললের গাল ়ের িামড়ো েলেল 

েরলে, পিালখ পর্বী পাও ়োলরর িবমা, তােঁলে পদলখ অলনলেই  ার্লত লাগললা, এই 

পলােচট আসলে পলৌহমানর্ চটক্কা খালনর র্দলল বাসন ার চনলত! এই দুিঃসমল ়ে এমন 

পচরর্তবন! 

  

ক্ষমতার অলধবে িলল  াও ়োর চটক্কা খান কু্ষি ও অপমাচনত পর্াধ েরললন।  অচিলরই 

জানা পগল প  পূর্ব পাচেোলনর সামচরে র্াচহনীর প্রধান হল ়েও আসলেন আর এেজন, 

পলফলটনান্ট পজনালরল আমীর আর্দুিাহ খান চন ়োজী।  

  

চটক্কা খানলে আরও গুরুত্বপূণব পদ পদর্ার জনে পচশ্চম পাচেোলন চফচরল ়ে চনল ়ে  াও ়ো 

হলে, চেন্তু চতচন সন্তুটির নন।  এে এলাচহ তনবল াজ পদও ়ো হললা তােঁর চর্দা ়ে সম্মালন, 

পসখালনও চতচন মুখ পগামড়ো েলর রইললন।   খন তােঁলে এেটা আনুষ্ঠাচনে র্ক্তষতা চদলত 

র্লা হললা, চতচন স্পটিরই র্লল পফলললন, পূর্ব পাচেোলনর দাচ ়েত্ব পনর্ার জনে আমালে 

তাড়োহুলড়ো েলর রাও ়োলচপচি পেলে পডলে আনা হল ়েচেল ৪ঠা মািব।  এখন পেন হঠাৎ 

আমালে িলল প লত র্লা হলে তা আচম জাচন না, পস চর্ষল ়ে মতর্েও েরলত িাই না।  

পপ্রচসলডন্ট  া  াললা রু্ঝলর্ন চনশ্চ ়েই তা েরলর্ন।  প  োলজ আচম হাত চদল ়েচেলাম, 

পসটা পবষ েলর প লত পারললই আচম খুচব হতাম।  আচম দুিঃচখত প  আপনালদর 

মধেলস্রালত পফলল পরলখ  াচে।   াই পহাে, আপনারা চন ়োজীর মতন এেজন অচ ে 
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েমািারলে পপল ়েলেন, পসটাই আবার েো।  আপনালদর প্রচত আমার শুধু এই এেটাই 

অনুলরাধ, সর্ সম ়ে মলন রাখলর্ন, মুলঠা আলগা েরা িললর্ না, এই র্াঙালী জাতটালে 

বক্ত েলর পিলপ রাখলর্ন! 

  

অচ ে পসনানী হললও আমীর আর্দুিাহ খান চন ়োজীর স্ব ার্টা অলনেটা চঢললঢালা।  

পপ্রচসলডন্ট ই ়োচহ ়ো খালনর মতন চতচনও প াগী পুরুষ।  তােঁর মুখ আলগা, আচদ রসাত্মে 

ই ়োচেব ঠাট্টার জনে চতচন আচমব র্োরালে প্রচসদ্ধ।  র্ক্তষতা পলর্বর মলধে চন ়োজী এেসম ়ে 

প্রর্ল হাচস-হুলিালড়ের মলধে নানারেম মতর্ে েরলত েরলত পবলষ র্লললন, আপচন চিতা 

েরলর্ন না চটক্কা খান সালহর্, আচম ঐ মুচক্তল াদ্ধা র্োটালদর পপেনগুললা এলে এলে 

এমন… 

  

অলনে র্াঙালীই চটক্কা খালনর নাম শুলন   ়ে পপত, তালে মানে েরলতা।  ডক্টর মাচলেলে 

তারা প্রেম পেলেই অগ্রাহে েরলত শুরু েরললা।  এমনচে  ারা চনলজরা দালাল, তারাও 

অনে দালাললদর পেন্দ েলর না।  

  

রাজধনচতে সমাধালনর পে খুেঁজলত চগল ়ে ই ়োচহ ়ো খান আর এেচট  ুল েরললন।   ালদর 

চর্রুলদ্ধ িাজবচবট পদও ়ো হল ়েলে, তারা োড়ো চতচন আর সর্ োরার্ন্দীলদর মুচক্তর আলদব 

চদললন এর্িং সমে দুষ্কষতোরীলদর ক্ষমা েরার চসদ্ধাত পঘাষণা েরললন।  চতচন র্া তার 

উপলদটিরারা পর্াধহ ়ে প লর্চেললন প  ক্ষমার েো শুনললই রু্চঝ মুচক্তল াদ্ধারা সর্ অনুতি 

হল ়ে সুড়েসুড়ে েলর র্াপমাল ়ের োলে চফলর আসলর্।  পসরেম চেেুই ঘটললা না।  র্রিং এই 

সুল ালগ মুচক্তল াদ্ধারা আরও দুিঃসাহসী হল ়ে সাধারণ মানুলষর েদ্মলর্লব পদলবর অ েতলর 

ঢুলে এলস পিারালগািা আক্রমণ িালালত লাগললা।  

  

র্ন্দীমুচক্তর পঘাষণা ়ে প্রেচটত হল ়ে উঠললা পসনার্াচহনীর এত চদলনর অতোিালরর র্ী ৎস 

রূপ।  পপ্রচসলডলন্টর দ ়ো ়ে জ ়েলদর্পুর, ঢাোর পজলখানা পেলে োড়ো পপল মাত্র ব’দুল ়েে 

র্ন্দী।  তাহলল  ালদর নালম পোলনা িাজবচবট পনই অেি এর্ালর মুচক্তও পপল না।  পসইরেম 

হাজার হাজার  ুর্লেরা পগল পোো ়ে? তালদর চর্না চর্িালরই হতো েলর লাব গাল ়ের্ 
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েলর পফলা হল ়েলে চনশ্চ ়েই।  পর্গম জাহানারা ইমালমর পেলল রুমীও এই সম ়ে োড়ো 

পপল না।  তার পোলনা সন্ধানও পাও ়ো পগল না।  অর্বে ফচের পাগলার্ার্া এখনও র্লল 

িলললেন, চফলর আসলর্।  রুমী চঠে চফলর আসলর্।  জাহানারা ইমালমর মতন অলনে জননী 

পসই চর্শ্বাস আেঁেলড়ে ধলর র্লস আলেন, র্লা পতা  া ়ে না, হ ়েলতা ওরা পজলখানা প লঙ 

পাচলল ়ে চগল ়ে সীমালতর ওপালর পোোও আত্মলগাপন েলর রল ়েলে।  

  

পপ্রচসলডলন্টর ক্ষমা পঘাষণা ়ে সাধারণ মানুলষর আরও মলন হললা, এর্ার রু্চঝ তাহলল পবখ 

মুচজর্ও চফলর আসলর্ন।  ই ়োচহ ়ো খান পোলনা র্ড়ে বচক্তর িালপই এমন নরম হল ়েলেন।  

এর্ার চতচন পবখ মুচজর্লেও মুচক্ত চদলত র্াধে হলর্ন।  এই ধারণা নতুন আবার সিার 

েরললা।   ারা স্বাধীন র্ািংলালদব প্রচতষ্ঠা ়ে সচন্দহান হল ়ে উলঠচেল ইচতমলধে তারা 

 ার্ললা, পবখ মুচজর্ চফলর এলল স্বাধীনতা না চনল ়ে োড়েলর্ন না।  তা হলল আর পাচেোনী 

েতবালদর মানে েরার েী মালন হ ়ে! 

  

পলফলটনান্ট পজনালরল চন ়োজী খার্ার পটচর্লল র্লস অলনেক্ষণ গালগল্প েরলত 

 াললার্ালসন।  মালঝমালঝই চতচন গর্ব েলর সহল াদ্ধালদর র্ললন, এটা পজলন পরলখা, 

ইচি ়ো  চদ পটাটাল ও ়োর শুরু েরলত িা ়ে, তাহলল পস  ুদ্ধ হলর্  ারলতর মাচটলত! 

আমার পাচেোলন আচম পোলনা ক্ষ ়েক্ষচত হলত পদলর্া না! 

  

এেচদন চতচন আরও র্াচড়েল ়ে র্লল পফলললন, পতামরা পদখলত িাও, আচম েলোতার 

রু্লে োমালনর পগালা পফললত পাচর চেনা? আচম ইলে েরলল প -লোলনা সমল ়ে 

েলোতা দখল েলর চনলত পাচর।  ইনসািা, আমরা েলোতার সর্লিল ়ে র্ড়ে পহালটলল 

চবগচগরই খানা খালর্া।  তলর্ চেনা, েলোতা বহরটা র্ড়ে গন্ধা, আমার প লত ইলে েলর 

না।  

  

চন ়োজী এে এে সম ়ে চর্লদবী সািংর্াচদেলদর সামলনও এইরেম েো র্লল পফললন 

র্লল তার পপ্রস অোি পার্চলে চরললবন্স অচফসার চসচদ্দে সাচলে র্ড়ে অপ্রস্তুলত পলড়ে 

 া ়ে।  পসনাপচতর এরেম র্াগাড়েম্বলর অনে পদলবর সািংর্াচদেরা গুরুত্ব পদলর্ পেন? 
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এেচদন চনচরচর্চললত পপল ়ে চসচদ্দে চর্নীত ালর্ র্লললন, পজনালরল, আমালদর সামচরে 

বচক্তর র্োপারটা এতখাচন র্াচড়েল ়ে র্লা চে  াললা? 

  

চন ়োজী হাসলত হাসলত র্লললন, এ আর আচম এমনচে র্াচড়েল ়ে র্ললচে পহ! তুচম জালনা 

না, ধাপ্পা আর চমলেে স্টোচটসচস্টেই হললা সর্  ুলদ্ধর প্রধান হাচত ়োর।  

  

চসচদ্দে র্লললা, পজনালরল,  চদ অ  ়ে পদন পতা র্চল, আমরা চনলজলদরই ধাপ্পা চদচে 

না।  পতা? এখলনা পুলরা  ুদ্ধ লালগচন, এরই মলধে আমালদর সীমালতর ৩০০০ র্গবমাইল 

 ারলতর অধীলন িলল পগলে।  

  

চন ়োজী র্লললন, ঐ জা ়েগা আমরা আর্ার প  পোলনা সমল ়ে পুনদবখল েলর চনলত পাচর।  

আমার অধীলন সত্তর হাজার অচত সুচবচক্ষত তসনে আলে।  আরও পােঁি র্োলটচল ়েন আসলে।  

স্থ্ল ুলদ্ধ আমরা  ারলতর পিল ়ে অলনে পর্বী বচক্তবালী, রু্ঝলল পহ! 

  

–চেন্তু পজনালরল, চর্মান ও পনৌর্হলরর বচক্তলত আমরা চেেুই না।  মালন, পূর্ব পাচেোলন 

প্রচতরক্ষার্ের্স্থ্া েখলনা পজারাললা েরা হ ়েচন, পচশ্চলমই পর্বীর  াগ রাখা হল ়েলে।  

  

–পবালনা চসচদ্দে, শুধু তসনেসিংখো চদল ়ে আর পপ্লন আর জাহাজ চদল ়ে  ুদ্ধ পজতা  া ়ে না।  

 ুলদ্ধ জ ়ে পরাজ ়ে হ ়ে পসনাপচতর জনে।  সচঠে সিংখেে তসনে, সচঠে জা ়েগা ়ে এর্িং সচঠে 

সমল ়ে চনল ়োলগর ো ়েদা প  পসনাপচত জালন, পস-ই পজলত।  পূর্ব পাচেোন  াগের্ান, 

তারা  োসমল ়ে এেজন প াগে পসনাপচত পপল ়েলে।  

  

–পসটা চঠেই র্লললেন, সোর।  আপনার মতন পসনাপচত েজন আলে এখন পষচের্ীলত।  

তলর্ চে না, আমালদর বত্রু দু’চদলে।  পদলবর মলধে আর র্াইলর।  পদলবর মানুষও  চদ 

বত্রুতা েলর, তলর্ পসই  ুদ্ধ প -লোলনা পসনার্াচহনীর পলক্ষ দুিঃসহ হল ়ে ওলঠ।  চঠে চে 

না, র্লুন? 
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–তা অলনেটা চঠে র্লট।  চেন্তু পদলবর মানুলষর মন র্দলার্ার দাচ ়েত্ব পতা পতামালদর 

মতন।  অচফসারলদর।  পরচডও, চট চ , খর্লরর োগজ সর্ জা ়েগা ়ে পদবাত্মলর্ালধর সুর 

পতাললা, পচর্ত্র ইসলালমর জ ়েগান েলরা, চহন্দু  ারলতর চপচণ্ড িটোও! 

  

–তার  োসাধে পিটিরা েরচে।  চেন্তু অলনে পদচর হল ়ে পগলে মলন হ ়ে।  সোর, আচম আপনার 

পেলে চেেু আলগ এলসচে ঢাো ়ে, আচম এলসচে সত্তর সালল, ইললেবালনর আলগ।  তখন 

পেলেই পদখচে, আমরা র্াঙালীলদর ওপর পজার জুলুম েলরচে, চেন্তু পগাড়ো পেলে 

র্নু্ধ ালর্ চনইচন।  আপচন চনশ্চ ়েই স্বীোর েরলর্ন প , পচশ্চম পাচেোলনর অলনলেরই 

ধারণা, র্াঙালী মুসলমানরা পুলরাপুচর মুসলমান ন ়ে! 

  

–পেন, পসটা চে  ুল নাচে? 

  

–জী, অর্বেই  ুল।  আচম অলনে র্াঙালী মুসলমালনর অতিঃপুলর চগল ়ে পদলখচে।  তারা 

চনষ্ঠার্ান মুসলমান।  তারা ইসলামলে প  অতর চদল ়ে মানে েলর শুধু তাই ন ়ে, তারা 

ইসলাম সম্পলেব আমালদর অলনলের পিল ়ে পর্বী জালন।  তলর্ তালদর চেেু আিার আিরণ 

আলে,  া আমালদর পনই।  প মন বলর্ র্রাত।  তালত চেেু  া ়ে আলস না।  

  

 –চেেু ধাচমবে মুসলমান পতা োেলতই পালর।  তারাও চে পাচেোলনর চর্লরাধী? 

  

–তারা পাচেোলনর চর্লরাধী ন ়ে সোর।  তারা পাচেোলনর গণতলন্ত্রর পলক্ষ।  ওল ়েলস্ট 

েখলনা পডলমালক্রচসর ধারণা স্পটির চেল না, হ ়েলতা আজও পনই, চেন্তু এই ইস্টানব সাইলড 

পডলমালক্রচটে মু লমন্ট শুরু হল ়েলে অলনে আলগ পেলেই, র্ললত পালরন পসই চেচটব 

আমল পেলে।  এখানোর োত্ররা পচলচটেোচল অলনে পর্বী েনসাস, এটা এেটা 

চরল ়েচলচট।  ওল ়েস্ট পাচেোলনর মানুষ সদে চফউডল  ুগ পপচরল ়ে এলসলে, আচমব রুল 

পসখালন এখনও এমন চেেু অস্বা াচর্ে র্োপার ন ়ে।  চেন্তু এরা আচমব রুল সহে েরলত 

পালর না।  তরু্ আমরা আচমব চদল ়ে এলদর চরলপ্রস েরার পিটিরা েলরচে, আচমবলে এলদর র্নু্ধ 

র্া সাহা েোরী চহলসলর্ প্রমাণ েরার েখলনা পিটিরা েচরচন।  
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–এখনও সম ়ে  া ়েচন, চসচদ্দে।  তুচম এলদর সাইলোলচজ আরও  াললা  ালর্ রু্ঝর্ার 

পিটিরা েলরা।  পসই অনু া ়েী েোমলপইন শুরু েলরা।  

  

–আচম আপনালে এেটা উদাহরণ পদলর্া, সোর? েল ়েে মাস আলগ ঢাোর এেচট র্ািংলা 

োগলজর সম্পাদে, োগজচটর নাম চদন োল, তার মাচলে পর্ব অর্স্থ্াপ্ন , পচত্রোর 

র্ের্সা োড়োও তার েল ়েেচট পহালটল আলে, পসই সম্পাদেচট প্রা ়ে পজার েলরই তার 

র্াচড়েলত আমালে দাও ়োত চদল ়ে চনল ়ে পগল।  আচম অনে োলজ র্েে চেলাম।  প লত িাইচন, 

চেন্তু পস অনুন ়ে চর্ন ়ে েরললা।  োরণচট হলে এই প , এর দু’চতন চদন আলগই 

 দ্রললােচটর বোচলোর র্াচড়েলত অচত তুে োরলণ চমচলটাচর হামলা হল ়েচেল।  র্াচড়ে সািব 

েরার নাম েলর দু’চতনজন তসনে ঐ বোচলোলে এর্িং র্াচড়ের আরও এেচট পমল ়েলে 

ধষবণ েলর।  পসইজনে এই সম্পাদেচটর র্াচড়ের সর্াই খুর্ আতচঙ্কত।  উচন র্লললন, 

আমালে পদখলল র্াচড়ের সর্াই তরু্ চেেুটা সাত্বনানা ও  রসা পালর্, োরণ আচমও 

চমচলটাচরলদর এেজন।  

  

–তুচম চে ইউচনফমব পলর পগলল পসই র্াচড়েলত।  

  

–জী!  দ্রললাে এলের্ালর অন্দর মহলল আমালে চনল ়ে চগল ়ে তােঁর মা, পর্ান ও 

অনোনেলদর সলে পচরি ়ে েচরল ়ে চদললন আমার।  তারপর খুর্ সুন্দর সাজালনা এেচট 

ঘলর চনল ়ে এললন আমা ়ে, পসখালন এেচট দারুণ রূপসী তরুণী র্লস আলে।  পসই 

 দ্রললালের  লেটির র্ল ়েস হল ়েলে, শুনলাম ঐ  ুর্তীচট তােঁর তষতী ়ে স্ত্রী।  আমার সলে 

আলাপ েচরল ়ে চদল ়েই  দ্রললাে র্লললন, আপনারা এেটু গল্প েরুন।  আচম এখুচন 

এের্ার পহালটল ইন্টারেন পেলে আসচে, পসখান পেলে আর এেজন অচতচেলে আনলত 

হলর্।  আমালদর দু’জনলে ঐ  ালর্ র্চসল ়ে পরলখ  দ্রললাে পেন প  িলল পগললন তা 

রু্ঝলত পারলুম না।  

  

–এর এেটাই মালন হ ়ে।  তারপর তুচম েী েরলল ইচডল ়েট? 
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–দারুণ অস্বচেজনে অর্স্থ্া।  পেউ পোলনা েো র্ললত পারচে না।  আচম খাচল  ার্চে, 

তষতী ়ে পলক্ষর র্উ হললও এই  ুর্তীচট র্াচড়ের অনোনে মচহলালদর সলে না পেলে, এই 

ঘলর এেজন পরপুরুলষর সামলন পেন র্লস রইললা! 

  

–সালধ চে আর পতামালে ইচডল ়েট র্ললচে? পতামার সামলন পেউ এে পপ্লট গরম োর্ার্ 

পরলখ পগল, আর তুচম চে তখন  ার্লর্ র্াজালর পগালের দাম েত? তষতী ়ে পলক্ষর র্উ 

না োই! ঐ ডরপুে র্াঙালীটা পতামালে খুচব েরার জনে এেটা খুর্ সুরৎ পলড়েেী প াগাড়ে 

েলর এলনচেল।  তুচম চেেু েরলল না? 

  

–র্াচেটা শুনুন সোর।  মচহলাচটলে আমার চেন্তু মলন হললা, পলখাপড়ো জানা, 

সচফসচটলেলটড পমজর্ান।  খাচনেক্ষণ িুপ েলর োটার্ার পর আচম র্ললাম, শুলনচে 

আপনার পর্ালনর র্াচড়েলত এেটা চমসহোপ হল ়ে পগলে।  শুলন আচম খুর্ই দুিঃচখত।  

  

–শুধু মুলখর েো র্ললল? পমল ়েচটলে জচড়েল ়ে ধরলল না? পর্ওেুফ আর োলে র্লল! ৩৭৬ 

  

–আচম ঐ েোটা র্ললতই, সোর, ইস্ট পাচেোলন এে রেম সাপ আলে, তার নাম।  

োলনাচগনী, পমল ়েচট পসই রেম োলনাচগনীর মতন পফােঁস েলর উলঠ র্লললা, দুিঃচখত! 

আপনার লজ্জা েলর না? আপনারা র্াচড়ে ঘর র্ধ্িংস েরলেন,  খন তখন মানুষ মারলেন, 

পমল ়েলদর ইজ্জত পেলড়ে চনলেন, তারপর শুধু ‘দুিঃচখত’? আচম র্ললাম, পদখুন, 

পর্গমসালহর্া, সর্াই এে ন ়ে, আচম স্বীোর েরচে প  চমচলটাচরলত এরেম চেেু পলাে 

আলে… আমালে র্াধা চদল ়ে পমল ়েচট আর্ার র্লললা, প ন দু’পিালখ আগুন চেচটল ়ে র্লললা, 

আচম আপনালদর ঐ খােঁচে উচদবর প্রলতেেটা সুলতালে পঘ্ন া েচর! প্রচতচট পচশ্চম পাচেোনী 

তসলনের পিহারা ়ে ও র্ের্হালর র্র্বরতার োপ, আমালদর ওপর অতোিার েরাটা তারা 

পচর্ত্র োজ মলন েলর।  আচম রু্ঝলত পারচে না, আমার স্বামী আপনালে পেন এখালন 

র্চসল ়ে পরলখ পগললন।  আমার পর্ালনর ওপর  ারা অতোিার েলরলে, আপচনও পসই 

পশুলদর এেজন! 
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–তুচম পেন তালে পদচখল ়ে চদলল না প  পশুলদর মতন ন ়ে,  োেব পপ্রচমেলদর মতনও 

আমরা পমল ়েলদর খুচব েরলত পাচর! 

  

–সোর, পসই পমল ়েচটর েো শুলন আমার এমন লজ্জা হললা! আমার এমনও মলন হললা 

প  তার োলে হ ়েলতা জহলরর পেৌলটা লুলোলনা আলে, আচম তালে স্পবব েরলত পগললই 

পস আত্মহতো েরলর্।  চনপীচড়েত, অপমাচনত মানর্ীরও প  এমন পতজ োলে, তা আচম 

আলগ পদচখচন।  পসই পতলজ তার মুখখানা ঝেঝে েরচেল।  আচম মাো নীিু েলর পর্চরল ়ে 

পগলাম পসই ঘর পেলে।  

  

চন ়োজী উলঠ দােঁচড়েল ়ে র্লললন, িললা পতা, পোন র্াচড়ে, পোন র্াচড়ে, আচম পসই সুন্দরী 

পতজচস্বনীলে একু্ষচন পদখলত িাই! 

  

চসচদ্দে র্লললা, তার পদখা পালর্ন না।  পসই র্াঙালী সম্পাদেচট তার পরচদনই সপচরর্ালর 

ঢাো পেলড়ে পাচলল ়ে  া ়ে।  তারা ইচণ্ড ়ো ়ে আশ্র ়ে চনল ়েলে।  

  

মাচটলত পা ঠুলে চন ়োজী র্লললন, তুচম এেচট অপদােব, চসচদ্দে।  পতামার ট্রাউজাসব 

পখাললা পতা, পদচখ পতামার ঐ চজনসচট আলে চে না! ওরেম এেটা িমৎোর পমল ়েলে 

তুচম পেলড়ে চদলল? আমালদর সুন্দরী পমল ়েলদর  চদ ইচণ্ড ়ো চনল ়ে পন ়ে, পদন ইেঁট ইজ ও ়োন 

পমার চরজন টু ক্রাস ইচণ্ড ়ো! 

  

চসচদ্দে র্লললা, পজনালরল, আপচন সর্ র্োপারটা পেৌতুলের সলে চনলেন।  চেন্তু 

আমালদর তসনেরা  চদ এ রেম চনচর্বিালর র্াঙালী পমল ়েলদর ধষবণ েলর িলল, তা হলল 

আমালদর প্রচত র্াঙালীলদর মলন পতা গ ীর ঘষণার সষচটির হলর্ই।  আমালদর  ত সামচরে 

বচক্তই োে, চেেুলতই আর তালদর মন জ ়ে েরা  ালর্ না।  

  

চন ়োজী এর্ালরও হালো  ালর্ র্লললন, এটা চঠে র্ললো, আমালদর তসনেলদর মলধে 

চেেুলতই ধষবলণর প্রশ্র ়ে পদও ়ো  া ়ে না।  তালদর পপ্রচমে হলত হলর্।  তা হলল চে আচমবর 

মলধে দা আটব অর্ লা  পমচেিং চর্ষল ়ে এেটা পোসব িালু েরলর্া? 
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–সোর, প  আচম পুলরাপুচর ইমমরাল হল ়ে  া ়ে, তারা  াললা েলর  ুদ্ধও েরলত পালর 

না।  আপচন র্ড়োলর পগলল পদখলর্ন, মুচক্তর্াচহনীর সামানে অোটালেও আমালদর আচমব 

চরচট্রট েলর।  তারা ‘মুচক্ত’ ব্টালেই   ়ে পা ়ে।  

  

চন ়োজী এর্ার পরলগ উলঠ র্লললন, পসসর্ আচম পদখচে! নতুন েলর অডবার পদও ়ো হলর্, 

অতত পসল চন্ট ফাই  পালসবন্ট প বত ক্ষ ়েক্ষচত না হলল পোলনা জা ়েগা পেলে চরচট্রট েরা 

িললর্ না।  িললা, আচম সীমাত পচরদববলন  ালর্া! 

  

েল ়েে চদলনর মলধেই প্রোবে চদর্াললালে খুন হললা েুখোত প্রাক্তন গ নবর পমালনম খান।  

ঢাোর রাো ়ে প খালন পসখালন চর্লস্ফারণ ঘটলত লাগললা, প্রিণ্ড বচক্তবালী পর্ামা ়ে উলড়ে 

পগল ইন্টারেন পহাটললর এেটা অিংব, চর্মানর্ন্দলরর রানওল ়েলতও মুচক্তর্াচহনীর 

মটালরর পবল এস পড়েলত লাগললা।  সীমালতর র্হু এলাো পেলে পাে র্াচহনীর চপেু হলঠ 

আসার সিংর্াদ আসলে 

  

এরই মলধে চন ়োজী পর্রুললন সীমাত সফলর।  চতচন প্রোলবে পর্বী পর্বী র্ীরত্ব পদখালত 

িান র্লল েখলনা েখলনা পখালা চজলপও দােঁচড়েল ়ে োলেন।  তােঁর পালব দােঁচড়েল ়ে চসচদ্দে 

চফসচফস েলর র্লল, পজনালরল গ্রালমর মানুষগুললালে লক্ষ েরুন।  এরেম পরাগা, হাড়ে 

চজরচজলর েুেঁলজা হল ়ে পড়ো অসিংখে মানুষ চে পচশ্চম পাচেোলন পদলখলেন? আমরা শুধু 

এলদর েম মুসলমান র্লল পদাষালরাপ েলরচে, চেন্তু আমরা চে এলদর পখলত পরলতও 

েম চদইচন? এরা প  মরী ়ো হল ়ে স্বাধীনতা িাইলে, এটা চে আমরা এের্ারও প লর্ 

পদখলর্া না? 

  

চন ়োজী অর্লহলার সলে র্লললন, ওসর্ রাজনীচতর র্োপার।  আচম রাজনীচত রু্চঝ না।  

আচম পসালজার, আচম শুধু জাচন প -লোলনা উপাল ়ে পতাে পাচেোলনর ইনচটচগ্রচট রক্ষা 

েরলত হলর্।  ইচণ্ড ়ো আমালদর চপেন চদে পেলে েুচর মারলত িাইলে, আমার পসনার্াহনী 

ইচণ্ড ়োলে উচিত চবক্ষা পদলর্! 
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চসচদ্দে র্লললা, আমরা ইচণ্ড ়োর ঘালড়ে সর্ পদাষ িাপাচে, পসটা প্রা ়ে এেিকু্ষ র্ন্ধ েলর 

োোর মতন ন ়ে চে? পূর্ব পাচেোলনর চর্রাট সিংখেে মানুষ চর্লদ্রাহী হল ়ে না উঠলল চে 

ইচণ্ড ়ো এর মলধে নাে গলালত পারলতা? স্বাধীনতার জনে  ারা লড়োই েলর, তারা অলনে 

সম ়েই পালবর রালষ্ট্রর সাহা ে পন ়ে, এলত নতুন চেেু ন ়ে।  আমার বত্রুর প  বত্রু, পস 

আমার র্নু্ধ, এই নীচত পতা র্হু স্বাধীনতার  ুলদ্ধই পদখা পগলে।  

  

চন ়োজী র্লললন, তুচম আর্ার রাজনীচতর েো র্ললো, চসচদ্দে! আচম চিতা েরচে  ুলদ্ধর 

েো।  ওসর্ র্লল তুচম আমার মাো ঘুচলল ়ে চদও না! 

  

ঘুরলত ঘুরলত চন ়োজী এললন চহচল এলাো ়ে।  পসখালন েল ়েেচদন আলগই পর্ব র্ড়ে 

রেলমর সিংঘষব হল ়ে পগলে।  এমনচে এেটা  ারতী ়ে টোিংেও ঢুলে পলড়েচেল অলনেখাচন 

প তলর, পসটালে অর্বে ঘাল ়েল েরা হল ়েলে পোলনাক্রলম।  

  

এেদল সািংর্াচদেলে জলড়ো েলর চন ়োজী পদখাললন পসই টোিংে।   ারলতর র্দমাইচবর 

প্রতেক্ষ চনদববন।   ুদ্ধ পঘাষণা েলরচন, তরু্  ারত টোিংে পাঠালে প বত! 

  

ডাে র্ািংললার ঘলর খানাচপনার র্ের্স্থ্া হললা, পসখালন চন ়োজী সািংর্াচদেলদর নানান 

প্রলশ্নর উত্তর চদলত লাগললন।  

  

এেজন তরুণী সািংর্াচদে এে সম ়ে চজলেস েরললা, আো পজনারাল, ইচণ্ড ়োর সলে 

পটাটাল ও ়োর সচতেই চে হলর্!  চদ হ ়ে, আপনার ধারণা ়ে েলর্ পেলে তা শুরু হলত 

পালর? 

  

পপ্লট পেলে মুগবীর োর্ার্ তুলল চনল ়ে মুলখ  লর চদল ়ে চন ়োজী র্লললন, আমার জনে 

পটাটাল ও ়োর পতা অললরচড শুরু হল ়ে পগলে।  

  

পসই িেেবে রচসেতা ়ে অলনলেই পহলস উঠললা।  তরুণী সািংর্াচদেচট র্লললা, আমার 

আরও অলনেগুললা প্রশ্ন আলে।  
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চন ়োজী পদখললন, পমল ়েচটর মুখখানা পাচলব েরা, ঘাড়ে প বত োেঁটা িুল, পিালখর দষচটিরলত 

পসই চঝচলে আলে  া পুরুষলদর রু্ে োেঁপা ়ে।  

  

চতচন পহলস র্লললন, আচম একু্ষচন পহচলেপ্টালর ঢাো ়ে চফরচে।  তুচমও আমার সলে 

িললা।  তারপর োগ স্টাফ হাউলস পতামার সলে আমার অতরে সাক্ষাৎোর।  তুচম  তক্ষণ 

িাও! 

৪৭. পোট পোট বহলরর চর্শ্বচর্দোল ়ে 

পোট পোট বহলরর চর্শ্বচর্দোল ়েগুচললত  চতব হও ়োর সমসোর পিল ়েও পসখালন োোর 

জা ়েগা পাও ়ো েম েচঠন ন ়ে।  পদলবর োত্রার্াসগুললালে র্লল হলস্টল র্া হল, এখালন 

পসগুললার নাম ডমব।  পোলনা ডলমব অচল জা ়েগা পা ়েচন।  অলনে প্রাইল ট র্াচড়ে োত্র-

োত্রীলদর  াড়ো পদও ়ো হ ়ে, পসরেমও খাচল পনই এেটাও।  এেচটমাত্র অোপাটবলমন্ট খাচল 

আলে।  চেন্তু তার অলনে  াড়ো, সাধারণত দু’জন োত্র র্া োত্রী এরেম অোপাটবলমন্ট 

 াগা াচগ েলর পন ়ে।  অনে পোলনা পমল ়ে আপাতত পাও ়ো  ালে না, এেজন চর্লদবী 

অধোপে এ অোপাটবলমলন্টর অলধবে চনলত আগ্রহী।  চপটার পম ়োর পসটাই ধলর পরলখচেললন 

অচলর জনে।  এখালন পেলল-লমল ়েলদর এেসলে োো পমালটই চর্চিত্র চেেু ন ়ে।  দুচট 

পর্ডরুলমর মাঝখালন চেলিন, ট ়েললট, ডাইচনিং রুম, পসগুললা দু’জলনর র্ের্হালরর জনে, 

আর্ার পর্ডরুলমর দরজা র্ন্ধ েরলল দুলটা চদে সমূ্পণব আলাদা হল ়ে  া ়ে।  দু’চদে চদল ়েই 

ঢাো-লর্রুলনার র্ের্স্থ্া আলে।  নলরাল ়েচজ ়োন অধোপেচট মাত্র ে’ মালসর জনে এলসলেন।  

পসইজনেই চতচন পর্চব দালমর র্াচড়ে  াড়ো চনলত িান না।  

  

চেন্তু প্রোর্চট শুলনই অচল পর্েঁলে র্সললা।  পস এেজন অলিনা সালহলর্র সলে এে েোলট 

োেলর্? অসম্ভর্! লজ্জালতই পস মলর  ালর্।  র্স্টলন দু’চদন োটার্ার পর বচমবলা আর 

অতীন অচললে পপৌেঁলে চদলত এলস এই সমসো ়ে পলড়ে পগল।  অচল তাহলল োেলর্ 

পোো ়ে? পলরর চদনই পরচজলস্ট্রবন, অচলর পলক্ষ র্স্টলন চফলর  াও ়োও সম্ভর্ ন ়ে।  
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বচমবলার মামা ও মাচমমার র্াচড়ে রাজধানী ও ়োচবিংটন চড চসর উপেলণ্ঠ, পসখালন অচল 

স্বেলন্দ পেলে প লত পালর।  পমচরলোি পেলে খুর্ পর্চব দূর ন ়ে।  তলর্  াতা ়োলত পরাজ 

অলনেটা সম ়ে িলল  ালর্, প ়েসাও পতা খরি হলর্।  তরু্ আপাতত চেেুচদন পতা এই ালর্ই 

িলুে।  বচমবলার এই প্রোলর্ও অচল িুপ েলর চেল, মন পেলে সা ়ে চদলত পালরচন।  

বচমবলার মামা তার োে পেলে প ়েসা পনলর্ন না।  পস পেন এেজলনর র্াচড়েলত আচশ্রলতর 

মতন োেলত  ালর্? 

  

অচলর অধোপে চপটার পম ়োর র্লললন, আর দুচট অটারলনচট  আলে।  েী র্ললা পতা? 

প্রেমত, অতত চদন দলবে পোলনা পমালটলল োলো, তার মলধে আচম চনশ্চ ়েই পোলনা 

ডলমব র্ের্স্থ্া েরলত পারলর্া।  দু িারচদন োটললই পর্াঝা  ালর্ প  পোন পোন পুলরালনা 

োত্র-োত্রী এই পসলমস্টালর আর  চতব হলে না।  তখন সীট খাচল পাও ়ো  ালর্।  

  

অচল চেেু র্লার আলগ অতীনই আপচত্ত জানাললা।  প ন পস অচলর অচ  ার্ে।  পমালটল 

মালন সরাইখানা।  পসখালন সাধারণত এে রালতর অচতচেরা আলস।  দীঘব পে গাচড়ে িাচলল ়ে 

  

এলস শ্রাচত অপলনাদলনর জনে তালদর পেউ পেউ মদ পখল ়ে হিা েলর।  পস রেম 

জা ়েগা ়ে।  এো োেলর্ অচল? তার পিল ়ে ও ়োচবিংটন চড চস-লত বচমবলার মামার র্াচড়ে 

অলনে  াললা।  েত আর দূর? েলোতার অলনে পেলল পমল ়ে পতা র্ধবমান পেলে পডইচল 

পোলসিাচর েলর।  

  

চপটার পম ়োর র্লললন, তা হলল চিতী ়ে অলটারলনচট  হলে…িললা, র্রিং জা ়েগাটা পদলখ 

আচস আলগ।  

  

চজন্স আর হলুদ পগচি পরা, মাোর োেঁিা-পাো িুলল পোলনাচদন চিরুচন পলড়েচন মলন হ ়ে, 

মুলখ পচরি বাহীন দাচড়ে-লগােঁফ, পরাগা আর লম্বা পিহারা, এতই লম্বা প  এেটুখাচন েুেঁলজা 

পদখা ়ে, রল ়েস প্রা ়ে পিালবর োোোচে, চপটার পম ়োরলে অধোপে র্লল মলনই হ ়ে না।  

মলন হ ়ে, পোলনা ঐচতহাচসে োচহনী চিলত্রর পাশ্বব অচ লনতা।  চতচন শুধু অধোপেই নন, 

চেেু পলাে নাম জালন এমন এেজন পলখেও র্লট, পমাট চতনখাচন উপনোস প্রোচবত 
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হল ়েলে এ প বত, গত িার র্ের ধলর চতচন আর এেচট উপনোস রিনা েলরলেন, তার 

মাত্র সত্তর পষষ্ঠা চতচন চললখ উঠলত পপলরলেন, পসটুেুও তষতী ়ে খসড়ো।  

  

প্রেম েল ়েের্ার চতচন অচললে আচল, আচল র্লল ডােচেললন,  খন তােঁলে রু্চঝল ়ে পদও ়ো 

হললা প  আচল মুসলমান পুরুষলদর নাম হ ়ে, তারপর পেলে চতচন পর্ব  ত্ন েলর ওচল 

র্ললত লাগললন।  চর্লদবী োত্র-োত্রীলদর োো-টাোর দাচ ়েত্বও প  এেজন অধোপে 

পস্বো ়ে ঘাড়ে পপলত পনন, তা পদলখ অচল পগাড়ো পেলেই মুগ্ধ।  

  

চপটার পম ়োলরর এেটা ঝরঝলর পুলরালনা গাচড়ে আলে, উচন পসটালে োর না র্লল 

র্লচেললন।  জোললাচপ।  বচমবলা এে সম ়ে অচলর োলন োলন র্লল চদল ়েলে প , এলদলব 

 ার পুলরালনা গাচড়ে, তালেই চেন্তু গচরর্ প লর্া না।  এ র্ের পুলরালনা ধরলনর গাচড়ে 

িালালনাটাই ফোবান।  গত র্ের োত্র-োত্রীলদর মলধে ফোবান চেল ম ়েলা পেডস জুলতা 

পরা।  অলনলেই নতুন পেডস চেলন তালত গাচড়ের পমাচর্ল এেটুখাচন লাচগল ়ে চনত।  

  

পসই গাচড়েলত ওঠার পর চপটার পম ়োর র্লললন, পতামালদর েোলোটার খর্র এখন প্রা ়ে 

এখানোর পটচলচ বান আর খর্লরর োগলজ োলে।  পতামালদর ঐ ও ার ক্রাউলডড 

চসচটলত নাচে আর্ার চমচল ়োনস অফ পরচফউচজস এলসলে? এই র্ািংলালদব সমসোটা 

চনল ়ে পতামরা েী মলন েলরা? চবগচগর চমটলর্? 

  

অচলর োোর জা ়েগা এখলনা চঠে হ ়েচন, তাই চনল ়ে ওরা চতনজলনই উচিগ্ন, এখন 

র্ািংলালদব সমসো চনল ়ে আললািনা েরা ়ে ওলদর আগ্রহ পনই।  তরু্ চেেু পতা এেটা উত্তর 

চদলত হলর্, তাই অতীন প্রেলম চনরুত্তাপ গলা ়ে র্লললা, সহলজ চমটলর্ না, অলনেচদন 

িললর্।  এেচদলে ধমবী ়ে উ্াদনা আর সামচরে চনলষ্পষণ আর অনেচদলে 

জাতী ়েতার্ালদর পসচন্টলমন্ট আর  াষা চনল ়ে উোস, এর পোলনাটালতই সাধারণ পখলট 

খাও ়ো মানুলষর চেেু  া ়ে আলস না, এটা চর্প্লর্ চেিংর্া চর্লদ্রাহ ন ়ে, এেটা  ার্ালর্লগর 

লড়োই, এলত পোলনা সমসোরই সমাধান হলর্ না। … 
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র্ললত র্ললত হঠাৎ উলত্তচজত হল ়ে অতীন র্লললা, পতামরা অোলমচরোনরাই পতা 

পাচেোনলে গাদা গাদা অস্ত্র চদলো, আর পসই অলস্ত্র সাধারণ মানুষ মরলে!  ারত-

পাচেোলনর মলধে প -লোলনা র্োপালর পপ্রচসলডন্ট চনিন পাচেোলনর চদলে ঝুেঁলে োলে।  

  

চপটার পম ়োর র্লললন, পসটা অস্বা াচর্ে পতা ন ়ে।  পতামালদর ইচি ়োর সলে পসাচ ল ়েত 

ইউচন ়োলনর সামচরে িুচক্ত হল ়েলে।  আলগ পেলেই অলনেটা চেল, এখন পতা র্ললত পগলল 

ইচি ়ো পুলরাপুচর পসাচ ল ়েত চবচর্লর।  তা হলল অোলমচরো পতা পাচেোনলে হালত রাখলত 

িাইলর্ই।  

  

বচমবলা র্লললা, পসাচ ল ়েত ইউচন ়োলনর সলে ইচি ়োর সামচরে িুচক্ত হ ়েচন, েুচড়ে র্েলরর 

র্নু্ধত্ব িুচক্ত হল ়েলে।  

  

চপটার পম ়োর পহলস র্লললন, অলস্ত্রর েো র্াদ চদল ়ে চে দুই রালষ্ট্রর মলধে েখলনা র্নু্ধত্ব 

হ ়ে? পসাচ ল ়েত ইউচন ়োলনর পসনাপচতরা চদচিলত ঘন ঘন  াতা ়োত েরলে পেন? ইচি ়ো 

চমগ চর্মান পপল ়েলে োর োে পেলে? 

  

অতীন প্রা ়ে ধমে চদল ়ে র্লললা, পতামরা অোলমচরোনরা গণতলন্ত্রর গর্ব েলরা, চেন্তু 

পষচের্ীর গণতাচন্ত্রে পদবগুচললে র্াদ চদল ়ে পতামরা  ার্ জমাও  ত সর্ সামচরে 

এেনা ়েেতলন্ত্রর সলে।  জঘনে র্োপার।  আসলল পতামালদর মতলর্, সমাজতাচন্ত্রে 

পদবগুললার িার পালব োমান র্চসল ়ে রাখা।  

  

চপটার পম ়োর র্লললা, অলনেচদন ধলর সামচরে বাসন িললে প  পাচেোলন, তার সলে 

িীলনরও পতা পর্ব র্নু্ধত্ব।  পাচেোলনর মধেস্থ্ েলর এখন িীলনর সলে অোলমচরোরও  ার্ 

জমলত শুরু েলরলে।  চনিলনর দূত চেচসিংগার এই মহুলতব চপচেিং-এ।  রাষ্ট্রপুলি 

তাইও ়োনলে হচঠল ়ে চদল ়ে েমুেচনস্ট িীনলে সদসে েরা হললা।  দচক্ষণ-পূর্ব এচব ়ো ়ে 

ইচি ়ো এখন অলনেটা এেঘলর হল ়ে পড়েললা, তাই না? 
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বচমবলা র্লললা,  ারত এেটা গচরর্ পদব, তরু্ তালে অলস্ত্রর প্রচতল াচগতা ়ে নামলত র্াধে 

েলরলে এই পাচেোন আর িীন।  কু্ষধাতব চবশুরা পখলত পা ়ে না, আর অলস্ত্রর জনে পোচট 

পোচট টাো খরি হল ়ে  া ়ে।  ধনী পদবগুললা পসই সর্ অস্ত্র চর্চক্র েলর আরও ধনী হ ়ে।  

আলমচরো।  এে ধমে চদল ়ে পাচেোলনর পপ্রচসলডন্ট ই ়োচহ ়ো, পবখ মুচজর্ আর  ুলট্টালে 

আর্ার আললািনার পটচর্লল র্সালত পারলতা না? ওরা রাজধনচতে  ালর্ চমচটল ়ে চনলল 

 ারতলে লক্ষ লক্ষ উিাস্তুর  ার র্হন েরলত হলতা না, সীমালতর সিংঘষবও এড়োলনা প ত, 

এত চনরীহ মানুলষরও প্রাণ প ত 

  

চপটার পম ়োর র্লললা, তা র্লল প লর্া না প ন আচম রাষ্ট্রপচত চনিলনর সর্ নীচত সমেবন 

েচর।  র্েচক্তগত ালর্ আচম মলন েচর, ঐ পলােটা এেটা পগােঁ ়োর ও চনলর্াধ! 

  

অচল এেটাও েো র্ললে না, পস জানলা চদল ়ে পদখলে এই নতুন পদব।  অর্বে সর্ েো 

তার োলন আসলে।  পস লক্ষ েরললা, িীলনর প্রসে ওঠার পর র্ার্লুদা পেমন প ন িুপলস 

পগল, আর পোলনা মতর্ে েরলে না।  পস আরও লক্ষ েরললা, আতজাচতে রাজনীচত 

সম্পলেব বচমবলার পর্ব পচরষ্কার মতামত আলে, পস চিধাহীন  ালর্ েো র্ললত পালর, 

এর্িং তার মতামলতর সলে অচলর অলনেটাই পমলল।  

  

এেটু পলর চপটার পম ়ের আর্ার র্লললন, চনউ ই ়েলেবর চ ললজ  ল ়েস নালম এেটা 

পচত্রো ়ে অোললন গীৎসর্ালগবর সাক্ষাৎোর ও এেটা েচর্তা পড়েলাম।  পস এর মলধে 

ইচি ়ো ়ে ঘুলর এললা।  গীনসর্াগব আমার র্নু্ধ।  পস র্লললে প  েলোতার এেজন োউলে 

সলে চনল ়ে পস পূর্ব-পাচেোন সীমালত চগল ়েচেল।  েচর্তাটার নাম পসলপ্টম্বর অন  লবার 

পরাড।  তালত উিাস্তু চবচর্রগুললার দুদববার প  র্ণবনা আলে, তা পলড়ে আচম পিালখর জল 

সামলালত পাচরচন।  গীনসর্ালগবর মা নাওচম-লে চনল ়ে পলখা োচদস’ েচর্তাটার পর 

এইটাই তার চিতী ়ে মমবাচতে েচর্তা।  আো,  লবার পরাডটা চঠে পোো ়ে? েচর্তাটা 

পলড়ে আমার পসখালন প লত ইলে েরলে।  
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এতক্ষণ পলর অচল র্লললা, সোর,  লবার পরাডটা েলোতা পেলে শুরু হল ়ে িলল পগলে 

পূর্ব-পাচেোন অেবাৎ র্ািংলালদলবর  লবার বহর প বত।  পদব  াগ হর্ার পলরও রাোটার 

ঐ এেই নাম আলে।  এখন ঐ রাোর দু’পালবই উিাস্তু চবচর্র।  আপচন পদখলত  ালর্ন 

সোর? তা হলল েলোতা ়ে আমার র্নু্ধলদর চিচঠ চললখ চদলত পাচর।  

  

চপটার পম ়োর পহা-লহা েলর পহলস উলঠ র্লললা, তুচম আমালে এত সোর সোর র্ললো 

পেন, ওচল? পতামরা খুর্ চেচটব ো ়েদা মালনা, তাই না? তুচম আমালে শুধু চপটার র্ললর্।  

হোেঁ, আমার ইলে পতা হ ়ে এের্ার ইচি ়ো ়ে  াও ়োর, চেন্তু আমার উপনোসটা পবষ েরলত 

না পারলল গাচড়েটা র্ড়ে রাো পেলড়ে পোট রাো ়ে ঢুলে েল ়েেটা র্ােঁে ঘুলর এেটা র্াচড়ের 

সামলন োমললা।  নীলা  সাদা রলঙর পদাতলা োলঠর র্াচড়ে, সামলন এেটা  র্ড়ে র্াগান।  

পদখললই পর্াঝা  া ়ে র্াচড়ের মাচললের পর্ব  ত্ন আলে র্াগালনর প্রচত, িমৎোর পগালাপ 

আর।  িন্দ্রমচিো ফুলট আলে।  পালেবর ধালর সাচর সাচর েোেটালসর টর্।  পদাতলার এেটা 

পোট্ট র্ারান্দালতও অলনে রেম ফুল গাে।  র্াইলর পেলে প্রেম দববলন র্াচড়েটালে এেটা 

সুন্দর েচর্ েচর্ মলন হ ়ে।  

  

গাচড়েটালে র্াইলর পােব েলর চপটার পম ়োর র্াগালনর পগট খুলল সদলর্লল প তলর িলল 

এললন।  পালেব উলঠ পর্ল-এ আঙুল পোেঁ ়োলতই পবানা পগল এেটা েুেুলরর গম্ভীর গজবন।  

চঠে দু’র্ার।  চপটার পম ়োর েুেুরচটর পচরি ়ে চদল ়ে র্লললন, এর নাম ফ্রাইলড।  

  

দরজা খুলল চদললন এেজন মধে র্ ়েস্কা মচহলা মাো ়ে িুল চঠে পাো র্লা  া ়ে না, 

র্রলফর মতন সাদা, স্বাস্থ্ে পর্ব  াললা, পিালখ পাতলা রঙীন োলির িবমা।  চপটার 

পম ়োলরর সলে এতজন অলিনা পলাে পদলখও চতচন চর্চস্মত হললন না।  হাচসমুলখ র্লললন, 

হাই! 

  

চপটার পম ়োর অচললদর চতনজলনরই পদর্ী সুষ্ঠু নাম প্রা ়ে সচঠে  ালর্ উচ্চারণ েলর 

পচরি ়ে েচরল ়ে চদললন।  অচল  ার্ললা, এতগুললা চর্লদবী নাম উচন মলন রাখললন েী 

েলর? 
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মচহলাচটর নাম পমচর উইলসন।  চপটার পম ়োর তােঁলে জচড়েল ়ে ধলর দু গালল চতনর্ার িুলমা 

পখল ়ে র্লললা, পমচর, এরা আমার  ারতী ়ে র্নু্ধ।  পতামার সলে আলাপ েরালত চনল ়ে 

এলাম।  

  

র্সর্ার ঘরচটলত পুরু োলপবট পাতা, চতনচট পর্ব জানলা, জানলার পালব রঙীন টলর্ রর্ার 

গাে, িীলন র্ােঁব ও নানান রেলমর ফান।  এেচদলের পদ ়োলল এেটা চর্বাল জাপানী েচর্।  

ঘরচটর সাজসজ্জার মলধে ঐশ্ব ব ও সুরুচি এেসলে চমলব আলে।  

  

সেলল পসাফা ়ে র্সর্ার পর চপটার পম ়োর অচললদর র্লললন, পমচর আলগ আমালদর 

সহেচমবনী চেললন, ওেঁর স্বামী চেললন এেটা েরলপালরবলনর  াইস পপ্রচসলডন্ট, আমালদর 

খুর্ র্নু্ধ।  দু র্ের িার মাস আলগ এেটা সািংঘাচতে দুঘবটনা ়ে ওেঁর স্বামীলে হারালত হ ়ে, 

পমচররও এেটা পা র্াদ  া ়ে।  পিাখ দুচটও ক্ষচতগ্রে হল ়েচেল, এখন অলনেটা চঠে হল ়েলে।  

  

ওরা চতনজনই পমচরর পাল ়ের চদলে তাোললা।  এেটা পা পনই? এেটা হালো নীল রলঙর 

লম্বা গাউন পলর আলেন মচহলা, পা অলনেটা ঢাো, চেন্তু দুচট পাল ়েরই জুলতা পদখা 

 ালে।  নেল পা? 

  

চপটার পম ়োর ওলদর মলনর প্রশ্নটা রু্লঝই আর্ার র্লললন, এেচট পা েষচত্রম, তালত এখন 

ওর চর্লবষ অসুচর্লধ হ ়ে না।  চেন্তু েষচত্রম পা োেলল ড্রাইচ িং লাইলসন্স পাও ়ো  া ়ে না।  

পসইজনে পমচর েলললজর োজ পেলড়ে চদল ়েলে, আমরা এেজন অচত সুল াগো 

সহেচমবণীলে হাচরল ়েচে।  পমচর এখন র্াচড়েলত র্লস েচর্ আেঁলে।  শুধু ফুললর েচর্।  মাই গড, 

এর মলধেই পমচরর খুর্ নাম হল ়েলে।  পমচরলোলি  ারাই নতুন র্াচড়ে পেলন, তারাই তালদর 

চলচ িং রুলম পমচর উইলসলনর এেটা ফুললর েচর্ টাঙা ়ে।  পমচর, পতামার স্টুচডল ়োলত নতুন 

আেঁো েচর্ আমালদর পদখালর্ না? 

  

পমচর পহলস র্লললন, দােঁড়োও, পলর হলর্।  চপট, তুচম পতা শুধু আমার সম্পলেবই অলনে 

েো র্লল  ালো, এলদর পচরি ়ে দাও! 
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বচমবলা আর অতীন চনলজরাই র্লললা পেমচেলজ তালদর পড়োশুলনার েো।  অচল প  সদে 

এলদলব এলস পপৌেঁলেলে, পস েোও জানালনা হললা।  

  

চপটার পম ়োর র্লললন, ওচল প  পদব পেলে এলসলে, পমচর পসই পদলবই পর্ড়োলত  ালে 

আগামী বচনর্ার।  পমচর পনপালল  ালে চহমাল ়োন পোরা অোি ফনা স্টাচড েরলত।  ফুললর 

েচর্ আেঁলে পতা, ও সর্ সম ়ে নতুন নতুন ফুল পদখলত িা ়ে।  

  

পনপাললর েো শুলন অতীন খুর্ আগ্রলহর সলে চজলেস েরললা, োঠমাণু্ড? তা হলল আপচন 

চনশ্চ ়েই েলোতা হল ়ে  ালর্ন? 

  

পমচর র্লললন, চদচি পেলে েলোতা ়ে শুধু পপ্লন র্দল েরলর্া।  ঐ বহলর ঢুেচে না।  আমার 

ট্রা ল এলজন্ট েলোতা ়ে োেলত র্ারণ েলরলে।  েলোতা পনািংরা বহর,  খন তখন 

পর্ামা ফালট, রাো র্ন্ধ হল ়ে  া ়ে।  অর্বে চদচি আর আগ্রা  াললা েলর পদখলর্া।  

  

অচলর সলে অতীলনর পিাখালিাচখ হললা।  বচমলা েলোতার পমল ়ে ন ়ে, তরু্ েলোতার 

চনলন্দ তারও খারাপ পললগলে।  

  

চপটার পম ়োর র্লললন, তা োড়ো েলোতা ়ে এখন লক্ষ লক্ষ পরচফউচজ, পতামার পসখালন 

না।   াও ়োই  াললা।  পমচর, তুচম পতা হাডব চড্রিংেস চেেু রালখা না, র্ী ়োর আলে? র্ড়ে 

পতটিরা ৩৮২ 

  

পপল ়েলে, এেটা র্ী ়োর পপলল মন্দ হলতা না।  

  

পমচর র্লললা, আমার র্াচড়েলত পোলনা অোলেহচলে র্ী ালরজ রাচখ না।  নরম পানী ়ে ( 

চদলত পাচর।  

  

চপটার পম ়োর র্লললন, আচম চনল ়ে আসচে।  পোো ়ে আলে পদচখল ়ে দাও!  
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ওেঁরা দু’জলনই উলঠ িলল পগললন এেটা প তলরর ঘলর।  অোলমচরো ়ে এলস অচল এই 

প্রেম পোলনা অোলমচরোলনর র্াচড়ে পদখলে।  এই এে পা-ও ়োলা মচহলাচট এতর্ড়ে 

র্াচড়েলত এো োলেন? ওেঁর পেলললমল ়ে পনই? গাচড়ে িালার্ার লাইলসন্স পনই র্লল উচন 

অধোপনার িােচর পেলড়ে চদল ়েলেন, এটা এেটা অদু্ভত েো।  

  

বচমবলা র্লললা, আমালদর এখালন পেন চনল ়ে এললা রু্ঝলত পারচে না চঠে।  উচন চে পপচ ়েিং 

পগস্ট রাখলর্ন? পদলখ মলন হলে পর্ব র্ড়েললাে, সাধারণত এত র্ড়েললােরা পপচ ়েিং পগস্ট 

রালখ 

  

অচল র্লললা, আমালে এমচন এমচন োেলত র্ললল আচম োেলর্া না।  

  

অতীন র্লললা, বচমবলার মামা র্াচড়েলত োোটাই  াললা হলর্।  এখান পেলে পর্চরল ়ে পস্ট্রট 

পসখালন িলল  ালর্া।  

  

চপটার পম ়োর ও পমচর  খন চফলর এললা, তখন তালদর সলে এললা এেটা েুেুর।  লম্বা, 

সাদা রলঙর, সারা গাল ়ে ফুটচে ফুটচে, জালত ডাললমচব ়োন।  েুেুরটা ওলদর চতনজলনর 

পাব চদল ়ে এের্ার ঘুলর উলটাচদলে চগল ়ে র্সললা।  

  

পমচর চজলেস েরললন, পতামরা পেউ েুেুর অপেন্দ েলরা না পতা? 

  

অচললদর র্াচড়েলত এে সম ়ে েুেুর চেল।  চর্মানচর্হারী এে সম ়ে অোললসচব ়োন 

পুষলতন, র্াচ্চা র্ল ়েলস অচল পসই েুেুলরর সলে অলনে পখলা েলরলে।  পসই চপ্র ়ে 

অোললসচব ়োনচট মারা  ার্ার পর আর র্াচড়েলত েুেুর আনা হ ়েচন।  েুেুর সম্পলেব অচলর 

  ়ে পনই, চেন্তু পস জালল র্ার্লুদা েুেুর পেন্দ েলর না।  র্ড়ে েুেুর পদখলল আড়েটির হল ়ে 

 া ়ে।  পস পিারা পিালখ পিল ়ে পদখললা, অতীন োেঁধ দুলটা উেঁিু েলর বক্ত হল ়ে র্লস আলে, 

েুেুরটাও পিল ়ে আলে অতীলনরই চদলে।  
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সেললর হালত পোলের চটন চদল ়ে চপটার পম ়োর র্লললন, আমালদর এেটা প্রোর্ আলে।  

পমচর আর দুচদন পলরই পনপাল িলল  ালে, তারপর চসোপুর, জাপান হল ়ে চফরলর্ প্রা ়ে 

এে মাস পলর।  ওর র্াচড়েলত ফুল গালে জল পদও ়ো আর েুেুরচটলে পখলত পদও ়ো এেটা 

সমসো।  আমালে পমচর অনুলরাধ েলরচেল, চেন্তু আচম পরাজ আসার সম ়ে পালর্া না।  

ওচল, তুচম চে পসই  ার চনলত পারলর্।  

  

পমচর উইলসন অচলর চদলে পিল ়ে র্লললন, তুচম  চদ অনুগ্রহ েলর পসই  ার নাও, তাহলল 

আচম েষতে পর্াধ েরলর্া।  আচম ফ্রাইলড-লে পেলনল লালর্ পাঠালত িাই না, এই 

র্াচড়েলতই ও র্াচ্চা র্ল ়েস পেলে আলে, এেজন পেউ ওর পদখাশুলনার  ার চনলল আচম 

চনচশ্চলত প লত পারলর্া।  ফ্রাইলড খুর্ বাত েুেুর, পতামার পোলনা অসুচর্লধ ঘটালর্ না।  

এর মলধেই ও পতামালদর পেন্দ েলরলে।  

  

চপটার পম ়োর র্লললন, অফ পোসব পতামার এই সাচ বলসর জনে পমচর পতামালে চেেু পপ 

েরলর্।  পসটা পলর চঠে েলর চনললই হলর্।  

  

পমচর র্লললন, আচম পতা আরও দুচদন োেচে, এ র্াচড়ের পোো ়ে েী আলে সর্ রু্চঝল ়ে 

পদলর্া।  

  

চপটার পম ়োর র্লললন, তাহলল এটাই চঠে হললা? গাচড়ে পেলে ওচলর লালগজ চনল ়ে আসা 

 াে, েী র্ললা? 

  

ওরা চতনজনই িুপ।  এত সহলজ অচলর োোর সমসো চমলট পগল! এত র্ড়ে র্াচড়ে ঐ।  

মচহলা অচলর হালত পেলড়ে চদল ়ে িলল  ালর্ন? এই প্রোলর্ হোেঁ চেিংর্া না, পোলনাটাই প ন 

র্লা  া ়ে না।  

  

পমচর প ন অচললে এেটু পতাষালমাদ েরার সুলর র্লললন, তুচম ইলে মতন আমার 

পটচললফান র্ের্হার েরলর্, তুচম পতামার র্নু্ধলদরও উইে এলি পনমত্ন  েরলত পালরা 
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অতীন উলঠ দােঁচড়েল ়ে র্লললা, এ পতা খুর্  াললা র্ের্স্থ্া।  িলুন, সুটলেসটা চনল ়ে আচস।  

  

চপটার পম ়োর সর্ র্ের্স্থ্া েলর চর্দা ়ে চনললন এেটু পলর।  বচমবলা আর অতীন আরও 

চেেুক্ষণ রল ়ে পগল।  

  

অচললে পমচর পদচখল ়ে চদল ়ে পগললন পদাতলা ়ে পগস্ট রুম।  পসই ঘরচটও খুর্ পচরে্ন   ালর্ 

সাজালনা।  ধপধলপ সাদা চর্োনা, পলখার পটচর্ল, পফান, এেটা পোট চট চ , এেটা র োে 

 চতব র্ই, পালব র্োলেচন।  সিংলগ্ন র্ােরুম মে র্ড়ে, সলে পড্রচসিং রুম, ও ়োডব পরার্, 

আসল পপাচসবচললনর র্াে টার্।  সর্ চেেু ঝেঝলে তেতলে।  র্াচড়েলত ঐ মচহলা োড়ো 

আর পোলনা পলাে পনই, তলর্ এত সর্ পচরষ্কার েলর পে? 

  

বচমবলা র্লললা, পগস্ট রুমটাই েী দারুণ।  অলনে দাচম পহালটললও এত সুন্দর ঘর পাও ়ো 

 া ়ে না।  অচল তুচম খুর্ লাচে।  

  

অতীন র্লললা, দু চদন র্ালদ ঐ  দ্রমচহলা িলল পগলল এতর্ড়ে র্াচড়েলত এো এো োেলত 

পতার   ়ে েরলর্ না পতা? 

  

অচল অনেমনস্ক ালর্ দু চদলে মাো নাড়েললা! 

  

অতীন র্লললা, মাচলনী! অচললে পরাজ র্াগালন জল চদলত হলর্, তার জনে আর্ার 

মাইলনও পালর্! তুই প ন টাো চনলত অস্বীোর েচরস না।  অোলমচরোনরা প -লোলনা 

োলজর র্দললই টাো পদ ়ে।  এমনচে র্ার্া তার পেলললে চদল ়ে পোলনা োজ েরাললও 

টাো পদ ়ে।  

  

বচমবলা র্লললা, র্াগালন জল পদও ়ো পমালটই খারাপ োজ।  এরা পোলনা োজলেই পোট।  

োজ মলন েলর না।  

  

অতীন র্লললা, আচম চনউই ়েলেব পর্ব চেেুচদন েুচলচগচর েলরচে।  অচল পতা পসসর্ জালন 

না।  
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বচমবলা র্লললা, তুচম আর্ার র্ড়ে পর্চব র্াচড়েল ়ে র্ললা।  তুচম বপ অোচসস্টোন্ট চেলল, আচম 

চসদ্ধােবর োলে শুলনচে।  আমালেও মালঝ মালঝ পর্চর্ চসচটিং েরলত হল ়েলে।  অচল, 

 দ্রমচহলা 

  

পতা পারচমবান চদল ়েলেনই, আমরা এখালন মালঝ মালঝ এলস উইে এি োচটল ়ে  ালর্া।  

এত সুন্দর র্াচড়েলত আচম েখলনা োচেচন।  

  

অতীন র্লললা,  দ্রমচহলা চেন্তু আমালদর চডনার পখল ়ে প লত র্ললনচন।  আর পর্চবক্ষণ 

আমালদর এখালন োোটা চঠে হলর্ না।  
  

অচলর সুটলেলসর িাচর্ পাও ়ো  া ়েচন, পবষ প বত তালা  াঙলত হল ়েলে।  সুটলেস পেলে 

চজচনসপত্র র্ার েলর বচমবলা দ্রুত হালত অচলর ঘর গুচেল ়ে চদল।  তারপর চনলজর োেঁলধর 

পঝালা র্োগ পেলে র্ার েরললা এেটা পোলেট।  তার মলধে রল ়েলে এেটা নতুন চর্োনার 

িােঁদর আর র্াচললবর ও ়োড়ে।  এ ঘলরর র্াচললবর ও ়োড়েটা খুললত খুললত বচমবলা র্লললা, 

 তই পচরষ্কার পদখাে র্ার্া, অলনের র্ের্হার েরা পর্ড বীট আর র্াচললবর ও ়োলড়ে 

পবাও ়ো  া ়ে না! 

  

অচল অর্াে হল ়ে র্লললা, এগুললা তুচম আমার জনে চেলন এলনলো? 

  

অতীন হাসলত হাসলত র্লললা, পতামালে েখলনা পহালটলল োেলত হলল তুচম েী েরলর্ 

র্ললা পতা? 

  

বচমবলা র্োগ পেলে আরও র্ার েরললা এেটা চর্স্কুলটর পোলেট, দু-চতন রেম িলোললট 

আর র্াদাম, এেটা পোট পারচফউলমর চবচব।  

  

অচল প্রা ়ে পিেঁচিল ়ে র্লল উঠললা, এসর্ তুচম েী েলরলো? এত চজচনস আনলত পগলল পেন? 
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বচমবলা র্লললা, প্রেম দু এেচদলনই তুচম পদাোন পটাোলন চগল ়ে পেনাোচট েরলত  ালর্ 

নাচে? সর্ চিনলত েল ়েেচদন সম ়ে লাগলর্ না? এসর্ চজচনলসর দরোর লালগ।  আলগ 

অর্বে প লর্চেলুম, তুচম ডলমব োেলর্।  িললা এর্ার  াই! 

  

চর্দা ়ে পনর্ার সম ়ে বচমবলা অচলর এেটা হাত জচড়েল ়ে ধলর র্লললা,  খন  া দরোর 

হলর্, আমালদর পফান েরলর্।  লজ্জা েলরা না চেন্তু!  াচজবচন ়ো ়ে অলনে র্াঙালী আলে, 

তালদর সলে এ পতামার আলে আলে প াগাল াগ হল ়ে  ালর্! 

  

অতীন বচমবলালে তাড়ো চদল ়ে র্লললা, িললা, িললা।  েটার র্াস ধরলর্া।  অচল, খুর্  াললাই 

র্ের্স্থ্া হল ়েলে পতার, চিতার চেেু পনই।  আমরা পতার খর্র পনলর্া সর্ সম ়ে।  চপটার 

পম ়োর পলােটা  াললা।  

  

বচমবলা র্লললা,  খন এ র্াচড়েলত প্রেম চনল ়ে এললা, আচম  ার্লুম, চপটার পম ়োর রু্চঝ 

চনলজর র্াচড়েলতই অচললে োেলত চদলেন।  

  

অতীন র্লললা, এখানোর প্রলফসাররা র্াচড়েলত পোলনা োত্র-োত্রী রালখ না।  তলর্ র্াচড়েলত 

ডােলর্, চডনার পখলত প্রা ়েই ডােলর্।  

  

অচল ওলদর সলে নীলি পনলম র্াগালনর পগট প বত এললা।  বচমবলা র্লললা, এই, তুচম 

প তলরর দরজাটা খুলল পরলখ এলসো, েুেুরটা  চদ পর্চরল ়ে  া ়ে? আর এলসা না,  াও, 

তুচম প তলর  াও! 

  

অচল প্রা ়ে পদৌলড়ে র্াচড়ের মলধে িলল এললা।  পমচরলে পদখা পগল না, চতচন স্টুচডওলত 

পগলেন, সলন্ধ আটটার সম ়ে অচলর সলে আর্ার পদখা েরলর্ন র্লললেন।  েুেুরটা িুপ 

েলর শুল ়ে আলে র্সর্ার ঘলর।  অচল উলঠ এললা ওপলর।  র্োলেচনটার দরজা খুলল পসখালন 

দােঁড়োললা।  এখালনও অলনে রেম ফুললর গাে, পদ ়োল পর্ল ়ে উলঠলে আইচ  লতা।  
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এটা র্াচড়ের পপেন চদে।  এচদলেও রল ়েলে খাচনেটা র্াগান, তারপর অনে রাো।  খাচনেটা 

দূলর পস পদখলত পপল বচমবলা আর অতীনলে, ওরা সামলনর চদলে পহেঁলট  ালে, হাত 

ধরাধচর েলর।  এেটু পলরই ওলদর আর পদখা পগল না।  

  

হু হু েলর জল এলস পগল অচলর পিালখ।  

  

র্ার্লুদা এের্ারও তার হাত পোেঁ ়েচন।  পস আর জীর্লন েখলনা র্ার্লুদালে স্পবব েরলর্ 

না।  র্ার্লুদা আর তার পেউ ন ়ে।  না, না, পস আর এই রেম েো চিতাও েরলর্ না 

পোলনাচদন।  বচমবলা েী  াললা পমল ়ে, র্ার্লুদার সলে তালে িমৎোর মাচনল ়েলে।  

  

পবৌনে, আমার পবৌনে আলে।  পস পোলনাচদন আমালে  ুলল  ালর্ না র্ার্লুদার মতন।  

পবৌনে শুধু আমার, শুধু আমার! মলন মলন এই েো র্ারর্ার র্ললত র্ললত অচল পিাখ 

মুেলত লাগললা।  তরু্ ো্ন া োমলে না।  তার পহেঁিচে উলঠ আসলে।  

  

পস র্ােরুলম চগল ়ে মুখ ধুললা  াললা েলর।  রু্লের মলধে র্েো েরলে, রু্েটা মুিলড়ে  ালে।  

পেন হলে এরেম, র্ার্লুদার ওপর পতা তার রাগ অচ মান পনই।  মনটা অনেচদলে 

পফরালনা দরোর।  

  

চিচঠ চলখলল সম ়ে োটলর্।  অলনে চিচঠ চলখলত হলর্।  মা-র্ার্ালে, পমপমলে, র্ষবালে, 

প্রতাপোোলে।  সর্লিল ়ে আলগ পবৌনেলে চিচঠ পলখা উচিত না? পবৌচনলের চঠোনা েী? 

তার পিাখ দুলটা এখলনা স্পটির হ ়েচন।  তার গলার আও ়োজ েী রেম? চপগমোচল ়োন 

প রেম এেটা মূচতবলে জীর্ত েলরচেল, পসইরেম অচল এেজন পুরুষলে সষচটির েরলত 

পারলর্ না, প  তার সারা জীর্লনর সেী হলর্! 

  

চিচঠ পলখার সাদা পাতা ়ে টপটপ েলর পড়েলে পিালখর জল।  অচল এেটা লাইনও চলখলত 

পারলে না।  বচমবলা আর র্ার্লুদা হাত ধরাধচর েলর চমচলল ়ে পগল রাোর র্ােঁলে, এই 

দষবেটা দুললে তার পিালখর সামলন, ো্ন া ়ে ঝােঁপসা হল ়ে  ালে, চফলর আসলে আর্ার।  

অচল মুলখ আেঁিল।  িাপা চদল।  
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নািঃ, অনেচদলে মন পফরালতই হলর্।  এই র্াচড়ের  দ্রমচহলাচটর েী মলনর পজার।  

অোেচসলডলন্ট স্বামী মারা পগলেন, চনলজর এেটা পা পনই, তরু্ এেলা এেলা চতচন 

চনলজর জীর্নটালে সােবে েরার পিটিরা েরলেন।  এেটা পা পনই, তরু্ ইচন পনপালল  ালেন 

চহমালল ়ের ফুল পদখলর্ন র্লল? সাহস আলে র্লট!  দ্রমচহলা অসম্ভর্  দ্র।  এটা পতা 

পর্াঝাই পগল প  অচল পোোও োোর জা ়েগা পা ়েচন, তার অসহা ়ে অর্স্থ্ার জনেই পমচর 

তালে এ র্াচড়েলত োেলত চদললন।  পনপালল  ার্ার চটচেট োটা হল ়ে পগলে, দু চদন পলর 

িলল  ালর্ন।  এ র্াচড়ের র্াগালন জল পদও ়ো আর েুেুরলে খাও ়োলনার অনে র্ের্স্থ্া চেল 

চনশ্চ ়েই, চতচন পতা আর অচলর অলপক্ষা ়ে র্লসচেললন না! চেন্তু এমন অনুলরালধর সুলর 

র্লললন, প ন অচল োেলত রাচজ হলল।  চতচন ধনে হল ়ে  ালর্ন! আর্ার টাো চদলত িান।  

অচল চেেুলতই পস টাো পনলর্ না।  

  

 দ্রমচহলা েচর্ এেঁলে নাম েলরলেন।  অলনলে তােঁর েচর্ পেলন ঘর সাজার্ার জনে, উচন 

 খন।  খুবী পষচের্ীর প -লোলনা জা ়েগা ়ে িলল প লত পালরন।  উচন আর্ার চর্ল ়ে েলরনচন 

পেন? েো র্ললত র্ললত হঠাৎ পেলম  ান, গলার আও ়োজটা চর্ষণ্ণ হল ়ে  া ়ে, এেটা 

চনিঃসেতা পর্াধ প ন িােঁদলরর মতন জচড়েল ়ে আলে ওেঁর সারা গাল ়ে।  এই র্াচড়েটা এত 

সুন্দর, তরু্ প ন অসম্ভর্ রেলমর বূনে।  

  

েখন অন্ধোর হল ়ে পগলে অচল পখ ়োলও েলরচন।  পটচর্ল পেলড়ে উলঠ অচল আললা জ্বাললত 

পগল।  সুইি পোো ়ে? আলগ পদলখ রালখচন।  পদ ়োলল হাত রু্ললাত রু্লালত হঠাৎ পেলম পগল 

অচল।  তালে এখালন এো পফলল বচমবলার হাত ধলর িলল পগল র্ার্লুদা।  আজই অচল 

চিরচর্দা ়ে চদল ়ে চদল র্ার্লুদালে।  এখন এই পগাটা অোলমচরো মহালদবটাই অচলর োলে 

বূনে।  েী হলর্ আর এখালন পেলে? 

  

অন্ধোর ঘলর, পদ ়োলল মাো পঠচেল ়ে েটফট েলর োেঁদলত লাগললা অচল।  মানুলষর 

পিালখর েত গ ীলর এত অশু জমা োলে? অচল োেঁদলত িা ়ে না, তরু্ তার পিাখ চদল ়ে 
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জল ঝরলে।   ালত পোলনা ব্ না পবানা  া ়ে তাই পস বক্ত েলর পিলপ ধলর আলে চনলজর 

মুখ।  

৪৮. প্রচতমার গাল ়ে রিং লাগালনা হল ়ে 

পগলে 

প্রচতমার গাল ়ে রিং লাগালনা হল ়ে পগলে, গজবন পতল মাচখল ়ে পাচলবও েরা হল ়েলে।  আজ 

পিাখ পফােঁটার্ার চদন।  আজলের চদনটাই আসল।  এতচদন চেল চনেে মাচটর প্রচতমা, আজ 

চতচন হলর্ন মা দুগবা।  

  

জা ়েগাটা িট চদল ়ে চঘলর রাখা হল ়েলে।  দুগ-লক্ষ্মী-সরস্বতী পোলনা মূচতবলেই এখলনা 

োপড়ে পরালনা হ ়েচন, তাই র্াইলরর পলােলদর পদখলত পনই।  শুধু র্াচ্চারা পসই িট সচরল ়ে 

উেঁচেঝুেঁচে মালর, তারা র্ারণ পবালন না।  চবশুলদর আর চবল্পীলদর পদাষ হ ়ে না।  

  

র্োনাচজবর্ারু্লদর র্াচড়ের প্রচতমা গড়োর র্া ়েনা পপল ়েলে হলধর পাল, তার সহোরী হল ়েলে 

হারীত মণ্ডল।  র্োনাচজবরা এ তিালটর অর্স্থ্াপ্ন  মানুষ, তালদর পালটর োরর্ার আলে।  

তালদর প ৌে পচরর্ালর এখনও পুলরালনা িাল র্জা ়ে আলে, প্রচত র্ের এ র্াচড়েলত দুগবা 

পূজা হ ়ে।  এখন পাচরর্াচরে দুগবাপূজা উলঠই  ালে প্রা ়ে, এখন র্ালরা ়োচর দুলগবাৎসর্ হ ়ে।  

র্চসরহালটর র্োনাচজবরা েলোতার েুলমারটুচল পেলে মূচতব আলনন না।  চনলজলদর 

র্াচড়েলতই েুলমার পডলে মূচতব গড়োন, এটাও তােঁলদর অলনে োললর পাচরর্াচরে প্রো।  

র্াচড়ের উলঠালন মণ্ডপ ততচর হ ়ে, েল ়েে র্ের আলগও পােঁঠা র্চল হত, সম্প্রচত এ র্াচড়ের 

পোটর্ারু্ তা র্ন্ধ েলরলেন, চন ়েম রক্ষার জনে হােঁচড়েোলঠ র্চল পদও ়ো হ ়ে িালেুমলড়ো 

আর আখ।  

  

প্রচতমার দষচটিরদান হ ়ে পিমীর চদন চর্লেলল।  এ র্াচড়ের েুমারী ও সধর্া মচহলারা ওই 

চদন সুচতর বাচড়ে পলর না।  সোললই স্নান পসলর পট্টর্স্ত্র ধারণ েলর সারাচদন উপর্ালস, 
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শুদ্ধ ালর্ োলে।  আজোল অর্বে েুমারী পমল ়েরা লুচেল ়ে লুচেল ়ে র্াতাসা র্া পততুললর 

আিার পখল ়ে পন ়ে, সধর্ারা প্রোলবেই িা খা ়ে।  

  

হারীত মণ্ডল ধোলন র্লসলে।  না, পলাে পদখালনা  ান ন ়ে, পস সচতেই পিাখ রু্লজ ধোলনর 

মলধে পদখলত িাইলে এেলজাড়ো পিাখ।  পস চনলজও আজ সারাচদন চেেু খা ়েচন।  হলধর 

পজদ ধলরলে প  মা দুগবার পিাখ হারীতলেই আেঁেলত হলর্।  

  

হারীলতর তুলনা ়ে হলধলরর র্ল ়েস খুর্ পর্চব না হললও তার পিালখ োচন পলড়ে পগলে, 

িবমা চনল ়েও পস  াল পদখলত পা ়ে না।  লক্ষ্মী-সরস্বতী, োচতবে-গলণলবর পিাখ তারা 

দু’জলন  াগা াচগ েলর আেঁেললও মা দুগবার পিাখ হলধর আেঁেলত সাহস পা ়ে না।  এ পিাখ 

পতা এের্ার এলে আর পমাো  া ়ে না।  এেটালন আেঁেলত হ ়ে।  

  

হারীত পর্ব চর্পলদই পলড়ে পগলে।  পস পপবাদার েুলমার পোনও োললই চেল না।  বখ 

েলর পস মূচতব গড়ো চবলখলে, োলঠর পুতুলও র্ানালত পালর, তাও পতা অলনেচদন অল েস 

পনই।  আজ  খন পস তুচল হালত চনল ়েলে, তালে োজ পবষ েরলতই হলর্।  চেন্তু তার   ়ে 

েরলে, এ পতা সামানে পোনও পুতুল ততচর েরা ন ়ে, এ প  মাল ়ের মুখ।  পিাখ রু্লজ, 

মনটালে দুই  ুরুর মাঝখালন এলন হারীত এেচট দুগা প্রচতমার মুখ পদখলত িাইলে, মলন 

আসলেও পস রেম েচর্, চেন্তু চস্থ্র ন ়ে, র্ড়ে িিল।  তার মলন পলড়ে  ালে সুললখার েো, 

তার জীর্লন প  এেমাত্র নারীলে পস পদর্ীর স্থ্ালন র্চসল ়েচেল, পসই বাত, সুন্দর দুচট 

পিাখ, তালতলার র্াচড়েলত হারীত প চদন পগ্রফতার হ ়ে পসচদন সুললখা খাচল পাল ়ে রাো ়ে 

পনলম এলস পুচললবর োলে চমনচত েলরচেললন না, না, পোনও জীচর্ত মানুলষর পিালখর 

আদলল চে ঠােুলরর পিাখ আেঁো  া ়ে, তালত পাপ হলর্ না? হারীলতর আরও মলন পড়েলে 

পগালাপীর মুখ, তার স্ত্রীর মুখ, আরও অলনে পরাগা, গাল পতার্ড়োলনা নারীলদর মুখ, চেেু 

চেেু চনষ্প্র  পিাখ… এলতা র্ড়ে জ্বালা! 

  

হারীত তার মনটালে নাড়ো চদল ়ে চফলর প লত িাইল তার র্ালে-ধেলবালর,  খন দুগা 

ঠােুলরর মুলখর চদলে পস সচতেোলরর চর্স্ম ়ে রা দষচটিরলত পিল ়ে োেত, মলন হত ডান 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 732 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চদলে র্া র্ােঁ চদলে, প চদলেই পস সলর  াে, মা তার চদলেই তাচেল ়ে আলেন।  তালদর 

র্াচড়েলতও পিৌধুরীর্াচড়ের পুলজা ়ে এেমাস আলগ পেলে প্রচতমা এেলমলট, পদালমলট হত।  

তারপর সাদা রিং, প্রচতচট েলর হারীত পদখত হােঁ েলর… আচশ্বন মালসর মাঠ রা সরু্জ 

ধান, পসই ধানলক্ষলতর মাঝখান চদল ়ে েুটলত েুটলত আসলে এে চেলবার, আোলব, 

র্াতালস ঢালের র্াজনা র্াজলে, দূলর পদখা  ালে তালদর র্াচড়ে, ডাল-পালা পমলল চট ়ো 

তুচট আম গােটা প ন ডােলে, হারী, হারীত 

  

হলধর তালে এেটা পঠলা চদল ়ে র্লল, েী হইললা, পতামার িকু্ষ চদ ়ো জল পলড়ে েোন? 

ঘুমাই ়ো পড়েলা নাচে? 

  

হারীলতর পঘার  াঙল।  হা, পস প্রা ়ে এে স্বলনর পদলবই িলল চগল ়ে চেল।  

  

তুচল হালত চনল ়ে হারীত উলঠ দােঁড়োল।  োললা রলঙর মলধে পসটা পডার্ালত পডার্ালত পস 

েল ়েে পলে পিল ়ে রইল দুগার মুলখর চদলে।  এখন পদখলল মলন হ ়ে এে সুন্দরী অন্ধ 

 ুর্তী।  হারীত  ার্ল, েী হলর্ পিাখ এলে? ঠােুর-লদর্তারা পতা সর্ অন্ধই! তােঁরা চে 

মানুলষর দুিঃখ-েটির পদখলত পান? এই প  এত মানুষ চ লট-মাচট োড়ো হল ়ে হা-ঘলরর মতন 

ঘুরলে, অনাহালর, পরালগ প ালগ মরলে, পদর্তারা চে তার প্রচতোলরর চেেু পিটিরা েলরন 

েখনও?  

  

তুচললত পর্চব রঙ চনল ়ে হারীত প্রা ়ে চর্দুেৎ পর্লগই  ুরু পজাড়ো আেঁেল।  তারপর পিালখর 

দুচট মচণ।  তারপর সরু েলর পিালখর পরখা।  

  

হলধর র্ে গ্র ালর্ পদখচেল, হারীত এেটু চপচেল ়ে আসলতই তালে জচড়েল ়ে ধলর হলধর 

র্লল, গুরুর্ল আলে পতামার, হারীত! র্ড়ে সুন্দর হইলে।  মা হাসলতলেন, দোলখা হারীত, 

মা পতামালর আবীর্াদ েরলতলেন।  

  

হারীত পিাখ েুেঁিলে পদখলত লাগল।  পস খুচব হ ়েচন।  তার পিালখ খুেঁত ধরা পড়েলে,  ুরু 

দুলটা সমান ন ়ে, পস তদর্ী পপ্ররণা পা ়েচন, চবল্পী চহলসলর্ পস সন্তুটির ন ়ে।  তলর্ িলল  ালর্, 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 733 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ঠােুলরর মূচতব পেউ অত খুেঁচটল ়ে পদলখ না, এখন মাো ়ে জচরর মুেুট ও গাল ়ে িেিলে রিং 

েরা পালটর োপড়ে পচরল ়ে চদললই অলনে জমোললা পদখালর্।  

  

হলধর র্লল, এর্ার তুচম চর্শ্রাম নাও।  প টুেু র্াচে আলে, আচম সাইরা পদলর্া অোলন।  

  

হারীত র্লল, অসুলরর িকু্ষ দুইটাও আচমই েইর ো পদই।  ঐ দুটা আরও  াল পারুম।  

সারাজীর্লন অসুর পতা েম দোখলাম না।  

  

িলটর পদবা সচরল ়ে হলধর এেচট র্াচ্চা পমল ়েলে র্লল, চ তলর চগল ়ে খর্র দা ়ে পতা মা, 

িকু্ষদান হই ়ো গোলস।  

  

র্াচ্চারা হাততাচল চদল ়ে উঠল, পদবা পঠলল এের্ার উেঁচে পমলর সর্াই প্রণাম েরল।  

তারপর েুলট পগল র্াচড়ের মলধে।  

  

র্োনাচজবলদর পমলজার্ারু্ িচট ফটফচটল ়ে এলস চজলেস েরল, পতামালদর োজ পবষ হল ়ে 

পগলে হলধর? 

  

হলধর র্লল, আর শুধু সাজ পরালনা র্াচে।  র্ড়ে পজার এে-দোড়ে ঘণ্টা লাগলর্ র্ারু্! 

পমলজার্ারু্ র্লললন, আলগ পতামরা চেেু পখল ়ে নাও।  পর্ব পর্লালর্চলই পতা হল ়ে পগল।  

চতচন িকু্ষেণা প্রচতমা পদখার জনে পোনও আগ্রহ প্রোব েরললন না।  পুরুত এলস ঘলট 

প্রাণ প্রচতষ্ঠা েরার আলগ মাল ়ের মুখ পদলখন না এ র্াচড়ের পুরুলষরা।  

  

এেচট প াল-সলতলরা র্েলরর তেী পমল ়ে দুচট োলা ়ে েলর লুচি-আলুর দম আর চমচটির 

চদল ়ে পগল দু’জলনর জনে।  অনেচদন এরা পখারাচের টাো পা ়ে, শুধু আজলের চদনটালতই 

র্াচড়ের প তর পেলে খার্ার আলস।  হলধর  াল েলর হাত না ধুল ়েই পখলত শুরু েলর 

চদল।  হারীত এেটা চর্চড়ে ধচরল ়ে র্ারর্ার পদখলে দুগবা প্রচতমার পিালখর চদলে।  চবল্প 

সষচটিরর অতষচি তার চখলদ  ুচলল ়ে চদল ়েলে।  খুর্ খারাপ হ ়েচন।  চেন্তু আলরা অলনে  াল 

হলত পারত।  
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সর্ োজ সারলত সলন্ধ হল ়ে পগল।  এখন প লত হলর্ দু-আড়োই মাইল দূলর।  হােঁটলত হােঁটলত 

ইলধর চনলজর রু্লে হাত রু্লালত লাগল মালঝ মালঝ।  েোও পস েম র্ললে।  এেটু পর্চব 

র্ ়েস হলল অলনে মানুলষরই পর্চব েো র্লা পরাগ হ ়ে, হলধর চেন্তু িুপিাপ স্ব ালর্র 

মানুষ।  হারীতও আপনমলন চর্চড়ে পটলন  ালে।  তার র্গলল এেটা নতুন ধুচত।  

  

হলধরলে েল ়েের্ার রু্লে হাত রু্ললালত পদলখ হারীত চজলেস েরল, েী হইললা পগা 

দাদা, রু্ে র্েো েলর নাচে? 

  

হলধর র্লল, না, র্েো নাই।  ত ়ে রু্েখানা পেমন  োন খাচল খাচল লালগ।  

  

হারীত র্লল, আতচদলনর পচরশ্রম আইজ পবষ হইল, আইজ পতা ফুচতব েরার েো।  তুচম 

মুখ শুেনা েইরা রইলা? 

  

হলধর র্লল, হ।  চঠেই।  

  

–চেলসর েী চঠেই? 

  

–আইজ ফুচতব েরার েো।  তরু্ রু্েখান খাচল খাচল লালগ।  চপরচতমার োজ সমূ্পণব হইল, 

তরু্ আমার খাচল খাচল লালগ।  

  

হারীত প ন এর্ার খাচনেটা রু্ঝল।  পস চনলজও চঠে র্োখো েরলত পারলর্ না, তলর্ 

পোনও এেটা োজ খুর্ মন চদল ়ে সমূ্পণব েরার পর এেধরলনর বূনেতালর্াধ তারও হ ়ে 

েখনও েখনও।  এেটা অতষচির স্বাদ মুলখ পললগ োলে।  

  

প লত হলর্ র্াজালরর পাব চদল ়ে।  এখন পদাোনপাট অলনে রাচত্তর প বত পখালা োলে।  

পলে মানুষজন অলনে, পর্ব এেটা পুলজা পুলজা  ার্ এলস পগলে।  এে জা ়েগা ়ে 

েল ়েেজন ঢােী-টুচল জলড়ো হল ়ে আলে, র্ালরা ়োচরর পুলজা েচমচটগুচল তালদর এখনও 

চনলত আলসচন, মালঝ মালঝ তারা ঢালে োচঠ চদল ়ে চনলজলদর অচেত্ব জানান চদলে।  ঐ 

ঢালের আও ়োজ শুনললই উৎসর্ উৎসর্ মলন হ ়ে।  
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হলধর এে জা ়েগা ়ে েমলে দােঁচড়েল ়ে পলড়ে চজলেস েরল, পতামার চেেু পেনাোচট আলে? 

এখন টাো চনর্া? 

  

হারীত দুচদলে মাো নাড়েল।  োর জনে পস পুলজার র্াজার েরলর্, তার পতা পেউ পনই 

এখালন? নর্ালে চনল ়ে প াগানন্দ চফলর পগলে, হারীত পুচললবর হালত ধরা পড়োর পলরই।  

োবীপুর েললাচনও সািব হল ়েচেল, পসখানোর পলােজন প্রা ়ে পজার েলরই নর্া আর 

প াগানন্দর চটচেট পেলট তালদর পট্রলন তুলল চদল ়েচেল।  পুচললবর  ল ়ে তারা হারীলতর 

সলে পোনও সিংস্পবব রাখলত িা ়ে না।  তারা প লর্চেল, হারীত সহলজ োড়ো পালর্ না।  

  

নর্ার জনে এেটু মনিঃেটির হল হারীলতর।  পেললটা োেলল এেটা নতুন জামা চেলন চদত 

হারীত, ওর পর্লুন আর আইসচক্রলমর খুর্ বখ চেল… 

  

হারীত চনলজ েতোল পর পুলজার সম ়ে নতুন র্স্ত্র পরলর্।  

  

হারীলতর হাত ধলর পটলন হলধর র্লল, আস এচদলে।  এখনই র্াচড়ে  াওলনর তাড়ো নাই।  

এটু মনডালর জুড়োই।  

  

র্াজালরর পপেনচদলে এেটা পদবী মলদর আখড়ো।  প্রলতেেচদনই চ ড়ে োলে, আজ 

এলের্ালর মাচের মতন মানুলষর মাো।  চসগালরট-চর্চড়ের পধােঁ ়ো ়ে টাচলর ঘরটা  লর পগলে।  

র্সার জা ়েগা পনই, তাই োউন্টালর অনেলদর পঠললঠুলল ওরা দু’জলন দােঁড়োল।  হলধর 

আঙুল পদচখল ়ে র্লল, দুইটা ফাইল! 

  

হারীত এেটু অস্বচে পর্াধ েরলে।  পস প  পোনওচদন মদ স্পবব েলরচন, তা ন ়ে।  এই 

আখড়োলতই হলধলরর সলে র্ারচতলনে এলসলে।  খাচনেটা পখল ়েই হলধর পর্সামাল হল ়ে 

পলড়ে, তার পাল ়ের পজার েলম  া ়ে।  এখালন প্রা ়ে প্রলতেেচদনই র্ন্ধ হর্ার এেটু আলগ 

ঝগড়োঝােঁচট-মারামাচর শুরু হল ়ে  া ়ে।  পেউ পেউ পসাডার পর্াতল পোেঁলড়ে, পেউ েুচর র্ার 

েলর।  মারামাচরটা অর্বে চর্চ ্ন  পগাষ্ঠীর চনলজলদর মলধেই সীমার্দ্ধ োলে, তরু্ র্লা পতা 
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 া ়ে না।  আজ হলধলরর োলে অলনে টাো, র্োনাচজবর্ারু্রা পমাট এগালরা পবা টাো ়ে 

িুচক্ত েলরচেললন, তার মলধে ে পবা টাো আলগই পনও ়ো হল ়ে চগল ়েচেল, আজ িুচেল ়ে 

চদল ়েলেন র্াচে টাো।  এোড়ো দু’খানা ধুচত চদল ়েলেন।  

  

এই র্ালরর মাচলে ইসমাইল চমঞা, জেললর চবমুল গালের মতন পিহারা।  গলার 

আও ়োজও র্াজখাই।  গণ্ডলগাল-মারামাচরর সম ়ে পস অেুলতা ল ়ে মাঝখালন চগল ়ে দােঁড়ো ়ে, 

দু’চদলে িড়ে-িাপড়ে িালা ়ে।  ইসমাইল চমঞার গাল ়ে পেউ হাত তুললত সাহস েলর না।  

এমনচে পোনও মাতাল খুর্ পনবাচমচশ্রত রালগ েুচর র্ার েরললও ইসমাইল চমঞা তার 

চদলে এচগল ়ে চগল ়ে র্লল, েী পর, খুর্ গরম পখল ়ে পগচেস, না? লর্ার্ী েরচেস এখালন? 

দােঁত ে’খানা সর্ পফলল পদর্? 

  

আজ ইসমাইল চমএই  রসা।  ঘালম তার সারা মুখ িেিে েরলে, প ন গজবন পতল 

মাখালনা হল ়েলে।  পিাখ দুলটা পধােঁ ়ো ়ে লাললি, পস এেলফােঁটাও মদ খা ়ে না।  মোলনজার 

মেরু্ল আজ এো এত খলদ্দর সামলালত পারলে না, তাই ইসমাইল চমঞাও মাল ঢালার 

োলজ হাত লাচগল ়েলে।  

  

হলধর র্লল, এই প , পম  াই, আমালগা দুইটা পগলাস! 

  

ইসমাইল চমঞা র্লল, চদচে, চদচে, সরু্র েলরা! আজ পগলাস বটব আলে।   ােঁড়ে িললর্? 

  

তাই সই।  এেটা র্াচ্চা পেলল েল ়েেটা মাচটর  ােঁড়ে এলন রাখল োউন্টালর।  এই পেললটাই 

ঘুগচন আর পমলটর িােঁট চর্চক্র েলর।  হলধর তালেও আঙুল পদচখল ়ে র্লল, দুলটা পস্পবাল।  

অেবাৎ দু’পপ্লট পমলট।  হলধর অসম্ভর্ ঝাল পখলত পালর।  

  

চনলজর  ােঁড়েটা চনল ়ে হারীত প্রেলম তালত েলড়ে আঙুল ডুচর্ল ়ে এেটু মদ তুলল।  পসটা 

চেচটল ়ে চদল  ূচমলত, চর্ড়ে চর্ড়ে েলর র্লল, জ ়ে র্ার্া োলািােঁদ, জ ়ে র্ার্া োলািােঁদ।  

তার পদখালদচখ আজোল হলধরও গুরু োলািােঁলদর নাম পন ়ে।  
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অনেরা হিা েরলে, পেউ ঘলরর এে পোণ পেলে অনে পোলণর এেজনলে পোনও পগাপন 

খর্র পবানালে, পেউ পেউ গান ধলরলে।  হলধর গল্প েরার পলাে ন ়ে, তার পনবা হললই 

পস আরও গুম হল ়ে  ালর্।  হারীত এচদে ওচদে তাচেল ়ে পিনা মানুষ পখােঁলজ।  

  

হারীলতর ডানপালবই প  রুখু দাচড়েও ়োলা পলােচট দােঁচড়েল ়েলে, পস খালে অলনেক্ষণ ধলর, 

তার ো্ন ার দবা এলস পগলে।  পস হারীতলে পিলন না, তরু্ আপনজলনর মতন তাচেল ়ে 

োেঁলদা োেঁলদা গলা ়ে র্লল, এর্ার আমালগা দোলব এেখানাও পূজা হলর্ না! র্চরবাল-

ফচরদপুর-খুলনা, মাল ়ের পূজা নাই।  

  

পাব পেলে তার সেী োেঁলধ িাপড়ে পমলর র্লল, আলর বালা, েলর্ র্চরবাল পেলড়ে 

এলসচেস, পসই পিাব সলন, এখনও র্চলস আমালগা দোব! তালদর লজ্জা েলর না? 

  

রুখু দাচড়েও ়োলা পলােচট র্লল, আলর্াৎ েমু।  আমার র্াপ-দাদারা পসহালন জ্গ্রহণ 

েরলে, পসহালনই মরলে।  আমালগা সাত পুরুলষর চ টা আচেল।  

  

সেীচট প ঙচিল ়ে র্লল, তুই-ও পসখালন জ্গ্রহণ েচরচেস।  তুইও পসখালন মরলত  া তা 

হলল? এখালন চ ড়ে র্াড়োচেস পেন? 

  

পলােচট চঠে উত্তর খুেঁলজ না পপল ়ে হারীলতর চদলে তাোল।  হারীত চজলেস েরল, 

র্চরবাল-ফচরদপুলর পূজা হলর্ না পেন এর্ার? 

  

পলােচট এর্ার হাউ হাউ েলর োেঁদলত োেঁদলত র্ললত লাগল, খান পসনারা খুন েরলর্।  

মা দুগালর দোখলল তালরও খুন েরলর্।  চহন্দুরা সর্ পলাইলে! 

  

এেটু দূর পেলে এেজন র্লল, ও রু্লড়োদা, আজ চতনজন খান পসনা ধরা চদল ়েলে, 

পদলখলেন? নদীর ওপর চদল ়ে পনৌলো েলর চনল ়ে এল, হাত র্ােঁধা চেল।  েী ই ়ো ই ়ো 

পিহারা, মুখগুললা লাল।  
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আর এেজন র্লল, ওরা পাঠান।  রু্ঝললন।  পাঠানরা অলনলে র্াঙাচললদর ওপর অতোিার 

েরলত িা ়ে না।  তারা পাচলল ়ে এলস চর্ এস এফ-এর োলে ধরা চদলে।  ইোমতী নদীর 

ওপর চদল ়ে তা প্রা ়ে পরাজই দুলটা-চতনলট আসলে।  

  

আলগর পলােটা র্লল, র্াঙাচললদর ওপর অতোিার েরলত িা ়ে না।  পে র্ললল? আসলল 

এখন উলটা হুড়েলো খালে প ! মুচক্তর্াচহনীর পেলললদর হালত ধরা পড়েলল েিুোটা হলর্ 

তাই চর্ এস এফএর হালত ধরা চদলে।  

  

ইসমাইল চমঞা এেজনলে চজলেস েরল, অোইলল তাই, তালদর পাড়োর পুলজা ়ে পোন্ 

 াত্রাপাচট আসলে পর? 

  

চনতাই নালমর পলােচট র্লল, সতেম্বর অলপরা।  সর্ েলোতার আচটবস্ট।  ‘পচতঘাচতনী 

সতী’ আর ‘চর্লদ্রাহী র্াদবা’।  চফলমল আচটবস্ট আলে, ঝণবােুমারী দুলালী িোটাচজব, েন্দা 

পাল।  চমঞাদাদা, পতামার চেন্তু এর্ার পিাব টাো িােঁদা।  

  

– া  াগ।  পিাব পদার্ না ইল ়ে পদর্! গতর্ালর চতচরব চদল ়েচে।  

  

–সর্ চজচনলসর দাম পর্লড়েলে এর্ালর! তুচম মাললর দাম র্াড়োওচন? পিাব চদও, পতামার 

সামলনর চদলে সীট চরজা ব োেলর্।  

  

–হোেঁ পর, ঐ ঝণােুমারী নাচে পমােলমালনর পমল ়ে! 

  

–পমােলমালনর পমল ়ে ন ়ে পগা, চহন্দুর্াচড়ের র্উ চেল।  আর এেজনলে চর্ল ়ে েরলর্ র্লল 

পমােলমান হল ়েলে।  ঐ প মন চসলনমার বচমবলা পটলগার।  

  

পেউ এেজন এই তলেে আপচত্ত জানাল।  অনে দু-চতনজন পূর্বর্তবী র্ক্তালে সমেবন 

জাচনল ়ে র্লল প , এ খর্র োগলজ পর্চরল ়েলে।  
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আর এেজন চিৎোর েলর র্লল, আলর বালা ঝণােুলমারীলে পপলল আচমও একু্ষচন 

পমােলমান হলত রাচজ আচে।   া দু’খানা পহ ী পহ ী:-ঝণােুলমারী োর্ার্ পর্েঁলধ খাও ়োলর্ 

এেচদন, আচম পাল ়ের ওপর পা তুলল র্লস োের্, েত টাো লালগ র্ল পতা? 

  

ইসমাইল চমঞা র্লল, আলর পতার প  মুখ চদল ়ে লালা গড়োলে।  মলন হলে, 

ঝণােুলমারীলে পপলল তুই আলগ পেই োর্ার্ র্াচনল ়ে খাচর্।  

  

এেটা হাচসর পঢউ র্ল ়ে পগল।  

  

হারীত অলনেক্ষণ পেলেই হাসলে মুিচে মুিচে।  এ এে চর্চিত্র জগৎ।  এখালন চহন্দু-

মুসলমান, র্াঙাল-ঘচটর পোনও তফাত পনই।  এখালন ঝগড়ো হ ়ে র্লট, আর্ার পলরর চদন 

তারাই গলা জড়োজচড়ে েলর।  শুচড়েখানা ়ে পোনও চহন্দুস্থ্ান-পাচেোন পনই।  সীমালতর 

ওপার পেলে পাচলল ়ে আসা মানুষ এখালন আলস, আর্ার এই র্াজালরর চর্হারী মুসলমান 

পাইোররাও আলস।  

  

হলধরলে এেটা মষদু ধাক্কা চদল ়ে হারীত চজলেস েরল, েী দাদা, েদ্দুর? 

  

হলধর র্লল, রু্েখান এলহানও খাচল খাচল লাগতোলে পর! 

  

-–ও আর আইজ চঠে হলর্ না, িললা র্াসা ়ে  াই! 

  

হলধর প লত িা ়ে না।  হারীত এেটা পােঁইট চেলন চনল ়ে প্রা ়ে পজার েলরই তালে পটলন 

র্াইলর এলন চরেবা ়ে তুলল।  হােঁচটল ়ে চনলত পগলল হলধর মালঝ মালঝ র্লস পড়েলর্।  নতুন 

ধুচত দুখানা চঠে আলে, হলধলরর পোমলর টাোর পগলজটা চঠে আলে।  

  

এেটুখাচন প লত না প লতই হলধর হারীলতর োেঁলধ মাো পরলখ ঘুচমল ়ে পড়েল।  এেটু 

পলরই নদীর ওপালর রু্ম রু্ম েলর দুলটা পজার ব্ হল।  পর্ামা হলত পালর, গুচলর ব্ 

হলত পালর।  এরেম ব্ শুনলল এখন পেউ চর্লবষ িমো ়ে না।  হলধলরর ঘুমও  াঙল 

না।  
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চরেবাও ়োলাচটও চরচফউচজ।  পস আপনমলনই র্লল, আইজ আর্ার মুচক্তর পপালারা 

র্ড়োর অোটাে েরলে।  

  

এখান পেলে মাত্র দব-পলনলরা মাইল দূলর  ুদ্ধ িললে এেটা।  মানুষ মলর, মানুষই 

মানুষলে মালর।  মাত্র দুলটা-চতনলট পলাে আলাপ-আললািনা ়ে র্লস এেমত হলত পারলল 

এই অসিংখে খুলনাখুচন র্ন্ধ হলত পারত।  

  

হলধলরর র্াচড়েলত এলস হারীত  াড়ো চমচটল ়ে চদল।  দুখানা মাত্র চটলনর িাললর ঘর, চর্জচল 

র্াচত পনই, সামলনর এে চিললত র্ারান্দা ়ে হলধলরর পাগল র্উ হােঁটুলত েুতচন পঠচেল ়ে 

র্লস আলে।  

  

র্চসরহাট োনা পেলে োড়ো পপল ়ে ঘুরলত ঘুরলত হারীত এেচদন এই র্া চড়েলত আশ্র ়ে 

পপল ়েচেল।  পসচদন এই র্ারান্দা ়ে েড়োলনা চেল অলনেগুললা মাচটর পুতুল, তখনও 

পর্চবর াগই রিং েরা র্াচে।  র্াইলর তুমুল ঝড়ের্ষচটির।  হারীত এই র্ারান্দা ়ে উলঠ এলস এে 

পোলণ র্লসচেল, হলধর এের্ার মাত্র মুখ তুলল তাচেল ়েচেল তার চদলে, পোনও েো 

র্ললচন।  তখন প্রা ়ে চর্লেল, হারীত সারাচদন চেেু খা ়েচন, এে োপ িাও না।  খাচনেক্ষণ 

র্লস র্লস হলধলরর পুতুল।  রিং-েরা পদখলত পদখলত হারীত এে সম ়ে িকু্ষলজ্জার মাো 

পখল ়ে র্ললচেল, আমালর এে গাল।  মুচড়ে খাইলত পদলর্ন? আচম রিং পদও ়ো ়ে আপনালর 

সাহা ে েরলত পাচর।  

  

নানা জা ়েগা পেলে চর্তাচড়েত, মােচমবরা উিাস্তু হললও হারীত চ চখচর হলত পালর না।  তার 

পরলন পগরু ়ো লুচে, তরু্ স্ন োসীর প ে ধলর পস োরুর োলে হাত পালতচন।  এখালন, 

এই পলােচটর র্াচড়েলত এলস পস োলজর চর্চনমল ়ে চেেু খার্ার পিল ়েচেল।  

  

হলধর চজলেস েলরচেল, তুচম রলঙর োজ জালনা? 

  

হারীত র্ললচেল, এেখান আলগ েচর, আপলন দোলখন।  
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পুতুলগুললা চেল অচত সাধারণ োেঁলি ঢালা লক্ষ্মী।  এেটা তুলল চনল ়ে তালত  ত্ন েলর রিং 

লাগার্ার পর হলধর চজলেস েলরচেল, র্াচড়ে পোো ়ে? 

  

হারীত হাত তুলল র্ললচেল, আলগ চেল ঐ পালর।  এখলন, এখলন, পোোও নাই।  

  

-–তাই রু্চঝ পগরু ়ো চনলো? তরু্  াত পজালট না? 

  

পসই পেলে র্নু্ধত্ব।  হলধররাও হারীলতর মতনই র্াধে হল ়ে পদব পেলড়ে এলসলে, তলর্ 

অলনে আলগ, পসই পিাব সালল।  চরচফউচজ েোলম্প োলেচন হলধর।  তার সামানে চেেু 

মূলধন চেল, তা োড়ো জালত েুলমার, হালতর োজ চর্চক্র েলর পোনওরেলম পপট িাচলল ়ে 

চনলত পালর।  েুপাসব েোলম্প োোর সম ়ে হারীতলে তার স্ত্রী পারুলর্ালা অলনের্ার 

র্ললচেল েোম্প পেলড়ে পালালত।  তারাও চে অনে পোনও জা ়েগা ়ে পোনও রেলম মাো 

গুেঁলজ জীচর্ো িাচলল ়ে চনলত পারত না? চরচফউচজ পচরি ়েটা মুলে পফলল চমলব প লত 

পারত পচশ্চম র্ািংলার অগণে মানুলষর মলধে।  চেন্তু হারীত প  পালেিলক্র চরচফউচজলদর 

এেটা দললর পনতা হল ়ে চগল ়েচেল।  সর্াই  রসা েরত তার ওপলর।  পস েী েলর অনেলদর 

পেলড়ে পালা ়ে।  

  

পনতা হর্ার প  েী মূলে, তা পতা হারীত রু্লঝলে অলনের্ার।  োবীপুলরর র্াগানর্াচড়েটা 

পতা তারই পজলদ দখল হল ়েচেল, পস মার পখল ়ে চনলজর মাো ফাচটল ়েলে।  খুলনর অপর্াদ 

চনল ়ে পুচললবর োলে শুল ়োর-লপটা হল ়েলে।  পসই োবীপুর েললাচনর পলােজনরা এখন 

তার।  নাচতটালেও আশ্র ়ে চদল না! এতখাচন জীর্লনর অচ েতা ়ে হারীত পদলখলে, 

গচরর্রাও গচরর্লদর বত্রু হ ়ে, গচরর্রাও গরচর্লদর েম ঠাো ়ে না! 

  

হলধলরর স্ত্রী প  পাগল তা হারীত প্রেম েল ়েেচদন রু্ঝলতই পালরচন।  পস প লর্চেল 

পর্ার্া! িুপিাপ র্াচড়ের োজেমব েলর, রােঁলধ, মালঝ মালঝ পদও ়োললর চদলে চফলর িুপ 

েলর র্লস োলে।  হলধলরর এে চর্ধর্া চদচদও আলে এ র্াচড়েলত, পসই সিংসার িালা ়ে।  

পলর হারীত পজলনচেল, পদব পেলড়ে আসার সম ়ে হলধলরর দুই পেলললমল ়েই হাচরল ়ে  া ়ে।  
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এখালন পেমন প ন মা ়ো পলড়ে পগলে হারীলতর।  দণ্ডোরলণে চফলর প লত মন িা ়ে না, প -

জনে পস এলসচেল, তার পতা চেেুই হল না।  পসই পােুলর-জেললর পদব পেলে সর্াইলে 

পস চে এই র্ািংলা ়ে চফচরল ়ে আনলত পারলর্? এখনোর সীমালত পস নতুন বরণােবীলদর 

অলনে েোম্প ঘুলর পদলখলে, এলদর অর্স্থ্া পমালটই ষষবা েরার মতন চেেু ন ়ে।  পূর্ব 

র্ািংলা ়ে পফরার পোনও প্রশ্নই ওলঠ না।  এই তনরালবর সিংর্াদ পস চফলর চগল ়ে পদলর্ েী 

েলর? পারুলর্ালালে অর্বে পস পপাস্টোডব চললখলে দু’খানা।  

  

পুলজার মলধেই হলধর আর হারীত আর্ার োলজ পললগ পগল।  এর্ার লক্ষ্মী ঠােুর গড়েলত 

হলর্, তারপর োচতবে ঠােুর।  আচশ্বন মাস পেলেই শুরু হ ়ে এেটার পর এেটা পুলজা, 

িললর্ পসই তর্বালখর আলগ প বত।  হারীত চঠে েলরলে, এই েল ়েেটা মাস এখালনই 

পেলে চগল ়ে চেেু পরাজগার েলর তারপর পস েোলম্প চফরলর্।  পোনও আবার র্াণী চনল ়ে 

প লত না পাে, চনলজর হালত পতা চেেু োো িাই।  হলধর তালে  ালই প ়েসা পদ ়ে।  
  

পমািাখাচললত িারখানা লক্ষ্মী ঠােুলরর অডবার চেল, পসখানোর পলাে এলসলে চনল ়ে 

 ার্ার জনে।  হলধর আর হারীত দ্রুত হাত িাচলল ়ে োজ পবষ েরলত লাগল, খলদ্দর দুচট 

চর্চড়ে টানলে র্ারান্দার এেলোলণ র্লস।  তারা সুন্দরর্লনর গল্প পবানালে।  ওরা জেলল 

ঢুলে মধু আনলত  া ়ে, তার আলগ র্নচর্চর্র পুলজা েলর।  হলধর ওলদর র্নচর্চর্র মূচতব 

গলড়ে চদল ়েলে এে আলগ।  এের্ার র্ালঘর মুলখ পলড়ে চগল ়েও র্নচর্চর্র মন্ত্র পড়েলত পড়েলত 

ওলদর গুচণন সামলন এচগল ়ে প লতই সুন্দরর্লনর পসই   ়েিংের র্াঘ মাচটলত মাো পঠচেল ়ে 

প্রণাম েলরচেল, এই পরামহষবে গল্প শুনলত শুনলত হালতর োজ র্ন্ধ হল ়ে  া ়ে হারলতর।  

  

পস চজলেস েরল, মধু  াঙলত চগ ়ো পেউ র্ালঘর পোলট  া ়ে না? 

  

গলল্পর র্ক্তাচট উদাসীন  ালর্ র্লল,  া ়ে দু-এেজনা।   খন তালদর সম ়ে ফুরা ়ে।  সম ়ে 

ফুরাইলল পেউ চে আর পষচের্ীলত োেলত পালর পর দাদা! চির োল পে আর র্ােঁলি? 

  

হারীত র্লল, জেলল  ারা  া ়ে, তারা পতা সর্ অপলনলগা মতনই পজা ়োন-মদ্দ।  

রু্ড়োধুড়োরা পতা পেউ  া ়ে না।  তালগা চদন ফুরালর্ পেন? 
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পলােচট র্লল, পতমন পতমন পজা ়োন হইলল র্ালঘর ঘালড়েও পোপ র্সা ়ে।  জেললর র্াঘ 

ও মাইনলসলর ডরা ়ে।  

  

তারপর পস তার সেীচট পদচখল ়ে র্লল, এই র্াসুদাই পতা এের্ার সাক্ষাৎ  লমর মুলখ 

পলড়েচেললা, চপেন চেো োলন্ধর ওপর আইসো পড়েচেল র্াঘ, তা এই র্াসুদা টাচের পোপ 

মারল, এলের্ালর িকু্ষর উপর।  র্ালঘর পস চে চিেধখর! ও র্াসুদা, জামা খুইলো পতামার 

জখচম দাগটা দোখাও না! 

  

র্চলষ্ঠো ়ে পলােচট জামা খুলল পদখাললা র্লট চেন্তু পস চর্লবষ গল্পর্াজ ন ়ে, চনলজর 

র্ীরলত্বর পোনও অহিংোরও তার পনই।  পস র্লল, র্নচর্চর্র দ ়ো ়ে র্ালঘর হাত পেলেও 

র্ােঁিা  া ়ে, চেত মা মনসা র্ড়ে চনষ্ঠুর।  সালপর োমলড়েই পতা পর্চব মানুষ মলর।  

  

সুন্দরর্লনর গল্প শুনলত শুনলত হারীত উদ্দীি হল ়ে ওলঠ।  হলধলরর োে পেলে েুচট চনল ়ে।  

পসও পমািাখাচলর পলাে দুচটর সলে পিলপ র্সল ললি।  

  

এই চদেোর, সর্ ললিই মালের আেঁবলট গন্ধ।  প ারলর্লা মােিালানীলদর ঝুচড়েলত প্রা ়ে 

পগাটা লি  রা োলে, চর্লেললর্লা তারা খাচল ঝুচড়ে চনল ়ে পফলর।  এত  ুলদ্ধর 

ডামালডাললর মলধেও জ ়ের্ািংলা পেলে মাে র্ের্সা ়েীরা িলল আলস এপালরর র্াজালর।  

সাপ ও র্ালঘর মতনই তারা পুচলব র্া চমচলটাচরলে আর এে রেম প্রােষ চতে উপদ্রর্ 

মলন েলর, তার পর্চব চেেু না।  

  

এেটার পর এেটা নদী-নালা পার হল ়ে পসই লি এলস পলড়ে চর্রাট রা ়েমেল নদীলত।  

এর্ালরর প্রর্ল র্ষবা ়ে নদী এলের্ালর সমুলদ্রর মতন িওড়ো।  র্ড়ে র্ড়ে পঢউ।  ধু-ধু েরা 

ওপালরর তটলরখাই জ ়ের্ািংলা।  এত জললর দষলবে হারীলতর মনটা হু হু েলর, মালের 

গন্ধমাখা র্াতালস পস র্ারর্ার পজালর পজালর চনিঃশ্বাস পন ়ে।  লি প সর্ গ্রালম োলম, 

পসইসর্ গ্রালমর নাম তার খুর্ পিনা মলন হ ়ে।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 744 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

নদীর এেচদলে পিালখ পলড়ে িালষর পখত, অনেচদলে জেল।  মােধরা পোট পোট 

পনৌলোগুললা ওপালরর জেল পঘলষ জাল পফললে।   াত্রীলর্াঝাই পফরী পনৌলো  ালে এে 

গ্রাম পেলে অনে গ্রালম।  জীর্ন িলললে চনজস্ব চন ়েলম।  

  

পোট পোট গােপালা  চতব এেটা িীলপর চদলে হাত তুলল হারীত তার এে সহ াত্রীলে 

চজলেস েরল, ঐ গ্রামটার নাম েী? 

  

পলােচট র্লল, ঐটার নাম মচরিঝােঁচপ।  ওখালন গ্রাম নাই।  অরও আউগাইলল পাইলর্ন 

সাতলজচল ়ো গ্রাম।  আর এইচদলে দোলখন, ডাইন চদলে, পমািাখাচল আই ়ো পড়েলে।  

  

পমািাখাচললত চদন েতে পেলে পগল হারীত।  চডচে পনৌলো ়ে েলর ধালরোলের আরও 

েল ়েেচট গ্রাম ঘুরল।  এখালন  ুলদ্ধর পোনও চিহ্ন পনই।  এখালন মানুষজলনর সিংচমশ্রণও 

চর্চিত্র।  মুসলমান আলে, পমচদনীপুলরর চহন্দু আলে, পূর্ব র্ািংলার চেেু প্রাক্তন উিাস্তু আলে, 

উচড়েষো পেলে আসা চেেু মানুষও র্সচত চনল ়েলে, এমনচে চেেু সােঁওতালও রল ়েলে।  

োরুর সলে োরুর পোনও িি পনই।  প - ার আপনমলন িাচলল ়ে  ালে জীর্ন-সিংগ্রাম।  

  

এই সজল গ্রামে প্রােষচতে পচরলর্ব পেলড়ে হারীলতর আর প লত ইলে েলর না।  অেি 

নর্ার জনে, পগালাপীর জনে, চনলজর স্ত্রীর জনে, েললাচনর অনে মানুষজলনর জনে মালঝ 

মালঝ মন পেমন েলর।  তার এো পপট িালার্ার পোলনা চিতা পনই চেন্তু সেললে চনল ়ে 

পর্েঁলি োোলতই তার আনন্দ।  তালে চফরলত হলর্ই।  সুিচরলতর আর পোলনা পখােঁজ পস 

পা ়েচন।  পস পর্েঁলি আলে না মলর পগলে তা পে জালন।  হ ়েলতা তার পখােঁজ েরলত  াও ়োটাই 

চর্পজ্জনে।  পুচলব আর্ার তার পপেলন লাগলর্।  খর্লরর োগলজ এর মলধে এেচদন 

হারীত পলড়েচেল, পাচতপুেুর আশ্রলমর পসই স্ন োচসনী িন্দ্রালেও পুচলব পেলড়ে চদল ়েলে।  

চতচন চে জালনন সুিচরলতর খর্র? োে, সুিচরত  চদ পর্েঁলি োলে, পস চনলজ সুলখ োোর 

পিটিরা েরুে! 

  

হারীত মনিঃচস্থ্র েলর পফলল।  এখালন এখনও অলনে এমন িীপ রল ়েলে, প খালন-

মনুষের্াস।  পনই।  তার েোলম্পর েল ়েে হাজার মানুষ পতা অনা ়োলসই এখালন এলস আশ্র ়ে 
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চনলত পালর।  জেল পতা োরুর জচমদাচর র্াগানর্াচড়ে ন ়ে।  জর্রদখললর প্রশ্ন পনই।  সরোর 

র্াহাদুরলে তারা র্ললর্, আমালদর র োবন চেিংর্া েোব পডাল চদ ়ো সাহা ে েরার দরোর 

নাই।  আমালদর।  শুধু র্ািংলার মাচটলত োেলত চদন।  এই নরম মাচটলত আমরা িাষ েরর্, 

নদীলত মাে ধরর্, ললতই আমালদর িলল  ালর্।  সরোলরর গলগ্রহ হর্ার র্দলল আমালদর 

চনলজর পাল ়ে দােঁড়োর্ার সুল াগ চদন।  এলত র্ােঁিলত পাচর র্ােঁির্, ন ়ে  চদ েপালল মরণ 

োলে পতা মরর্।  

  

সরোর র্াহাদুর এই আলর্দন শুনলর্ন না? চনশ্চ ়ে শুনলর্ন।  তােঁলদর ক্ষচত পতা চেেু নাই।  

তােঁলদর অলনে র্োট পর্লি  ালর্, র্েলরর পর র্ের চরচফউচজলদর খরি টানলত হলর্ না।  

  

অলনেচদন পর হারীত পর্ব প্রফুি পর্াধ েরল।  

৪৯. িরুুটটা চনল  পগলে অলনেক্ষণ 

িুরুটটা চনল  পগলে অলনেক্ষণ, তরু্ চত্রচদর্ পসটা ধলর আলেন দু’আঙুলল।  মালঝ মালঝ 

পঠােঁলটও পোেঁ ়োলেন, পলেলট পদবলাই পনই, চত্রচদর্ লাইটার র্ের্হার েলরন না,  খন 

তখন পদবলাই ফুচরল ়ে  া ়ে, তরু্ িুরুটটা ধলর োেললও পনবার োজ হ ়ে।  চপোলডচল 

সাোলস এেটা রাো পার হর্ার উদেত  চেলত অলনেক্ষণ ধলর দােঁচড়েল ়ে আলেন চত্রচদর্।  

মালঝ মালঝই পেলম  ালে ট্রাচফে, রাো পার হর্ার সলঙ্কত জ্বলল উঠলে।  দু চদে পেলে 

আসা  াও ়ো েরলে র্েে মানুষ, চত্রচদর্ প ন এেটা নদীর পালড়ে দােঁচড়েল ়ে ঝােঁপ পদলর্ন চে 

পদলর্ন না  ার্লেন।  

  

এখন সলন্ধ সালড়ে ে’টা, অচফস পফরা নারী পুরুষরা এখলনা েুটলে চটউর্ পস্টবলনর চদলে, 

আোব সারাচদন চঝম পমলর আলে, হাও ়ো এলের্ালর র্ন্ধ, এখন প -লোলনা মুহূলতব 

তুষারপাত শুরু হলত পালর।  অলনে গালের পাতা ঝলর পগলে, আর্ার সামলন আসলে 

সুদীঘব বীত।  চত্রচদর্ এের্ার ও ারলোলটর পলেটগুললা িাপড়োললন, চতচন প  েী 
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খুেঁজলেন, পসটাই মলন পনই।  আজ অর্বে এখলনা মদেপান েলরনচন চত্রচদর্, তােঁর পঠােঁলট 

িাপা পেৌতুলের হাচস।  

  

এেজন পলাে অসার্ধালন চত্রচদর্লে এেটা পজার ধাক্কা পমলর রাো ়ে  পনলম চগল ়ে আর্ার 

চফলর এলস র্লললা।  আ’ম সেচর।  চত্রচদর্ পলােচটলে গ্রাহেই েরললন না।  ঠাণ্ডা িুরুলট 

এেটা টান চদললন।  এর্ার তােঁর পখ ়োল হললা প  তােঁর পতটিরা পপল ়েলে।  

  

ধালর োলেই পগাটা দুল ়েে পার্ আলে র্লট চেন্তু চত্রচদর্ পিনা পার্ োড়ো  ান না।  চতচন 

দ্রুত হােঁটলত লাগললন।  চমচনট দলবে পহেঁলট এেটা গচলর মলধে পোট পার্-এর দরজা 

পঠলল ঢুেললন।  প তরটা পধােঁ ়ো ়ে  চতব, এত পলােজন প  অলনলেই র্সার জা ়েগা পা ়েচন, 

দােঁচড়েল ়ে দােঁচড়েল ়ে পান েরলে।  এখালন চেল ়েটালরর উঠচত অচ লনতারা অলনলে আলস, 

তালদর পপাবাে চর্চিত্র, েোর্াতবা এর্িং হাচসও নাটেী ়ে ধরলনর।  র্ার োউন্টার এলের্ালর 

 চতব, প্রলতেেটা উেঁিু টুলল পলাে র্লস আলে, তরু্ চত্রচদর্ পঠললঠুলল এে পোলণ দােঁচড়েল ়ে 

র্েে র্ারলটিালরর উলদ্দলব পর্ব পিেঁচিল ়ে র্লললন, ‘ই চনিং, মোে!  

  

প্রা ়ে র্ষদ্ধ র্েচক্তচট চেেুলতই চত্রচদলর্র নাম মলন রাখলত পালর না, তাই পস র্লললা, 

‘ইচ চনিং, মাই পফ্রি।  অোজ ইউজু ়োল? 

  

চত্রচদর্ মাো পনলড়ে পলেট পেলে এেটা দব পাউলির পনাট র্ার েরললন।  

  

র্ারলটিারচট প্রেলম এেটা র্ড়ে োলির জালগ লাগার চদল ়ে পগল, এেটু পলর এে পপ্লট 

চডম ও সলসজ এলন রাখললা।  পসই খার্ার পবষ হলত না হলতই চত্রচদলর্র র্ী ়োর পবষ, 

তােঁলে আর চেেু র্ললত হললা না, চিতী ়ে জাগ এলস পড়েললা প্রা ়ে সলে সলে।  

  

পার্-এ পেউ শুধু মদেপান েরলত  া ়ে না, ইিংচলব পার্ হললা ইিংলরজলদর মন পখালসা 

েরার তীেবস্থ্ান।  শ্রচমে চেিংর্া অচফস লােবরা সলন্ধলর্লা পালর্ এলস েো ়ে েো ়ে রাজা 

উচজর মালর, রু্চদ্ধজীর্ীরা তালদর পিল ়েও উচ্চদলরর রু্চদ্ধজীর্ীলদর মুণ্ডপাত েলর, এ 

োড়োও অলনলে আলস র্উল ়ের সলে পর্চব সম ়ে না োটার্ার জনে।  পার্-এ সাধারণত 
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পেউ িুপিাপ এো এো মদ খা ়ে না, এখালন চন ়েম হললা, োোোচে চতন িারজনলে 

তুচম এে রাউি খাও ়োও, তারপর তারাও প্রলতেলে এে রাউি েলর খাও ়োলর্।  এলত 

অনেলদর খাও ়োলনাও হললা, অেি খরিও পর্চব পড়েললা না।  

  

চত্রচদর্ অর্বে এর র্েচতক্রম।  এই পার্-এ চতচন প্রা ়েই আলসন র্লল পর্ব েল ়েেজন তােঁর 

মুখ পিনা, চেন্তু পিাখালিাচখ হলল নড়ে েরা োড়ো চত্রচদর্ োরুর সলে েো র্ললন না।  

চতচন সর্ সমল ়েই োউন্টালর এলস দােঁড়োন, র্ারলটিার, প  এই পার্-এর মাচলেও র্লট 

তার সলে দুলটা এেটা েো হ ়ে।  

  

এখালন প্রা ়ে সর্াই ও ারলোট খুলল ঝুচলল ়ে রালখ হোেঁঙালর।  প তরটা পর্ব গরম, তরু্ 

চত্রচদর্ ও ারলোট পখাললন চন।  তােঁর চর্চ ্ন  পলেলট অলনে চেেু োলে।  পালবর পলােচট 

িলল  াও ়ো ়ে চতচন এেটা উেঁিু টুল পপল ়ে পগললন।  অনেচদন চতচন পলেট পেলে পোলনা 

র্ই র্ার েলর পড়েলত শুরু েলরন, আজ র্ার েরললন এেটা পোট্ট, সাদা, পিৌলো োডব।  

পসটা এেটা সামানে চ চজচটিং োডব, অেি পসটার চদলেই পিল ়ে রইললন এে দষচটিরলত, 

মুলখ মুিচে মুিচে হাচস।  

  

আজ চটউর্ পট্রলন আসর্ার সম ়ে চত্রচদলর্র চঠে মুলখামুচখ র্লসচেললন রাতুল।  চত্রচদলর্র 

র্ালের্নু্ধ পসই রাতুল, র্লম্ব পেলে চর্পত্নীে হল ়ে পফরার পলর  ােঁর সলে আর্ার নতুন েলর 

ঘচনষ্ঠতা হ ়ে।  পসই রাতুল লিলন! চত্রচদর্ অনেমনস্ক স্ব ালর্র মানুষ, পট্রলনর সহ াত্রীলদর 

চদলে চতচন নজরই পদন না, পট্রলন উলঠই র্ই খুলল র্লসন।  রাতুল চনশ্চ ়েই পদলখচেললন, 

অতত দু’ চতনচট পস্টবন মুলখামুচখ র্লস পেলেও রাতুল এের্ারও চত্রচদর্লে ডালেনচন।  

হঠাৎ েী 

  

এেটা র্ািংলা েো শুলন চত্রচদর্ মুখ তুলললন।  রাতুললে পদলখও চত্রচদর্ প ন চনলজর 

পিাখলে চর্শ্বাস েরলত পারচেললন না।  পট্রলনর োমরা ়ে  ারতী ়ে পর্ব চেেু োলে, র্ািংলা 

েোও পবানা  া ়ে, চেন্তু এ প  সচতেই রাতুল।  
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চত্রচদলর্র সলে পিাখালিাচখ হলতই রাতুল উলঠ দােঁড়োললন।  পট্রলনর গচত মন্থর হল ়ে এলসলে, 

এেটা পস্টবলন োমলর্।  রাতুল পালবর এে মচহলালে র্লললন, এলসা! মচহলাচট এেটু 

অর্াে হল ়ে চজলেস েরললন, এখালন পেন! রাতুল আর্ার পজার চদল ়ে র্লললন, এলসা! 

  

এে মুহূলতবর জনে চত্রচদলর্র মলন হল ়েচেল মচহলাচট প ন অচর্েল সুললখা।  পসই রেম 

তদঘবে, মাো  চতব িুল, টানা টানা দুচট গ ীর পিাখ, এেই রেম বরীলরর গড়েন।  পর 

মুহূলতবই চত্রচদর্ রু্ঝললন, সুললখা েী েলর হলর্? সুললখা পতা আর পনই, তাোড়ো মাত্র 

এই েল ়েেচট র্েলর চতচন চে সুললখার মুখখানা  ুলল পগললন? অনে পোলনা পমল ়েই 

সুললখা হলত পালর না।  সুললখা চেল ইউচনে! 

  

চত্রচদর্লে পদলখও রাতুল এচগল ়ে  াচেললন দরজার চদলে, চত্রচদর্ হত লম্বর মতন 

র্লললন, রাতুল! তুচম ইিংলোলি েলর্ এলল? 

  

রাতুল  ুরু েুেঁিলে অচতব ়ে েষচত্রম  দ্রতার সলে র্লললন, আই অোম অোলফ্রড… 

  

চত্রচদর্ র্লললন, আমা ়ে চিনলত পারলে না? আচম চত্রচদর্! 

  

রাতুল মহা চর্স্মল ়ের  ার্ পদচখল ়ে র্লললন, চত্রচদর্? এ রেম পিহারা েরলল েী েলর, 

সচতে আচম চিনলত পাচরচন।  

  

পট্রনটা প্রা ়ে পেলম এলসলে, এখলনা দরজা পখালল চন।  রাতুল র্লললন, আমা ়ে এখালন 

নামলত হলর্, এেটা জরুচর োজ আলে।  

  

চত্রচদর্ র্লললন, তুচম পোো ়ে আলো? পতামার সলে প াগাল াগ হলর্ েী েলর? 

  

দরজা খুলল পগলে, আর অলপক্ষা েরার উপা ়ে পনই, পপেলনর পলােরা পঠললে, রাতুল 

দ্রুত পলেট পেলে এেটা োডব র্ার েলর চত্রচদলর্র হালত গুেঁলজ চদল ়ে র্লললন, পটচললফান 

েলরা! তারপর সচেনীর পোমলর হাত চদল ়ে পনলম পগললন প্লোটফলমব।  
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পট্রনটা আর্ার পেলড়ে  ার্ার পর চত্রচদলর্র মলন হল ়েচেল, চতচনও পনলম পড়েললন না পেন? 

তােঁর এমন চেেু রাজো ব চেল না, চেেুক্ষণ রাতুললর সলে েো র্লল আর্ার পলরর পট্রলন 

উলঠ পড়েলত পারলতন।  চেন্তু এেটু এেটু েলর চতচন উপলচি েরললন প  রাতুললর 

র্ের্হারটাই চেল অস্বা াচর্ে।  চত্রচদলর্র পিহারা চে এতই র্দলল পগলে প  এেজন ঘচনষ্ঠ 

র্নু্ধও তােঁলে চিনলত পারলর্ন না? চত্রচদলে পদখার পলরই রাতুল ধড়েফড়ে েলর পনলম প লত 

িাইললন, চত্রচদর্ চনলজর মুলখ না র্ললল রাতুল  চর্ষেলত পোলনা প াগাল াগ েরারও 

ইলে প্রোব েলরনচন।  

  

রাতুললর সলে এেজন মচহলা, পস চে রাতুললর স্ত্রী? মচহলাচটর সলে রাতুললর র্ের্হালর 

 লেটির ঘচনষ্ঠতা চেল।  রাতুল আর্ার চর্ল ়ে েলরলে? এত সহলজ পস সুললখালে  ুলল প লত 

পারললা? রাতুল  াগের্ান।   ারা সহলজ অলনে চেেু  ুলল প লত পালর, তারাই রু্চঝ 

জীর্লন সােবে হ ়ে।  এই ে’ র্েলরও পিহারা এেটুও টো ়েচন রাতুললর, তােঁলে অনা ়োলস 

এখলনা পোলনা চক্রলেট চটলমর েোপলটন েরা  া ়ে।  

  

সুললখার মষতুের পর রাতুল আর পোলনা সম্পেবই রালখনচন চত্রচদলর্র সলে।  সুললখার 

আত্মহতোর জনে রাতুল আর বাজাহান দু’জলনই চত্রচদর্লে দা ়েী েলরচেললন, প ন 

চত্রচদর্ই চনলজর হালত সুললখার গাল ়ে আগুন ধচরল ়ে চদল ়েচেললন।  

  

হোেঁ, দা ়েীই পতা চত্রচদর্! চতচন চনলজ তা অস্বীোর েরলত পালরন না! সুললখা চত্রচদলর্র 

জনে অনে সমে প্রললা ন জ ়ে েরলত পপলরচেল, তরু্ চত্রচদর্ তালে মুচক্ত চদলত 

পিল ়েচেললন।  েী েচঠন, চনমবম পসই মুচক্ত, েী েলর চত্রচদর্ উচ্চারণ েরলত পপলরচেললন 

পসই েো! অপমালন নীল হল ়ে চগল ়ে সুললখা র্ললচেললন, তুচম িাও, আচম িলল  াই! 

  

এে িুমুলে তষতী ়ে র্ী ়োরচট পবষ েরললন চত্রচদর্, খাচনেটা ঝরঝর েলর পড়েললা তােঁর 

রু্লের জামা ়ে।  োলির জাগচট োউন্টালর ঠুলে চত্রচদর্ আর্ার পনর্া িুরুটটা পঠােঁলট 

গুজললন।  
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মোে আর এে জাগ র্ী ়োর চনল ়ে এলস চত্রচদলর্র পঠােঁট পেলে িুরুটটা পেলড়ে চনল।  এেটা 

লম্বা নতুন িুরুট চত্রচদলর্র পঠােঁলট লাচগল ়ে চদল ়ে লাইটালর ধচরল ়ে চদল ়ে র্লললা, চদস ইজ 

অন দা হাউজ! 

  

চত্রচদর্ হাত পনলড়ে ধনের্াদ জানাললন শুধু, মোলের সলে পোলনা েোর্াতবা র্লার ইলে 

পনই তােঁর এখন।  

  

েতচদন আলগ এলদলব এলসলে রাতুল? চনেে পর্ড়োলত এলল পেউ োডব োলপ না।  োলডব 

রাতুললর অচফস ও র্াচড়ের চঠোনা ও পফান নাম্বার।  পলারাইড েম্পাচন, হোেঁ, পদলব োেলত 

রাতুল পলারাইলডরই র্ড়ে অচফসার চেল।  হ ়েলতা দু চতন র্ের ধলরই এখালন আলে।  লিলন 

রাো ়ে ঘালট পিনা োরুর সলে পদখা হল ়ে  াও ়োটাই অস্বা াচর্ে।  চত্রচদর্ও আলগ লিলন 

োেলতন না, মাস েল ়েে হললা িােচর র্দল েলর এলসলেন।  

  

পার্-এ তহ-হিা র্াড়েলে, পগাটা চতলনে ওল ়েস্ট ইচি ়োন পেলল গাল ়ে পলড়ে পালবর 

পলােলদর সলে ঝগড়ো র্াধাললা।  চত্রচদলর্র পোলনাচদলে  ূলক্ষপই পনই।  চতচন পসই পোট্ট 

োডবটাই পদখলেন এেদষচটিরলত, প ন তালত পলখা আলে অলনেচদলনর ইচতহাস।  

  

পগাটা িালরে র্ী ়োর পবষ েরার পর চত্রচদলর্র অনে েো মলন পলড়ে পগল।  তাড়োতাচড়ে 

চতচন উেঁিু টুল পেলে পনলম পড়েললন, োউন্টালরর ওপলর রাখললন দু’ পাউি চটপস।  

পর্চরল ়ে এলস চতচন চটউলর্র জনে না পনলম এেটা টোচি ধলর িলল এললন পগাল্ডাসব গ্রীলন।  

িুরুটটা আর্ার চনল  পগলে, ধরার্ার েো পখ ়োল পনই।  

  

চত্রচদর্লে পদলখই তুতুল  ুরু েুেঁিলে র্লললা, চত্রচদর্মামা, আর্ার তুচম চটপচস হল ়ে 

এলসলো? পতামালে পতা র্ললইচে, আলম এটা পেন্দ েলর না! 

  

চত্রচদর্ পসই র্েুচন অগ্রাহে েলর উদাসীন ালর্ হাসললন।  তারপর র্লললন, আসলল এই 

রেম সমল ়েই আচম সুস্থ্ োচে, পতারা রু্চঝস না! আলম েই পর? 
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তুতুল র্লললা, সাজবাচরলত চডউচটলত পগলে।  চফরলত পদচর হলর্।  

  

পসাফা ়ে র্লস পলড়ে চত্রচদর্ পর্ব ব্ েলর এেটা পঢেুর তুলললন।  পজালর পজালর চনশ্বাস 

চনল ়ে র্লললন, পর্ব  াললা রা্ন ার গন্ধ পর্চরল ়েলে, চিিংচড়ে মাে, তাই না? তুতুল তুই পতা।  

আমালে পোলনাচদনও পনমত্ন  েলর খাও ়োস না! 

  

তুতুল র্লললা, খাও ়োলত পাচর, চেন্তু পসচদন চড্রিংে েলর আসলত পারলর্ না।  এখালনও 

মদ পালর্ না।  

  

–মুসলমালনর র্উ হল ়ে তুই আরও পর্চব অোচন্ট-চড্রিংচেিং হল ়ে পগচেস! ওলর র্ী ়োরলে 

পেউ মদ র্লল না! আসল মদ খালর্া এখন! 

  

ও ারলোলটর পলেট পেলে এেটা পোট চবচব র্ার েলর চত্রচদর্ খাচনেটা স্কি গলা ়ে 

ঢালললন।  

  

তুতুল রীচতমতন রাগ েলর ঝােঁঝাললা গলা ়ে চেেু র্ললত চগল ়েও পেলম পগল।  চর্লললত 

প্রেম এলস তুতুল  খন অসহা ়ে অর্স্থ্ার মলধে পলড়েচেল, তখন চত্রচদর্ তালে দুলবা পাউি 

চদল ়েচেললন না িাইলতই।  তুতুল অর্বে টাোটা পবাধ েলর চদল ়েলে, চেন্তু পসই উপোর 

চে প ালা  া ়ে? তাোড়ো চত্রচদর্ প  তুতুল আর আলমলে সচতেোলরর পস্নহ েলরন, 

তালতও পোলনা সলন্দহ পনই।  

  

তুতুল োর ালর্ র্লললা, চত্রচদমামা, তুচম পেন এমন ালর্ চনলজলে পবষ েরলো! আচম 

অলনের্ার র্ললচে,  া হর্ার তা পতা হল ়েই পগলে, তুচম পুলরালনা েো  ু লল  াও! তুচম 

পমালটই চগচট নও! রালগর মুহূলতব মানুষ ও রেম অলনে েোই র্লল পফলল! 

  

চত্রচদর্ এে দষলটির পিল ়ে রইললন তুতুললর চদলে।  সুস্থ্ হল ়ে উঠলত  লেটির সম ়ে চনল ়েলে 

তুতুল, এখন অলনেটা  াললা আলে।  চেন্তু তার মুলখর ফোোলস  ার্টা  া ়ে চন, তার 

হােঁটার মলধে এেটা টলমলল  ার্ আলে, তরু্ পস পজার েলরই চনলজলে পুলরাপুচর চফট 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 752 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

প্রমাণ েরার পিটিরা েলর।  আলম অর্বে তালে োলজ প াগ চদলত পদ ়েচন, চেন্তু পস এো 

এো র্াইলর পর্লরা ়ে।  আজ বাচড়ের র্দলল এেটা হাউস পোটব পলর আলে তুতুল, মাোর 

সর্ িুল পখালা, তার পিাখ দুচটলত ষষৎ সজল  ার্।  

  

চত্রচদর্ র্লললন, হোেঁ, এর্ার র্দলল  ালর্া, সম ়ে হল ়েলে, আজ এেজনলে 

পদখলাম…হোেঁলর তুতুল, তুই বাজাহালনর চঠোনাটা জাচনস? 

  

তুতুল আর্ার তীক্ষ্ণ হল ়ে চগল ়ে র্াচ্চালে র্েুচন পদর্ার  চেলত র্লললা, না তুচম বাজাহান 

সালহলর্র সলে পদখা েরলর্ না।  পতামরা পদখা হললই ঝগড়ো েলরা।  

  

–নালর, ঝগড়ো েরলর্া না।  বাজাহালনর সলে আচম খারাপ র্ের্হার েলরচে, তার োলে 

ক্ষমা িাইলর্া।  

  

–তার র্াচড়ে চগল ়ে তুচম ক্ষমা িাইলর্! পসটারও পোলনা দরোর পনই, তুচম র্রিং ওর নালম 

এেটা পনাট চললখ চদও, আমরা পপৌেঁলে পদলর্া।  তলর্ তাড়োতাচড়ে চদও, চত্রচদর্মামা, আমরা 

সিাহ দু’ এলের মলধে েলোতা  াচে।  পতামার োরুলে পোলনা খর্র পদর্ার আলে পতা 

র্ললা! 

  

েলোতার প্রসলে চত্রচদর্ পোলনা আগ্রহ প্রোব েরললন না।  আর এে পঢােঁে পান েলর 

মলদর পর্াতলটা ়ে চেচপ আেঁটললন।  তারপর উলঠ দােঁচড়েল ়ে চজলেস েরললন, তালদর 

পটচললফান পনাট রু্েটা পোো ়ে? 

  

তুতুল র্লললা, চিিংচড়ে মালের তরোচর পর্েঁলধচে।   াত হ ়েচন এখলনা।  তুচম দুলটা পটাস্ট চদল ়ে 

এেটু খালর্ আমার রা্ন া! র্লসা, আচম গরম েলর চদচে একু্ষচন! 

  

–েো পঘরার্ার পিটিরা েরচেস পেন পর, তুতুল? আচম চেেুই খালর্া না।  আই পন ার পটইে 

এচনচেিং সচলড আফটার সানডাউন! পার্-এ চডম আর সলসজ পখল ়েচে, পপট  লর পগলে! 

  

–পরাজ পরাজ তুচম র্াইলরর ঐসর্  াজা ুচজ, গারলর্জ ফুড খাও? 
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–নাউ আ ডক্টর ইজ চস্পচেিং! তুই বাজাহালনর চঠোনাটা আমালে চদচর্ চে চদচর্ না র্ল? 

  

–চঠোনা আমালদর োলে পলখা পনই।  

  

-–পফান নাম্বার োেলল চঠোনা জানা রু্চঝ বক্ত চেেু! 

  

–তুচম পেন শুধু শুধু ওর র্াচড়েলত  ালর্? চত্রচদর্মামা, বাজাহান সালহর্ তার পলরও 

অলনের্ার এলসলেন এখালন।  পতামার পসচদনোর র্ের্হালর উচন পমালটই রাগ েলরনচন।  

উচন রু্লঝলেন প  তুচম আমার জনে চিতা েলর খুর্ আপলসট হল ়েচেলল।  তুচম পর্াধ হ ়ে 

প লর্চেলল, আচম আর র্ােঁিলর্া না, মলরই  ালর্া! 

  

–র্ালাই ষাট! তুই মরচর্ পেন? পতালদর মতন পেলললমল ়েরা মলর পগলল এই পষচের্ীটা 

আরও শুেলনা আর চর্চেচর হল ়ে  ালর্! েই, পতালদর পনাট রু্েটা পদখাচর্ না? 

  

োললা রলঙর পনাট রু্েটার প তলরর খালপ অলনেগুললা োডব পগােঁজা।  তার মলধে সর্লিল ়ে 

ওপলররটাই বাজাহালনর।  সুদষবে, আই চর চফচনব োগলজ োপা, তালত বাজাহালনর 

চনজস্ব র্ের্সা প্রচতষ্ঠালনর নাম, দু’চতনচট পফান নাম্বার ও চঠোনা রল ়েলে।  

  

তুতুল লজ্জা পপল ়ে র্লললা, ও-মা, এই োডবটা প  এখালন আলে আচম জানতাম না, সচতে 

চর্শ্বাস েলরা, আলম েখন পরলখলে … 

  

চত্রচদর্ র্লললন, আচম পতালে চর্শ্বাস েরচে পর, তুতুল।  এমন চেেু র্োপার পতা ন ়ে।  এই 

োডবটা আচম চনলুম আজ, পলর পফরত চদল ়ে  ালর্া।  দোখ, এলদর পেলেও অলনে 

পর্চবচদন আচম চর্লললত আচে, চেন্তু আমার পোলনা োডব পনই! পেউ আমার চঠোনা জালন 

না।  ইজট ইেঁট ফাচন! হািঃ হািঃ হািঃ হািঃ! 

  

তুতুল ওর হাত পিলপ ধলর র্োেুল ালর্ র্লললা, চত্রচদর্মামা… 

  

–েী পর? 
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–তুচম েো দাও–  

  

–েো চদচে পর তুতুল! আই বোল পন ার চমসচর্লহ  উইে বাজাহান! আমালদর দু’জলনর 

মলধে এেটা েমন র্লিজ আলে।  

  

হাতটা োচড়েল ়ে চনল ়ে তুতুললর মাো ়ে পরলখ চত্রচদর্ র্লললন, পর্েঁলি োে, পর্েঁলি োে, মষতুের 

েো েখলনা চিতা েচরস না।  মষতুে র্ড়ে ঠাণ্ডা, র্ড়ে  ালগার রেলমর ফাইনোল।  

  

ষষৎ স্খচলত পাল ়ে পর্চরল ়ে পগললন চত্রচদর্।  আর্ার এেটা টোচি ধরললন।  বাজাহালনর 

মতন এেজন র্েে মানুষলে চর্না অোপল ়েন্টলমলন্ট র্াচড়েলত পাও ়ো  ালর্ চে না পসেো 

চিতাও েরললন না।  

  

চনচদবটির চঠোনা ়ে পপৌেঁলোলনার পর পর্ল চদলত দরজা খুলল চদললন স্ব ়েিং বাজাহান।  চত্রচদলে 

পদলখ চর্স্ম ়ে পগাপন েলর েলঠার মুলখ চতচন চজলেস েরললন, ইল ়েস?  

  

চত্রচদর্ র্লললন, ইল ়েস আর্ার েী? আচম পতামার সলে দু এেটা েো র্ললত এলসচে।  

আচম চে পতামার অলিনা প  এমন দরজা আটলে দােঁচড়েল ়ে আলো? 

  

বাজাহান র্লললন, আচম এখন এেটু এনলগজড আচে।  আমার র্াসা ়ে েল ়েেজন পগস্ট 

রল ়েলেন।  

  

চত্রচদর্ প্রেষত মাতাললর মতন ফুরফুলর ালর্ পহলস র্লললন, র্াসা ়ে? এতচদন চর্লললত 

পেলেও পাচখর র্াসা োড়েলত পারলল না? পগস্ট আলে পতা েী হল ়েলে? আচম অলপক্ষা 

েরলর্া।  পগস্ট িলল পগলল পতামার সলে েো র্ললর্া।  জরুচর েো! 

  

বাজাহান আরও চেেু র্ললত  াচেললন, চত্রচদর্ তােঁলে প্রা ়ে পঠললই ঢুলে পড়েললন প তলর।  
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র্াইলরর ঘলরর পসাফাগুচল ফােঁো, োলপবলটর ওপলর র্লস আলে পােঁি ে জন  ুর্ে ও দু 

জন  ুর্তী।  তালদর সামলন েড়োলনা অলনে োগজপত্র ও পর্ব চেেু পাউলির পনাট।  সর্াই 

চত্রচদর্লে পদলখ চর্েত হল ়ে েো র্ন্ধ েলর পিল ়ে রইললা।  

  

চত্রচদর্ পোলন্টর দু’ পলেলট হাত চদল ়ে দােঁচড়েল ়ে ষষৎ দুললত দুললত র্লললন, সর্েটা 

মুসলমান।  পাচেোন  াঙার ষড়ে ন্ত্র হলে।  র্ািংলালদব! র্ল্ডারডোস্! পাচেোন প লঙ 

র্ািংলালদব ততচর হললই র্া েী এমন হাচতলঘাড়ো লা  হলর্? এচনওল ়ে, ইউ পম ইগলনার 

মাই পপ্রলজনস! আচম পেউ না! 

  

পসই  ুর্লেরা বাজাহালনর চদলে সপ্রশ্ন ালর্ তাোললা।  বাজাহান চর্েত ালর্ র্লললন, 

চঠে আলে, পতামরা এর্ার গুচেল ়ে পফললা! েো পতা হল ়েই পগল।  পনেস্ট েোলম্পন হলর্ 

সালসি-এ।  আমরা র্ারট্রাি রালসললে চদল ়ে এেটা অোচপল েরালর্া।  

  

চত্রচদর্ এেজলনর প্রা ়ে ঘালড়ের োলে র্লস পলড়ে র্লললন, পতামরা সর্ সাচ্চা মুসলমান, 

সলন্ধর পর লুচেল ়ে লুচেল ়ে চমচটিং েলরা, চেন্তু মদ খাও না।  আচম র্োটা এে ব্লাচড চহন্দু, 

আ ব্লাচড ড্রাঙ্ক অোজ ওল ়েল, আচম এই সম ়ে মদ খাই।  আচম পতামালদর চডসটার্ব েরলর্া 

না, র্াট পম আই হো  আ গ্লাস অোি সাম ব্লাচড আইস? 

  

বাজাহান র্লললন, র্সুন, সর্ চদচে।  

  

োর্াডব খুলল চতচন গ্লাস, পসাডার পর্াতল, এেচট ব্লোে পললর্ল স্কলির পর্াতল র্ার 

েরললন।  

  

প তলর চগল ়ে র্রফও চনল ়ে এললন।  এেটা পোট পটর্ল পটলন তার ওপলর সর্ চেেু পরলখ 

র্লললন, চপ্লজ পহল্প ইল ়োরলবলফ।  

  

চত্রচদলর্র উত্তলরাত্তর পনবা র্াড়েলে।  এর মলধেই চতচন চনলজর পর্াতললর োেঁিা হুইচস্কলত 

আরও দু চতন িুমুে চদল ়েলেন।  এর্ার চতচন পঠােঁট পর্েঁচেল ়ে র্লললন, পহলপ ইল ়োরলবলফ।  
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ইিংলরচজ  াষার সর্লিল ়ে খারাপ ব্! পমাস্ট হোেঁেচনড এিলপ্রবান, শুনললই আমার গা 

জ্বালা েলর।  আলর র্ার্া, চনলজর মদ চনলজর পগলালস ঢাললর্া।  তালেই র্লল পহলপ ইল ়োর 

পবলফ! চডসগাসচটিং! ওিঃ পহা, আচম আপনালদর চডসটার্ব েরচে, তাই না! দুিঃচখত, 

দুিঃচখত, ইউ চপ্লজ পগা অোলহড! আর আচম পোলনা েো র্লর্ না।  তলর্, বাজাহান  াই ়ো, 

পতামার ঐ ফোচন্স স্কি আচম খালর্া না! প  র্াচড়ের পহাস্ট চনলজ চড্রিংে েলর না, তার মদ 

আচম দুই না।  আচম আমার চনলজর পর্াতল পেলে খালর্া।  ওলে? পতামরা চমচটিং েলরা, 

আচম চস্পেচট নট! 

  

 ুর্লের দল টাো প ়েসাগুললা গুলন তুলল এেচট প লল লটর গ ়েনার র্ালি  রললা।  

তারা।  রু্লঝ চনল ়েলে প  আজ আর পোলনা আললািনা হলর্ না।  তরু্ দু এেটা েোলতও 

েো র্ালড়ে।  সামলনর সিালহই ফাি পরইচজিং-এর জনে েনসাটব আলে, পস চর্ষল ়ে চেেু 

েো না র্লললই ন ়ে।  

  

চত্রচদর্ আর পোলনা মতর্ে না েলর িুপিাপ মদ পখল ়ে প লত লাগললন।  তােঁর পঠােঁলট এেটা 

অচ র্েচক্তহীন হাচস পললগই আলে।  তােঁর পিালখ সুদূর দষচটির।  

  

এেটু পলর বাজাহালনর অচতচেরা চর্দা ়ে চনল ়ে িলল পগল।  তারা  দ্রতাসূিে দু এেটা 

েো র্ললতও িাইললা চত্রচদলর্র সলে, চেন্তু চত্রচদর্ গ্রাহেই েরললন না।  চতচন অনে চেেুলত 

চর্ল ার।  

  

বাজাহান সর্াইলে দরজা প বত পপৌেঁলে চদল ়ে চফলর এলস অতেত চনচলবি  চেলত র্লললন, 

নাও, পহা ়োট েোন আই ডু ফর ইউ? 

  

চত্রচদর্ পঘার প লঙ েল ়েে পলে পিল ়ে রইললন বাজাহালনর চদলে।  তারপর চর্দ্রূলপর 

সুলর র্লললন, তুচম এত অচডবনাচর েলর্ পেলে হল ়ে পগলল, বাজাহান? পহা ়োট েোন আই 

ডু ফর ইউ? এটা চে ইিংচরচজ, না তার আর্ালরবন? পেউ চে োরুর জনে সচতে চেেু 

েরলত পালর?  ত রালজর পদাোনদাররা এই েো র্লল।  শুনলত শুনলত োন ঝালাপালা! 
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তুচম বাজাহান চসরাজ, তুচম এেজন পবিবপী ়োর-চর্লবষে, পতামার মুলখ এত সাধারণ 

েো? 

  

বাজাহান পিা ়োল আড়েটির েলর র্লললন, ফরলগট পবিপী ়োর! আপচন আমার োলে েী 

জরুচর েো র্ললত এলসলেন, পসটাই র্লল পফলুন।  আচম এেটু তাড়োতাচড়ে শুলত  াই! 

  

চত্রচদর্ আলর্গ মচেত গলা ়ে র্লললন, বাজাহান, পতামার সলে েতচদন আচম পবিপী ়োর 

চর্ষল ়ে পনাট এিলিি েচরচন! এলদলবর অচধোিংব ইিংলরজই পবিপী ়োলরর দু’চতন 

লাইনও মুখে র্ললত পালর না।  র োঙ্ক ইচডল ়েটস।  এেচদন এে র্োটা পদাোনদারলে 

র্ললুম, মোড অোজ দা সী. অোি উইি, পহাল ়েন পর্াে েনলটন্ট, হুইি ইজ দা 

মাইচট ়োর… তা পস ফোলফোল েলর তাচেল ়ে রইললা।  আচম র্ললুম।  ওলর র্োটা, এ 

পতালদরই মহােচর্র রিনা, হোমলললটর মাল ়ের সিংেল্প, তাও চেেু পর্ালঝ না।  প ন 

হোমলললটর নামও পবালনচন! 

  

বাজাহান েলঠার গলা ়ে র্লললন, চত্রচদর্র্ারু্, এত রালত্র আচম এই চর্ষ ়ে চনল ়ে আললািনা 

েরলত আগ্রহী নই।  আপনার  চদ অনে চেেু… 

  

তালে র্াধা চদল ়ে চত্রচদর্ র্লললন, আজ রাতুললর সলে পদখা হললা।  

  

প্রা ়ে আমূল িমলে উলঠ, েণ্ঠস্বর পুলরা র্দলল বাজাহান চজলেস েরললন, পে? োর সলে 

পদখা হল র্লললন? 

  

চত্রচদর্ হাসলত হাসলত র্লললন, রাতুল, রাতুল, মলন পনই? পসই প  অোেচলট ও পপ্রচমে, 

চর্রহী ও চর্ল ়ে পাগলা, অচত সাধারণ এেচট জীর্, পোলনাচদন েচর্তা পলড়েচন, পড়েললও 

পর্ালঝচন, পসই রাতুল এখন লিলন।  

  

বাজাহান চজলেস েরললন, পস পোো ়ে োলে? 
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চত্রচদর্ র্লললন, চঠে আমার মলনও এই প্রশ্ন পজলগচেল।  পস পোো ়ে োলে? পস চনচশ্চত 

পোোও না পোোও োলে।  পস সাধারণ এেজন টুচরস্ট ন ়ে।  পস এলদলব আলে পর্ব 

চেেুচদন।  বাজাহান, তুচম, আচম আর রাতুল, দোট ওল্ড চিসাম! আর্ার আমরা চমট 

েরলত পাচর না? ধলরা আমরা চতনজলন এে সলে র্লস আড্ডা চদলত চদলত প্লোনলিলট 

সুললখালে ডােলুম! 

  

বাজাহান র্েগ্র ালর্ চজলেস েরললন, চত্রচদর্, তুচম রাতুললে পোো ়ে পদখলল? পস চে 

এলদলব আরও চেেুচদন োেলর্? 

  

চত্রচদর্ র্লললন, প্লোনলিট র্োপারটালে তুচম হ ়েলতা পর্াগাস মলন েরলত পালরা আমারও 

খুর্ এেটা চর্শ্বাস পনই।  তরু্ পতা, চর্লবষ এেজলনর েো চিতা েলর চতনজলনর এে 

হও ়ো।  আমরা মাো ়ে মাো পঠোলর্া।  আমালদর  াইলেবান সিাচরত হলর্ এে মাো 

পেলে অনে মাো ়ে, তালতই সুললখা আর্ার চফলর আসলর্ চতনজলনর োলে।  

  

বাজাহান উলত্তচজত  ালর্ র্লললন, চত্রচদর্, সুললখা সম্পলেব এতটা অর্লসড োোর 

পোলনা মালন হ ়ে না।  জীচর্লতরা  খন হাচরল ়ে  া ়ে, তখন তারা র্ড়ে পর্চব হাচরল ়ে  া ়ে।  

তুচম মলন মলন এখলনা প  সুললখার স্মষচত নারিার েরলে, পসটা পতামার মনগড়ো এে 

নারী।  পস আসলল সুললখা ন ়ে! 

  

চত্রচদর্ ঠাট্টার সুলর র্লললন, েোঙ্কস ফর ইল ়োর অোড াইস! ও ার চসমচপ্লচফলেবান! 

সর্ চেেুরই তুচম এেটা র্োখো চদলত পালরা, তাই না? পতামার মলন তা হলল সুললখার 

পোলনা স্মষচত পনই? পর্িারা সুললখা, পস মলর চগল ়েও পহলর পগল! রাতুলই তা হলল  াললা 

আলে, পস অনে পমল ়ের োলে সাত্বনানা পপল ়েলে! 

  

বাজাহান চজলেস েরললন, রাতুল পোো ়ে? 

  

চত্রচদর্ পলেট পেলে োডবটা র্ার েলর, পসটা ঝলটা পোলনা হীলর চেিংর্া আসল এই  চেলত 

উলট পালট পদখলত পদখলত র্লললন, এই প  এখালন, এ পদলবই! 
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বাজাহান হাত র্াচড়েল ়ে র্লললন, োডবটা আমালে দাও! 

  

চত্রচদর্ র্লললন, আর এে পর্াতল পসাডা! আর এেটু পান েরলর্া।  মলন হলে, আজ 

রাতটা পতামার এখালনই শুল ়ে োেলত হলর্।  তুচম আমালে  চদ অর্বে তাচড়েল ়ে না দাও, 

বাজাহান! র্ল ়েস হল ়েলে, হােঁটুলত র্েো হ ়ে, পর্চব রাচত্তলর রাো ়ে পর্রুলত   ়ে পাই! তলর্, 

এেচদন রাতুললে ডােলর্া, আমরা চতনজন এে সলে— 

  

–োডবটা আমালে দাও, চত্রচদর্! 

  

–না! এত র্েে হলো পেন? আচমই সর্ র্ের্স্থ্া েরলর্া।  চর্চিত্র ালর্ পহলস বাজাহান 

র্লললন, চঠে আলে, চদও না! আমার স্মষচত বচক্ত  াললা, তুচম প  এের্ার পদখালল তালত 

আমার পটচললফান নাম্বারগুললাও মুখে হল ়ে পগলে।  রাতুললর সলে চবগচগরই আমার পদখা 

হলর্! চেন্তু পসখালন তুচম োেলর্ না।  ওর সলে আমার পর্াঝােঁপড়ো র্াচে আলে।  

৫০. হঠাৎ লণ্ডলনর র্ের্সা গুচটল ়ে 

হঠাৎ লণ্ডলনর র্ের্সা গুচটল ়ে পফললত শুরু েরললন বাজাহান।  চতচন পোনওচদন োরুর 

সলে পাটবনারচবলপ চর্জলনস েলরন না, চনলজর পিটিরালতই লণ্ডলন সুচতর্স্ত্র, পতা ়োলল এর্িং 

োলপবট আমদাচনর র্ের্সা পর্ব জচমল ়ে তুললচেললন, এেখানা চনজস্ব ও ়েোরহাউজ  াড়ো 

চনল ়ে পরলখলেন।  এমন র্ের্সা র্ন্ধ েলর পদর্ার পোলনা মালনই হ ়ে না, তরু্ চতচন অচস্থ্র 

হল ়ে উঠললন।  েলোতা পেলড়ে ঢাোলত চগল ়েও চতচন পর্চব চদন মন র্সালত পালরনচন।  

চতচন খুর্ েম মানুলষর সলেই সহজ ালর্ চমবলত পালরন, চেন্তু পোলনা এে জা ়েগা ়ে 

র্েলরর পর র্ের োেলল পচরচিলতর সিংখো পর্লড়েই  া ়ে।  তালদর সেললর সলেই চনখুেঁত 

 দ্র র্ের্হার েলরন।  চতচন, অেি প তলর প তলর চর্রচক্ত পর্াধ পেলেই  া ়ে।  

  

এত চদলনও আর চর্ল ়ে েরললন না বাজাহান।  তােঁলদর েলোতার র্াচড়েলত অলনে  াই-

পর্ান, র্ার্া-মা এখলনা পর্েঁলি আলেন, চেন্তু লণ্ডলন বাজাহান এো োলেন।  এেটা সুন্দর, 
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পোট্ট র্াচড়ে চেলনলেন পেনচসিংটলন।  েলোতালতও জামাোপড়ে ও োলপবলটর পাচরর্াচরে 

র্ের্সা আলে তােঁলদর, এই র্ের্সা চতচন  াললাই জালনন।  চেন্তু অনোনে সােবে 

র্ের্সা ়েীলদর মতন চতচন সারা চদলন আলঠলরা ঘণ্টাই এই চনল ়ে মাো ঘামান না।  প্রলতেে 

োলজর জনে তােঁর আলাদা সম ়ে  াগ েরা আলে।  ঘুম পেলে উলঠ চেেুক্ষণ প্রাতিঃভ্রামণ, 

এো এো পটমস নদীর ধার চদল ়ে পহেঁলট পর্ড়োলত তােঁর খুর্  াললা লালগ, র্ষচটিরর মলধেও 

চতচন মোচেনটস িাচপল ়ে োতা চনল ়ে পর্লরান, র্াইলরর পোলনা পরলোরােঁ ়ে পেে ফাস্ট পখল ়ে 

চফলর এলস চিচঠপত্র চলখলত র্লসন।  পুলরা দুপুরটা চতচন র্ে ়ে েলরন র্ের্সার োলজ, 

পসন্ট্রাল লণ্ডলন এেচট ট্রাল ল এলজচন্সর সলে  াগা াচগ েলর তােঁর এেটা পোট্ট অচফস 

আলে, তা োড়ো র্োঙ্ক, ইনচসওলরন্স, চল ়োচরিং এলজন্টলদর অচফলস পঘারাঘুচরও েরলত 

হ ়ে।  সলন্ধর পর চনতাত জরুচর না হলল চতচন র্ের্সা সিংক্রাত পোলনা পলালের সলে পদখা 

েলরন না, ঐ চর্ষল ়ে আললািনাও েরলত িান না োরুর সলে।  র্াচড়েলত এো এো গান 

র্াজনা পবালনন এর্িং র্ই পলড়েন।  এই দুলটাই তােঁর চপ্র ়ে পনবা, চতচন মদ খান না, চসগালরট 

খান না, গত ে-সাত র্ের ধলর পোলনা নারীর প্রচত আেষবণ পর্াধ েলরন না।  
  

এই ালর্ পর্ব িলচেল, হঠাৎ তালসর ঘলরর মতন চতচন সর্ চেেু প লঙ চদলত িাইললন।  

লণ্ডন আর তােঁর  াললা লাগলে না।  প্রেলমই চতচন র্াচড়েটা প্রা ়ে জললর দালম চর্চক্র েলর 

চদললন, তার পর উঠললন সাউেহললর এেটা বো পহালটলল।  চতন-িার চদন পলরই পসই 

পহালটল আর্ার র্দলাললন।  তােঁর মালপলত্রর স্টে পুলরাটাই মােব অোণ্ড পস্পনসারলে চদল ়ে 

চদললন িড়ো েচমবলন।  আরও প সর্ েনসাইনলমন্ট আসলে পসইসর্ এর্িং তােঁর েম্পাচনর 

নালমর গুড়ে উইল পর্লি পদর্ার জনে েোর্াতবা িালালত লাগললন গুজরাচত এর্িং পাচেোনী 

চসন্ধ্রী র্ের্সা ়েীলদর সলে।  প ন প  পোলনা োরলণই পহাে, একু্ষচন তােঁর প্রিুর েোব টাো 

দরোর।  

  

বাজাহালনর পচরচিতরা অলনলে র্ললত লাগললা, চতচন এইসর্ পাগলাচম েরলেন শুধু 

চত্রচদর্লে এড়োর্ার জনে।  চত্রচদর্ ইদানীিং র্ড়ে উপদ্রর্ শুরু েলরচেললন।  বাজাহালনর মতন 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 761 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এেজন সূক্ষ্ম স্ব ালর্র মানুলষর র্াচড়েলত এমন মাতাললর চিৎোর ও দাপাদাচপ প ন 

েল্পনাই েরা  া ়ে না।  

  

তুতুল আর আললমর সলে পচরিল ়ের সূলত্র বাজাহান ইলেলতই পহাে চেিংর্া অচনলেলতই 

পহাে, পূর্ব পাচেোলনর স্বাধীনতা  ুলদ্ধর সলে খাচনেটা জচড়েল ়ে পলড়েলেন দু-এে মাস 

ধলর।  বাজাহান চনলজলে  ারতী ়ে চেিংর্া পাচেোনী চেেুই মলন েলরন না।   চদও 

অচধোিংব র্াঙাচললদর তুলনা ়ে তােঁর গাল ়ের রিং পর্ব ফসবা, চেপচেলপ বরীর, সোচ ল পরার 

পদাোন পেলে ততচর েরা খােঁচট চর্চলচত পপাবাে পলরন, তা হললও ইিংলরজরা প  

পোলনাচদন তােঁলে আপনজন মলন েলর না তা চতচন জালনন।  মলন মলন চনলজলে চতচন 

এেজন চর্শ্ব নাগচরে  ালর্ন।  পবিপী ়োর-টলস্ট ়ে-লগেলটর রিনা চেিংর্া র্াখ-লমাৎসাটব-

িাইে চস্কর সেীত প মন পোলনা চর্লবষ পদলবর সম্পচত্ত ন ়ে, পতমচন  ারা মানর্ 

স েতার পশ্রষ্ঠ চবল্পগুচল উপল াগ েলর, তারা মানর্ স েতারই অে।  রাষ্ট্রনা ়েেরা অর্বে 

এসলর্র পতা ়োক্কা েলরন না।  তােঁরা ক্রমবই মানুষলে আরও সীমার্দ্ধ েলর চদলেন।  

  

পাচেোনলে দু খণ্ড েরার আললািনা ়ে বাজাহান েখলনা পোলনা মতামত প্রোব েলরনচন।  

রাজনীচতলত চতচন মাো গলালত িান না, চেন্তু পূর্ব পাচেোলন নষবিংস অতোিার, গণহতোর 

খর্র পজলন চর্িচলত না হল ়ে পালরন না।  ঢাো ়ে তােঁর পচরচিতলদর মলধে পেউ পেউ লণ্ডলন 

পাচলল ়ে এলল চতচন পগাপলন তােঁলদর টাো প ়েসা চদল ়ে সাহা ে েলরলেন।  এখন আমরা 

তােঁলে পিলপ ধলরলে, র্ািংলালদব মুচক্ত ুলদ্ধর সমেবলন অেব সিংগ্রহ অচ  ালন সাহা ে েরার 

জনে।  বাজাহান চনলজ চেেু টাো চদল ়ে দূলর োেলত পিল ়েচেললন।  চেন্তু আললমর দলর্ল 

তােঁলে োলড়েচন।  

  

এই র্োপালর তােঁর র্াচড়েলত প্রা ়েই চমচটিং হচেল, পসখালন প্রা ়ে প্রলতেে চদনই মত্ত অর্স্থ্া ়ে 

হাচজর হচেললন চত্রচদর্।  চত্রচদর্ এলল আর পোলনা োলজর েো হ ়ে না, বাজাহান তােঁর 

মুলখর ওপর দরজা র্ন্ধ েলর চদলতও পালরন না।  

  

চেন্তু শুধুমাত্র এই োরলণ েী পেউ র্াচড়ে চর্চক্র েলর পদ ়ে, র্ের্সা তুলল চদলত িা ়ে? 
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চত্রচদলর্র সলে আর্ার নতুন েলর র্নু্ধত্ব ঝাচলল ়ে চনলত উৎসাহী নন বাজাহান।  তােঁর জীর্ন 

পেলে চদচির পসই পচরলেদটা চতচন মুলে পফলল চদলত পিল ়েচেললন, সুললখার স্মষচতও 

অলনেটা চফলে হল ়ে এলসলে।  সুললখার মুখখানা মলন পড়েলল এখনও এেটু এেটু রু্ে 

র্েো েলর, তলর্ পসই র্েোর মলধে পচরতালপর জ্বালার পিল ়ে মাধু বই পর্চব।  এর মলধে 

রাতুল এলস পলড়ে পুলরালনা রাগ, পক্ষা , পবাোনল আর্ার জ্বাচলল ়ে চদল।  

  

রাতুললর েো শুলন বাজাহান প্রেলম খুর্ই উলত্তচজত হল ়ে পড়েললও আলে আলে তা দমন 

েলরলেন।  বাজাহালনর দষঢ়ে চর্শ্বাস, রাতুললর চনলবজ্জ র্ের্হালরর জনেই সুললখা আত্মহতো 

েরলত র্াধে হল ়েলে।  বাজাহান চনলজ পতা েখলনা  দ্রতার সীমালরখা লঙঘন েলরনচন, 

সুললখার সলে েখলনা ঘচনষ্ঠতার দাচর্ জানানচন, চত্রচদর্ ও সুললখা দু’জলনর সলেই চেল 

তােঁর র্নু্ধলত্বর সম্পেব, ওেঁলদর সে চতচন উপল াগ েরলতন।  এর মলধে রাতুললর পোলনা 

স্থ্ান চেল না।  তরু্ রাতুল এে সোললর্লা তােঁলে িড়ে পমলরচেল।  তােঁলে র্ললচেল 

পাচেোলনর স্পাই।  রাতুললর েলালেৌবললই বাজাহান চসিচট ফাইল র ও ়োলরর সম ়ে 

চডলটইনড়ে হল ়েচেললন।  পস চে প্রিণ্ড অপমান! তালদর পচরর্ার চতন পুরুলষর েিংলগ্রস 

সমেবে, েলোতা ়ে তালদর চনজস্ব র্াচড়ে, তরু্ চতচন শুধু মুসলমান র্ললই স্পাইইিং-এর 

অচ ল াগ! মালরা ়োচড়ে, গুজরাচত, র্াঙাচল চহন্দুরা পাচেোলনর সলে র্ের্সা েলরচন? 

  

তরু্ পসই চতক্ততা সারাজীর্ন পুলষ পরলখ লা  েী? অতীলতর পোলনা পর্াঝা ঘালড়ে পিলপ 

োেলল  চর্ষেলতর চদলে চঠে মতন পা পফলল এলগালনা  া ়ে না।  পসই জনেই চতচন 

চত্রচদলর্র প্রোলর্ সা ়ে পদনচন, রাতুললে পডলে তােঁরা চতন জলন এেসলে র্সার পোলনা 

অেব হ ়ে না।  রাতুললে চতচন ক্ষমা েরলত পারলর্ন না, আর্ার রাগারাচগ ঝগড়োঝােঁচট েরাও 

তােঁর স্ব ার্ ন ়ে।  

  

চত্রচদলর্র জনে ন ়ে, রাতুললর জনেই চতচন লণ্ডন পেলড়ে  াও ়ো চঠে েলরলেন।  এেই বহলর 

চতচন আর রাতুল োেলত পারলর্ন না,  চদ রাতুললর সলে হঠাৎ পোোও পদখা হল ়ে  া ়ে! 

আমস্টারডালম চেিংর্া ফ্রািংেফুলটব আপাতত চেেু চদন োো প লত পালর, ঐ দুই জা ়েগা ়ে 

র্ের্সার সুল াগ র্াড়েলে চদন চদন।  
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র্াচড়ে চর্চক্র েলর পহালটলল িলল  াও ়োর পর বাজাহান আর আলম-তুতুললর সলেও পদখা 

েরলত  ানচন, োরুলেই চতচন আর চঠোনা জানালত িান না।  চতচন প  র্ের্সা চর্চক্র েলর 

চদলেন, পস েোও ঘুণাক্ষলর জানলত পদনচন োরুলে।  

  

অিলফাডব ধলর হােঁটলত হােঁটলত বাজাহান এের্ার োেঁধ ঝােঁোললন।  চনলজর র্ের্হার তােঁর 

চনলজরই োলে দুলর্াধে হল ়ে উঠলে ক্রমব।  এেটু আলগ চতচন এেটা র্াচড়ের সামলন প্রা ়ে 

আধ ঘণ্টা িুপিাপ দােঁচড়েল ়েচেললন।  পসই র্াচড়েটালত রাতুললর অচফস।  বাজাহান রাতুললর 

সলে পদখা েরলত িান না, তা হলল রাতুললর অচফলসর সামলন দােঁচড়েল ়ে োোর েী মালন 

হ ়ে? এরেম তােঁলে পমালটই মানা ়ে না।  চনলজর ওপলর পর্ব চর্রক্ত হললন চতচন।  

  

পর চদন চল ়োচরিং এলজন্টলদর সলে এেটা অোপল ়েন্টলমন্ট রাখার জনে তােঁলে অিলফাডব 

চস্ট্রলটর োোোচে আর্ার আসলতই হললা।  োজ পবষ হল ়ে পগল সালড়ে চতনলটর সম ়ে।  

বাজাহান চনলজ গাচড়ে িালান না, তাই টোচিলতই অচধোিংব সম ়ে  াতা ়োত েলরন।  এখন 

টোচি চনল ়ে হােঁটলত হােঁটলত খাচনেদূর এলস এেটা পরলোরােঁ ়ে ঢুেললন িা খাও ়োর জনে।  

র্সললন জানলার পালব এেটা পটচর্লল, উলটা চদলের পোণােুচণ র্াচড়েটা প  রাতুললর 

অচফস, তা প ন চতচন পখ ়োলই েরলেন না, চতচন প -লোলনা এেটা পরলোরােঁ ়ে এলসলেন।  

পলেট পেলে এেটা র্ই র্ার েলর মলনাল াগ চদললন পস চদলে।  

  

সালড়ে িারলটর সম ়ে রাতুল পর্চরল ়ে এললন অচফস পেলে, ব্লু োলনল সুট পরা, হালত েীফ 

পেস।  বাজাহান সলে সলে দাম চমচটল ়ে চদল ়ে িলল এললন রাো ়ে।  চর্পরীত পপ লমন্ট 

চদল ়ে রাতুল হােঁটলে, সচতে পদখলল মলন হ ়ে তার এেটুও র্ল ়েস র্ালড়েচন, র্োেোব েরা 

মাোর িুল েুিেুলি োললা, হালতর র্োগটা পদালালত পদালালত হালো পমজালজ হােঁটলে 

পস।  বাজাহান র্ারর্ার চনলজলে প্রশ্ন েলরন, আচম ওর সলে সলে  াচে পেন? পেন? 

পেন? 

  

হাইড পােব েলর দােঁচড়েল ়ে আলে এেচট পমল ়ে, রাো ঐব েলর চগল ়ে রাতুল তার সলে েো 

র্ললত লাগললা।  আলগ পেলেই এখালন অোপল ়েন্টলমন্ট চেল চনশ্চ ়েই ওলদর।  ওখালন দুচট 
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জনতার পগাল র্ষলত্তর মলধে দােঁচড়েল ়ে হাত পা েুেঁলড়ে র্ক্তষতা চদলে দু’জন পবৌচখন র্ক্তা, 

তালদর মলধে এেজন আললমর র্নু্ধ হাচমদ।  গলা ফাচটল ়ে পস পাচেোলনর সামচরে 

বাসেলদর শ্রাদ্ধ েরলে, মালঝ মালঝ পিেঁচিল ়ে পশ্রাতালদর মধে পেলে প্রচতর্াদ েরলে 

েল ়েেজন পাচেোনী, তীে গাচল-গালাজ িললে দু’পলক্ষ, পালবই দােঁচড়েল ়ে আলে চতনজন 

পুচলব।  এখালন সর্রেম গালমন্দই িললত পালর, চেন্তু হাতাহাচতর উপক্রম হললই পুচলব 

র্াধা পদলর্।  

  

এরেম চ লড়ের জা ়েগা ়ে এেচট পমল ়ের সলে অোপল ়েন্টলমন্ট েলরলে পেন রাতুল? 

উত্তরটা রু্ঝলত বাজাহালনর অসুচর্লধ হললা না।  মচহলাচট চর্র্াচহতা, চহন্দু র্াচড়ের র্উ, 

চসেঁচেলত সূক্ষ্ম চসেঁদুলরর পরখা।  রাতুল প  ালর্ মচহলাচটর পোমর জচড়েল ়ে ধলর ঘচনষ্ঠ হল ়ে 

আলে, চনলজর স্ত্রীর সলে সাধারণত পেউ এরেম আচদলখেতা েলর না।  পরস্ত্রীলদর সলে 

পপ্রম েরার র্োপালরই রাতুল পস্পবালাইজ েলরলে।  

  

চমচনট পােঁলিে পলরই রাতুল মচহলাচটলে চনল ়ে পালেবর মলধে িলল পগল।  এেচট পঝােঁলপর 

আড়োলল র্লস দু-এে চমচনট খুনসুচট েরার পর  খন ওরা প্রেম িুম্বলন আর্দ্ধ হললা, পসই 

প বত।  পদলখ বাজাহান মুখ পফরাললন।  তােঁর মন আত্মগ্লাচনলত  লর পগল।  চে চে, এত 

নীলি চতচন নামললন েী েলর? লুচেল ়ে লুচেল ়ে চতচন অলনের পপ্রম েরার দষবে পদখলেন, 

তােঁর এত দূর অধিঃপতন! রাতুল  া ইলে েরুে।  

  

পর্ব েল ়েে র্ের ধলর চনিঃসেতালে  াললালর্লস পফললচেললন বাজাহান, চেন্তু আজ 

চেেুলতই পহালটললর ফােঁো ঘলর চফরলত ইলে হললা না।  খুর্ পেলন্দর দু-িারজন োড়ো 

বাজাহান েখলনা অনেলদর র্াচড়ে  ান না, আজ চতচন চর্ষম ালর্ িাইললন মানুলষর 

সাহি ব! অনেলদর সলে েো র্লল চতচন রাতুললে  ুললত িান।  চেন্তু পোো ়ে  ালর্ন? 

হঠাৎ োরুর র্াচড়েলত চগল ়ে হাচজর হও ়ো বাজাহালনর পলক্ষ পোলনাক্রলমই সম্ভর্ ন ়ে।  

এেটা পার্চলে রু্লে চগল ়ে চতচন ৪ ০৪ 

  

পফান েরললন আলমলে।  
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আলম র্াচড়েলত পনই, পফান ধরললা তুতুল।  বাজাহান প্রেলম তার স্বালস্থ্ের খর্র চনল ়ে 

তারপর চজলেস েরললন, আজ ই চনিং-এ পতামরা আমার সলে র্াইলর চডনার খালর্? 

আচম চবগচগরই অোমস্টারডাম িলল  াচে, পর্ব চেেু চদন পসখালন োেলত হলর্, 

পতামালদর সলে আর পদখা হলর্ না।  

  

তুতুল র্লললা, আজ সলন্ধলর্লা আমালদর এখালনই প  আললমর েল ়েেজন র্নু্ধর্ান্ধর্ 

আসলে।  আচম রা্ন া েরচে।  আপচনও িলল আসুন না।  আসুন, আমালদর খুর্  াললা 

লাগলর্।  

  

এেটু পেলম তুতুল আর্ার হাসলত হাসলত র্লললা, চত্রচদর্মামার আসার পোলনা েো 

পনই।  আর  চদ হঠাৎ িলল আলসন, তালতই র্া েী, আরও পতা অলনলে োেলর্।  আমরা 

চবগচগরই েলোতা ়ে  াচে পতা, তাই আজলের এই পাচটব।  আপচন আসুন!  

  

প -পাচটবলত বাজাহানলে অতত চতন চদন আলগ পনমত্ন  েরা হ ়ে না, পসখালন চতচন 

েখলনা প াগ চদলত পালরন না।  রর্াহূত হল ়ে পোলনা পাচটবলত উপচস্থ্ত হল ়ে পেউ পেউ 

পর্ব তহ তি েলর জচমল ়ে চদলত পালর, পস  ারা পালর, তারাই পালর, বাজাহালনর িচরলত্র 

পসই উপাদান পনই।  চতচন আরও দু-এেজনলে চডনালর পনমত্ন  েলর পফলললেন র্লল 

তুতুললর োলে মাপ পিল ়ে চনললন।  

  

এর পর বাজাহান পফান েরললন আর এেজনলে।  ইচন পাচেোনী, পর্ব সহৃদ ়ে ও 

চবচক্ষত মানুষ।  এর সলে েো র্লল বাজাহান আনন্দ পান।  পফান পর্লজ পগল, পেউ 

ধরললা না।  

  

বাজাহান পলেট পেলে পনাট র্ই র্ার েলর আর এেচট পটচললফান নাম্বার খুেঁজলত চগল ়েও 

পেলম পগললন।  পেউ পদখলে না, তরু্ মানুলষর সাহি ব পার্ার জনে এই রেম 

হোিংলাচমপানা ়ে চতচন লচজ্জত পর্াধ েরললন।  নািঃ, আর পিটিরা েরার দরোর পনই।  
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চটচেট পেলট চতচন ঢুলে পড়েললন এেচট চসলনমা হলল।  এখালন পতা েত পলাে রল ়েলে।  

পদবা ়ে নারী-পুরুলষরা নড়েলে, েো র্ললে, তরু্ চেেুলতই বাজাহালনর মন র্সললা না।  

রাতুল এেচট নারীলে িুম্বন েরলে, এই দষবেচট চতচন  ুললত পারললন না।  তােঁর মলন হলে, 

ঐ নারীচট সুললখা! 

  

চফল্মচট পবষ হর্ার অলনে আলগই পর্চরল ়ে এলস বাজাহান িলল এললন পসালহ পস্কা ়োলর।  

আজ চতচন অনেরেম এেচট পরীক্ষা েলর পদখলর্ন।  এখালন এেচট র্ার-এর নাম 

েনটোেট।  চনলজ আলগ না এললও বাজাহান এই ধরলনর র্ারগুচলর র্োপার সোপার 

জালনন।  চতচন পদাতলা ়ে উলঠ এেটা ফােঁো পটচর্লল র্সললন।  প তরটা আর্ো অন্ধোর, 

োউন্টালরর দু’পালব চতন-িারচট েলর  ুর্তী দােঁচড়েল ়ে আলে, তালদর মুলখ ও পঠােঁলট উগ্র 

রিং।  

  

বাজাহান এেচট দীঘবো ়ো  ুর্তীর চদলে েল ়েের্ার তাোলতই পমল ়ে চট তােঁর পটচর্ললর 

চদলে এচগল ়ে এলস চজলেস েরললা, হোললা, লা , পম আই জল ়েন ইউ?  

  

বাজাহান মাো পনলড়ে সম্মচত জানাললন।  পমল ়েচট তােঁর পালবর পি ়োলর র্সললা উরুলত উরু 

েুেঁইল ়ে।  বো পারচফউলমর গলন্ধ বাজাহালনর নাে এেটু েুেঁিলে পগল, তরু্ চতচন পহলস 

র্লললন, পহা ়োট উইল ইউ হো ? 

  

পমল ়েচট র্লললা, আই ও ়োজ হোেঁচ িং স্কাে! দুচট চপ্রচম ়োম স্কলির পপগ এলস পগল পটচর্লল।  

তার মলধে পমল ়েচটর পগলালসর মলদ আলগ পেলেই পসাডা পমবালনা।  বাজাহান খুর্  াললা 

েলরই জালনন প  ঐ পমল ়েচটলে শুধু এেটু রিং েরা পসাড়ো পদও ়ো হল ়েলে, ওর মলধে 

স্কলির নাম-গন্ধও পনই।  খলদ্দরলদর ঠচেল ়ে মলদর চর্ললর অঙ্ক র্াড়োলনাই ওলদর োজ।  

  

পমল ়েচট র্লললা, আই অোম চক্রচস্টন।  পহা ়োটস ইল ়োর পনইম, ডারচলিং? 
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বাজাহান আর্ার হাসললন।  চেচটব মন্ত্রী জন পপ্রাচফউলমার সলে র্ারর্চনতা চক্রচস্টন 

েীলালরর সম্পেব ফােঁস হল ়ে  ার্ার পর অলনে চদন ধলর পেো জলমচেল।  তা এখলনা 

চমচলল ়ে  া ়েচন।  

  

বাজাহান র্লললন, ইফ ইউ আর চক্রচস্টন, পদন আই অোম পজনালরল আই ়েুর্ খান।  

  

পমল ়েচটও এর্ার পহলস উঠললা চখলচখল েলর।  পাচেোলনর আলগর পপ্রচসলডন্ট আই ়েুর্ 

খালনর সলেও প  চক্রচস্টন েলালরর এেটা সম্পেব চেল, তা এই পমল ়েচট জালন।  

  

বাজাহান চনলজর পগলালস পঠােঁটও পোেঁ ়োললন না, আধ ঘণ্টার মলধেই পমল ়েচট চতন পগলাস।  

সার্াড়ে েলর চদল।  চর্ল পমটার্ার ইচেত েলর বাজাহান র্লললন, িললা, আমরা র্াইলর 

চগল ়ে চডনার খাই।  

  

চক্রচস্টন র্লললা, আমার অোপাটবলমলন্ট  ালর্? র্াইলর পেলে চেেু খার্ার চপে আপ েলর 

চনল ়ে প লত পাচর।  পসখালন তুচম চরলোি েরলত পারলর্।  

  

বাজাহান র্লললা, পস পতা খুর্  াললা েো।  তাই িললা।  চক্রচস্টন গলা নাচমল ়ে র্লললা, 

তুচম আমালে এেলবা পেঁচিব পাউণ্ড ধার চদলত পারলর্? আমার চর্লবষ দরোর আলে।  

  

এলের্ালর দরাদচর না েরলল  ুর্তীচট তােঁলে এলের্ালর সদে আগত গলর্ট  ার্লর্, তাই 

চতচন র্লললন, আচম পসল চন্ট ফাই  প বত পস্প ়োর েরলত পাচর।  

  

চক্রচস্টন র্লললা, পমে ইেঁট ও ়োন হালেড! 

  

বাজাহান ও ়োললট র্ার েলর পনাটগুললা শুলন পটচর্ললর ওপর রাখললন।  পমল ়েচট পসগুললা 

চনল ়ে উলঠ িলল পগল।  নতুন পলাে পদখলল এরা আলগ টাো চনল ়ে পন ়ে, এখালনই জমা 

রালখ? এই পহালটললর মাচলে এেটা পারলসলন্টজ পেলট পন ়ে? বাজাহান এলদর র্ের্সার 

ধরনটা পর্াঝার পিটিরা েরললন।  
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চফলর এলস চক্রচস্টন র্লললা, িল! 

  

র্াইলর চতন-িারখানা টোচি দােঁচড়েল ়ে আলে।  এই টোচি িালেলদর সলেও এলদর চর্লবষ 

িুচক্ত আলে।  ইলে েলর অলনেটা ঘুচরল ়ে চনল ়ে  ালর্, চমটার পর্চব র্ললর্।  গাচড়েলত ওঠার 

পর চক্রচস্টন বাজাহালনর এেটা হাত জচড়েল ়ে ধলর চজলেস েরললা, তুচম চে পোচে না 

ইচণ্ড ়োন? 

  

বাজাহান পেৌতুে েলর র্লললন, পোলনাটাই না।  আচম ইচজপচব ়োন।  চক্রচস্টন পিাখ র্ড়ে 

র্ড়ে েলর র্লললা, ইচজপচব ়োন? পদ আর পগ্রট লা ারস! ওমর বরীফ! 

  

বাজাহান  ার্ললন, চতচন চনলজলে ইচণ্ড ়োন র্ললল, এই পমল ়েচট পোন  ারতী ়ে পপ্রচমলের 

নাম েলর উচ্ছ্বচসত হলতা? হচলউলডর এেোললর অচ লনতা সারু্ োড়ো আর পোলনা 

 ারতী ়ে চফল্মস্টারলে চে এরা পিলন? 

  

চেন্তু পবষ প বত জমললা না।  

  

খাচনেটা খার্ারদার্ার চেলন চনল ়ে  াও ়ো হললা চক্রচস্টলনর েোলট।   ুর্তীচট পর্ব সরল, 

নানা চর্ষল ়ে পেৌতূহল আলে।  চেন্তু পস  খন প্রা ়ে নগ্ন হল ়ে বাজাহানলে ডােললা, বাজাহান 

চনলজর মলধে পোলনা সাড়ো পপললন না।  এর বরীর সম্পলেব তােঁর এেটুও আগ্রহ জাগলে 

না।  চক্রচস্টন এের্ার প্রা ়ে পজার েলর তােঁলে আচলেন েরলল চতচন অস্ফুট স্বলর র্লললন, 

পোল্ড চমট! চক্রচস্টন তােঁলে িুম্বন েরলত এলল চতচন মুখ সচরল ়ে চনললন।  

  

মাত্র চেেুক্ষলণর আলালপই এেচট নারীর সলে এতখাচন ঘচনষ্ঠ হও ়ো তােঁর পলক্ষ অসম্ভর্।  

অনে অলনলে েী েলর পালর? প -েচর্টা চতচন মুেলত পিল ়েচেললন, পসই েচর্টাই পিালখ 

প লস উঠলে র্ারর্ার, হাইড পালেব রাতুল িুমু খালে এেচট চর্র্াচহতা র্াঙাচল মচহলালে।  

পস চে পোলনাচদন সুললখালেও… 
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চক্রচস্টলনর সলে শুধু গল্প েরলত তােঁর মন লাগচেল না, চেন্তু বারীচরে আ্ান প্রতোখোন 

েরা ়ে পস দারুণ িলট পগল, গালাগাল েরলত শুরু েরললা বাজাহানলে।  আরও পেঁচিবচট 

পাউণ্ড তার পড্রচসিং পটর্ললর ওপর পরলখ বাজাহান পর্চরল ়ে এললন।  

  

তােঁর অসম্ভর্ েটির হলে, রু্েটা মুিলড়ে মুিলড়ে উঠলে।  না, চতচন অস্কার ও ়োইলল্ডর মতন 

সমোমী নন, পসটা চতচন  াললাই জালনন।  শুধু েরমদবন োড়ো চতচন পুরুলষর স্পবব র্ােঁচিল ়ে 

িললন, েখলনা র্াধে হল ়ে র্োটালেলললদর সলে গা পঘেঁষালঘেঁচষ েলর র্সলত হলল চতচন 

অস্বচে পর্াধ েলরন।  তােঁর আেষবণ নারীলদর প্রচত, পোলনা সুন্দরী রমণীর মুলখর চদলে 

তাচেল ়েও চতচন এে ধরলনর আনন্দ পান, অেি োরুর সলে অতরেতা হ ়ে না, চতচন 

চনলজই চপচেল ়ে  ান, পোো ়ে প ন এেটা র্াধা এলস  া ়ে।  এইরেম  ালর্ই র্াচে জীর্নটা 

পেলট  ালর্? 

  

চক্রচস্টলনর অোপাটবলমলন্ট েী রেম প ন এেটা গন্ধ চেল, তালত বাজাহালনর এেটু এেটু 

গা।  চঘনচঘন েরচেল, পসই জনে চতচন এেটুও খার্ার মুলখ পতাললনচন।  আর চেেু পখলতও 

ইলে।  েরললা না, পসাজা চফলর এললন পহালটলল।  দ্রুত পপাবাে পেলড়ে চতচন গরম জলল 

স্নান েরললন অলনেক্ষণ ধলর।  র্ারর্ার আপনমলন র্ললত লাগললন, রাতুল আমালে িড়ে 

পমলরচেল, তরু্ আচম তালে ক্ষমা েলর চদল ়েচে।  আচম সুললখালে  ুলল  ালর্া।  চত্রচদলর্র 

সলে আর পোলনাচদন পদখা হলর্ না! 

  

পগাসল েলর এলস চতচন পবিপী ়োলরর রিনার্লী খুলল র্সললন।  পবিপী ়োর তােঁর সর্ 

চেেু  ুচলল ়ে চদলত পালরন।  পোলনা চর্লবষ পলখার েো চিতা না েলর চতচন র্ইটার প  

পোলনা এেটা জা ়েগা খুলললন, ডান চদলের পাতার চিতী ়ে েলালমর ওপর পেলে পড়েলত 

শুরু েরললন : 

  

Of  on e  t ha t  l ov e d  no t  wi s e l y ,  b ut  t oo  we l l ;  

Of  on e  no t  e a s i l y  j e a l ous ,  b ut  be i n g  wr ou g ht ,  

Pe r pl e x e d  i n  t h e  e x t r eme ;  o f  on e  whos e  ha nd ,  
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L i ke  t he  ba s e  I ndi a n ,  t hr ew a  p e a r l  awa y ,  

Ri c he r  t ha n  a l l  h i s  t r i be ;  o f  one  whos e  s ub du ’ d  e y e s  

Al be i t  unus e d  t o  t he  me l t i ng  mood… 

  

র্াচেটা আর পড়োর দরোর হ ়ে না, বাজাহালনর মুখস্থ্।  ওলেললা নাটলের এলের্ালর পবষ 

অিংব।  তােঁর চনলজর মলনর েোর সলে প ন এলের্ালর চমলল  ালে।  চনলজর গলা ়ে হাত 

চদল ়ে চতচন আলে আলে র্লললন, I  t ook  b y  t he  t hr oa t  t he  

c i r c umc i s e d  dog…।  

  

না, পক্রাধ, চহিংসা, ষষার ঊলর্ধ্ব উঠলত িান বাজাহান, এখন ওলেললা তােঁর  াললা লাগলর্।  

না।  চতচন আন্দালজ আর্ার পাতা ওটাললন।  আর্ার তােঁর পিালখ পড়েললা এইরেমই লাইন 

:  

  

My  ha t e  t o  Már c i us .  Whe r e  I  f i nd  hi m,  we r e  i t  

At  home ,  upon  my  b r o t he r s  g u a r d ,  e v e n  t he r e  

Ag a i n s t  t he  hos pi t a b l e  Ca non ,  woul d  I  

Wa s h  my  f i e r c e  i n  hi s  he a r t … 

  

বাজাহান পিাখ রু্লজ পফলললন।  প্রচতচহিংসা ়ে েখলনা বাচত পাও ়ো  া ়ে না।  ট্রালজচডর 

না ়েলেরা োলর্েই মহান হ ়ে, চেন্তু জীর্লন তারা শুধু চেেু অনেবই সষচটির েলর  া ়ে।  

বাজাহান আর োরুলে পতা আঘাত চদলত িান না, চতচন চনলজই দূলর সলর  ালর্ন।  

  

তার পিাখ চদল ়ে দু পফােঁটা জল গচড়েল ়ে পড়েললা।  

  

পবিপী ়োর র্ন্ধ েলর চতচন েল ়েে চমচনট চিতা েরললন।  তার পর পটলন চনললন পোরআন 

বরীফ।   াই চগচরবিন্দ্র পসলনর অনুর্াদ েরা পোরআন বরীফখানা চতচন সর্ সম ়ে সলে 

রালখন।  বাজাহান ধমবিিা চর্লবষ েলরন না চেন্তু ধমববাস্ত্র পালঠ আগ্রহ আলে।  র্ািংলা  াষা ়ে 

পতমন অচধোর পনই বাজাহালনর।  চতচন ইিংচলব চমচড ়োলম পড়োশুলনা েলরলেন এর্িং 
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তােঁলদর পচরর্ালর উদুবলতই েোর্াতবা র্লা হলতা।  র্ািংলা চতচন পড়েলত জালনন, তলর্ সর্ 

েোর অেব রু্ঝলত অসুচর্লধ হ ়ে।  

  

চতচন পড়েলত লাগললন : প মন এেচট বসের্ীজ সাতচট বসেমিুরী উৎপাদন েলর, প্রলতেে 

মিুরীলত বত বসে উৎপ্ন  হ ়ে, পরলমশ্বলরর পলে  াহারা স্বী ়ে সম্পচত্ত র্ে ়ে েলর তাহালদর 

অর্স্থ্া তদ্রুপ, এর্িং  াহালে ইো হ ়ে ষশ্বর চিগুণ প্রদান েলরন, এর্িং ষশ্বর দাতা ও 

োতা। … 

  

দালনর পলর পলব প্রদান েরা অলপক্ষা পোমল েো র্লা ও ক্ষমা েরা পশ্র ়েিঃ, এর্িং ষশ্বর 

চনরাোঙক্ষ ও প্রবাত।  

  

পহ চর্শ্বাসী পলােসেল, উপোর স্থ্াপন ও পলব দান েচর ়ো প  র্েচক্ত পতাে প্রদববলনর 

জনে স্বী ়ে ধন দান েলর, পরলমশ্বর ও পরোলল চর্শ্বাস রালখ না, তাহার নো ়ে 

পতামাচদলগর ধমেব দান পতামরা র্েেব েচরও না।  পস মষচত্তোর্ষত েচঠন প্রেলরর নো ়ে… 

  

পড়েলত পড়েলত এেসম ়ে ঘুচমল ়ে পড়েললন বাজাহান।  তার ওলষ্ঠ পললগ রইললা  ন্ত্রণার 

পরখা।  

  

পর চদনও বাজাহালনর মন বাত হললা না।  সারা চদন োলজর মলধে ডুলর্ পেলেও চতচন 

চর্লেললর্লা আর্ার এলস হাচজর হললন রাতুললর অচফলসর সামলন।  তােঁর চন ়েচত তালে 

প ন পটলন চনল ়ে আসলে।  রাতুললে খাচনেক্ষণ অনুসরণ েরর্ার পর চতচন হঠাৎ পেলম 

পগললন।  চনলজর গলা চটলপ ধরার ইলে হললা তােঁর।  রাতুললর মতন এেজন সামানে 

জীলর্র জনে চতচন এরেম  ালর্ সম ়ে নটির েরলেন! উলটা চদলে চফলর হােঁটলত হােঁটলত 

এে সম ়ে চতচন এলস পপৌেঁলোললন ও ়োটালব েীলজ।  চঠে মাঝখালন দােঁচড়েল ়ে রইললন এে 

ঘণ্টা।  অতত চতনর্ার তােঁর নদীলত ঝােঁপ পদর্ার তীে ইলে জাগললা।  চতচন পরচলিং পিলপ 

ধলর রইললন, চতচন অনু র্ েরললন, পোলনা এেটা পরাগ তােঁর মলনার্ল জীণব েলর 

চদল ়েলে।  জীর্লনর সর্ চেেুই চর্স্বাদ লাগলে।  পর্েঁলি োোর মমবটাই হাচরল ়ে  ালে প ন।  
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চেস্টললর এেটা ফাণ্ড পরইচজিং চমচটিং-এ প াগ চদলত বাজাহান িলল এললন পজার েলর।  

বচনর্ার চমচটিং, রচর্র্ারটাও চতচন পেলে পগললন এেটা পহালটলল, পর্ব চেেু  ারতী ়ে ও 

পাচেোনী র্াঙাচলর সলে সম ়ে োটাললন অলনেক্ষণ, টাোও মন্দ উঠললা না।  এই দুচদন 

চতচন রাতুললে অলনেটা  ুলল োেলত পপলরচেললন।  এর পলরর চমচটিং গ্লাসলগা-লত, 

পসখালন বাজাহান  ালর্ন চঠে েলরও  াও ়ো হললা না।  লণ্ডন পেলে তােঁর অচফস 

পসলক্রটাচর পফান েলর জানাললা প  তােঁর র্ের্সা পেনার জনে এেজন চর্লবষ আগ্রহী, 

অচর্ললম্ব েো র্ললত িা ়ে।  

  

লণ্ডলন চফরলতই বাজাহালনর মনটা আর্ার চর্চষল ়ে পগল।  এই বহলরর রাো চদল ়ে রাতুল 

পহেঁলট পর্ড়ো ়ে, চদচর্ে আনলন্দ আলে পস।  এই চিতাটা বাজাহান চেেুলতই সহে েরলত 

পারলেন না।  মালঝ মালঝ অস্ফুট ালর্ চতচন র্ললত লাগললন, পে আমালে চবচখল ়ে পদলর্, 

েী েলর এেজন বত্রুলেও চনিঃবলতব ক্ষমা েরা  া ়ে? 

  

চর্লেল পেলে রাত পপৌলন এগালরাটা প বত বাজাহান রাতুললর পপেলন পপেলন ঘুরললন।  

ঝানু পগাল ়েন্দার পিল ়েও প ন তার দষচটির প্রখর, তধ ব অলনে পর্চব।  এের্ারও চতচন 

রাতুললে পিালখর আড়োলল প লত পদনচন।  

  

রাতুল আজও পসই মচহলাচটর সলে পদখা েলরলে পর্লসাইজ পালেবর োলে এেচট 

পরলোরােঁ ়ে।  পসখালন এেটুক্ষণ র্সার পলরই তারা এেটা চেল ়েটার পদখলত পগল।  ওলদর 

আলগই চটচেট োটা চেল, বাজাহান চটচেট পপললন না, চতচন র্াইলর র্াইলর ঘুলর সম ়ে 

োটাললন।  চেল ়েটার পেলে পর্চরল ়ে ওরা হালত হাত ধলর চেেুক্ষণ পর্ড়োললা।  এে জা ়েগা ়ে 

দােঁচড়েল ়ে আইসচক্রম পখল।  তারপর মচহলাচটলে এেচট র্ালস তুলল চদল রাতুল।  ওরা পেউ 

োরুরর র্াচড়ে  া ়ে না, চনশ্চ ়েই পোলনা র্াধা আলে।  

  

রাতুল চটউলর্ ওঠার পর বাজাহান পসই এেই েম্পাটবলমলন্ট উঠললন।  এই োমরা ়ে মাত্র 

দব র্ালরাজন  াত্রী, বাজাহান এে পোলণ চগল ়ে র্সললও রাতুল তােঁলে পদলখ পফললত 

পালর।  তালত পোলনা ক্ষচত পনই, বাজাহান রু্লঝলেন প  রাতুললর সলে েো না র্লল চতচন 
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চফরলত পারলর্ন।  না।  আজ চতচন সর্ সিং ম হাচরল ়ে পফলললেন।  চেন্তু রাতুল অনে পোলনা 

চদলে মনই চদলে না, পস খাচনেটা বরীর এচলল ়ে র্লস পাল ়ের ওপর পা তুলল নািালে।  

  

প্রা ়ে িচিব চমচনট পলর, পট্রন  ূগ ব পেলড়ে মাচটর ওপলর ওঠার পর এেটা পস্টবলন রাতুল 

নামলতই বাজাহানও সলে সলে পনলম পড়েললন।  সম্ভর্ত টারচমনালসর োোোচে এলস 

পগলে, আরও পর্ব চেেু  াত্রী নামললা এখালন।  রাতুল পর্ব দ্রুত এচগল ়ে পগল, পস্টবন 

পেলে পর্চরল ়ে ডানচদলে ঘুলর চমচনট পােঁলিে পহেঁলট রাতুল ঢুলে পড়েললা এেটা পাচেবিং 

ললট।  পসখালন এেচটমাত্র গাচড়ে রল ়েলে।  

  

বাজাহান রু্ঝললন প  রাতুললর চনলজর গাচড়ে োেললও লিন বহলর চনল ়ে  া ়ে না।  

অিলফাডব চস্ট্রলট গাচড়ে পােব েরা অসম্ভর্ র্োপার।  পসই জনেই রাতুল চনলজর র্াচড়ে পেলে 

এই প বত গাচড়েলত আলস, তারপর গাচড়েটা পাচেবিং ললট পরলখ পট্রলন  াতা ়োত েলর।  এর্ার 

রাতুল হুস েলর গাচড়ে চনল ়ে পর্চরল ়ে  ালর্, বাজাহান আর তালে ধরলত পারলর্ন না।  

োোোচে পোলনা টোচিও পনই।  

  

রাতুল গাচড়েলত উলঠ স্টাটব পদর্ার পিটিরা েরললা েল ়েের্ার, চেন্তু ইচিন পেলে এেটা 

পর্সুলরা ব্ পর্রুললা।  আজ সারাচদন খুর্ ঠাণ্ডা র্াতাস র্ইলে, এখন আর্ার ইললব গুেঁচড়ে 

র্ষচটির পড়েলে।  প্রেম চদলের বীতটাই পর্চব েনেলন লালগ।  গাচড়ের ইচিলনরও ঠাণ্ডা পললগলে 

পর্াধ হ ়ে।  রাতুল পর্চরল ়ে এলস গাচড়ের র্লনটটা খুলল উেঁচে চদল।  

  

চন ়েচত বাজাহানলে এই প বত পটলন এলনলে, চন ়েচতই প ন এই সুল াগ েলর চদল, আর 

চিধা েরার পোলনা মালন হ ়ে না।  োলে এচগল ়ে চগল ়ে বাজাহান র্লললন, গুড ই চনিং।  

এচন প্রর্ললম? পম আই পহল্প ইউ? 

  

িমলে মাোটা তুলল রাতুল পর্ব েল ়েে পলে তাচেল ়ে রইললা বাজাহালনর চদলে।  

চত্রচদলর্র মতন বাজাহালনর পিহারার চর্লবষ পচরর্তবন হ ়েচন, তােঁ লে চিনলত না পারার 

পোলনা োরণ।  পনই।  আর পোলনা েো খুেঁলজ না পপল ়ে রাতুল র্লললা, েী র্োপার?।  
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বাজাহান র্লললন, আপনালে পদখলাম এই পস্টবলন নামলত।  আপনার গাচড়ে চনল ়ে পোলনা 

প্রর্ললম হল ়েলে? 

  

রাতুল  ুরু েুেঁিলে র্লললা, আপচন এচদলে এত রালত্র? হোেঁলরালতই োলেন নাচে? 

  

বাজাহান আলগা ালর্ র্লললন, জী, োোোচেই োচে র্ললত পালরন।  

  

আপনার গাচড়েলত খাচনেটা চলফট পনলর্া? এতচদন পলর পদখা হললা, অলনে েো আলে।  

আচম প তলর র্লস অোচিলালরটার িাপলর্া, তালত সুচর্লধ হলর্? 

  

রাতুল গম্ভীর ালর্ র্লললা, েোঙ্কস! পনা, ইটস পগাচ ়েিং টু চর্ অল রাইট।  

  

বাজাহান রাতুললর েো অগ্রাহে েলর ড্রাই ালরর সীলট র্লস পড়েললন।  এেোলল তােঁর 

গাচড়ে িালার্ার  লেটির অ োস চেল।  চেন্তু চতচন চেেু েরার আলগই ইচিনটা সুস্থ্ হল ়ে 

উঠললা।  র্লনট পিলপ চদল ়ে রাতুল এচদলে আসলতই বাজাহান পালবর সীলট সলর চগল ়ে 

র্লললন, আসুন।  আই অোম লাচে! 

  

রাতুল ড্রাই ালরর সীলট র্লস পর্ট র্ােঁধলত র্ােঁধলত র্লললা, চলন, পলটস র্ী পস্ট্রট! পুরলনা 

সম্পেব চনল ়ে আমার পোলনা হোেঁঙ-আপ পনই।  পুরলনা র্োপার-টোপার আচম সর্ মুলে 

পফললচে।  আচম আজ খুর্ই টা ়োডব, পসাজা র্াচড়ে  ালর্া, আপনালে চলফট চদলত পারচে 

না।  

  

বাজাহান র্লললন : মুলে পফললর্া র্লললই চে সর্ পমাো  া ়ে? মানুলষর মন পতা আর 

পিট ন ়ে! চত্রচদলর্র সলে আপনার প াগাল াগ হ ়েচন? 

  

রাতুল েেবব গলা ়ে র্লললা, পস আমালে পটচললফালন মালঝ মালঝ পপস্টার েরলে।  আচম 

তালে পচরষ্কার র্লল চদল ়েচে, আচম তার সলে প াগাল াগ েরলত ইন্টালরলস্টড নই।  

েলোতা আর চদচির িোপটার পলাজড।  নাউ ইফ ইউ চপ্লজ পগট অফ…।  
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–পুরলনা সর্ িোপটার পলাজড।  চত্রচদলর্র জীর্নটা আপচন নটির েলর চদল ়েলেন।  আচম 

চনলজও আজ প বত সাফার েরচে।  আর আপচন শুধু সর্ চেেু  ুলল চগল ়ে আর্ার পপ্রম 

েরলর্ন, িােচরলত উ্ন চত েরলর্ন, আনলন্দ োেলর্ন? চসিচট ফাইল র ও ়োলরর সম ়ে 

আপচন প  আমালে পচুললব ধচরল ়ে চদল ়েচেললন, পসটাও  ুলল পগলেন? 

  

–হু পসইড আই চডড দোট! 

  

–প্রমাণ আলে, আচম চঠেই পজলনচে।  চদচিলত আপচন আমালে িড়ে পমলরচেললন, 

পাচেোলনর স্পাই র্ললচেললন।  

  

–ইউ চস্টল আর আ ডাচট স্পাই।  আপচন আমার পপেন পপেন ফললা েলর এই প বত 

এলসলেন।  এখন রু্ঝলত পারচে।  েী িান আপচন? 

  

সুললখা পতামারই জনে মলরলে।  তুচম ওলদর র্াচড়েলত পনািংরাচম েলর পফললচেলল তাই 

পারলফক্ট পজন্টলমোন চত্রচদর্ সুললখালে মুচক্ত পদর্ার েো র্ললচেল।  পতামার জনেই পস 

র্ললচেল।  পস েো শুলন পঘ্ন া ়ে সুললখা গাল ়ে আগুন লাচগল ়েলে।  পদাষ পতামার, পুলরাপুচর 

পতামার, চত্রচদলর্র ন ়ে।  

  

–স্কাউলন্ট্রললর মতন েো র্ললা না, বাজাহান।  আচম এসর্ েো সহে েরলত রাচজ নই।  

শুনলতও িাই না।  লী  চম অোললান! 

  

–পতামালে ক্ষমা িাইলত হলর্, সর্ চেেুর জনে ক্ষমা িাইলত হলর্।  

  

খুর্ সম্ভর্ত বাজাহানলে এেটা িড়ে মারার জনেই ঘুলর চগল ়ে হাত তুললচেল রাতুল, অচত 

েলটির চনলজলে সামলল চনল।  তারপর ঝুেঁলে অনে চদলের দরজাটা খুলল চদল ়ে পস 

বাজাহানলে এেটা ধাক্কা চদল ়ে র্লললা, নাউ, পগট আউট! 

  

হ ়েলতা এটার জনেই অলপক্ষা েরচেললন বাজাহান।  পোলটর পলেট পেলে ফস েলর 

এেটা চর ল ার র্ার েলর রাতুললর নালে পঠোললন, অনে হালত দরজাটা আর্ার র্ন্ধ 
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েলর চদল ়ে র্লললন, আমার েো এখলনা পবষ হ ়েচন।  আর েখলনা পোলনা পলােলে 

এ ালর্ ধাক্কা চদও না।  আচম মুসলমান, আমরা েখলনা পর্ইমাচন ক্ষমা েচর না।  তুচম 

এের্ার আমার গাল ়ে হাত তুলল অপমান েলরচেলল, আচম তার পবাধ চনইচন।  তরু্ তুচম 

চিতী ়ের্ার আমার গাল ়ে হাত পতালার সাহস েরলল! 

  

বাজাহালনর হালতর অস্ত্রটালে পর্চব গুরুত্ব চদল না রাতুল।  বাজাহালনর মতন িচরলত্রর 

মানুলষর হালত এেটা চর ল ার খুর্ই পর্মানান, প্রা ়ে অচর্শ্বাসই মলন হ ়ে।  আত্মচর্শ্বাস, 

অহঙ্কার ও রালগ রাতুললর মুখখানা জ্বলজ্বল েরলে।  পস চিচর্ল ়ে চিচর্ল ়ে র্লললা, তুচম 

এতচদন পর আমালে এই সর্ র্ালজ েো পবানালত এলসলো।  তুচম জালনা, সুললখা 

আমালে চর্ল ়ে েরলত।  রাচজ হল ়েচেল? পস চনলজর মুলখ আমালে র্লললে, েলোতা োড়োর 

আলগ।  

  

র্াট ইউ ও ়েোর দা ডগ ইন দা মোনজার! তুচম সর্ সম ়ে ওলদর র্াচড়েলত পসেঁলট োেলত।  

চত্রচদর্ পতামার জনেই সুললখালে সলন্দহ েলর! 

  

বাজাহান র্লললন, পতামার মতন এেটা চমলেের্াদী, কু্রড, পোসব, আনোল্ডারড়ে মানুষলে 

সুললখা… 

  

রাতুল হাত চদল ়ে চর ল ারটা ধরার পিটিরা েরলতই বাজাহান পল ়েন্ট ব্লোঙ্ক পরলি দু’র্ার 

তালে গুচল েরললন।  গাচড়ের সর্ োি র্ন্ধ, তাই র্াইলর চর্লবষ ব্ পগল না।  

  

পর্ব েল ়েে মুহূতব হুমচড়ে পখল ়ে পড়ো চনস্পন্দ পদহটার চদলে তাচেল ়ে পেলে বাজাহান 

চফসচফস েলর র্লললন, গুড র্াই, রাতুল।  পখাদা হালফজ! 

  

দরজা খুলল পর্চরল ়ে এলস চতচন িারচদেটা পদলখ চনললন এের্ার।  পাচেবিং ললট পোলনা 

গাডব পনই, োোোচে পোলনা র্াচড়েও পনই।  র্ষচটিরর জলল চেেুটা জা ়েগা োদা োদা হল ়ে 

আলে, এখনও র্ষচটির পলড়েই িলললে।  বাজাহান ও ার পোলটর েলারটা তুলল চদল ়ে, দু’ 
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পলেলট হাত ঢুচেল ়ে আলে আলে হােঁটলত লাগললন রাো চদল ়ে।  এই পস্টবন চদল ়ে চতচন 

পট্রলন উঠলত িান না।  

  

এেটুও অপরাধ পর্াধ পনই, র্রিং তােঁর মনটা প ন পর্ব হালো হল ়ে পগলে।  অলনেগুললা 

জীর্ন নটির েলরলে রাতুল, তার পর্েঁলি োোর পোলনা অচধোর পনই।  োল সোললর আলগ 

রাতুললর মষতলদহ োরুর পিালখও পড়েলর্ না।  সোললর্লা ়ে  ারা গাচড়ে রাখলত আসলর্, 

তারা সাধারণত অনে গাচড়ের চদলে পিল ়েও পদলখ না।  সম্ভর্ত চর্লেল হল ়ে  ালর্।  এেজন 

এচব ়োন খুন হলল তা চনল ়ে ইিংলরজ পুচলব চে খুর্ পর্চব মাো ঘামা ়ে? 

  

র্ষচটির চ জললও পসচদলে ভ্রুলক্ষপ পনই বাজাহালনর।  চতচন পহেঁলট িলললেন মাইললর পর 

মাইল।  পলে আর পোলনা মানুষ পনই, এ প বত পোলনা পুচললবর গাচড়েও তােঁর নজলর 

পলড়েচন।  এেটা প্রশ্ন চতচন চনলজলে েরলেন র্ার র্ার, চত্রচদলর্র মুখ পেলে লিলন রাতুললর 

উপচস্থ্চত জানর্ার পরই চে রাতুললে খুন েরার েো চতচন প লর্চেললন? না হলল পসচদন 

পেলেই চতচন।  চর ল ারটা সর্ সম ়ে সলে রাখলত শুরু েলরচেললন পেন? এতচদন ধলর 

এতখাচন পক্রাধ িাপা পদও ়ো চেল? অেি রাতুললে চতচন ক্ষমা েরলতও পিল ়েচেললন।  

রাতুল ক্ষমা পাও ়োর প াগেতার পোলনা প্রমাণ চদলত পারললা না।  

  

পরচদন সোল আটটা ়ে বাজাহান পসন্ট্রাল লিলন এলস এেটা ইওলরাচপ ়োন পোলির 

চটচেট পেলট উলঠ র্সললন।  পসখান পেলে পডা ার।  সুটলেসটা পিে ইন েচরল ়ে চতচন 

অলপক্ষা েরলত লাগললন লাউলি।  এেটু পলরই তােঁর জাহালজ ওঠার ডাে পড়েলর্।  চতচন 

আর তধ ব ধরলত পারলেন না।  এের্ার ইিংচলব িোলনল পার হলত পারললই চনচশ্চত।  

  

লাউিটা চহচপলত  চতব।  েল ়েেজন  ারতী ়ে- পাচেোনীও রল ়েলে।  বাজাহান এেটা 

পসাফা ়ে র্লস ইচমলগ্রবান েলন্ট্রাল পগলটর চদলে পিল ়ে আলেন।  তােঁর হালত পর্াচডবিং োডব, 

আর েতক্ষণ, আর েতক্ষণ? 

  

প্রেলম এেটা চর্রাট আোলরর েুেুর, তারপর দু জন পুচলব অচফসার ঢুলে এললা 

লাউলি।  বাজাহালনর রু্লে দুম দুম ব্ হলে।  এর মলধেই ওরা পটর পপল ়ে পগল? এেমাত্র 
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চত্রচদর্ োড়ো আর পতা পেউ রাতুললর সলে তােঁর পোলনা প াগসূত্র আচর্ষ্কার েরলত পারলর্ 

না।  চত্রচদর্ তােঁলে ধচরল ়ে পদলর্ন? 

  

পুচলব দু জন এচদে ওচদে পিল ়ে পসাজা বাজাহালনর চদলেই আসলে।  বাজাহান এের্ার 

 ার্ললন উলঠ ট ়েলললট ঢুলে পড়েলর্ন।  চেন্তু পদচর হল ়ে পগলে।  আর পোলনা উপা ়ে পনই।  

  

এেজন পুচলব বাজাহালনর পালব এলস র্লললা, এিচেউজ চম, আর ইউ চমিঃ প াচগিার 

চসিং? 

  

পর্ামা ফাটার মতন ব্ েলর বাজাহান র্লললন, পনা! 

  

পুচলবচট হাত র্াচড়েল ়ে র্লললা, পম আই চস ইল ়োর পাসলপাটব? 

  

হঠাৎ েুেুরচট গজবন েলর এেজলনর চদলে পতলড়ে পগল।  পস দরজার চদলে পালার্ার পিটিরা 

েরচেল।  েুেুরচট তার গাল ়ে দু পা তুলল চহিংস্র ালর্ িোেঁিালে।  অচফসারচট তাড়োতাচড়ে 

বাজাহানলে পাসলপাটবটা পফরত চদল ়েই েুলট পগল পসচদলে।  খুর্ সম্ভর্ত নারলোচটি 

স্মাগচলিং-এর র্োপার।  

  

এই সর্ পগালমাললর মলধেই মাইলক্রালফালন বাজাহালনর জাহালজর নাম পঘাষণা েরা 

হললা।  চতচন পাসলপাটব হালত চনল ়ে এচগল ়ে পগললন।  রু্লের মলধে দুম দুম ব্টা এখলনা 

োলমচন, তার হাত-পা োেঁপলে।  

  

তারপর জাহাজ  খন প লস পড়েললা ইিংচলব িোলনলল, পডলে দােঁচড়েল ়ে অলনেখাচন 

সামুচদ্রে র্াতাস রু্লে পটলন চনল ়ে বাজাহান মলন মলন র্লললন, মু চক্ত, মুচক্ত! এখন পেলে 

চতচন অনে মানুষ।  
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৫১. দরজাটা সামানে ফােঁে েলর 

দরজাটা সামানে ফােঁে েলর তপন পদখললা, খােঁচট ়োর ওপর োত হল ়ে ঘুচমল ়ে আলে।  

পেৌচবে।  চতন িারচদন দাচড়ে োমা ়েচন, খাচল গা র্লল আজ পর্াঝা  ালে প  পস েত 

পরাগা হল ়ে পগলে, পােঁজরাগুললা সর্ পগানা  া ়ে।  সারা ঘলর র্ইপত্র এললালমললা ালর্ 

েড়োলনা, চেেু র্ই মাঝখান পেলে পেেঁড়ো।  পদ ়োললর পালব এেটা এেঁলটা োলা ়ে আধখানা 

রুচট আর খাচনেটা শুচেল ়ে  াও ়ো আলুর দলমর পঝাল।  খােঁচট ়োর মাোর চদলে দােঁড়ে 

েরালনা দুচট ক্রাি, তার ওপলর।  এেটা দলা পাোলনা লুচে।  

  

তপন এের্ার চিধা েরললা পেৌচবেলে ডােলর্ চে না।  ঘুমটাই পেৌচবলের সমসো, 

রালতর পর রাত ঘুলমালত পালর না পস।  আজ পস চর্লেললর্লালতই ঘুচমল ়ে পলড়েলে।  চেন্তু 

তপলনর হালত পর্চব সম ়ে পনই।  প তলর ঢুলে পস চনিঃবল্ দরজাটা র্ন্ধ েলর চদল।  তার 

হালতর দু’খানা র্ই আর এেটা নতুন জামার পোলেট নাচমল ়ে রাখললা এে পালব।  এ 

ঘলর এেচট মাত্র জানলা, পসটা এের্ার খুললই র্ন্ধ েলর চদল তপন, ওখান পেলে 

সর্সম ়ে পপোলপর গন্ধ আলস, তাই পেৌচবে জানলাটা র্ন্ধ রালখ।  

  

গন্ধটা োটার্ার জনে তপন এেটা চসগালরট ধরাললা।  ঐ খােঁচট ়োটা োড়ো ঘলর আর পোলনা 

র্সর্ার জা ়েগা পনই।  তপন পদ ়োলল পহলান চদল ়ে দােঁড়োললা।  এেটাই চিতা তার মাো ়ে 

ঘুরলে।  এই ালর্ পেৌচবেলে আর েতচদন রাখা  ালর্।  পেৌচবেলে র্োোললালর পাঠালনা 

 া ়েচন, ঘাটচবলালতই পস প্রা ়ে মরলত র্লসচেল, জামলসদপুর পেলে এেজন ডাক্তারলে 

পগাপলন চনল ়ে আসা হল ়েচেল, চতচনও ওর পপলটর গুচলটা র্ার েরলত পালরনচন।  

েল ়েেচদলনর মলধেই ঘাটচবলার হাইড আউলটর েো পুচলব পজলন  া ়ে, প্রা ়ে পবষ মুহূলতব 

পেৌচবেলে সরালনা চগল ়েচেল পসখান পেলে।  তারপর পেলে অতত পােঁি জা ়েগা ়ে রাখা 

হল ়েলে পেৌচবেলে।  তরু্ পস মরললা না।  তার োেঁলধর গুচলর ক্ষতটা পসলর পগলে, পা দুলটাও 

অলনেটা  াললা হল ়ে এলসলে, চেন্তু পপলটর মলধে গুচলটা রল ়ে পগলে।  পলট চল ালরর মলধে 

এেটা রু্ললট পগেঁলে োেললও মানুষ র্ােঁলি? পেৌচবলের তুলনা ়ে অলনে অম আহত 
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হল ়েচেল সুর্ীর, চেন্তু পস পট েলর মলর পগল।  সুর্ীলরর মষতুের খর্র তার মা-র্ার্া জানলত 

পালরন প্রা ়ে এেমাস র্ালদ।  

  

এর মলধে অর্স্থ্া অলনে র্দলল পগলে।  দললর েমবীলদর সলে পোলনা প াগাল াগ পনই।  

 ারা পজললর র্াইলর আলে,তারা প  পে পোো ়ে আিার গ্রাউলি িলল পগলে তার পোলনা 

চঠে পনই, তালদর পখােঁজ েরাও চর্পজ্জনে।   ারা ওপলরর মহললর চসমপোোইজার চেল, 

তারাও এখন আর সম্পেব রাখলত িা ়ে না।  আলগ েলোতার নামেরা চেেু পলাে টাো 

প ়েসা চদল ়ে সাহা ে েরলতন, তােঁরা সাহা ে র্ন্ধ েলরলেন, পদখাও েরলত িান না।  তপন 

পস রেম এেজন র্েচক্তর র্াচড়েলত চতনর্ার চগল ়েচেল, চতচন তষতী ়ের্ালর িােলরর হাত 

চদল ়ে দবটা টাো পাচঠল ়ে চদল ়ে র্লললেন, তপন প ন আর পোলনাচদন না আলস।  

  

পজল প লঙ পালার্ার সম ়ে পেৌচবেরা চিতাও েলরচন প  এরপর পুচলব  খন হলনে হল ়ে 

খুেঁজলর্, তখন আত্মলগাপন েরা হলর্ পোো ়ে।  আলগ পেলে পোলনা পচরেল্পনা চেল না।  

অর্বে পেৌচবেরা পজল পেলে পাচলল ়েলে মরী ়ো হল ়ে, নইলল পজললর মলধেই তালদর 

পমলর পফললতা।  পস রেম অলনেলে পমলরলে।  

  

অলনে চেেুই আলগ পেলে চিতা েরা হ ়েচন! 

  

তপন সর্লিল ়ে মুচস্কলল পলড়েলে টাো প ়েসার র্োপার চনল ়ে।  মালসর পর মাস পেৌচবেলে 

পোলনা পগাপন আোনা ়ে লুচেল ়ে রাখলত পগলল তার পতা এেটা খরিও আলে, পসটা পে 

পদলর্? পালব দােঁড়োর্ার মতন আর পেউ পনই।  র্াচড়ে পফরারও উপা ়ে পনই পেৌচবলের, 

তার র্াচড়ের ওপর পুচললবর নজর আলে।  এর্ালর ধরা পড়েলল পোচবেলে আর পজলল 

রাখলর্ না, পুচলব তালে পবষ রালত পোলনা ফােঁো মালঠ চনল ়ে চগল ়ে গুচল েলর খতম 

েরলর্।  পেৌচবলের সলে প ে’জন পজল পেলে পাচলল ়েচেল, তালদর মলধে চতনজন আর্ার 

ধরা পলড়েলে, চেন্তু তারা পোো ়ে আলে তার পোলনা খর্র পনই।  এেজন মারা পগলে, আর 

র্াচেরা েচড়েল ়ে পলড়েলে দূর দুর জা ়েগা ়ে।  পেৌচবলেরই শুধু পোোও  ার্ার জা ়েগা পনই।  
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পস এখলনা ক্রাি োড়ো হােঁটলত পালর না, পুচললবর সামলন পলড়ে পগলল আত্মরক্ষাও েরলত 

পারলর্ না।  

  

তপলনর চর্পদ অলনেটা পেলট পগলে, পস চফলর পগলে দমদলমর েললাচনলত।  পাড়োর মলধে 

পেউ তার রাজধনচতে পচরি ়ে েখলনা জানলত পালরচন, তরু্ অচতচরক্ত সার্ধানতার জনে 

পস ইদানীিং েিংলগ্রসী পেলললদর সলে এেটু এেটু  ার্ জমালে।  এর আলগই তার এেটা 

ইনচসওলরলন্সর এলজচন্স পনও ়ো চেল, পসই োজই পস শুরু েলরলে আর্ার, পসই সলে 

নোবনাল পসচ িংস সাচটবচফলেটও চর্চক্র েলর।  পোন মালস েত পরাজগার হলর্ তার চেেু 

চঠে পনই, জোঠামবাইল ়ের সিংসালর তালে খরি চদলত হ ়ে, তারপর আর হালত প্রা ়ে চেেুই 

োলে না।  

  

তরু্ পেৌচবেলে পস োড়েলর্ েী েলর? অসুস্থ্, অসহা ়ে পেৌচবেলে পেলড়ে পস চে শুধু চনলজর 

চনরাপত্তার জনে র্েে হলত পালর? পেৌচবলের মতন সমূ্পণব স্বােববূনে, মহৎ িচরলত্রর 

পেলললে চর্পলদর মলধে পফলল পরলখ চে পাচলল ়ে  াও ়ো  া ়ে? পাচটর অনোনে র্নু্ধরা প  

প াগাল াগ রাখলত পারলে না, পসটাও তালদর পদাষ ন ়ে, তারা চনলজলদর প্রাণ র্ােঁিালতই 

র্েচতর্েে, েল ়েেজন অর্বে র্ড়েললাে র্াপ-মাল ়ের আশ্রল ়ে চফলর পগলে।  তপলনর ওপর 

েখলনা পুচললবর নজর পতমন ালর্ পলড়েচন, পস েলোতার র্ড়ে ঘলরর পেলল ন ়ে, চর্খোত 

োত্রও ন ়ে, পোলনা র্ড়ে রেলমর অোেবান র্া খুলনাখুচনর না ়েেও পস ন ়ে।  তলর্, পস প  

মাচনে  ট্টািাল বর গ্রুলপ চেল, তা পুচলব জালন, জলপাইগুচড়ের পসই মাডবারটার সলে তার 

প াগসূত্র টানা প লত পালর, চেন্তু তারপর এত মাডবার হল ়েলে প  পসটার েো পুচলবও 

পর্াধহ ়ে  ুলল পগলে।  আই চর্র এেজন অচফসার চেেুচদন তার পপেলন পললগচেল, চেন্তু 

আশ্চ ব র্োপার, েো ়ে েো ়ে পর্চরল ়ে পগল প  পসই পগাল ়েন্দা অচফসারচটর র্াচড়ে চেল 

পূর্বর্লের সরাইলল, তপলনর সর্ পচরি ়ে পজলন পস পর্ব নরম হল ়ে পগল।  তপনলে 

েিংলগ্রসী পেলললদর দলল চ লড়ে প লত পস-ই পরামবব চদল ়েলে।  অর্বে পুচললবর পিালখ 

পেৌচবে এমনই দাচম আসামী প  পেৌচবলের সলে তুপনও  চদ ধরা পলড়ে, তাহলল ঐ 

আই চর্ অচফসারচটও তপনলে র্ােঁিালত পারলর্ না।  
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তনহাচটর োোোচে এেটা জুটচমললর েুচল র্চের মলধে এই ঘরখানা  াড়ো পনও ়ো হল ়েলে 

চদন দলবে আলগ।  এই র্চের পলালেরা অচধোিংবই চর্হারী মুসলমান, জুট চমলটা ়ে 

সম্প্রচত লে আউট হল ়েলে র্লল তারা এতই উলত্তচজত হল ়ে আলে প  পেৌচবেলে চনল ়ে 

পেউ মাো ঘামা ়ে না।  োোোচে এেটা  ালতর পহালটল পেলে এেটা র্াচ্চা পেলল 

পেৌচবেলে খার্ার চদল ়ে  া ়ে।  তা হললও এই র্ের্স্থ্া পমালটই সমূ্পণব চনরাপদ ন ়ে, 

পেৌচবেলে আর্ার সরালত হলর্।  

  

তপলনর োলে এখন টাোর চিতাটাই প্রধান।  চেন্তু পস েো পেৌচবলের সামলন ঘুণাক্ষলর 

উচ্চারণ েরা  া ়ে না।  পপলটর মলধে এেটা রু্ললট ঢুলে র্লস আলে, তপলনর ধারণা, 

পেৌচবেলে র্ােঁিালত পগলল তার আরও  াললা েলর চিচেৎসা েরালনা দরোর।  চেন্তু পে 

েরালর্? 

  

পেৌচবলের র্ার্া পনই, চেন্তু মা পর্েঁলি আলে, চনউ আচলপুলর ওলদর চনজস্ব র্াচড়ে।  পসই 

র্াচড়ের পেলল তনহাচটর এে িটেললর র্চেলত শুল ়ে আলে।  এই রেম  ালর্ লাস 

েোলরেটার পচরর্তবলনর এেটা মচহমা আলে।  চেন্তু এরপর েী পসটাই তপন রু্ঝলত পালর 

না।  পেৌচবলের মতন এেটা পেলল  চদ নটির হল ়ে  া ়ে, পুচললবর গুচললত খরি হল ়ে  া ়ে, 

তাহলল পসটা প  এেটা চর্রাট ক্ষচত।  

  

দু’চদন আসলত পালর চন তপন, আজও পে সলন্ধর পট্রন ধলর চফরলত হলর্।  েললাচনর মলধে 

পর্চব রাত েলর চফরলল পলালে সলন্দহ েলর, তাোড়ো দমদলম প্রা ়েই এেটু রাত েলর 

পর্ামার্াচজ শুরু হ ়ে।  তপন আলে আলে ডােললা, পেৌচবে, এই পেৌচবে!  

  

েল ়েের্ালরর ডালেও উঠললা না র্লল তপন পেৌচবলের গাল ়ে হাত চদল।  সলে সলে িমলে 

উঠললা পস।  েপালটা পর্ব গরম, আজ আর্ার পেৌচবলের জ্বর এলসলে।  মনটা খারাপ 

হল ়ে পগল তপলনর।  

  

পেৌচবে পিাখ পমললই চজলেস েরললা, পমপম? পমপম পোো ়ে? 
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তপন চনিঃবল্ মাো নাড়েললা।  মাস দু’ এে ধলর পমপলমর সলেও প াগাল াগ চে্ন  হল ়ে 

পগলে।  তালতই আরও পর্চব মুচস্কলল পলড়েলে তপন।  এর আলগ প বত পেৌচবে অলনেটা 

পমপলমর দাচ ়েলত্বই চেল।   চদও টাো প ়েসার টানাটাচন শুরু হল ়ে পগলে তার আলগ 

পেলেই।  র্ার্ার োে পেলে টাো প ়েসা পন ়ে না পমপম, তারও উৎসগুললা শুচেল ়ে 

আসচেল।  তরু্ পমপম েলোতার উেঁিু সমালজর অলনেলে পিলন, খুর্ চর্পলদ পড়েলল 

োরুর োলে ধার িাইলত পালর।  পরচফউচজ েললাচনর পেলল তপনলে পে ধার পদলর্? 

  

পেৌচবেলে  খন দুগবাপুলর রাখা হল ়েচেল, তখন র্ের্স্থ্াটা  াললাই চেল।  চেন্তু চ চন আশ্র ়ে 

চদল ়েচেললন, চতচন হঠাৎ পনাচটস চদললন প  তােঁর স্ত্রী র্ালপর র্াচড়ে পেলে চফলর আসলে, 

র্াচড়েলত আর জা ়েগা হলর্ না।  হালত মাত্র িারচদন সম ়ে।  র্ােঁেুড়ো ়ে পমপলমর এে অল্প 

পিনা পলালের র্াচড়েলত পরর্তবী আশ্র ়ে খুেঁজলত  াও ়োর েো, হঠাৎ হাওড়ো পস্টবলন এলস 

পমপম অোন হল ়ে পগল।  

  

েী চর্পলদই পসচদন পলড়েচেল তপন! তার সর্ সম ়ে পুচললবর   ়ে।  চ ড়ে জলম পগললই 

পুচলব আসলত পালর।  পেৌচবে পজল পালার্ার পর পুচলব আর্ার পমপমলে অোলরস্ট 

েরলত পিল ়েচেল।  পমপলমর র্ার্া এম এল এ হললও পুচলব এখন পতা ়োক্কা েরলে না।  

ওল ়েস্ট পর্েলল পপ্রচসলডন্টস রুল জাচর েরার পর পুচলব এলের্ালর পর্পলরা ়ো।  তাোড়ো 

মাঝখালন এেটা োণ্ড হল ়ে চগল ়েচেল, পোোোর এেদল নেবাল পেলল পমপমলদর 

মাচনেতলার র্াচড়েলত এেচদন পর্ামা িাজব েলর র্সললা।  পমপলমর র্ার্ার ওপর তারা 

আলটমপট চনল ়েচেল।  পোন।  দল প  পোো পেলে েী অোেবন িালালে, তা পর্াঝার 

উপা ়ে পনই।  এই অর্স্থ্া ়ে অলবাে পসনগুি তােঁর র্াচড়েলত পমল ়েলে রালখন েী েলর? 

তােঁলেও পতা তােঁর পাচটর োলে মুখর্।  েরলত হলর্।  পমপম পসই জনে তার েলজ আমললর 

র্নু্ধ র্ান্ধর্ীলদর র্াচড়েলত োেচেল।  তপলনর সলে পদখা েরলত হাওড়ো পস্টবলন।  

  

লালর্াজালর পসই অতোিালরর পজর পমপলমর বরীলর অলনেখাচনই রল ়ে পগলে।   খন-

তখন তার বাড়েী নটির হল ়ে  া ়ে।  অসহে পপট র্েো হ ়ে, পসই র্েোলতই পস মালঝ মালঝ 

অোন হল ়ে পলড়ে।  হাওড়ো পস্টবন পেলে অোন অর্স্থ্া ়ে পমপমলে পোলনাক্রলম ধরাধচর 
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েলর এেটা টোচিলত তুললচেল তপন।  চেন্তু পোো ়ে চনল ়ে  ালর্? পোলনা হাসপাতালল 

চনলল  চদ পুচলব পেস হ ়ে, তাহলল পমপমই পলর তপনলে ক্ষমা েরলর্ না।  আর পোো ়ে 

 াও ়ো  া ়ে? পমপম পতা এেটা পমল ়ে, তালে প খালন পসখালন রাখা  া ়ে না, দমদলমর 

েললাচনলতও হঠাৎ এই অর্স্থ্া ়ে চনল ়ে  াও ়ো  া ়ে না।  চদলবহারা হল ়ে চগল ়ে পস পমপমলে 

মাচনেতলার র্াচড়েলতই চনল ়ে পগল।  

  

 াগেক্রলম অলবাে পসনগুি তখন র্াচড়েলত চেললন।  পসচদন পমপলমর র্ার্ার মতন 

এেজন পপাড়ে খাও ়ো পচলচটচব ়োলনর পিালখও জল পদলখচেল তপন।  পমপলমর চনিঃস্পন্দ 

বরীর ও চর্র্ণব মুখ পদলখ চতচন প্রেম প লর্চেললন, পমপমলে মষত অর্স্থ্া ়ে আনা হল ়েলে।  

চতচন খুচে, খুচে র্লল হাউহাউ েলর োেঁদলত োেঁদলত জচড়েল ়ে ধলরচেললন পমল ়েলে।  

খাচনের্ালদ সজল মুখ চফচরল ়ে চতচন তপনলে র্ললচেললন, পতামরা আর চেেুচদন পখােঁজ 

েরলত এলসা না।  পমল ়েটালে র্ােঁিলত পদলর্ পতা? এই বরীর চনল ়ে পঘারাঘুচর েরলল ও চে 

র্ােঁিলর্।  

  

তরু্ দু’চদন র্ালদ তপন চগল ়েচেল পমপলমর খর্র চনলত।  অলনে পিটিরা ়ে পমপলমর র্ার্ার 

সলে পদখা হললা, চতচন রীচতমতন ধমে চদল ়ে তপনলে র্লললন, আমার র্াচড়েলত চে 

পতামরা পতামালদর আখড়ো েরলর্ প লর্লো নাচে? পমপম এখালন পনই।  তার চিচেৎসা 

িললে, এখন তার সলে পদখা হলর্ না! 

  

পেৌচবেলে এসর্ েো পর্াঝালনা  ালর্ েী েলর? অসুস্থ্ বরীর ও এোেীলত্বর জনে পস 

অরু্ঝ হল ়ে পগলে।  পমপলমর  চদ হােঁটা িলার ক্ষমতা োেলল, তাহলল পোলনা র্াধাই পস 

মানলতা না, চঠেই পদখা েরলত পেৌচবলের সলে।  পেৌচবলের ধারণা, পমপম পফর 

পুচললবর হালত ধরা পলড়েলে, আর তপন পস েো পগাপন েলর  ালে।  

  

উলঠ র্লস পেৌচবে র্লললা, পমপম পোো ়ে তুই র্লচর্ না? 

  

তপন র্লললা, এখনও খর্র পাইচন।  পিটিরা েরচে।  ওর র্ার্ার সলে চেেুলতই পদখা হলে 

না।  তা োড়ো ওপাড়োর চস চপ এলমর পেললরা আমালে পিলন।  
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তপনলে এেটা ধাক্কা চদল ়ে পেৌচবে র্লললা, পতালে র্ললচে না, পমপলমর খর্র না চনল ়ে 

তুই।  আমার োলে আর আসচর্ না! 

  

শুধু অরু্ঝ ন ়ে, চখটচখলটও হল ়ে পগলে পেৌচবে।  পদখা হললই প্রেলম পস তপলনর সলে 

ঝগড়ো েলর।  প ন তপনই তার সমে দুল ালগর জনা দা ়েী।  

  

তপন তরু্ নরম  ালর্ র্লললা, পিটিরা েরচে, দু’এেচদলনর মলধেই চেেু খর্র পপল ়ে  ালর্া।  

তলর্ এটুেু র্ললত পাচর, পস পজলল পনই।  

  

পেৌচবে পিাখ রাচঙল ়ে র্লললা, তুই রু্চঝ সর্ েটা পজল ঘুলর পদলখচেস? ওগুললা েী র্ই 

এলনচেস? েী র্ই পদচখ! 

  

র্ই দু’ খানা উলট পালট পদলখ পেৌচবে েুেঁলড়ে পফলল চদল।  মুখখানা েুেঁিলে র্লললা, এই 

সর্ র্ালজ গলল্পর র্ই,  ত রালজের ট্রোব, পতালে পে আনলত র্লললে? তুই চে পোলনা 

 াললা র্ই েখলনা পিালখ পদচখসচন? 

  

এো এো োলে, ঘুম হ ়ে না, তাই পেৌচবলের র্ই পড়োর অসম্ভর্ কু্ষধা।  চেন্তু তপন এত 

র্ই পজাগালর্ পেমন েলর? নতুন র্ই পেনার সামেবে তার পনই।  পলালের োে পেলে 

পিল ়েচিলত আনলত হ ়ে।  পস এখন  ালদর মলধে পঘারালফরা েলর, তারা পেউ উচ্চালের 

র্ই পলড়ে না।  পুলরালনা খর্লরর োগজ  ারা র্াচড়ে পেলে পেলন তালদর এেজনলে ধলরলে 

তপন।  অলনে পলাে চেেু চেেু পেেঁড়ো পখােঁড়ো র্ইও খর্লরর োগলজর সলে ওজন দলর 

চর্চক্র েলর পদ ়ে।  তপন পসইসর্ র্ই িারআনা আটআনা চদল ়ে চেলন আলন।  ইিংচরচজ, 

র্ািংলা দু’রেমই োলে, চেন্তু চর্লবষ র্াোর্াচে েরার সুল াগ পনই।  তাোড়ো তপন চনলজও 

পেৌচবলের মতন অত পলখাপড়ো জালন না।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 786 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তপন অর্বে জালন,  তই রাগারাচগ েরুে, পেৌচবে এই র্ইও পড়েলর্ চঠে।  হ ়েলতা 

পড়েলত পড়েলত চর্রক্ত হল ়ে চেড়েলর্ এে সম ়ে, তরু্ এমনই পনবা প  পিালখর সামলন চেেু 

োপা অক্ষর িাই-ই তার।  

  

অনে পোলেটটা হালত চনল ়ে পেৌচবে চজলেস েরললা, এটা েী? জামা? োর জনে? 

  

পেৌচবলের এেচট মাত্র জামা, তাও চেেঁলড়ে ঝুচলঝুচল হল ়ে পগলে।  স্টাচড সালেবললর পগাড়োর 

চদলে অনে সর্ সদলসের মলধে পেৌচবেলেই সর্লিল ়ে পবৌচখন জামা-পোন্ট পরলত 

পদলখচেল তপন সেল র্াচড়ের পেলল, আদলর- লত্ন মানুষ।  তপন চনলজ োটা-লেেঁড়ো জামা 

গা ়ে চদলত পালর, চেন্তু পেৌচবেলে ম ়েলা, পেেঁড়ো পরলত পদখলল তার েটির হ ়ে।  র্ধবমালন 

োোর সম ়ে তপন পর্ব েল ়েের্ার পস্টবলনর েুচল আর ঝােঁোমুলটর েদ্মলর্ব ধলরচেল, 

চেন্তু পেৌচবেলে ঐ সর্।  েদ্মলর্লব এলের্ালরই মানালতা না।  

  

ে’চদন ধলর এেটু এেটু ঠাণ্ডা পলড়েলে।  সামলন বীত আসলে।  পপলটর মলধে রু্ললট োোর 

জনেই পহাে র্া প -োরলণই পহাে পেৌচবে মালঝ মালঝ খেখে েলর োলব।  পসই জনে 

পিৌরচের ফুটপাে পেলে দরাদচর েলর আঠালরা টাো চদল ়ে পেৌচবলের জনে এেটা পমাটা 

োপলড়ের জামা চেলন এলনলে।  

  

পলেট পেলে দু’পোলেট িারচমনার চসগালরট র্ার েরললা তপন।  আলগ পেৌচবে চসগালরট 

পখত না, এখন চসগালরট োড়ো তার িলল না।  

  

পোলেট দুলটা র্াচড়েল ়ে চদল ়ে তপন চজলেস েরললা, আর চেেু লাগলর্? ওিঃ পহা, দাচড়ে 

োমার্ার পব্লড আনলত আজও  ুলল পগচে।  

  

পেৌচবে আর্ার ধমে চদল ়ে র্লললা, তুই জামাটা পেন এলনচেস, পস েো র্ল! তপন 

শুেলনা গলা ়ে র্লললা, আচম  ার্চে, এই  ালর্ আর েতচদন িললর্? 

  

–আমার পাল ়ে আর এেটু পজার এললই আচম পর্চরল ়ে পড়েলর্া।  
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–পর্চরল ়ে পোো ়ে  াচর্? আচম  ার্চেলাম জাচনস, পেৌচবে? পতার বরীর এখনও এত 

দুর্বল, এেটু দুধ চেিংর্া চডমলসদ্ধ না পখলল সারলর্ েী েলর? চেন্তু এসর্ পেনার প ়েসা 

পোো ়ে পাও ়ো  ালর্? পসই জনেই র্লচেলাম।  

  

–েী পাগললর মতন েো র্লচেস! আচম দুধ-চডম খালর্া? পেন, আচম চে েচি পখাো 

নাচে? এই র্চেলত পে দুধ খা ়ে, চডম খা ়ে? 

  

–ওলদর েো আলাদা।  ওরা পেউ পতার মতন অসুস্থ্ ন ়ে।  আমার েোটা পবষ েরলত পদ।  

আচম এের্ার পতার মাল ়ের সলে প াগাল াগ েরলর্া? 

  

-–মা? পেন, তুই আমার মালেও পজল খাটালত িাস রু্চঝ? 

  

–খুর্ সার্ধালন, পতার মামার্াচড়েলত চগল ়ে পটচললফান েলর…পতার মা পতার পোলনা খর্র 

জালনন না, তােঁলে এের্ার সর্ জানালনা দরোর, তাোড়ো পতার মামারা  চদ চেেু র্ের্স্থ্া 

েরলত পালরন।  

  

–আমার পোলনা মা পনই।  আমার এখন মা পনই,  াই-লর্ান পনই, মামা-টামা পেউ পনই! 

পবান তপন, এের্ার আচম র্াচড়ে পেলড়ে িলল এলসচে, এরপর আর্ার র্াচ্চা পেললর মতন 

  ়ে পপল ়ে মাল ়ের আেঁিললর তলা ়ে চফলর  ালর্া? 

  

–আচম প্রোেচটেোল েো র্লচে।  

  

–হোিং ইল ়োর প্রোেচটেোল েো! পতালে চদল ়ে পোলনা োলজর োজ হ ়ে না।  এতচদলন।  

পমপলমর এেটা খর্র আনলত পারচল না।  

  

–আচম র্লচে, পতার মা আর মামারা  চদ র্ের্স্থ্া েরলত পালরন, তাহলল অতীলনর মতন 

পতারও চর্লললত িলল  াও ়ো উচিত।  পসখালন চিচেৎসা েরালত পারচর্।  পপট পেলে গুচলটা 

র্ার েরলত হলর্ না? 
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–ঐ রু্ললট আচম হজম েলর পফললচে! পগালা খা ডালা! শুচনস চন পস েো! আচম চর্ললত, 

আলমচরো পোলনাচদন  ালর্া না।  পসাচ ল ়েত রাচব ়োলতও চিচেৎসা েরালত  ালর্া না।  

 চদ পোলনাচদন সুল াগ পাই পতা িীলন  ালর্া।  চেিংর্া আললর্চন ়ো ়ে।  

  

–পতার প্রালণর র্নু্ধ অতীন  চদ প লত পালর।  

  

–অতীন পগলে পর্ব েলরলে! অতীলনর র্োপার তুই চে রু্ঝচর্ পর ইচডল ়েট? 

  

–পরশুচদন পদওঘলর অসীম িোটাচজব ধরা পলড়ে পগলে।  েল ়েে মুহূতব পেলম রইললা 

পেৌচবে, চেন্তু অর্াে হললা না।  গম্ভীর গলা ়ে র্লললা, জাচন।  োললে পহালটললর 

পোেরাটালে চদল ়ে এেটা খর্লরর োগজ আচনল ়েচেলুম।  োলই পর্চরল ়েলে খর্রটা।  ওরা 

পুচলবলে পরচজস্ট েলরচেল চে না জাচনস? 

  

–তা জাচন না।  পেৌচবে, আমালদর দললর মাচনেদা মারা পগলেন।  গুরুদাস, সুলদর্, ববী 

ওরা পেউ পর্েঁলি পনই।  আগস্ট মালসর পগাড়োর চদলে েমলরড সলরাজ দত্তলে পুচলব গুচল 

েলর পমলরলে।  এরপর আর েী হলর্? 

  

–আর েী হলর্ মালন? আমরা পতা পর্েঁলি আচে।  েমলরড িারু মজুমদার আলেন।  

 ারতর্লষবর পুচললবর সাধে পনইই তােঁলে পোেঁ ়ে।  আমালদর পেললরা পবষরলক্তর পফােঁটা 

চদল ়ে তােঁলে আড়োল েলর রাখলর্।  অলনলে পতা মরলর্ই।  পি ়োরমোন র্লললেন, এইসর্ 

ধাক্কা খাও ়োরও প্রল ়োজন আলে।  

  

–আচম চেন্তু সামলন পোলনা পে পদখলত পাচে না।  হঠাৎ উলঠ এলস তপলনর োেঁধটা খামলি 

ধলর পেৌচবে রক্তিলক্ষ চজলেস েরললা, তুই তখন আমালে দুধ-চডম খাও ়োর েো 

র্লচল পেন পর, পোটললাে? 

  

–আচম… আচম পোটললাে? তুই আমালে পোটললাে র্লচল।  
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পোটললাে মালন পোট জাত র্া নীিু জাত র্চলচন, মলনর চদে চদল ়ে পোট।  আলর্াৎ তুই 

পোট পলাে! তুই আমালে দুধ-চডম খাও ়োচর্, তুই আমালে দ ়ো েরলত িাস? 

  

–আচম পমালটই পস েো র্চলচন! 

  

–ডোম ইট।  আচম জানলত িাই, পে পতালে প ়েসা সাপ্লাই েলর? তুই আমার নাম েলর 

হোিংলার মতন পলালের োলে িােঁদা তুলচেস! 

  

–এসর্ র্ালজ েো।  

  

–আচম র্ালজ েো র্লচে? দোখ তপন, তুই  াচর্স না, আচম পতার দ ়োর ওপর পর্েঁলি 

আচে।  আই েোন পটে পে ়োর অফ মাইলসলফ! পতালে আর আসলত হলর্ না! 

  

–পেৌচবে পেললমানুষী েচরস না।  অত িািাচেস পেন, পতার জ্বর হল ়েলে পদখলাম।  

  

–এসর্ নোোচম আমার  াললা লালগ না! জ্বর সর্ারই হ ়ে।  আমার জনে জামা আনলত পে 

র্লললে? পে চেলন চদল ়েলে র্ল আলগ? দুধ আর চডলমর পলা  পদখালনা! তারপলরই ও 

মারা পগলে, পস মারা পগলে, এইসর্ র্লার মালন েী? অনেরা মারা  ালে, আচম দুধ আর 

চডম খালর্া? 

  

–আচম পসই ালর্ র্চলচন।  

  

–আই পহইট ইউ! রু্লজবা ়ো আর পবাধনর্াদীলদর মতন চর্লদলব চিচেৎসা েরালত  ালর্া 

আচম? পগট আউট! আচম আর পোলনাচদন পতার মুখ পদখলত িাই না।  

  

পাগললর মতন হল ়ে চগল ়ে তপনলে ধাক্কা চদল ়ে র্ার েরার পিটিরা েরলত লাগললা পেৌচবে।  

তপন দুচতনর্ার র্লার পিটিরা েরললা, এই েী হলে, েী েরচেস, চেন্তু পেৌচবে প ন চহিংস্র 

হল ়ে উলঠলে।  এে সম ়ে তধ ব হাচরল ়ে তপন র্লল পফলললা, ধুর বালা!  
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ক্রাি োড়ো হােঁটলত পালর না পেৌচবে, তরু্ পস খুেঁচড়েল ়ে খুেঁচড়েল ়ে দরজা প বত এলস র্লললা, 

তুই আর পোলনাচদন এখালন আসচর্ না, এললও আর আমালে পদখলত পাচর্ না।  আই 

চস্পট অন ইল ়োর িোচরচট! পর্চরল ়ে  া।  

  

পেৌচবে পঠলালঠচল েরলত লাগললা এমন ালর্ প  তপনলে এেসম ়ে র্াধা চদলতই হললা।  

এই ঘরখানা পস চনলজর অচত েলটিরর উপাজবলনর প ়েসা ়ে  াড়ো েলরলে পেৌচবলের জনে, 

আর এখান পেলে পেৌচবে তালে গলাধাক্কা চদল ়ে তাচড়েল ়ে পদলর্? পস অলনের প ়েসা ়ে 

পেৌচবলের জনে জামা চেলনলে? এেো শুনলল তার রাগ হলর্ না? এেটু পর্চব পজার 

েলরই চনলজলে োচড়েল ়ে চনলত পগল তপন, পাল ়ে পজার পনই র্লল টাল সামলালত না পপলর 

পমলঝলত পলড়ে পগল পেৌচবে।  

  

তপন আর পপেন চফলর তাোললা না, হনহন েলর িলল পগল গচল চদল ়ে।  এখান পেলে 

পস্টবন প্রা ়ে পেঁচিব চমচনলটর পে।  তপন আপনমলন চর্ড়ে চর্ড়ে েরলত লাগললা, আচম আর 

েত তধ ব ধরলর্া।  আচম  লেটির েলরচে, পেউ আমালে দাচ ়েত্ব পদ ়ে চন।  আর সর্াই পতা 

পেলট পলড়েলে।  স্টাচড সালেবলল  ারা র্ড়ে র্ড়ে েো র্ললতা, তারা চদচর্ে র্ড়ে র্ড়ে িােচর 

র্াচগল ়ে র্লসলে, পদখা হলল মুখ ঘুচরল ়ে পন ়ে।  আচম চরচফউচজ র্াচড়ের পেলল, আচম েখলনা।  

চর্প্লর্-চটপ্ললর্র েো র্ললচে? পেৌচবেরাই হল আমালে চ চড়েল ়েচেল।  আচম  োসাধে 

েলরচে ওলদর জনে।  ওরা পেউ র্ড়ে িােচর েলর, পেউ চর্ললত  ালর্, আচম প খালন পলড়ে 

আচে পসখালনই োেলর্া।  আচম মালসর পর মাস েী েলর পেৌচবলের খরি িালালর্া, 

আমার চনলজরই িলল না।  পলেলট মাত্র সাতটা টাো রল ়েলে, োল েী জুটলর্ তার চঠে 

পনই।  

  

পােঁি চমচনট পহেঁলট তপন োমললা।  রালগ-অচ মালন তার পিালখ জল এলস পগলে।  পেৌচবে 

তালে পোটললাে র্লললা? পেৌচবে  ালর্ প  পস পেৌচবলের নাম েলর অনেলদর োে 

পেলে টাো আনলে? পমপম অসুস্থ্ হর্ার পর পেউ তাে এেটা প ়েসাও পদ ়েচন।  আজ 

পেলে পেৌচবলের সলে সম্পেব পবষ।  পস চনলজরটা চনলজ রু্লঝ চনলত  চদ পালর তলর্ 

 াললাই পতা! তপন আর এসর্ ঝালটর মলধে চনলজলে জড়োলর্ না।  
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রাোর আললার নীলি তপন িুপ েলর দােঁচড়েল ়ে রইললা।  

  

এই মুহূলতব তপন োড়ো আর এেজনও জালন না প  পেৌচবে পোো ়ে আলে।  পেৌচবলের 

এখনও এো িলা পফরা েরার সাধে পনই।  আর পেউ তালে এখালন সাহা ে েরলত 

আসলর্ না! 

  

পেৌচবে আজ রাচত্তলর খালর্ েী? তপন জালন, পেৌচবলের োলে এেটা দাচড়ে োমার্ার 

বো।  পব্লড পেনারও প ়েসা পনই।  তপন প লর্চেল, তার সাত টাোর মলধে েটা টাো 

পেৌচবেলে চদল ়ে আসলর্।  সামলনর পহালটলটা ়ে র্ালরা আনা ়ে  াত র্া রুচট আর ডাল 

আর এেটু তরোচর, অতত ে’টা টাো ওলে চদল ়ে আসা উচিত।  দরজাটা খুলল েুেঁলড়ে চদল ়ে 

আসলর্।  

  

তপন চফলর এলস গচলর পমাড়েটার চদলে তাচেল ়ে আেঁতলে উঠললা।  পেেঁড়ো জামাটা গাল ়ে 

চদল ়ে, এেখানা মাত্র ক্রাি ডান র্গলল চদল ়ে গচলর পমাড়েটা ়ে দােঁচড়েল ়ে আলে পেৌচবে।  

এখলনা  াললা েলর সলন্ধ হ ়েচন।  এর মলধে পর্চরল ়ে এলসলে, এো এো পোো ়ে  ার্ার 

পিটিরা েরলে ও? এ প  প্রা ়ে আত্মহতো! শ্রচমে চর্লক্ষা  হলে র্লল এ রাো ়ে  খন তখন 

পুচলব আলস।  পস্টবলনর োলে র্লস োলে এেদল অনে পাচটবর পেলল।  এলদর মলধে পেউ 

 চদ পেৌচবেলে।  চিনলত পালর, তাহললই পবষ।  এখন িতুচদবলে শুরু হল ়েলে র্দলা পনর্ার 

পালা।  

  

দষঢ়ে আদববর্াদী, দুদবাত সাহসী পেৌচবে রা ়েলে েী অসহা ়ে পদখালে এখন।  পরাগা হাড়ে 

চজরচজলর পিহারা, পিাখ দুলটা পোটলর ঢুলে পগলে, র্গলল এেটা ক্রাি, পস পোোও প লত 

পারলর্ না তার পোলনা  ার্ার জা ়েগা পনই।  

  

রু্েটা টনটন েলর উঠললা তপলনর, পস ো্ন া সামলালত পারলে না।  পস পতা জালন, 

পেৌচবলের মত খােঁচট মানুষ েত দুলব ! এেটা রুমালও পনই োই, পস জামার হাত চদল ়ে 

পিাখ মুেললা।  তারপর োলে এলস শুধু র্লললা, পেৌচবে।  
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অদু্ভত চর্স্মল ়ের সলে পেৌচবে এেটুক্ষণ তাচেল ়ে রইললা তপলনর চদলে।  তারপর দুলর্াধে 

পোলনা  াষার মতন আলে আলে র্লললা, তপন, তুই আমালে পফলল িলল  াচেচল? তুই 

আমার োলে আর আসলত িাস না? 

  

তপন র্লললা, পাগল নাচে, পোো ়ে িলল  ালর্া? এই এমচন এেটু পর্চরল ়ে চেলাম।  িল, 

ঘলর িল।  

৫২. দুপুরলর্লা মমতালদর খাও ়ো-

দাও ়ো 

দুপুরলর্লা মমতালদর খাও ়ো-দাও ়ো পবষ হর্ার এেটু পলরই এলস হাচজর হললা পলরব।  

তার হালত এেখানা এল চপ পরেডব আর এে র্াি চমচটির।  এ রেম পস প্রা ়েই অসমল ়ে 

আলস, চেেু না চেেু উপহারও সলে আলন।  িােচর েলর না পলরব, পস তার দাদার সলে 

ট্রান্সলপালটবর র্ের্সা শুরু েলরলে, তাই তালে দবটা-পােঁিটা ়ে আর্দ্ধ োেলত হ ়ে না 

পোোও।  পস এখন এ র্াচড়ের জামাই, তার পতা এ র্াচড়েলত  খন তখন আসার অচধোর 

আলেই।  

  

দরজা খুলল চদল ়েলে টুনটুচন, তরু্ পস গলা তুলল চজলেস েরললা, োচেমা পোো ়ে? 

োচেমালে ডালো! 

  

মমতা চনলজর ঘলর ঢুলে পলড়েচেললন, তােঁলে আর্ার পর্চরল ়ে আসলতই হললা।  পলরব  খন।  

প -চজচনসই আনুে তা পস শুধু টুনটুচনলে চদলত িা ়ে না, সাড়েম্বলর র্াচড়ের সর্াইলে জাচনল ়ে 

মমতার হালত তুলল পদ ়ে।  চনলজর র্উলে িুচপ-িুচপ শুধু উপহার না চদল ়ে পস প  র্াচড়ের 

গুরুজনলদর হালত সর্চেেু পদ ়ে এটা হ ়েলতা তালদর পাচরর্াচরে রীচত, চেন্তু এর মলধে 

খাচনেটা পদখালনপনাও আলে।  
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পলরব র্লললা, োচেমা, আপনার জনে এই চফলরাজা পর্গলমর নজরুলগীচতর পরেডবটা 

এলনচে, আপচন গান শুনলত  াললার্ালসন।  আর এই সলন্দব আমালদর পাড়োর  ীম 

নালগর, পস্পবাল অডবার চদল ়ে ততচর।  

  

মমতা  োরীচত চেন্তু চেন্তু  ালর্ র্লললন, আর্ার পেন এতসর্ এলনলো! 

  

এর আলগ পলরব এেটা পরেডব পপ্ল ়োরও এলন চদল ়েচেল এই ালর্।  পসটা টুনটুচনর ঘলরই 

োলে।  পরেডবটাও টুনটুচনই র্াজালর্, তরু্ মমতালে হাত পপলত চনলত হ ়ে, প ন এসর্ শুধু 

তােঁরই জনে আনা হল ়েলে।  

  

মমতা খুর্ই অস্বচে পর্াধ েলরন।  মানুলষর োে পেলে চেেু পপলল, প্রচতদালনও চেেু চদলত 

হ ়ে।  এমচন এমচন োরুর োে পেলে পোলনা চজচনস চনলত অ েে নন মমতা।  তা োড়ো 

পলরব এ র্াচড়ের নতুন জামাই, পেই পতা চেেু পদও ়ো উচিত।  

  

সি ়ে র্ললত আর চেেুই পনই মমতার।  প্রতাপলে মালঝ মালঝই অচফলসর পপবোর-

দালরা ়োনলদর োে পেলে ধার েরলত হ ়ে।  চর্মানচর্হারীর োলে পর্ব পমাটা টাোর ধার 

আলে, তা আজও পবাধ েরা হ ়েচন।  তরু্ সিংসালরর টাো প লঙ মমতা এই েল ়েে মালস 

পলরলবর জনে বাটব, সুেলটর োপড়ে চেলন চদল ়েলেন।  চপেলু র্ার্লুর অ্ন প্রাবলনর সম ়ে 

পাও ়ো অলনেগুললা পোট পোট পসানার আিংচট চেল, অনোনে চেেু গ ়েনা অ ালর্র সম ়ে 

চর্চক্র েরলত হললও মমতা তােঁর পেলললদর এই আিংচটগুললা এতোল পরলখ চদল ়েচেললন।  

অত পোট আিংচট পতা আর পোলনা োলজ লাগলর্ না, এর্ালর পসগুললা প লঙ টুনটুচনর জনে 

োলনর এেলজাড়ো দুল আর পলরলবর জনে এেটা আিংচট গচড়েল ়ে চদল ়েচেললন।  মমতার 

এেটা নােোচর্র হীলরও র্চসল ়ে চদল ়েচেললন পলরলবর পসই আিংচটলত।  ওলদর চর্ল ়ে 

উপললক্ষ এেটা চেেু পতা পদও ়ো দরোর, আর চদলত পগলল  াললা চজচনসই চদলত হ ়ে।  

হালো চফনচফলন গ ়েনা মমতা চেেুলতই োরুলে চদলত পালরন না।  

  

শুধু চপেলুলে তার ঠােুদার পদও ়ো এেটা আিংচট পরলখ চদললন মমতা।  চপেলুর 

চজচনসপত্র সর্ িলল পগলল প ন চপেলুও চিরোললর মতন হাচরল ়ে  ালর্।  
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এই প  আজ এেটা লিং পপ্লচ ়েিং পরেডব আনললা পলরব, মমতার হালত প্রেম তুলল চদল, 

এ জনে পলরবলে আর্ার চেেু চদলত হলর্।   তক্ষণ না চদলেন, মমতা বাচত পালর্ন না।  

  

চর্ল ়ে হল ়েলে র্ললই টুনটুচনলে আলাদা এেটা চনজস্ব ঘর চদলত হল ়েলে।  পলরব মালঝ 

মালঝ রাচত্তরটাও পেলে  া ়ে।  মুচ্ন লে এখন শুলত হ ়ে সুপ্রীচতর সলে, ও পর্িারার 

পড়োশুলনার খুর্ ক্ষচত হ ়ে তালত।  পস ঘরটা এলের্ালর সরু, এে ফাচল, আলগ  ােঁড়োর ঘর 

চেল।  উপা ়ে েী, আর 

  

তা পোলনা জা ়েগাও পনই।   তর্ার র্াচড়ে র্দলালনা হলে, ততর্ার জা ়েগা েলম  ালে, 

ঘরগুললাও পোট পোট হ ়ে আজোল, এেটুও অচতচরক্ত জা ়েগা পেউ রালখ না।  

োচলঘালটর র্াচড়ে পেলে এই পলরবই পজার েলর তাচড়েল ়ে চদল ়েচেল মমতালদর, পস েো 

প ন তার মলনই পনই, চদচর্ে অম্লান র্দলন পহলস পহলস েো র্লল।  

  

র্াচড়েলত জামাই এলল চেেু পখলত চদলত হ ়ে।  মমতা পসই চিতা েরলত লাগললন।  

  

পরেডব পপ্ল ়োলর চফলরাজা পর্গলমর পরেডবখানা িাচপল ়ে পলরব র্লললা, োচেমা, আপচনও 

আসুন, শুনলর্ন আসুন! এই টুনটুচন, োচেমালে র্সলত দাও! 

  

গান শুনলত  াললার্ালসন মমতা, চেন্তু চতচন শুধু প লর্  ালেন, পলরবলে েী পখলত 

পদলর্ন? র্াচড়েলত পস রেম চেেু পনই।  পদাোন পেলে চেেু চেলন আনলত হললও পে  ালর্? 

মুচ্ন  েলললজ পগলে।  টুনটুচনলে তার র্লরর সামলন পেলে উচঠল ়ে পদাোলন পাঠালনা  া ়ে 

না।  এেটা চঠলে চঝ শুধু সোলল আর চর্লেলল এলস র্াসন পমলজ চদল ়ে  া ়ে, আর পোলনা 

োলজর পলাে রাখা হ ়েচন।  অসমল ়ে পোলনা অচতচে এলস পড়েলল এই মুবচেল হ ়ে।  

  

র্াচড়েলত েল ়েেখানা লুচি প লজ, পর্গুন  াজা েলর পদও ়ো  া ়ে।  ম ়েদা োেললও চঘ 

পনই।  চঘ খাও ়ো পত উলঠই পগলে।  প্রতাপ গরম  ালতর সলে চঘ পেন্দ েরলতন, এখন 

 াললা চঘ’র অসম্ভর্ দাম র্লল প্রতাপ চঘ পেনা র্ন্ধ েলর চদল ়েলেন।  দালদা’র লুচি চে 
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নতুন জামাইলে পদও ়ো  া ়ে! মমতা চেেুলতই তা পারলর্ন না।  লুচির সলে দু’এেটা 

চমচটিরও পদও ়ো উচিত।  পলরব প  চমচটির এলনলে, পসই চমচটিরই তালে খাও ়োলনাটা পমালটই 

 াললা পদখা ়ে না।  

  

ধুত, মাোর মলধে এইসর্ চিতা ঘুরলল চে গান পবানা  া ়ে? মমতা পর্চরল ়ে এললন ঘর 

পেলে।  

  

পদাোন পেলে এেটু চঘ আর চমচটির আনা দরোর।  মমতা পোলনাচদন এো এো মুচদর 

পদাোলন, চমচটিরর পদাোলন  ানচন।  দুপুরলর্লা র্াচড়ে পেলে পর্চরল ়ে-মমতার হঠাৎ ো্ন া 

এলস পগল।  এর্িং এই ো্ন ার সলে সলে সমূ্পণব অপ্রাসচেে ালর্ মলন পলড়ে পগল র্ার্লুর 

েো।  পেললটা অলনেচদন চিচঠ পদ ়ে না।  প্রা ়ে পদড়ে মাস অোলমচরো পেলে পোলনা চিচঠ 

আলসচন।  তরু্ র্ার্লুর ওপর রাগ হ ়ে না তােঁর।  মমতার মলন হ ়ে, র্ার্লুলে এলদব পেলে 

চনর্বাসন পদও ়ো হল ়েলে, তার ইলের চর্রুলদ্ধ পজার েলর পাচঠল ়ে পদও ়ো হল ়েচেল, পসই 

জনে পস অচ মান েলর আলে।  

  

আেঁিল চদল ়ে পিাখ মুেললন মমতা।  

  

টুনটুচনর ঘলরর দরজাটা পখালা চেল, এখন পসটা আলে আলে র্ন্ধ হল ়ে পগল।  ওলদর 

পোলনা িকু্ষলজ্জা পনই।  প তলর এখলনা পজালর পজালর গান র্াজলে, আর পোলনা ব্ 

পবানা  ালর্ না।  

  

তরু্ নতুন জামাইলে চেেু খার্ার না পদও ়োটা খুর্ই অ দ্রতা।  মমতা আটলপৌলর বাচড়েটাই 

এেটু চঠে েলর পলর চনল ়ে, পাল ়ে িচট গচলল ়ে পর্চরল ়ে পড়েললন রাো ়ে।  আলগ েলরনচন 

েখলনা, তাও েরলত হলর্।  জীর্লনর আরও েী র্াচে আলে পে জালন! 

  

মাত্র িারচট রসলগািা চেনললন র্লল চমচটির পদাোলনর পলােচট তােঁলে গ্রাহেই েরললা না।  

পর্াধ হ ়ে প লর্লে, পোলনা র্াচড়ের চঝ।  বাচড়েটা পালট আসা উচিত চেল পর্াধ হ ়ে।  চেিংর্া 
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এে সলে দব-পলনলরা টাোর চজচনস চেনলল হ ়েলতা পলােচট মমতার মুলখর চদলে 

তাচেল ়ে েো র্ললতা।  

  

মমতা এে পবা গ্রাম চঘ চেনলর্ন প লর্চেললন, তােঁর োলে পর্চব টাোও পনই, চেন্তু পাড়োর 

মুচদর পদাোনচট র্ন্ধ।  এেটা পস্টবনাচর পদাোন পখালা আলে, পসখালন চটলনর চঘ পাও ়ো 

 া ়ে, আড়োই পবা গ্রালমর েম পনই।  পদাোলনর মলধে দােঁচড়েল ়েই মমতা পোট্ট র্োগটা খুলল 

প ়েসার চহলসর্ েলর পদখললন, আড়োই পবা গ্রালমর চটন পেনা  ালর্ না।  

  

এই পদাোলনর োউন্টালরর এেচট ফসবা, অল্প র্ল ়েসী পেলল র্লললা, আপচন চনল ়ে  ান 

না, মাচসমা।  পলর দাম পদলর্ন।  

  

মমতা আড়েটির ালর্ র্লললন, পলর? 

  

পেললচট চঘল ়ের চটনটা এেটা োগলজর পঠাঙা ়ে  রলত  রলত র্লললা, পলর এে সম ়ে।  

পাচঠল ়ে পদলর্ন।  আচম চিচন আপনালে।  মুচ্ন চদর মা পতা? মুচ্ন চদ এই পদাোন পেলে প্রা ়েই 

পােঁউরুচট চনল ়ে  া ়ে।  

  

মমতা চর্রাট এেটা স্বচের চনিঃশ্বাস পফলললন।  পদাোলন পোলনা চজচনস চেনলত ঢুলেও 

প ়েসার অ ালর্ না চেলন চফলর  ার্ার অচ েতা তােঁর আলগ েখলনা হ ়েচন।  হ ়েলতা এটা 

এমন চেেুই র্োপার ন ়ে।  অলনলেরই এরেম হ ়ে, পদাোনদাররা চেেু মলন েলর না।  তরু্ 

মমতা।  লজ্জা ়ে, পক্ষাল  প ন মরলম মলর  াচেললন, তােঁর পিালখ আর্ার জল এলস  ার্ার 

উপক্রম।  এই পেললচট প  তােঁলে েতখাচন গ্লাচন পেলে র্ােঁিাললা, তা ও চনলজই পর্াধ হ ়ে 

জালন না।  

  

মমতা েষতে ালর্ পহলস র্লললন, সলন্ধলর্লালতই আমার পমল ়ে এলস দাম চদল ়ে  ালর্।  

  

চফলর এলস মমতালে রা্ন াঘলর আর্ার পেলরাচসন পস্টা  জ্বাললত হললা।  তারপর চতচন 

ম ়েদা মাখলত র্সললন।  
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টনটচনর ঘলরর দরজা র্ন্ধ।  চর্রাট পজালর গান র্াজলে।  পলরব দুপুরলর্লা এলল ঐ ঘর 

পেলে টুনটুচনলে আর পর্রুলতই পদ ়ে না।  আর আড়োই মাস র্ালদ টুনটুচনর র্াচ্চা হলর্।  

  

ম ়েদা মাখা হল ়ে  ার্ার পর পলচি েলর সলর্ পর্ললত শুরু েলরলেন মমতা, এই সম ়ে 

সুপ্রীচত এললন রা্ন াঘলর।  এই সম ়ে সুপ্রীচত ঘুচমল ়ে োলেন, চেন্তু পালবর ঘলর এত পজালর 

গান র্াজলল োর সাধে ঘুলমা ়ে! 

  

পরাগা হলত হলত এলের্ালর বাচলে পাচখর মতন পিহারা হল ়েলে সুপ্রীচতর।  পসই সলে 

পর্লড়েলে শুচির্াই।  ঘলর চতন-িারচট ঠােুর পদর্তার পট টাচঙল ়ে পুলজা-আচ্চা েলরন।  

এেমাত্র মুচ্ন  োড়ো আর োরুর সলে তােঁর চর্লবষ েোর্াতাই হ ়ে না আজোল।  

  

মমতার চঠে সামলন র্লস পলড়ে সুপ্রীচত র্লললন, আজ আর্ার দুপুরলর্লা পলরব এলসলে।  

  

এটা চঠে প্রশ্ন ন ়ে, পর্ব স্পটির অপেলন্দর উচক্ত মমতা চেেু র্লললন না।  

  

সুপ্রীচত আর্ার র্লললন,  খন তখন এরেম ালর্ আলস, এত পজালর পজালর গান র্াজা ়ে, 

মালঝ মালঝ ওর র্নু্ধলদর আলন, এরপর পখােন না এেচদন হঠাৎ মাো গরম েলর র্লস! 

  

এটা মমতারও মলনর েো।  প্রতালপর পমজালজর জনে সর্সম ়ে মমতালে োেঁটা হল ়ে 

োেলত হ ়ে।  টুনটুচনর সলে পলরলবর চর্ল ়েটা এখনও প্রতাপ পমলন চনলত পালরনচন।  

পোনচদন প  প্রতাপ পলরবলে হঠাৎ দার্ড়োচন চদল ়ে র্সলর্ন, তার চঠে পনই।  

  

মমতা তরু্ মষদু গলা ়ে র্লললন, পলরব এখন র্াচড়ের জামাই, পস পতা আসলর্ই।  

  

সুপ্রীচত র্লললন, র্াচড়ের জামাই, তালে পনমত্ন  না েরলল আসলর্ পেন? আমালদর সম ়ে।  

জামাইরা এমন চনলবজ্জ চেল না।  

  

মমতা র্লললন, এখন চদনোল অনে রেম, অত চন ়েমচট ়েম পেউ মালন না।  ওলদর অল্প 

র্ল ়েস! 
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–চর্ল ়ে েলর পলরব ওর র্উলে এখালন েতচদন পফলল রাখলর্? টুনটুচনলে চনলজর র্াচড়েলত 

চনল ়ে প লত পালর না? 

  

–আপচন  ুলল পগলেন চদচদ, পলরলবর র্ার্া মারা পগলে, এখনও োলালবৌি িললে, এে 

র্েলরর মলধে চর্ল ়ে েরা িলল না।  পসই জনেই পতা পগাপলন পরচজচষ্ট্র চর্ল ়ে েলরলে, র্াচড়েলত 

চেেু জানা ়েচন।  

  

–টুনটুচনরও পতা এখন োলালবৌি, তার মলধে এইসর্ োণ্ড, চে চে চে চে,  ার্ললও গা-

টা চঘন চঘন েলর।  র্াচড়েলত জানা ়েচন পতা আমরা েী েরলর্া? আমরা চে ওলে ঘরজামাই 

হলত র্ললচে? ওলদর পতা শুচন অলনে প ়েসা আলে, অনে জা ়েগা ়ে র্াচড়ে  াড়ো েলর পলরব 

তার র্উলে রাখলত পালর না? 

  

মমতা পিাখ তুলল সুপ্রীচতর চদলে তাোললন।  এই প্রলশ্নর উত্তর মমতা পদলর্ন েী েলর? 

চতচন চে পলরবলে এ েো চজলেস েরলত পালরন? 

  

সুপ্রীচত আর্ার র্লললন, এই দুপুরলর্লা, পতামার এেটু চর্শ্রাম পনই, তুচম ওলদর জনে 

লুচি  াজলত র্সলল।  টুনটুচনটা চে, পস চনলজ এসর্ েরলত পালর না? 

  

মমতা র্লললন, তালত েী হল ়েলে? ওলদর নতুন চর্ল ়ে…আচম দু’খানা লুচি প লজ পদলর্া, 

তালত আর েতক্ষণ সম ়ে লাগলর্।  আপচন শুল ়ে পড়েুন চগল ়ে চদচদ! 

  

সুপ্রীচত র্লললন, মলমা, আচম জানলা চদল ়ে পদখলাম, তুচম র্াইলর পর্রুলল।  তুচম রু্চঝ 

ওলদর জনে চেেু চেনলত চটনলত চগল ়েচেলল? 

  

–র্াচড়েলত চেেু চেল না, লুচি  াজার জনে এেটু চঘ… 

  

–মলমা, তুচম চনলজ পগলল ঐ সর্ আনলত? টুনটুচনলে র্ললত পারলল না? তুচম ঐ সর্ 

চেলন চফলর আসচেলল, পতামালে পদলখ আমার রু্েটা প লঙ  াচেল! আমালদর র্াচড়ের 

েত আদলরর র্উ চেলল তুচম, পখােন আমালদর এেটা মাত্র  াই, তার ঘালড়ের ওপর 
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আমরা সর্াই পিলপ র্লসচে।  আচম এতচদন অসুলখ  ুগলাম, সর্ ধেল পতামালেই পতা 

সহে েরলত হললা! 

  

–আহা এেটু পদাোলন পগচে, তালত েী হল ়েলে? আজোল এ রেম অলনলেই  া ়ে! 

  

–তুচম মজুমদার র্াচড়ের র্উ! টুনটুচন প লর্চে চে, মামার্াচড়েলত র্লস  া খুচব েরলর্? ওর 

র্াপটা এেটা অপদােব, অমানুষ! পমল ়েটার েো এের্ার  ার্ললাও না? 

  

সদর দরজা ়ে পর্ল পর্লজ উঠললা।  েো োচমল ়ে সুপ্রীচত আর মমতা দু’জলনই উৎেণব 

হললন।  এখন আর্ার পে আসলর্? মুচ্ন র েললজ পেলে পফরার সম ়ে হ ়েচন, চঠলে চঝ 

পােঁিটার আলগ আলস না।  প্রতাপ হঠাৎ আদালত পেলে চফলর এললই মুবচেল।  

  

মমতার হালত ম ়েদা মাখা, সুপ্রীচত র্লললন, আচম পদখচে।  

  

সুপ্রীচত দরজার োলে পপৌেঁলোর্ার আলগই টুনটুচন আর পলরব পর্চরল ়ে এলসলে।  পলরবই 

দরজা খুলল চদল।  তারই র্ল ়েসী আর দুচট  ুর্ে এলসলে।  প ন এটা পলরলবরই চনলজর 

র্াচড়ে, 

  

এই  চেলত পলরব র্লললা, আ ়ে, আ ়ে, এত পদচর েরচল! 

  

সুপ্রীচত রা্ন াঘলর চফলর এলস মুখ পিাখ পগােঁজ েলর র্লললন, পলরলবর দু’জন র্নু্ধ এলসলে।  

এ সর্ েী শুরু হললা, মলমা? এটা চে এেটা আড্ডাখানা? 

  

মমতা নীরলর্ হােঁটুলত েুতচন পিলপ রইললন।  

  

সুপ্রীচত র্লললন, আচম টুনটুচনলে পডলে র্লচে, এ র্াচড়েলত এসর্ উপদ্রর্ িললর্ না।  

প্রতাপ এলস পদখলল দাপাদাচপ েরলর্! প্রতালপরও বরীর  াললা না।  

  

মমতা র্লললা, োে, আজলের চদনটা োে।  
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সুপ্রীচত র্লললন, পলরব এ র্াচড়েলত র্নু্ধলদর পডলে আড্ডা র্সালর্, আর তুচম তালদর 

সর্াইলে লুচি প লজ খাও ়োলর্? এত আস্কারা চদও না।  তুচম মুলখ চেেু র্ললত না পালরা, 

আচম পলরবলে পডলে র্লচে, পতামার র্উলে অনে জা ়েগা ়ে চনল ়ে  াও।  

  

মমতা আর্ার র্লললন, আজ োে।  টুনটুচনর র্াচ্চা হলর্, এই অর্স্থ্া ়ে ও অনে পোোও 

চগল ়ে এোও পতা োেলত পারলর্ না।  

  

–পেন পারলর্ না? আজোল েত অল্প র্ল ়েসী পেলললমল ়ে চর্ল ়ে েলর আলাদা র্াসা  াড়ো 

েলর োলে।  তালদর পেললপুলল হ ়ে না? 

  

পলরলবর র্নু্ধলদর জনে আরও খাচনেটা ম ়েদা মাখলত লাগললন মমতা, সুপ্রীচত গজগজ 

েরলত েরলত র্েঁচট চনল ়ে পর্গুন পেলট চদললন।  

  

মমতার   ়েটা অনে জা ়েগা ়ে।  টুনটুচন এেটা  ুল েলর পফলললে, পসই জনেই পলরলবর 

সলে তার চর্ল ়েটা র্াধে হল ়ে পমলন চনলত হল ়েলে তােঁলদর।  চেন্তু পলরলবর মচতগচত চঠে 

পর্াঝা  ালে না।  চনলজর র্াচড়েলত পস এই চর্ল ়ের েো জানা ়েচন।  পলরব  চদ হঠাৎ এ 

র্াচড়েলত আসা র্ন্ধ েলর পদ ়ে, টুনটুচনলে আর না পন ়ে? তাহলল চে টুনটুচন আর তার 

গল বর সতালনর পর্াঝা সারা জীর্ন প্রতাপলেই টানলত হলর্? অের্া পলরলবর নালম তখন 

মামলা-মেদ্দমা েরলত হলর্, পস এেটা চর্শ্রী র্োপার।  পসই জনেই পতা মমতা পোলনা 

রেলম এেটা র্ের সহে েলর প লত িান।  এেটা র্ের পর অতত পলরব  চদ  াললা ়ে 

 াললা ়ে টুনটুচনলে চনল ়ে  া ়ে 

  

এই সম ়ে টুনটুচন রা্ন াঘলর আসলতই মমতা সুপ্রীচতর চদলে এেটা চস্থ্র দষচটির চদল ়ে অনুন ়ে 

েরললন, প ন চতচন ঐ প্রসেটা না পতাললন।  

  

টুনটুচন র্লললা, ও মা, পতামরা এইসর্ লুচিটুচি েরলত পগে পেন? ওর র্নু্ধরা োটললট 

এলনলে।  এই এেগাদা! 
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মমতা চলটির ালর্ র্লললন, না, না, ওরা খার্ার আনলর্ পেন? তুই র্ারণ েলর চদস।  

  

সুপ্রীচত রাগ পগাপন েলর িলল পগললন চনলজর ঘলর।  

  

পলরব তার র্নু্ধলদর চনল ়ে পর্চরল ়ে পগল, সালড়ে পােঁিটা ়ে, টুনটুচনলেও সলে চনল ়ে পগল 

পোলনা চসলনমা পদখালর্ র্লল।  এেটু পলরই প্রতালপর র্াচড়ে পফরার েো।  পলরব 

পারতপলক্ষ প্রতালপর মুলখামুচখ পড়েলত িা ়ে না।  মমতা জালনন, চসলনমা পদলখ পফরার 

সম ়ে পলরব টুনটুচনলে র্াচড়ের দরজা প বত পপৌেঁলে চদল ়ে  ালর্, তখন আর ওপলর আসলর্ 

না।  

  

প্রতাপ অর্বে চফরললন আরও পদড়ে ঘণ্টা র্ালদ।  পিাখ-মুলখ লাচতর োপ।  আদালত পেলে 

এের্ার র্াচড়ে এলস আর পর্রুলত ইলে েলর না প্রতালপর, অনে পোলনা োজ োেলল 

এের্ালর।  পসলর আলসন।  চর্মানচর্হারী চেিংর্া মামুন সালহলর্র োলে  ান প্রা ়েই।  আজ 

অর্বে অনে এেটা জা ়েগা ়ে প লত হল ়েচেল।  

  

জামা-পোন্ট োড়েলত োড়েলত প্রতাপ র্লললন, আজ েী হললা জালনা? পোটব পেলে পসাজা 

র্াচড়ে চফরলর্া প লর্ চব ়োলদা পস্টবলন এলসচে, হঠাৎ পনপুোোর সলে পদখা।  পনপুোো 

পে জালনা পতা? মালখানগলর আমালদর র্াচড়ের পুর্ চদলে, র্ড়ে পুেুরটার ধালর 

পনপুোোলদর র্াচড়ে চেল, পতামার পর্াধ হ ়ে মলন পনই।  আচমও প্রেলম চিনলত পাচরচন, 

অলনে র্ের পদচখচন, পর্ব রু্লড়ো হল ়ে পগলেন পনপুোো।  পর্ব লম্বা িওড়ো মানুষ চেললন, 

এে সম ়ে হালতর গুচল ফুচলল ়ে আমালদর র্ললতন, চটলপ দোখ, দার্ালত পারচর্? 

এলের্ালর পলাহা! দুগা পুলজার সম ়ে পােঁঠা র্চল চদলতন পনপুোো।  আলগ এেজন 

োমারলে ডাো হলতা।  এের্ার পনপুোো র্লললন, োমার লাগলর্ চেলস, আচমই র্চল 

চদলত পাচর।  খােঁড়ো চনল ়ে এে পোলপ োটা িাই, তাও আর্ার অটিরমীর চদন পজাড়ো পােঁঠা, 

খাচল গাল ়ে, েপালল চসেঁদুর লাচগল ়ে, খােঁড়ো হালত পনপুোোলে পদখাত চঠে োেঁপাচললের 

মতন… 
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মমতার এ গল্প পবানার মন পনই।  আজ চর্লেল পেলে চতচন শুধু  ার্লেন পেললর েো।  

পেন প ন তােঁর মলন অল ৌচক্তে এেটা ধারণা ততচর হল ়ে পগলে প , র্ার্লু এর্ার চবগচগরই 

চফলর।  আসলর্।  পসই প  চবচলগুচড়েলত িােচর চনল ়ে চগল ়েচেল, তারপর আর র্ার্লু র্াচড়ে 

পফলরচন, মমতার সলে পদখা হ ়েচন, চতন র্েলরর পর্চব হল ়ে পগল।  র্ার্লুরও চে মন 

পেমন েলর না? 

  

আর এেটা েোও মমতার মলন হলে।  র্ার্লু  চদ হঠাৎ এলস পলড়ে, তাহলল পস োেলর্ 

পোো ়ে? র্াচড়ে র্দল েরার সম ়ে র্ার্লুর জনে এেটা আলাদা ঘর রাখার েো চিতাই 

েরা হ ়েচন।  র্ার্লুলে চে চিরোললর জনে চনর্াসন পদও ়ো হল ়েলে? এ র্াচড়েলত সুপ্রীচতর 

ঘর আলে, টুনটুচনলেও ঘর চদলত হল ়েলে, শুধু র্ার্লু ও মুচ্ন র পোলনা চনজস্ব ঘর পনই।  

  

প্রতাপ র্লললন, আচম চিনলত না পারললও পনপুোো চঠে চিলনলেন আমালে।  পনপুোোর 

র্ল ়েস খুর্ পর্চব না, পেঁ ়েষচট্ট পেষচট্ট হলর্, চেন্তু েুেঁলজা হল ়ে পগলেন এরই মলধে।  পনপুোো 

আমার হাত ধলর টানাটাচন েরলত লাগললন, উচন এখন োলেন  াদর্পুলর, পসখালন 

আমালে পজার েলর চনল ়ে  ালর্নই  ালর্ন।  আচম আর পবষপ বত না র্ললত পারলাম না।  

  

মমতা চজলেস েরললন, তুচম এখন  াদর্পুর ঘুলর এলল? 

  

প্রতাপ র্লললন, না চগল ়ে পারলাম না প ।  পবষ প বত অর্বে মনটা খারাপ হল ়ে পগল।  

এইসর্ পুলরালনা মানুষজলনর সলে আর পদখা না হও ়োই  াললা।   াদর্পুলরর অলনেখাচন 

প তলর এেটা জর্রদখল েললাচনলত পনপুোো র্াচড়ে েলরলেন।  পনপুোোর িার-িারচট 

পমল ়ে, তারপর এে পেলল।  পেললটাই সর্লিল ়ে পোট।  পদব পেলড়ে এলস পনপুোো এচদলে 

িােচর র্ােচর প াগাড়ে েরলত পালরনচন, েী েলর এতচদন িাচলল ়েলেন পে জালন, তার 

মলধেও আর্ার পমল ়েলদর চর্ল ়ে চদল ়েলেন।  

  

মমতা চজলেস েরললন, তুচম এখন চেেু খালর্? নাচে িানটান েলর এলের্ালর রাচত্তলরর 

খাও ়ো পখল ়ে পনলর্? 
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প্রতাপ র্লললন, পনপুোোর ওখালন দুলটা চসোড়ো পখল ়েচে, চখলদ পনই।  তারপর পবালনা, 

পনপুোোর র্উলে আমরা নতুন োচেমা র্লতাম, খুর্ সুন্দরী চেললন, এখন অর্বে ওেঁলে 

পদলখ তা পর্াঝার উপা ়ে পনই।  পনপুোোর র্ড়ে পমল ়ের নাম সরস্বতী, পস আমালদর োনুর 

সমান।  র্ল ়েসী, পসই সরস্বতী এরই মলধে চর্ধর্া হল ়ে চতন পেলললমল ়ে চনল ়ে পনপুোোর, 

ওখালনই োলে।  

  

মমতা র্লললন, আচম আসচে রা্ন াঘর পেলে।  

  

প্রতাপ র্লললন, আর এেটু দােঁড়োও, র্াচেটা শুলন  াও।  পতামালে পেন এই সর্ র্লচে 

জালনা? এেটা র্োপার পদলখ মন খারাপ হল ়ে পগল।  পনপুোোর সলে  খন েললাচনর 

মলধে পসই র্াচড়েটালত হাচজর হলাম, তখন পদচখ নতুন োচেমা পর্ড়োর ধালর দােঁচড়েল ়ে 

পালবর র্াচড়ের এে মচহলার সলে ঝগড়ো েরলেন।  েী খারাপ  াষা প  র্ললেন, তা তুচম 

েল্পনা েরলত পারলর্ না।  পসই আমালদর সুন্দরী নতুন োচেমা,  ার চদলে আমরা মুগ্ধ 

হল ়ে তাচেল ়ে োেতাম, তার এই দবা! পনপুোোও ঝগড়ো োমার্ার র্দলল পালবর র্াচড়ের 

মচহলার চদলে পতলড়ে পগললন।  আমার মলন হললা, এ চেলসর মলধে এলস পড়েলাম পর 

র্ার্া? এচদলে পনপুোো আমালে োড়েলর্ন না।   াই পহাে, ঘণ্টাখালনে র্সলতই হললা।  

চটলনর িাল চদল ়ে পমাটামুচট দুখানা ঘলরর এেটা র্াচড়ে র্াচনল ়েলেন।  তার মলধে এেগাদা 

পলাে।  পনপুোোর পোট পেললচট, চর্ল ়ে েলরলে, পস- ই সিংসার িালা ়ে এখন, সামানে 

েী এেটা িােচর েলর।  সরস্বতীর র্ড়ে পেললচটর র্ল ়েস পতইব, পস পর্োর।  আমালে প  

পজার েলর ধলর চনল ়ে পগললন পনপুোো, তার আসল উলদ্দবে ঐ সরস্বতীর পেললটার 

জনে এেটা িােচর প াগাড়ে েলর পদও ়ো।  ওলদর ধারণা, আচম এেজন হাচেম, আমার 

অলনে ক্ষমতা।  িােচর পদর্ার পোলনা ক্ষমতাই প  আমার পনই, তা ওলদর পর্াঝাই েী 

েলর।  পনপুোো আর সরস্বতী প্রা ়ে আমার পা ধলর আর চে! 

  

এেটা দীঘবশ্বাস পফলল সামানে অনেমনস্ক ালর্ প্রতাপ র্লললন, সর্লিল ়ে আশ্চ ব েী 

লাগললা প ন, ওেঁলদর মনগুললা প বত পোট হল ়ে পগলে।  পুেুর ধালর মে র্ড়ে র্াচড়ে চেল 

পনপুোোলদর, পনপুোো এে এে সম ়ে ঐ অত র্ড়ে পুেুলরর এে ধার পেলে র্াজখােঁই 
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গলা ়ে ডােলতন।  আমালদর, আমরা এপার পেলে শুনলত পপতাম।  পসই পনপুোো এখন 

ঘোনলঘলন সুলর েো র্ললন।  এখন ঐ পোট পোট ঘুপচি ঘলরর মলধে োলে, তাই জগৎটাও 

ওলদর োলে  ীষণ পোট, সর্ েোই স্বােব চদল ়ে জড়োলনা।  পদলর্, দাচরলদ্রের সলে লড়োই 

েরা  া ়ে, চেন্তু মনটাও  চদ পোট হল ়ে  া ়ে, তাহলল আর মনুষেত্বও োলে না।  

আত্মসম্মানোনটা নটির হল ়ে পগলল মানুলষর সর্চেেুই িলল  া ়ে।  

  

মমতা ঝােঁঝাললা স্বলর র্লললন, আমালদরও মন পোট হল ়ে পগলে।  আমরাও পতা পোট পোট 

ঘুপচি ঘলর োচে! চরচফউচজ েললাচন না হললও … 

  

প্রতাপ অর্াে হল ়ে স্ত্রীর চদলে তাোললন।  তােঁর এেটু অচ মান হললা।  মমতা চে জালনন 

না প , এই র্াচড়ে  াড়োই তােঁর সালধের অচতচরক্ত? তরু্ পনপুোোলদর সলে তােঁর তুলনা 

িলল না।  

  

মমতা র্লললন, র্ার্লু  চদ চফলর আলস, তখন পস পোো ়ে োেলর্, তা েখলনা প লর্ 

পদলখলো? 

  

প্রতাপ র্লললন, র্ার্লু? পস আসলর্…চিচঠ চললখলে নাচে? 

  

মমতা র্লললন, তুচম চে িাও, তমার পেলল আর না চফরুে? 

  

প্রতাপ র্লললন, েী পাগললর মতন েো র্ললো? র্ার্লুর এখনও পফরার সম ়ে হল ়েলে।  

নাচে? চপ এইি চড েমচপ্লট না েলর পফরার পতা পোলনা প্রশ্নই ওলঠ না।  তা োড়ো, 

পচলচটেোল চসিুল ়েবান খাচনেটা ইমপ্রু  না েরলল–চর্মান র্লললে, সামলনর 

ইললেবালন  ারাই পাও ়োলর আসুে, র্ন্দীমুচক্ত আর পুলরালনা পেস উইে ড্র েরার 

র্োপালর তালদর চেেু প্রচতশ্রুচত চদলতই হলর্।  

  

–টুনটুচনলে প  তুচম এলের্ালর পেন্দ েলরা না, পসটা চে খুর্ র্ড়ে মলনর পচরি ়ে? 
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–টুনটুচন  া োণ্ড েলরলে, পস জনে তালে িার্োলনা উচিত চেল, তরু্ পতা আচম সর্ সহে 

েলরচে।  

  

–তরু্ টুনটুচন পতামার চনলজর পর্ালনর পমল ়ে।  পস  চদ এেটা  ুল েলরই োলে, তরু্ চে 

তালে এলের্ালর পফলল পদও ়ো  া ়ে? তুচম টুনটুচন আর পলরবলে এ র্াচড়ে পেলে তাচড়েল ়ে।  

পদর্ার েো র্ললা চন? 

  

প্রতাপ অচ ল াগ পবানা এলের্ালর পেন্দ েলরন না।  তােঁর র্ের্হালরর পোলনা পদাষ 

পদখালল চতচন উত্তর পদর্ার র্দলল পরলগ  ান।  চতচন গম্ভীর ালর্ র্লললন, মাোর ঘাম 

পাল ়ে পফলল পরাজগার েরচে, সিংসার িালালত প্রাণ পর্চরল ়ে  ালে, আর ঐ পমল ়ে এ 

র্াচড়েলত পেলে পর্ললিা েরলর্? চনলজর পর্ালনর পমল ়ে হললও এসর্ সহে েরলর্া না! 

  

মমতা র্লললন, আমারও মন পোট হল ়ে পগলে।  ঠােুরচঝলে তুচম র্রানগলরর র্াচড়ে পেলে 

আদর েলর চনলজর র্াচড়েলত পডলে আনলল, পতামার চনলজর চদচদ, চেন্তু সচতে েো র্লচে, 

এে এে সম ়ে আমার মলন হ ়ে, আচম চে সারা জীর্ন ধলর ঠােুরচঝর পসর্া েলর  ালর্া? 

ওর  খন অত র্ড়ে অসুখ হললা, তখন আচম এমনও প লর্চে প … 

  

প্রতাপ ধমে চদল ়ে র্লললন, মলমা! িুপ েলরা।  

  

মমতা তরু্ র্লললন, ঘুপচি ঘুপচি ঘলর পেলে আমালদরও মন পোট হল ়ে পগলে।  পতামার 

পনপুোোর আর পদাষ েী! চনলজর চদচদলে তুচমও চে আজোল পসই আলগর মতন খাচতর 

েলরা? চদলনর পর চদন এেটা েোও পতা র্ললা না ওেঁর সলে।  

  

প্রতাপ র্লললন, তুচম খাচল আমার পদাষই পদলখা! 

  

মমতা র্লললন, আচম চনলজর পদাষও অস্বীোর েরচে না।  সর্ সম ়ে শুধু টাোর চিতা, এ 

আমার আর  াললা লালগ না! র্ার্লুটা েত েটির েলর ওখালন োলে, তার মলধেই পস 

এের্ার পতা টাো পাচঠল ়েচেল।  তুচম তা পফরত চদলল।  
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প্রতাপ র্লললন, পস েটির েলর োলে র্ললই তার টাো পফরত চদল ়েচে।  টাো পরাজগার 

েরলত চগল ়ে তার পড়োশুলনা নটির েরার দরোর পনই! 

  

আর েো না র্াচড়েল ়ে প্রতাপ দপদচপল ়ে িলল পগললন স্নান েরলত।  মমতা টাোর পখােঁিা 

চদলল প্রতালপর সর্লিল ়ে পর্চব েটির হ ়ে।  

  

এে এেচদন হঠাৎ এেটা দারুণ অপ্রতোচবত ঘটনা ঘলট  া ়ে।  

  

স্নান পসলর চফলর এলসই প্রতাপ আদাললতর নচেপত্র খুলল গুম হল ়ে র্লস রইললন।  মমতার 

সলে এেটা েো র্লললন না।  মমতাও অনর্রত পিালখর জল মুেলেন।  এই পচরর্ালর 

আজ আর গুলমাট োটার সম্ভার্না চেল না।  

  

চেন্তু চসলনমা পদলখ পফরার সম ়ে টুনটুচন চনলির চিচঠর র্াি পেলে এেটা চিচঠ চনল ়ে 

এললা।  মুচ্ন  েললজ পেলে পফরার সম ়ে পরাজ র্ািটা পদলখ আলস, এই চিচঠ তার পলর 

এলসলে।  

  

চর্লদলবর চিচঠ পদলখই মমতার রু্েটা ধে েলর উঠললা।  আজ সারা চদন র্ার্লুর েো 

মলন পলড়েলে, ডান পিালখর পাতা পেেঁলপলে েল ়েের্ার, চঠে র্ার্লুর চিচঠ এলসলে পসই 

জনে।  র্ার্লু।  চে চফলর আসলে! 

  

টুনটুচনর োে পেলে চিচঠটা চনল ়ে স্টোম্প পদলখ মুচ্ন  র্লললা, এটা অোলমচরোর চিচঠ ন ়ে 

মা, চর্লললতর।  

  

লম্বা োলম পর্ব পমাটালসাটা চিচঠ,  চদও ওপলর প্রতালপর নাম আলে, তরু্ মুচ্ন  র্ার্ালে 

পদখার্ার আলগই চেেঁলড়ে পফলললা।  এে খালমর মলধে তুতুল প্রলতেলের নালম আলাদা 

আলাদা চিচঠ পদ ়ে।  খাম পখালার পর মুচ্ন  চনলজর চিচঠটা চনলত চগল ়ে সচর্স্মল ়ে র্লললা, 

এর মলধে এেটা পিে।  
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সুপ্রীচত জলপ র্লসলেন এেটু আলগ।  চতচন সলে সলে উঠলত পারলর্ন না।  তরু্ মুচ্ন  তােঁলে 

চিচঠ আসার েোটা শুচনল ়ে র্ার্ার ঘলর িলল এললা।  

  

প্রতাপ পিেটা চনল ়ে র্লললন, তুতুল টাো পাচঠল ়েলে, দু পবা পাউি, এ প  অলনে টাো! 

  

মুচ্ন  র্লললা, মা, পতামার খুর্ চফ্রলজর বখ, এর্ার এেটা চফ্রজ চেলন পফলললা।  

  

মমতা স্বামীর চদলে জ্বলত পিালখ তাচেল ়ে র্লললন, আমার মাোর চদচর্ে রইললা, তুচম 

এ টাো চেেুলতই পফরত পাঠালত পারলর্ না।  পতামার  ত অহঙ্কালরর ফল প াগ েরলত 

হ ়ে।  আমালদর।  

  

প্রতাপ গম্ভীর ালর্ র্লললন, এর্ালর তুতুল রু্চদ্ধ েলর পিেটা পতামার নালম পাচঠল ়েলে।  

তুতুললর আলগর টাো আচম পফরত চদইচন, পস মুসলমান চর্ল ়ে েলরলে র্লল চদচদ পস 

টাো চনলত িা ়েচন।  এর্ার এ টাো পফরত পদর্ার অচধোর শুধু পতামার।  

  

মমতা হাত র্াচড়েল ়ে পিেটা চনল ়ে  াললা েলর পদখললন।  পিে ন ়ে, র্োঙ্ক ড্রাফট, পসটা 

সচতেই মমতার নালম, এর্িং সচতেই দু পবা পাউি! 

  

মমতা তাোললন টুনটুচনর চদলে।  এমন এেটা সুখর্র ওর হাত চদল ়ে এলসলে।  টুনটুচনর।  

জনে হঠাৎ পর্ব পস্নহলর্াধ েরললন মমতা।  আহা, পপা ়োতী পমল ়েটালে পরাজ এখন এেটু 

দুধ খাও ়োলনা দরোর।  

৫৩. প্রতালপর র্াচড়ে পর্ব দূলর 

প্রতালপর র্াচড়ে পর্ব দূলর, তাই মামুন আদাললতই পদখা েরলত এললন।  এই ে’মালস 

পর্ব পরাগা হল ়ে পগলেন মামুন, মাোর িুল আরও পপলেলে, প্রা ়ে সমর্ ়েস্ক হললও 

প্রতালপর তুলনা ়ে তােঁলে পর্চব র্ ়েস্ক পদখা ়ে।  প্রতাপ এেটা মামলার রা ়ে চলখচেললন র্লল 

মামুনলে চেেুক্ষণ র্সলত হললা।  েল ়েেজন উচেলর্ারু্ গল্প েরলত লাগললন তােঁর সলে, 
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জ ়ের্ািংলার মানুষ সম্পলেব সেললরই খুর্ পেৌতূহল।  উচেলর্ারু্লদর মলধে অলনলেরই 

র্াচড়ে চেল পূর্বর্লে, পুলরালনা েো োর েতটা মলন আলে তা চনল ়ে  প্রা ়ে এেটা 

প্রচতল াচগতা িলল।  প -লোলনা জা ়েগা ়ে পগললই মামুন পদখলত পান, পােঁিজলনর মলধে 

অতত চতনজন এলসলেন পূর্বর্ে পেলে।  সালধ েী আর এখানোর পেউ পেউ এে এে 

সম ়ে র্লল ওলঠ, ওফ, র্াঙালরা েলোতা বহরটা এলের্ালর দখল েলর চনল!  

  

খাচনের্ালদ দুই র্নু্ধ চব ়োলদা পোটব পেলে পর্চরল ়ে হােঁটলত শুরু েরললন।  র্াতালস এেটু 

বীত বীত  ার্, মামুন েুতা-পাজামার ওপর বাল জচড়েল ়ে এলসলেন, প্রতাপ অর্বে পোলনা 

গরম জামা পলরনচন।  

  

মামুন র্লললন, প্রতাপ, পতামার মলন আলে, এখালন নলরন পেচর্ন র্লল এেটা িাল ়ের 

পদাোন চেল, োত্র র্ল ়েলস আমরা পসখালন চডলমর িপ পখলত প তাম? পর্ব র্ানালতা 

চেন্তু! পসই পদাোনটা আলে এখনও? 

  

প্রতাপ পহলস র্লললন, েী জাচন! ওচদলে পতা আমার অলনেচদন  াও ়ো হ ়ে না।  

  

মামুন র্লললন, িললা না, আজ পসইখালন চগল ়ে িা খাই! নাচে তুচম হাচেম র্লল ওইসর্ 

জা ়েগা ়ে পতামার  াও ়ো িলল না? চনলষধ আলে? 

  

প্রতাপ র্লললন, না, না, চনলষধ আর্ার েী? রাো ়ে পর্রুলল পে হাচেম আর পে আসামী 

তা চে পিনার উপা ়ে আলে? আমার েো র্াদ দাও, আচম পতা এেটা িুলনাপুেঁচট, পজলা ়ে 

োোর সম ়ে চডচস্ট্রক্ট মোচজলস্ট্রটলদর েত ক্ষমতা পদলখচে, েত তালদর পতজ আর দাপট, 

আর্ার তারাই  খন রাইটাসব চর্চল্ডিংলস পডপুচট পসলক্রটাচর র্া জল ়েন্ট পসলক্রটাচর হল ়ে 

আলস, তখন েলোতার রাো ়ে তালদর পে পপােঁলে? েলোতা সর্াইলে গ্রাস েলর পন ়ে।  

  

মামুন র্লললন, তাইলল িললা না এের্ার নলরন পেচর্লন  াই? 
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প্রতাপ র্লললন,  াও ়ো প লত পালর।  আমালে এের্ার ওরা েুচর মারার পিটিরা েলরচেল, 

আর পর্াধ হ ়ে চিতী ়ের্ার মারলর্ না! 

  

মামুন েমলে দােঁচড়েল ়ে পিাখ র্ড়ে র্ড়ে েলর চজলেস েরললন, েুচর মারলত এলসচেল? োরা? 

  

প্রতাপ র্লললন, োরা পসটা র্লা মুবচেল।  নেবাল, না চস চপ এম না েিংলগ্রস! পে প  

েখন োলে েুচর মারলে, তা চে পর্াঝার উপা ়ে আলে? আমালে সম্ভর্ত মারলত এলসচেল 

নেবালরাই, ওরা দু-এেজন জজ-মোচজলস্ট্রটলে খুন েলরলে, অেি আমার পেলল চেল 

ওই দলল।  েচি েচি পেলল, তালদর োরা প  এই সর্ উসোচন পদ ়ে! 

  

মামুন র্লললন, তা হলল প লত হলর্ না! তুচম এই েোটা পতা আমালে আলগ র্ললা নাই? 

  

প্রতাপই এর্ার মামুলনর হাত ধলর পটলন র্লললন, িললা  াই, ইলে  খন হল ়েলে, আলর 

োত্রলদর   ়ে পপলল চে িলল? তারা পতা পতামার-আমার ঘলররই পেললপুলল।  তলর্ ইদানীিং 

খুলনাখুচন এেটু েলমলে।  

  

চতচরব-পেঁ ়েচত্রব র্ের পলরও পসই নলরন পেচর্ন অচর্েল এেই রেম আলে।  র্াঙালীরা 

র্ের্সাল ়ের উ্ন চত চর্লবষ পেন্দ েলর না, পোলনামলত চটচেল ়ে রাখলত পারললই হললা।  

এেটা পটচর্ল-লি ়োরও র্ালড়েচন চেিংর্া েলমচন, শুধু পদও ়োলগুচল মচলন হল ়েলে।  

োউন্টালর এেজন।  মাঝর্ল ়েসী পলাে, সম্ভর্ত আলগোর মাচললের পেলল।  তার পপেলন 

ঝুললে জর্াফুললর মালা পরালনা এেচট োলীঠােুলরর েচর্।  

  

মামুন প তলর ঢুলে িারপাবটা পদখললন আলর্গ মাখালনা পিালখ।  এই সমল ়ে পদাোলন।  

চর্লবষ চ ড়ে পনই, চদলনর পর্লা ়ে োত্ররা িলল পগলে, সলন্ধর োত্ররা এখলনা আলসচন, দুলটা 

চতনলট পটচর্লই ফােঁো।  মামুন এেচদলে আঙুল পদচখল ়ে র্লললন, ওই পটচর্লটা ়ে 

আমালদর আড্ডা চেল, তাই না? 
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তারপর চতচন পদাোলনর মাচললের চদলে হাতলজাড়ে েলর র্লললন, নমস্কার।  জালনন, োত্র 

র্ল ়েলস আমরা এখালন আসতাম, র্হু র্ৎসর হল ়ে পগল, পসলেণ্ড ও ়োল্ডব ও ়োলরর আলগ! 

  

মাচলেচট প্রচত-নমস্কার েলর র্লললা, জ ়ের্ািংলা পেলে এলসলেন? র্সুন, র্সুন, েী 

খালর্ন?  

  

মামুন র্লললন, এগ িপ! এেসম ়ে এই নলরন পেচর্লনর এগ িপ পফমাস চেল।  এখনও 

  

মাচলেচট র্লললা, অর্বেই।  চডলমর পডচ ল আলে, পসই সলে মটন ঘুগচন পখল ়ে পদখুন।  

এখন খুর্ িললে।  

  

পটচর্লল র্সার পর মামুন প্রতাপলে চজলেস েরললন, পদলখই েী েলর রু্ঝললা আচম 

জ ়ের্ািংলার পলাে? 

  

প্রতাপ র্লললন, পতামার উচ্চারণ শুলন রু্লঝলে।  

  

মামুন র্লললন, আচম েলোতা ়ে এতচদন চেলাম, ঘচট াষা পারলফক্ট র্ললত পাচর।  

  

প্রতাপ র্লললন, তরু্ এেটা টান পেলে  া ়ে, রু্ঝলল! আচম পতা টানা এত র্ের ধলর আচে, 

তরু্ আমার েো শুলনও অলনলে ধলর পফলল।  চেন্তু আমার পেলললমল ়েলদর উচ্চারলণ পসই 

টান।  পনই।  এে পজনালরবলন উচ্চারণ পিইি েরা  া ়ে না।  

  

মামুন র্াইলরর চদলে তাচেল ়ে চজলেস েরললন, চরপন েলললজর নাম এখন সুলরন্দ্রনাে 

েললজ হল ়েলে? আর পসন্ট্রাল েললজ এখন পমৌলানা আজাদ? আর েী েী নাম র্দল 

হল ়েলে? 

  

–হল ়েলে অলনে চেেু।  হোচরসন পরালডর নাম এখন মহাত্মা গান্ধী পরাড তা জালনা পতা! 

  

–পসটা পদলখচে।  এর মলধে দুই চতনচদন েললজ চস্ট্রলট পগচেলাম।  আো প্রতাপ, আমালদর 

সালে  ারা পড়েলতা, লুতফর রহমান, তর্দেনাে, সুচর্মল এরা সর্ পোো ়ে আলে জালনা? 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 811 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

–নািঃ, খর্র রাচখ না।  সুচর্মল পসন্ট্রাল গ নবলমলন্টর সারচ লস আলে, এের্ার পট্রলন পদখা 

হল ়েচেল।  িােচর চনল ়ে প্রেলম পর্ব েল ়েে র্ের পতা আমালে মফস্বলল পপাচস্টিং চনলত 

হল ়েচেল, তাই সেললর সলে প াগাল াগ নটির হল ়ে  া ়ে।  

  

প্রতাপ এেটা চসগালরট ধরালতই মামুন পলা ীর মতন তাোললন।  ডাক্তালরর চনলদবলব তােঁর 

চসগালরট খাও ়ো এলের্ালর র্ন্ধ।  চেন্তু আোঙ্ক্ষাটা  া ়েচন।  চতচন র্ললই পফলললন, এেটা 

চসগালরট খালর্া নাচে আজ? পুলরালনা চদলনর েো মলন পড়েলে এত–  

  

প্রতাপ র্লললন, না।  পেলড়েলো  খন আর পখও না! 

  

েললজজীর্লনর টুচেটাচে গল্প েরলত লাগললন দু’জলন।  অলনে স্মষচত।  

  

এেসম ়ে মামুন হঠাৎ চজলেস েরললন, রু্লার খর্র েী? পস পোো ়ে োলে? 

  

প্রতাপ মামুলনর পিালখর চদলে েল ়েে পলে পিল ়ে পেলে পহলস র্লললন, পতামার পসই 

‘আবমালনর প্রজাপচত’? এখলনা মলন পরলখলে তার েো? নািঃ, তার খর্র চেেু জাচন না! 

  

–পতামার সালে তার আর েখলনা পদখা হ ়েচন? 

  

–তা অর্বে পদখা হল ়েচেল।  পর্ব েল ়েের্ারই পদখা হল ়েলে।  তলর্ গত েল ়েে র্ের আর 

পদখা হ ়েচন।  টাচলগলির চদলে োলে, এইটুেু জাচন।  

  

–এের্ার  াও ়ো  া ়ে না তার োলে? ওর র্াচড়ের পলােজন চেেু চে মলন েরলর্ন? রু্লার 

স্বামী েী েলরন? 

  

–রু্লার স্বামী এখালন োলেন না।  স্বামীর সলে তার সম্পেব পনই র্হু র্ের।  রু্লার জীর্নটা 

সুলখর হ ়েচন।  
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–ইস পর! এত  াললা পমল ়ে চেল, অপরূপ সুন্দর চেল গালনর গলা।  আচম পতা মলন।  

েরতাম, রু্লা এেচদন পচশ্চমর্ািংলার নাম েরা গাচ ়েো হলর্।  ওর  াললা নাম গা ়েত্রী, 

তাও আমার মলন আলে।  সচতেোলরর টোললনলটড পমল ়ে, তার জীর্নটা এরেম ালর্ নটির 

হল ়ে পগল? আমালদর র্াঙালীঘলরর পমল ়েলদর অলনে গুণ োেললও তারা র্ের্হার েরলত 

পালর না।  পেন এমন হললা, প্রতাপ? রু্লার স্বামী এমন পমল ়ের গুলণর েদর েরলত 

পারললা না? 

  

প্রতাপ এেটু অনেমনস্ক হল ়ে পগললন।  

  

মাল ়ের মষতুের পরই পদওঘলরর সলে সম্পেব িুলে চগল ়েচেল প্রতালপর।  রু্লা পদওঘলরই 

োলে, না টাচলগলি োলে, তা চতচন জালনন না।  এে এের্ার টাচলগলির র্াচড়েলত চগল ়ে 

রু্লার সলে পদখা েরর্ার র্াসনা তােঁর মলন জালগ, আর্ার তা দমন েলর পফললন।  রু্লার 

সম্পলেব তােঁর প  টান, তালে চে  াললার্াসা র্লা  া ়ে? না, চতচন পতা রু্লালে পস ালর্ 

েখলনা িানচন।  তরু্ রু্লা সম্পলেব তােঁর খাচনেটা অপরাধলর্াধ, খাচনেটা দুর্বলতা এর্িং 

খাচনেটা অচধোরলর্াধও প ন রল ়ে পগলে।  সর্ চমচলল ়ে এেটা অদষবে র্ন্ধন।  

  

মামুন র্লললন, প্রতাপ, তুচম রু্লার চর্ল ়ের খর্র শুলন খুর্ েটির পপল ়েচেলল তাই না? 

  

এেটু হালো সুলর প্রতাপ র্লললন, রু্লালে চনল ়ে েচর্তা চললখচেলল তুচম, েটির পার্ার 

েো পতা পতামার! আচম েটির পালর্া পেন? তার সলে পসরেম পোলনা সম্পেব পতা আমার 

চেল না!  

  

মামুনও পহলস র্লললন, আলর, আচম পতা শুধু েচর্তাই চললখচে।  প মন পলালে।  নদী-

সলরার্র, র্ষচটির-লমঘ-লজোৎস্না চনল ়ে েচর্তা পললখ, পসই রেমই প্রা ়ে।  আচম মুসলমালনর 

র্োটা।  পসই আমলল পোলনা োহ্মলণর পমল ়েলে চর্ল ়ে েরার েো চে স্বলনও চিতা েরা 

প ত? তা োড়ো রু্লার পর্চব পেন্দ চেল পতামালেই, তুচম তালে অনা ়োলস চর্ল ়ে েরলত 

পারলত।  
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রু্লা প  এেসম ়ে পর্পলরা ়ো হল ়েই চনলজর মুলখ প্রতাপলে প্রা ়ে চর্ল ়ের প্রোর্ 

জাচনল ়েচেল, পস েো মামুনলে র্লা হ ়েচন।  এতচদন পর আর র্লারও পোলনা মালন হ ়ে 

না।  

  

প্রতাপ র্লললন, পেন, আমার র্উ মমতালে পতামার পেন্দ হ ়েচন? পস রু্লার পিল ়ে পোন 

অিংলব েম? 

  

মামুন লজ্জা পপল ়ে র্লললন, আলর না, না, চে চে, মমতা র্উঠালনর পতা তুলনাই হ ়ে না।  

এইরেম ালর্ র্লাটাই আমার পর্াোচম হল ়েলে।  ওইসর্ পুলরালনা েো পতালার আর 

পোলনা মালন হ ়ে না, তাই না? তরু্ রু্লার অসুখী জীর্লনর েো শুলন খারাপ লাগললা।  

আর এের্ার পদখলত ইলে েলর তালে।  

  

–তুচম পদখা েরলত পালরা।  পতামরা পাবাপাচব গ্রালমর মানুষ, পতামালে পদখলল পস চনশ্চ ়ে 

খুচব হলর্।  

  

–িললা না।  আমরা দুইজলন এের্ার  াই।  প্রতাপ, আমরা দুইজলনই সমান ালর্ রু্লালে 

 াললালর্লসচেলাম, পস েো এখন অস্বীোর েলর লা  েী? চেন্তু আমালদর  াললার্াসা 

চেল চনষ্কলুষ।  পসইজনেই আমালদর দুইজলনর মলধে পরষালরচষ চেিংর্া চর্র্াদ হ ়েচন।  

  

পদাোলনর মাচলে জ ়ের্ািংলার অচতচেলে খাচতর পদখার্ার জনে চনলজর হালত খার্ার চনল ়ে 

এললা।  আে চডম পসদ্ধ েলর তার ওপর চর্স্কুলটর গুেঁলড়ো মাচখল ়ে  াজা, তারই নাম এগ 

িপ চেিংর্া চডলমর পডচ ল।  সলে এে পপ্লট েলর চেমা পমবালনা ঘুগচন।  

  

মাঝখালন খার্ার এলস পড়ো ়ে রু্লা প্রসেটা িাপা পলড়ে পগল।  এেদল োত্র ঢুেললা হই হই 

েলর।  তারা আললািনা েরলে র্ািংলালদব চর্ষল ়ে।  তালদর পোলাহলল মামুন আর প্রতাপ 

িুপ।  েলর রইললন এেটুক্ষণ।  
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মুচজর্নগলরর র্ািংলালদব সরোরলে ইচন্দরা গান্ধী পেন স্বীেষচত চদলে না, এই চনল ়ে তেব 

পর্েঁলধলে দুই দল োত্রলদর মলধে।  ওরা েল ়েেজন সম্প্রচত অলনেগুচল বরণােবী চবচর্র 

পদখলত এর্িং ত্রাণসামগ্রী পপৌেঁলে চদলত চগল ়েচেল পর্াঝা পগল।  চতরানিই লাখ বরণােবী এ 

প বত এলস পপৌেঁলেলে  ারলত।  েোম্পগুললালত েললরা ়ে, র্নো ়ে, অপুচটিরলত প্রচতচদন মারা 

 ালে বল ়ে বল ়ে, আর েতচদন এরা এই ালর্ চটলে োেলত পারলর্? ইচণ্ড ়ো গ নবলমন্টই 

র্া েতোল এলদর।  পর্াঝা র্ইলর্? পষচের্ীর অনে বচক্তগুললা মুখ চফচরল ়ে আলে।  ইচন্দরা 

গান্ধীর উচিত প্রর্াসী র্ািংলালদব সরোরলে স্বীেষচত পদও ়ো, র্ািংলালদব এেটা আলাদা 

রালষ্ট্রর ম বাদা পপলল তখন ইচণ্ড ়ো পখালাখুচল র্ািংলালদবলে সামচরে সাহা ে চদলত 

পারলর্, পাচেোলনর অ েতরীণ র্োপালর।  নাে গলালনা হলর্ না।   ারতী ়ে তসনেলদর 

সাহা ে চনল ়ে র্ািংলালদলব পাচেোনী তসনেলদর দমন েরা োড়ো র্ািংলালদব সরোলরর 

আর পোলনা গচত পনই।  

  

োত্রলদর অনে দলচট র্ললে,  ারতী ়ে তসনে পেন ইস্ট পাচেোলন ঢুেলর্? পসটা 

অোলগ্রবান।  র্ািংলালদলবর  ুর্বচক্ত মুচক্ত ুদ্ধ িালালে, তারা পসই পগচরলা  ুদ্ধ িাচলল ়ে 

 াে।  তালত  ত সম ়ে লালগ লাগুে।  মুচক্তল াদ্ধারাই পদবটালে স্বাধীন েরলত পারলল 

পসটাই হলর্ তালদর পলক্ষ সর্লিল ়ে সম্মানজনে।  সারা পষচের্ীর সামলন তারা গচর্বত মাো 

তুলল দােঁড়োলর্! 

  

প্রতাপ চনিু গলা ়ে র্লললন, এইসর্ পেললরা এেচদন িীন, মাও পস তুঙ, চ ল ়েতনাম, 

মাচেবন সাম্রাজের্াদ এই োড়ো অনে চেেু চনল ়ে েো র্ললতা না।  হঠাৎ প  র্াচড়ের পালবর 

আগুলনর চদলে তালদর পিাখ পলড়েলে, এটাই আশ্চ ব েো।  

  

মামুন র্লললন, এই প  পেললরা মুচক্ত ুদ্ধ িাচলল ়ে  ার্ার েো র্ললে, আমালদর পজনালরল 

ওসমাচনরও পসই মত।  চতচন ইচণ্ড ়োন আচমবর পারচটচসলপবন োড়োই মুচক্ত ুদ্ধ িাচলল ়ে 

প লত িান।  এটা এেটা সর্বলনলব েো! 
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প্রতাপ র্লললন, পেন? এ েোটা পতা আমার োলনও মন্দ পঠেলে না।  চনলজলদর পিটিরা ়ে 

পদব স্বাধীন েরা পতা অলনে পর্চব অনালরর্ল! 

  

মামুন র্লললন, পতামরা এেটা চজচনস রু্ঝলত পারলে না।  অচনচশ্চত ালর্ েতচদন এই 

মুচক্ত ুদ্ধ িাচলল ়ে  াও ়ো সম্ভর্? ততচদলন প  পদবটা এলের্ালর োরখার হল ়ে  ালর্।  

আমালদর োলে চন ়েচমত খর্র আলস, প্রচতচদন হাজার হাজার মানুষ আচমবর হালত মারা 

 ালে।  লুটপাট িললে প্রিণ্ড।  র্ািংলালদলবর পসানাদানা সর্ পািার হল ়ে  ালে পচশ্চম 

পাচেোলন।  মুচক্তর্াচহনীর পেললরা  তই সাহলসর পচরি ়ে চদে, গাদা র্ন্দুে আর 

হাতলর্ামা চনল ়ে চে এেটা।  আধুচনে, অগবানাইজড পসনার্াচহনীলে খতম েরা  া ়ে? মানুষ 

মারলত ওলদর এেটুও চিধা পনই, প্রতাপ, েত পচরর্ার প  চনচশ্চহ্ন হল ়ে  ালে, তা 

পতামরা চঠে রু্ঝলর্ না।  

  

এেটু পেলম দীঘবশ্বাস পফলল মামুন আর্ার র্লললন, আরও এেটা েো আলে।  আমরা 

মুলখ র্চল র্লট, প  সালড়ে সাত পোচট র্াঙালী স্বাধীন র্ািংলা িা ়ে।  চেন্তু আসলল তা পতা 

সচতে ন ়ে! পদলখা, ই ়োচহ ়ো খান জাতী ়ে পচরষলদর চনর্বািন প্রা ়ে র্াচতল েলর চদল ়ে এেটা 

উপ-চনর্বািন।  ডােললা।  আমরা এখান পেলে প লর্চেলাম র্ািংলালদলবর এেটা মানুষও 

পসই উপ-চনর্বািলন।  অিংব পনলর্ না, তারা পসই চনর্বািন র্ ়েেট েরলর্।  চেন্তু তা পতা হললা 

না! বত বত হঠাৎ গজালনা পনতা পসই উপ-চনর্বািলনর েোচণ্ডলডট হল ়েলে।  এইসর্ মানুষ 

োরা? আচম এে এে সম ়ে  াচর্, র্ািংলালদব  চদ স্বাধীন হ ়ে, তখন এইসর্ চর্শ্বাসঘাতে 

েী  ূচমো পনলর্? তারপর ধলরা, রাজাোর, আল র্দর, আল বামস, এইসর্ র্াচহনীর 

সিংখো চদন চদন র্াড়েলে, এরাও পতা র্াঙালী! পাে আচমব এখন এলদরই পর্চব েলর 

পলচলল ়ে চদলে মুচক্তর্াচহনীর চদলে।  বাচত েচমচট, জামালত ইসলালমর পলালেরা পর্লে 

পর্লে খুন েরলে চবচক্ষত র্াঙালীলদর।  এইসর্ খর্রই আমরা পাই আর চবউলর উচঠ।  

র্াঙালীর হালতই মরলে র্াঙালীরা।   ালে আমরা পসানার র্ািংলা র্চল, তার িতুচদবলে এখন 

শুধু পগারস্থ্ান আর ্মশবান।  
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প্রতাপ র্লললন, ওিঃ, এত হতো আর অতোিালরর েো আর সহে েরলত পাচর না।  এে 

এে সম ়ে এই মানুষ জাতটার ওপলরই পঘ্ন া ধলর  া ়ে।  

  

মামুন র্লললন, আরও চর্পদ আলে।  এলদলব চতরানিই লাখ বরণােবী এলসলে।   ারত 

সরোর  তদূর সম্ভর্ সাহা ে েরার েরলে, তা অস্বীোর েচর না।  সাধারণ মানুষও খুর্ই 

সহানু ূচত পদখালে এ প বত।  চেন্তু র্েলরর পর র্ের ধলর চে এই সহানু ূচত চঠে োেলত 

পালর? পাচেোনী এলজন্ট আর েট্টর ইসলামপন্থী এলদলবও েম পনই।  তারা  চদ 

পোলনাক্রলম।  এেটা দাো র্াচধল ়ে চদলত পালর, তা হলল আমালদর েী অর্স্থ্া হলর্, চিতা 

েরলত পালরা? আমালদর পনতারা  ারা এখলনা প বত সঙঘর্দ্ধ হল ়ে আলে পমাটামুচট, 

তারাই র্া েতচদন এরেম োেলত পারলর্? পতামালে এেটা ঘটনা র্চল পবান।  এেচদন 

আচম আমালদর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী োমরুজ্জামান সালহলর্র আচপসঘলর র্লসচেলাম।  এেসম ়ে 

আও ়োমী লীলগর েল ়েেজন মাঝাচর পগালের পনতা এললন পদখা েরলত।  পতনারা আর্ার 

জাতী ়ে পচরষলদর চনর্বাচিত সদসে।  এেো পসেোর মলধে তােঁরা আও ়োমী লীলগর র্ড়ে 

র্ড়ে পনতালদর নালম চনন্দামন্দ িাচলল ়ে প লত লাগললন।  এেজন পতা হঠাৎ োমরুজ্জামান 

সালহর্লে পতািাই পদর্ার জনে র্ললই পফলললন, আপচন অল পাচেোন আও ়োমী লীলগর 

সাধারণ সম্পাদে, আপনালে র্াদ চদল ়ে তাজউচদ্দন সালহর্ প্রধানমন্ত্রী হল ়ে র্সললন 

েী ালর্? আমরা পতা প লর্চেলাম আপচনই… 

  

পদলখা প্রতাপ, োমরুজ্জামানলে আচম অলনেচদন ধলর চিচন, তরু্ আমার রু্েটা এেটু 

পেেঁলপ উলঠচেল।  অচতচরক্ত পতাষালমালদ পােরও গলল  া ়ে।  র্াঙালী পচলচটচব ়োনরা পোন 

োর! চেন্তু োমরুজ্জামান উলঠ দােঁচড়েল ়ে িকু্ষ লাল েলর র্লললন, পদব পেলে র্াচড়েঘর, র্উ 

পেলললমল ়ে প্রালণর  ল ়ে পাচলল ়ে এলসলেন, চেন্তু আপনারা িচরত্রটা পফলল আসলত 

পালরনচন? এখালনও আমালদর মলধে ঝগড়ো লাগালত এলসলেন? আলগ অতত সর্াই 

চমললচমলব পদবটা স্বাধীন েরুন, তারপর চফলর চগল ়ে  ত ইলে দলাদচল েরলর্ন! 

  

োত্রলদর িোেঁিালমচি তুলে উলঠলে, আর এখালন র্সা  া ়ে না।  প্রতাপ উলঠ পলড়ে চর্ল 

পমটালত পগললন, পদাোলনর মাচলে হাত পজাড়ে েলর র্লললন, প ়েসাটা োে সোর! 
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মামুন র্লললন, আলর পস চে! প ়েসা পনলর্ন না পেন? 

  

মাচলেচট র্লললা, আপনারা জ ়ের্ািংলা পেলে এলসলেন! আমার পদাোলন পখল ়েলেন, 

এলতই ধনে হল ়েচে।  এই সামানে প ়েসা আর েী পনলর্া? 

  

প্রতাপ র্লললন, ইচন জ ়ের্ািংলার মানুষ, আমার সলে জ ়ের্ািংলার পোলনা সম্পেব পনই।  

আচম এনালে সলে েলর এলনচে, আচম পেন চর্না প ়েসা ়ে খালর্া? আপনার ইলে হলল 

টাোটা র্ািংলালদব ফালণ্ড িােঁদা চদল ়ে পদলর্ন! 

  

প্রা ়ে পজার েলরই দু’জলনর খার্ার ও িাল ়ের দাম োউন্টালরর ওপর পরলখ প্রতাপ পর্চরল ়ে 

এললন।  

  

মামুন র্লললন,  াই র্ললা, এইসর্ র্ের্হার পর্ব টাচিিং।  সর্বত্রই এইরেম  াললা র্ের্হার 

পাই।  আমালদর োরুর এখন পট্রলনর চটচেট োটলত হ ়ে না।  সলে পচরি ়েপত্র োেলল 

ট্রালম র্ালসও  াড়ো লালগ না।  
  

প্রতাপ র্লললন, এেটা েো তুচম চঠেই র্লললে।  এখন সাধারণ পলালে প  খাচতর েরলে, 

আর পর্চবচদন োেলল পসটা আর পালর্ না।  

  

মামুন র্লললন, অচতচেলদর পলনলরা চদলনর পর্চব োোর েো ন ়ে।  আমালদর প্রা ়ে আট 

মালসর ওপর হল ়ে পগল! েলর্ প  পদলব চফরলত পারলর্া তা জাচন না! দাও প্রতাপ, আজ 

এেটা অতত চসগালরট দাও! আজ মনটা খুর্ িিল লাগলে।  হঠাৎ প ন োত্র র্ল ়েলস চফলর 

পগচেলাম।  

  

ঝুললাঝুচল েলর মামুন এেটা চসগালরট আদা ়ে েলর োড়েললন।  পসটালত আরাম েলর টান 

চদল ়ে চতচন র্লললন, প্রতাপ, তুচম নলরন পেচর্লনর মাচলেলে র্ললল, তুচম জ ়ের্ািংলার 

পেউ না।  তুচম র্ািংলালদলবর সলে পতামার সম্পেব পুলরাপুচর অস্বীোর েরলত পালরা? 

র্ািংলালদব স্বাধীন হলল তুচম মালখানগলর এের্ার  ালর্ না? 
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এেটুও চিধা না েলর প্রতাপ র্লললন, না! 

  

–পস চে! মালখানগলর পতামালদর র্াচড়েটা আর এের্ার পদখলত ইলে েলর না! র্ািংলালদব 

স্বাধীন হলল  াও ়ো-আসার আর পোলনা অসুচর্ধা োেলর্ না আবা েচর।  

  

–অসুচর্লধ না োেললও হ ়েলতা ঢাো ়ে প লত পাচর, পর্ড়োলত, চেন্তু মালখানগলর আর 

চগল ়ে েী হলর্ র্ললা? চসিচট ফাইল র আলগ পতা ওচদে পেলে চেেু পলােজন  াও ়ো 

আসা েরলতা।  তালদর মুলখ শুলনচে, আমালদর র্সতর্াচড়ের দরজা-জানলাও োরা প ন 

খুলল চনল ়ে পগলে।  পুেুলরর ওপালর আমালদর প  র্াগানটা চেল, পসটা নাচে এলের্ালর 

চনচশ্চহ্ন, পসখালন িাষ হ ়ে।  আমালদর তর্ঠেখানা র্াচড়েটা পাচেোন সরোলরর েী এেটা 

অচফস হল ়েলে।  এইসর্ পদখার জনে চফলর  ালর্া? এর মলধে র্াচড়েটা  চদ পেউ জর্রদখল 

েলর োলে, পস আমালে পদলখ আেঁতলে উঠলর্ না? পেউ চে পসখালন আমালে আদর েলর 

র্সলত পদলর্? না, মামুন,  া পগলে তা পগলে।  আমালদর র্াচড়েটার প  সুন্দর েচর্খানা 

মলনর মলধে পগেঁলে আলে, পসটাই োে।  চফলর চগল ়ে শুধু েটির পালর্া।  পসই েচর্টা নটির েলরই 

র্া েী লা  হলর্! 

  

মামুন িুপ েলর রইললন।  

  

এেসম ়ে প্রতাপ মামুনলে পপৌেঁলে চদললন পােব সাোলসর র্াচড়েলত।  মিু হারলমাচন ়োম 

র্াচজল ়ে গান তুললে, পসখালন রল ়েলে পলাব, র্রুণ ও আরও চতন িারচট পেলললমল ়ে।  

মামুলনর পমল ়ে পহনা র্াচড়েলত পনই, পস েল ়েেচদলনর জনে পগলে ফাস্ট এইড ও নাচসবিং-

এর পট্রইচনিং পনর্ার জনে।  মলহন্দ্র রা ়ে পললন র্ািংলালদলবর স্কুল-েলললজর োত্রীলদর চনল ়ে 

পখালা হল ়েলে এই চবচর্র।  পর্গম সালজদা পিৌধুরী এর্িং আরও েল ়েেজন পচরিালনা 

েরলেন পসই চবচর্র।  পগৌরী আই ়েুলর্র সলে পচরি ়ে হর্ার পর চতচনই মামুনলে 

র্ললচেললন, আপনার পমল ়েলেও এই পট্রইচনিং চদইল ়ে রাখুন না।  স্বাধীনতার জনে 

পমল ়েলদরও পতা চেেু অিংব চনলত হলর্! 
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প্রতাপ চেেুক্ষণ পেলে পেলললমল ়েলদর গানর্াজনা শুলন চর্দা ়ে চনললন।  

  

মামুন চেন্তু রু্লার েো  ুলললন না।  চতন িারচদন পর আর্ার এেচদন প্রতালপর োলে 

এলস র্লললন, এের্ার চে তার র্াসা ়ে  াও ়ো  া ়ে না? আমরা শুধু পদখা েলর দুলটা েো 

র্ললর্া, তালত পদালষর েী আলে? তুচম পতা ওলদর র্াসা পিলনা!  

  

প্রতাপ প্রেলম অনে প্রসে তুলল এচড়েল ়ে  ার্ার পিটিরা েরললন।  টাচলগলি রু্লার 

শ্বশুরর্াচড়েলত প্রতাপ েখলনা  ানচন র্লট, চেন্তু তােঁর  তুমামার র্াচড়ের োলেই পসই র্াচড়ে, 

চতচন দূর পেলে পদলখলেন।   মামালদর র্াচড়েলতও প্রতালপর আর প লত ইলে েলর না।  

  

মামুন অনে েো ়ে  ুলললন না।  হালটবর অসুখটা হর্ার পর পেলেই চতচন র্ড়ে পর্চব স্মষচত 

পরামন্থন শুরু েলরলেন।  রু্লালে চতচন মলন মলন তােঁর প ৌর্লনর পশ্রষ্ঠ চেেু সম ়ে চনলর্দন 

েলরচেললন, এখন চতচন পসই রু্লার োলে আর এের্ার চফলর প লত িান।  পস প ন 

প ৌর্লনই ক্ষলণলের জনে চফলর  াও ়ো।  রু্লা প  এখন এেজন পপ্রৌঢ়ো মচহলা, চতচন 

জালনন, চতচন চনলজও পতা প্রা ়ে র্ষদ্ধ, চতচন পতা আর রু্লার রূপদববন েরলত িাইলেন না, 

রু্লার সলে চতচন পুলরালনা চদলনর েোই র্ললর্ন।  

  

প্রতাপলে পবষপ বত রাচজ হলতই হললা।  এসপ্লালনলড এলস তােঁরা টাচলগলির ট্রাম 

ধরললন।  এ র্েলরর মতন গরম চর্দা ়ে চনল ়েলে, র্াতাস পর্ব পমালাল ়েম রেলমর ঠাণ্ডা।  

ম ়েদান চদল ়ে েুটলে ট্রাম, পোলনা এেটা ফুটর্ল মোলির পর রাচব রাচব  ুর্ে পসই ট্রালমর 

সর্বত্র র্াদুলড়ের মতন ঝুললে, তালদর আনন্দর্ধ্চন ও চখচেলখউলড়ে োন পাতা  া ়ে না, তরু্ 

মামুন তারই মলধে প্রতাপলে পবানালেন রু্লার চর্ল ়ের চদনচটর পুোনুপুে র্ণবনা।  

  

প্রতাপ অর্বে তা মলনাল াগ চদল ়ে শুনলেন না।  তােঁর মলন পড়েলে রু্লার পদওর সলতেলনর 

েো।  পদওঘলরর পসই সন্ধো, সলতেন পসচদন রু্লালে পোট চগচ্ন  র্লল সলম্বাধন েলরচেল, 

রু্লার হাত ধলর পজার েলর পটলন তালে গান গাইলত র্ললচেল।  পদওর চহলসলর্ পস র্উচদর 

সলে চেচিৎ ঠাট্টা-ই ়োচেব েরলতই পালর, চেন্তু প্রতাপ চেেুলতই পসটা পেন্দ েরলত 

পালরনচন, তােঁর অলহতুে রাগ হচেল।  
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সলতেন এখন পর্ব নামী পলাে, োগলজ প্রা ়েই তার নাম পর্লরা ়ে, চেেুচদন আলগ তার 

স্ত্রীচর্ল ়োগ হল ়েলে।  পস খর্রও প্রতাপ োগলজ পলড়েই পজলনলেন।  চনলজর প ়েসা ়ে সলতেন 

স্ত্রীর েচর্ সলমত র্ড়ে েলর চর্োপন চদল ়েচেল।  সলতেলনর প -লোলনা খর্রই প্রতালপর 

পিাখ টালন।  প্রতালপর সর্সম ়েই মলন হ ়ে, পলােটা সুচর্লধর ন ়ে।  রু্লার স্বামী পর্েঁলি আলে 

চে না পে জালন, পমাট েো পস পেলেও পনই, রু্লার পেলল চর্লদলব, তা হলল রু্লা চে 

এখন পুলরাপুচর সলতেলনর খপ্পলর পলড়ে আলে? োেললই র্া েী, প্রতাপ পতা পোলনা 

রেলমই রু্লালে সাহা ে েরলত পারলর্ন না।  এসর্ পক্ষলত্র চেেুই েরার োলে না।  

  

টাচলগি ট্রাম চডলপা পেলে পনলম এেটুক্ষণ হােঁটার পলরই প্রতাপ েমলে দােঁড়োললন।  তােঁর 

মলন হললা, চতচন এেটা চর্ষম  ুল েরলত  ালেন।  

  

চতচন র্লললন, মামুন, এেটা েো র্চল? র্াচড়েটা আচম পদচখল ়ে চদচে, তুচম এোই  াও।  

  

মামুন চর্রাট অর্াে হল ়ে র্লললন, পস চে, এতদূর এলসও তুচম  ালর্ না পেন? 

  

প্রতাপ র্লললন, র্াচড়েলত চেেু র্লল আচসচন, চফরলত পদচর হলল ওরা চিতা েরলর্।  তুচমই 

 াও র্রিং।  রু্লার শ্বশুরর্াচড়ের ওরা নারানগলির পলাে, পতামালে পদলখ খুচবই হলর্।  ওর 

পদওর সলতেনর্ারু্ মুচক্ত ুদ্ধ সহা ়েে েচমচটর এেজন পহামরালিামড়ো।  

  

মামুন প্রতালপর হাত ধলর র্লললন, আলর এেচদন র্াচড়ে চফরলত এেটু পদচর হলল েী হ ়ে? 

িললা, িললা, আমরা পর্চবক্ষণ োেলর্া না।  

  

প্রতাপ হাত োচড়েল ়ে চনল ়ে দষঢ়ে ালর্ র্লললন, না, আচম  ালর্া না।  প -োরলণ প্রতাপ 

মালখানগলরর চনলজলদর র্াচড়েটা আর েখলনা চফলর চগল ়ে পদখলর্ন না চঠে েলরলেন, 

পসই োরলণই রু্লার োলে চতচন আর জীর্লন েখলনা প লত িান না।  
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৫৪. এ র্ের এত র্ষচটির 

এ র্ে র এত র্ষচটির প  বীতোললও পরহাই পনই।  র্ষবার র্ষচটির মানুলষর গা-সহা, চেন্তু বীলতর 

র্ষচটির চ জলত অলনলেই   ়ে পা ়ে।  রাোঘাট এলের্ালর ফােঁো।  

  

এেটা চরেবা দােঁড়ে েচরল ়ে পরলখলে তপন, র্চের মলধে এলস পেৌচবেলে র্লললা, িট 

েলর ততচর হল ়ে পন, একু্ষচন প লত হলর্! 

  

পেৌচবে খােঁচট ়ো ়ে শুল ়ে আলে, জ্বরটা তার োড়েলে না চেেুলতই।  পস উদাসীন  ালর্ র্লললা, 

আর্ার পোো ়ে প লত হলর্, আর পারচে না! 

  

তপন র্লললা, এই জা ়েগাটা হট হল ়ে পগলে।  এখালন আর োো  ালর্ না।  প -লোলনা 

সম ়ে এই র্চে পরইড হলর্।  পতার জনে না, জুট চমললর দু’চতনজন ও ়োোর এেজন 

ও ়োেবস মোলনজারলে খুন েলর অোর্সেি েলর আলে, পুচলব এের্ার এই র্চেলত 

ঢুেলল তালে চঠে চিলন পফললর্।  ওঠ, উলঠ পড়ে, পদচর েরা  ালর্ না।  

  

পেৌচবে র্লললা, পোো ়ে  ালর্া, চঠে েলরচেস? 

  

তপলনর মুখ-লিাখ স্বা াচর্ে ন ়ে;   ়ে, উলত্তজনা, আবঙ্কা অলনে চেেু চমলব আলে।  তরু্ 

পস ফোোলস  ালর্ হাসর্ার পিটিরা েলর র্লললা, পমপলমর োলে! 

  

েোটা পেৌচবলের চর্শ্বাস হললা না।  পমপম সম্পলেব তার মলন এেটা গম্ভীর হতাবা জল্ 

পগলে, তার মলন হ ়ে পমপলমর সলে আর পোলনাচদন পদখা হলর্ না।  পমপম তালে পেলড়ে 

 ালর্ চেিংর্া পাচটবর সলে সম্পেব অস্বীোর েরলর্, তা হলত পালর না, পমপম পস ধাতুলত 

গড়ো ন ়ে।  চেন্তু তপলনর েো শুলন পর্াঝা  া ়ে না, পমপম আর পর্েঁলি আলে চেনা।  

পেৌচবলের ধারণা, পমপমলে হ ়ে আর্ার পুচলব ধলরলে, তালে পাচঠল ়ে পদও ়ো হল ়েলে 

মফস্বললর পোলনা পজলল, অের্া পমপম আর পষচের্ীলত পনই।  না হলল পমপম প -লোলনা 

উপাল ়ে তার সলে প াগাল াগ রাখলতই! 
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পেৌচবে লাত  ালর্ র্লললা, পোো ়ে পমপম? তপন মুখটা অনেচদলে চফচরল ়ে র্লললা, 

োলই তার খর্র পপল ়েচে, পস আলে উলটাডাোর এেটা র্াচড়েলত।  

  

–সচতে েো র্লচেস? 

  

–আচম পতালে র্ালজ েো র্ললর্া? 

  

এেটা লুচের মলধে টুচেটাচে চজচনসগুললা চনল ়ে পর্ােঁিো পর্েঁলধ পফলললা তপন।  অলনে 

র্ই রল ়েলে, পসগুললা আর পনও ়ো  ালর্ না।  খােঁচট ়ো পেলড়ে উলঠ গাল ়ে এেটা জামা গচলল ়ে 

চনলত পগল পেৌচবে।  তপন তালে র্লললা, পতার ঐ পনািংরা পাজামাটা খুলল ফাল, পোন্ট 

পলরন।  রাো চদল ়ে এেটু  দ্র পসলজ প লত হলর্।  

  

মাত্র চদন পেঁচিলবে োো হল ়েলে এখালন, তরু্ প ন ঘরটার ওপর এেটা মা ়ো পলড়ে পগলে, 

পেৌচবে িারচদে পিাখ রু্চলল ়ে পদখললা।  এখালন আর পফরা হলর্ না।  পদও ়োললর গাল ়ে 

পঠস চদল ়ে রাখা আলে ক্রাি দুলটা।  পস চদলে তাচেল ়ে পেৌচবে চজলেস েরললা, এগুললা 

েী েরলর্া? আমার এখন এেটা ক্রালিই িলল  া ়ে।  এমনচে ক্রাি োড়োও পমাটামুচট 

হােঁটলত পাচর।  

  

তপন র্লললা, তাহলল ক্রাি না চনললই  াললা হ ়ে।  পুচললবর চরলপালটব আলে, পতার পা।  

 াঙা! 

  

ঘর পেলে পর্চরল ়ে দু’জলন এেটুখাচন র্ষচটির চ লজ এলস চরেবা ়ে উঠললা।  তপন।  

চরেবাও ়োলালে র্লললা, সামলনর পদাটা টাচঙল ়ে দাও! 

  

সলন্ধ হল ়েলে এেটু আলগ।  র্ষচটিরর জনে ওলদর সুচর্লধই হল ়েলে, োরুর নজর পড়েলর্ না 

চরিার চদলে।  

  

পেৌচবে চজলেস েরললা, পমপলমর খর্র পে পতালে চদল? 
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তপন র্লললা, চদল ়েলে এেজন।  তুই চিনচর্ না।  

  

–উলটাডাো ়ে োর র্াচড়েলত আলে? আমালদর পিনা পে আলে উলটাডাো ়ে? 

  

–পমপম আলে এেজন দূর সম্পলেবর আত্মীল ়ের র্াচড়েলত! 

  

–েী র্োপার র্ললতা, তপন, তুই ফামর্ল েরচেস পেন? তুই আমালে চমলেে েো র্লচেস 

না পতা? 

  

–আলর না, চমলেে েো পেন র্ললর্া! 

  

–অনের্ার আমরা পবষ রাচত্তলর পডরা পেলড়ে  াই।  আজ তুই আমালে এই সলন্ধলর্লা র্ার 

েলর আনচল প ! 

  

–র্ললাম না, এই র্চেলত আর োো  ালর্ না।  প -লোলনা সম ়ে… 

  

–র্চে পরইড হলর্, পস খর্র পতালে পে চদল? তুই আলগ পেলে জানচল েী েলর? 

  

–র্ললে, এেজন, খুর্ চরলাল ়ের্ল পসাসব! 

  

–হুেঁ, সাধারণত এই ধরলনর চরলাল ়ের্ল পসাসবগুললা পুচললবর ইনফমবার হ ়ে।  আমালে 

ধচরল ়ে চদলল তুই হাজার দলবর টাো পপলত পাচরস, তপন! 

  

–তুই আমালে এই েো র্লচল? 

  

–আমার আর দুচন ়ো ়ে োরুলে চর্শ্বাস হ ়ে না।  

  

–পেৌচবে, পতার পাল ়ে ধচর, আজ আর্ার আমার সালে ঝগড়ো লাগাস না।  এই পতার গা 

েুেঁল ়ে র্লচে,  চদ এে র্ালপর র্োটা হল ়ে োচে,  চদ মাল ়ের দুধ পখল ়ে োচে, তা হলল 

পোলনাচদন পতার সালে পট্রিাচর েরলর্া না।  আচম চনলজ মলর  ালর্া, পসও চ  আো… 
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–এসর্ লম্বা লম্বা েো আচম শুনলত িাই না।  পমপলমর খর্র পতালে পে চদল ়েলে, পস েো 

র্ল চঠে েলর।  

  

–চনবীেদা র্লললে।  

  

–চনবীো মালন? পে চনবীেদা? পোলনাচদন পতা এই নাম শুচনচন।  আমালদর দলল এই নালম 

পে আলে? 

  

–চনবীে মজুমদার, মাচনেতলা পাড়োর।  

  

–চনবীে মজুমদার, মালন েিংলগ্রসী? তার সলে আমালদর েী সম্পর্ে?  

  

–তুই পোটলর্লা ়ে মাচনেতলা ়ে োেচত, চনবীেদা পতালে পিলনন, পমপমলে পিলনন।  

পতালদর পস্নহ েলরন।  সর্ মানুষলে চে পাচটর পললর্ল চদল ়েই শুধু চর্িার েরলত হ ়ে।  

  

–আলর্ৎ তাই চর্িার েরলত হলর্।   ারা পশ্রণী সিংগ্রালম চর্শ্বাস েলর না, তারা সর্াই 

আমার বত্রু।  

  

–প্রেম পেলেই সর্াইলে বত্রু র্লল ধলর চনল ়ে এই পতা ফল হললা, আমরা এলগালতই 

পারলাম না।   াে, ঐসর্ েো এখন োে।  চনবীেদা আমালদর পহলপ েরলেন র্েচক্তগত 

 ালর্ ।  তুই আর পমপম দু’জলনই পোটলর্লা অতুলে পঘালষর র্াচড়েলত চদলীপ-লমচনর 

সলে পখলা েরলত প চতস, চনবীেদা পসই েো র্লললন।  র্লললন, ওরা পতা আমার পোট 

 াই-লর্ালনর মতন।  

  

–আচম চনবীেদার পোলনা সাহা ে িাই না।  আচম পতারও পোলনা সাহা ে িাই না।  একু্ষচন 

আচম চরেবা পেলে নামলর্া! আই েোন পটে পে ়োর অফ মাইলসলফ! 

  

–পাগলাচম েচরস না, পেৌচবে, পতার পাল ়ে ধচর।  পমপলমর সলে আলগ পতার পদখা েরা 

দরোর চে না র্ল! পমপমলে পদখার পর পতার  া ইো েচরস! 
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দুর্বল বরীলরও পেৌচবে রালগ ফুসলত লাগললা, তপন পজার েলর পিলপ ধলর রইললা তার 

দু’হাত।  

  

তনহাচট পস্টবলনও আজ চ ড়ে েম।  আজ চেলসর প ন এেটা সরোচর েুচটর চদন, অচফস 

পফরত র্ারু্রা আজ অনুপচস্থ্ত।  এমচন হােঁটলত পারললও চসেঁচড়ে চদল ়ে উঠলত-নামলত েটির 

হ ়ে।  পেৌচবলের।  তরু্ তপন তালে ধরললা না।  

  

এেটা পলাোল পট্রন পেলমই আলে প্লাটফলমব।  এেচট োমরার সামলন দােঁচড়েল ়ে স্বল্প 

আললা ়ে এেজন পলাে োগজ পড়েলে।  তপন এের্ার তালে িচেলত পদলখ চনল ়ে পসই 

োমরালতই উঠললা।  পসই পলােচট পট্রন োড়োর আলগর মুহূলতব োগজটা  ােঁজ েলর লাচফল ়ে 

উলঠ পড়েললা এর্িং দরজার োলে এেটা সালট র্লস পিল ়ে রইললা র্াইলরর চদলে।  

  

প -েচট পস্টবলন পট্রন োমললা, প্রলতেের্ার পলােচট পনলম দােঁড়োললা প্লোটফলমব।  

  

তপন পেৌচবেলে েো র্ললত চনলষধ েলরলে।  চেন্তু পেৌচবলেরও সলন্দহ হললা পলােচটর 

হার্  ার্ পদলখ।  তপন পসই পলােচটর চদলে প্রা ়ে এে দষচটিরলত পিল ়ে আলে।  পেৌচবে 

এের্ার তপনলে েনুইল ়ের পখােঁিা পমলর জানলত িাইললা পলােচট সম্পলেব।  তপন মাো 

নাড়েললা দু’চদলে।  

  

উলটাডাো পস্টবলন প্লোটফমব পেলে চসেঁচড়ে চদল ়ে অলনেটা নামলত হ ়ে।  পেৌচবে পরচলিং 

ধলর আলে আলে নামলত নামলত র্ারর্ার পপেন চফলর তাোললা, পসই পলােচটলে পদখলত 

পপল না।  

  

এখালনও র্ষচটির পড়েলে, চরেবাও পনই।  ওরা মুবচেলল পলড়ে পগল।  

  

তপন র্লললা, চমচনট পােঁলিে হােঁটলত হলর্।  পারচর্? 

  

পেৌচবে র্লললা, পারলর্া।  এেটু সম ়ে লাগলর্।  তুই আমার হাত ধচরস না, সামলন সামলন 

িল।  
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এই ঠাণ্ডার মলধেও তপলনর মুলখ ঘাম িেিে েরলে।  চনিঃশ্বাস পড়েলে ঘনঘন।  খাচনেটা 

এলগার্ার পর পস ঘাড়ে ঘুচরল ়ে পদখললা, পট্রলনর পসই োগজ-পড়ো পলােচট খাচনেটা দূরত্ব 

পরলখ আসলে এচদলেই।  

  

তপন এেটা গচলর মলধে পর্েঁেললা।  গচলর পবষ র্াচড়েটা এলের্ালর নতুন, পদাতলা।  

এেতলার ঘরগুললা অন্ধোর।  পদাতলার এেচট ঘলর আললা জ্বললে, চেন্তু সর্ েটা 

জানালা ়ে  ারী পদবা টানা।  গচলর দু’পালব আরও নতুন নতুন র্াচড়ে উঠলে, এখলনা 

পলােজন চর্লবষ আলসচন মলন হ ়ে।  খুর্ চনজবন।  

  

গচলটার মাঝখালন এলস তপন হঠাৎ ঘুলর দােঁচড়েল ়ে োেঁপা োেঁপা গলা ়ে র্লললা, পেৌচবে, 

আচম এেটা চরস্ক চনল ়েচে, চনলত র্াধে হল ়েচে।  পতলে আলগ পেলে র্চলচন, তুই পবষ মুহূলতব 

 চদ পর্েঁলে র্চসস, মালন, পতালে এেটা চমলেে েো র্ললচে।  

  

সলে সলে পেৌচবলের মুখখানা চর্েষত হল ়ে পগল।  পস এেটা ফােঁলদ পড়ো চহিংস্র প্রাণীর 

মতন এের্ার সামলনর র্াচড়েটা, এের্ার গচলটার মুলখর চদলে পদখললা, গচলর মুলখ এলস 

দােঁচড়েল ়েলে।  পট্রলনর পসই পলােচট।  

  

পেৌচবে র্লললা, বালা স্পাই! পতার দব হাজার টাোর পলা  হল ়েলে— 

  

তপন পেৌচবলের হাত পিলপ ধলর র্লললা, পবান পবান, আলগ েোটা পবান— 

  

পেৌচবে হাত োচড়েল ়ে পনর্ার পিটিরা েরলত েরলত র্লললা, তুই এে র্ালপর সতান, না 

পর্জ্া? খানেীর র্াচ্চা! আমালে ধচরল ়ে চদচর্? তুই র্ােঁিলত পারচর্ না, পতালে খতম 

েরলর্াই! তুই পমপলমর নাম েলর পটলন এলন।  

  

তপন র্লললা, পেৌচবে, পেৌচবে, পবান, এখালন পমপম পনই, চেন্তু… 
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পেৌচবে র্লললা, পমপম পনই! আমালেও মারচর্ প লর্চেস! পতার মতন এেটা 

চনমেহারামলে েুচি েুচি েলর োটলর্া।  

  

চনলজলে োড়োলত না পপলর পেৌচবে তপলনর হাত োমলড়ে ধরললা।  তপন তরু্ মুচঠ আলগা 

না েলর র্লললা, এখালন পতার মা আলেন।  এের্ার পতালে পদখা েরলতই হলর্।  

  

পেৌচবে মুখ তুলল চর্মূঢ়ে ালর্ র্লললা, মা? শুল ়োলরর র্াচ্চা, তুই এর্ার আমার মাল ়ের 

নাম র্লল  রচে চদচেস! 

  

তপন র্লললা, মাচসমা সচতেই এখালন আলেন।  তুই মাচসমার সলে পদখা েরচর্ না 

র্ললচেচল, চেন্তু মাচসমা পেেঁলদ পেেঁলদ পাগললর মতন হল ়ে পগলেন! 

  

–আর্ার র্ালজ েো? 

  

–না, র্ালজ েো ন ়ে।  চনবীেদা পতার মালে এখালন চনল ়ে এলসলেন।  

  

–পতালে র্ললচে না, মাল ়ের সলে, আমার র্াচড়ের সলে পোলনা সম্পেব পনই।  

  

-–পেন, মাচসমা েী পদাষ েলরলেন! মাচসমা র্লললেন, পতালে শুধু এের্ার পদখলত িান।  

উচন চনলজর পিালখ পদখলল চর্শ্বাস েরলর্ন প  তুই পর্েঁলি আচেস! 

  

–আর, পতার মতন এেটা ইচডল ়েটলে চনল ়ে…তুই আমার মালেও চর্পলদ পফললত িাস? 

পসইজনেই পতা র্াচড়ের সলে সম্পেব রাচখ না।  পুচলব আমার মালে চনল ়ে টানাটাচন েরলর্।  

মারলর্।  অতোিার েরলর্! ও শুল ়োলরর র্াচ্চারা সর্ পালর।  

  

–এখালন পেউ পটর পালর্ না।  গচলর পমালড়ের ঐ পলােটালে   ়ে পনই, ও আমালদর সাহা ে 

েরলত এলসলে।  

  

-–ও পে? 
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–র্লচে পতা, সাহা ে েরলত এলসলে।  পেৌচবে, প্লীজ, পর্চব সম ়ে পনই।  এের্ার িল, 

মাচসমার সামলন রাগারাচগ েচরস না! চমচনট পােঁলিলের মলধেই িলল প লত হলর্।  

  

–না, আচম মাল ়ের সামলন  ালর্া না! 

  

–এ েী রেম েো, আচম রু্ঝলত পারচে না।  তুই পমপলমর সলে পদখা েরলত িাস, আর 

চনলজর মালে পদখচর্ না এের্ার? এ আর্ার চেলসর চর্প্লর্? 

  

–মালে েী র্ললর্া আচম? আচম চে মার োলে চফলর প লত পারলর্া? 

  

–চেেু র্ললত হলর্ না।  মাচসমা শুধু পতালে এের্ার পদখলর্ন! 

  

চর্মূঢ়ে পেৌচবেলে প্রা ়ে টানলত টানলত চনল ়ে এললা তপন।  

  

সদর দরজা পখালা, পদাতলা ়ে চসেঁচড়ের মাঝখালন দােঁচড়েল ়ে আলেন চনবীে মজুমদার।  

পাজামা আর খদ্দলরর পািাচর্ পরা, তার ওপর এেটা মুগার িােঁদর জড়োলনা।  মধের্ল ়েসী, 

পর্ব সর্ল পুরুষ।  তােঁর মুলখর িাপা উলিলগর চিহ্ন মুলে পফলল চতচন তপনলে চজলেস 

েরললন, সর্ চঠে আলে? 

  

তপন র্লললা, হোেঁ, এ প বত পোলনা গণ্ডলগাল হ ়ে চন।  চনবীে মজুমদার পেৌচবলের দাচড়ে 

সলমত েুতচনটা েুেঁল ়ে র্লললন, এই পসই পেৌচবে? চিনলত পালর োর সাধে।  পতালে আচম 

ে’সাত র্েলরর র্াচ্চা পদলখচে, মলন আলে? 

  

পেৌচবে পোলনা উত্তর চদল না।  

  

চনবীে মজুমদার র্লললন, খুর্ হীলরা হল ়েচেস, পজললর পােঁচিল পেলে লাফ চদল ়েচেচল! 

ওলর, চেচটব আমলল আমরাও এের্ার পজল প লঙচেলুম।  পমপলমর র্ার্া অলবােদা, 

উচনও তখন েিংলগ্রস েরলতন, অলবােদা চেললন আমালদর সলে।  
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তারপর চতচন পেৌচবলের োেঁলধ সলস্নহ হাত পরলখ র্লললন, িল, পর্ৌচদ র্ড়ে ো্ন াোচট 

েরলেন।  

  

আললা-জ্বলা রচটর দরজা পঠলল খুলল পফলল চনবীে মজুমদার র্লললন, পর্ৌচদ এই চনন, 

আপনার পেলল।  এর্ার চর্শ্বাস হললা পতা! 

  

এেটা পর্লতর পি ়োলর র্লস চেললন অলো, েুলট এলস পেৌচবলের মাোটা দুহালত জচড়েল ়ে 

ধলর েুশু, েুশু র্লল হু-হুেঁ েলর োেঁদলত লাগললন।  

  

পেৌচবলের পিাখ জ্বালা েরলে চেন্তু ো্ন া আসলে না।  তার ো্ন া শুচেল ়ে পগলে।  পস আলে 

আলে চনলজলে োচড়েল ়ে চনল ়ে র্লললা, মা,  াললা আলো পতা? চপনু্ট, পসামারা  াললা 

আপে? 

  

অলো আর্ার শুধু র্লললন, েুশু! 

  

পেৌচবে বাত ালর্ র্লললা, মা, শুধু োেঁদলল পতা িললর্ না।  পর্চব সম ়ে পনই।  

  

অলো পিাখ মুেলত লাগললন, চেন্তু চতচন পহেঁিচে োমালত পারলেন না।  এেটুক্ষণ 

পেৌচবলের সারা গাল ়ে হাত রু্চলল ়ে, পোলনারেলম চনলজলে সামলল র্লললন, আচম 

চনবীেলে ধলরচেলুম, পোলনারেলম এের্ার পদখা েচরল ়ে পদর্ার জনে “হোেঁলর, এ ালর্ 

েতচদন িললর্ তুই পোো ়ে োচেস এখন? 

  

–পোলনা চঠে পনই, মা।  

  

–তুই আমালদর হুগচলর র্াচড়েলত চগল ়ে োে।  ওখালন পেউ পটর পালর্ না।  

  

–পুচলব চঠে তাড়ো েলর  ালর্।  মামালদর ওখালন োেলল মামারাই চর্পলদ পড়েলর্।  

  

–হলল তুই চর্লললত িলল  া।  র্ার্লু পগলে, আরও অলনলেই পতা পগলে শুলনচে।  
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–আলগ  ারা িলল পগলে, তারা পগলে।  এখন  াও ়ো  ালর্ না।  তুচম ও জনে চেেু প লর্া 

না।  আচম চঠে োেলর্া।  

  

চনবীে মজুমদার ইলে েলরই এসম ়ে ঘলর োলেন চন।  তপনলে চনল ়ে চতচন গল্প েরলেন 

র্ারান্দা ়ে দােঁচড়েল ়ে।  এই র্ারান্দা পেলে গচলর পমাড়ে প বত পদখা  া ়ে।  এেটু পলর তপন 

িিল হল ়ে উলঠ র্লললা, আর পদচর েরা পর্াধহ ়ে চঠে হলর্ না! 

  

চনবীে মজুমদার পসই ঘলরর দরজা ়ে টে টে ব্ েলর র্লললন, পর্ৌচদ, এর্ার ওলে 

পেলড়ে চদলত হলর্।  

  

পেৌচবে র্লললা, মা, এর্ার  াই! পতামরা  াললা পেলো! 

  

অলো র্লললন, আর এেটু দােঁড়ো! 

  

আসলল দােঁড়োলতই অসুচর্লধ হলে পেৌচবলের, পাল ়ে র্েো েরলে, বরীরটা অসম্ভর্ দুর্বল 

লাগলে হঠাৎ।  চেন্তু অলো দােঁচড়েল ়ে আলেন র্লল পস র্সলতও পালরচন এতক্ষণ।  মাল ়ের 

সামলন।  পোলনারেম অসুস্থ্তা পস পদখালত িা ়ে না।  

  

অলো হোির্োগ খুলল এেড়ো এেলবা টাোর পনাট র্ার েলর র্লললন ,  এগুললা পতার 

োলে রাখ।  

  

পনাট গুললার চদলে তাচেল ়ে েল ়েে মুহূতব চিধা েরললা পেৌচবে।  তারপর দু’খানা এেলবা 

টাোর পনাট তুলল চনললা।  

  

অলো র্লললন, এই সর্গুললাই রাখ পতার োলে।  পতার জনে এলনচে, েুশু!  

  

পেৌচবে র্লললা, না, এলতই হলর্।  
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অলো তরু্ দু’চতনর্ার পজার েরলত োেলল পেৌচবে দষঢ়ে ালর্ র্লললা, মা, আমরা প  

োজ েরলত পনলমচে, তালত পলা  েরলত পনই।  পর্চব টাোও সলে রাখলত পনই।  র্লচে 

পতা, এলতই িলল  ালর্ এখন।  মা,  াই? 

  

পিালখর জল মুলে অলো র্োগ পেলে দু’খানা ইনলোি চিচঠ র্ার েলর র্লললন, এই দোখ, 

পমপম আমালে চললখলে।  তুই ওলেও পোলনা খর্র চদস না? 

  

চিচঠ দু’ খানা প্রা ়ে পোেঁ পমলর চনল ়ে চনল পেৌচবে।  দ্রুত পিাখ পর্ালাললা।  দুলটা চিচঠই পর্ব 

সিংচক্ষি।  র্হরমপুলরর এে নাচসবিং পহালমর চঠোনা।  পমপম অসুস্থ্ হল ়ে পসখালন আলে, 

পেৌচবলের সন্ধান হাচরল ়ে পফলললে র্লল অলোর োে পেলে পেৌচবলের চঠোনা জানলত 

িা ়ে।  চিচঠর হালতর পলখা পমপলমর ন ়ে, চেন্তু তলার সইটা আেঁোর্ােঁো হললও 

পমপলমরই।  

  

চিচঠ দু’খানা পলেলট  লর চনল ়ে পেৌচবে এই প্রেম চনলজ পেলে জচড়েল ়ে ধরললা মালে।  

এতক্ষলণ তার পিালখ জল এলসলে, পস র্াষ্পজড়োলনা গলা ়ে র্লললা, আমার জনে চিতা 

েলরা না, মা, আচম চঠে োেলর্া।  বরীলরর  ত্ন চনও! 

  

ঘর পেলে পর্চরল ়ে এলসই পেৌচবে র্লললা, আচম একু্ষচন র্হরমপুর  ালর্া!  

  

চনবীে মজুমদার র্লললন, িললা, আচম পতামালদর গচলর পমাড়ে প বত পপৌেঁলে চদচে।  

পর্ৌচদর জনে  াচর্স না, েুশু, পর্ৌচদলে পুচলব চডসটার্ব েরলর্ না।  পতার র্ার্া এে সম ়ে 

আমালদর েত সাহা ে েলরলেন! 

  

গচলর পমালড়ে এখন এেটা টোচি দােঁচড়েল ়ে আলে।  পট্রলনর পসই পলােচট আড়োলল পোোও 

চেল, এখন এচগল ়ে এলস টোচির দরজা খুলল চদল ়ে তপনলে র্লললা, হাওড়ো পস্টবালন 

চেিংর্া চব ়োলদা ়ে  াইস না।  তনহাচটলতও  াইস না।  
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পস চনলজ উঠললা না, টোচির গাল ়ে দু’র্ার িাপড়ে মারলতই ড্রাই ার পেলড়ে চদল।  

পেৌচবলের বরীর অচস্থ্র অচস্থ্র েরলে।  তার অসুস্থ্ বরীলর এতখাচন আলর্গ সহে হ ়েচন।  

এই রেম সমল ়ে পগাটা েতে অোসলপ্রা-জাতী ়ে টোর্ললট পখলল তার উপোর হ ়ে।  

তপলনর োে পেলে পপােঁটলাটা চনল ়ে খুলল পস টোর্ললট র্ার েরললা, চেন্তু এেটু জল না 

হলল খালর্ েী 

  

পস ঝুেঁলে টোচি ড্রাই ারলে চজলেস েরললা, আপনার োলে জললর পর্াতল আলে? 

  

তপন র্লললা, চনবীেদার ওখালন জললর েো র্লচল না? চনবীেদা চেেু খার্ালরর র্ের্স্থ্া 

েরলর্ন র্ললচেললন, আচম র্ারণ েরলাম।  

  

ড্রাই ারচট র্লললা, রাোর ধালর পোলনা চটউর্ওল ়েল পদখলল োমালর্া? আমার োলে পতা 

চডসচটল্ড ও ়োটার আলে, র্োটাচরলত পদর্ার জনে।  

  

পেৌচবে র্লললা, ঐ চডসচটলড ও ়োটারই চদন, এেটু খাচন, এে পঢােঁে।  

  

ওষুধ খার্ার পর মাোটা পহচলল ়ে চদল ়ে পেৌচবে র্লললা, ঐ প  পলােটা, পট্রলন আমালদর 

ফললা েরচেল, পবলষ টোচিলত উচঠল ়ে চদল, ও পে পর? চনবীেদার পলাে! 

  

তপন আড়েটিরগলা ়ে র্লললা, পতালে আলগ ওেঁর েো জানাইচন, তুই পরলগ প চতস।  

আমালদর অলনে সাহা ে েলরলে।  

  

–পোন পাচটবর পলাে, পসটা র্ল আলগ।  

  

–পোলনা পাচটবর না, উচন পুচলব।  পস্পবাল োলির পলাে, আমার পিনা।  

  

–তুই রু্চঝ আজোল পুচললবর সলেও মাখামাচখ শুরু েলরচেস? 

  

–পেৌচবে, পতালে আলগ এেচদন র্ললচেলাম।  পতার মলন পনই।  ওনার র্াচড়ে ইস্টলর্েলল, 

আমালদরই সরাইল গ্রালম।  েো ়ে েো ়ে আমালদর সালে এেটা আত্মী ়েতাও পর্চরল ়ে 
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পগল।  তাই উচন আমালে পোট  াইল ়ের মতন সাহা ে েরলেন।  চনলজর চডপাটবলমলন্টর 

োরুলে না।  জাচনল ়ে, চরস্ক চনল ়ে।  অনে পুচলব আমালদর ফললা েরলে চে না, পসটা উচনই 

 াললা রু্ঝলত পারলর্ন।  এনার জনেই পোলনা চর্পদ হ ়ে চন।  

  

পেৌচবে লাত  ালর্ এেটা দীঘবশ্বাস পফলললা।  পিাখ রু্লজ রইললা খাচনেক্ষণ।  

  

তারপর আলে আলে র্লললা, এেটা চসগালরট চদচর্? ধচরল ়ে পদ, আমার র্ড়েড বরীরটা 

খারাপ লাগলে।  টোচি চনল ়ে েতদূর  ালর্া? ও, এই পন, মা চদল ়েলে।  

  

এেলবা টাোর পনাট দুলটা পস র্াচড়েল ়ে চদল তপলনর চদলে।  

  

তপন র্লললা, আচম চনল ়ে েী েরলর্া।  পতার োলে রাখ।  

  

হাত র্াচড়েল ়ে তপলনর োেঁধ েুেঁল ়ে পেৌচবে র্লললা, তুই আমার ওপর রাগ েলরচেস? আচম 

পতালে খুর্ খারাপ খারাপ গালাগাল চদল ়েচে।  আলগ পোলনাচদন আচম এসর্ গালাগাল 

উচ্চারণও েরতুম না।  মাোটা েী প  হল ়ে  া ়ে মালঝ মালঝ।  

  

তপন শুেলনা  ালর্ র্লললা, গালাগালটা চেেু না।  রালগর মাো ়ে পলালে খারাপ েো 

র্ললত পালর।  চেন্তু আসল র্োপার হললা, আমালদর মলধে অচর্শ্বাস এলস  ালে।  তুই 

আমালে  খন তখন সলন্দহ েচরস।   চদ আমরা চনলজরাই চনলজলদর চর্শ্বাস েরলত না 

পাচর, তা হলল 

  

আর েী র্াচে রইললা।  

  

–আচম ক্ষমা িাইচে, তপন।  

  

–ক্ষমা িাইর্ার চেেু পনই।  তুই তাহলল মলন েচর প  আচম তালে সচতেই ধচরল ়ে চদলত 

পাচর? 
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–মানুষ  া এলের্ালরই চর্শ্বাস েলর না, পস রেম েোও এে এে সম ়ে মুখ চদল ়ে র্লল 

পফলল।  চদলনর পর চদন এো োেলল পর্াধহ ়ে এরেম হ ়ে।  আচম আর এো োেলত 

পারচে না! েলর্ আর্ার োজ শুরু েরলর্া? 

  

–আজ রালত পতালে পোো ়ে রাখলর্া, পসইটাই  ার্চে।  

  

–আচম আজ রাচত্তলরই র্হরমপুর  ালর্া।  প  পোলনা উপাল ়ে।  

  

– লর্নদা হাওড়ো আর চব ়োলদা ়ে প লত র্ারণ েরললা।  চনশ্চ ়েই চেেু চর্পদ আলে।  

তাহলল র্হরমপুর  াও ়ো  ালর্ েী েলর? সলন্ধর পর চে অতদূর র্াস  া ়ে? 

  

-–চব ়োলদার র্দলল দমদম পেলে পট্রলন উঠলর্া।  রাচত্তরটা পট্রলনই পেলট  ালর্।  োল 

সোলল–  

  

–র্হরমপুর পডিারাস জা ়েগা এখন।  আচম র্রিং  ার্চেলাম, র্চসরহাট চেিংর্া র্নগােঁ ়ে জ ়ে 

র্ািংলার র্ালর পগলল পেমন হ ়ে? পোলনা চরচফউচজ েোলম্প ঢুলে পগলল পুচলব সলন্দহ 

েরলর্ না।  

  

–আমালে র্হরমপুলর প লতই হলর্! তুই পমপলমর খর্র সচতেই জানচতস না? পমপম 

চনলজর হালত চিচঠ প বত চলখলত পালর না।  

  

র্হরমপুলর পনলম সরাসচর নাচসবিং পহালম না চগল ়ে তপন র্াস স্টোলির োলে খুর্ বোর 

এে পহালটলল এেখানা ঘর  াড়ো চনল।  পেৌচবে সারাচদন শুল ়ে রইললা পসখালন।  পট্রলন 

োরলপাোর োমলড়ে তার সারা বরীর ফুলল পগলে প্রা ়ে।  পপলট আর্ার  ন্ত্রণা শুরু হল ়েলে।  

রু্ললটটা প ন মালঝমালঝ পপলটর মলধে নড়োিড়ো েলর, পস পটর পা ়ে।  

  

নাচসবিং পহামটা এের্ার ঘুলর পদলখ এললা তপন।  পসখালন পমপম পসনগুি নালম পোলনা 

পপলসন্ট পনই, অর্বে পমপম অনে নাম চনলতই পালর।  এত জা ়েগা োেলত পমপম 

র্হরমপুলরর এে নাচসবিং পহালম পেন আসলর্, তা পর্াঝা  ালে না।  
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রাত সালড়ে আটটার পর পপলটর র্েোটা এেটু েমলল পেৌচবে পোট পেললর মন র্া ়েনা 

ধরললা, পস চনলজ এের্ার নাচসবিং পহালম চগল ়ে পদলখ আসলর্।  পমপম চনশ্চ ়েই পসখালন 

আলে।  এই সম ়ে প  র্াইলর্র পোলনা পলােলে নাচসবিং পহালম ঢুেলতই পদও ়ো হ ়ে না, পস 

েো পস।  চেেুলতই শুনলর্ না।  

  

তখন পেৌচবলের এেটা েো মলন পড়েললা।  এে সম ়ে এই র্হরমপুলরর পজললই তালে 

োেলত হল ়েচেল েল ়েে মাস।  পসই সম ়ে অচল এের্ার পদখলত এলসচেল তালে।  তখন 

নেবাললদর সলে পেউ পোলনারেম সম্পলেবর েো স্বীোর েরলত িা ়ে না, তরু্ অচল 

এলসচেল, সাহস েলর।  পস এলনচেল পমপলমর খর্র, অতীলনর খর্র।  পলর পমপলমর 

োলে পেৌচবে শুলনচেল প  র্হরমপুলর অচলর এে মামা োলেন, চতচন ডাক্তার, চতচন 

নেবাললদর চেেু চেেু সাহা ে েলরন।  েী প ন অচলর পসই ডাক্তার মামার নাম? বচক্ত 

না বাচত? বচক্ত মজুমদার? বাচত মজুমদার, এই দুলটার এেটা হলর্ই! 

  

এর্ালর তপনলে পর্রুলতই হললা পেৌচবেলে চনল ়ে।  র্হরমপুর বহরটা এে র্ের আলগও 

 তটা  ল ়ের জা ়েগা চেল, এখন আর ততটা পনই।  সীমাত পর্চব দূলর ন ়ে, এখালনও জ ়ে 

র্ািংলার প্রিুর পলাে চগসচগস েরলে।  এখালন পট্রচনিং েোম্প হল ়েলে দুলটা, রাো চদল ়ে 

মুচক্তল াদ্ধারা  খন তখন দল পর্েঁলধ  াতা ়োত েলর।  পুচলবী র্ের্স্থ্া চেেুটা চবচেল।  

  

নাচসবিং পহামটা োলেই, পগলটর র্াইলরই প্রধান ডাক্তালরর নাম পলখা, বাচতম ়ে মজুমদার।  

  

পেৌচবলের প ন পিাখ জ্বলল উঠললা।  প্রর্ল মনিঃসিংল ালগ পস স্মষচত পেলে এই নামটা 

উদ্ধার েলরলে।  পমপম এের্ারই মাত্র নামটা উলিখ েলরচেল, এখন পর্াঝা  ালে অচলর 

সলে পিনাশুলনার সূলত্রই পমপম এখালন এলসলে।  

  

পেৌচবে র্লললা, চদস ইজ ইট! পমপম এখালন োেলত র্াধে।  পবান, তপন, ডাক্তারচট 

 চদ এখন আমালদর সলে পদখা েরলত না িা ়ে, তাহলল এেচদলনর জনে আচম এখালন 
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 চতব হল ়ে  ালর্া।  র্লচর্, আচম গুরুতর অসুস্থ্।  পতার োলে পতা এখলনা ব পদলড়েে টাো 

আলে? 

  

প তলরর োউন্টালর এেচট পলাে ঘাড়ে নীিু েলর েী প ন চললখ িলললে।  পেৌচবে তার 

সামলন চগল ়ে র্লললা, পদখুন ডক্টর মজুমদালরর সলে এের্ার পদখা েরলত িাই।  

  

পলােচট মুখ না তুললই র্লললা, এখন পতা পদখা হলর্ না।  োল সোলল ন’টার পর 

আসলর্ন।  

  

পেৌচবে র্লললা, আমার পপলট সাঙ্ঘাচতে র্েো হলে, চনশ্বাস পফললত পারচে না।  পোলনা 

ডাক্তার অোলটি না েরলল মলর  ালর্া।  আমালে  চতব েলর চনন।  

  

পলােচট র্লললা, এেটাও পতা পর্ড়ে খাচল পনই  াই।  হাসপাতালল িলল  ান!  

  

পেৌচবে পসাজা হল ়ে দােঁচড়েল ়ে র্ড়ে েলর দম চনল।  পোমলরর োলে হাত রু্ললাললা এের্ার।  

এখন পস তার চর ল ারটার অ ার্ খুর্ পর্াধ েরলে।  এই পলােটার েপালল চর ল ালরর 

নলটা পঠোললই োজ হল ়ে প ত।  অস্ত্র পনই, গাল ়ের পজার পনই, এমনচে গলার পজারও 

এমন েলম পগলে প  পেৌচবে ওলে ধমলেও   ়ে পদখালত পারলর্ না।  

  

পস এের্ার তপলনর চদলে তাোললা।  এইসর্ র্োপালর তপন খুর্ সুচর্লধ েরলত পালর 

না।  তার পিহারা র্া েো শুনলল পেউ সমীহ েলর না।  

  

পেৌচবে খুর্ই চর্নীত  ালর্ র্লললা, দ ়ো েলর এের্ার মুখ তুলল আমার েোটা শুনলর্ন? 

আমরা েলোতা পেলে এলসচে।   র্ানীপুলরর চর্মানচর্হারী পিৌধুরীর পমল ়ে অচল পিৌধুরী 

আমালদর পাচঠল ়েলেন।  চতচন ডক্টর মজুমদালরর  াগ্নী হন।  ডক্টর মজুমদার নাম শুনললই 

চিনলত পারলর্ন।  আপচন অনুগ্রহ েলর তােঁলে এের্ার খর্র চদন প  অচলর োে পেলে 

পেৌচবে রা ়ে নালম এেজন এলসলে।  চর্লবষ দরোর।  রু্ঝলতই পারলেন, খুর্ দরোর না 

োেলল এই সম ়ে চডসটার্ব েরতুম না।  
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পলােচট এর্ার োউন্টার পেলড়ে পর্চরল ়ে এলস পালবর এেটা পোট্ট ঘর পদচখল ়ে র্লললা, 

এখালন র্সুন।  আপনালদর  াগে  াললা, ডাক্তারর্ারু্র আর চঠে পােঁি চমচনট র্ালদ চড এম-

এর র্ািংললা ়ে তাস পখললত  ার্ার েো।  

  

এেটু র্ালদ পসই ঘলরর দরজার সামলন এলস দােঁড়োললন অচলর পোট মামা।  সাদা 

পোন্টবালটবর ওপর এেটা বাদা পুলও ার পরা।  চতচন দু’জলনর ওপর পিাখ রু্চলল ়ে 

চজলেস েরললন, আপনালদর মলধে পেৌচবে রা ়ে পে? 

  

পেৌচবে আলগই উলঠ দােঁচড়েল ়েলে।  খাচনেটা না াস  ালর্ র্লললা, আচম! 

  

পঠােঁলট চর্দ্রূপ ও পেৌতুে পমবালনা এেটা হাচসর চঝচলে চদল ়ে বাচতম ়ে র্লললন, এতচদলন 

র্ারু্ পেৌচবে রাল ়ের আসর্ার সম ়ে হললা? আমরা দু’মাস ধলর আপনার প্রতীক্ষা ়ে র্লস 

আচে।  প্রা ়ে বর্রীর প্রতীক্ষার মতন।  

  

পেৌচবে চঠে রু্ঝলত না পপলর র্লললা, আমার জনে? 

  

বাচতম ়ে র্লললন, ইল ়েস! পুচলব আপনার জনে এখালন ফােঁদ পপলত পরলখলে।  আপচন 

এললই খপ েলর ধরলর্।  দরজার চদলে তাোলেন েী, এখান পেলে পালালনা সহজ? 

  

পেৌচবে বাচতমল ়ের পিালখ পিাখ পরলখ র্লললা, আমালদর  ারা ধচরল ়ে পদ ়ে, তালদর।  

চেেুলতই আমরা ক্ষমা েচর না।  আমালদর পেউ না পেউ এলস চঠে প্রচতলবাধ চনল ়ে  ালর্।  

  

ডাক্তার অনুচ্চ বল্ হাসললন।  তারপর এেটা চসগালরট ধচরল ়ে র্লললন, হুেঁ, এখনও 

খাচনেটা পতজ অর্চবটির আলে পদখচে! অত উলত্তচজত হর্ার চেেু পনই, আমার এই নাচসবিং 

পহালমর পপ্রচমলসলসর মলধে আজ অর্চধ আচম পুচলব ঢুেলত চদই চন।  এেটা েো চজলেস 

েচর, অচল িলল পগলে অোলমচরো ়ে।  পস পতামালদর এখালন পাঠাললা েী েলর? 
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পেৌচবে র্লললা, অচল পাঠা ়ে চন।  অচলর নামটা চনলত হললা, না হলল আপনার সলে পদখা 

েরলত চদচেল না।  আপনালে পর্চবক্ষণ আটোলর্া না।  আচম শুধু এেটাই েো জানলত 

িাই।  পমপম পসনগুি, অচলর খুর্ র্নু্ধ।  পস চে এখালন আলে? 

  

বাচতম ়ে র্লললন, পমপলমর আর এে র্নু্ধ পেৌচবে রা ়ে পেন পমপমলে মষতুের চদলে 

পঠলল চদলে, পসটা জানলত পাচর েী? 

  

সাঙ্ঘাচতে চর্মষব ালর্ পেৌচবে র্লললা, েী হল ়েলে পমপলমর! 

  

–এলসা আমার সলে! 

  

পুলরালনা আমললর র্াচড়ে, ওপলর ওঠার চসেঁচড়েটা চর্রাট লম্বা।  পসই চসেঁ চড়ের মুলখ এলস 

পেৌচবে এেটু েমলে পগল।  

  

তপন মষদু গলা ়ে র্লললা, তুই আমার োেঁলধ  র পদ।  আচম ধলর ধলর তুলচে।  

  

বাচতম ়ে মুখ চফচরল ়ে পেৌচবেলে  াললা েলর পদখললন।  তারপর তপনলে র্লললন, তুচম 

 াই র্ােঁ চদেটা ধলরা, আচম এই চদে ধরচে।  পসই  ালর্ উঠলত পারলর্, পস্ট্রিার আনলর্া? 

  

পেৌচবে র্লললা, এই চঠে আলে।  আমার চসেঁচড়ে  াঙলত এেটু েটির হ ়ে।  

  

বাচতম ়ে র্লললন, এেটু? পতামার গাল ়ে পর্ব জ্বর, মুলখর িামড়ো পদখললই পর্াঝা  া ়ে 

দারুণ অোচনচম ়ো, পতামার বরীলরর আর আলে েী? পতামার সম্পলেব আমরা অলনে চেেু 

জাচন, পতামার দু’পা প লঙচেল, োেঁলধ আর পপলট গুচল ঢুলেলে।  

  

তপন র্লললা, পপলটর মলধে এখলনা গুচলটা রল ়েলে।  

  

বাচতম ়ে র্লললন, পপলটর মলধে গুচল চনল ়েও অলনলে র্হুচদন পর্েঁলি োেলত পালর, চেন্তু 

এই অোচনচম ়োটা খুর্  ল ়ের।  পমপম প  এখালন আলে, পস খর্র রু্চঝ পতামরা আলগ 

পাওচন? 
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পেৌচবে র্লললা, মাত্র আজই পপল ়েচে।  এর আলগ আমার র্নু্ধ তপন ওলে ত্ন ত্ন  েলর 

খুেঁলজলে।  পোলনা পট্রস পা ়ে চন।  

  

বাচতম ়ে র্লললন, পমপলমর র্ার্া ওলে েলোতার এেটা নাচসবিং পহালম  চতব েরালত 

পিল ়েচেললন চেন্তু পমপম র্ার্ার প ়েসা ়ে চিচেৎসা েরালর্ না র্লল র্ার্ার সলে ঝগড়ো 

েলর দুম েলর িলল এলসচেল এখালন।  তাও এলসচেল চনতাতই মলনর পজালর, তখন ওর 

এো এো িলালফরা েরার ক্ষমতাই চেল না।  আসর্ার সম ়ে পতামালদর নালম র্াচড়েলত 

এেটা চিচঠ চললখ পরলখ এলসচেল, পতামরা পসটা পাওচন? 

  

তপন র্লললা, আচম চতন-িারর্ার পমপমলদর র্াচড়েলত পগচে, ওর র্ার্ার সলেও পদখা 

েলরচে, চিচঠ পতা পদও ়ো হ ়েইচন, পোলনা খর্রও পদনচন পমপম সম্পলেব।  

  

–উচন জালনন প  পমপম এখালন আলে।  উচন দু’র্ার এলস পদলখও পগলেন।  এচদলে 

মুবচেল হল ়েলে চে, পতামালদর সলে প াগাল াগ হাচরল ়ে পমপম অসম্ভর্ চডলপ্রবলন 

 ুগলে।  তার ধারণা হল ়েলে, আচম ফ্রোিংেচল র্লচে,, পেৌচবে রা ়ে সম্ভর্ত পর্েঁলি পনই, 

আর তার র্নু্ধ তপন সর্ সম্পেব তোগ েলরলে! এই চডলপ্রবালনর ফল েী জালনা? পেৌচবে 

রা ়ে পর্েঁলি পনই, এই েো চিতা েরলত েরলত পমপলমর চনলজর পর্েঁলি োোর ইলেটাই 

িলল পগলে।  প  পপলসন্ট চনলজ র্ােঁিলত িা ়ে না।  তালে ডাক্তাররা েতচদন র্ােঁচিল ়ে রাখলত 

পালর? 

  

তপন আর বাচতম ়ে প্রা ়ে র্হন েলরই পেৌচবেলে চনল ়ে এললন চতন তলা ়ে।  তারপর 

দু’জলনই হােঁপালত লাগললন।  

  

চসেঁচড়ের মুলখর পোলাপচসর্ল পগট পটলন র্ন্ধ েলর চদল ়ে বাচতম ়ে র্লললন, ওপর তলাটা ়ে 

আমরা চনলজরা োচে।  আর পমপম োলে।  আরও এেটা পগস্ট রুম আলে, পসখালন আজ 

পতামরা দু’জলন োেলর্।  
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পমপম এেটা পলাহার খালট শুল ়ে আলে।  গ ীর  ালর্ ঘুমত।  তার পিহারাটা শুচেল ়ে এত 

পোট হল ়ে পগলে প  তালে পিনাই  া ়ে না।  তার চব ়েলরর োলে এলস দােঁড়োললা ওরা 

চতনজন।  বাচতম ়ে পমপলমর েপালটা েুেঁল ়ে র্লললন, পহচ  চসলডচট  চদল ়ে ওলে ঘুম 

পাড়োলত হ ়ে।  নইলল পপলটর র্েো ়ে চিৎোর েরলত োলে।  অলনে পিটিরা েলরও ঐ র্েোটা 

েমালনা  ালে না।  আমার ধারণা, ওটা সাইলোলসামাচটে।  তলর্, লালর্াজালর প  পুচলব 

অচফসারচট পমপলমর বরীলরর প্রাইল ট পাটবলসও টিার েলরলে, আমারই এে এে সম ়ে 

ইলে েলর, তালে গুচল েলর পমলর আচস।  পতামরা এত েনলস্টর্ল মালরা, তালে চেেু 

েরলত পারলল না? 

  

পেৌচবে পিা ়োল বক্ত েলর র্লললা, তালে পেউ র্ােঁিালত পারলর্ না! 

  

পসখান পেলে জানলার োলে সলর চগল ়ে বাচতম ়ে র্লললন, পেৌচবে রা ়ে, এ েী ধরলনর 

চর্প্লর্ পতামালদর?  ুলদ্ধ  ারা আহত হলর্, তালদর জনে এেটা চিচেৎসে পস্কা ়োড ততচর 

েরার েো আলগ  ালর্া চন? পুচললবর তাড়ো পখল ়ে  ারা আত্মলগাপন েরলর্, তারা প  

পোো ়ে পবলটার পনলর্, খর্র েী েলর প াগাড়ে হলর্, পস সম্পলেব প্লোন পনও ়ো উচিত 

চেল না? পলালের োে পেলে র্ন্দুে োড়েলো, রু্ললট পোো পেলে পালর্, তা প লর্লো? 

  

হঠাৎ পেলম চগল ়ে বাচতম ়ে র্লললন,  াে, পতামরা আমার োলে এলস পলড়েলে র্ললই 

আচম পতামালদর ওপর উপলদব ঝাড়েলত িাই না।  আমার এই এে পদাষ হল ়েলে ইদানীিং।  

পর্চব র্ের্ে েরা।  তরু্ এেটা েো র্ললর্াই।  পেৌচবে, তপন, পতামালদর র্ােঁিলত হলর্।  

পর্েঁলি না োেলল চেলসর চর্প্লর্, চেলসর পদলবাদ্ধার, চেলসর গচরলর্র উ্ন চত।  অোরলণ 

প্রাণ চদলল এর পোলনাটাই হ ়ে না।  হোেঁ, মানচে, র্ড়ে এেটা োলজর জনে, মহৎ এেটা 

উলদ্দবের জনে মানুষ অলনে সম ়ে প্রাণ চদলত চিধা েলর না, চেন্তু তালত পসই মহৎ 

উলদ্দবেটা  ালত এেটুখাচন সফল হ ়ে, চেিংর্া অনেরা পপ্ররণা পা ়ে, পসটাও পতা পদখলত 

হলর্? শুধু শুধু র্েেব মষতুে, এত িমৎোর সর্ প্রাণ, এগুললা নটির হলত পদখলল আচম সহে 

েরলত পাচর না।  র্ােঁিলত হলর্, র্ােঁিালত হলর্, পর্েঁলি পেলে উলদ্দবে সফল েরলত হলর্।  এই 
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প  পতামালদর পনতা মাচনে  টিাজ, তালে পদখলত চগল ়েচেলুম, েী সামানে  ালর্, 

চমচনিংললস  ালর্ তার মষতুে হললা র্ললা পতা! 

  

পেৌচবে র্লললা, আপচন মাচনেদালে পদলখলেন? 

  

–পদলখচে র্ললত পালরা, আর্ার পদচখচনও র্লট।  এেটা পডড র্চড পদখা মালন পসই 

পলােচটলে পতা পদখা ন ়ে।  আমালে পডলে চনল ়ে পগল এত পদচর েলর, ততক্ষলণ সর্ পবষ।  

পলর অচলর োলে, পমপলমর োলে শুলনচে পতামালদর পনতা ঐ মাচনের্ারু্র েো, এমন 

এেটা মহৎ মানুষ প্রাণ চদললন সামানে পাচট রাই ালচরর জনে? এলত পদলবর েী 

উপোরটা হললা শুচন, র্ােঁিলত না চবখলল, জীর্নটালে  াললার্াসলত না চবখলল চে 

পষচের্ীটালে  াললার্াসা–  

  

পেৌচবে এেটা দীঘবশ্বাস পফলললা, এই মাচনেদালে রক্ষা েরার জনে অতীন এেজনলে 

মারলত র্াধে হল ়েচেল।  তারপর খুলনর অপর্াদ চনল ়ে পদবাতরী হল ়েলে।  তার পলরও 

পাচটর পেললরা মাচনেদালে র্ােঁচিল ়ে রাখলত পারললা না! 

  

এেটু পলর ঘলর আর এেজন মচহলা ঢুেললন।  বাচতম ়ে পচরি ়ে েচরল ়ে চদল ়ে র্লললন, 

এই মামার স্ত্রী রীতা।  অচলর খুর্ পফ াচরট মামামা।  আর রীতা, এই শ্রীমান হলে পসই 

পফমাস পেৌচবে রা ়ে,  ার নাম আমরা পরাজ জপ েরচে।  

  

রীতা রাগ রাগ মুখ েলর র্লললন, আপনারা এতচদন পর এললন?   ়ে পপল ়ে  পাচলল ়ে 

চেললন? পমপম আপনার জনে েী েটির পপল ়েলে তা শুধু আমরাই জাচন।  

  

পেৌচবে োতর  ালর্ হাসললা।  তারা প  েী অর্স্থ্া ়ে এই দু’মাস োচটল ়েলে, পস োচহনী 

এলদর শুচনল ়ে লা  পনই।  
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তারপর দু’চদন পেলট পগল পসখালন।  তপন িলল প লত িাইললও বাচতম ়ে তালেও 

োড়েললন না।  তপলনর প  ইচতমলধে চট চর্ হল ়ে র্লস আলে, তা পস চনলজই জানলতা না।  

পেৌচবলের জনে পস চনলজর চদলে মলনাল াগ পদর্ার সম ়েই পা ়েচন।  

  

তষতী ়ে চদলন বাচতম ়ে এেটা অদু্ভত প্রোর্ চদললন।  চতচন এই নাচসবিং পহালমর মলধেই 

পেৌচবে আর পমপলমর চর্ল ়ে চদলত িান।  

  

চতচন পমপলমর চর্োনার পালব পেৌচবেলে দােঁড়ে েচরল ়ে র্লললন, পদলখা, পতামরা দুচট 

আহত, দুিঃখী মানুষ।  পতামরা আর েতচদন র্ােঁিলর্ পস গোরাচন্ট আচম চদলত পাচর না।  

তরু্, পতামরা  চদ মলনর চদে পেলে পরস্পলরর খুর্ োোোচে োলো, আপাতত চর্প্লর্-

চটপ্লর্  ুলল শুধু দু’জলন দু’জলনর ওপর চন বর েলরা, তাহলল পতামালদর বরীর-স্বালস্থ্ের 

উ্ন চত হললও হলত পালর।  এই আমার ধারণা,  চদ পোলনাচদন পুলরা সুস্থ্ হল ়ে ওলঠা, 

তাহলল আর্ার আদবব চনল ়ে োলজ ঝােঁচপল ়ে পড়েলর্ না হ ়ে।  আপাতত আচম এখালনই আর 

এেটা খাট এলন চদচে, পতামরা রাচত্তলরও পাবাপাচব োেলর্।  

  

রীতা আর তপন দু’জলনই খুর্ উৎসালহর সলে সমেবন েরললা এ প্রোর্।  

  

পমপম হোেঁ চেিংর্া না চেেুই র্লললা না, িুপ েলর পিল ়ে রইললা।  পেৌচবে ক্ষীণ আপচত্ত 

জাচনল ়ে র্লললা, এে ঘলর পাবাপাচব খালট োেলত পাচর, আমার পসটাই ইলে, চেন্তু তার 

জনে চে চর্ল ়ে েরার দরোর আলে? 

  

বাচতম ়ে র্লললন, আচম চর্ল ়ের বাস্ত্রী ়ে চেিংর্া মরাল চদেটার েো র্লচে না।  দুচট সুস্থ্ 

 ুর্ে- ুর্তী পস্বো ়ে চলচ িং টুলগদার েরললও আমার র্লার চেেু পনই।  চেন্তু পতামরা 

প লহতু অসুস্থ্, দুর্বল, পসইজনেই এই সামাচজে র্ন্ধনটা ়ে পতামালদর পক্ষলত্র পটাটোর 

োজ েরলত পালর।  পেন, চর্ল ়েলত পতামার আপচত্তই র্া চেলসর? 
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পরচদনই বাচতম ়ে পডলে আনললন এেজন মোলরজ পরচজস্ট্রার।  তােঁর খাতা ়ে এে মাস 

আলগর পডট চদল ়ে পনাচটস র্সালনা হললা।  তারপর চতচন পমপম আর পেৌচবলের 

আইনচসদ্ধ চর্ল ়ের পুলরাচহত হল ়ে র্সললন দুচট পলাহার খালটর মাঝখালনর পি ়োলর।  

  

পমপম নীলি নামলত পালর না, তার চনম্নালে েোচেটার লাগালনা, রীতা এেখানা নতুন 

বাচড়ে পচরল ়ে তালে র্চসল ়ে চদল ়েলেন।  পপলটর র্েো  ালত না র্ালড়ে, পসই জনে পমপমলে 

সারাচদন সচলড ফুড চেেু না চদল ়ে শুধু গ্লুলোজ খাও ়োলনা হল ়েলে।  পমপলমর আজ োন 

আলে পুলরাপুচর, পস এমনচে এের্ার রচসেতা েলর র্লললা, পেৌচবলের দাচড়েটা োচমল ়ে 

চদলল না? এমন পঝােঁপ-জেললর মতন দাচড়েও ়োলা র্র আচম আলগ পদচখচন! 

  

পেৌচবেও র্লললা, আহা, েোচেটার লাগালনা নর্র্ধূই র্া পষচের্ীলত পে আলগ পদলখলে? 

  

এ চর্ল ়েলত পোলনা মন্ত্র পনই।  আইলনর শুেলনা েোগুললা উচ্চারণ েরার পর পরচজস্ট্রার 

মলহাদ ়ে চনজস্ব এেচট র্ােে উচ্চারণ েরললন, আপনালদর চর্র্াহ দীঘবস্থ্া ়েী ও বাচতপূণব 

পহাে।  

  

তপন পর্চরল ়ে চগল ়ে পোো পেলে প াগাড়ে েলর এলনলে এে রাব নানা ধরলনর ফুল।  

পসইগুললা পস েচড়েল ়ে চদল পেৌচবে আর পমপলমর পলাহার খালট।  

  

চর্ল ়ে হললা, আর ফুলব ো হলর্ না? 

৫৫. আচর্দ পহালসলনর ঘলর 

আচর্দ পহালসলনর ঘলর আজ অতীন আর পসালমলনর পনমত্ন ।  আচর্লদর র্ার্া আর মা 

িট্টগ্রাম পেলে পাচলল ়ে, েলোতা ়ে চেেুচদন পেলে সদে এলদলব এলস পপৌেঁলেলেন।  

আচর্লদর দুচশ্চতা দূর হল ়েলে।  অর্বে তার পোট দুই  াই প াগ চদল ়েলে মুচক্ত ুলদ্ধ, তালদর 

জনে উলিগ পেলে  ালর্ই।  
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আচর্লদর মা রা্ন া েলর খাও ়োলর্ন, ওলদর োলে েলোতার নতুন খর্র পবানা  ালর্, 

সুতরািং সন্ধোর চনমন্ত্রণচট পর্ব আেষবণী ়েই মলন হল ়েচেল অতীলনর।  চেন্তু এেটা মুবচেল 

হললা এই প  আচর্দ র্াচড়েও ়োলা সতেদা এর্িং তােঁর স্ত্রী মােবালেও পনমত্ন  েলর গুর্ললট 

পাচেল ়েলে।  সতেদা অতেত ফল, চনলজর র্াচড়েলত  াড়োলটর োলে র্ািংলা খার্ার পখলতও 

চতচন আসলর্ন সুট ও পর্া পলর, চতচন পধােঁ ়োর গন্ধ সহে েরলত পালরন না র্লল তােঁর সামলন 

চসগালরট টানা িললর্ না।  চতচন উপচস্থ্ত োেলল পেউ পসাফা ়ে পা মুলড়ে র্সলতও সাহস 

পা ়ে না।  মােবা োোর জনে আর এেটা ঝালমলা।  মােবা এমচনলত পর্ব হাচসখুচব  াললা 

মচহলা, চেন্তু তার সামলন র্ািংলা ়ে েো র্লা অ দ্রতা।  চেন্তু র্াচে সর্াই র্াঙালী, সেললই 

মুচক্ত ুলদ্ধর োচহনী, েলোতার গল্প শুনলত আগ্রহী, চেন্তু পস সর্ র্ললত হলর্ ইিংচরচজলত, 

এ েী অতোিার! 

  

চনউ ই ়েলেব এর্িং পেমচেলজও চর্চ ্ন  র্াঙালী র্াচড়ের সান্ধে আসলর অতীন লক্ষ েলরলে, 

পেউ  চদ পমম র্উ চনল ়ে আলস, তাহলল অনেরা চর্রক্ত হ ়ে।  রাো ়ে-ঘালট, পদাোলন, 

অচফলস র্া েলললজ সর্বক্ষণই পতা ইিংচরচজ র্ললত র্ললত পঠােঁট র্েো হল ়ে  া ়ে, উইে 

এলির পনমত্ন গুললা পতা র্ািংলা ়ে প্রাণ খুলল আড্ডা পদর্ার জনেই।   ারা পমম চর্ল ়ে েলর, 

তারা চে এটা পর্ালঝ না? পোলনা এেটা র্ািংলা রচসেতা ইিংচরচজলত অনুর্াদ েরলত প্রাণ 

পর্চরল ়ে  া ়ে।  আসলল, প  পমম চর্ল ়ে েলরলে পসও আলস  াত-মালের পঝাল খার্ার 

পলাল ।  চনলজর র্াচড়েলত ঐ রা্ন া চর্লবষ হ ়ে না।  চেন্তু অলনের র্া চড়ের পনমতল্ন  র্উলে 

র্াচড়েলত পফলল আসাও  া ়ে না, পসটা সাঙ্ঘাচতে অ দ্রতা! 

  

পসালমন পতা আচর্দলে র্ললই পফললচেল প , সতেদা আর মাোলে পনমত্ন  েরার দরোর 

পনই! চেন্তু র্াচড়েওলালে খাচতর না েরলল িলল না।  আচর্লদর আরও পর্চব খাচতর েরার 

োরণ, সতেদা পোলনা  াড়োলটর ঘলরই এেজলনর পর্চব দু-জনলে োেলত চদলত রাচজ 

নন।   াড়োলটরা তালদর গালব পফ্রিলদর ঘলর চনল ়ে আসলত পালর।  চেন্তু তালদর চনল ়ে 

রাচত্রর্াস েরা িললর্ না।  এই চন ়েমরক্ষার র্োপালর সতেদা এর্িং মাো দু-জলনই খুর্ 

েলঠার।  এখন আচর্লদর র্ার্া-মা পেললর ঘলরই এলস উলঠলেন।  এলতও সতেদার আপচত্ত।  
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চতচন আচর্দলে র্ললচেললন, র্ার্া-মালে পোলনা পমালটলল রালখা।  এখালন অনে সর্াই 

োত্র, পড়োশুলনা েলর, আর তুচম র্ার্া-মালে চনল ়ে সিংসার পপলত র্সলর্, তা পতা চঠে ন ়ে! 

চেন্তু আচর্লদর র্ার্া-মা চর্পলদ পলড়ে এখালন এলসলেন, তােঁলদর োলে ফলরন এিলিি 

চর্লবষ পনই, পহালটল-লমালটলল েতচদন োেলর্ন? তা োড়ো আচর্লদর মা পেলললে পেলড়ে 

অনে পোোও োেলত এলের্ালরই রাচজ নন।  

  

আচর্দ রীচতমতন োেুচত-চমনচত েলর সতেদার োে পেলে সম্মচত আদা ়ে েলরলে।  

  

আচর্লদর মা ইিংচরচজ জালনন না, এই  া রক্ষা।  ইিংচরচজ না জানললও ইিংচরচজলত েো 

র্ললত হলর্, এ রেম পোলনা র্াধের্াধেতা োেলত পালর না, পসই সুল াগ চনল ়ে পসালমন 

তােঁর সলে সাড়েম্বলর র্ািংলা ়ে গল্প িাচলল ়ে প লত লাগললা।  পস প্রেলমই চজলেস েরললা, 

মাচসমা, েী েী রাধলেন, আলগ চেো েই ়ো দোন পতা! আলু-পটললর ডালনা? আপলনরা 

পটল লই ়ো আসলেন শুনচে।  েতচদন প  পটল খাই নাই।  আর পােঁিলফােঁড়েন পদও ়ো 

ডাইল।  

  

েো র্ললত র্ললত পস এের্ার অতীলনর চদলে পিাখ চটলপ র্লললা, এই সর্ েো 

ইিংচরচজলত অনুর্াদ েরলত পগলল প্রাণচট পর্চরল ়ে প ত  াই! 

  

সুতরািং অতীনলেই মােবার সলে েো র্লার দাচ ়েত্ব চনলত হললা।  

  

মােবা চজলেস েরললা, র্ার্লু, ইজ নট চমচল োচমিংত? 

  

স্ত্রী না হললও পস্টচড গালব পফ্রিলদর পনমত্ন  েরার প্রো আলে এলদলব।  আচর্দ পহালসন 

অর্বে বচমবলালে র্ললচন, এেখানা ঘলরর মলধে েতজনলে আর ডাো  া ়ে! তাোড়ো, 

জাচস্টস আরু্ স ়েীদ পিৌধুরী এর্িং আরও দু’জলনর আসার েো আলে, এরা র্ািংলালদলবর 

প্রেষত অর্স্থ্া।  পর্াঝার্ার জনে পষচের্ীর র্হু পদলব ঘুরলেন, চনউ ই ়েলেব রাষ্ট্রপুলিও  াষণ 

চদল ়েলেন।  
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বচমবলার অর্বে আজ এমচনলতই অতীলনর োলে আসর্ার েো আলে।  পস এলস পড়েলল 

পাচটবলত প াগ পদলর্, পোলনা অসুচর্লধ পনই।  

  

অতীন র্লললা, বী ইজ সালপাজড টু োম।  বী পসইড বী উড র্ী আ চর্ট পলইট!  

  

মােবা র্লললা, র্ড়ে সুচমটির স্ব ালর্র পমল ়েচট।  ওলে আচম খুর্ পেন্দ েচর।  আো র্ার্লু, ঐ 

আচর্লডর মতন তুচমও চে ইস্ট পাচেস্টোলনর, আই চমন, এখন  ালে র্োিংলালড র্লা হলে, 

পসখানোর মানুষ? 

  

অতীন এেটু চিধা েলর র্লললা, না! 
  

তার র্ার্ার র্াচড়ে পূর্বর্লে চেল, র্ার্ার জ্ পসখালন, চেন্তু অতীন পতা পূর্বর্লে জ্া ়ে 

চন।  পসখানোর পোলনা স্মষচতও তার পনই।  

  

মােবা চজলেস েরললা, তা হলল আচর্লদর পদলবর সলে পতামার পদলবর সম্পেবটা চঠে 

েী? ইস্ট জামাচন-ওল ়েস্ট জামবাচনর মতন? 

  

অতীন র্লললা, না, চঠে তাও ন ়ে।  র্লা বক্ত! 

  

সচতেই পতা বক্ত! সম্পেবটা আসলল েী? পচশ্চম জামবাচন এখলনা মলন েলর, পদবচর্ াগটা 

আসলল অর্াের্।  পূর্ব জামাচন আর্ার চফলর আসলর্, জামবান জাচত এে হলর্।  পচশ্চম 

র্ািংলা ়ে চে পেউ এ রেম মলন েলর? না, পদবচর্ াগটাই এখন েলঠার র্াের্।  পূর্ব 

জামবাচন পোলনাচদনই আর েোচপটাচলস্ট জামাচনর সলে প াগ পদলর্ না।  র্ািংলালদব স্বাধীন 

হললও পচশ্চম র্ািংলার সলে সম্পেব েী হলর্? পাচেোনী আমললর সর্ চর্চধচনলষধ উলঠ 

 ালর্? 

  

অতীন খাচনেটা  াসা  াসা  ালর্ র্লললা, আমালদর দু’চদলের লোলোল ়েজ অোি 

োলিালরর অলনে চমল আলে, চর্লবষত লোলোল ়েলজর চমলটাই খুর্ র্ড়ে এেটা টান, 

তাই না? 
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মােবা মাো পনলড়ে র্লললা, না, আচম তা মলন েচর না! 

  

মােবা অর্বে তার র্ক্তর্ে র্োখো েরললা না।  পস প্রসে ঘুচরল ়ে পফলললা।  এইটাই মােবার 

এেটা তর্চবটিরে, পস এে চর্ষল ়ে পর্চবক্ষণ েো র্লল না।  পস হঠাৎ পহলস র্লললা, তুচম 

এেটা লাল রলঙর পফাডব গাচড়ে চেলনলো? আমালদর চেেু র্ললাচন? 

  

অতীন এেটু বচঙ্কত হললা।  হাচস মুলখ র্লললও এটা চে মাোর অচ ল াগ?  

  

মাত্র চদন সালতে আলগ গাচড়েটা চেলনলে অতীন।  পসালমলনর র্ান্ধর্ী চলিা ইসেলনর 

সদসো হল ়ে িলল পগলে লস এলিচলস,  াও ়োর আলগ পস, তার গাচড়েটা চর্চক্র েলর চদল ়ে 

পগলে এলের্ালর জললর দালম।  পসালমলনর পীড়োপীচড়েলতই অতীন পসটা চেলন চনল ়েলে 

চতনলবা ডলালর, পস পুলরা টাোটাও অতীলনর োলে চেল না, পসালমন ধার চদল ়েলে।  

  

এ পদলব সর্াই রাচত্তরলর্লা র্াচড়ের সামলনর রাো ়ে গাচড়ে পফলল রালখ।  চেন্তু অতীন প্রেম 

চতন চদন অচত সার্ধানতা ়ে গাচড়েটালে ঢুচেল ়ে পরলখচেল পগলটর মলধে।  সতেদা এেচদন 

আপচত্ত েলরচেললন, প ারলর্লা তােঁর চনলজর গাচড়ে র্ার েরলত অসুচর্লধ হ ়ে।  

  

অতীন র্লললা, গাচড়েটা পতা আচম এখন র্াইলরই রাখচে! 

  

তার র্াহুলত এেটা িাপড়ে পমলড়ে মােবা র্লললা, পস েো র্লচে না।  গাচড়ে র্াইলর রাখলর্ 

না।  চে পর্ডরুলম রাখলর্।  চেন্তু পতামার গাচড়েলত এেচদনও আমালে িড়োলল না পতা! 

এেচদন পতামার গাচড়েলত আচম বচপিং েরলত  ালর্া।  

  

অতীন র্লললা, অর্বেই, অর্বেই! 

  

মােবার সলে েো র্ললত হললও অতীন োন খাড়ো েলর অনেলদর েো শুনলে।  আচর্লদর 

র্ার্া এর্িং মা দু’জলনই খুর্ প্রবিংসা েরলেন েলোতার।  েলোতার মানুলষরা খুর্ সজ্জন, 
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েলোতার ট্রামর্াস  াললা, েলোতা ়ে নানা রেম খার্ার পাও ়ো  া ়ে, েলোতা ়ে 

চসলনমা ়ে নাইট পবা পদলখ সর্াই পহেঁলট পহেঁলট র্াচড়ে পফলর।  পোলনা   ়ে েলর না।  

  

অতীলনর পেমন প ন সলন্দহ হলত লাগললা।  েলোতার গুণগান আজোল পবানাই  া ়েত 

না।  তাোড়ো, সচতেই পতা েলোতার ট্রামর্াস পমালটই  াললা ন ়ে, সর্ রেম খার্ার দূলরর 

েো, মালঝ মালঝ িালই পাও ়ো  া ়ে না।  তরু্ আচর্লদর র্ার্া-মা এত প্রবিংসা েরলেন, 

পদবতোগী হল ়ে তােঁরা র্াধে হল ়ে েলোতা ়ে আশ্র ়ে চনল ়েচেললন র্লল।  

  

সতেদা চনলজর স্ত্রীলে অতীলনর োলে গচেল ়ে চদল ়ে এখন ওলদর সলে চদচর্ে র্ািংলা ়ে গলল্প 

পমলত উলঠলেন।  তােঁর মতন এেজন সালহর্ মানুলষরও প  েলোতা সম্পলেব এত আগ্রহ, 

তা আলগ পর্াঝা  া ়েচন।  

  

সতেদা র্লললন, েোলোটা ইউচন াচসবচট, রু্ঝললন, এখলনা মরা হাচত লাখ টাো! 

ইচি ়োর অনে ইউচন াচসবচটর তুলনা ়ে এখলনা এলদলব েোলোটা ইউচন াচসবচটর চডচগ্রর 

পর্চব দাম পদ ়ে।  

  

অতীন জালন, এেোটাও সচতে ন ়ে।  সতেদা  খন এলদলব প্রেম আলসন, তখন হ ়েলতা 

েলোতা চর্শ্বচর্দোলল ়ের এই সুনাম অকু্ষণ্ণ চেল, এখন অতীন এখানোর চর্শ্বচর্দোল ়ে 

পচরলর্লব োরুর োলে েলোতা চর্শ্বচর্দোলল ়ের সুখোচত পবালনচন।  র্রিং তার 

চডপাটবলমলন্টর এেজন।  অধোপে চেেুচদন র্সু চর্োন মচন্দলর োজ েরলত চগল ়েচেললন, 

চতচন চফলর এলস র্লললেন, পতামালদর েলোতা ়ে পেউ পতা গলর্ষণা র্া চসচর ়োস 

পড়োশুলনার োজেমব েলর না।  সর্াই পচলচটি েলর।  হা ়ে, তারা  চদ পচলচটিটাও  াললা 

রু্ঝলতা! 

  

আচর্লদর র্ার্া সাষফ সালহর্ র্লললন, আলর মবা ়ে, আচমও পতা েোলোটা 

ইউচন াচসবচটর স্টুলডন্ট।  ফচটলত চর্-এ পাস েরচে।  পর্ের্াগালনর এেটা র্াচড়েলত 

োেতাম, পসই র্াচড়েখান এখলনা এেই রেম আলে।  আমার ও ়োইফলর পদখাইলত চন ়ো 

গোলাম এেচদন।  
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আচর্লদর মা নাচসম পর্গম র্লললন, আমার সর্ চেো  াললা লাগলে, েলোতার পদাোন 

র্াজালর গোললই জ ়ে র্ািংলার মানুষ পবালনালনই সর্াই েত খাচতর েলর, পোল্ড চড্রিংেস 

আইনো পদ ়ে, দাম েমা ়ে, পেমন আপন আপন  ার্।  অেি পাচেোনী আমলল  ার্তাম, 

ইচি ়োর সেললই রু্চঝ আমালগা বতু্তর! 

  

অতীন অলনেক্ষণ িুপ েলর আলে পদলখ মাো এেটু গলা িচড়েল ়ে সেললর উলদ্দলব চজলেস 

েরললা, আচম এেটা েো জানলত িাই।  এখন প্রা ়েই খর্লরর োগলজ আর পটচলচ বলন 

ইস্ট পাচেস্টোলনর নানান রেম খর্র োলে।  এলডা ়োডব পেলনচড চগল ়ে পদলখ এলসলে প  

সচতেই েল ়েে চমচল ়োন পরচফউচজ পসখান পেলে ইচি ়ো িলল এলসলে।  এখন পতামরা চে 

মলন েলরা, ইচি ়ো  চদ পোচেস্টোলনর সলে  ুদ্ধ লাগা ়ে, পসটাই এেমাত্র সচলউবান! 

  

সাষফ সালহর্ এর্িং পসালমন এেসলে র্লল উঠললা, অফ পোসব!  ুদ্ধ োড়ো এই র্র্বরতালে 

আর চেেুলতই দমন েরা  ালর্ না।  

  

আচর্দ চনলজ িার-পােঁি মাস আলগ প বত চেল প্রর্ল পাচেোলনর সমেবে, এখন তার 

মতামত সমূ্পণব উলট পগলে, পস পজার চদল ়ে র্লললা, শুধু ইচি ়ো পেন, ও ়োলল্ডবর সর্ 

পাও ়োলররই উচিত পাচেোনলে এেটা উচিত চবক্ষা পদও ়ো।   ালত ওরা আর পোনচদনই 

আচমব চদল ়ে চসচ চল ়োনলদর ওপর অতোিার েরলত না পালর।  

  

মােবা খুর্ সরল ালর্ র্লললা, আচম চঠে রু্ঝলত পারচে না।  চ ল ়েতনাম  ুলদ্ধর চর্রুলদ্ধ 

এলদলব েত প্রচতর্াদ আর চমচেল হ ়ে।  আমালদর ই ়োিং পজনালরবন  ুদ্ধ িা ়ে না।  বাচত 

িা ়ে।  আর পতামরা পতামালদর দুই গচরর্ পদলব  ুদ্ধ লাগালত িাইে? পতামরা ও ়োর 

মিংগার? 

  

এর্ার অতীন প বত র্লল উঠললা, পতামার এই তুলনাটা অতেত পর্াোর মতন হললা, 

মােবা! চ ল ়েতনালম প টা িললে, পসটা এেটা ইমমরাল ও ়োর।  পতামরা অোলমচরোনরা 

পিাদ্দ-পলনলরা হাজার মাইল উলড়ে চগল ়ে নেব চ ল ়েতনালম পর্ামা পফললো, নাপাম গোস 
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চদল ়ে পতাে মারলো! আর ইস্ট পাচেোলন িললে এেটা পর্েঁলি োোর লড়োই, প্রচতলরাধ 

না েরলল পলােরা মরলতই োেলর্! 

  

মােবা র্লললা, সর্  ুদ্ধই ইমমরাল।  আচম পোলনা  ুদ্ধই সমেবন েচর না।  আচম এখলনা 

মলন েচর,  ুলদ্ধর র্দলল আললািনার পটচর্ললই এই সমসোর সমাধান েরা উচিত! 

  

তারপর শুরু হল ়ে পগল তেব! 

  

নাচসম পর্গম ইিংচরচজ না রু্ঝললও এটা জালনন প  অোলমচরোন সরোর এখনও 

পাচেোলনর সামচরে বাসেলদরই সমেবে।  তােঁর পিালখ সর্ অোলমচরোনই এে।  চতচন 

মােবালে পপ্রচসলডন্ট চনিলনর মাসতুলতা পর্ান ধলর চনল ়ে এমনই িলট পগললন তার ওপলর 

প  তালে চতচন খার্ার পচরলর্বনই েরলত রাচজ হললন না।  চতচন র্লললন, আচর্দ, তুই 

ঐ মোমডালর পপ্লট পদ।  আচম চদমু না! 

  

আচর্লদর অনে অচতচেরা পবষ প বত এললা না, বচমবলা ন’টার পর অতীনলে খুেঁজলত এলস 

এখালন প াগ চদল।  

  

নাচসম পর্গম এতক্ষণ পর এেচট র্ািংলা র্লা পমল ়েলে পপল ়ে খুর্ আদর েরলত লাগললন।  

র্াঙালী মচহলালদর স্ব ার্ই এই, অলিনা োরুলে পেন্দ হলল অমচন তার সলে পিনাশুলনা 

োরুর মুলখর চমল পপল ়ে  া ়ে।  নাচসম পর্গমও বচমবলালে পদলখই র্লললন, প  তালে 

নাচে পদখলত অচর্েল তােঁর খালালতা পর্ালনর মতন।  পসই খালালতা পর্ালনর পোলনা সিংর্াদ 

পনই।  

  

নাচসম পর্গম বচমবলার গাল ়ে হাত রু্চলল ়ে পস্নলহর সলে র্ললত লাগললন, েইলোতার 

পমল ়েরা েী লক্ষ্মী।  অচফলস োজ েলর, আর্ার র্াসা ়ে এলস রা্ন া েলর স্বামীপুত্র েনোলদর 

খাও ়ো ়ে,  ত্ন েলর, র্াচড়েলত চঝ-িােরও রালখ না।  সর্ চনলজরা েলর।  চতচন এলচগন 

পরালড এে চহন্দু  দ্রললালের র্াচড়েলত দাও ়োত পখলত চগল ়েচেললন, পস র্াচড়ের পােঁিচট 

পমল ়ে, প্রলতেলেই এে এেচট রত্ন, প মন পলখাপড়ো ়ে  াললা, পতমন োলজ েলম্ম… 
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অতীন পালব এলস র্লললা, এ চেন্তু েলোতার পমল ়ে ন ়ে।  জামলসদপুলরর।  চর্হারী! 

েলোতার পমল ়ে হলে অচল।  ইস, আজ  চদ অচল এখালন উপচস্থ্ত োেলতা, পস েত 

খুসী হলল! 

  

এত েলোতা চনল ়ে আললািনার জনেই অচলর েো র্ার র্ার মলন পড়েলে অতীলনর।  অচল 

এখন েী েরলে? পমচরলোলির মে র্ড়ে এেটা র্াচড়েলত অচল এো োলে।  এর আলগ পতা 

পোলনাচদন পস এমন এো োলে চন।  

  

চর্চর ়োচনও আলে, সাদা  াতও আলে।  ডালও আলে, রু্রহাচনও ততচর েলরলেন নাচসম 

পর্গম।  সোমন মালের পঝাল আর মুচগর পরাস্ট।  চতন িার রেলমর সর্চজর তরোচর।  রা্ন া 

অচতব ়ে উৎেষটির।  র্ার্া-মা আলেন র্ললই আচর্দ পহালসন মদ-টদ চেেু সা ব েলরচন আলগ।  

অতীন আর পসালমন পসটা জানলতা র্ললই চনলজরা আলগ পেলে এেটুখাচন পান েলর 

এলসলে।  পর্চব পনবা েলর এলল খার্ার পখলত ইলে েলর না, অল্প পনবা ়ে চখলদ র্ালড়ে।  

তরু্ অতীন প্রা ়ে চেেুই পখল না।  অল ৌচক্তে ালর্ তার এেটা েোই র্ার র্ার মলন পড়েলে, 

অচল পেন এখালন পনই? অচলর োো উচিত চেল! 

  

খাও ়ো-দাও ়ো পবষ হর্ার পরই সতেদা আর মাো চর্দা ়ে চনল।  সতেদা চঠে দবটা পর্লজ 

পলনলরা চমচনলট ঘুলমালত  ান।  পাক্কা সালহর্ হললও চতচন আজ এেটু চর্িচলত 

হল ়েচেললন।  প্রা ়ে সলতলরা-আঠালরা র্ের চতচন পদলব  ানচন, পদলবর সলে তােঁর পোলনা 

প াগাল াগই পনই।  প্রা ়ে, তরু্ আজ আচর্দ পহালসলনর র্ার্ার মুলখ র্াঙাল  াষা শুলন তােঁর 

মুখ চদল ়েও চেেু চেেু র্াঙাল  াষা পর্চরল ়ে আসচেল।  েুচমিার নানান পলােজলনর 

খর্রাখর্র চনচেললন চতচন।  মালঝ মালঝ তােঁর মুলখ এেটা অদু্ভত চর্ষালদর পরখা ফুলট 

উঠচেল।  সলতলরা র্ের পলরও এ রেম োলে! 

  

ওেঁরা দু’জন িলল  ার্ার পর পসালমন হােঁপ পেলড়ে র্লললা,  াে, র্ােঁিা পগল! উফ! এই 

মাোটা এমন ইচডল ়েট, চ ল ়েতনাম  ুলদ্ধর সলে…।  
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বচমবলা োতর ালর্ র্লললা, এই, ও রেম েলর র্ললা না! মােবা খুর্ই োইি হালটবড 

মচহলা।  েখলনা োরুর নালম খারাপ েো র্ললন না।  

  

পসালমন র্লললা, পদলখা বচমবলা, োইি হালটবড মচহলারাও পগ্রট পর্ার হলত পালর।  তুচম 

পতা সর্াইলেই  াললা পদলখা।  চেন্তু আমরা চে চনচরচর্চললতও এেটু অোলমচরোনলদর 

িুচটল ়ে গালাগাল চদলত পারলর্া না? পসখালনও এেজন আলমচরোন মচহলা র্লস োেলল 

পতামালে আর এেটা েো র্চল পবালনা।  োলন খালটা পলালেরা অলনে েো শুনলত পা ়ে 

না।  চেন্তু তুচম তালদর বালা োলা র্ললা, অমচন চঠে রু্ঝলত পারলর্।  পসই রেমই, প সর্ 

ধলা পমল ়েরা র্াঙালীলদর চর্ল ়ে েলরলে, তারা র্ািংলা রু্ঝলত পালর না।  চেন্তু তুচম র্ািংলা ়ে 

খুর্ সােঁলট সালহর্লদর চনলন্দ েলর পদলখা না, ওরা চঠে ধলর পফললর্! পসটা পর্ালঝ! 

  

বচমবলা র্লললা, ওলদর সামলন চনলন্দ েরার দরোরটাই র্া েী? 

  

পসালমন র্লললা, ওরা আমালদর পদলব আমালদর চনলন্দ েলর না? অর্বে ওরা পসটা পগাপন 

রাখার পিটিরাও েলর না, আমরা বালা চ চখচরর জাত— 

  

আরও চেেুক্ষণ আড্ডা হললা, চেন্তু অতীন গুম হল ়ে পগলে, পস শুধু পদখলে পমচরলোলির 

পসই র্াচড়েটা, এেতলা পুলরা অন্ধোর, আচটস্ট মচহলাচট চর্লদলব পগলেন।  পালবর চদলে 

পদাতলার এেচট ঘলর অচল এো।  পিার-ডাোত আসলত পারলর্ না।  র্াগবলাসব অোলামব 

পদও ়ো আলে, তরু্ চনেে এোচেলত্বরই চে এেটা েটির পনই? 

  

বচমবলা প্রা ়েই পফান েলর খর্র পন ়ে।  চেন্তু অচল চনলজ পেলে এের্ারও পফান েলরচন 

অতীনলে।  

  

এে সম ়ে পাচট  াঙললা।  এখন অতীলনর গাচড়ে আলে, বচমবলালে তার র্াচড়ে পপৌেঁলে পদও ়ো 

উচিত।  রাত মাত্র সালড়ে দবটা।  এখন এেটা লিং ড্রাইল ও  াও ়ো  া ়ে।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 853 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

র্াচড়ের সামলনর রাোটা পপচরল ়ে  ার্ার পর বচমবলা র্লললা, র্ার্লু, আজ এের্ার 

লিংলফললা েীলজ  ালর্? পসই পসর্ালরর ঘটনার পর ওচদলে আর আমরা েখলনা  াইচন! 

অতীন শুেলনা গলা ়ে র্লললা, আজ োে।  আজ আমার ঘুম পালে! 

  

বচমবলা র্েে হল ়ে র্লললা, ওমা, পতামার ঘুম পালে, তা হলল তুচম গাচড়ে র্ার েরলল পেন? 

আচম টোচিলত িলল প লত পাচর।  

  

অতীন পোলনা উত্তর চদল না।  পস খুর্ পজালর এেটা পমাড়ে ঘুরললা।  

  

বচমবলা র্লললা, র্ার্লু, তুচম আমালে পপৌেঁলে চদল ়ে গাচড়ে িাচলল ়ে এেলা চফরলর্, আমার 

এেটা চিতা োেলর্।  

  

অতীন র্লললা, পতামালে েতর্ার র্ললচে, চমচল, আমার অোেচসলডলন্ট মষতুে পনই? আই 

হো  আ িামড়ে লাইফ! 

  

বচমবলা র্লললা, অত গর্ব েরা  াললা ন ়ে।  তারপর চেেুক্ষণ িুপিাপ।  বচমবলা পোলনা েো 

র্লললও অতীন শুধু ই-হােঁ েলর  া ়ে।  বচমবলা পতা অতীলনর নাচড়ে-নক্ষত্র জালন, পস রু্ঝললা, 

আজ অতীলনর চেেু পগালমাল হল ়েলে! পস পপৌেঁলোর্ার আলগই ওই পাচটবলত অতীন োরুর 

সলে ঝগড়ো েলরলে নাচে? 

  

চেন্তু এখন পস সম্পলেব চজলেস েরা চঠে ন ়ে।  দু’চদন পর অতীলনর োে পেলে পুলরা 

র্োপারটা জানা  ালর্।  

  

প্রসে র্দলার্ার জনে পস র্লললা, র্ার্লু, তুচম আমার বাচড়েটা পদলখ চেেু র্ললল না প ? 

আচম এেটা নীল বাচড়ে পলর এলসচেলুম।  আচর্লদর মা আমালে এেটা বাচড়ে চদললন।  

প্রা ়ে পজার েলর পসটা পলর তােঁলে পদখালত র্লললন।  খুর্ িমৎোর জামদাচন! 
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বাচড়ে চর্ষল ়ে পোলনা মতর্ে না েলর অতীন হঠাৎ পহেঁলড়ে গলা ়ে গান জুলড়ে চদল।  তু লাল 

পাহাড়েীর পদলব  া।  রাঙা মাচটর পদলব  া! পহো ়ে তুলর মানাইলে না গ! ইলক্কর্ালর 

মানাইলে না গ! 

  

বচমবলা র্লললা, এটা আর্ার েী গান? 

  

অতীন র্লললা, এটাই আমার এখন নোবনাল সঙ! আমার চে পেমচেলজ গাচড়ে িালালনার 

েো? 

  

বচমবলালে পপৌেঁলে পদর্ার সম ়ে তালে এের্ারও িুমু পখল না অতীন।  পফরার সমল ়েও তার 

পঠােঁলট ঐ এেই গান।  আজ প  র্ার র্ার অচলর েো মলন পড়েলে, পস েো বচমবলালে র্লা 

 া ়ে না।  আর্ার বচমবলালে র্ললত পারললা না র্ললও তার েটির হলে।  

  

গাচড়েখানা পােব েরার পর অতীন পসালমলনর দরজার সামলন এের্ার দােঁড়োললা।  আললা 

চনলর্ পগলে, পসালমন এত তাড়োতাচড়ে ঘুচমল ়ে পড়েললা? তার এখলনা আড্ডা মারলত ইলে 

েরলে।  আচর্লদর োলে  াও ়োর পোলনা মালনই হ ়ে না!  

  

ওপলর চনলজর ঘলর এলস অতীন পগলালস খাচনেটা হুইচস্ক পঢলল এেটা র্ই খুলল র্সললা।  

তরু্ পস ঐ গানটাই গাইলে।  পহো ়ে তুলর মানাইলে না গা! ইলক্কর্ালর মানাইলে না গ! 2 

এেটু পলরই পস দুমদাম েলর চসেঁচড়ে প লঙ পনলম এললা নীলি।  এখন র্সর্ার ঘলর চট চ  

পদখার পেউ পনই।  এই সম ়ে চনচরচর্চললত পফান েরা  া ়ে।  

  

প্রা ়ে এে চমচনট চরিং হর্ার পর অচল পফান ধরললা।  এরই মলধে অতীলনর অচস্থ্রতা তুলে 

পপৌেঁলে পগলে।  পস েেবব গলা ়ে র্লললা, এতক্ষণ পোো ়ে চেচল? েী েরচেচল? 

  

অচল র্লললা, আচম নীলি েুেুরটালে খার্ার চদলত চগল ়েচেলুম।  তারপর পলটার র্লি 

এেটা চিচঠ পপলুম।  

  

–োর চিচঠ? 
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উত্তর চদলত চে দু’এে মুহূতব পদচর হললা অচলর? পস চে চিধা েলরচেল? চেিংর্া পস সলে 

সলেই র্লললা, পবৌনলের।  অলনে র্ড়ে চিচঠ।  আচম পটচললফালনর চরিং শুনলত পাচেলুম, 

চেন্তু 

  

অতীন পফলট পলড়ে র্লললা, হু ইজ চদস গড়ে ডোম পবৌনে? অচল, আই ও ়োন্ট ফুল 

চডলটইলস অোর্াউট চদস েোলরেটার! তুই  ার-তার সলে চমবচর্, আচম এটা পমালটই 

পেন্দ েচর না! 

  

অচল খুর্ চমচটির েলর র্লললা, পতামার েী হল ়েলে, র্ার্লুদা? এত রাগারাচগ েরলো পেন? 

বচমবলা পেমন আলে? 

  

–তুই পেমন আচেস, অচল? 

  

–আচম  াললা আচে, র্ার্লুদা।  িমৎোর আচে।  পবৌনলের চিচঠটা পড়ো এখলনা পবষ হ ়েচন।  

ও চললখলে প  আমালদর পিনাশুলনা র্নু্ধরা সর্াই  াললা আলে।  

  

–চপ্লজ, চপ্লজ, অচল, পবৌনে-লটৌনলের েো র্াদ পদ! আচম শুধু পতার েো শুনলত িাই।  

  

খুর্ চমচটির পহলস অচল র্লললা, েী র্োপার, র্ার্লুদা।  আজ রু্চঝ বচমবলার সলে পতামার 

ঝগড়ো হল ়েলে।  তাই আমার েো মলন পলড়েলে? এটা পতা চঠে ন ়ে? বচমবলার সলে পতামার 

েী।  হল ়েলে, আমালে র্লললা, আচম চমচটল ়ে চদচে।  আচম বচমবলালে পফান েরলর্া? 

  

অতীন প্রা ়ে হাহাোলরর স্বলর র্লললা, অচল, অচল, ঐসর্ চেেু না।  আচম শুধু জানলত 

িাইচে, তুই পেমন আচেস! আচম চে পতার জনে চেেু 

  

উত্তর না চদল ়ে অচল েুলেুল েলর হাসলত লাগললা।  অতীন আর্ার র্লললা, অচল, তুই 

এেলা এেলা োচেস, পতার েো আমার প্রা ়েই মলন।  
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তালে র্াধা চদল ়ে অচল র্লললা, আমার এো োেলত খুর্  াললা লালগ, পেউ চডসটার্ব 

েরার পনই, মলন মলন আচম েলোতা ়ে চফলর  াই… 

  

চরচস ারটা পরলখ চদল ়ে অতীন পসাজা পিালখ প্রা ়ে পােঁি সাত চমচনট তাচেল ়ে রইললা।  

পদও ়োললর চদলে।  পটচর্ল পেলে হুইচস্কর পর্াতলটা চনল ়ে পস োেঁিাই িুমুে চদল খাচনেটা।  

  

চর্োনা ়ে ঢলল পলড়ে  ার্ার সম ়ে প বত পস িাপা দুিঃলখর সলে র্ললত লাগললা, অচল, 

অচল, অচল, অচল আমার পেউ না।  বালা, শুল ়োলরর র্াচ্চা পবৌনে, তুই  চদ পোলনাচদন 

অচলর মলন দুিঃখ চদস…আমার মতন চেিংর্া আচম পেউ না… আচম পতালদর র্াধা হল ়ে 

দােঁড়োলর্া না।  আচম সলর  ালর্া… 

৫৬. পমল ়েলদর মলধে সিল ়ের প্রর্ণতা 

পমল ়েলদর মলধে সিল ়ের প্রর্ণতা এেটু পর্চব োলে।  োরণ তালদর ঘর সামলালত হ ়ে, 

 চর্ষেলতর জনে চিতা েরলত হ ়ে।  পসানার গ ়েনা গড়োর্ার জনে অলনে পমল ়েরই খুর্ 

পঝােঁে োলে, চেন্তু ে’জন পমল ়ে আর পসই গ ়েনা চন ়েচমত পলর? পস সর্ পতালা োলে 

চসন্দুলে, আসলল পসগুচল  চর্ষেৎ চনরাপত্তার প্রতীে।  এে পসট সুন্দর োপ-চডব 

চেনললও গষচহণী তা সহলজ র্ের্হার েরলত িা ়ে না, আলমাচরলত সাচজল ়ে রালখ 

 চর্ষেলতর পোলনা এেটা চর্লবষ উৎসলর্র চদলনর জনে।  

  

চেন্তু ঢাো ়ে এখন অলনলেই আর  চর্ষেৎ পদখলত পালে না।  প্রলতেেচদন সোলল উলঠই 

মলন হ ়ে, আজলের চদনটা  াললা ়ে  াললা ়ে োটলর্ পতা?  ালদর র্াচড়ে পেলে পর্রুলত হে, 

তারা চঠেঠাে চফরলর্? 

  

আজ জাহানারা ইমাম চর্োনা ়ে পাতললন এেটা ঝেঝলে নতুন িােঁদর।  র্াচললবর 

ও ়োড়েগুললা র্দলাললন।  দুচট র্ােরুলমই পঝালাললন নতুন চর্চলচত পতা ়োলল।  এই ে’মাস 

প মন-লতমন েলর খাও ়ো দাও ়ো হচেল, আজ চতচন খাও ়োর পটচর্লল পাতললন অপূর্ব 

োরুো ব েরা পললসর পটর্ল লে।  এের্ার এেজন চিটাগািং পেলে এলন চদল ়েচেল 
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ইটাচল ়োন চডনার পসট, এর আলগ এেচদনও র্ের্হার েরা হ ়েচন, আজ পসইসর্ পপ্লট 

পটচর্লল পবা া পপল।  পসই সলে োট গ্লালসর পাচনর পগলাস।  োেঁটা-িামিগুললাও িেিলে 

নতুন।  

  

পখলত এলস বরীফ আর জামী হােঁ হল ়ে পগল।  চপতা-পুত্র পরস্পলরর চদলে পিাখ পগাল 

পগাল েলর তাচেল ়ে রইললা েল ়েে মুহূতব।  তারপর বরীফ চজলেস েরললন, েী র্োপার, 

আজ পোলনা র্ড়ে দলরর পমহমানলে দাও ়োত চদল ়েলো নাচে? চেেু র্ললাচন পতা? 

  

জাহানারা ষষৎ পহলস র্লললন, নািঃ, আজ আমরাই আমালদর পমহমান।  

  

বরীফ তরু্ও চেেু রু্ঝলত পারললন না।  ষদ পেলট পগলে আটচদন আলগ।  এর্ালরর ষদ 

পেলটলে অতেত অনাড়েম্বর  ালর্।  োরুর জনেই নতুন পপাবাে পেনা হ ়েচন, র্াচড়েলত 

চর্লবষ খাও ়ো দাও ়োর র্ের্স্থ্া চেল না।  পাচেোনী আচমবর পঘাষণা চেল, ষদ উপললক্ষ 

সারা পদলব।  জােঁেজমে েরলত হলর্, পস চনলদবব পালন েলরলে শুধু মু চটিরলম ়ে চেেু ধনী 

পচরর্ার আর দালাললশ্রণী।  অনেচদলে মুচক্তর্াচহনীর পগাপন ইোহালর জানালনা হল ়েচেল, 

পদলবর এই দুচদবলন ষদ উৎসলর্র আড়েম্বর েরা অনো ়ে।  জাহানারা শুধু চর্লবষ েল ়েেজন 

অচতচের েো চিতা েলর ষলদর পসমাই, জদা পর্েঁলধচেললন, তারা অর্বে আলসচন।  

  

তাহলল আজ চেলসর উৎসর্? বরীলফর পীড়োপীচড়েলত জাহানারা র্লললন, চেেু না! এইসর্ 

চজচনসপত্র এতচদন প্রালণ ধলর জচমল ়ে পরলখচেলাম।  আজ হঠাৎ মলন হললা, েী হলর্ 

জচমল ়ে।  পরলখ! হঠাৎ মলর পগলল পতা সাত  ূলত লুলটপুলট খালর্।  তারলিল ়ে চনলজরাই 

প াগ েলর  াই! 

  

বরীফ ও জামী দু’জলনই এেটু গম্ভীর হল ়ে পগল।  

  

জাহানারা আর্ার র্লললন, প লর্চেলাম, রুমী-জামীর চর্ল ়ের সম ়ে এইগুলা র্ার েরলর্া।  

ওলদর চে আর চর্ল ়ে হর্ার িান্স আলে? আগামীোলই েী হলর্ র্লা  া ়ে না! 
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আগামীোল ‘ক্রাস ইচি ়ো’ চদর্স চহলসলর্ পঘাষণা েরা হল ়েলে।  এই পঘাষণার মমব প  

েী তাই-ই রু্ঝলত পারলে না পেউ।  এেটা গুজর্ রলটলে প  েট্টর পাচেোনী সমেবেরা 

এই উপললক্ষ েল ়েে লাখ র্াঙালীলে ইচি ়োর ির চহলসলর্ পঘাষণা েলর পমলর পফললর্।  

 ালত পসই দষটিরাত পদলখ মুচক্তর্াচহনীর পেললরা   ়ে পপল ়ে আত্মসমপবণ েলর।  

  

পচরলর্ব খাচনেটা হালো েরার জনে জামী র্লললা, জালনা আম্মা, ে ়েচদন আলগ 

পজানােী চসলনমা হললর পালব পসই প  মুসচলম েমাচবব ়োল র্োঙ্কটা লুট হললা, পসইটা 

আসাদ, মুনীর, চফলরাজ, চফরলদৌসলদর েীচতব! 

  

জাহানারা র্লললন, তাই নাচে? ঐটুেু-টুেু পেললরা েী েলর পারললা? 

  

জামী র্লললা, পবালনা না মজা।  ওরা প াগাড়ে েলরচেল এেটা পমালট পস্টনগান।  আসাদ 

চনল পসটা।  আর মুনীলরর হালত এেটা পখলনা চর লর্ার।  পসটালে পদখলত এলের্ালর 

আসললর মতন।  আরীলফর র্ার্া পীরসালহর্, তােঁর গাচড়েটা চনল ়ে ওরা পর্চরল ়ে পড়েললা।  

  

বরীফ হাসলত হাসলত র্লললন, পীরসালহলর্র গাচড়ে চনল ়ে র্োঙ্ক ডাোচত? পতার্া পতার্া! 

  

জামী র্লললা, পীরসালহর্ চেেু পটর পান নাই।  গাচড়ের নাম্বার পপ্লটটাও র্দল েলর পনও ়ো 

হল ়েচেল জচললদর র্াসা ়ে চগল ়ে।  এেজনলে ওরা আলগই র্োলঙ্কর সামলনর রাো ়ে দােঁড়ে 

েচরল ়ে পরলখচেল খর্র পনর্ার জনে।  পর্লা এগালরাটা ়ে ওলদর গাচড়ে পপৌেঁোলতই পস 

র্লললা, অল চল ়োর।  আসাদ, মুনীর আর চফলরাজ পদৌলড়ে প তলর ঢুলেই দালরা ়োলনর 

েপালল পস্টনগানটা পঠোলতই পস হা ়ে আিা, প্রালণ মাইলরন না র্লল পফলল চদল তার 

রাইলফল।  মুনীর েোব োউন্টালরর ধালর চগল ়ে পখলনা চপেলটা উচিল ়ে র্লললা, হোিস 

আপ! সর্ ে ়েটা পলাে দুই হাত তুলল দােঁড়োললা।  আর মোলনজার আগ র্া চড়েল ়ে এলস 

র্লললা, নোন নোন, আপলনরা টাো চনল ়ে  ান,  ত খুচব চনল ়ে  ান, মুচক্তর্াচহনীর টাো 

দরোর, পস পতা আমরা জাচনই।  

  

জাহানারা চজলেস েরললন, েত টাো পপল ়েলে? 
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জামী র্লললা, পবালনা না আরও মজা।  তাড়োতাচড়েলত ওরা পোলনা র্ো চেিংর্া েচল সালে 

পন ়ে নাই।  মোলনজার পতাল র্াচিল র্াচিল টাো এচগল ়ে চদলে, চেন্তু ওরা পনলর্ চেলস? 

চফলরাজ তার গাল ়ের বাটবটা খুলল তালতই পর্েঁলধ চনল  তগুললা পারললা, তারপর র্াইলর 

আসলতই জামার হাত চদল ়ে টুপটাপ েলর টাো খলস পড়েলত লাগললা রাো ়ে।  

  

বরীফ র্লললন, নচ স আর োলে র্লল! 

  

জামী র্লললা, োলেই দুলটা আচমবর ট্রাে দােঁচড়েল ়েচেল।  তারা এতক্ষলণ চেেু পটর পা ়ে 

নাই।  চেন্তু রাোর পলাে আজোল মুচক্তর্াচহনীর পোলনা অোেবান পদখললই আনলন্দ 

হাততাচল পদ ়ে জালনা পতা! ওলদর পদলখ অলনে পলাে হাততাচল চদল ়ে জ ়ে র্ািংলা জ ়ে 

র্ািংলা র্লল িািালত লাগললা! অর্বে আচমর পমাটা পমাটা ট্রােগুললা স্টাটব পনর্ার আলগই 

ওরা গাচড়ে চনল ়ে হাও ়ো।  

  

বরীফ আর জাহানারা দু’জলনই হাসলত লাগললন প্রাণ খুলল।  

  

মানুষই এেমাত্র প্রাণী প  চর্পলদর পচরমণ্ডললর মলধে পেলেও হাসলত পালর।  

  

আলমাচর পদরালজ সাজালনা চজচনসপত্র র্ের্হালরর জনে র্ার েলর পফলললও জাহানারা-

বীরফরা অর্বে এেটা ঘলর অলনে চজচনসপত্র জমালেন।  চর্চ ্ন  পদাোন পেলে ঘুলর 

ঘুলর চেলন আনলেন পসাল ়েটার, মাফলার আর পমাজা।  এের্ার চজ্ন া এচ চনউল ়ের 

ফুটপালের এে পদাোন পেলে জাহানারা এেসলে ে’ খানা পসাল ়েটার চেনলত চগল ়ে 

এেজন আচমবর পলালের োলে ধমে পখল ়েচেললন।  হঠাৎ পালব এলস দােঁচড়েল ়ে পসই পলােচট 

জানলত িা ়ে, পেন এে সলে ে’খানা পসাল ়েটার পেনা হলে! পসচদন জাহানারার মাো ়ে 

িট েলর এেটা উত্তর  ুচগল ়ে চগল ়েচেল, তাই চতচন চর্পলদ পলড়েনচন।  চতচন র্ললচেললন, 

পর্গম চল ়োেত আলী েহা হ ়ে না, জও ়োন পলালগােঁলে চলল ়ে সুল ়েটার, টাওল ়েল, 

সারু্ন.ইল ়ে সর্ খচরদ েরলে আপও ়ো অচফস পম প জ না? উল ়ো প া অল পাচেোন 

উইলমন্স অোলসাচসল ়েবন হো ়ে… 
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ওষুধও চেনলত হলে চর্চ ্ন  পদাোন পেলে।  বরীফ, জামী প - খনই র্াইলর পর্লরা ়ে, 

চেেু ওষুধ চনল ়ে আলস।  পেনা হলে বত বত পোলেট চসগালরট।  জমালনা হলে িাল।  র্োঙ্ক 

পেলে টাো তুলল পোট পোট পুেঁটচল েলর লুচেল ়ে রাখা হলে িাললর মলধে।  েখন পগাপন 

অচতচেরা আসলর্, তার পোলনা চঠে পনই।  ওলদর জনে এইসর্ লালগ।  আলগ শুধু টাো 

আর চসগালরট চদললই হলতা।  এখন বীত এলস পগলে, ওলদর োরুরই বীতর্স্ত্র পনই।  তলর্ 

ঐ সর্ পেললরা র্লল, পমাজা পেনার দরোর পনই, পমাজা পোলনা োলজ লালগ না, োরণ 

ওলদর প্রা ়ে োরুরই পাল ়ে জুলতা পনই! 

  

পাচেোনী আচমবর সািংঘাচতে েড়োেচড়ের মলধেও মুচক্তল াদ্ধারা সীমাত পেলে চঠেই িলল 

আলস ঢাো ়ে, দু-এে জা ়েগা ়ে অোেবান েলরই আর্ার অদষবে হল ়ে  া ়ে।  জাহানারা 

িাতে পাচখর মতন তালদর জনে প্রতীক্ষা েলর োলেন।  রাত দুলটার সমল ়েও  চদ তারা 

এলস িুচপ িুচপ পপেলনর দরজা ়ে পটাো মালর, তালতও আনলন্দ তােঁর প্রাণটা লাচফল ়ে ওলঠ।  

  

প্রলতেের্ারই তােঁর মলন হ ়ে, ওলদর সলে রু্চঝ রুমী এলসলে! 

  

চঠে আটানিই চদন আলগ রুমীলে ধলর চনল ়ে চগল ়েচেল চমচলটাচর, তারপর পেলে আর 

রুমীর পোলনা খর্র পনই।  সামচরে দফতর পোলনা খর্র পতা পদলর্ই না, পসখালন চেেু 

জানলত  াও ়োও চর্পজ্জনে।  শুধু পাগলার্ার্াই এখলনা র্লল  ালেন প  রুমী চঠেই পর্েঁলি 

আলে, চতচনই এেচদন রুমীলে োচড়েল ়ে আনলর্ন।  পাগলার্ার্া আরও অলনে জননীলেই 

এই আশ্বাস চদল ়েলেন, এসর্ চে চনেে সাত্বনানা? 

  

এমনও পতা হলত পালর প  রুমী র্ন্দীদবা পেলে পাচলল ়ে পগলে পোলনাক্রলম! ইচি ়ো ়ে 

চগল ়ে আশ্র ়ে চনল ়েলে? চেন্তু তা হলল চে রুমী তার মা র্ার্ালে এেটা খর্রও পদলর্ না? 

হ ়েলতা এলের্ালর চনচেদ্র পগাপনী তা তার পলক্ষ খুর্ জরুচর।  এখনও সম ়ে আলসচন! 

  

মচন, র্াচ্চু, মাহরু্র্রা এলল জাহানারা তালদর খার্ার পচরলর্বন েরলত েরলত এে সম ়ে 

চজলেস েলরন, পতারা সচতে েলর র্ল পতা, রুমী পোো ়ে? পতারা পতা আমালে জাচনস, 
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আমালে পমলর পফলললও পাে আচম আমার পপট পেলে পোলনা েো র্ার েরলত পারলর্ 

না।  িরম খারাপ সিংর্াদ হললও পতারা আমালে র্ল, আচম শুধু সচতে েোটা জানলত িাই! 

  

দু’এেজন চমলেে েো র্লার পিটিরা েলরচেল, জাহানারা ধলর পফলললেন।  এরা সচতেই 

রুমীর খর্র জালন না।  

  

র্ারু্ল পিৌধুরী অর্বে পান মালঝ মালঝ।  অল্প র্ল ়েসীরা র্ারু্ললে এেজন অদু্ভত মানুষ 

চহলসলর্ সমীহ েলর।  পস প্রা ়ে োরুর সলেই পারতপলক্ষ েো র্লল না, ঘণ্টার পর ঘণ্টা 

পস িুপ 

  

েলর এে চদলে পিল ়ে র্লস োলে।  চেন্তু অোেবালন অিংব চনলল পস অসাধারণ সাহলসর 

পচরি ়ে।  পদ ়ে।  প ন তার চর্ন্দুমাত্র প্রালণর মা ়ো পনই।  

  

মাঝখালন হঠাৎ পবানা পগল পসেটর টুর েমািার খাললদ পমাবাররফ  ুদ্ধলক্ষলত্র মারা 

পগলে।  তালত ঢাোর অলনে পচরর্ালর চনদারুণ পবাে পনলম এলসচেল, জাহানারাও খুর্ 

প লঙ পলড়েচেললন।  চেেু অল্প র্ল ়েসী পেলল পিেঁচিল ়ে পেেঁলদ উলঠচেল রু্ে িাপলড়ে।  খাললদ 

পমাবাররফ  ুর্সমালজর হীলরা, তার চনলদবলবই অেুলতা  ়ে মুচক্তল াদ্ধারা ঢাো ়ে এলস 

পাচেোনী বচক্তলে োেঁচপল ়ে চদল ়ে  ালে।  পসই খাললদ পমাবাররফ পনই।  

  

দু িারচদন পর সীমালতর পমলাঘর েোম্প পেলে সচঠে সিংর্াদচট আলস।  খাললদ মারা 

 া ়েচন, েসর্ার  ুদ্ধ পচরিালনা েরার সম ়ে পস সাঙ্ঘাচতে আহত হল ়েলে।  চত্রপুরা পেলে 

তালে পহচলেপ্টালর উচড়েল ়ে চনল ়ে  াও ়ো হল ়েলে লখনউ-এর হাসপাতালল।  পবললর 

টুেলরা ়ে তার েপাল ফুলটা হল ়ে পগললও পস পর্েঁলি  ালর্।  তার জা ়েগা ়ে এখন পসেটর টু-

র েমািার হল ়েলে পমজর হা ়েদার।  

  

প -লেললচট পাো খর্র এলনচেল, পস র্লললা, জালনন আম্মা, আমালদর পর্স েোলম্প 

 খন খাললদ  াইল ়ের সম্পলেব ঐ দুিঃসিংর্াদ আলস, তখন পসখালন প ন এলের্ালর 

োরর্ালার মাতন পলড়ে চগল ়েচেল! আচমও সারা রাচত্র ধলর পেেঁলদচে!  
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র্ললত র্ললত পিালখ পাচন এলস চগল ়েচেল তার, এেটু সামলল চনল ়ে পস আর্ার পহলস 

র্লললা, চেন্তু েসর্ার  ুলদ্ধ আমালদরই জ ়ে হল ়েলে, আমরা েসর্া পেলড়ে চনল ়েচে! 

  

ঢাোর োগলজ অর্বে পরপর িারচদন ফলাও েলর েসর্ার পঘারতর  ুলদ্ধর খর্র োপা 

হল ়েলে,  ারতী ়ে িররা োমান, চফল্ডগান,  ারী মটার, অোচন্ট টোঙ্ক গান চনল ়ে আক্রমণ 

েরললও পাচেোনী তসনেরা তালদর প্রিণ্ড মার পমলর  াচগল ়ে চদল ়েলে।  আসলল প  েসর্া 

তালদর হাতোড়ো হল ়ে পগলে তা পেউ রু্ঝলত পালরচন।  পাচেোনী খর্লর এখলনা 

মুচক্তল াদ্ধালদর সামানেতম উলিখও োলে না,  চদও চমচলটাচর জও ়োনরা নাচে এখন 

মুচক্ত ব্টা শুনললই   ়ে পা ়ে।  

  

খর্লরর োগজ পড়েলল মলন হ ়ে,  ারলতর সলে পর্াধ হ ়ে সচতেই  ুদ্ধ পর্লধ পগলে।  প্রা ়েই 

পহচডিং োলে,  ারলতর চনলবজ্জ আক্রমণ।   খন তখন োরচফউ পদও ়ো হলে, এমনচে 

চদলন দুপুলরও।  সলন্ধর পর চনষ্প্রদীলপর মহড়ো।  অেি,  ারলতর আোবর্াণী চেিংর্া স্বাধীন 

র্ািংলা পর্তালর সর্বাত্মে  ুলদ্ধর পোলনা ইচেত পনই।  ইচন্দরা গান্ধী চর্লদলব ঘুরলেন।  ঢাোর 

অলনলেই মলন মলন অধীর হল ়ে  ালর্,  ারত সচতে সচতে  ুলদ্ধ পনলম পড়েলে না পেন? 

এই অচনশ্চ ়েতা আর সহে হ ়ে না।  রু্লে র্েো েলর।  

  

মুচক্ত ুলদ্ধর তৎপরতা  ত র্াড়েলে, ততই ঢাোর সাধারণ র্াঙালীলদর ওপর েট্টর 

পাচেোন সমেবেলদর অতোিার র্াড়েলে।  চমচলটাচরর পলাে োড়োও চর্হারীরা রাো-ঘালট 

 ালে তালে ধলর র্ললে, তুম মালাউন হো ়ে! পস পর্িারী প্রর্ল প্রচতর্াদ েলর 

পোলনারেলম  ুল উদুব উচ্চারলণ পোরান-বরীফ পেলে মুখস্থ্ র্লার পিটিরা েলর, মাচটলত 

হােঁটু পগলড়ে র্লস নামাজ পলড়ে, তরু্ তালদর চর্শ্বাস হ ়ে না।  পপেলন লাচে মালর।  চমচলটাচর 

পালব দােঁচড়েল ়ে মজা পদলখ।  এচলফোন্ট পরালড এেচদন দুপুলর এেজন   ়ে পপল ়ে পালার্ার 

পিটিরা েলরচেল, সলে সলে তালে গুচল েলর পমলর পফলা হললা।  পলর জানা পগল, পস পতা 

মালাউন ন ়ে র্লটই, তার র্ার্া বাচত েচমচটর এে পাণ্ডা, পলােচটর মাো ়ে সামানে পদাষ 

চেল।  
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এেচদন জামীর এলস র্লললা, জালনা আম্মা, চর্হারীরা অলনলে এখন মাো নোড়ো েলর 

এেটা লাল পফচট্ট পর্েঁলধ ঘুলর পর্ড়োলে।  

  

জাহানারা র্লললন, আচম পদলখচে র্াজার েরলত চগল ়ে।  হঠাৎ মাো নোড়ো েরার ধুম পলড়ে 

পগল পেন পর? 

  

জামী র্লললা, েী জাচন! চঠে ব ়েতালনর সলহাদলরর মতন পদখা ়ে! 

  

জাহানারা র্লললন, তুই  ূলতর গচলর ইোচহমলে পদলখচেল? পসও মাো নোড়ো েলরলে।  

আজ র্া ়েতুল পমাোররলমর োলে পদচখ, পসও মাো ়ে এেটা লাল পফচট্ট পর্েঁলধ ঘুরলে! 
  

জামী অর্াে হল ়ে চজলেস েরললা, ইোচহম  াই? পস ওরেম পসলজলে পেন? পসও চে 

রাজাোর হললা নাচে? 

  

জাহানারা র্লললন, নালর!  ীতু মানুষ।  প লর্লে ঐ রেম সাজলল তালে আর পেউ রাো।  

ঘালট পজরা েরলর্ না।  
  

জামীর তরুণ মুখশ্রীলত ঘষণার পরখা ফুলট উঠললা।  পস র্লললা, োপুরুষ! আচম আর 

পোলনাচদন ওর মুখ পদখলর্া না! ফুেঁিঃ! 

  

জামীর রাগ পদলখ হাসলত লাগললন জাহানারা।  

  

জামী র্াইলর পেলে নতুন নতুন খর্র চনল ়ে আলস।  েচদন ধলরই পবানা  ালে,  ুদ্ধ ঘচনল ়ে 

এলল ঢাো ়ে চস্ট্রট ফাইট শুরু হলর্।  মুচক্তল াদ্ধারা আবা েলর প  তারা  খন ঢাোলে চঘলর 

এচগল ়ে আসলর্ তখন ঢাোর নাগচরেরাও প ন এচদে পেলে পাে র্াচহনীলে আঘাত 

হানলত শুরু েলর।  পস জনে প্রস্তুত োো দরোর।  পরাজল ়ের মুলখামুচখ হলল চন ়োজীর 

সালোপােরা মরা ়ো হল ়ে ঢাো বহলর আগুন ধচরল ়ে চদলত পালর।  
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জাহানারার মলন পলড়ে চিতী ়ে মহা ুলদ্ধর সম ়ে িাচিবললর পসই চর্খোত র্ক্তষতা, উই বোল 

ফাইট ইন দা হাউলজজ, উই বোল ফাইট ইন দা চস্ট্রটস! 

  

জামী পসই িূড়োত  ুলদ্ধ অিংব পনর্ার জনে র্দ্ধপচরের।  বরীফই র্া র্াদ  ালর্ পেন।  

জাহানারার আজ আপচত্ত েরার পোলনা প্রশ্নই ওলঠ না।  চতচন রু্লঝ পগলেন, এখন চন ়েচতর 

োলে সর্ র্ন্ধে পদও ়ো োড়ো আর উপা ়ে পনই।  এইরেম  ালর্ আরও েল ়েেমাস িললল 

পবষপ বত পেউই রু্চঝ আর পর্েঁলি োেলর্ না।  সর্বস্ব পণ েরলল  চদ স্বাধীনতা আলস, তা 

হলল হ ়েলতা চেেু মানুষ অতত পর্েঁলি োেলর্ আর্ার এই র্ািংলালদলব জীর্লনর স্পন্দন 

জাগালত।  

  

পেলরাচসলনর চটন এগালরা টাো পেলে লাচফল ়ে উলঠচেল আঠালরা টাো ়ে, গতোল র্াজার 

পেলে এলের্ালর উধাও! চসচদ্ধরগি পাও ়োর পস্টবলন চর্লস্ফারলণর পর প্রা ়েই োলরন্ট 

োলে না।  পেলরাচসনও না পাও ়ো পগলল রা্ন া হলর্ েী েলর।  রু্ড়োচম ়োলে পেলরাচসলনর 

পখােঁলজ পাচঠল ়ে জাহানারা গাচড়ে চনল ়ে পর্রুললন জরুচর চেেু পেনাোটা েরলত।  

  

র্া ়েতুল পমাোররলমর োোোচে প লতই প্রিণ্ড পোলাহল পবানা পগল।  হনব র্াজালত 

র্াজালত অলনলেই গাচড়ে ঘুচরল ়ে চনলে।  পলােজলনর িোেঁিালমচিলত এেটু োন পপলত শুলন 

জাহানারা রু্ঝললন, আর্ার ওখানোর এেটা পদাোলন পর্ামা পফলটলে! চদলনর পর্লা 

চমচলটাচরর নালের ওপর চদল ়ে পেললগুললা পর্ামা ফাচটল ়ে িলল  া ়ে!  

  

েল ়েেচদন আলগই ফোচন্স হাউজ নালম বাচড়ের পদাোনটা ়ে এ রেম এেটা প্রিণ্ড 

বচক্তবালী চর্লস্ফারলণ এেজন পািার্ী পমজর আর তার সলে েল ়েেজন মচহলা জখম 

হল ়েলে।  পদাোলনর সামলন দােঁচড়েল ়েচেল চতনজন চমচলটাচর, তারা চনহত।  পেউ এখন আর 

 ল ়ের পিালট বাচড়ের পদাোলন ঢুেলে না! জাহানারা মলন মলন খুচবই হললন।  চতচন জালনন, 

ফোচন্স হাউজ  ারা আক্রমণ েলরচেল, পসই আসাদ, চফলরাজ, মুনীররা রুমীরই র্নু্ধ।  

এলদর দলল রুমীও োেলত পারলতা।  পোো ়ে পগল রুমী! 
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সর্বক্ষণই প  রুমীর েো মলন পলড়ে, তরু্ মুখ ফুলট তা র্ললন না।   চদ বরীফ েটির পা ়ে।  

বরীলফর স্ব ার্টা খুর্ িাপা।  চতচনও প  আজোল রুমীর প্রসে আর চর্লবষ পতাললন না, 

তা চে জাহানারার েো প লর্ই? বরীফ চদন চদন পরাগা হল ়ে  ালেন, ওজন েলম পগলে 

অলনে, তরু্ সর্ সম ়ে চতচন মুচক্তল াদ্ধালদর চেেু না চেেু সাহা ে েরার র্োপালর পমলত 

আলেন।  প ন ওরা সেললই তােঁর চনলজর সতান।  

  

গাচড়ে ঘুচরল ়ে জাহানারা িলল এললন এেটা ফলটাগ্রাচফর পদাোলন।  েল ়েে চদন আলগ চতচন 

রুমীর এে র্নু্ধ হোচরলসর োে পেলে রুমীর এেটা েচর্র পনলগচট  চনল ়ে এলসচেললন।  

ইদানীিং রুমী র্াচড়েলত এলের্ালর েচর্ তুললত িাইলতা না।  হোচরলসর োলে পর্ব 

েল ়েেখানা েচর্ চেল, তার মধে পেলে এেখানা পর্লে জাহানারা পনলগচট টা এনলাজব 

েরলত চদল ়েচেললন।  

  

েচর্র পদাোলন পসটা পডচল াচর চনলত এলস জাহানারার রু্েখানা ধে েলর উঠললা।  এত 

জীর্ত েচর্! পোমলর চিবচতর চপেল, োেঁলধর ওপর গুচলর পর্ট পঝালালনা, মাো ়ে এেটা 

েোপ তোরো েলর পরা, পোমলর দু’হাত চদল ়ে এেটুখাচন ঝুেঁলে রুমী প ন োর সলে 

েো র্ললে।  এেজন মুচক্তল াদ্ধা! র্চলচ  ়ো, চেিংর্া চ ল ়েৎনালমর ন ়ে, এই র্ািংলার।  

  

র্াচড়ে পফরার পলে জাহানারা চর্ড়ে চর্ড়ে েরলত লাগললন েল ়েেচট েচর্তার লাইন।  তােঁর 

েচর্তাপাগল পেললটা জীর্নানন্দ দালবর এই লাইনগুচল আর্ষচত্ত েরলত খুর্  াললার্াসলতা 

:  

  

আর্ার আচসর্ চফলর ধান চসেঁচড়েচটর তীলর এই র্ািংলা ়ে  

হ ়েলতা মানুষ ন ়ে–হ ়েলতা র্া বেচিল বাচললখর পর্লব 

হ ়েলতা প ালরর োে হল ়ে এই োচতবলের নর্াল্ন র পদলব 

েু ়োবার রু্লে প লস এেচদন আচসর্ এ োেঁঠাল ো ়ো ়ে 

হ ়েলতা র্া হােঁস হলর্া–চেলবারীর ঘুঙুর রচহলর্ লাল পা ়ে 

সারাচদন পেলট  ালর্ েলমীর গন্ধ রা জলল প লস প লস 
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আর্ার আচসর্ আচম র্ািংলার মাঠ নদী পখত  াললালর্লস  

জলেীর পঢউল ়ে প জা র্ািংলা ়ে এ সরু্জ েরুণ ডাো ়ে… 

  

দুলিাখ চদল ়ে অচর্রল অশ্রু গড়োলে, েচর্তার লাইলনর মালঝ মালঝ জাহানারা চফসচফস 

েলর পসই েচর্টালে চজলেস েরলেন, রুমী, তুই আসচর্ না? েলর্ আসচর্? পতালে প  

আসলতই হলর্! 

  

র্াচড়েলত চফলর চনলির তলার র্সর্ার ঘলরর এে পোলণর পটচর্লল এেটা স্টোলির ওপর 

লাগাললন পসই েচর্।  সারলেমাখা মুলখাচনলত েী দষি তার  চে! এই রেম হাজার হাজার 

পেলল প  পদবলে স্বাধীন েরার জনে লড়েলত  া ়ে, পসই পদবলে পরাধীন েলর রাখলর্ 

পোন্ বচক্ত।  

  

েচর্টার তলা ়ে এেটা োগজ পসেঁলট চদল ়ে জাহানারা চলখললন, আর্ার আচসর্ চফলর–এই 

র্াঙলা ়ে।  

  

দূর পেলে চতচন মুগ্ধ হল ়ে েচর্টা পদখলত লাগললন, খাচনে র্ালদ হঠাৎ তােঁর মুলখ ফুলট 

উঠললা এেটা আতলঙ্কর োপ।  সর্বালে চর্ধলত লাগললা অনুলবািনার োেঁটা।  চতচন েুলট 

চগল ়ে েচর্টা তুলল চনল ়ে রু্লে পিলপ ধরললন।  

  

এ েী েরলত  াচেললন চতচন! র্সর্ার ঘলর রুমীর েচর্ সাচজল ়ে রাখচেললন।  তার মালন 

চতচনও চে ধলর চনল ়েলেন, রক্ত মািংলসর রুমী আর পনই, পস এখন শুধু েচর্! না, না, না, 

তা হলত পালর না! 

  

রুমী পতালে চফরলত হলর্, চফলর আসলতই হলর্।  এ পদব স্বাধীন হলর্, তা তুই পদখচর্ না? 

এরপর পদব গড়োর েত রেম োজ োেলর্, তালত অিংব না চনল ়ে তুই ফােঁচে চদল ়ে িলল 

 াচর্? পতার মতন পেলল চে তা পালর? 
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৫৭. হলুদ ও েমলা রলঙর বাচড়ে পরা 

হলুদ ও েমলা রলঙর বাচড়ে পরা, তার ওপলর এেটা োললা ও ারলোট, ইচন্দরা গান্ধী 

পর্চরল ়ে এললন চনউ ই ়েলেবর পজ এফ পে এ ়োরলপাটব পেলে।  প্রা ়ে ব পােঁলিে প্রর্াসী 

 ারতী ়ে এলসলে তােঁলে অ েেবনা জানালত,  ারতী ়ে অচফসাররাও রল ়েলে, চেন্তু 

েল ়েেজন চনরাপত্তারক্ষী োড়ো আলমচরোন সরোলরর পোলনা প্রচতচনচধ পসখালন পনই।  

আর েল ়েে চদন পরই তােঁর িু ়ো্ন  র্ের র্ল ়েস হলর্, বরীর পচরপূণব প ৌর্নম ়ে, চেন্তু আজ 

তােঁর মুলখ এেটা োললা োপ।  জনতার জ ়ের্ধ্চন শুলনও তােঁর মুলখ হাচস ফুটললা না।  চতচন 

তলার পঠােঁটটা োমলড়ে ধলর আলেন, এটাই তােঁর রালগর চিহ্ন।  

  

প্রর্াসী  ারতী ়েরা নানারেম প্রশ্ন েরলত লাগললা তােঁলে চঘলর।  চতচন পোলনা উত্তর চদলেন 

না।  এের্ার শুধু র্লললন, চতচন সেললর সলে পলর এে সম ়ে চমচলত হলর্ন চনশ্চ ়েই, 

চেন্তু এখন চতচন লাত, চতচন চর্শ্রাম চনলত িান।  

  

গুেঁলড়ো গুেঁলড়ো র্ষচটিরর সলে ঝলড়ো হাও ়ো র্ইলে, ও ারলোলটর েলারটা তুলল চদল ়ে, টেটে 

েলর জুলতার ব্ তুলল চতচন চগল ়ে উঠললন চলমুচজলন।  মোনহাটলনর পলচিিংটন 

অ চনউলত এেচট পহালটলল চতচন আলগ েল ়েের্ার উলঠলেন, এর্ারও পসই পহালটললই 

তােঁর জনে সুইট রু্ে েরা আলে।  

  

িলত গাচড়ের জানলা চদল ়ে চতচন র্াইলর তাচেল ়ে রইললন, চেন্তু চেেুই পদখলেন না।  তােঁর 

পালব উপচর্টির এেজন েূটনীচতচর্দ গুনগুন েলর র্লললন, েী আশ্চ ব, পপ্রচসলডন্ট চনিন 

প ৌে চর্র্ষচত চদলতও রাচজ হললন না? আমরা প লর্চেলাম… 

  

ইচন্দরা গান্ধী রাগত ালর্ পসই র্েচক্তর চদলে তাোললন।  এ চর্ষল ়ে চতচন এখন পোলনা 

আললািনা েরলত িান না।  এই অপমানটাই তােঁর রু্লে সর্লিল ়ে পর্চব পর্লজলে।  চতচন 

পষচের্ীর র্ষহত্তম গণতাচন্ত্রে পদলবর চনর্াচিত প্রধানমন্ত্রী চহলসলর্ আলমচরো ়ে এলসলেন, 

পপ্রচসলডন্ট চনিন-এর সলে তার দু’চদন ধলর আলাপ-আললািনা হল ়েলে, তরু্ চনিন 
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এেটা প ৌে চর্র্ষচত পদর্ার প্রল ়োজনও মলন েরললন না? প ন  ারলতর প্রধানমন্ত্রীর এই 

আগমলনর পোলনা গুরুত্বই পনই! 

  

পগাটা পদবলে দারুণ সিংেলটর মলধে পরলখ ইচন্দরা পর্চরল ়ে পলড়েলেন পচশ্চমী পদবগুচলর 

োে পেলে তনচতে সমেবন আদা ়ে েরলত।  প্রেলম পগললন পর্লচজ ়োম, তারপর অচস্ট্র ়ো, 

তারপর চেলটলন।  সর্াই খুর্ আদর-আপো ়েন েরলে,  ারতী ়ে গণতলন্ত্রর প্রবচে জানালত 

পোলনা োপবণে পনই, বরণােবী প্রসে উঠললই পমৌচখে সহানু ূচত জানালে প্রিুর, আচেবে 

সাহাল েরও প্রচতশ্রুচত চদলে, চেন্তু আসল সমসোচট এচড়েল ়ে  ালে অচত  দ্রতার সলে।  

েী প ন তারা পগাপন েলর প লত িা ়ে।  সেললরই  ার্খানা এই প , আলমচরোন র্ড়ে 

 াইল ়ের সলে তুচম পতা পদখা েরলত  ালোই, পসখালনই তুচম সর্ শুনলর্! 

  

ও ়োচবিংটন চড চস-লত এলসও ইচন্দরা প্রেলম চঠে আেঁি েরলত পালরনচন পাচেোলনর প্রচত 

চনিলনর পেন এত পক্ষপাচতত্ব।  আলমচরোও পতা গণতলন্ত্রর গর্ব েলর, তরু্ পাচেোলনর 

এেজন সামচরে বাসে, প  গাল ়ের পজালর ক্ষমতা দখল েলর পরলখলে, সাধারণ 

চনর্বািলনর ফলাফল অগ্রাহে েলরলে, তালেই অন্ধ ালর্ সমেবন জাচনল ়ে  ালেন চনিন! 

  

পপ্রচসলডন্ট চনিন আর্হাও ়ো, খাদে, বরীর-স্বালস্থ্ের খর্র ও ঠাট্টা ই ়োচেবলত সম ়ে 

োটালত িান।  ইচন্দরা গান্ধী এে সম ়ে সরাসচর প্রশ্ন েরললন, পাচেোন সরোর পস 

পদলবর পূর্বািলল প  অতোিার িালালে, পস চর্ষল ়ে আপচন চে চেেু প লর্লেন? 

  

চনিন আলগা  ালর্ র্লললন, অর্বেই প লর্চে! পাচেোন আর  ারলতর মলধে  চদ 

পোলনা সমসোর সষচটির হ ়ে, তা হলল তালত আমালদর মাো গলালনা চঠে ন ়ে।  আমালদর 

োলে দুচট পদবই সমান।  পতামালদর মলধে এেটা চিপাচক্ষে তর্ঠলে রাজধনচতে সমাধান 

েলর পফলা উচিত।  এই দুচট পদলব আর্ার  ুদ্ধ লাগুে, তা আমরা িাই না, আবা েচর 

পতামরাও িাও না! 

  

ইচন্দরা র্লললন, সমসোটা  ারত ও পাচেোলনর মলধে ন ়ে।  পাচেোলনর অ েতলরই।  

পসখালন নষবিংস গণহতো িলললে।  পতামার পদলবর সািংর্াচদেরাই পস সর্ চর্েষত খর্র 
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প্রোব েলরলে।  আনটচন মোসোলরনহালসর ‘দা পরপ অফ র্ািংলালদব’ নালম র্ই 

পর্চরল ়েলে, তালত পজনালরল ই ়োচহ ়োর পসনার্াচহনীলে চহটলালরর নাৎসী র্াচহনীর সলে 

তুলনা পদও ়ো হল ়েলে।  

  

চনিন সূক্ষ্ম চর্দ্রূলপর হাচস চদল ়ে র্লললন, এটা  চদ পাচেোলনর অ েতরীণ র্োপার হ ়ে, 

তাহলল তালত আমালদরও মাো গলালনা উচিত ন ়ে।  পতামালদরও মাো গলালনা উচিত 

ন ়ে, তাই ন ়ে চে? 

  

ইচন্দরা র্লললন, ইল ়োর এলিললচন্স, দুচট পদলবর মলধে  ুদ্ধ লাগলল সারা পষচের্ী উচিগ্ন 

হ ়ে।  আর পোলনা এেচট পদলবর মলধেই  চদ পসনার্াচহনী লক্ষ লক্ষ সাধারণ নাগচরেলে 

খুন েলর, চর্লবষ পোলনা ধমবী ়ে চেিংর্া রাজধনচতে মতর্াদসম্প্ন  মানুষলদর চনচশ্চহ্ন েলর 

চদলত িা ়ে, তা চনল ়ে সারা পষচের্ীর মাোর্েো োেলর্ না।  এটা শুধু রাজনীচতর প্রশ্ন ন ়ে।  

মানর্তার প্রশ্ন।  এটা এখুচন র্ন্ধ েরা দরোর।  পস জনে আপনালদর উলদোগ পনও ়ো 

উচিত,  ালত পূর্ব পাচেোলনর চনর্াচিত পনতালদর সলে পাচেোনী সামচরে বাসেরা 

অচর্ললম্ব আললািনা ়ে র্লস।  পবখ মুচজর্লে মুচক্ত পদর্ার জনে আপনারাই িাপ চদলত 

পালরন।  

  

চনিন র্লললন, আচম এখনও রু্ঝলত পারচে না।  পস জনে  ারত এত পর্চব িিল হলে 

পেন? এই চর্ষল ়ে রাষ্ট্রপুলি পতা আললািনা হলেই।  

  

ইচন্দরা র্লললন,  ারলতর চর্িচলত হর্ার প্রধান োরণ এর মলধেই সীমাত পপচরল ়ে প্রা ়ে 

এে পোচট বরণােবী  ারলত িলল এলসলে।  আমরা এই চর্পুল জনসিংখোর  ার সহে 

েরলর্া েী 

  

চনিন র্লললন, পস পতা র্লটই।  পস পতা র্লটই।  পসলনটর পেলনচড চগল ়ে বরণােবী 

চবচর্রগুচল পদলখ এলসলেন।  আমরা পতা খাদে চদচে, অেব সাহা ে চদচে, েম্বল পাঠাচে! 
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ইচন্দরা র্লললন চর্চ ্ন  রালষ্ট্রর োে পেলে সাহা ে আমরা পাচে র্লট, চেন্তু পাচেোন 

তার জনসিংখো েমার্ার জনে লক্ষ লক্ষ মানুষলে পঠলল  ারলত পাচঠল ়ে পদলর্, আর আমরা 

তালদর খাইল ়ে পচরল ়ে  ালর্া, এরেম েতোল িললর্? 

  

চনিন র্লললন, প্রল ়োজলন আমরা সাহাল ের পচরমাণ র্াচড়েল ়ে পদলর্া! 

  

আরক্ত মুলখ ইচন্দরা র্লললন, মাননী ়ে পপ্রচসলডন্ট,  ারত গচরর্ পদব চঠেই, পদলবর 

সমে মানুষলেই আমরা খাও ়োলত পাচর না, এর ওপর এে পোচট বরণােবী এলল আমরা 

চর্লশ্বর সাহা ে চনলত র্াধে।  চেন্তু আচম আপনার োলে চ লক্ষর পাত্র চনল ়ে আচসচন।  

চ লক্ষর পচরমাণ।  র্াচড়েল ়ে চদলতও অনুলরাধ েরচে না।  আমরা িাইচে, এই সমসোর এেটা 

স্থ্া ়েী সমাধান।  এেচদলে আপনারা বরণােবীলদর জনে সাহা ে পাঠালর্ন, অনেচদলে 

পাচেোনী অতোিারী পসনার্াচহনীর হালত আরও অস্ত্র তুলল পদলর্ন, এ পেমন নীচত? 

  

চনিন সহালসে র্লললন, আপনার বাচড়েটা অপূর্ব সুন্দর! ইচি ়োলত চে এখলনা মসচলন 

হ ়ে? ো্মশীলরর সলে নাচে সুইটসারলোলির খুর্ চমল আলে? 

  

পরচদন পসলক্রটাচর অফ পস্টট রজালসবর সলে চেেুক্ষণ তর্ঠে হললা ইচন্দরার, তালত অলনে 

চেেু পচরষ্কার হললা।  রজাসব িােঁোলোলা মানুষ।  চতচন দু’িার েোর পরই র্লললন, 

সম্মানী ়ো প্রধানমন্ত্রী চে জালনন প  আজ, আপনার সলে  খন আচম েো র্লচে, চঠে এই 

সমল ়েই পাচেোনী পপ্রচসলডন্ট ই ়োচহ ়ো খালনর চর্লবষ দূত চহলসলর্ চমিঃ  ুলট্টা িীলন চমিঃ 

িু-এন লাইল ়ের সলে আললািনা ়ে র্লসলেন! 

  

ইচন্দরা েচম্ভত হল ়ে পগললন, চদচিলত র আলগ পেলে এর সামানে ইচেতও পা ়েচন? 

ও ়োচবিংটলনর দূতার্াসও তালে পোলনা খর্র পদ ়েচন! 

  

রজাসব র্লললন, েল ়েে ঘণ্টা আলগ চপচেিং এ ়োরলপালটব প্রা ়ে দু’হাজার িীনা তরুণ-তরুণী।  

গান পগল ়ে চমিঃ  ুলট্টালে সিংর্ধবনা জাচনল ়েলেন।  
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ইচন্দরার মুলখ আর্ার অপমালনর োপ পড়েললা।  চতচন আলমচরো ়ে পদাপবণ েরার সমল ়ে 

পতা চেেু  ারতী ়ে োড়ো আলমচরোন জনসাধারণ পতা তােঁলে পোলনা সিংর্ধবনাই জানা ়েচন! 

 ারলতর প্রচত সাধারণ আলমচরোনলদরও পোলনা সহানু ূচত পনই? দূতার্াস ও 

েনসুেললটগুচল অপদােব, তারা  ারলতর র্ক্তর্ে চঠে মতন তুলল ধরলত পালর চন 

এখানোর জনগলণর োলে, অোলমচরোর গা ়েে-চবল্পী-েচর্রা র্ািংলালদব বরণােবীলদর 

জনে িােঁদা তুললে, প্রিার িালালে, তা হলল পতা এখালন সহানু ূচতসম্প্ন  মানুষ চেেু 

আলে।  

  

রজালসবর সলে েো র্লল পর্াঝা পগল, িীন-পাচেোন-আলমচরো চমলল এেটা চত্রপাচক্ষে 

বচক্ত হলত িলললে।  েল ়েেটা অদু্ভত প াগাল াগও ঘলট পগলে এর মলধে।  মাঝখালন 

প্রিাচরত হল ়েচেল প  মাও পস তুিং-এর প াগে উত্তরাচধোরী চলন চপ আও।  এই চলন চপ 

আও অতেত উগ্র আলমচরো-চর্লরাধী,  ারলতর উগ্রপন্থী নেবাল চর্প্লর্ীলদরও চতচন 

পদ্রাণািা ব।  পসই চলন চপ আও রহসেজনে  ালর্ হঠাৎ অতধবান েলরলেন।  পেউ র্ললে 

চতচন গুরুতর অসুস্থ্, পেউ র্ললে মষত, আর্ার পেউ র্ললে হঠাৎ িীলনর ক্ষমতা দখল 

েরলত চগল ়ে র্েেব হল ়ে চতচন িীন পেলড়ে পাচলল ়ে পগলেন।  পমাট েো, চলন চপ আও সলর 

 ার্ার ফলল িীলন আলমচরোর প্রলর্লবর পে ততচর হল ়ে পগলে, পাচেোলনর মাধেলম 

চেচসিংগালরর পদৌলতে চনিলনর িীন-সফর আস্ন ।  এই রেম এেটা পচরচস্থ্চতলত পোলনা 

োরলণই র্তবমান পাচেোন সরোরলে পদিুেত েরলত িা ়ে না আলমচরো।  চহটলালরর 

ইহুচদ চনধলন আজও সমগ্র পচশ্চম দুচন ়ো অশ্রু চর্সজবন েলর, অসিংখে র্ই পলখা হ ়ে, 

চফল্ম পতালা হ ়ে, তার োরণ ইহুচদরা ধনী এর্িং পশ্বতাে।  এচব ়োর েল ়েে লক্ষ গচরর্ 

মুসলমান-চহন্দু চনহত হলল মাচেবন সরোর তা চনল ়ে মাতামাচত েরলত  ালর্ পেন? 

গচরর্রা পতা এমচনলতই মলর! 

  

চনিন চনলজর মুলখ  া র্ললত িানচন, তা রজাসবলে চদল ়ে র্লাললন।  পাচেোলনর সলে 

আলমচরোর প  অস্ত্র সরর্রালহর িুচক্ত আলে, তা আলমচরো রক্ষা েলর  ালর্, পস অস্ত্র 

পাচেোনীরা প মন  ালর্ই র্ের্হার েরুে না পেন! পসাচ ল ়েত ইউচন ়োলনর সলে 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 872 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 ারলতর তমত্রী িুচক্ত েদ্মনালম সামচরে িুচক্ত হল ়েলে, পসই  ারত এখন আর্ার চনলবজ্জ 

 ালর্ পচশ্চমী পদবগুচলর োলে সমেবন িাইলত আলস পেন?  ারত চে গালেরও খালর্, 

তলারও েুলড়োলর্?  পমাটেো, পাচেোলনর সলে  ারলতর এখন  ুদ্ধ র্ােঁধালনা পমালটই 

সুচর্লর্িনার োজ হলর্ না, পাচেোলনর পলক্ষ অলনে র্নু্ধ আলে।   ুদ্ধ র্াচধল ়ে  ারত 

 ূখলণ্ড  চদ পসাচ ল ়েত ইউচন ়োনলে পটলন আনা হ ়ে, তাহলল পসখালন আর এেচট 

চ ল ়েৎনাম হলর্।  

  

রজালসবর সলে তর্ঠলের পর চনিলনর সলে আর্ার তনবল ালজ চমচলত হললন ইচন্দরা।  

আনুষ্ঠাচনে সর্ চেেুই হললা, চেন্তু  ুক্ত চর্র্ষচত পর্রুললা না–অেবাৎ ইচন্দরার আলমচরো ়ে 

আগমলনর ফলাফল বূনে।  

  

ইচন্দরা চঠে েরললন, আলমচরোর সাধারণ মানুলষর োলে  তদূর সম্ভর্ সচতেোলরর 

র্াের্ চিত্রচট রু্চঝল ়ে চদল ়ে  ালর্ন।  এটা  ারত-পাচেোলনর েূটধনচতে লড়োই ন ়ে, 

সামচ ়েে প্রাধালনের চর্ষ ়েও ন ়ে, এটা েল ়েে পোচট মানুলষর জীর্ন-মরলণর প্রশ্ন।  

পাচেোলন  া িললে, তা পজলনাসাইড, পষচের্ীর সমে শু রু্চদ্ধসম্প্ন  মানুলষরই এটা র্ন্ধ 

েরার জনে প্রচতর্াদ জানালনা উচিত।  

  

আলমচরোর পপ্রস ও চট চ  অতেত বচক্তবালী চমচড ়ো।  আলমচরোর  ুর্সমাজ চ ল ়েনাম 

 ুদ্ধলে তনচতে সমেবন পদ ়েচন।  এখানোর সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার সমেবে, চর্প্ন লদর 

সাহা ে েরার র্োপালর তালদর োপবণে পনই।  সুতরািং জনমানলসর প্রচতফলন চহলসলর্ 

চমচড ়ো  চদ প্রর্ল  ালর্ িাপ পদ ়ে, তা হলল আলমচরোন সরোর র্তবমান নীচত র্দল 

েরলত র্াধে হলত পালর।  

  

পসই জনেই ইচন্দরা র্ক্তষতা েলরলেন পপ্রস লালর্, গীজবা ়ে।  পসই উলদ্দলবেই চতচন এলসলেন 

চনউ ই ়েলেব।  এখালন চতচন েলমচর্ ়ো চর্শ্বচর্দোলল ়ে র্ক্তষতা পদলর্ন, নোবনাল পনটও ়োলেব 

চট চ  সাক্ষাৎোরও চনচদবটির হল ়ে আলে।  

  

পহালটলল পপৌেঁলে ইচন্দরা চনলজর ঘলরর দরজা র্ন্ধ েলর চেেুক্ষণ চর্শ্রাম চনললন।  
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চেেু  ারতী ়ে এখালনও তােঁর জনে অলপক্ষা েলর আলে।  খাচনে পলর স্নান পসলর চতচন 

তালদর সামলন এলস র্সললন।  তালদর নানা প্রলশ্নর উত্তলর ইচন্দরা  ুলদ্ধর প্রসে এচড়েল ়ে 

পগললন।  এের্ারও পূর্ব পাচেোলনর র্দলল র্ািংলালদব নামচট উচ্চারণ েরললন না।  

র্ারর্ার পজার চদল ়ে র্লললন, মলন রাখলর্ন আমরা গচরর্ হললও চেেুলতই আত্মসম্মান 

চর্সজবন পদলর্া না।  স্বাধীনতার িচিব র্েলর  ারত গণতন্ত্র চটচেল ়ে পরলখলে, এ প বত 

পষচের্ীর পোলনা র্ষহৎ বচক্তর োলে মাো চনিু েলরচন।  

  

েলচম্ব ়ো চর্শ্বচর্দোলল ়ের র্ক্তষতা ়ে ইচন্দরার সুর অলনে িড়ো হললা।  চতচন র্লললন,  ারত 

ও পাচেোলনর দাচ ়েত্ব সমান ালর্ পদখার পিটিরা েরলে আলমচরোন সরোর, এটা েী 

ধরলনর  ুচক্ত? পাচেোন তার চনলজর পলােলদর মারলে, পসখানোর জনসিংখোর এেটা 

চর্রাট অিংব র্াধে হল ়ে এলস আশ্র ়ে চনলে  ারতর্লষব, মানচর্েতার খাচতলর  ারত তালদর 

খাও ়োলে-পরালে, এর পোলনাটাই পতা অসতে ন ়ে! তরু্ এই সিংেট সষচটিরলত  ারত ও 

পাচেোলনর সমান দাচ ়েত্ব! 

  

চট চ  সাক্ষাৎোলর ইচন্দরা র্লললন,  ারলতর তধল বর এেটা সীমা আলে! িীন এর্িং 

আলমচরো পাচেোনলে অস্ত্র সাহা ে েরললও চেেু আলস  া ়ে না,  ারত এই সমসোর 

সমাধান।  েরলর্ই! সর্াই রাজধনচতে সমাধালনর েো র্ললে।  চেন্তু পূর্ব পাচেোলনর 

চনর্বাচিত পনতালদর সলেই আললািনা েলর পস সমাধান আনলত হলর্! পচশ্চম পাচেোলনর 

রু্চদ্ধজীর্ীরা প বত পবখ মুচজলর্র মুচক্তর দাচর্লত চর্র্ষচত চদল ়েলেন, অেি আলমচরোন 

সরোর ওেঁর মুচক্তর জনে পোলনা পিটিরাই েরলর্ না? 

  

আলমচরো পেলে ইচন্দরা এললন ফ্রালন্স।  পোচরলসর ওচলব চর্মানর্ন্দলর তােঁলে স্বাগত 

জানাললন প্রধানমন্ত্রী জজব পেঁচপদু।  

  

অল্প র্ল ়েলস সুইজারলোলি োোর সম ়ে ইচন্দরা ফরাসী  াষা  াললাই রি েলরচেললন।  

পদা াষীর দরোর হললা না, পেঁচপদুর সলে সরাসচর েো শুরু েরললন।  জজব পেঁচপদু 

সিংস্কষচতর্ান পুরুষ, রূপসী নারীলদর প্রচত ফরাসীলদর আচদলখেতা সুচর্খোত, চতচন মহা 
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আড়েম্বলরর সলে ইচন্দরার সিংর্ধবনার র্ের্স্থ্া েরললন।  তার উত্তলর ইচন্দরা র্লললন, 

প্রলতেের্ার ফরাসী পদলব এললই তােঁর চবহরন হ ়ে।  োরণ, ফ্রান্স পতা শুধু এেচট পদব 

ন ়ে।  ফ্রান্স তার পিল ়েও র্ড়ে।  ফ্রান্স এেচট আদবব।  সারা পষচের্ীলত সামে-ধমত্রী-স্বাধীনতার 

স্বন প্রেম পদচখল ়েলে এই পদব।  

  

ইচন্দরার র্ার্ার সলে র্েচক্তগত পচরি ়ে চেল জজব পেঁচপদুর।  ইচন্দরার প্রচত তােঁর র্ের্হার 

চেেুটা পস্নহচমচশ্রত।  ইচন্দরা তােঁলে আতচরে  ালর্ র্লললন, আচম এখন েী েরলর্া, তা 

র্ললত পালরন? আচম প ন এেটা আলগ্ন ়েচগচরর ওপর র্লস আচে।  আমার পদলবর অলনে 

পলাে  ুদ্ধ  ুদ্ধ র্লল লাফালে।  চেন্তু এেটা দীঘবস্থ্া ়েী  ুলদ্ধ জচড়েল ়ে পড়েললও প  পদবটার 

সর্বনাব হল ়ে  ালর্, তা চে আচম রু্চঝ না? এ চদলে প্রা ়ে এে পোচট বরণােবীর পর্াঝা 

োেঁলধ চনল ়ে র্লস আচে।  সচতে েো র্ললত চে, এত পলালের চঠেঠাে র্াসস্থ্ান এখলনা 

আমরা চদলত পাচর চন, খাদে।  র্ণ্টলনর র্ের্স্থ্াপনালতও অলনে ত্রুচট আলে।  অলনলে 

েচড়েল ়ে পড়েলে চবচর্লরর র্াইলর, তারা অলনলেই স্থ্ানী ়ে  ালর্ েম মজুচরলত োজ েরলে।  

এমচনলতই আমালদর পদলব পর্োলরর সিংখো চর্রাট, তার ওপলর  চদ এই সর্ বরণােবীরা 

প্রচতল াচগতা ়ে পনলম পলড়ে, তা হলল প -লোলনাচদন চর্লক্ষা  শুরু হল ়ে  ালর্।  এই 

বরণােবীরা েলর্ পদলব চফরলর্ তার  চদ চনশ্চ ়েতা না োলে, তা হলল স্থ্ানী ়ে পলাে েতচদন 

এলদর সহে েরলর্? তার ওপলর আমালদর পদলব সাম্প্রদাচ ়েে সমসো আলে।  তুে 

উপললক্ষ দাো র্াধলত পালর।  দাো র্াধার্ার জনে পাচেোনও পিটিরা িালালর্ই।  শুধু পচশ্চম 

র্ািংলালতই এ প বত এে হাজার পাচেোনী ির ধরা পলড়েলে।  হঠাৎ  চদ সারা পদলব র্ড়ে 

আোলরর দাো পর্লধ  া ়ে, তা হলল েত অসহা ়ে মানুষ প  মরলর্ তার ই ়েত্তা পনই।  এই 

অর্স্থ্া ়ে পূর্ব পাচেোলনর সমসো চেেুলতই চজইল ়ে রাখা  া ়ে না।  

  

পচশ্চমী বচক্তলগাষ্ঠীর অত ুবক্ত ফ্রালন্সর প্রধানমন্ত্রী ইচন্দরালে র্ড়ে পোলনা আশ্বাস চদলত 

পারললন না।  তলর্ পেঁচপদু এইটুেু  রসা চদললন প   ুদ্ধ র্াধলল ফ্রান্স পোলনা অস্ত্র 

সরর্রাহ েরলর্ না পাচেোনলে।  এর্িং বরণােবীলদর জনে সাহা ে দালনর পচরমাণ 

র্াড়োলর্।  
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পোচরলস র্লস ইচন্দরা এেচট  াললা খর্র পপললন।  

  

জনার্  ুলট্টা চপচেিং-এ চগল ়ে িীলনর পনতালদর সলে  তই দহরম মহরম েরুন, িু-এন 

লাইলে খুচব েরার  তই র্ের্স্থ্া চনন না পেন, তরু্ চতচন পোলনা প ৌে চর্র্ষচত আদা ়ে 

েরলত পালরন চন।  পগাপন সিংর্াদ চেল এই প   ারত প মন পসাচ ল ়েত ইউচন ়োলনর 

সলে েুচড়ে র্েলরর তমত্রী িুচক্ত েলরলে, পসরেম পাচেোনও িীলনর সলে এেটা তমত্রী 

িুচক্ত আদা ়ে েরলত িা ়ে,  ালত পাচেোলনর চর্পলদ িীন সামচরে বচক্ত চনল ়ে পালব 

দােঁড়োলত তনচতে  ালর্ র্াধে োলে।  চেন্তু িীলনর পনতারা প্রোলবে অতত পসরেম পোলনা 

িুচক্ত পঘাষণা েলরন চন।   ুলট্টার পদৌতেলেও খুর্ সােবে র্লা  া ়ে না।  

  

িীলনর সলে সম্পেব স্বা াচর্ে েরার খুর্ ইলে ইচন্দরার।  পদলবর উত্তর-পূর্ব সীমাত জুলড়ে 

চর্বাল তসনের্াচহনী পমাতাল ়েন খরি তা হলল েমালনা  া ়ে।  পদলবর উগ্রপন্থী চর্প্লর্ীলদরও 

তালত ঠাণ্ডা েরা  ালর্।  িু-এন লাইল ়ের সলে চতচন এের্ার আললািনা ়ে র্সলত িান।  

পেঁচপদুলে চতচন।  অনুলরাধ েরললন, এই র্োপালর  চদ পোলনারেম মধেস্থ্তা েলর সাহা ে 

েরলত পালরন।  

  

পোচরস োড়োর আলগ ইচন্দরা পগললন চপতষর্নু্ধ, প্রখোত পলখে আলন্দ্র মাললরার সলে পদখা 

েরলত।  এেোলল চতচন ফরাসী সরোলরর মন্ত্রীও চেললন।   লেটির র্ল ়েস হল ়েলে মাললরার, 

তরু্ সর্ র্োপালরই উৎসাহ প্রর্ল।  চতচন র্লললন, পূর্ব পাচেোলনর মানুষ স্বাধীনতা 

িাইলে, পেন ওলদর স্বাধীনতা পদও ়ো হলর্ না? আচম সর্ সম ়ে স্বাধীনতার সমেবে।  

র্ািংলালদব চনল ়ে  ুদ্ধ র্াধলল আচম চনলজ র্ন্দুে চনল ়ে ওলদর পালব চগল ়ে দােঁড়োলর্া।  

  

আলাপিাচরর সম ়ে ইচন্দরালে এেটু পর্ালদবার চর্খোত লাল মদে পান েরার্ার জনে 

পীড়োপীচড়ে েরলত েরলত এে সম ়ে মাললরা মুিচে পহলস র্লললন, এ র্ের পনার্ল 

পুরস্কার পপল পার্ললা পনরুদা।  হুিঃ! তুচম ওর েচর্তা-টচর্তা চেেু পলড়েলো নাচে? সম ়ে 

পপলল পলড়ে পদলখা! 
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এরপর পচশ্চম জামবাচনলত চগল ়ে উইচল োনলটর োলে প্রা ়ে এেইরেম েো শুনলত হললা 

ইচন্দরালে।  নাৎসী অতোিালরর স্মষচত প -লদলব এখলনা, দগদগ েরলে, তারাও এখন পূর্ব 

পাচেোলনর চনরীহ মানুলষর চনধন চনল ়ে পর্চব মাো ঘামালত রাচজ ন ়ে।  মানর্তার পিল ়েও 

রাজনীচত অলনে র্ড়ে।  

  

র্েো এর্িং অপমানলর্ালধর সলে সলে এেটা দষঢ়ে প্রচতোও পজলগ ওলঠ।  পসইরেম 

মলনা ার্ চনল ়ে ইচন্দরা েুচড়ে চদন পর চফলর এললন চদচিলত।  এ ়োরলপালটব তােঁর 

েোচর্লনলটর সদসেরা প্রশ্ন তুলললা, এরপর েী?  ুদ্ধ োড়ো আর চে পোলনা সমাধান 

আলে? 

  

ইচন্দরা র্লললন, আমার এতগুচল পদব পঘারার এেটাই সুফল আপনালদর জানালত পাচর।  

আচম সর্াইলেই রু্চঝল ়ে চদল ়ে এলসচে প  পাচেোন সমসোর পোলনা পজাড়োতাচল সমাধান 

েরা  ালর্ না।   চদ সিংেট পমটালত হ ়ে, পূর্ব পাচেোলনর জনসাধারলণর মতামত চনল ়েই 

তা পমটালত হলর্।  বরণােবীলদর আমরা তালদর পদলব পফরত পাঠালর্াই! আপনালদর এখন 

 ুলদ্ধর েো চিতা েরর্ার দরোর পনই।  তার আলগ পদলবর মানুষলদর পর্াঝালনা দরোর, 

এই দুিঃসমল ়ে চেেুলতই প ন জাতী ়ে সিংহচতলত ফাটল না ধলর।  পোলনা রেম উস্কাচনলতই 

প ন সাম্প্রদাচ ়েে দাো না র্ালধ।  আপনারা প   ার এলাো ়ে চগল ়ে এই েো প্রিার েরুন।  

  

এেজন প্রশ্ন েরললা, আপচন এখলনা র্ািংলালদবলে স্বীেষচত পদলর্ন না? 

  

ইচন্দরা িুপ েলর রইললন।  সাতিচিব সালল  ারত দু’খণ্ড হল ়েলে।  এর্ার চতন খণ্ড হলর্, 

পস দাচ ়েত্ব চতচন চে সহলজ চনলত পালরন? এরপর  চদ আরও খণ্ড খণ্ড হলত োলে? তাহলল 

ইচতহাস চে তােঁলে ক্ষমা েরলর্? 

  

িু ়ো্ন তম জ্চদনচট চতচন চনচরচর্চললত র্াচড়েলত োটাললন।  

  

মাোর ওপর সর্ সম ়ে প ন এেটা চর্রাট পর্াঝা।  সীমালত সিংঘষব চদন চদন প মন র্াড়েলে, 

তালত প -লোলনা সম ়ে হঠাৎ  ুদ্ধ পর্েঁলধ প লত পালর।   ুদ্ধ  চদ লালগ, তা েতচদন িললর্? 
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চ ল ়েৎনালমর দষটিরাত মলন পড়েললই আতঙ্ক হ ়ে।  এ র্ের র্নো ও প্রােষচতে চর্প বল ়ে 

অেবধনচতে অর্স্থ্া পর্ব দুর্বল হল ়ে আলে, এর পর এেটা দীঘবস্থ্া ়েী  ুদ্ধ িালালত পগলল 

পদউচল ়ো হল ়ে প লত হলর্, পদলব িরম উেেলা আসলর্, গণতন্ত্র উেল্ন   ালর্।  পচশ্চমী 

বচক্তগুচল পসটাই িা ়ে।  

  

পদলব চফলর ইচন্দরা এেটা র্োপার অনু র্ েরললন।  চর্লরাধী দলগুচল তালে আর 

আক্রমণ।  েরলে না।   ারা েিংলগ্রসলে সমেবন েলর না, র্েচক্তগত  ালর্ও পনহরু-েনোলে 

অপেন্দ েলর, তারাও চনলজর পদলবর প্রধানমন্ত্রীলে অনে পদলব অপমাচনত র্া প্রতোখোত 

হলত পদখলল খুচব হ ়ে না।  এত সিংেলটর মলধেও ইচন্দরার সিং মলে প্রবিংসা েরলত হ ়ে।  

সাম্প্রদাচ ়েে দল চেিংর্া র্ামপন্থী দলগুচলও র্ািংলালদলবর প্রলশ্ন সরোরচর্লরাধী ন ়ে।  

র্াষচট্ট চেিংর্া প ়েষচট্টর  ুলদ্ধর সম ়েও সারা পদলব এরেম সর্বদলী ়ে ঐেে পদখা  া ়ে চন।  

র্ািংলালদলবর পোচট পোচট মানুলষর চন বাতলন সেললই আলর্গমচেত।  

  

এেচদন েলোতা ়ে এেটা জনস া েরলত এললন ইচন্দরা।  

  

পচশ্চম র্ািংলা ়ে চর্ধানস া প লঙ চদল ়ে রাষ্ট্রপচতর বাসন জাচর েরা হল ়েলে, পেলন্দ্রর 

প্রচতচনচধ চহলসলর্ চসদ্ধােববঙ্কর রা ়েলে পাঠালনা হল ়েলে সরোচর োজেমব পচরিালনার 

জনে।  র্ামপন্থী দলগুচল এজনে দারুণ কু্ষি, তারা অচর্ললম্ব চনর্বািন দাচর্ েলরলে।  

অচতর্াম চর্প্লর্ী নেবালপন্থীরা এখলনা পুলরাপুচর দচমত হ ়েচন, িারু মজুমদার পাচলল ়ে 

পাচলল ়ে পর্ড়োলেন।  েলোতা ়ে গণ্ডলগাল পললগই োলে।  

  

চেন্তু এর্ার ইচন্দরালে পেউ পোলনা োললা পতাো পদখাললা না, র্ামপন্থীরা পোলনা 

প্রচতর্াদ চমচেললর আল ়োজন েলরচন।  ম ়েদালনর চর্বাল জনস া ়ে ইচন্দরার  াষলণর 

সম ়ে সসম্ভ্রম চনেিতা চর্রাজ েরলত লাগললা।  চসদ্ধােব রাল ়ের োলে আলগই ইচন্দরা খর্র 

পপল ়েলেন প  অলনে অেিংলগ্রসীও তােঁর আজলের চমচটিং শুনলত এলসলেন।  
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এই স ালতও ইচন্দরা র্ািংলালদব সমসোর পোলনা স্পটির সমাধালনর ইচেত চদলত পারললন 

না।   ুলদ্ধর পোলনা উলিখ পনই।  পদলবর মানুষলে চতচন আরও আত্মতোগ েরার জনে 

প্রস্তুত হলত আ্ান জানাললন।  

  

চমচটিং পসলর ইচন্দরা এললন রাজ র্লন।  এখালন চবল্পী, সাচহচতেে, চিত্রতারোলদর সলে 

তােঁর ঘলরা ়ো আললািনার েো।  ম ়েদালন র্ক্তষতা েলর এলস ইচন্দরা চেেুটা লাত।  

ওচডেলন পদও ়ো পপপার নোপচেন চদল ়ে মুখ মুেলত মুেলত চতচন সামলনর েল ়েে জলনর 

চদলে তাচেল ়ে র্লললন, এ রালজের সািংস্কষচতে পচরচস্থ্চত পেমন, আপনারাই র্লুন, আচম 

শুচন।  আো, এখালন চমচটিং শুরু হর্ার আলগ প  পোরাস গান হ ়ে, তা র্েলরর পর র্ের 

এেই রেম পেন? এখালন চে নতুন গান চেেু হ ়ে চন? গুরুলদর্ রর্ীন্দ্রনালের পর আর 

পেউ গান পললখন না? 

  

এখন সিংস্কষচত চনল ়ে আললািনা ়ে োরুর মন পনই।  েো ়ে েো ়ে  ুলদ্ধর প্রসে এলসই 

পগল।  মাোর ওপলর  ুলদ্ধর ো ়ো।  েলোতা ়ে গত এে মাস ধলর চন ়ে চমত অপ্রদীলপর 

মহড়ো িললে।  সীমাতসিংঘষব সীমাত োচড়েল ়ে প্রা ়েই ঢুলে পড়েলে প তলর।  এই পতা 

েল ়েেচদন আলে র্ ়েড়োর োলে পাচেোনী সোর্ার পজলটর সলে  ারতী ়ে নোলটর 

মুলখামুচখ লড়োই হল ়েলে, দুচট পাে চর্মান পবষপ বত প লঙ পলড়েলে  ারলতর  ূচমলত।  

এটা খর্লরর োগলজর গুজর্ র্া আোবর্াণীর অচতবল ়োচক্ত ন ়ে, োরণ র্ন্দী পাইলট 

দু’জলনর েচর্ও োপা হল ়েলে।  ওচদলে চহচল সীমালত পাে পফৌজ অলনেখাচন ঢুলে এলস 

সাধারণ নাগচরেলদর প্রিুর ক্ষ ়েক্ষচত েলর পগলে।  মুচক্তল াদ্ধারা প্রা ়েই দাচর্ েলর প , 

র্ািংলালদলবর অ েতলর ঢুলে তারা অলনে জা ়েগা দখল েলর চনল ়েলে, তাই-ই র্া 

েতখাচন সতে।  সর্বাত্মে  ুদ্ধ চে আস্ন ? 

  

ইচন্দরা র্লললন,  ুদ্ধ েলর্ হলর্ চেিংর্া আলদৌ হলর্ চে না, পসটা র্ড়ে েো ন ়ে, র্ড়ে েো 

হললা,  ুলদ্ধর িাপ আমরা সহে েরলত পারলর্া চে না।  তসনেরা হাচত ়োর চনল ়ে লড়োই েলর 

র্লট, চেন্তু চসচ চল ়োনলদরও অলনে দাচ ়েত্ব চনলত হ ়ে।  আমালদর পদলব েত রেম জচটল 
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সমসো, সীমালত লক্ষ লক্ষ বরণােবী, এর মলধে আমালদর মাো ঠাণ্ডা রাখাই আসল 

দরোর।  

  

তারপর চতচন স্মষচতিারলণর  চেলত র্লললন, চিতী ়ে মহা ুলদ্ধর সম ়ে আচম চেেুচদলনর 

জনে লণ্ডলন আটো পলড়ে চগল ়েচেলাম।  তখন লণ্ডলন চন ়েচমত পর্ামা পড়েলে।  তরু্ চেচটব 

সরোর সমে েনসাটব হলগুললা পখালা রাখলতন, পলালের চটচেট লাগলতা না।  পর্ামা 

পড়োর এেটু চর্রচত হললই পলালে র্াজনা শুনলত েুলট প ত।  উলিগ, দুচশ্চতার সম ়ে 

গানর্াজনা পবানার খুর্ই উপোচরতা আলে।  আপনারা  ােঁরা পলখে-চবল্পী, আপনালদর 

পদখলত হলর্,  ালত পদলবর মানুষ  ুলদ্ধর উ্াদনা ়ে না পমলত ওলঠ।  

  

এই রেম েো িললে, হঠাৎ হলঘলরর দরজা ়ে সামলন পুলরাদস্তুর সামচরে পপাবাে পরা 

এেজন চবখ এলস দােঁড়োললা।  দু’এেজন অর্াে হল ়ে চফসচফস েলর র্লললা, ইচন পতা 

পলফলটনান্ট পজনালরল অলরারা।  আচমবর ইস্টানব েমালণ্ডর প্রধান।  

  

পলফলটনান্ট পজনালরল অলরারা এেটা সোলুট চদল ়ে এচগল ়ে এললন প তলর।  তারপর 

ইচন্দরার হালত এেটা চিরেুট চদললন।  

  

পোট্ট এেচট োগজ, পসচট পড়েলত এে চমচনলটর পর্চব লাগার েো ন ়ে।  তরু্ ইচন্দরা 

পসটার চদলে পিল ়ে রইললন চতন-িার চমচনট।  তারপর োগজটা  ােঁজ েরলত লাগললন।  

আট  ােঁজ–পষাললা  ােঁজ েরার পর পসটালে চেেঁলড়ে পফলললন েুচট েুচট েলর।  

  

তােঁর মুলখর এেটা পরখাও োেঁপললা না।  উত্তমেুমালরর সলে চতচন এেটা েো র্ললত 

র্ললত পেলম চগল ়েচেললন, পসই েোটা পবষ েরললন।  এর মলধে িা-জলখার্ার এলস 

পগল।  

  

ইচন্দরা উলঠ দােঁচড়েল ়ে র্লললন, আপনারা আমালে মাপ েরলর্ন, আচম পর্চবক্ষণ 

আপনালদর সলে েো র্লার সুল াগ আজ পাচে না।  এেটা জরুচর োলজ আমালে একু্ষচন 
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চদচি চফরলত হলর্।  আর্ার পলর পোলনাও এেচদন আপনালদর সলে অলনেক্ষণ গল্প েরা 

 ালর্।  আপনারা িা খান।  আচম আচস।  

  

অলরারার সলে পর্চরল ়ে পগললন ইচন্দরা।  ততক্ষলণ চসদ্ধােব রা ়ে এলসলগলেন পসখালন।  

চতনজলন দ্রুত পাল ়ে হােঁটলত লাগললন।  চসেঁচড়ের োোোচে চগল ়ে ইচন্দরা পদৌড়ে মারললন 

র্াচ্চা পমল ়ের মতন।  র্াইলর এলসই প্রা ়ে লাচফল ়ে উলঠ পড়েললন এেটা চজলপ।  পসাজা 

দমদম।  পসখান পেলে এ ়োর পফালসবর পপ্ললন চদচি।  

  

এে ঘণ্টার মলধেই সারা েলোতা ়ে খর্র েচড়েল ়ে পড়েললা প  পচশ্চম সীমালত পাচেোন 

 ারলতর পােঁিচট বহলর পর্ামারু চর্মান চনল ়ে আক্রমণ েলরলে।  পুলরাপুচর  ুদ্ধ পললগ পগলে।  

পসই জলনেই প্রধানমন্ত্রী তাড়োহুলড়ো েলর চফলর পগললন চদচিলত।  প্রচতরক্ষামন্ত্রী জগজীর্ন 

রাম পাটনা ়ে রল ়েলেন, তােঁলেও একু্ষচন চদচিলত পডলে পাঠালনা হল ়েলে।  

  

পেউ পেউ অর্বে র্লললা,  ারতই আলগ অতচেবলত পচশ্চম সীমাত আক্রমণ েলর এখন 

পাচেোলনর ঘালড়ে পদাষ িাপালে।   ুদ্ধ লাগার্ার এটাই চন ়েম।  পোলনা পদবই চনলজলে 

আক্রমণোরী র্লল স্বীোর েরলত িা ়ে না।  সারা চর্শ্বলে জানা ়ে প  আক্রাত হল ়ে 

প্রচতরক্ষা েরলে।  

  

এর চেেু পলরই রাষ্ট্রপচত সারা পদলব জরুচর অর্স্থ্া জাচর েরললন।  

  

চঠে মধে রালত ইচন্দরা গান্ধী জাচতর উলদ্দলব পর্তার  াষণ চদললন।   ারত-পাচেোন 

আনুষ্ঠাচনে  ুদ্ধ পঘাষণা েলরলে।  

  

 ুদ্ধ, তা হলল সচতেই লাগললা।  

  

 ুলদ্ধ জ ়ে র্া পরাজ ়ে  াই পহাে, দু’পলক্ষরই ক্ষ ়েক্ষচত হ ়ে সাঙ্ঘাচতে।  অনেবে মানুলষর 

েটিরাচজবত সম্পলদর অপি ়ে হ ়ে, সহস্র সহস্র প্রালণর অপি ়ে হ ়ে, তরু্ মানুষ  ুদ্ধ েলর।  

 ুলদ্ধর অস্ত্র গুচল  তক্ষণ দূলর গজবা ়ে, ততক্ষণ সাধারণ মানুষ  ুদ্ধটালে এেটা উৎসর্ 
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মলন েলর প ন।  র্হুললাে ব্লোে আউলটর মলধেও রাো ়ে পর্চরল ়ে পপড়ে আোলবর চদলে 

তাচেল ়ে পর্ামারু চর্মালনর জনে উৎসুে হল ়ে রইললা।  পরচডও িালু রইললা সারা রাত।  

৫৮. ঢাো েোন্টনলমন্ট এলাো 

ঢাো েোন্টনলমন্ট এলাোর প্রা ়ে এে পোলণ এেটা চনজবন জা ়েগা গােপালা চদল ়ে পঘরা, 

োোোচে পোলনা পাো র্াচড়ে পনই।  পসখালন মে র্ড়ে এেটা চবশুগালের তলা ়ে, 

অলনেখাচন।   ূগল ব েিংচক্রট চদল ়ে র্ানালনা হল ়েলে েল ়েেচট ঘর।  নল ম্বর পেলে এই 

চনরাপদ, পগাপন।  জা ়েগাচটলতই সচরল ়ে আনা হল ়েলে পূর্বািললর আচমব েমালির সদর 

দফতর।  উচ্চপদস্থ্ সামচরে অচফসার োড়ো অনেলদর এখালন প্রলর্ব চনলষধ।  

পসনার্াচহনীলত এর নাম টোেচটেোল পহড পো ়োটবার, সিংলক্ষলপ টোে।  

  

বীলতর সন্ধো, র্াতাস পনই র্লল গালের এেচট পাতাও নলড়ে না।  িতুচদবলে পোলনা ব্ 

পনই।  দু’ জন স্টাফ অচফসালরর সলে জুলতা ়ে ব্ তুলল পসই চবশুগােটার নীলি এলস 

পপৌেঁলোললন পজনালরল চন ়োজী।  র্ািংলার বীত তােঁর োলে তুে মলন হ ়ে, চতচন গরম 

পপাবালের প্রল ়োজনী ়েতা অনু র্ েলরন না।  তােঁর পরলন সামার ট্রাউজাসব, এেটা ধূসর 

রলঙর রু্ব বাটব এর্িং গলা ়ে এেটা চসলের স্কাফব জড়োলনা।  সরু চসেঁচড়ে চদল ়ে চতচন নামলত 

লাগললন মাচটর নীলি।  চটউর্ লাইলটর আললা ়ে পসই  ূগ বও চদলনর মতন উজ্জ্বল।  

  

লম্বা েচরডলরর দু’পালব ঘর।  পর পর েল ়েেচট ঘর পার হল ়ে পজনালরল চন ়োজী ঢুেললন 

এেচট প্রবে েলক্ষ।  পস ঘলরর চতন চদলের পদও ়োলই র্ড়ে র্ড়ে মানচিত্র চদল ়ে ঢাো।  এে 

পালব সাচর সাচর েল ়েেচট পটচর্ললর ওপর পটচললফান ও ও ়েোরললস পসট।  পমজর 

পজনালরল সামলসদ, পমজর পজনালরল ফরমান, চর ়োর অোডচমরাল বরীফ এর্িং আরও 

চতচরবজন অচফসার পসখালন আলগ পেলেই উপচস্থ্ত।  সেললই গম্ভীর।  

  

ঘলরর মাঝখালন গটগট েলর এলস দােঁচড়েল ়ে পসনাপচত চন ়োজী উেল গলা ়ে র্লললন, 

িী ়োর আপ! ফাইনাচল দা ও ়োর হোেঁজ চর্গান! 
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চন ়োজীর মুলখ এেটুও দুচশ্চতার পরখা পনই।  র্রিং চতচন পর্ব উৎফুি।  গত েল ়েে সিাহ 

ধলর  ুদ্ধ লাগলর্, চে লাগলর্ না র্া েখন লাগলর্, এই উলিগ তােঁর সহে হচেল না।  মাোর 

ওপর সর্বক্ষণ  ুলদ্ধর সম্ভার্না চনল ়ে র্লস োোর পিল ়ে প্রেষত  ুদ্ধ েরা এেজন প াদ্ধার 

পলক্ষ সহজ।   ুদ্ধ প  এেটা লাগলর্ই এ পতা জানা েো।  অর্লবলষ এলসলে পসই সম ়ে।  

ইচন্দরা গান্ধী  খন চর্লেলল েলোতার ম ়েদালন র্ক্তষতা েরলেন, তখনই রাও ়োলচপচণ্ড 

পেলে পাচেোন পর্তালর সর্বাত্মে  ুদ্ধ পঘাষণা শুরু হল ়ে পগলে।  

  

 ারলতর প্রধানমন্ত্রী ইচন্দরা গান্ধী তলা ়ে তলা ়ে সর্রেম প্রস্তুচত চনললও পতসরা চডলসম্বর 

মধেরাচত্রর আলগ  ুলদ্ধর েো উচ্চারণ েলরন চন, চেন্তু পাচেোলনর পপ্রচসলডন্ট ই ়োচহ ়ো 

খান আর তধ ব রাখলত পারচেললন না, নল ম্বলরর পবষ চদলে রাজধানীলত এেদল িীনা 

প্রচতচনচধর সামলন চতচন হঠাৎ র্ললচেললন, এর পর আমালে আর আপনারা এখালন 

পালর্ন না।  দবচদলনর মলধেই হ ়েলতা আমালে  ুদ্ধলক্ষলত্র প লত হলর্! পসই দবচদনও পূণব 

হললা না।  পূর্ব ও পচশ্চম, দু’চদলেই রণােন খুলল পগল।  

  

চন ়োজী চনলজও  ুদ্ধ শুরু েরার জনে র্েে হল ়ে পলড়েচেললন।  এর আলগ েল ়েের্ারই চতচন 

র্লললেন প   ুদ্ধ শুরু হল ়ে পগলে।   ারতী ়ে পসনারা মুচক্তল াদ্ধালদর সলে চমলব সীমাত 

পপচরল ়ে অলনের্ার হামলা েলরলে, তার সমুচিত জর্ার্ পদর্ার জনে চতচনও পচশ্চম 

র্ািংলার সীমালতর ওচদলে র্াচহনী পাচঠল ়েলেন, র্ ়েরা আর চহচললত প্রিণ্ড সিংঘষব হল ়েলে, 

চনলজলদর েল ়েেচট চর্মান ও টোঙ্ক হারালত হললও  ারতী ়েলদরও েম ক্ষচত হ ়ে চন! 

চন ়োজীর আরও এেচট ধারণা চেল প   ারতী ়েরা আক্রমণ শুরু েরলর্ পচর্ত্র ষলদর 

চদলন।  পসচদন পাচেোনী তসচনে ও েমাণ্ডাররা উৎসর্ পাললনর জনে অসতেব োেলর্।  

রাজধানী পেলেও এই মলমব তােঁলে সার্ধান েলর পদও ়ো হল ়েচেল।  চেন্তু ষলদর চদলন  ুদ্ধ 

লাচগল ়ে র্াঙালী মুসলমানলদর মলন প  আঘাত চদলত িাইলর্ না  ারতী ়ে পক্ষ, পস েো 

তােঁলদর মাো ়ে আলসচন।  

  

সমলর্ত পসনানা ়েেলদর োলে চন ়োজী র্লললন, এর্ার আর আতজাচতে সীমানা 

অচতক্রম েরা না েরার প্রশ্ন পনই! এখন পখালাখুচল  ুদ্ধ।  প্রচতপক্ষলে আমরা শুধু তাচড়েল ়ে 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 883 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চনল ়ে  ালর্া না, প খালন পালর্া পসখালন মারলর্া।  ইনসানািা,এখন পেলে  ুদ্ধ হলর্ 

 ারলতর মাচটলত।  

  

আলগ পেলেই চঠে েলর রাখা ও ়োর স্ট্রোলটচজ আর্ার ঝাচলল ়ে চনললন চন ়োজী।  অলনে 

চদে চর্লর্িনা েলর দুগব প্রচতরক্ষা ধারাচটই পর্লে চনল ়েলেন চতচন।  এই নীচতলত সীমালতর 

বহরগুচললে দুলগব পচরণত েরা হল ়েলে।  এে এেটা দুলগবর মলধে বচক্ত পুিী ূত েলর 

রাখলল পসগুচললে জ ়ে না েলর বত্রুপক্ষ এলগালত পারলর্ না।  দুলগব আত্মরক্ষাোরীলদর 

দমন েরলত হলল আক্রমণোরীলদর সিংখো অলনে পর্চব হও ়ো দরোর।  এে এেটা দুগব 

অর্লরাধ েলর বত্রুপক্ষ  চদ পাব োচটল ়ে এচগল ়ে আসলত িা ়ে, তালতও তালদর প্রিুর 

তসনে লাগলর্।  প্রো অনু া ়েী আত্মরক্ষাোরীলদর তুলনা ়ে আক্রমণোরীলদর সিংখো অতত 

চতনগুণ পর্চব হও ়ো উচিত।  চেন্তু ইস্টানব পসেটলর পাচেোনী র্াচহনী ও  ারতী ়ে র্াচহনী 

প্রা ়ে সমান সমান।  সুতরািং দুগব প্রচতরক্ষা নীচতলত  ারতী ়েরা সুচর্লধ েরলত পারলর্ না।  
  

 লবার, চঝনাইদহ, র্গুড়ো, রিংপুর, জামালপুর, ম ়েমনচসিংহ, চসললট, ত রর্র্াজার, 

েুচমিা এর্িং িট্টগ্রালমর দুগবগুচললত ৬০ চদলনর পগালার্ারুদ আর ৪৫ চদলনর উপ ুক্ত 

খার্ার মজুত েরা হল ়েলে।  এ োড়োও আরও অলনে পোট পোট বহরলে দুগব প বাল ়ে উ্ন ীত 

েরা হল ়ে পগলে, বত্রু ঢুেলর্ পোন চদে চদল ়ে? 

  

উপমা পদর্ার জনে পজনালরল চন ়োজী তােঁর ডান হাতটা র্াচড়েল ়ে চদললন সামলন।  সগলর্ব 

র্লললন, আমার এই হালতর আঙুললর মতন আমার তসনেরা সমে র্ড়োর আউটলপালস্ট 

েচড়েল ়ে আলে, পসখালন তারা  তচদন সম্ভর্  ুদ্ধ িালালর্, তারপর এই পদখুন, আঙুলগুললা 

গুচটল ়ে আনার মতন, তারা দুলগব চফলর এলস বক্ত মুচটির ততচর েরলর্, এই মুচটিরর আঘালতই 

বত্রুর মাো  াঙলর্! 

  

এ োড়োও ফরাক্কা র্ােঁলধর র্ধ্িংসসাধলনর জনে ততচর হল ়েলে েমালিা র্াচহনী।  রাজসাহীর 

চদে পেলে ইিংচলবর্াজালর ঢুলে পড়োর পচরেল্পনা প্রস্তুত, িট্টগ্রালমর প্রচতরক্ষাও এমনই 

সুদষঢ়ে প  পোলনাক্রলমই ঢাোর চদলে আসলত পারলর্ না  ারতী ়েরা।  
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র্ক্তষতা পবষ েলর চন ়োজী তসনোধেক্ষলদর র্লললন, আপনারা প্রচতচট প াদ্ধালে জাচনল ়ে 

চদন প  লড়োই েরলত হলর্ পবষপ বত, প্রাণপলণ।  বnn হালত প্রাণ চদলল তারা বচহদ 

হলর্, বত্রুর প্রাণ চনলত পারলল গাজী হলর্।  এখান পেলে আমালদর চফলর  ার্ার পোলনা 

পে পনই।  মওলা-এ-আলীর েষপা ়ে জ ়ে আমালদর হলর্ই, পাচেোনলে আমরা অখণ্ড 

রাখলর্াই! 

  

অচফসাররা মুলখ স্বচের চিহ্ন চনল ়েই চফরললন টোে পেলে।  তােঁরাও পতা িাইচেললন এেটা 

চেেু পহেলনে হল ়ে  াে।  আটমাস ধলর র্ািংলার মালঠ-ঘালট, জল োদা ়ে চর্লদ্রাহীলদর 

পপেলন।  পোটােুচট েলর সাধারণ তসনেরা লাত, তালদর মলনার্ল প লঙ পড়েচেল।  পচশ্চম 

পেলে  খন তালদর পুলর্ পাঠালনা হচেল, তখন তালদর পর্াঝালনা হল ়েচেল প  তারা 

োলফর মারলত  ালে।  পচর্ত্র ইসলাম এর্িং পাচেোলনর সিংহচতরক্ষার পুণে দাচ ়েত্ব 

তালদর ওপর।  চেন্তু েল ়েে মাস পলরই তারা রু্লঝ পগল প  চহন্দুরা সর্ প লগ পলড়েলে, 

মুচক্তর্াচহনীর প্রা ়ে সর্াই মুসলমান, লড়োইটা হলে মুসলমালনর সলে মুসলমালনর।  

  

চবচক্ষত অচফসারলদর এেটা অিংব আরও এেচট োরলণ কু্ষি।  তারা স্বিলক্ষ পূর্ব 

পাচেোলনর অর্স্থ্া এতচদন ধলর পদলখ চনলজরাই রু্ঝলত পপলরলেন প  সচতেই পতা পচশ্চম 

পাচেোলনর তুলনা ়ে এই অিল অলনে  ালর্ র্চিত।  ঢাো ়ে প্রিুর চঝ িাের পাও ়ো 

 া ়ে, োরণ, এখালন অসিংখে পর্োর, পচশ্চম পাচেোলনর তুলনা ়ে এখালন এেজন 

 ষতেলে অলধবে মাইলন চদললই িলল।  পমল ়েরা প বত রাো ়ে চ লক্ষ েলর।  গ্রালমর 

অচধোিংব পলালের পিহারা হাড়ে চজরচজলর, এরেম তারা পচশ্চলম পদলখচন েখলনা।  

  

আচমব-অচফসার হললই সেললর চর্লর্ে নটির হল ়ে  া ়ে না।   ালদর চর্লর্ে আলে, তালদর 

চর্লর্েদিংবনও হ ়ে েখলনা েখলনা।  গত আট-ন’ মাস ধলর  া িললে, তালত অলনলেই 

অনুতাপ ও লজ্জা পর্াধ েলরন।  পেঁচিলব মািব ঢাো পেলে পপ্রচসলডন্ট ই ়োচহ ়ো খান িুচপ 

িুচপ পাচলল ়ে পগললন।  অলনলেই জালন পসচদলনর ঘটনা।  চর্লেললর্লা ই ়োচহ ়ো খান 

েোন্টনলমলন্টর োগস্টাফ হাউলস চগল ়েচেললন এে িা-পালনর অনুষ্ঠালন প াগ চদলত।  

সূ বালের সম ়ে আর্ার চতচন চফরললন পপ্রচসলডন্ট হাউলস অচত আড়েম্বরম ়ে পবা া াত্রা 
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েলর।  প্রেলম তােঁর পদহরক্ষী অশ্বালরাহী দল, তারপর পাইলট চজপ, পপ্রচসলডলন্টর চনজস্ব 

িার-তারো পপ্লটসহ পতাো লাগালনা গাচড়ের দু’পালব চসচেউচরচটর এোচধে গাচড়ে, সর্াই 

 ার্ললা পপ্রচসলডন্ট আসলেন।  আসলল রচফে নালম এেজন চেলগচড ়োর পপ্রচসলডন্ট পসলজ 

র্লসচেললন পসই পবা া াত্রার মধেমচণ হল ়ে।  ই ়োচহ ়ো খান তখন এেটা ডজ গাচড়েলত 

েুটলেন এ ়োরলপালটবর চদলে।  এ পেমন পপ্রচসলডন্ট  ােঁলে চনলজর পদলবর চিতী ়ে রাজধানী 

পেলে পগাপলন প্রস্থ্ান েরলত হ ়ে? রাচত্তর পেলেই চতচন পূর্ব পাচেোলন র্ধ্িংস ে শুরু 

েরার আলদব চদল ়েচেললন, তার আলগই তােঁর রাও ়োলচপচণ্ড পপৌেঁলে  ার্ার র্েেতা।  

  

তারপর এই ন’ মালস পপ্রচসলডন্ট আর এের্ারও এললন না পূর্ব পাচেোলন? পদলবর প টা 

র্ড়ে অিংব, পসখালন পস পদলবর পপ্রচসলডন্ট এতচদলন এের্ারও আসলত পালরন না? পূর্ব 

পাচেোলন পসনার্াচহনীর লুণ্ঠন-ধষবণ-গণহতোর োচহনীলত সারা পষচের্ী আলন্দাচলত, লক্ষ 

লক্ষ মানুষ পদবতোগ েলর িলল  ালে, অেি এই রালষ্ট্রর চ চন সর্বম ়ে েতবা চতচন র্লস 

রইললন পিাদ্দলবা মাইল দূলর! পচশ্চলমর পোলনা রাজধনচতে পনতাও এচদলে আলসন চন।  

পবখ মুচজলর্র অনুপচস্থ্চতলত জনার্  ুলট্টাও এখালন এলস র্াঙালীলদর মুলখামুচখ দােঁড়োলত 

সাহস েরললন না? র্াঙালীরা চর্কু্ষি, চর্লদ্রাহী, চেন্তু তালদর রু্চঝল ়ে সুচঝল ়ে চঠে পলে 

চফচরল ়ে আনার পিটিরা পেউ েরলর্ না, সামচরে র্াচহনী চদল ়ে তালদর বাসন েরলত হলর্? 

এই চে ইসলালমর ভ্রাাতষত্বলর্াধ? র্াঙালীলদর মলধেও এখন পোলনা গণে েরার মতন পনতা 

পনই, গ নবর আর্দুল মাচলে শুধু সামচরে বাসেলদর পুতুল নন, এেটা অলেলজা, জিং 

ধরা পুতুল।  ন’মাস ধলর পদলবর র্ষহত্তম অিংলবর সাধারণ মানুষলদর ওপর েতষবত্ব িালালে 

শুধু আচমব অচফসাররা।  পূর্ব পাচেোন পতা তা হলল সচতেই চনেে এেটা েললাচন, 

পসখানোর মানুষ পাচেোন রালষ্ট্রর চিতী ়ে পশ্রণীর নাগচরে।  পচশ্চম পাচেোলনর োত্র ও 

রু্চদ্ধজীর্ীরাও এতচদলন এই অনো ়ে বাসলনর স্বরূপ রু্ঝলত পপলরলে, পসখালনও প্রচতর্াদ 

শুরু হল ়েলে।  আচমব অচফসাররাও রু্ঝলত পারচেললন, এ ালর্ পর্চবচদন িলল না।  

  

প্রেম চতনচদলনই অলনেটা পর্াঝা পগল  ুলদ্ধর গচত পোন চদলে।  
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পাচেোনী চর্মান েলোতা ়ে পর্ামা পফললত  া ়ে চন, চেন্তু প্রেমচদনই পচশ্চম রণােলন 

পাচেোন এ ়োর পফাসব সাতচট  ারতী ়ে ঘােঁচটলত পর্ামার্ষবণ েলর এললা।  েলোতার চদে 

পেলে ৩রা চডলসম্বর রাত দুলটা িচিলব  ারতী ়ে  ুদ্ধচর্মান উলড়ে এললা ঢাোর আোলব।  

পমচবন গান, হাো পমচবন গান এর্িং অোে অোে পগালার্ষবণ শুরু হললা পসই চর্মান 

আক্রমলণর প্রচতলরালধ।  পাচেোনী ফাইটার চর্মানগুচল আোলব উড়েললা।  পগালার্ষবলণর 

ফুলঝুচর আর আোলব চর্মালন চর্মালন ডগ ফাইট পদখললা ঢাোর নাগচরেরা।  পাচেোনী 

চর্মান প লঙ পড়েলল তারা হাততাচল পদ ়ে,  ারতী ়ে চর্মালন আগুন পললগ পগলল তারা 

হতাবার ব্ েলর।  এেচদলনই পাচেোনী এ ়োর পফাসবলে ৩২ র্ার  ুলদ্ধর জনে বূলনে 

উড়েলত হ ়ে, পগালা খরি হ ়ে ৩০ হাজার রাউি।   ূচম পেলে চর্মানচর্র্ধ্িংসী োমান ৭০ 

হাজার পগালা র্ে ়ে েলর পফলল।  প্রেম চদন পর্ব চেেু ক্ষ ়ে-ক্ষচত সহে েলর চফলর  া ়ে 

 ারতী ়ে চর্মানর্াচহনী।  পরচদন তারা আর্ার হানা চদল।  অতচেবলত, পোট পোট জেী 

চর্মালনর পাহারা ়ে ১০চট চমগ ২১ এস, ৫০০ চেললাগ্রাম ওজলনর।  ে’খানা পর্ামা পফলললা 

ঢাো চর্মানর্ন্দলরর রানওল ়ের ওপর।  চর্রাট চর্রাট গতব সষচটির হল ়ে অলেলজা হল ়ে পগল 

পসই রানওল ়ে।  গতব  রাট েরলত না পারলল পাচেোনী সোর্ার পজটগুচল আোলব উড়েলত 

পারলর্ না।  দ্রুত গতব পমরামচত শুরু েলর চদল প্রলেৌবলী চর্ াগ, আর  ারতী ়ে চর্মান 

 খন-তখন উলড়ে এলস ঘাল ়েল েরলত লাগললা পমরামতোরীলদর,  তটা গতব পর্াজালনা 

হ ়ে, নতুন পর্ামার ঘাল ়ে তারলিল ়ে আরও র্ড়ে র্ড়ে গতব ততচর হ ়ে।  অসহা ়ে  ালর্  ূচমলত 

আটলে োো সোর্ার পজটগুললা পলড়ে পলড়ে মার পখলত লাগললা।  ক্ষতচর্ক্ষত পতজগােঁ 

এ ়োরলপালটবর রানওল ়ে অলেলজা হল ়ে পগল এলের্ালর।  

  

পতজগােঁ পেলে পােঁি চেললাচমটার দূলর েুচমবলটালা ়ে আর এেচট নতুন চর্মানর্ন্দর ততচর 

হচেল, রানওল ়ের োজ প্রা ়ে পবষ,  ারতী ়ে পর্ামারু চর্মান পসই রানওল ়েচটও র্ধ্িংস েলর 

চদল ়ে পগল এেই সলে।  এর পলর পসলেি েোচপটাললর নতুন িওড়ো িওড়ো রাোগুচললেই 

রানওল ়ে চহলসলর্ র্ের্হার েরার এেটা মরী ়ো প্রোর্ উলঠচেল।  চেন্তু চেেু চেেু 

পটেচনেোল সমসো ়ে পস প্রোর্ও র্াচতল হল ়ে  া ়ে।  ৬-ই চডলসম্বর সোল দবটার মলধেই 

পরূ্ব পাচেোলনর চর্মানর্াচহনীর  ুদ্ধ পবষ।  অর্চবটির ১৪ জন জেী পাইলট পর্োর হল ়ে 
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র্লস না পেলে র্াম সীমাত চদল ়ে পোলনাক্রলম পর্চরল ়ে িলল পগল পচশ্চম রণােলন।  এরপর 

পেলে র্ািংলালদলবর আোলব শুধু  ারতী ়ে চর্মালনর আচধপতে।  

  

পূর্ব পাচেোলন পনৌর্াচহনীর অর্স্থ্া আরও েরুণ।  

  

পাচেোনী সার্লমচরন গাজীর চেল   ়োর্হ খোচত।   ুলদ্ধর শুরুলতই েরািী পেলে গাজী 

িলল এলসচেল অলনেখাচন পে, উলদ্দবে চেল  ারতী ়ে ইস্টানব চেটলে িরম আঘাত হানার।  

চেন্তু চর্বাখাপত্তন উপেূললর অদূলরই  ারতী ়ে পডস্ট্র ়োর আই এন এস রাজপুত গাজীর 

সন্ধান পপল ়ে পগল।  গাজী আর রাজপুলতর লড়োই িললচেল অল্পক্ষণমাত্র, রাজপুলতর 

পডপেিালজব গাজীর মতন বচক্তবালী সার্লমচরন টুেলরা টুেলরা হল ়ে চিরোললর মত 

চমচলল ়ে পগল সমুদ্রগল ব।  এটা পাচেোলনর পলক্ষ দু াগেই র্ললত হলর্।  গাজীর অোল 

মষতুেলত পাচেোলন পনলম এললা।  পবালের ো ়ো।  এরপর পচশ্চম পাচেোন পেলে পূর্ব 

চদলে পনৌর্াচহনীর আর পোলনা সাহা ে পাঠার্ার আবা রইললা না।  র্লোপসাগলর টহল 

চদলত লাগললা আই এন এস চ ক্রাত, তার পডে পেলে পোট পোট সী হে চর্মান উলড়ে 

চগল ়ে র্ারর্ার আঘাত হানললা িট্টগ্রাম, েির্াজালর।  

  

পূর্ব পাচেোলনর পনৌর্াচহনীর অোডচমরাল বরীলফর অধীলন চেল মাত্র পগাটা েল ়েে 

গানলর্াট আর চফ্রলগট, আর চেেু পর্সরোচর লি দখল েলর তালত োমান র্চসল ়ে 

পজাড়োতাচল চদল ়ে।  র্ানালনা পনৌ ান।  এর চর্রুলদ্ধ চন ুক্ত রল ়েলে  ারতী ়ে টাস্ক পফালসবর 

চর্মানর্াহী জাহাজ, পডস্ট্র ়োর ও চফ্রলগট।  ১৪চট সী হে, ২চট সী চেিং, ২চট সার্লমচরন, 

এেচট মাইন সুইপার।   ুলদ্ধর প্রেম চদলেই িট্টগ্রালমর োলে েুচমিা নালম গানলর্াট 

 ারতী ়ে চর্মান আক্রমলণ ডুলর্ পগল, ‘রাজসাহী’ অচগ্নদগ্ধ অর্স্থ্া ়ে পোলনাক্রলম র্ন্দলর 

চফলর এললা।  আর পোলনা গানলর্াট র্ন্দর এলাোর র্াইলর প লত সাহস েলরচন।  

খুলনালতও েল ়েেচট পনৌ ান পর্ামার আঘালত ঘাল ়েল।  হ ়ে, র্াচে েল ়েেচটলে লুচেল ়ে 

রাখা হ ়ে জেললর মলধে।  পূর্ব পাচেোলন পনৌ ুলদ্ধর প্রচতলরালধরও এখালনই পবষ।  

  

র্াচে রইললা শুধু স্থ্লর্াচহনী।  
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পূর্ব পাচেোলন রল ়েলে ১২৬০ জন অচফসার, ৪১,০৬০ জন চর্চ ্ন  পশ্রণীর তসচনে চনল ়ে 

গচঠত এে সুদক্ষ পসনার্াচহনী।  এ োড়োও ৭৩ হাজালরর এেচট আধা সামচরে র্াচহনী।  

পাচেোনী আমবড পফাসব চর্লশ্বর অনেতম পশ্রষ্ঠ পসনার্াচহনী, তালত পোলনা সলন্দহ পনই।  

এই রালষ্ট্রর জল্র অল্পোল পর পেলেই পসনার্াচহনীর হালত িলল এলসলে বাসনক্ষমতা, 

রাষ্ট্রী ়ে র্ালজলট প্রচত র্েরই পসনার্াচহনীর জনে চর্পুল র্ে ়ে েরা হল ়েলে, আলমচরো এর্িং 

পচশ্চমী পদবগুচল পেলে চন ়েচমত অতোধুচনে অস্ত্রবস্ত্র পপল ়েলে।  অচফসাররা সুচবচক্ষত, 

সাধারণ তসচনলেরা সুবষেল।  এই বচক্তবালী পাচেোনী র্াচহনীলে দমন েরা পমালটই 

সহজ েো ন ়ে।  তরু্, প্রেম দু’চদন র্ীলরাচিত লড়োই েলরই পাচেোনী র্াচহনী পশ্চাৎ 

অপসরণ শুরু েরললা পেন? 

  

পূর্বািলল  ারলতর পলক্ষ রল ়েলে ৭চট পদাচতে চডচ বান।  পচশ্চম পাচেোলনর লড়োই 

োড়োও িীনা সীমাত জুলড়ে  ারতলে চর্পুল সিংখেে তসনেলে চন ুক্ত রাখলত হল ়েলে, প -

পোলনা মুহূলতব িীনা হামলার আবঙ্কা উচড়েল ়ে পদও ়ো  া ়ে না।   ুলদ্ধর সুল াগ চনল ়ে নাগা-

চমলজা।  চর্লদ্রাহীরা  ালত উদ্দাম হল ়ে না ওলঠ, পসজনে পসখান পেলেও তসনে সরালনা  া ়ে 

না।  সুতরািং র্ািংলালদব  ুলদ্ধর জনে  ারলতর পলক্ষ ৭চট চডচ বলনর পর্বী পসনা আনা 

সম্ভর্ ন ়ে।  

  

এ োড়ো  ারলতর সলে রল ়েলে র্ািংলালদব র্াচহনী।  ইচতমলধে র্ািংলালদব র্াচহনী অলনেটা 

সিংগচঠত হল ়েলে, রল ়েলে পে-লফাসব, এস-লফাসব আর পজড-লফাসব নালম চতনচট চেলগড।  

৯চট পসেটলর ২০ হাজার সবস্ত্র র্াঙালী তসচনে।  এর্িং পট্রচনিং প্রাি এে লাখ পগচরলা 

মুচক্তল াদ্ধা।  এর্িং সর্লিল ়ে র্ড়ে েো, সাধারণ মানুলষর সমেবন।  

  

এমনচে র্াচ্চা র্াচ্চা পেললরাও  ারত র্ািংলালদব প ৌে েমািলে সাহা ে েরলত এচগল ়ে 

আলস।  এই আট ন’মালস গ্রালমর চনরক্ষর পলালেরাও এল এম চজ, পস্টনগান, র্ািংোর, 

মাইন এইসর্ চিনলত চবলখ পগলে।  িাষী, পজলল, ইস্কুললর পেললরা প বত পগাপন খর্র 

এলন পদ ়ে।  মুচক্তর্াচহনীলে।  এেটা আট র্েলরর পেলল এে নম্বর পসেটলরর েমািার 

পমজর রচফেুল ইসলামলে এেচদন চফল্ড মোলপর ওপর আঙুল চদল ়ে পদচখল ়ে চদল, এই 
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দোলখন সোর, র্ি পুর গ্রাম।  আর এইখালন এেটা র্ড়ে পুেুর।  পমচসনগানটা র্সালনা 

আলে এই পুেুলরর ধালর।  আর ইস্কুল র্াচড়েলত োলে খানলসনারা।  এই ধান পক্ষলতর ধালর 

মাইন র্সালনা আলে সোর, চেন্তু এই ধারটা চদ ়ো আচম গরুর্ের চন ়ো  াই, চেেু হ ়ে না, 

তাইলল ঐখালন মাইন পপলত নাই… 

  

প -লদলবর অ েতলর  ুদ্ধ হলে, পসই পদলবর জনসাধারণ আক্রমণোরীলদর পদখলল 

জ ়ের্ধ্চন পদ ়ে, ফুললর মালা পরালত আলস।  আর চনলজর পদলবর পসনার্াচহনীলে পদখলল 

ঘষণার পিালখ তাো ়ে, দূলর পাচলল ়ে  া ়ে।  এই  ুলদ্ধ পাচেোনী তসনেরা চজতলর্ েী েলর! 

  

এই আট ন’ মালস পাচেোনী তসনেরা অলনেটা লাগামোড়ো হল ়ে চগল ়েচেল।  তারা।  লুণ্ঠন-

ধষবণ েলরলে অর্ালধ, সামানে েুলতা ়ে গ্রালমর পর গ্রাম জ্বাচলল ়ে চদল ়েলে, তার ফলল তারা 

তসচনলের পতজও হাচরল ়েলে।  চর্লাচসতা ও দুনবীচতলত অ েে হল ়ে উঠলল আর তা পেলে 

পফরা  া ়ে না।  তা োড়ো  ুলদ্ধর জনে শুধু হাচত ়োর লালগ না, এেটা চেেু িড়ো ধরলনর 

উ্াদনারও প্রল ়োজন হ ়ে।  শুধু ধমবী ়ে উ্াদনা ়ে এতচদন পটলন রাখা  া ়ে না।  

  

প্রেষত  ুলদ্ধ পনলম পলড়ে পাচেোনী তসনেরা উপলচি েরললা, োর জনে তারা লড়োই 

েরলে? পদলবর প -অিংব রক্ষা েরার জনে তারা প্রাণ চদলত  ালে, পসই অিংলবর 

অচধোিংব মানুষই তালদর িা ়ে না।  এখালন ধমব অর্াতর।  পাচেোনী তসনেরা  ারতী ়ে 

র্াচহনীলে পমালটই   ়ে পা ়ে চন, তালদর প্রেষত   ়ে মুচক্ত র্াচহনীলে।   ারতী ়েলদর সলে 

তালদর লড়োই হলর্ তসচনলের সলে তসচনলের, তালত জ ়ে-পরাজ ়ে আলে।  চেন্তু মুচক্ত 

র্াচহনীর পেললরা আসলে মচর ়ো হল ়ে প্রচতলবাধ চনলত, এই  ুদ্ধ শুরু হর্ার অলনে আলগই 

তালদর অলনলের  াই চেিংর্া র্ার্া চনহত হল ়েলে, মা-লর্ান-স্ত্রী ইজ্জত হাচরল ়েলে।  ওলদর 

হালত পড়েলল ওরা  ুদ্ধর্ন্দী রালখ না, সলে সলে েিুোটা েলর।  পসইজনেই প -লোলনা 

সম্মুখ  ুলদ্ধ হালরর সম্ভার্না পদখা চদললই পাচেোনী তসনেরা পিেঁচিল ়ে  ারতী ়ে তসনেলদর 

র্লল, আমরা আত্মসমপবণ েরচে, আমালদর র্ন্দী েলরা, আমালদর মুচক্তর্াচহনীর হালত 

চদও না! 
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 ুলদ্ধর সম ়ে চমলেে প্রিার িলল খুর্, অপরপক্ষলে চর্ভ্রাাত েরার জনে।  অলনে সম ়ে তালত 

চনলজলদরও চর্ভ্রাাত হলত হ ়ে।  পরচডওলত র্লা হলে প  চঝনাইদলহ প্রিণ্ড লড়োইল ়ে 

 ারতী ়েপক্ষ খুর্ মার খালে, চেন্তু চঝনাইদলহর মানুষ পদখলে, পসখালন পোলনা লড়োই-ই 

পনই, পাচেোনী তসনেরা দুচদন আলগই পসখান পেলে পাচলল ়েলে।  মাচটর তলা ়ে টোলে 

র্লস চন ়োজী খর্র পপললন প  পচশ্চম পাচেোলন  ারতী ়েরা সাঙ্ঘাচতে হারলে, অমষতসর 

বহলরর পতন হল ়েলে।  চন ়োজী দু’হাত েচড়েল ়ে হুরলর র্লল উঠললন।  চতচন পূর্ব পাচেোলনর 

পসনাপচত, চেন্তু তােঁর পহড পো ়োটবালরর পদও ়োলল পচশ্চম পাচেোলনর মোপ, ঐচদলের 

 ুদ্ধ সম্পলেবই প ন তােঁর পর্চব আগ্রহ।  চতচন ধলর র্লস আলেন প  পচশ্চম রণােলন  চদ 

অলনেখাচন  ারতী ়ে  ূচম দখল েলর পফলা  া ়ে, তা হলল তাই চনল ়ে পূর্ব পাচেোলন 

দরাদচর েরা  ালর্! 

  

দু’চদন পলরই জানা পগল, ওসর্ অমষতসর দখল-খললর খর্র  ুল ়ো! এচদলে পূর্ব রণােলন 

তােঁর র্াচহনী প্রা ়ে সর্বত্র চপচেল ়ে আসলে, েল ়েে জা ়েগা ়ে প াগাল াগ র্ের্স্থ্াও চে্ন চ ্ন ।  

 ারতী ়ে চর্মানর্াচহনী চন ়েচমত ঢাোর আোলব এলস পর্ামা পফলল  ালে, চেন্তু এেটাও 

পাচেোনী চর্মান আোলব ওড়োর্ার উপা ়ে পনই।  জলপলে পূর্ব পাচেোন সমূ্পণব অর্রুদ্ধ।  

পচশ্চম পেলে চতচন আরও আটচট পদাচতে র্োলটচল ়োন পিল ়েচেললন, নল ম্বলরর মলধে 

মাত্র পােঁিচট পপল ়েলেন, র্াচে চতনচট আর আসলত পারলর্ না।  আোব চেিংর্া সমুদ্রপে 

চদল ়ে আর পোলনা সাহা ে পার্ার আবা পনই।  

  

হাচসখুবী, উেল স্ব ালর্র এই পসনাপচত গুম হল ়ে পগললন হঠাৎ।  

  

িতুেব চদলন গ নবর আর্দুল মাচলে পডলে পাঠাললন চন ়োজীলে।  িতুচদবলে প্রর্ল 

পরস্পরচর্লরাধী গুজর্, চতচন  ুলদ্ধর প্রেষত অর্স্থ্া জানলত িান।  তােঁরও প্রালণর   ়ে ধলর 

পগলে।  

  

দু’জন চসচন ়ের অচফসার চনল ়ে চন ়োজী এললন গ নবর হাউলস।  এেচট চন ষত েলক্ষ তােঁলদর 

চমচটিং শুরু হললা।   ুদ্ধ সম্পলেব েো র্ললত র্ললত হঠাৎ চন ়োজী িুপ েলর পগললন, এে 
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দষচটিরলত তাচেল ়ে রইললন গ নবলরর মুলখর চদলে।  আর চেেুই র্ললন না, পস এে অস্বচেের 

নীরর্তা।  

  

চেেু এেটা র্ললত হলর্ র্ললই গ নবর মাচলে র্লললন, পজনালরল সালহর্, জীর্লন উত্থান-

পতন পতা োলেই।  এে সম ়ে  ার েপালল অলনে  ব আলস, তালেই হ ়েলতা এে সম ়ে 

পরাজল ়ের অম বাদা পমলন চনলত হ ়ে।  আর্ার অর্স্থ্া র্দলল  া ়ে।  

  

চন ়োজীর চর্বাল বরীরটা োেঁপচেল, দু’হালত মুখ পঢলে চতচন চবশুর মতন পেেঁলদ উঠললন 

ফুেঁচপল ়ে ফুেঁচপল ়ে! 

  

র্ষদ্ধ মাচলে সালহলর্রও পিালখ জল এলস পগল।  চতচন চন ়োজীর চপলঠ হাত পরলখ আ্লুতত 

স্বলর র্লললন, মলনর পজার হারালর্ন না, পজনালরল।  মহান আিাহর উপর চর্শ্বাস রাখুন! 

  

এেজন র্াঙালী ওল ়েটার পট্র-লত েলর েচফ আর সোিুইি চনল ়ে ঘলর ঢুেললা পসই সম ়ে।  

চন ়োজীর সেী দু’জন অচফসার লাচফল ়ে উলঠ তালে র্লললা, এই  া,  া, পর্চরল ়ে  া ঘর 

পেলে! 

  

ওল ়েটারচট র্াইলর এলস ফোললফলল পিালখ অনেলদর র্লললা, সালহর্রা চ তলর ো্ন াোচট 

েরলতলে! 

  

দু’চতনজন পঠােঁলট আঙুল চদল ়ে র্লললা, এই িুপ! িুপ! এসর্ েো োরুলে র্চলস না! 

  

পাচেোন ও  ারলতর  ুদ্ধনীচত সমূ্পণব চর্পরীত।  পহড পো ়োটবালরর চনলদবলব চন ়োজী 

পিল ়েচেললন  ুদ্ধটালে  তদূর সম্ভর্ প্রলচম্বত েরলত।   ুদ্ধ দীঘবস্থ্া ়েী হলল র্াইলরর অনোনে 

পদব এলস মাো গলালর্, রাষ্ট্রপুলি চর্তেব হলর্, পররাজে আক্রমণোরী চহলসলর্  ারতলে 

পদাষী েরা  ালর্।  আর  ারতী ়েপক্ষ চঠে এই সর্েচট ঝালমলা এড়োর্ার জনেই চঠে 

েলরচেল, এই  ুদ্ধ পবষ েরলত হলর্ ঝলড়ের পর্লগ।  পসইজনে প্রেম চদন পেলেই তারা 
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চনল ়োগ েলরলে সর্ববচক্ত।  পসেটর েমািাররা পজলন চগল ়েচেললন প  দু’সিালহর পর্চব 

এই  ুদ্ধ চেেুলতই িললত পদও ়ো হলর্ না! 

  

পর্ব েল ়েেচট র্ড়ে রেলমর পরাজল ়ের খর্র এললও চন ়োজী আর্ার িাো হল ়ে উঠললন 

দুচদন র্ালদই।  চতচন  ূগ ব টোলেই অচধোিংব সম ়ে োটাচেললন, তােঁলে পেউ পদখলত 

পা ়ে না।  পসইজনে গুজর্ রলট পগল পসনাপচত চন ়োজী   ়ে পপল ়ে চনলজর র্াচহনীলে 

 ালগের হালত পেলড়ে চদল ়ে পহচলেপটালর েলর পাচলল ়ে পগলে।  এই গুজর্ চন ়োজীর 

আত্মাচ মালন র্ড়ে আঘাত চদল।  চতচন দলপবর সলে পর্চরল ়ে এললন সুড়েে পেলে।  

  

চর্চ ্ন  পদলবর দূতার্ালসর পলােজন ঢাো পেলড়ে পালালত শুরু েলরলে।  পহালটল 

ইন্টারেচন্টলনন্টাললে পরড ক্রস পেলে চনরলপক্ষ এলাো র্লল পঘাষণা েলরলে, 

 ারতী ়েরা।  পসখালন পর্ামার্ষবণ েরলর্ না র্লল অলনলে এলস আশ্র ়ে চনলে পসখালন।  

চর্লদবী সািংর্াচদেরাও আর ঢাো ়ে োেলত িাইলে না।  োরণ ঢাো ়ে র্লস  ুলদ্ধর প্রেষত 

খর্র চেেুই জানা  া ়ে না।  

  

টোে পেলে র্াইলর আসর্ার আলগ চন ়োজী চনলজ রাও ়োলচপচণ্ডর সলে এের্ার পফালন 

েো র্লল চনললন।  প্রলতেেচদনই পহড পো ়োটবার পেলে ইচেত পাও ়ো  াচেল প  পশ্বত ও 

পীত র্নু্ধরা এর্ার পালব এলস দােঁড়োলর্।  উত্তলরর পাহাড়ে পেলে পনলম আসলর্ িীলন তসনেরা 

আর দচক্ষলণ র্লোপসাগলর এলস ঢুেলর্ আলমচরোর পসল নে চেট।  চন ়োজী অধধল বর 

সলে রাও ়োলচপচণ্ডলত পজনালরল হাচমলদর র্েচক্তগত সচির্লে চজলেস েরললন, 

আমালদর র্নু্ধলদর জনে আর েতচদন অলপক্ষা েরলত হলর্? উত্তর এললা, েচত্রব ঘণ্টা! 

  

ঢাো পেলড়ে গাচড়েলত, পহচলেপটালর পালালে চর্লদবীরা।  চন ়োজী এরই মলধে পহালটল 

ইন্টারেচন্টলনন্টালল পপােঁলে েেবব গলা ়ে চজলেস েরললন, পে র্লললে আচম পাচলল ়েচে? 

আচম তার নাম জানলত িাই! 

  

পেউ  ল ়ে পোলনা উত্তর চদল না।  
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এরপর চন ়োজী এললন হাসপাতাল পচরদববলন।  পসখালন ঢুেলতই এেডজন পাচেোনী 

নাসব চঘলর ধরললা তােঁলে।   ল ়ে মুখ শুচেল ়ে পগলে পসই রমণীলদর।  মুচক্ত র্াচহনীর হালত 

ধরা পড়েলল তালদর েী অর্স্থ্া হলর্ পস দষবে েল্পনা েলরই তারা োেঁপলে।  র্াঙালী 

পমল ়েলদর ওপর প  পাচেোনী তসনেরা ধষবণ েলরলে, তার চেেু চেেু র্াের্ প্রমাণ পতা 

এই নাসবরা স্বিলক্ষ পদলখলে।  

  

নাসবরা চন ়োজীলে র্লললা, র্র্বর মুচক্তলসনালদর হাত পেলে আমালদর র্ােঁিান।  আমালদর 

পহচলেপটালর েলর র্ামা পাচঠল ়ে চদন।  

  

 ুর্তী নারী পদখললই চন ়োজী রে-রচসেতার পলা  সামলালত পালরন না।  চেন্তু আজ তােঁর 

পস পমজাজ পনই।  চতচন রুক্ষ  ালর্ র্লললন, অত ঘার্ড়োর্ার েী আলে? চবগচগরই র্ড়ে 

রেলমর সাহা ে আসলে!  চদ সাহা ে পবষপ বত না-ও আলস, তরু্ পতামালদর মুচক্ত 

র্াচহনীর হালত পড়েলত হলর্ না।  তার আলগ, আমরাই পতামালদর পমলর পফললর্া! 

  

পসখান পেলে চন ়োজী িলললন েোন্টনলমলন্টর চদলে।  চর্মানর্ন্দলরর র্াইলর এেদল 

চর্লদবী এলস চ ড়ে েলর আলে, েখন পহচলেপ্টার পালর্ পসই আবা ়ে।  চন ়োজী পসই চ ড়ে 

পঠলল পদখলত পগললন প্রচতরক্ষার োমানগুললা েী অর্স্থ্া ়ে আলে।  

  

চ লড়ের মলধে রল ়েলে েল ়েেজন চর্লদবী সািংর্াচদে।  চন ়োজীলে পদলখ তালদর   ়ে পার্ার 

পোলনা োরণ পনই।  তালদর মলধে এেজন পহেঁলে চজলেস েরললা, পজনালরল,  ারতী ়েরা 

দাচর্ েরলে চবগচগরই তারা ঢাো ়ে পপৌেঁলে  ালর্।  এটা েতদূর সচতে? তারা সচঠে েতটা 

দূলর আলে? 

  

চন ়োজী ঘুলর দােঁচড়েল ়ে র্লললন, আপচন চনলজই চগল ়ে পদলখ আসুন না! 

  

পসই সািংর্াচদেচট আর্ার চজলেস েরললা, আপচন আপনার চদলের েী অর্স্থ্া পসটা অতত 

র্লুন! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 894 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চন ়োজী র্লললন, আচম আমার পবষ তসনেচট চনল ়ে, পবষ গুচলচট োো প বত  ুদ্ধ েরলর্া।  

এটাই আমার েো! 

  

অনে এেজন প্রশ্ন েরললা, ঢাো মুক্ত রাখার মতন পফাসব চে আপনার আলে! 

  

চন ়োজী সগলর্ব রু্লে িাপড়ে পমলর র্লললন, ঢাোর পতন  চদ েখলনা হ ়ে, তলর্ তা হলর্ 

আমার মষতলদলহর ওপর! আমার এই রু্লের ওপর চদল ়ে ওলদর টোিংে িালালত হলর্! 

  

 ুলদ্ধর িতুেবচদলন অগ্রগচত পদলখ চনচশ্চত হল ়ে ইচন্দরা গান্ধী আনুষ্ঠাচনে ালর্ র্ািংলালদব 

নালম এেচট সার্বল ৌম রাষ্ট্রলে স্বীেষচত চদললন।  চদচির পালবালমলন্ট তুমুল হষবর্ধ্চনর মলধে 

এই পঘাষণা সলে সলে েচড়েল ়ে পগল সারা পদলব।  েলোতা ়ে, সীমালতর েোম্পগুচললত, 

সীমাত োচড়েল ়ে  ুদ্ধলক্ষলত্র র্ািংলালদলবর নাগচরেরা আনলন্দ পোলােুচল েরলত লাগললা, 

চমচটির খাও ়ো আর খাও ়োলনার ধুম পলড়ে পগল।  পূর্ব ও পচশ্চলমর পাচেোন আর পজাড়ো 

লাগলর্ না।  

  

 ারত  খন স্বীেষচত চদল ়েলে, তখন পসাচ ল ়েত ইউচন ়েন সলমত পূর্ব-ইউলরালপর, 

সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রগুললাও আর পদচর েরলর্ না।  র্ািংলালদব এখন আর স্বন ন ়ে, এেচট র্াের্ 

সতে।  র্ািংলালদলব পাচেোনী তসনেরাই এখন হানাদার র্াচহনী।  এখন এেমাত্র লক্ষে হললা 

রাজধানী ঢাো দখল েরা।  পসই শু ক্ষণচট আর েত দূলর? 

৫৯. এেটা নদীর র্ােঁলধর ওপর 

দােঁচড়েল ়ে 

এেটা নদীর র্ােঁলধর ওপর দােঁচড়েল ়ে আলে র্ারু্ল পিৌধুরী।  োদামাখা খাচল পা, হােঁটু প বত 

পগাটালনা টাউজাসব, নানা জা ়েগা ়ে পেেঁড়ো, গাল ়ে পোলনা জামা পনই, শুধু এেটা হাতোটা 

হলুদ পসাল ়েটার, তার োেঁলধর োলে শুেলনা রলক্তর োললা পোপ, পসটা প ন এেটা র্ড়ে 
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মােড়েসার েচর্।  গত সাত মাস পস িুল-দাচড়ে োলটচন।  তার পগৌরর্ণব দীঘব বরীরচট এখন 

এেটা মরলি-পড়ো পলাহার দলণ্ডর মতন।  হালত এেটা এল এম চজ, পোমলর গুচলর পর্ট, 

পস এেদষচটিরলত পিল ়ে আলে আোলবর চদলে।  বীলতর চর্লেল প্রা ়ে পবষ হল ়ে এলসলে তলর্ 

আললা পুলরাপুচর চমচলল ়ে  া ়েচন।  

  

তার পালব দােঁচড়েল ়ে আলে পতর-লিাদ্দ র্েলরর চেলবার বচফ, তারও হালত এেটা রাইলফল।  

ওপলরর চদলে তাচেল ়ে োেলত োেলত পস িাপা গলা ়ে চজলেস েরললা, র্ারু্ল  াই, 

অরা িীনা? 

  

র্ারু্ল পোলনা উত্তর চদলত পারললা না।  তার রু্লের মলধে প ন ঝড়ে র্ইলে, প্রিণ্ড আলর্লগ 

োেঁপলে পঠােঁট।  পস চনলজ এখনও চর্শ্বাস েরলত পারলে না।  প্রা ়ে দব র্ালরাচট চর্মান গম্ভীর 

গজবলন অলনে চনলি পনলম এলস িক্কর চদলে, তার পেলে পনলম আসলে েত্রী তসনে র্াচহনী।  

সচতেই চে িীন তা হলল পাচেোলনর সমেবলন সধসলনে এচগল ়ে এললা? েচদন ধলরই 

এরেম পজার গুজর্! র্ারু্ললর মন প লঙ  ালে।  দুচন ়োর চনপীচড়েত মানুলষর আবার 

প্রতীে িীন, তষতী ়ে চর্লশ্বর চর্প্লর্ী পিতনার প্রধান পপ্ররণা িীন, পসই িীন পাচেোনী পসনা 

র্াচহনীর সলে হাত চমচলল ়ে র্ািংলালদলবর মানুষ মারলর্? িীনা তসলনের সলে পবষপ বত 

 ুদ্ধ েরলত হলর্ র্ারু্ললে? রাষ্ট্রপুলি িীন পাচেোনীলদর পলক্ষ ওোলচত েলরলে, 

মাচেবনীলদর সলে গলা চমচলল ়ে মাঝপলে।   ুদ্ধ োমার্ার পিটিরা েলরচেল, চেন্তু পবষপ বত 

 ুলদ্ধও প াগ পদলর্?।  

  

বচফ র্লললা, র্ারু্ল  াই, হানাদাররা অলগা চদলে গুচল পোেঁলড়ে না! িীন তাইলল আইসো 

পড়েললা! 

  

র্ারু্ল বচফর োেঁধটা বক্ত েলর পিলপ ধরললা।  

  

টাোইললর সাদা রলঙর সাচেবট হাউলসর র্ারান্দা ়ে দােঁচড়েল ়ে আলে পাচেোনী পমজর 

পজনালরল োচদর।  আবা-চনরাবা ়ে তার রু্েটা ধেধে েরলে।  তা হলল পবষ প বত এলস 

পড়েললা র্হু প্রতীচক্ষত পসই সাহা ে।  রাও ়োলচপচণ্ড পেলে ঢাো ়ে পজনালরল চন ়োজীলে 
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র্ারর্ার িীনা সহল াচগতার সম ়েসীমা চপচেল ়ে পদও ়ো হচেল, চেন্তু আশ্বাস পদও ়ো 

হল ়েচেল প  িীনারা আসলর্ই।  এর মলধে তমমনচসিং ও জামালপুর দুলগবর পতন হল ়েলে, 

পমজর পজনালরল োচদরলে চনলদবব পদও ়ো হল ়েলে চপচেল ়ে আসার।  এে মাইন দুঘবটনা ়ে 

আহত হল ়ে পলফলটনান্ট েলনবল সুলতানও পোলনাক্রলম এলস পপৌেঁলেলে টাোইলল, তার 

দুধবষব ৩১ নিং র্ালুি র্াচহনী চে্ন চ ্ন ।  ঢাো-টাোইল রাোচট মাইলন েণ্টচেত।   ারতী ়েরা 

চঘলর আসলে িতুচদবে পেলে, মুচক্তল াদ্ধারা পলা ়েনপর পাচেোনী র্াচহনীর ওপর 

অতচেবলত ঝােঁচপল ়ে পলড়ে ক্ষ ়েক্ষচত েলর চদলে প্রিণ্ড।  

  

পরচলিং ধলর ঝুেঁলে পলড়ে পজনালরল োচদর পিেঁচিল ়ে এে পমজরলে চজলেস েরললা, ওরা।  

োরা? খর্র চনল ়েলো? ওরা োচলহাচতর চদলে নামলে! 

  

পমজর সারও ়োর র্লললা, সোর, সর্াই র্ললে ওরা িাইচনজ! 

  

পজনালরল োচদর ধমে চদল ়ে র্লললা, ওরা র্ললে মালন োরা র্ললে? পপ্লনগুললা োলদর 

চিনলত পারলো? এচগল ়ে চগল ়ে পদখ! 

  

চমচনট দলবলের মলধে হঠাৎ জ্বলল-ওঠা আবার মবালচট হঠাৎই চনলর্ পগল।  িীলন ন ়ে, 

ওরা  ারতী ়ে! র্ািংলার আোলব এখন  ারতী ়ে চর্মানর্াচহনীর এেেত্র আচধপতে।  িীলন 

চর্মানলদর এত সহলজ তারা এতখাচন প তলর আসলত পদলর্ পেন?  ারতী ়ে  চমগ-২১ 

চর্মানগুচল এখন।  স্পটির পিনা  ালে।  চমগগুচল ঘুলর ঘুলর পাহারা চদলে আর অনে চর্মান 

পেলে নামলে েত্রী তসনেরা।  তালদর র্াধা পদর্ার জনে এেচটও পাচেোনী চর্মান পনই।  

  

পোরাসুটগুললা খুর্ োলে আসার পর পদখা  ালে তালদর র্হন েরা অস্ত্রবস্ত্র।  পজনালরল 

োচদর-এর পালব দােঁড়োলনা এেজন অচফসার েপাল িাপলড়ে র্লল উঠললা, হা ়ে আিা, 

ওটা েী।  আসলে, ৩.৭ ইচি োমান? 

  

অতর্ড়ে োমান এই চপচেল ়ে আসা পাে র্াচহনীলত পনই।  টাোইল রক্ষা েরার পোলনা 

র্ের্স্থ্াও পনই।  অক্ষম পক্রালধ পজনালরল োচদর এেটা পস্টনগান তুলল চনল ়ে পসই 
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পোরাসুটগুললার চদলে এে মোগাচজন খাচল েলর চদললন।  এেটাও লাগললা না, পোরাসুট 

র্াচহনী এখান পেলে গুচলর সীমার অলনে র্াইলর।  

  

টাোইললর এেটা চর্রাট র্টগালের চনলি দােঁচড়েল ়ে আলে োলদর চসচদ্দেী আর তার 

দলর্ল।  আোলবর চদলে তাচেল ়ে তালদর পিাখমুখ উদ্ভাচসত, েল ়েেজন হাচত ়োর চনল ়ে 

লাফালে উিালস।  তালদর োলে আলগই খর্র এলসচেল প  আজই  ারতী ়ে েত্রীলসনা 

নামলর্, আজই শুরু হলর্ টাোইল বহর দখললর িুড়োত লড়োই।  

  

চমগ-২১ চর্মানগুচল িক্কর চদলত চদলত খুর্ চনিু হল ়ে পদচখল ়ে পগল র্ািংলালদলবর পতাো।  

তলা পেলে মুচক্তল াদ্ধারা লতা-পাতা ়ে আগুন জ্বাচলল ়ে পধােঁ ়োর েুণ্ডলীলত সিংলেত 

জানাললা।  

  

প্রেলম মলন হললা পপ্লন পেলে খলস পড়েলে োগলজর টুেলরা।   ারতী ়ে চর্মান এরই মলধে 

র্ািংলালদলবর সর্বত্র পাচেোনী তসনেলদর আত্মসমপবণ েরার জনে আ্ান জাচনল ়ে প্রিুর 

চলফললট েচড়েল ়েলে, এও প ন তাই।  ক্রলমই পসই োগলজর টুেলরাগুললা র্ড়ে হল ়ে ফুললর 

মতন পদখা ়ে, প ন আোব পেলে পষু্পর্ষচটির হলে।  প্রেলম ফুললর েুচড়ে, তারপর হঠাৎ তা 

পাপচড়ে পমলল, পোরাসুট গুললা খুলল চগল ়ে োতার মতন পসগুচল আলে আলে দুললত 

োলে।  দুচট ফাইটার চর্মান ঘুলর ঘুলর তালদর পাহারা চদলে।  োচলহাচত আর পুিংচসর 

মাঝামাচঝ তারা নামলে, পসখালন বত্রুপলক্ষর পোলনা োমান পনই, পস খর্র আলগই 

পাও ়ো পগলে।  দূর পেলে েত্রীর্াচহনীলে আোবপলে নামলত পদলখও এচগল ়ে চগল ়ে 

আক্রমণ েরার সাধে এখানোর পাচেোনী র্াচহনীর পনই, তারা এখন পশ্চাৎ অপসরলণ 

র্েে।  

  

মধুপুর, পগাপালপুর, োচলহাচত পেলে পবালােুরা প বত পাো সড়েে োলদর চসচদ্দেীর 

মুচক্তর্াচহনী সমূ্পণব মুক্ত েলর পফলললে।  পাে র্াচহনী তাড়োহুলড়ো েলর চপেু হটলে, প সর্ 

জা ়েগা ়ে পসতু  াঙা, পসখালন রাচব রাচব পালটর র্ো পফলল পোলনাক্রলম পার েরালে 

গাচড়ে, প্রলতেেটা গাচড়ে মালপত্র এর্িং মানুলষ এত  চতব প  পজালর প লতও পারলে না।  
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রাজাোর, আল র্দর, আল বামস ও বাচত েচমচটর পাণ্ডারাও এখন প্রাণ ল ়ে পসনাদললর 

চপেু চপেু পালালত িা ়ে, চেন্তু গাচড়েলত জা ়েগা পনই তালদর জনে।  তারা পেউ পেউ পজার 

েলর গাচড়েলত ওঠার পিটিরা েরলল পাে তসনেরা লাচে পমলর চেিংর্া রাইলফললর র্ােঁট চদল ়ে 

পঠলল পফলল চদলে তালদর।  চর্শ্রী গালাগাল েরলে।  পদলবর মানুলষর চর্রুলদ্ধ  ারা দালাচল 

েলরচেল, এই তালদর পুরস্কার।  

  

রাোর ধালর ধালর ওত পপলত আলে মুচক্তর্াচহনীর পেললরা, সুল াগ পপললই গুচলর্ষবণ 

েরলে এই পলা ়েনপর দললর ওপর।  

  

 ারতী ়ে চেলগচড ়োর পলর তােঁর র্াচহনী চনল ়ে জামালপুর দখল েলর েহ্মপুত্র পার হল ়ে 

এলসলেন।  চতচন এলগালত লাগললন মধুপুলরর চদলে।  পসই র্াচহনী, মুচক্ত র্াচহনী এর্িং েত্রী 

র্াচহনী চতন চদে পেলে আক্রমণ েরললা টাোইল বহর।  

  

টাোইল রক্ষার আর পোলনা উপা ়ে পনই পদলখ পাচেোনী চেলগচড ়োর োচদর পালালত 

লাগললন োচল ়োধের-এর চদলে।  ৯৩ চেলগলডর আর এেদল তসনে েত্রী র্াচহনীর হালত 

মার পখল ়ে পসচদলেই আসলে।  র্ড়ে সড়েলের ওপলর এলস তারা চর্ভ্রাাত হল ়ে পগল।  মাোর 

ওপর  খন তখন এলস  ারতী ়ে চর্মান পমচবনগালনর গুচলর্ষবণ েলর  ালে, মুচক্ত র্াচহনী 

ও  ারতী ়ে র্াচহনী েখন পোন চদে পেলে এলস ঝােঁচপল ়ে পড়েলর্ তার চঠে পনই, রাো ়ে 

মালঝ মালঝ মাইন চর্লস্ফারলণ উলড়ে  ালে এে এেটা গাচড়ে।  এরেম িচিবটা গাচড়ে 

রাো ়ে উলট পলড়ে আলে।  টাোইললর র্ের্সা ়েী অচজত পহালমর পর্ডলফাডব গাচড়েখানা পাে 

পসনারা পজার েলর দখল েলর চনলজরা র্ের্হার েরচেল, প্রিণ্ড মাইন চর্লস্ফারলণ পস 

গাচড়ের ইচিন উলড়ে চগল ়ে আটলে আলে এেটা র্ড়ে গালে।  

  

 ালদর আর লড়োই েরার মতন মলনার্ল পনই,  ারা পালালতই র্েে, তালদর পলক্ষ এতর্ড়ে 

দল চনল ়ে িলালফরা েরা চর্পজ্জনে, তাই চেলগচড ়োর োচদর সর্াইলে েচড়েল ়ে পড়েলত 

র্লললন।  আিার নাম চনল ়ে প -রেম ালর্ পালর ঢাো ়ে পপৌেঁের্ার পিটিরা েরুে।  োচদর 
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চনলজর সলে রাখললন মাত্র আটজন অচফসার ও আঠালরা জন তসচনে।  এলদর চনল ়ে চতচন 

পাো সড়েে পেলড়ে রালতর অন্ধোলর পনলম পড়েললন মালঠর মলধে।  

  

গ্রামে রাো মুচক্তর্াচহনীর নখদপবলণ।   ারতী ়েরাও মুচক্ত র্াচহনীর সাহা ে চনল ়ে গ্রালমর 

রাো চদল ়ে  াতা ়োত েরলত পালর, চেন্তু পাচেোনীরা জলোদার মলধে পনলম চদেভ্রাাত 

হল ়ে পগল।  গ্রালমর মানুলষর োে পেলেও পোলনা সাহা ে পার্ার আবা পনই, র্রিং তারা 

পাে তসনেলদর পদখললই মুচক্তর্াচহনীলে খর্র চদল ়ে পদ ়ে।  তাই েত্র ে পাে তসনেরা 

পাগললর মতন এচদে ওচদে েুটলত লাগললা, প  পোলনা মানুষ পদখললই তারা 

এললাপাোচর গুচল িালা ়ে, অনেবে সাধারণ মানুষ মলর।  চেন্তু তারা গাচড়ে পেলড়ে িলল 

এলসলে, তালদর গুচলর স্টে অফুরত ন ়ে, তালদর পগালাগুচল ফুচরল ়ে প লতই গ্রালমর 

সাধারণ মানুষ তালদর তাড়ো েলর, বার্ল-লোদাল র্ােঁব চদল ়ে চপচটল ়ে চপচটল ়ে মালর।  এে 

সম ়ে  ারা চনরীহ গ্রামর্াসীলদর ওপর  খন-তখন অতোিার েলরচেল, এখন তালদর 

হালতই এইসর্ তসনেলদর প্রাণ চদলত হ ়ে।   ালদর  াগে  াললা, তারা প ৌে েমালির 

সামলন পলড়ে চগল ়ে হাত তুলল পিেঁচিল ়ে র্লল, আমালদর ধলরা! আমালদর ধলরা! প ৌে 

েমালির হালত র্ন্দী হল ়ে তারা প্রালণ পর্েঁলি  া ়ে।  

  

চেলগচড ়োর োচদলরর পোট্ট দলচট পিীর্ািংলার জলোদার মলধে এলস পলড়ে সমূ্পণব চর্ভ্রাাত 

হল ়ে  া ়ে।  পোন চদলে োচল ়োধের? রালতর অন্ধোলর তারা অচনচদবটির ললক্ষে পে িলল, 

চদলনর পর্লা পোলনা জেলল চেিংর্া  াঙা র্াচড়েলত লুচেল ়ে োলে।  এরেম ালর্ দু’চদন 

পেলট পগল।  সলে পোলনা খার্ার পনই, পানী ়ে জল প বত পনই।  এলদা পানা-পুেুলরর 

পনািংরা জল পখলত গা চঘনচঘন েলর, চেন্তু উপা ়ে পনই।  

  

খাচল পপলট পুেুলরর জল িুমুে চদল ়ে পখলত পখলত চেলগচড ়োর োচদলরর র্ারর্ার র্চম 

হলত লাগললা।  দুর্বল বরীর চনল ়ে আর হােঁটলত পারলেন না।  র্ড়ে সড়েলে না উঠলল ঢাো ়ে 

পপৌেঁোলনার পোলনা উপা ়ে পনই, চেন্তু পসই প্রধান রাো এখন বত্রুর দখলল।  োচল ়োধের-

এ তােঁলদর এেটা র্াচহনীর অলপক্ষা েরার েো, পসই দলটালে পপলল প্রাণপণ লড়োই েলর 

পোলনাক্রলম বত্রুর রু্েহ  াঙার পবষ পিটিরা েরা  া ়ে।  চেন্তু োচল ়োধের েতদূর? 
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অর্স্ন , পচরশ্রাত হল ়ে চেলগচড ়োর োচদর এেটা র্ড়ে পঝােঁলপর মলধে চগল ়ে র্সললন।  

তষষ্ণা ়ে গলা শুচেল ়ে এলসলে।  অচ মালন অশ্রু এলস  ালে তােঁর পিালখ।  চতচন তসচনে,  ুদ্ধ 

েরলত   ়ে পান না।   চদ পবষ রক্তচর্ন্দু চদল ়ে োলফর ও গদ্দারলদর চর্রুলদ্ধ ললড়ে প্রাণ 

চদলত হলতা, তালতও চতচন পগৌরর্ পর্াধ েরলতন।  চেন্তু হাইেমালির এচে উলটাপাটা 

চনলদবব! পেন তােঁলদর হঠাৎ চপচেল ়ে আসার হুেুম পদও ়ো হললা? এ ়োর ে ার োড়ো, টোঙ্ক 

র্াচহনীর সহা ়েতা োড়ো চপচেল ়ে আসা  া ়ে! চন ়োজী িাইলেন প -লোলনা উপাল ়ে ঢাোলে 

রক্ষা েরলত, চেন্তু োচদলরর র্াচহনীর োলে ঢাো এখন মরীচিো।  

  

এেজন অচফসার এেটা গালের ডাল প লঙ এলন র্লললা, সোর, এই পাতাগুললা চিচর্ল ়ে 

পদখুন, এেটু গলা চ জলর্।  

  

োচদর সচন্দগ্ধ ালর্ র্লললন, েী গাে?  চদ চর্ষাক্ত হ ়ে? 

  

অচফসারচট র্লললা, আচম আলগ পখল ়ে পদলখচে সোর।  টে টে পখলত।  

  

োচদর হাত র্াচড়েল ়ে পসই ডালটা চনল ়ে পততুলপাতা চিলর্ালত লাগললন।  োদার মলধে 

পের্লড়ে র্লস পততুলপাতা খাও ়োই তার চন ়েচতলত চেল।  

  

আলে আলে চতচন র্লললন, আমালদর দু-চতনজনলে প -লোলনা উপাল ়েই পহাে ঝুেঁচে 

চনল ়ে খাচনেটা এচগল ়ে পদখলত হলর্, ৯৩ চেলগলডর পোলনা অিংব এচদলে আলে চেনা! 

তালদর সলে প াগাল াগ না েরলত পারলল আমরা এই অর্স্থ্া ়ে েচদন র্ােঁিলর্া? পে পে 

প লত রাচজ আলো? 

  

প্রেম পেউ পোলনা েো র্লললা না, তারপর জাফর নালম এেজন পমজর হাত তুলল 

র্লললা, আচম রাচজ আচে সোর।  এ োড়ো সচতে আর উপা ়ে পনই।  ইনসানািা,তালদর খুেঁলজ 

র্ার েরলর্াই।  

  

োচদর র্লললন, তুচম পােঁিজন জও ়োনলে সলে চনল ়ে  াও! খুদা হালফজ।  
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পমজর জাফর জও ়োনলদর সলে চনল ়ে গুেঁচড়ে পমলর পসই পঝােঁপ পেলে পর্রুললা।  চঝেঁচঝর 

ডাে োড়ো আর পোলনা ব্ পবানা  ালে না।  সামলনই এেটা জলা ূচম, তারা পনলম 

পড়েললা পসই ঠাণ্ডা েনেলন পাচনর মলধে।  পসটা খুর্ গ ীর ন ়ে।  পসটা পপচরল ়ে এলস এেটা 

মাঠ, োোোচে েল ়েেটা অধব-দগ্ধ র্াচড়ে, জনমনুষে পনই।  এেটা তীে পিা গন্ধ নালে 

এললা, ওখালন চনশ্চ ়েই েল ়েেটা লাব পলড়ে আলে।  টলিবর আললা পফলল পদখা পগল, এেটা 

র্াচড়ের উলঠালন এেচট মাঝর্ল ়েসী উলে স্ত্রীললাে, দুচট চবশু আর এেজন র্ষদ্ধ মুখ েুর্লড়ে 

পলড়ে আলে, অতত িার-পােঁি চদলনর র্াসী মড়ো।  এই পে চদল ়ে পাের্াচহনী  াও ়োর চন ুবল 

চিহ্ন।  

  

মালঠর অলধবেটা আসলতই দূলর এেটা ক্ষীণ ব্ পাও ়ো পগল, পোলনা গাচড়ের 

পহডলাইলটর এেঝলে আললা।  ঐখালন পোলনা রাো আলে, ঐ প বত প লতই হলর্।  

  

মালঠর মাঝখালন েল ়েেটা ঝুপচস গাে।  তার োোোচে আসলতই হঠাৎ োন ফাটালনা 

ব্, েুলট এললা এেঝােঁে রু্ললট।  সলে সলে জাফলরর দলটা উপুড়ে হল ়ে শুল ়ে পলড়ে 

পচজবান চনল।  এেজন জও ়োন এর মলধেই মারা পগলে, এেজন োতরালে।  

  

দু’পলক্ষর গুচল চর্চনম ়ে হললা পােঁি চমচনট ধলর।  জাফলরর দলটা পখালা মালঠর মলধে, 

অনেরা গালের আড়োলল োোর সুচর্লধ পপল ়েলে।  জাফরলদর এখন পপেন চফলর 

পালার্ারও পোলনা উপা ়ে পনই, তরু্ দু’জন জও ়োন মাোখারালপর মতন উলঠ দােঁচড়েল ়ে 

পদৌলড়োর্ার পিটিরা েরলতই ফুলড়ে পগল গুচললত।  আরও এেজন আলগ মারা পগলে।  এেটা 

মষতলদহলে আড়োল েলর জাফর পিেঁচিল ়ে উঠললা, আই সালরিার! 

  

গালের আড়োল পেলে লাইট পমচবনগান চনল ়ে পর্চরল ়ে এললা র্ারু্ল পিৌধুরী আর বচফ।  

মাত্র পদড়েজন! 

  

র্ারু্ল এখন মুচক্তর্াচহনীর পোলনা চর্লবষ পসক্টলর পনই।  এেটা গ্রাম পেলে েুচড়েল ়ে পাও ়ো 

পেলল বচফলে চনল ়ে পস এোই পঘালর।  পলাতে তসনেলদর খুেঁলজ খুেঁলজ ধরাই তার োজ।  
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মালঝ মালঝ  খন তার পগালার্ারুদ ফুচরল ়ে  া ়ে তখন মুচক্তর্াচহনীর পোলনা দলল এলস 

দু-চতন চদলনর জনে প াগ পদ ়ে।  তার োলে খাললদ মবারলফর পদও ়ো পচরি ়েপত্র আলে।  

  

মাত্র পদড়েজনলে পদলখ পমজর জাফলরর হাত োমড়োলত ইলে েরললা।  আর এেটু 

সার্ধান হলল চে এলদর খতম েরা প ত না? হঠাৎ ঘার্লড়ে চগল ়ে এেসলে এত ফা ়োচরিং 

েরা মূখাচম হল ়ে পগলে।  জাফলরর োলে আর গুচল পনই।  পস মাোর ওপর হাত তুলল 

দােঁচড়েল ়ে আলে, তার সারা বরীর োেঁপলে।  ইচি ়োন আচমব ন ়ে, মুচক্তর্াচহনীর পলাে, এরা 

র্ন্দী রালখ না।  

  

বচফ পর্চব উৎসালহ আলগ এচগল ়ে এলসলে, পমজর জাফর এে লাফ চদল ়ে তার গলা 

পিলপ।  ধলর োলে পটলন চনল।  পোমর পেলে এেটা েুচর তুলল র্লললা, খর্রদার, আমালে 

ধরলল এই র্াচ্চাটালে পবষ েলর পদলর্া! 

  

পচরষ্কার পজোৎস্না রাত।  পােঁিটা মষত তসচনে এচদে ওচদে েড়োলনা।  চর্বাল বচক্তবালী 

পমজর জাফর বচফর গলা পিলপ ধলরলে, পজোৎস্না ়ে িেিে েরলে েুচরর ফলা।  এল এম 

চজ-টা হালত চনল ়ে েল ়েে মুহূতব চস্থ্র ালর্ দােঁচড়েল ়ে রইললা র্ারু্ল, তারপর েচঠন গলা ়ে 

র্লললা, চেল চহম! চেল চহম! পতামরা পেঁচিব-চতচরব লাখ র্াঙালীলে পমলরলো, আরও 

এেটা র্াচ্চালে মারলর্, তালত আর এমন পর্চব েী হলর্? বচফ, তুই মরলত   ়ে পাস? 

  

বচফ তার তেলবালরর সদে  াঙা গলা ়ে পিেঁচিল ়ে র্লললা, না র্ারু্ল  াই।  ও আমালর 

মারুে, তারপর তুচম অলর েুত্তা চদ ়ো খাও ়োইও।  জ ়ে র্ািংলা! জ ়ে র্ািংলা! 

  

এল এম চজ-টা উেঁিু েলর র্ারু্ল র্লললা, ওর েোর মালন রু্ঝলল? 

  

পমজর জাফর েুত্তা ব্টা রু্লঝলে।  তারলিল ়েও র্ারু্ললর েণ্ঠস্বর তালে ক্ষলণলের জনে 

উ্না েলর চদল।  তারপরই পস বচফলে পঠলল চদল ়ে আলর্লগর সলে পিেঁ চিল ়ে উঠললা, 

পিৌধুরী সার্! র্ারু্ল পিৌধুরী? মো ়ে পমজর জাফর… 
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র্ারু্ল এর্ার এচগল ়ে এলস ওর পপলট এে লাচে পমলর র্লললা, পমজর জাফর! ইচদ্রলসর 

র্াচ্চা! র্ল হারামজাদা, মচনরা পোো ়ে? 

  

মাচটলত চেটলে পলড়ে জাফর র্লললা, আমালে র্ােঁিাও, আমালে র্ােঁিাও, আমালে র্ােঁিাও! 

  

র্ারু্ল তার েপাললর ওপর এল এম চজ র নলটা পঠচেল ়ে র্লললা, আলগ র্ল, মচনরা 

পোো ়ে।  আমার র্াচড়ে পেলে প  পমল ়েচটলে তার পলালেরা ধলর চনল ়ে চগল ়েচেল… 

  

জাফর র্লললা, আচম জাচন না! আিার েবম, আচম জাচন না।  তারা অনে পলাে, আচম 

পতা পতামালে র্ললচেলাম… 

  

র্ারু্ল র্লললা, আচম চঠে চতন গুনলর্া! 

  

পস জাফলরর রু্লের ওপর এেটা পা চদল ়ে দােঁড়োললা।  

  

পপেন চদে পেলে পাও ়ো পগল অলনে পাল ়ের ব্।  পগালাগুচলর আও ়োজ শুলন।  

প ৌের্াচহনীর এেচট দল েুলট এলসলে।  মুচক্তল াদ্ধালদর এেজন র্ারু্ললে চিনলত 

পপলরলে, পস ঢাো চর্শ্বচর্দোলল ়ের োত্র, পস উিালস পফলট পলড়ে র্লললা, সোর, আপচন 

এো এই সর্েটালে খতম েলরলেন? 

  

ইচি ়োন েমািার জাফরলে মারলত চদল না, অনেলদর সচরল ়ে চদল ়ে পস জাফরলে মাচট 

পেলে তুলল তার র োিংে পদলখ চনল।  তারপর গম্ভীর ালর্ র্লললা, মুচক্তর পেললরা 

পতামালে খুন েরলত িা ়ে।  আতজাচতে আইন অনু া ়েী আচম পতামালে  ুদ্ধর্ন্দী চহলসলর্ 

রাখলত পাচর,  চদ তুচম পদচখল ়ে দাও পতামার সেীরা পোো ়ে আলে।  তালত  চদ রাচজ না 

োলে, তা হলল আচম পতামালে মুচক্তলদর হালত তুলল চদল ়ে অনেচদলে মুখ চফচরল ়ে 

োেলর্া! 

  

এলের্ালর মষতুের মুখ পেলে চফলর এলস পমজর জাফর এমনই চর্্ল হল ়ে পগলে প  পস 

পোলনা েোই র্ললত পারলে না।  পস ইচি ়োন েমািালরর হাত বক্ত েলর পিলপ ধলরলে।  
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র্ারু্ল র্লললা, েমািার, ওলে আমার হালত চদন।  আচম ওলে ধলরচে।  ওর সলে আমার।  

পালসবানাল পস্কার পমটার্ার আলে! 

  

জাফর সলে সলে র্লল উঠললা, না, না, আচম পে পদচখল ়ে চনল ়ে  াচে! 

  

এেজন জাফলরর চপলঠ এেটা পস্টনগালনর নল পিলপ পঠললত লাগললা।  জলা ূচমর 

মাঝখালন এলস প ৌের্াচহনীর তসনেরা েচড়েল ়ে পড়েললা পঝােঁপটার িারচদলে, জাফরলে 

চদল ়ে র্লালনা হললা সালরিার েরলত।  

  

তার উত্তলর েুলট এললা এেঝােঁে রু্ললট! 

  

 ারতী ়ে েমািারচট তরু্ চনলজর দললে আক্রমণ েরলত চনলষধ েলর চিৎোর েলর 

র্লললা, পাচেোনী চসপাহীললাগ, হাচত ়োর ডাল পদা! ইউ আর সারাউলিড! 

  

এর্ার পঝােঁলপর মধে পেলে এেজন পেউ সেীলদর চনলদবব চদল, স্টপ ফা ়োচরিং! স্টপ 

ফা ়োচরিং।  

  

মুচক্তল াদ্ধারাই আলগ অেুলতা ল ়ে েুলট পগল পঝােঁলপর মলধে।  পলাতে পাচেোনী দলচটর 

অস্ত্রগুললা পেলড়ে চনল ়ে তালদর িড়ে লাচে মারলত লাগললা রালগর পিালট! 

  

ইচি ়োন েমািারচট পজারাললা টিব পফলল চেলগচড ়োর োচদরলে পদলখ আনলন্দ চবস চদল ়ে 

উঠললা।  পপাবালের তারো পদখললই পিনা  া ়ে চেলগচড ়োর।  এত উেঁিু র োলঙ্কর র্ন্দী 

পাও ়ো  ালগের েো! 

  

পতেঁতুলগালের চনলি রক্তবূনে মুলখ দােঁচড়েল ়ে আলেন চেলগচড ়োর োচদর।  মুচক্তর্াচহনীর 

পেললরা তােঁলেও েল ়েেটা িড়ে পমলরলে।  এের্ার চতচন প লর্চেললন চর ল ারটা চদল ়ে 

আত্মহতো েরলর্ন।  েরািীলত স্ত্রী-পুত্র-েনোর মুখ মলন পলড়ে পগল।  ইচি ়োন আচমবর হালত 

ধরা পড়েলল তরু্ পর্েঁলি োোর আবা োলে।  
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চর ল ারটা ইচি ়োন েমািালরর পাল ়ের োলে েুেঁলড়ে চদল ়ে চেলগচড ়োর ধরা গলা ়ে 

র্লললন, আমালে মুচক্তর হালত চদও না!  চদ মারলত হ ়ে তুচম মালরা!  

  

ইচি ়োন েমািার র্লললা, তুচম পজচন া েনল নবন অনু া ়েী সর্রেম সুল াগ সুচর্লধ 

পালর্।  আমালদর পজনালরল মালনে ব’র পঘাষণা পরচডওলত পবালনাচন? 

  

বচফ জাফরলে পদচখল ়ে র্লললা, এই হারামজাদাটা আমালর েুচর মারলত আসচেল।  এলর 

বাচে চদলর্ন না? 

  

র্ারু্ল রু্চঝল ়ে র্লললা, এই োপুরুষচট এেচট র্াচ্চার গলা ়ে েুচর পিলপ ধলরচেল।  

  

 ারতী ়ে েমািারচট বচফলে োলে পটলন এলন তার িুলল হাত চদল ়ে আদর েরলত েরলত 

র্ারু্ললে র্লললা, এত পোট র্াচ্চালে এই  ুলদ্ধর মলধে এলনলেন পেন? আপনারা আমরা 

লড়োই েরচে, তাই চে  লেটির ন ়ে? 

  

র্ারু্ল র্লললা, এই পেললচটর পোলনা র্াচড়ে পনই।  এর র্ার্া-মালে এই ব ়েতানরা খুন 

েলরলে।  এরপর ওর লড়োই েরা োড়ো আর চে উপা ়ে আলে র্ললা? ও রাইলফল িালালত 

জালন! 

  

বচফ জাফলরর এেটা পিালখর ওপর েুিঃ েলর এেদলা েুতু পফলললা।  

  

র্ারু্ল তালে পটলন সচরল ়ে চনল ়ে পগল।  তারপর র্ন্দীলদর সার পর্েঁলধ চনল ়ে  াও ়োর  খন 

র্ের্স্থ্া হলে তখন পস আর বচফ চনিঃবল্ সলর পগল মল দল পেলে।  

  

এখন প লত হলর্ োচল ়োধের।  পসখান পেলে ঢাো।  সর্াই পজলন পগলে প  পবষ লড়োইটা 

হলর্ ঢাো ়ে।  পসখালন পলে পলে  ুদ্ধ িললর্।  র্ারু্ল  ত তাড়োতাচড়ে সম্ভর্ পসখালন 

পপৌেঁলোলত িা ়ে।  
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তারা আলগ চফলর পগল মালঠর মলধে পসই ঝুপচস গােতলা ়ে।  এখালন র্া রু্ললর োেঁলধর 

পঝালাটা পলড়ে আলে।  গােতলা ়ে র্লস পস পঝালা পেলে এেটা পােঁউরুচট পর্র েলর 

অলধবেটা চেেঁলড়ে চদল বচফলে।  গত দু চদন ধলর তারা র্াসী, শুেলনা পােঁউরুচট পখল ়ে  ালে।  

  

পখলত পখলত র্ারু্ল চজলেস েরললা, েী পর বচফ, এখন হােঁটলত পারচর্, না এেটু ঘুচমল ়ে 

চনচর্? 

  

বচফর সচতে ঘুলম পিাখ পটলন এলসলে, তরু্ পস র্লললা, না, হােঁটলত পারমু! চদলনর পর্লা 

ঘুমালর্া।  

  

র্ারু্ল র্লললা, এে োজ ের, ঘণ্টাখালনে ঘুচমল ়ে পন।  আচম পাহারা চদচে।  

  

বচফ র্লললা, তাইলল তুচম আলগ ঘুমাও, আচম পাহারা পদলর্া।  

  

চেেু এেটা ব্ পপল ়ে র্ারু্ল বচফর মুখটা পিলপ ধরললা।  এমন ফটফলট পজোৎস্নার মলধে 

পেউ চনলজলে সমূ্পণব লুলোলত পালর না।  পাো সড়েলের চদে পেলে অতত পােঁিজন পলাে 

মালঠর মধে চদল ়ে রু্লে পহেঁলট এই চদলেই এলগালে।  মষদু েড়ে েড়ে ব্ হলে মাচটলত।  

  

এরা বত্রু না চমত্র পসটাই পর্াঝা বক্ত।  মালঝ মালঝ এই  ুল হলে, ইচি ়োন আচমবর সলে 

মুচক্তল াদ্ধালদর গুচল চর্চনম ়ে হল ়ে  ালে।  

  

বচফলে চনল ়ে র্ারু্ল গালের আড়োলল িলল চগল ়ে চনিঃসালড়ে দােঁড়োললা।  ওলদর পস আরও 

োলে আসলত চদলত িা ়ে।  ওরা এই গােতলালতই পপৌেঁলোলত পিটিরা েরলে।  

  

 খন ওরা প্রা ়ে পিাব গলজর মলধে এলস পলড়েলে, তখন র্ারু্ল চনিঃসলন্দহ হললা প  এরা 

দলেুট পাচেোনী তসনে।  প্রলতেলেই লম্বা িওড়ো, ইচি ়োন আচমবর এ রেম মাত্র পােঁি জন 

রু্লে পহেঁলট মাঠ চদল ়ে আসলর্ না।  

  

র্ারু্ল এেঝােঁে রু্ললট র্ষবণ েরললা।  বচফও তার রাইলফল িালাললা।  
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প্রচতপক্ষ উত্তর পদর্ার পোলনা পিটিরাই েরললা না।  এেজন লাচফল ়ে উলঠ দু হাত উেঁিু েলর 

িোেঁিালত লাগললা, সালরিার! সালরিার! 

  

ধপাধপ েলর তারা তালদর রাইলফল ও এেটা পস্টনগান েুেঁলড়ে চদল সামলন।  র্ারু্ল তরু্ 

ঝুেঁচে চনল না।  পস গালের আড়োল পেলেই হুেুম চদল, সর্াই মাোর ওপর হাত তুলল 

এচগল ়ে এলসা! 

  

চতনজন এলগালত লাগললা পসই ালর্, দু’জন উঠলত পারললা না।  প  চতনজন পর্েঁলি আলে, 

তালদর মলধে এেজন পাচেোনী েোলপ্টন।  তারা োোোচে আসলতই র্ারু্ল আর্ার হুেুম 

চদল, এর্ার মাচটলত হােঁটু পগলড়ে র্লসা।  

  

এর্ার র্ারু্ল আর বচফ গালের আড়োল পেলে পর্রুলতই পসই পাচেোনীরা চর্স্ফাচরত 

পিালখ পদখললা পদড়েজনে।  এেজন পপেন চফলর পাগললর মতন পদৌলড়োললা হাচত ়োর 

েুচড়েল ়ে পনর্ার জনে।  বচফই চন ুবল চটলপ তালে পফলল চদল মাচটলত।  েোলপ্টলনর পালবর 

পলােচট দারুণ ালর্ আহত, পস র্লস োেলত পারললা না, গচড়েল ়ে পগল মাচটলত।  েোলপ্টন 

হাতলজাড়ে েলর র্লললা, র্ােঁিাও, আমালে র্ােঁিাও! 

  

র্ারু্ল এচগল ়ে এলস তালে এেটা লাচে েচষল ়ে র্লললা, র্ল মচনরা পোো ়ে? 

  

েোলপ্টনচট হত ম্ব হল ়ে র্লললা, পে? আচম পতা জাচন না মচনরা পে!  

  

র্ারু্ল তরু্ তালে আর এেটা লাচে পমলর র্লললা, শু ়োলরর র্াচ্চা, আলগ র্ল মচনরালে 

পোো ়ে লুচেল ়ে পরলখচেস? 

  

এেসম ়ে র্ারু্ল ঢাো েোন্টনলমলন্ট  াতা ়োত েরলতা।  আলগর পমজর জাফলরর সলে 

তার পচরি ়ে চেল।  চেন্তু এই েোলপ্টনচট সমূ্পণব অলিনা, তরু্ তালে পস র্ারর্ার চজলেস 

েরলত লাগললা মচনরার েো।  

  

পলােচট মার পখল ়ে হাউ হাউ েলর পেেঁলদ পেেঁলদ র্ললত লাগললা, র্ােঁিাও, র্ােঁিাও! 
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র্ারু্ল দােঁলত দােঁত পিলপ র্লললা, ব ়েতান, আলগ  খন র্াঙালীরা এই ালর্ দ ়ো পিল ়েলে, 

তখন োরুলে পেলড়েচেস? 

  

সলে এেটা র্ন্দী চনল ়ে  াও ়োর অলনে ঝালমলা।  এলে পেলড়ে পদও ়োরও পোলনা মালন 

হ ়ে না, এেজনলে োড়ো মালনই ঢাো ়ে আর এেজন বত্রু র্ষচদ্ধ।  চনলজর রু্ললট আর খরি 

না েলর পস বচফলে র্লললা, এই পলােটাই পতার র্ার্া-মালে পমলরলে।  এলে পবষ েলর 

পদ! 

  

ব্টা হও ়োর পর র্ারু্ল বচফর োেঁলধ হাত চদল ়ে র্লললা, এখন আর ঘুম হলর্ না, িুল।  

এলের্ালর ঢাো ়ে পপৌেঁলে লড়োই পবষ েলর ঘুলমালর্া।  

৬০. টাোইল বহর এখন সম্পূণব 

বত্রুমুক্ত 

টাোইল বহর এখন সমূ্পণব বত্রুমুক্ত, সাচেবট হাউলসর দখল চনল ়েলেন পমজর পজনালরল 

নাগরা।  আদালত  র্লনর ঘরগুললা ়ে রাখা হল ়েলে র্ন্দীলদর, প্রচত ঘণ্টা ়ে আরও র্ন্দীলদর 

চনল ়ে আসা হলে এখালন।  পলাতে পাচেোনী র্াচহনীর এেটা দল লড়োই িাচলল ়ে  ালে 

তুরাগ নদীর পালড়ে।  পসখালন তালদর পমাোচর্লা েরলে প ৌে চমত্রর্াচহনীর চেলগচড ়োর 

পলর।  জামালপুর ও তমমনচসিং-এ পাচেোনী দুলগবর পতন হল ়েলে, চেন্তু পসখান পেলে 

পাে তসনেরা  ালত চপেু হলট ঢাো ়ে চগল ়ে রাজধানী রক্ষা ়ে অিংব চনলত না পালর পসই 

দাচ ়েত্ব চনল ়েলেন পমজর পজনালরল।  নাগরা।  টাোইল না পপচরল ়ে  ওলদর ঢাো  ার্ার 

পোলনা উপা ়ে পনই।  

  

নাগরা শুধু এেটা র্োপালর অস্বচে পর্াধ েরলেন, তােঁলে এখালন এেটা স া ়ে র্ক্তষতা 

েরলত হলর্।  চতচন এেজন পপবাদার তসচনে, র্ক্তষতা েরার অল েস পনই তােঁর।  তা োড়ো, 
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চতচন এেটা র্োপালর চিচতত।  ঢাো অর্লরাধ প্রেম মুক্ত েরলর্ পে? তােঁর চডচ বন ১০১ 

েমচুনলেবান পজান-এর ওপর দাচ ়েত্ব পদও ়ো চেল, ঢাোর উত্তলর টেী প বত পপৌেঁলে 

অর্স্থ্ান পনও ়ো।  পসইজনেই টোঙ্ক ও  ারী ধরলনর অস্ত্রবস্ত্র তােঁর র্াচহনীলত পর্চব পনই।  

মূল পচরেল্পনা ়ে চেল প  আখাউড়োর চদে পেলে এচগল ়ে আসা চমত্রর্াচহনীই ঢাোর ওপর 

আঘাত হানলর্।   লবার, খুলনা, র্গুড়ো, রিংপুলরর চদে পেলেও  ারতী ়ে পদাচতে র্াচহনী 

পগালন্দাজ ও টোঙ্ক পস্কা ়োড চনল ়ে এচগল ়ে আসলে।  চেন্তু পমজর পজনালরল নাগরাই 

সর্লিল ়ে আলগ এলস পপৌলিলেন ঢাোর খুর্ োলে।  েত্রীর্াচহনী নাচমল ়ে টাোইল প  এত 

দ্রুত দখল েরা  ালর্, আলগ পেউ  ালর্চন।  োেঁলদলরর পনতষলত্ব মুচক্তর্াচহনী এখানোর 

অলনেগুচল েীজ প লঙ অলনেখাচন পাো সড়েে আলগই মুক্ত েলর সুচর্লধ েলর পরলখচেল।  

এখন মুচক্তর্াচহনীর পেললরাও ঢাো আক্রমণ েরার জনে েটফট েরলে।  

  

এচদেোর মুচক্তর্াচহনীর েমািার োলদর চসচদ্দেীর পপড়োপীচড়েলত নাগরালে সিংর্ধবনা 

স া ়ে প লতই হললা।  চর্ন্দুর্াচসনী স্কুললর মালঠ েল ়েে লক্ষ মানুষ এলস জলড়ো হল ়েলে।  

উিালসর চিৎোর আর জ ়ের্ধ্চনলত োন পাতা দা ়ে।  র্হু নারী-পুরুষ েুলট এলস নাগরালে 

মালা পরালত লাগললা, মালার পর্াঝা ়ে তােঁর নুল ়ে পড়োর উপক্রম।  পবষপ বত মুচক্তর্াচহনীর 

পেললরা অনেলদর আটলে পোলনাক্রলম মলি তুলললা  ারতী ়ে পসনাপচতলে।  

  

পসই চর্বাল জনসমুলদ্রর চদলে পর্ব েল ়েে চমচনট চনিঃবল্ তাচেল ়ে রইললন নাগরা।   ুদ্ধ 

এখলনা পবষ হ ়েচন, এেটু োন পাতলল দুলর োমান পগালাগুচলর ব্ পবানা  া ়ে, মালঝ 

মালঝই  ারতী ়ে পর্ামারু চর্মান উলড়ে  ালে রাজধানী ঢাোর চদলে।  এরপর ঢাোর 

রক্তক্ষ ়েী পবষ সিংগ্রাম েতচদন িললর্, েত মানুষ মরলর্ তার চঠে পনই, চেন্তু টাোইললর 

মানুষ এরই মলধে স্বাধীনতার স্বাদ পপল ়ে পগলে।  

  

প্রেলম মুচক্তর্াচহনীর পক্ষ পেলে  ারতী ়ে পসনাপচতলে আনুষ্ঠাচনে সিংর্ধবনা জানালনা 

হললা।  েল ়েে ডজন মুচক্তল াদ্ধা আোলবর চদলে র্ন্দুলের নল উচিল ়ে চট্রগার চটলপ ‘গান 

সোচলউট’ চদল তােঁলে।  তারপর নাগরা  ালত সর্াই রু্ঝলত পালর এমন সহজ চহন্দীলত 

ধীলর ধীলর র্লললন, আমরা প  এতদূর প বত চর্জ ়েী হল ়ে এলসচে, তার জনে 
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মুচক্তর্াচহনীর পেলললদর েষচতত্ব অলনেখাচন।  মুচক্তর্াচহনীর এই র্ীরলত্বর ইচতহাস আগামী 

চদলনর মানুষ শ্রদ্ধার সলে স্মরণ েরলর্।  আপনালদর টাোইললর এই পেললচট, এই োলদর 

চসচদ্দেী, এর মতন সাহসী সিংগঠে আচম খুর্ েমই পদলখচে।  এ সচতেই টাইগার।  এলে 

আমার সালাম জানাচে! আপনারা অলনে দুিঃখ-েটির সহে েলরলেন, তধ ব ধলর আরও 

েল ়েেটা চদন অলপক্ষা েরুন, র্ািংলালদলবর আবী াগ এখন আমালদর দখলল, আর 

েল ়েে ঘণ্টার মলধেই ঢাো ়ে িরম আঘাত হানলর্া।  আপনারা বাচতবষেলা র্জা ়ে রাখুন, 

আমালদর সাহা ে েরুন! জ ়ে র্ািংলা! জ ়ে চহন।  জ ়ে প ৌের্াচহনী।  ইচন্দরা-মুচজর্ 

চজন্দার্াদ! 

  

স া অলনেক্ষণ িললর্, চেন্তু পমজর পজনালরল নাগরা পর্চবক্ষণ োেলত পারলর্ন না।  

তােঁলে পহড পো ়োটালরর সলে প াগাল াগ েরলত হলর্।  মি র্ােঁধা হল ়েলে চর্ন্দুর্াচসনী 

স্কুললর োলদ, পসখান পেলে মই পর্ল ়ে চতচন পনলম এললন।  আর্ার এেদল পলাে েুলট 

এললা তােঁলে মালা পদর্ার জনে, চতচন গাচড়েলত উলঠ পড়েললন চ ড়ে পঠলল।  স া ়ে পগালমাল 

োমার্ার জনে মুচক্তল াদ্ধারা আর্ার আোলব গুচল েুেঁড়েললা।  

  

টাোইল বহর এর্িং োোোচে গ্রামগুচল এখন মুচক্তল াদ্ধালদর চন ়েন্ত্রলণ।  েত্র ে 

পাচেোনী তসনেলদর তারা র্ন্দী েলর আনলে, পসই সলে খুেঁলজ খুেঁলজ ধরলে েুখোত দালাল 

ও বাচত েচমচটর পনতালদর।  মুো তালুেদালরর পেলল পখাো পালালত চগল ়ে পজাগনীিলর 

মুচক্তর্াচহনীর হালত ধরা পলড়েলে।  এই পখাোর আর এেচট ডােনাম হল ়ে চগল ়েচেল 

জিাদ, তার চনলদবলব হাজার হাজার চনরীহ মানুষলে মারা হল ়েলে, পস রাজাোরলদর 

সিংগঠে।  আর এেজন নষবিংস রক্তললালুপ অধোপে খাললেলে ধরা  া ়েচন, চেন্তু 

পখাোলে হাত-পা পর্েঁলধ পফলল রাখা হল ়েলে মলির নীলি।  

  

েল ়েে চমচনলটর মলধে পখাোর চর্িার সাে হললা, তারপর মলি তুলল সর্বসমলক্ষ চতন 

মুচক্তল াদ্ধা তার পপলট ঢুচেল ়ে চদল পর্ ়েলনট।   ালদর মা-লর্ান- াই এই পখাোর চনলদবলব 

আলদলব চনহত হল ়েলে, তারা এমন ালর্ চিৎোর েরলত লাগললা প ন ওই বাচেলতও 

তারা সন্তুটির ন ়ে, তারা পখাোর বরীরটা টুেলরা টুেলরা েলর চেেঁলড়ে পফললত িা ়ে।  
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সাচেবট হাউলস এলস পমজর পজনালরল নাগরা েল ়েে ঘণ্টার মলধে হাই েমালির োে 

পেলে নতুন চনলদবব পপল ়ে পগললন।  ১০১ েমুচনলেবান পজান ঢাো নগরীর পলনলরা 

মাইললর মলধে পপৌেঁলে ঘােঁচট পগলড়ে র্সললই তালদর দাচ ়েত্ব সফল ালর্ পূণব হল ়েলে ধরা 

হলর্।  তলর্ অর্স্থ্া রু্লঝ এই র্াচহনী  চদ আরও এচগল ়ে প লত িা ়ে তালত আপচত্ত পনই।  

পসলক্ষলত্র  ুলদ্ধ উপচস্থ্ত পসনাপচতই চসদ্ধাত পনলর্ন।  

  

পমজর পজনালরল নাগরার রু্েটা এের্ার পেেঁলপ উঠললা।  চতচন পুলরা পজনালরল নন, 

পমজর পজনালরল, চতচন চেললন ফ্রন্ট লাইলনর অলনে পপেলন।  তা হলল চে ঢাো দখললর 

মতন এেটা ঐচতহাচসে েষচতত্ব তােঁর  ালগেই ঝুললে? 

  

চতচন তার র্াচহনীর সর্েচট পচজবালন চনলদবব পাঠালত র্েে হল ়ে উঠললন।  

  

এচদলে  ারতী ়ে সর্াচধনা ়েে মালনেব’র গম্ভীর গলা  ারতী ়ে পর্তালর েল ়েেচদন ধলরই 

র্ারর্ার পবানা  ালে, পাচেোনী চসপাহী, হাচত ়োর ডাল পদা!  ুলদ্ধ জ ়ে-পরাজ ়ে আলেই।  

ঢাো বহর এখন আমার োমালনর এলাোর মলধে।  এরপর লড়োই িালালত পগলল 

পতামালদর শুধু শুধু রক্তক্ষ ়ে হলর্।  পতামরা হাচত ়োর নাচমল ়ে আত্মসমপবণ েলরা, 

পতামালদর জীর্ন ও সম্মানরক্ষার দাচ ়েত্ব আমরা পনলর্া! 

  

 ারতী ়ে চর্মান ঢাোর আোলব এলস এের্ার েচড়েল ়ে  ালে এই মলমব লক্ষ লক্ষ 

চলফললট, আর্ার এলস পর্ামা ফললে।  পর্ামার আঘালত গ নবর হাউলসর এেচদে গুেঁচড়েল ়ে 

পগলে।  প্রাণ র্ােঁিার্ার জনে গ নবর মাললে দ্রুত পদতোগপত্র চললখ দলর্ল চনল ়ে পাচলল ়ে 

এলসলেন পহালটল ইন্টার েচন্টলনন্টালল।  ওখালন  ারতী ়ে পর্ামার   ়ে পনই।  

  

 ূগ ব র্াঙ্কালর দু’হালত মাো পিলপ র্লস আলেন পজনালরল চন ়োজী।  রাও ়োলচপচির পহড 

পো ়োটার তােঁলে র্ারর্ার চমলেে আশ্বাস চদল ়েলে।  পোো ়ে িীলন তসনে? র্লোপসাগলর 

মাচেবন রণতরী র্াচহনী ঢুলে পলড়েলে র্লল পজার গুজর্ উলঠচেল, পোো ়ে পসই পসল ন্থ 

চেট? চতচন শুধু পদখলত পালেন এেটা দচড়ের ফােঁস এচগল ়ে আসলে তােঁর গলার চদলে।  
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আোলব বত্রুপলক্ষর চর্মান গজবন।  অনেলদর ওপর  রসা েলর তােঁলে িালালত র্লা 

হল ়েচেল এত র্ড়ে এেটা  ুদ্ধ? 

  

 ারতী ়ে সর্বাচধনা ়েে মালনেব তােঁর পবষ হুমচে চদললন।  চতচন  ারত র্ািংলা প ৌে 

েমািলে এেতরফা ালর্  ুদ্ধচর্রচতর চনলদবব চদলেন এে রাচত্রর জনে।  আগামীোল 

সোল নটার মলধে  চদ পাে র্াচহনী আত্মসমপবণ না েলর, তা হলল িরম আঘাত হানা 

হলর্ ঢাো বহলর, এেজন তসনেলেও পালালত পদও ়ো হলর্ না! 

  

পবষ রক্তচর্ন্দু চদল ়ে ঢাো রক্ষা েরার সাধ পজনালরল চন ়োজীর চমলট পগলে এর মলধে।  

পূর্ব পাচেোন পগািা ়ে  াে।  এখন তােঁর এেমাত্র চিতা পচশ্চম পাচেোনী তসনে ও 

নাগচরেলদর জীর্ন রক্ষা েরা  ালর্ েী েলর! আরও  ুদ্ধ িাচলল ়ে পগলল পচশ্চলম আরও 

নিই হাজার চর্ধর্া ও প্রা ়ে পােঁি লাখ অনাে পেলললমল ়ের সিংখো র্াড়েলর্! এখন 

আত্মসমপবণ োড়ো আর পোলনা গচত পনই।  পসই মলমব চতচন পপ্রচসলডন্ট ই ়োচহ ়োর োলে 

েল ়েেচট প্রোর্ পাঠাললন, চেন্তু তার পোলনা উত্তর পনই।  পপ্রচসলডন্ট ই ়োচহ ়ো হতাবা ়ে 

ডুলর্ আলেন, োরুর সলে পদখা েরলত িান না।  

  

গলার ফােঁসটা ক্রমব েচঠন হল ়ে আসলে পদলখ পজনালরল চন ়োজী মরী ়ো হল ়ে পাচেোলনর 

েমািার ইন চিফ হাচমদলে পটচললফান েলর অনুলরাধ জানাললন, সোর, আচম 

পপ্রচসলডলন্টর োলে েল ়েেচট প্রোর্ পাচঠল ়েচে।  আপচন অনুগ্রহ েলর এেটু র্েচক্তগত 

উলদোগ চনল ়ে পদখলর্ন, তাড়োতাচড়ে পোলনা র্ের্স্থ্া েরা  া ়ে চে না! 

  

পবষপ বত পপ্রচসলডন্ট ই ়োচহ ়োর োে পেলে এেটা লম্বা উত্তর এললা।  তালত  ুদ্ধ র্ন্ধ 

এর্িং পাচেোনী নাগচরেলদর জীর্নরক্ষার সমে রেম র্ের্স্থ্া চনলত র্লা হল ়েলে।  চেন্তু 

আত্মসমপবলণর পোলনা েো পনই।  পস চনলদবব পপল ়ে চন ়োজী আর্ার ধােঁধা ়ে পলড়ে পগললন।  

এর মালন েী? এমচন এমচন  ুদ্ধ র্ন্ধ েরা  া ়ে নাচে?  ারতী ়ে পক্ষ তা গ্রাহে েরলর্ 

পেন? তারা মাত্র েল ়েে ঘণ্টা সম ়ে চদল ়েলে।  
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চন ়োজী তখন রাও ফরমান আলীলে ডােললন  ুদ্ধ র্ন্ধ িুচক্তর বতবগুললা চঠে েরার জনে।  

লম্বা চেপচেলপ পিহারার পজনালরল ফরমান আলী ঠাণ্ডা মাোর মানুষ, চন ়োজীর মতন 

র্াগাড়েম্বরচপ্র ়ে চেিংর্া আলর্গপ্রর্ণ নন।  চতচন দ্রুত রিনা েরললন এেচট সচন্ধপত্র, পসচট 

চনল ়ে তারা দু’জলন পগললন আলমচরোন েনসাল পজনালরল চমিঃ স্পী ালের োলে।  এই 

দুই তসনোধেক্ষলে পতমন চেেু খাচতর পদখাললন না এই মাচেবন েূটনীচতচর্দচট।  চন ়োজী 

তােঁলে অনুলরাধ েরললন  ারতী ়ে পলক্ষর সলে তােঁলদর হল ়ে আললািনা েরলত, এর উত্তলর 

চমিঃ স্পী াে নীরস গলা ়ে জানাললন প  আপনালদর হল ়ে েোর্াতবা র্লা আমার পলক্ষ 

সম্ভর্ ন ়ে।  আচম শুধু আপনালদর র্াতাটা পাঠার্ার র্ের্স্থ্া েরলত পাচর।  

  

তাও চমিঃ স্পী াে অচত সার্ধানী হল ়ে চনলজর দাচ ়েলত্ব চন ়োজীর র্াতা সরাসচর পজনালরল 

মালনেবলে না পাচঠল ়ে পসটা পাঠাললন ও ়োচবিংটলন তােঁর েতবালদর োলে।  চন ়োজী ও 

ফরমান আলী চনলজলদর েমালি চফলর এলস অধীর প্রতীক্ষা ়ে র্লস রইললন উত্তলরর জনে।  

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেলট প লত লাগললা, উত্তর আর আলস না! 

  

রাও ফরমান আলী  ুদ্ধচর্রচত  ুচক্তর খসড়ো োড়ো আরও এেচট পচরেল্পনার খসড়োও 

রিনা েলর পরলখচেললন।  পরাচজত পসনানা ়েলেরা িূড়োত আত্মসমপবলণর আলগ পগাপন 

দচললপত্র পুচড়েল ়ে পফলল, চনলজলদর পালপর সর্ চিহ্ন মুলে পফললত হ ়ে, পস দাচ ়েত্বও 

চনল ়েলেন ফরমান আলী, তা োড়োও চতচন চর্শ্বাসঘাতে র্াঙালীলদর পবষ চবক্ষা চদল ়ে 

 ালর্ন।  র্াঙালীরা স্বাধীন হল ়ে চনলজরা রাজত্ব িালালর্? এই পগারোলন হাজার হাজার 

েলরাচট আর শুেলনা হাড়ে চদল ়ে তারা চে প চে পদখালর্ সারা পষচের্ীলে? 

  

র্াঙালীলদর মলধে োলন-গুলণ  ারা চেেুটা উ্ন ত, পসই সমে মানুষলদর এেটা তাচলো 

প্রণ ়েন েলর পরলখচেললন ফরমান আলী।  এলদর মলধে রল ়েলেন চবক্ষে-অধোপে, 

উচেলর্োচরস্টার, ডাক্তার-ইচিচন ়োর ইতোচদ সর্ ধরলনর রু্চদ্ধজীর্ী, পপবাজীর্ী।  এলদর 

সেললে হতো েরলত পারলল স্বাধীন র্ািংলালদব িললর্ োলদর চনল ়ে?  ারতী ়ে তসনেরা 

 খন ঢাোর পদারলগাড়ো ়ে এলস পপৌেঁলোললা, তখন ফরমান আলী আল র্দর ও আল বামস 

র্াচহনীলে 
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পলচলল ়ে চদললন পসই তাচলো ধলর ধলর সেললে চর্নাব েরর্ার জনে।  আল র্দর, আল 

বামলসর পলালেরাও পতা র্াঙালী, তারা চে  ুলদ্ধর গচত রু্ঝলত পালরচন,  ুলদ্ধর পবষ 

মুহূলতবও তারা স্বজাচতর পশ্রষ্ঠ মানুষলদর চর্না পদালষ পমলর পফললত রাচজ হললা পেন? 

পোলনা  ুচক্ত পনই, রু্চদ্ধ চদল ়ে র্োখো েরাও  ালর্ না,  ুলদ্ধর উ্াদনা সর্ পশ্রণীর 

মানুষলে সর্  ুচক্ত  ুচলল ়ে পদ ়ে।  চহটলালরর এস এস র্াচহনীও পতা পবষচদন প বত তালদর 

নষবিংসতা র্ন্ধ েলরচন।  

  

প্রখোত অধোপে এর্িং নাটেোর মুনীর পিৌধুরী ঢাো ়ে তার পসন্ট্রাল পরালডর র্াচড়েলত 

সোল এগালরাটা ়ে স্নান পসলর মাল ়ের োলে খার্ার পিল ়েলেন।  মা খার্ার সাচজল ়ে চদলেন, 

এমন সম ়ে সাত-আটচট  ুর্ে এলস তালে ডােললা।  তালদর েমািার এের্ার 

অধোপলের সলে পদখা েরলত িান।  মুনীর পিৌধুরী র্লললন, খার্ার পদও ়ো হল ়ে পগলে, 

এেটু দােঁড়োও পখল ়ে চনই।  পেললরা র্লললা, সোর, আমালদর েমািার ওই পমালড়ের মাো ়ে 

অলপক্ষা েরলেন, আপচন  ালর্ন আর দুলটা েো র্লল িলল আসলর্ন।  র্ড়েলজার পােঁি 

চমচনট সম ়ে লাগলর্, এলস খালর্ন।  

  

পেললগুচলর মুলখর  াষা চর্নীত চেন্তু হালত র্ন্দুে, তাই তালদর ধমে চদল ়ে তাড়োলনা  া ়ে 

না।  লুচের ওপর পগচি পরা, মাোর িুল আেঁিড়োলনা হ ়েচন, পসই অর্স্থ্া ়ে পর্চরল ়ে পড়েললন 

মুনীর পিৌধুরী, পমালড়ের োলে আসলতই আল র্দর র্াচহনী তােঁর পিাখ মুখ পর্েঁলধ পফলললা! 

  

চঠে এেই  ালর্ ওই সমল ়ে চর্শ্বচর্দোল ়ে স্টাফ পো ়োটার পেলে পডলে চনল ়ে  াও ়ো 

হললা।  আলনা ়োর পাবালে, িণ্ডীিরণ পর্াস চস্ট্রলটর র্াচড়ে পেলে আইনজীর্ী এ পে এম 

চসচদ্দেলে, ডাক্তার আর্দুল আলীম পিৌধুরীলে, চর্োনী আরু্ল োলাম আজাদলে এর্িং 

আলরা অলনেলে।  মীরপুলরর পগারোলন এলদর হতো েলর পগার পদর্ারও পোলনা র্ের্স্থ্া 

হললা না, লালবর ওপর জমলত লাগললা লাব।  

  

টাোইল বহলর মুচক্তর্াচহনীর োরুর পিালখ সারা রাত ঘুম পনই।  পমজর পজনালরল নাগরার 

অধীলন দু’জন চেলগচড ়োর, সান চসিং আর পলর দুচট র্াচহনী চনল ়ে এচগল ়ে পগলে ঢাোর 
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পলে, তালদর সলে আলে মুচক্তর্াচহনীর অতুেৎসাহী প াদ্ধারা।  মু চক্তর্াচহনীর র্াচে পেললরা 

রাত পজলগ  ুদ্ধরত র্ালরা হাজার  ারতী ়ে তসনেলদর জনে নাো ততচর েরলে, 

পহচলেপটালর পসই খার্ার পপৌেঁলে পদও ়ো হলর্ চর্চ ্ন  সমর প্রােলণ।  

  

চেলগচড ়োর পলর েড়ো নালমর এেটা জা ়েগা ়ে এেটা পাে র্াচহনীর মুলখামুচখ হল ়ে প্রিণ্ড 

লড়োই িাচলল ়ে পবষপ বত তালদর প বদে েলর নদীর ধালর আোনা পগলড়েলেন।  

চেলগচড ়োর সান চসিং-এর পনতষলত্ব প ৌের্াচহনী নর্ীনগর-সা ালরর রাো ধলর এচগল ়ে 

িলললে ঢাোর চদলে।  সা ালরর জাহােীর নগর চর্শ্বচর্দোলল ়ের পালব হঠাৎ খণ্ড ুদ্ধ শুরু 

হল ়ে পগল।  রাত তখন চতনলট, আোব খান খান হল ়ে পগল োমান আর পমচবনগালনর 

গজবলন।  

  

চেলগচড ়োর সান চসিং-এর অধীলন চতন হাজার পরগুলার আচমব এর্িং পর্ব চেেু মুচক্তল াদ্ধা।  

পাচেোনী েোম্পচটলত তসনেসিংখো চেেুলতই সাত আট পবার পর্চব না।  তরু্ তারা অসম 

সাহসীর মতন আক্রমণ িাচলল ়ে প লত লাগললা।  চেেুলতই আত্মসমপবণ েরলর্ না।  সান 

চসিং-এর অলনে তসনে পাো সড়েলের পচশ্চম পালবর োেঁিা রাো চদল ়ে সা ার র্াজার 

প বত পপচরল ়ে পগল, এই  ালর্ও ঢাোর চদলে এগুলনা  া ়ে, চেন্তু পপেলন এেটা বত্রু 

ঘােঁচট পরলখ  াও ়োটা সান চসিং-এর পেন্দ হললা না।  এই পগােঁ ়োর পাচেোনীরা চেেুলতই 

আত্মসমপবণ েরলর্ না, সর্াই মরলত িা ়ে? 

  

সান চসিং র্ারর্ার তালদর অস্ত্রসিংর্রণ েরলত র্লললন, উত্তলর েুলট এললা ঝােঁে ঝােঁে গুচল।  

পবষপ বত সান চসিং চনলজ এেচট পগালন্দাজ র্াচহনী চনল ়ে এচগল ়ে পগললন এই ঘােঁচটচট 

উৎখাত েরলত।  মুচক্তর্াচহনীর পেললরা আরও এচগল ়ে প লত িা ়ে।  সান চসিং সীমালত 

মুচক্তল াদ্ধালদর পট্রচনিং েোলম্পর অচধনা ়েে চেললন, এই সমে দুরত, দুিঃসাহসী পেলললদর 

সম্পলেব তােঁর মলন এেটা পস্নলহর  ার্ আলে।  চতচন রু্ঝললন, এই মরী ়ো পাচেোনী 

র্াচহনীর সলে মুচক্তল াদ্ধারা লড়োই েরলত পগলল সুচর্লধ হলর্ না, পটাপট েলর মরলর্, 

এখালন পপবাদার তসনেলদর সলে টক্কর চদলত হলর্ পপবাদার তসনেলদর।  এেটা উেঁিু 

পদও ়োললর ওপর উলঠ দােঁচড়েল ়ে চতচন পিেঁচিল ়ে মুচক্তর্াচহনীলে র্ললত লাগললন, আপনারা 
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এলগালর্ন না, আপনারা পপেন চদলে পেলে আমালদর সাহা ে েরুন, চপচেল ়ে  ান।  চেন্তু 

পে োর েো পবালন! এর্ার সান চসিং েলঠার ালর্ আলদব চদললন, আমার চনলদবব োড়ো 

পেউ এেচটও গুচল েুেঁড়েলর্ না।  

  

পাচেোনী র্াচহনীর সাঙ্ঘাচতে পগালার্ষবলণর মুলখ  ারতী ়ে তসনেরা খাচনেটা এচগল ়েও 

চপচেল ়ে আসলে র্ারর্ার।  পাে র্াচহনী এেটা র্াচড়ের পদাতলা ়ে উলঠ সুচর্লধজনে অর্স্থ্ান 

পপল ়েলে।  চর্লবষত এেটা জললর টোলঙ্কর পাব চদল ়ে অনর্রত মটালরর গজবন হলে, 

চেেুলতই ঘাল ়েল েরা  ালে না পসটালে।  

  

হঠাৎ সান চসিং পদখললন আগুলনর ঝলে ও পধােঁ ়োর মধে চদল ়ে এচগল ়ে  ালে পদড়েজন।  

মানুষ।  এেজন দীঘবো ়ে পুরুষ, আর এেচট চেলবার।  এরা চে পাগল নাচে! চতচন চনলজ 

েুলট চগল ়ে লম্বা পলােচটর োেঁলধর জামা পিলপ ধলর েেবব ালর্ র্লললন, পতামরা আলদব 

অমানে েরলো প ! পফলরা! 

  

মুখ চফচরল ়ে র্ারু্ল পিৌধুরী বাত গলা ়ে র্লললা, ওই মটরটালে োমালনা দরোর।  আচম 

জললর টোলঙ্কর পপেন চদলে  াচে! 

  

সান চসিং র্লললন, পস োজ আমালদর জও ়োনরাই পারলর্।  এেটু সম ়ে লাগলর্ র্ড়ে পজার।  

ওরা েতক্ষণ  ুঝলর্! পতামালদর র্ললচে না পপেলন োেলত! 

  

র্ারু্ল পিৌধুরী র্লললা, শুধু আপনারাই  ুদ্ধ েরলর্ন পেন? এটা আমালদরও লড়োই, 

চেলগচড ়োর! 

  

সান চসিং ধমে চদল ়ে র্লললন, শুধু শুধু পর্াোর মতন প্রাণ পদও ়োর পোলনা মালন হ ়ে না।  

লড়োই েরার পলর আরও অলনে সুল াগ পালর্।  পগচরলা প াদ্ধারা এরেম মুলখামুচখ  ুদ্ধ 

েলর না।  আমার অডবার র্ড়ে রাোর চদলে  াও! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 917 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

র্ারু্ল র্লললা, আচম এচগল ়ে  ালর্াই, চেলগচড ়োর! আমালে র্াধা চদল ়ে লা  পনই।  এলদর 

পবষ েলর চদলত পারললই ঢাোর রাো এলের্ালর পখালা।  মীরপুলরর েীলজ ওরা পোলনা 

োমান র্সা ়েচন, আচম পদলখ এলসচে! 

  

ওচদে পেলে আর্ার এেটা মটালরর পগালা েুলট আসলতই স্নান চসিং চেলবারচটর োেঁধ ধলর 

ঝােঁচপল ়ে পড়েললন মাচটলত।  র্ারু্ল পিৌধুরী েুলট পগল সামলনর চদলে।  

  

সান চসিং বচফলে চনল ়ে িলল এললন এেটা পদও ়োললর আড়োলল।  বচফ েটফট েলর র্ললত 

লাগললা, আচমও  ালর্া, আমালর োইড়েো দোন, আচমও  ালর্া! 

  

সান চসিং সাত আট মাস মুচক্তল াদ্ধালদর সলে পেলে চেেুটা র্ািংলা চবলখলেন।  চতচন 

বচফলে বক্ত েলর ধলর পরলখ র্লললন, আলর র্াচ্চা, এটা মরণর্ােঁিন লড়োই, ফুটর্ল পখলা 

আলে না! িুপ।  পমলর োে! 

  

র্ারু্ল পিৌধুরী চমচলল ়ে পগলে অন্ধোলর।  চেন্তু পাে তসনেরা চনশ্চ ়েই তালে পদখলত 

পপল ়েলে।  এেটা সািবলাইট পড়েললা পসখালন, েল ়েে ঝােঁে পমচবনগালনর গুচল পসই আললা-

অন্ধোর েুেঁলড়ে চদলত লাগললা।  সান চসিং- ও প ন পদখলত পপললন লম্বা পলােচটলে মাচটলত 

পলড়ে প লত।  গুচল পখল ়ে পস েল ়েে পাে গচড়েল ়ে পগল, তার হালতর এল এম চজ-টাও 

োলমচন, এেটু পলরই হুড়েমুড়ে েলর প লঙ পড়েললা জললর টোঙ্কচট।  

  

পদও ়োলটার ওপর লাচফল ়ে উলঠ সান চসিং হাত দুলড়ে র্লললন, িাজব! ডান পালবর 

র্াঙ্কারটা।  দখল েলরা! র্ােঁল ়ে এেদল  াগলে, ধলরা! 

  

পদড়ে ঘণ্টা তুমুল লড়োইল ়ের পর সা ালরর পাে ঘােঁচটর পতন হললা।  ওলদর পদড়েলবা মতন।  

তসনে এর মলধেই মারা পগলে, র্াচেরা অস্ত্রতোগ েরললা, চেেু পালাললা।  র্ন্দীলদর আটলে 

রাখার র্ের্স্থ্া েলর সান চসিং চনলজর তসনের্াচহনীর এেচট অিংবলে চনলদবব চদললন 

মীরপুলরর চদলে এচগল ়ে প লত।  তারপর চতচন টিব হালত এচগল ়ে পগললন  াঙা জললর 

টোঙ্কচটর চদলে।  
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টোঙ্কচটর চপলারগুললা পার হল ়ে এেটা নালার ধালর উপুড়ে হল ়ে পলড়ে আলে র্ারু্ল পিৌধুরী।  

রলক্ত প লস  ালে তার গাল ়ের জামা 

  

 ারা মটর িালাচেল, তালদর েল ়েেজনও ওপর পেলে খলস পলড়েলে এখালন।  র্ারু্ল রু্লে 

পহেঁলট এই প বত এলস অতচেবলত ওলদর পপেন পেলে গুচল েলরলে, এল এম চজ র গুচলর 

ঝােঁপটালতই টোঙ্কচট ঝােঁঝরা হল ়ে খলস পলড়েলে।  

  

র্ারু্ললর বরীলর এখলনা প্রাণ আলে।  সান চসিং তালে চিৎ েরলতই পস প্রেলম এল এম 

চজ-টা।  তুললত পগল, তারপর সান চসিং-এর পালব বচফলে পদলখ চিনলত পপলর পস র্েগ্র 

 ালর্ চজলেস েরললা, চেলগচড ়োর, ওরা খতম হল ়েলে? 

  

সান চসিং র্লললন,  লেটির সাহস পদখালনা হল ়েলে! এর্ার আমার হাত ধলর ওলঠা পতা, 

পোো ়ে পোো ়ে গুচল পললগলে! টাোইল হাসপাতাল প বত পপৌেঁলোলত পারলর্ পতা? 

  

র্ারু্ল উলঠ দােঁচড়েল ়ে র্লললা, হাসপাতালল প লত হলর্ পেন? আমার পতা পর্চব লালগচন! 

এই দোলখা, আচম দু হাত তুললত পারচে।  দু পাল ়ে দােঁড়োলত পারচে।  আমার মাো ়ে পোলনা 

পিাট পনই! 

  

এেটা গুচল পললগলে র্ারু্ললর ঘালড়ে, এেটা র্াম র্াহুলত।  খুর্ গুরুতর আঘাত ন ়ে চঠেই।  

তলর্ র্াম র্াহুলত রু্ললট ঢুলে আলে প তলর, পস- ন্ত্রণা পস এখলনা পটর পালে না।  পস 

বচফর চপঠ িাপলড়ে র্লললা, িল, এর্ার পসাজা ঢাো ়ে  ালর্া! 

  

মীরপুর েীজ অরচক্ষত, মুচক্তর্াচহনীর সূলত্র এ খর্র পবষরালতর মলধেই পপল ়ে পগললন 

পমজর পজনালরল নাগরা।  চেলগচড ়োর পলর-লে পসচদলে এলগার্ার চনলদবব চদল ়ে 

প ারলর্লা চতচন উঠললন এেচট পহচলেপটালর, সলে চনললন টাোইললর হীলরা োলদর 

চসচদ্দেীলে।  আোবপে সমূ্পণব চনরাপদ।  বীতোললর সূ ব গচড়েমচস েলর উেঁচে মারলে পূর্ব 

চদগলত।  আলে আলে েচড়েল ়ে পড়েলে লাল আললা।  
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সা ার ও মীরপুলরর রাোর মাঝামাচঝ এেটা র্ােঁলে  খন পহচলেপটারচট নামললা, তখনও 

পসখানোর র্াতালস র্ারুলদর গন্ধ।  চেলগচড ়োর সান চসিং-এর োে পেলে পমজর পজনালরল 

নাগরা শুনললন জাহােীর নগলরর লড়োইল ়ের চর্র্রণ।  সামলন আর র্ড়ে রেলমর পোলনা 

র্াধার সম্ভার্না পনই।  মীরপুর পপরুলনা মালনই পতা ঢাোর দরজা ়ে পপৌেঁলে  াও ়ো।  

মুচক্তর্াচহনীর প্রা ়ে এে হাজার প াদ্ধা এরই মলধে গ্রামে রাো চদল ়ে মীরপুর েীলজর পালব 

পপৌেঁলে পগলে।   ারতী ়ে র্াচহনীও পসই েীলজর চদলে মািব েরলে।  

  

পমজর পজনালরল নাগরা েল ়েেজন সেীলে চনল ়ে র্ড়ে রাো ধলর হােঁটলত লাগললন।  এেটা 

েীলজর ওপর দােঁচড়েল ়ে চতচন দুরর্ীন পিালখ লাচগল ়ে পদখলত পিটিরা েরললন ঢাো নগরী।  

পর্ব স্পটির পদখা  ালে চেেু চেেু র্াচড়েঘর।  োেঁলদলরর হালত দূরর্ীনটা চদল ়ে চতচন চজলেস 

েরললন, দোলখা পতা, ওই র্াচড়েটা পোন্ র্াচড়ে? 

  

োলদর র্লললা, ওইটা পতা পবলর র্ািংলা নগলরর নতুন সিংসদ  র্ন! চর্চল্ডিংটাই র্ানালনা 

হল ়েলে, পোলনাচদন োলজ লালগচন! 

  

আর্ার দূরর্ীন পিালখ এলট পদখলত পদখলত নাগরা চজলেস েরললন, রাোর ওপর োরা 

প ন পদৌলড়োলদৌচড়ে েরলে মলন হলে? ওরা োরা? 

  

োলদর র্লললা, ওরা আমালদর পেলল! েুটলো োটো চেেু হানাদার পসনা এখলনা আলে।  

পর্াধ হ ়ে, তালদর পদখললই পতলড়ে  া ়ে।  

  

নাগরা র্লললন, মীরপুর েীলজর প্রা ়ে োলেই আচম পদড়েজনলে পদখলত পাচে।  এেজন 

ঢোঙা, এেজন পর্েঁলট, ওলদর চে   ়েডর পনই? হালত অস্ত্রও আলে।  

  

সান চসিং র্লললন, ওরা এে অদু্ভত জুচট, পজনালরল।  পলর ওলদর েো আপনালে 

পবানালর্া! 
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পিাখ পেলে দূরর্ীন নাচমল ়ে নাগরা এেজন েমুচনলেবান অচফসারলে পডলে খর্রাখর্র 

চনললন।  অনেচদে পেলে প ৌের্াচহনী নারা ়েণগি, দাউদোচন্দ, নরচসিংচদ এলস পগলে।  

ঢাো বহর এখন সচতেই িতুচদবে পেলে  ারতী ়ে োমালনর আওতা ়ে, ওপলর চর্মান 

র্াচহনী পতা আলেই।  ইলে েরলল নাগরার র্াচহনীই এখন ঢাো ়ে আলগ পপৌেঁলোলত পালর।  

  

নাগরালে পদখলল চন ়োজীর মুলখর অর্স্থ্া েী হলর্ পসটা প লর্ নাগরা মুিচে হাসললন।  

চন ়োজী নাগরালে  াললাই পিলনন।  দু’জলন এেসলে েচমবনড়ে অচফসার চহলসলর্ পট্রচনিং 

চনল ়েলেন চেচটব আমলল।  পাচেোনী আচমবলত তাড়োতাচড়ে পলদা্ন চত হ ়ে, তাই চন ়োজী 

পজনালরল হল ়েলেন, আর নাগরা এখলনা পমজর পজনালরল।  

  

পহমাল ়েতপুর পসতুর ওপর দােঁচড়েল ়ে এেটা চজলপর র্লনলট এে টুেলরা োগজ পরলখ নাগরা 

খসখস েলর চলখললন এেটা র্েচক্তগত চিচঠ; 

  

চপ্র ়ে আর্দুিাহ 

  

আমরা এলস পলড়েচে।  পতামার সর্ র্াহাদুচর আর পখলা পবষ।  আমরা পতামালে িারপাব 

পেলে চঘলর পফললচে।  রু্চদ্ধমালনর মতন আত্মসমপবণ েলরা।  না হলল পতামালদর র্ধ্িংস 

অচনর্া ব।  আমরা েো চদচে, আত্মসমপবণ েরলল পজচন া েনল নবন অনু া ়েী 

পতামালদর সলে আিরণ েরা হলর্।  পতামালে আচম র্েচক্তগত ালর্ জানাচে, পতামার 

জীর্লনর চনরাপত্তা অর্বেই পদও ়ো হলর্।  

  

পতামার 

পমজর পজনালরল নাগরা 

সোল ৮-৩০ চমচনট, ১৬- ১২- ৭১  

  

োলে সাদা পতাো পনই, তাই এেজলনর এেটা সাদা জামা খুলল চনল ়ে পতাোর মতন 

েলর র্ােঁধা হললা এেটা চজপ গাচড়েলত।  তারপর নাগরার পসই চিচঠটা চনল ়ে েল ়েেজন পসই 

চজপ েুচটল ়ে পগল ঢাোর চদলে।  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 921 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

আধঘণ্টার মলধে চর্না র্াধা ়ে র্াতচট এলস পপৌেঁলে পগল চন ়োজীর োলে।  তখন তােঁর পালব 

র্লস আলেন পমজর পজনালরল জামলবদ, পমজর পজনালরল ফরমান আলী ও চর ়োর 

অোডচমরাল বরীফ।  এর মলধে মাচেবন রাষ্ট্রদূত চমিঃ স্পী াে মারফত পপ্রচরত  ুদ্ধ র্লন্ধর 

আলর্দন র্াচট পপৌেঁলে পগলে  ারতী ়ে পসনাধেক্ষ মালনেব’র োলে।  চতচন  ুদ্ধচর্রচতর 

প্রোর্চট প্রতোখোন েলরলেন।   ুদ্ধচর্রচত আর্ার েী? চর্জ ়েী পক্ষ িূড়োত জল ়ের িারপ্রালত 

এলস চনেে  ুদ্ধচর্রচত পমলন পনলর্ পেন? মালনেব িান আত্মসমপবণ এর্িং অস্ত্র সমপবণ।  

শুধু তারপলরই চনরাপত্তার প্রচতশ্রুচত পদও ়ো হলর্।  

  

চন ়োজীর োে পেলে অনে পসনাপচতরা চিরেুটটা চনল ়ে পদখললন।  ফরমান আলী 

উদ্ধত ালর্ চজলেস েরললন, এই নাগরা নালমর পলােচটই চে তলর্  ারতী ়ে পক্ষ পেলে 

 ুদ্ধ র্লন্ধর বতব আললািনা েরলত আসলে।  

  

অনেরা নীরলর্ তাচেল ়ে রইললন।  চিরেুটচটর অেব অচত স্পটির।  আললািনা-টাললািনা চেেু 

ন ়ে।  হ ়ে আত্মসমপবণ, অের্া  ুদ্ধ! আর  ুদ্ধ মালনই প্রচত ইচি  ূচম দখললর লড়োই।  

  

ফরমান আলী আর্ার চজলেস েরললন, আপনার পোলনা চরজা ব র্াচহনী আলে চে? 

চন ়োজী পসই উদুব শুলনও হত লম্বর মতন তাচেল ়ে আলেন পদলখ চর ়োর অোডচমরাল বরীফ 

পািার্ীলত অনুর্াদ েলর র্লললন, েুজ পালি হো ়ে? অেবাৎ েলললত চেেু আলে চে? 

  

চন ়োজী এর্ার তাোললন জামলবলদর চদলে।  চর্ষণ্ণ মুলখ জামলবদ দুচদলে মাো নাড়েললন।  

  

ফরমান আলী পঠােঁট পর্েঁচেল ়ে র্লললন, তলর্ পতা আর লড়োইল ়ের প্রশ্নই ওলঠ না।   াও, ওই 

পলােটালে খাচতর েলর চনল ়ে এলসা! 

  

চর্লেললর্লা পূর্ািললর  ারতী ়ে পসনাপচত জগচজৎ চসিং অলরারা সস্ত্রীে এেচট চর্লবষ 

চর্মালন এলস পপৌেঁলোললন ঢাো ়ে।  এর আলগ েলোতা পেলে পমজর পজনালরল পজের্ 

দুপুলর এলস আত্মসমপবণ অনুষ্ঠালনর র্োপারটা পাো েলর পফলললেন।  আত্মসমপবণ 
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দচললল  ারত-র্ািংলালদব প ৌে েমাি েোচটলত আপচত্ত তুললচেললন ফরমান আলী।  

এখনও তােঁরা র্ািংলালদলবর স্বীেষচত চদলত িান না, তারা আত্মসমপবণ েরলর্ন শুধু  ারতী ়ে 

পলক্ষর োলে।  পস আপচত্ত অগ্রাহে হললা।  এই রেমই চদচির চনলদবব।  অনুষ্ঠানচট হলর্ রমনা 

পরস পোলসব।  অত র্ড়ে প্রোবে জা ়েগা ়ে অপমালনর দষবেচট অনুচষ্ঠত পহাে, তা চন ়োজী 

িান না।  তার পস আপচত্তও উচড়েল ়ে পদও ়ো হললা।  ওই ম ়েদালন ৭ মািব পবখ মুচজর্ 

র্ািংলালদলবর স্বাধীনতা পঘাষণা েলরচেললন, ওই জা ়েগা পেলেই পাচেোনী র্াচহনী 

চিরচর্দা ়ে পনলর্! চর্জ ়েী পলক্ষর বতবই পরাচজতরা পমলন চনলত র্াধে।  

  

ঢাো বহলর প  এখলনা এত মানুষ আলে তা আজ সোললও চর্শ্বাস েরা  া ়েচন।  লক্ষ 

লক্ষ পলালে রাো ়ে পনলম পলড়ে পাগললর মতন চিৎোর েরলে।   ারতী ়ে তসনেলদর ট্রাে 

পদখললই পলালে েুেঁলড়ে চদলে ফুললর মালা, আর পাচেোনী র্াচহনীর চদলে েুতু।  র্ ়েস্ক 

র্েচক্তরা র্াচড়ের োলদ দােঁচড়েল ়ে পদখলে এই দষবে।  পেউ পেউ  ার্লে, প ়েষচট্ট আর এোত্তর 

সাল, এই ে র্েলরর মলধে েত তফাত! এর পলরর  চর্ষেৎ পােঁি-ে’ র্েলরর মলধে আর্ার 

েী হলর্ পে জালন! 

  

চর্লেললর্লা আত্মসমপবলণর অনুষ্ঠানচট হললা সিংচক্ষি।  মুচক্তল াদ্ধারা বহলরর রাজপলে 

ঘুলর ঘুলর প্রিণ্ড উিালস আোলবর চদলে পগালাগুচল র্ষবণ েরলে।  রাজধানী ঢাো ়ে পোলনা 

সরোলরর অচেত্ব পনই।  আইনবষেলা প  পোলনা মুহূলতব সমূ্পণব প লঙ পড়েলত পালর, 

 ারতী ়ে তসনেরা বাচতরক্ষা ়ে পুলরাপুচর দাচ ়েত্ব চনলত পালর না, উজ্জ্বল সাধারণ 

নাগচরেলদর ওপর  ারতী ়ে পসনারা গুচল িালালল পস হলর্ আর এে পেললঙ্কাচর।  

এমচনলতই এেদল পলাে সর্বক্ষণ চিৎোর েরলে, চন ়োজী, ফরমান আলীলদর তালদর 

হালত তুলল চদলত হলর্, তারা ওই নরঘাতেলদর পদহ চেেঁলড়ে েুচটেুচট েরলর্! 

  

প ারলর্লালতই েল ়েেচট পহচলেপটালর চেেু পচশ্চম পাচেোলনর ধনী র্েচক্ত ও েল ়েেজন 

আহত পসনাপচত পলা ়েন েলরলেন, চেন্তু পচশ্চম পাচেোনী নাসবলদর তাড়োহুলড়োলত তােঁরা 

চনলত  ুলল পগলেন।  মুচক্তল াদ্ধারা  ালত প্রচতলবাধ চনলত শুরু েলর না পদ ়ে তাই চর্চ ্ন  

জা ়েগা ়ে চন ুক্ত েরা হল ়েলে  ারতী ়ে পসনালদর।  চর্জল ়ের গলর্ব তারাও র্াড়োর্াচড়ে েলর 
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পফললে অলনে জা ়েগা ়ে।  আইন বষেলার পোলনা রক্ষে পনই র্ললই গুিা র্দমাসলশ্রণী 

শুরু েলর চদল ়েলে।  লুটপাট, অর্াঙালীলদর র্াচড়েঘর লুণ্ঠলনর পতা এেটা তনচতে সমেবন 

আলেই।   ারতী ়ে পসনারা অর্াঙালী হললও তারাও অলনে জা ়েগা ়ে হাত পমলালে পসইসর্ 

লুণ্ঠন  লে।  ঢাো ়ে এসর্ চর্লদবী চজচনস পাও ়ো  া ়ে, এসর্ পতা আলগ পদলখচন 

 ারতী ়েরা।  পরচফ্রজালরটার, চট চ , টু-ইন-ও ়োন, োলপবট, চটলনর খার্ার, এই সর্  চতব 

হলত লাগললা  ারতী ়ে তসনেলদর ট্রালে।  শুধু পসই চর্জ ়ে উ্ত্ত তসচনলেরা র্ািংলালদলবর 

সুন্দরী পমল ়েলদর চদলে হাত র্াড়োলত সাহস েরললা।  না, পস র্োপালর তালদর ওপর পগাড়ো 

পেলেই েলঠার চনলদবব চেল,  ারলতর প্রধানমন্ত্রী এেজন নারী! 

  

পরসলোসব ম ়েদালন পটচর্ল পপলত পজনালরল অলরারা ও পজনালরল চন ়োজী র্সললন 

পাবাপাচব।  র্ািংলালদব অস্থ্া ়েী সরোলরর প্রা ়ে পেউই আলসনচন।  সেললই আবা 

েলরচেল, র্ািংলালদব র্াচহনীর সর্বাচধনা ়েে পজনালরল ওসমাচন অর্বেই উপচস্থ্ত 

োেলর্ন।  চেন্তু চতচন অচ মান েলর আসলত রাচজ হনচন।  চতচন আবা েলরচেললন প  পাে 

র্াচহনী আত্মসমপবণ েরলর্ শুধু র্ািংলালদব র্াচহনীর োলে।  চেন্তু এই অর্াের্ প্রোলর্ 

পাচেোনীরা রাচজ হলর্ পেন, তারা পতা র্ািংলালদব র্াচহনীর অচেত্বই স্বীোর েলর না, 

তারা পরাজ ়ে পমলনলে  ারতী ়ে তসনের্াচহনীর োলে।  র্ািংলালদলবর পক্ষ পেলে উপচস্থ্ত 

হল ়েলেন শুধু এ ়োর েমািার এ পে েুশু, পমজর হা ়েদার, োইট পলফলটনান্ট ইউসুফ।  

আর চনলজর গড়ো মুচক্তর্াচহনীর অচর্সিংর্াদী পনতা োলদর চসচদ্দেী।  

  

চন ়োজী তার পোমলরর পর্ট খুলল চর ল ারটা চদললন অলরারালে।  তারপর 

আত্মসমপবলণর দচললল সই েরলত চগল ়েও তােঁর হাত এমনই োেঁপলত লাগললা প  েললম 

পলখাই পড়েললা না।  আর এেচট েলম এচগল ়ে পদও ়ো হললা তােঁর চদলে।  অস্ত্রসমপবলণর 

প্রতীে চহলসলর্ এেলবা জন পাচেোনী অচফসার এর্িং এেলবা জন জও ়োন তালদর 

হাচত ়োর মাচটলত নাচমল ়ে রাখললা।  

  

 ারত-পাচেোলনর পচশ্চম রণােলনও  ুদ্ধ পেলম পগল স্বা াচর্ে োরলণই।  সলন্ধর সম ়ে।  

চদচিলত ইচন্দরা গান্ধী  ুদ্ধজল ়ের পঘাষণা ়ে আশ্চ ব সিং লমর পচরি ়ে চদললন।  চতচন 
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র্লললন, এই জ ়ে চনল ়ে আমালদর গর্ব েরার এমন চেেুই পনই।  দু’পলক্ষরই র্হু তসনে 

হতাহত হল ়েলে।  আমালদর আসল  ুদ্ধ পতা দাচরলদ্রের সলে।  দাচরদ্রেই আমালদর প্রধান 

বত্রু! 

  

পরসলোসব ম ়েদালনর পবষ প্রালত বচফলে সলে চনল ়ে র্লসচেল র্ারু্ল পিৌধুরী।  এখলনা পস 

তার ক্ষতস্থ্ালনর পোলনা চিচেৎসা েরা ়েচন, চনলজরই জামা চেেঁলড়ে পোলনারেলম র্োলিজ 

পর্েঁলধ চনল ়েলে।  তার মুখখানা রক্তবূনে, অসম্ভর্  ন্ত্রণা ও লাচতলত পস প্রা ়ে ধুেলে।  চেন্তু 

আত্মসমপবলণর অনুষ্ঠান না পদখা প বত পস চনচশ্চত হলত পারচেল না।  তা হলল সচতেই 

লড়োই পবষ।  ঢাোর রাো ়ে রাো ়ে আর সম্মুখ ুদ্ধ েরলত হললা না।  হালতর এল এম চজ-

টালত লাচঠর মতন  র চদল ়ে পস উলঠ দােঁড়োললা।  তারপর র্লললা, িল বচফ, এর্ার 

আমালদর েুচট! 

  

এেটুখাচন এচগল ়েই পস সামলন পদখলত পপল োলদর চসচদ্দেীলে।  োলদর তার পিল ়ে 

র্ল ়েলস অলনে পোট, প্রা ়ে তার োলত্রর প বাল ়ে পলড়ে; তরু্ র্ারু্ল এেজন সাধারণ 

মুচক্তল াদ্ধা, োলদর চনজস্ব দলচটর অচধনা ়েে, তাই র্ারু্ল তালে এেচট সোচলউট চদল ়ে 

র্লললা, আমার আর অলস্ত্রর দরোর পনই।  এটা আপচন রাখুন! 

  

োলদর র্লললা, এখনই অস্ত্র োড়েলর্ন না।  আমালদর এখনও অলনে োজ র্াচে।  পবখ 

মুচজর্লে চফচরল ়ে আনলত হলর্।  ওরা  চদ পবখ সালহর্লে না োলড়ে তা হলল আলচটলমটাম 

চদল ়ে আমরা পাচেোন আক্রমণ েরলর্া! 

  

র্ারু্ল র্লললা, পসসর্ আপনারা েরলর্ন।  আমার োজ পবষ।  এটা আপনারা রাখুন! 

  

এল এম চজ-টা পস পফলল চদল োেঁলদলরর পাল ়ের োলে।  োেঁলদলরর মন তখন র্ের্নু্ধর 

জনে উতলা হল ়ে আলে।  পস পর্গম মুচজলর্র সলে পদখা েরলত প লত িা ়ে, র্েেতার মলধে 

পস আর েো র্াড়োললা না, এেজন সেীলে অস্ত্রটা তুলল চনলত র্লল পস এেটা চজলপ উলঠ 

পড়েললা।  
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বচফর োেঁলধ  র চদল ়ে হােঁটলত লাগললা র্ারু্ল।  তার পাল ়েও েখন এেটা পিাট পললগলে 

পস।  পখ ়োল েলরচন, তালে চেেুটা পখােঁড়োলত হলে।  রাো ়ে মানুলষর চ লড়ে গাল ়ে গা পঠলে 

 া ়ে।  অলিনা পলােজনও এলস হঠাৎ হঠাৎ আচলেন েরলে।  িতুচদবলে উদ্দাম পোলাহল।  

এ প ন এে অলিনা নগরী।  পগালাগুচলর বল্র সলে এেটা  ল ়ের অনুষে োলে, আজ 

িতুচদবলে মুচক্তল াদ্ধালদর পগালাগুচলর ব্ হলে, তার সলে চমলব  ালে হাজার হাজার 

মানুলষর উিাসর্ধ্চন।  আর পবানা  ালে সচম্মচলত গজবন, জ ়ে র্ািংলা! 

  

চনলজর পাড়ো ়ে এলস এলগালত এলগালত র্ারু্ল েমলে দােঁড়োললা।  জাহানারা আপার র্াচড়েটা 

এত চনেি পেন? এ র্াচড়েলত এখলনা র্ািংলালদলবর পতাো ওলড়েচন।  এটা প ন অচর্শ্বাসে! 

  

সদর দরজাটা পখালা।  র্ারু্ল বচফলে চনল ়ে প তলর ঢুলে এললা।  র্সর্ার ঘরটা খাচল, 

পেমন প ন পবালের গন্ধ! প তলরর চদলে এে জা ়েগা ়ে আট-দবজন নারী-পুরুষ র্লস 

নীিু গলা ়ে পদা ়ো-দুরুদ-তুল পড়েলেন।  র্ারু্ল এেটা দীঘবশ্বাস পফলললা।  রুমী তা হলল 

পনই! 

  

এেজন র্ারু্ললে র্লস পড়োর ইচেত েরললা।  তারপর চফসচফস েলর জানাললা সিংচক্ষি 

সিংর্াদ।  র্ািংলালদলবর স্বাধীনতা চেিংর্া রুমীর প্রসে চেেুই পনই।  মাত্র চতনচদন আলগ 

জাহানারার স্বামী বরীফ মারা পগলেন।  হাটব অোটালের পর তােঁলে হাসপাতালল চনল ়ে 

 াও ়ো হল ়েচেল, ব্লোে আউলটর জনে হাসপাতাললর পমইন সুইি অফ েলর পদও ়ো 

হল ়েচেল।  লাইফ পসচ িং পমচবন িালু েরা  া ়েচন, প্রা ়ে চর্না চিচেৎসালতই প্রাণটা পগলে 

বরীলফর।  

  

এেটু পলর এেটা োলঠর মূচতবর মতন জাহানারা এলস দােঁড়োললন পসখালন।  তােঁর মুলখ 

পবাে-দুিঃখ-লখলদর পলবমাত্র পনই।  মুচক্তল াদ্ধালদর জনে চতচন প  িাল-চিচন ইতোচদ 

জচমল ়ে পরলখচেললন, এখন পস ঘলরর দরজার তালা খুলল চদল ়ে ঐসর্ চদল ়ে েুলখাচনর 

জদবা রােঁধর্ার চনলদবব চদলত লাগললন।  র্ারু্ললে চতচন এের্ার পদখললন।  চেন্তু এেটা 

প্রশ্নও েরললন না! 
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অনে এেজন হঠাৎ চিৎোর েলর র্লললা, ও র্ারু্ল, তুচম চফলর এলল,  ুদ্ধও পবষ হললা, 

তা হলল রুমী পোো ়ে? 

  

র্ারু্ল মুখ নীিু েরললন।  ধারাললা র্ালণর মতন আরও অলনে প্রশ্ন েুলট এললা।  রুমী 

পোো ়ে? র্চসর পোো ়ে? চসরাজুল, জুল ়েল, মনু্ট, আবরাফ, পদর্নাে, মচজদ, নাষম, 

বওেত, পর্লু, নাজমা, জ্বললখা, োই ়েুম, নুরুজ্জামান, এরা পোো ়ে? 

  

পেউ জালন না ওরা পোো ়ে।  স্বাধীনতা এলসলে, চেন্তু ওরা আর চফলর আসলর্ না! 

স্বাধীনতার জনে মূলে চদলত হলর্ না! 

  

খাচনে পলর জাহানারা ইমালমর র্াচড়ে পেলে পর্চরল ়ে চনলজর র্াচড়ের চদলে এলগালত চগল ়ে 

র্ারু্ল আর্ার আেঁতলে উঠললা।  সন্ধোর প্রা ়োন্ধোলর তার র্াচড়ের চসেঁচড়েলত পে র্লস আলে, 

এে পপ্রচতনী? 

  

পেেঁড়ো ঝুলঝুলল বাচড়ে, িুলগুললা বলনর দচড়ের মতন, মুলখর িামড়ো ়ে েল ়েে পরত ম ়েলা।  

তরু্ শুধু পিালখর দষচটিরলতই পিনা পগল মচনরালে।  পোো পেলে এেটা আলখর টুেলরা 

প াগাড়ে েলর পস চিলর্ালে।  

  

র্ারু্ললে পদলখ পস মুখ তুলল খুর্ পর্চবরেলমর স্বা াচর্ে গলা ়ে র্লললা, এই প , 

দুলা াই, আসলেন? পহই মানুষ পোো ়ে? 

  

এই মচনরার পখােঁলজই র্ারু্ল এেচদন র্াচড়ে পেলড়ে পর্চরল ়েচেল।  মচনরা চনলজই এতচদন 

র্ালদ চফলর এলস অলপক্ষা েরলে তার জনে।  চেন্তু মচনরালে এখন োর হালত তুলল পদলর্ 

র্ারু্ল! তার পিাখ অন্ধোর হল ়ে আসলে, পস এর্ার অোন হল ়ে  ালর্।  ঝােঁপসা পিালখ 

র্ারু্ললর এের্ার মলন হললা, এই মচনরাই প ন আজলের সদে স্বাধীন র্ািংলালদলবর 

প্রতীে।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 927 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পস বচফলে র্লললা, ওলর, আমালে ধর! আচম আর পারচে না।  মলর  াচে পর্াধ হ ়ে, 

আমালে ধর! 

  

র্ারু্ললর বরীরটা দুললে, প্রচতলরাধ বচক্ত পবষ হল ়ে আসলে।  চসরাজুললর আত্মদালনর 

খর্র পস শুলনলে েল ়েেচদন আলগ।  চসরাজুল আর চফরলর্ না, আরও হাজার হাজার পেলল-

পমল ়ে পোলনাচদন চফলর আসলর্ না এই স্বাধীন র্ািংলালদলব।  আচমব র্োরাে পেলে শুধু 

চফলর এলসলে মচনরা।  পস েতর্ার ধচষবতা হল ়েলে তার চঠে পনই, েত ালর্ অতোিাচরত 

হল ়েলে তা পে জালন, তরু্ তার প্রাণ  া ়েচন, এই পদবটারই মতন।  পস আর্ার উলঠ 

দােঁড়োলে।  

  

পাগলালট গলা ়ে মচনরা চজলেস েরলত লাগললা, ও দুলা াই, পহই মানুষ পোো ়ে? পস 

আপলনর সালে পফলর নাই? পস এখলনা  ুদ্ধ েলর নাচে? র্ারু্ল পোলনা উত্তর চদলত পারলে 

না।  পস এখন অন্ধোর পদখলে।  

৬১. পর্ইরুলট পপ্লন এগালরা ঘণ্টা পলট 

পর্ইরুলট পপ্লন এগালরা ঘণ্টা পলট।  প্রেম চতন ঘণ্টা একু্ষচন োড়েলর্, একু্ষচন োড়েলর্ 

পোের্ােে চদল ়ে সর্  াত্রীলদর র্চসল ়ে রাখা হললা এ ়োরলপালটব, তারপর চর্মালনর 

েলেজার র্ড়ে রেলমর গণ্ডলগাল সমচেবত হলল সর্াইলে পাচঠল ়ে পদও ়ো হললা পহালটলল।  

এ ়োরলপালটবর পালবই সমুদ্র, বহলরর মলধে চর্লাচসতা ও টুচরস্ট মলনারিলনর উগ্র রিংিিং, 

ব্ এর্িং গন্ধ।  

  

তুতুললর মন খারাপ হল ়ে পগলে।  এতচদন পর র্াচড়ে চফরলে, মাঝপলে এরেম র্াধা! 

পহালটলল এলসও পতা চেেু েরার পনই, আলম চজলেস েরললা, চেেু বচপিং েরলত  াচর্ 

নাচে পর? এখালন পারচফউম নাচে সো! 

  

তুতুল দু’চদলে মাো নাড়েললা।  এখন তার পদাোনর্াজালর প লতও ইলে েরলে না।  তার 

দুর্বল বরীর প ন চঠে ধলর রাখলত পারলে না তার অচস্থ্র মনটালে।  দু’মাস আলগই তুতুল 
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আর আললমর েলোতা ়ে  াও ়োর েো চেল, চটচেট চরজাল ববানও হল ়ে চগল ়েচেল, হঠাৎ 

তুতুল আর্ার অসুস্থ্ হল ়ে পড়েললা।  হাসপাতাললও প লত হললা।  প -ডাক্তার তুতুললর 

অপালরবান েলরচেললন, চতচন পর্ব চিচতত হল ়ে পড়েললন।  রক্তিাপ পাগললর মতন দ্রুত 

ওঠা-নামা েরচেল, েো র্ললত পগলল তুতুললর চজ  জচড়েল ়ে  াচেল।  পবষ প বত অর্বে 

ডাক্তারলে চিতী ়ের্ার েুচর োেঁচি িালালত হ ়েচন, ওষুলধই োজ হল ়েলে।  ডাক্তারচট তুতুললে 

পেন্দ েলরন, চতচন ওলে এখলনা পুলরাপুচর সুস্থ্তার সাচটবচফলেট পদনচন, আরও দু’এে 

মাস পলর পদলব পফরার পরামবব চদল ়েচেললন।  চেন্তু তুতুল এর্ার প্রা ়ে পজদ েলরই পপ্ললন 

উলঠলে।  

  

তার বরীলর অর্বে অসুস্থ্তার োপ পনই, মুখখানা ়ে শুধু পাতলা পাতলা ো ়ো, পিাখ দুচট 

আর্ার পর্চব উজ্জ্বল মলন হ ়ে।  পস িুলল পখােঁপা র্ােঁলধ না, লিলন পস পোন্ট পরলত অ েে 

হললও পমমসালহর্লদর মত িুল োলটচন, তার পোমর প বত েড়োলনা গ ীর োললা িুললর 

চদলে অলনলেই চফলর চফলর তাো ়ে।  

  

হাসপাতাললর েোচর্ন আর পহালটললর ঘলর চর্লবষ তফাত পনই, সর্ এেরেম।  পােঁি 

তলার ওপলর ওলদর প  ঘরখানা পদও ়ো হল ়েলে, তার জানলার োলে দােঁড়োলল বহলরর 

এেটা টুেলরা পদখা  া ়ে, শুধু র্াচড়ে ঘর আর রাো, গীজবা আর মসচজলদর িূড়ো, গােপালা 

প্রা ়ে পিালখই পলড়ে না।  চর্লেললর আোব র্ারুদ র্ণব।  

  

আলম তার পালব এলস োেঁলধ হাত চদল ়ে এেটু িমলে উঠললা।  েপালল হাত েুেঁইল ়ে 

র্লললা, পতার আর্ার জ্বর আসলে নাচে পর? ইল ়েস, এেটু পটমপালরিার আলে।  

  

তুতুল আললমর হাতটা সচরল ়ে চদল ়ে পজার চদল ়ে র্লললা, না, জ্বর পনই।  আচম চেেু চফল 

েরচে না।  

  

আলম র্লললা, খাচনেক্ষণ র্াচললব মাো চদল ়ে পরস্ট ের।  এই বালারা হ ়েলতা মাঝরাচত্তলর 

এ ়োরলপালটব পদৌড়ে েরালর্।  
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তুতুল জানলা পেলে সলর এলস এেটা পি ়োলর র্লস র্লললা, আচম এে োপ িা খালর্া।  

  

আলম ততক্ষলণ তার হোির্োগ পঘেঁলট ব্লাড পপ্রসার মাপার  ন্ত্রচট র্ার েলর পফলললে।  

পঠােঁলটর ঝুলত চসগালরটচট অোবলট্রলত গুেঁলজ পস খাচনেটা হালো ালর্ র্লললা, শুল ়ে 

পড়েলল পদখলত সুচর্লধ হলতা।  তুই ডাক্তাচর পাস েলর প  পরাচগণী হল ়েই োেচল সর্ 

সম ়ে।  

  

হাচস-ঠাট্টা েরার মতন পমজাজ পনই এখন তুতুললর।  পস পচরপূণব পিালখ পিল ়ে র্লললা, 

তুচম ওসর্ েরলত পারলর্ না এখন।  আচম পতা র্লচে, আচম এখন  াললা আচে।  

  

আলম োলে এলস তুতুললর পঠােঁলট প্রা ়ে পজার েলরই এেটা িুমু চদল, এর্িং িুমুটা দীঘবস্থ্া ়েী 

হললা।  তারপর র্লললা, আমার োলমবাচমটার লালগ না আচম ওষ্ঠ চদল ়েই রু্চঝ, 

পটমপালরিার অতত এে পবা।  ও চেেু না! ডা ়োলস্টাচলে আর চসলস্টাচলেটা এেটু পদখলত 

পদ।  

  

তুতুললর র্াহুলত পচট্ট জড়োলত জড়োলত আলম অর্ার র্লললা, এত সুন্দর পদখালে পতালে 

আজ, পষচের্ীলত পতার মতন সুন্দরী পরাচগণী আর এেটাও নাই।  এই হললদ বাচড়েটালত 

পতালে মাচনল ়েলে খুর্।  িী ়োর আপ! 

  

তুতুল তরু্ িুপ েলর রইললা।  

  

আলম র্লললা, তুই আমালে এেটা পখােঁিা পদর্ার িান্স চমস েরচল।  ঐ প  েইলাম আমার 

োলমবাচমটার লালগ না, তুই উটা িাজব েরলত পারচত, সর্ চফলমল পপলবন্টলদরই আচম 

ওষ্ঠ চদ ়ো জ্বর মাচপ চে না! 

  

এই েোলতও তুতুল হাসললা না, পস চজলেস েরললা, েত? 

  

আলম োন পেলে পস্টলোলস্কাপ খুললত খুললত র্লললা, এেটু নীলির চদলে, চসিচট–

হালেড পটন, পতমন অর্নমাল চেেু না।  
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তুতুল র্লললা, এইটাই আমার নমাল।  র্ললুম না, আচম  াললা আচে! 

  

আলম র্লললা, চঠে,  াললাই পতা আচেস।  এতচদন পর র্াচড়ে চফলর মাল ়ের সালে পদখা 

হলর্, পতার এখন বরীলরর পজার, মলনর পজার আনলত হলর্।  দােঁড়ো, এর্ার িা আনলত 

র্চল।  

  

হঠাৎ দরজা ়ে খটখট ব্ হললা।  আলম চগল ়ে দরজা খুলল চদলতই তালদর চর্মালনর 

এেজন।  সহ াত্রী ঝলমলল মুলখ উলত্তচজত  ালর্ র্লললা, চমিঃ আলম, খর্র শুলনলেন? 

  

পলােচটর নাম রলমন হালদার, র্ীর ূলমর চসউচড়েলত র্াচড়ে, তুতুললদর চঠে সামলনর সীলট 

র্লস এলসলে লিন পেলে, পসই সম ়ে আলাপ হল ়েলে।  

  

আলম র্লললা, প তলর আসুন না।  েী খর্র? 

  

রলমন র্লললা, পবালননচন? পহালটললর লচর্লত চট চ  আলে, এইমাত্র এেটা চনউজ 

রু্ললচটলন র্লললা, ইচি ়ো-পাচেোন ও ়োর পবষ হল ়ে পগলে! সোল পেলেই সীজ-ফা ়োর।  

  

আলম খুচব হও ়োর র্দলল   ়ে পপল ়ে র্লললা, সীজ ফা ়োর? তার মালন চে রাষ্ট্রসঙ্ঘ 

ইন্টারচ ন েরললা? 

  

রলমন র্লললা, না, না, র্লললা প  পাচেোন সালরণ্ডার েলরলে ঢাো ়ে।  

  

আর েো র্াত ন ়ে, আলম আর তুতুল দু’জলনই েুলট পগল পহালটললর লচর্লত।  চটচ -লত 

তখন অর্বে খর্লরর র্দলল দুলর্াধে  াষা ়ে নাটে শুরু হল ়েলে।  অলনে পলাে জমাল ়েত 

হল ়েলে।  পসখালন, পেউ পেউ ট্রানচজস্টার পরচডও-লত চর্ চর্ চস ধরার পিটিরা েরলে।  এে 

ঘণ্টার মলধে চটচ -লত আর্ার খর্র পড়েললা, এর মলধে গলফ চনউজ নালম এেটা খর্লরর 

োগজও এলস।  পগলে।  র্ািংলালদব স্বাধীন! 
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তুতুল আর আলম ঘলর চফরললা এলের্ালর চডনার পখল ়ে।  নীলি পর্ব মজা হচেল।  চর্ ও 

এ চস’র এই োইলটর  াত্রীলদর মলধে পর্ব চেেু  ারতী ়ে এর্িং পর্ব চেেু পাচেোনী 

রল ়েলে।  পহালটললর লচর্লত দু’দলল ঝগড়ো পর্েঁলধ চগল ়েচেল।  প ন পর্ইরুলটই আর্ার এেটা 

 ারত-পাচেোন  ুদ্ধ পললগ  ালর্।  তুতুল আর আলম অর্বে পস ঝগড়ো ়ে প াগ পদ ়েচন, 

তারা হাসচেল দূলর দােঁচড়েল ়ে।  

  

ঘলরর দরজা র্ন্ধ েলর আলম চর্রচক্তর সলে র্লললা, পোলনা মালন হ ়ে? পদব স্বাধীন হল ়ে 

পগল, আর আমরা এখলনা পলড়ে আচে এই গড়ে ডোম পর্ইরুলট।  এই হারামজাদারা েখন 

পপ্লন োড়েলর্ তার এখলনা চঠে নাই! 

  

তুতুল এর মলধে উৎফুি হল ়ে উলঠলে।  পস র্লললা, সচতে, এখালন প ন আমালদর র্ন্দী 

েলর পরলখলে! 

  

আলম র্লললা, এখন ঢাো ়ে, েলোতা ়ে েী দারুণ উৎসর্ হলে প লর্ দোলখা! আমালদর 

োইট রাইট টাইলম পগলল আমরা চর্োললই পপৌেঁলে প তাম! 

  

তুতুল গা পেলে িােঁদরটা খুলল পফলল আললমর গলা জচড়েল ়ে মুিচে পহলস র্লললা, আমার 

আনন্দ হলে পতামার পেলেও পর্চব! পেন জালনা? আমার এেটা স্বােবপর োরণ আলে।  

েী র্ললা পতা? 

  

আলম র্লললা, েী? 

  

তুতুল দুটিরমীর সুলর র্লললা, র্ািংলালদব স্বাধীন হল ়ে পগল।  পতামালে আর  ুলদ্ধ প লত 

হললা।  না।  পতামার জনে আমার   ়ে চেল।  আমার  াগেটা পতা খুর্ খারাপ।  আমার খাচল 

মলন হলতা, তুচম এের্ার  ুলদ্ধর মলধে ঢুলে পড়েলল পতামালে আচম আর চফলর পালর্া না।  

এর্ার আর এেটা সচতে েো র্চল? চিতী ়ের্ার আসলল আমার অসুখ হ ়েচন।  পতামালে 

আটোর্ার জনে আচম অসুলখর  ান েলরচেলুম।  
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আলম তুতুললে রু্লে পটলন চনল ়ে র্লললা, ওলর পাজী, পাজী পর! 

  

আলম  াললা েলরই জালন, তুতুললর এ েোটা সচতে ন ়ে।  পস চনলজ ডাক্তার, লিলনর 

নাম েরা সালজবন তুতুললে চন ়েচমত পদলখলেন, তােঁর োলে তুতুললর অসুলখর  ান েরা 

সম্ভর্ ন ়ে।   ন্ত্র পতা আর চমলেে র্ললর্ না।  ইলে েলর পেউ ব্লাড পপ্রসার এমন োেিুল ়েট 

েরালত পালর না।  

  

পূর্ব পাচেোনলে স্বাধীন র্ািংলালদব েরার জনে আলম খাটলে পেষচট্ট সাল পেলে।  তারপর 

 খন সচতেই র্ািংলালদলব স্বাধীনতার  ুদ্ধ শুরু হললা, তালত পস প্রতেক্ষ অিংব চনলত পারললা 

না, এ জনে তার মলন প  এেটা দুিঃখ চেল, তা পস তুতুললে এের্ারও রু্ঝলত পদ ়েচন।  

চেিংর্া, তুতুল হ ়েলতা চঠেই রু্লঝচেল।  পস দু’এের্ার আলমলে িলল প লত র্ললচেল, 

চেন্তু এ র্েলরর পগাড়ো পেলেই তুতুল অসুস্থ্, অত র্ড়ে অপালরবান হললা তার, এে সম ়ে 

র্ােঁিার আবাই চেল না।  পসই অর্স্থ্া ়ে তুতুললে পফলল পরলখ পস পোো ়ে  ালর্? 

  

অর্বে স্বাধীনতা  ুলদ্ধর জনে লিলন র্লসই অনে অলনে রেম সাহা ে েলরলে আলম।  

পাচেোনীলদর অতেিালরর প্রেষত চিত্র তুলল ধলর আমরা প্রিুর চলফললট, রু্েললট োচপল ়ে 

চর্চল েলরলে।  ইিংলোলির চর্চ ্ন  জা ়েগা ়ে স াসচমচত, জলসার আল ়োজন েলরলে, টাো 

তুলল পাচঠল ়েলে মুচক্তসিংগ্রামীলদর জনে।  এখনও আললমর সলে আলে পােঁি হাজার পাউি, 

পস প লর্চেল  ুদ্ধ আরও অলনেচদন িললর্।  

  

পুলরাপুচর সুস্থ্, না হল ়েও প  তুতুল এর্ার পদলব পফরার জনে পজদ ধলরচেল, পসটাও 

আললমর েো চিতা েলরই।  পস রু্ঝলত পারচেল আললমর েটফটাচন।  চনলজর র্উল ়ের 

জনে আলম মুচক্ত ুলদ্ধর মতন এেটা মহান ঘটনা ়ে অিংব চনলত পারলে না, এজনে তার 

মলন এেটা পক্ষা  র্া অচ মান দানা র্ােঁধলে চনশ্চ ়েই।  অতত েলোতা ়ে পপৌেঁেললও আলম 

সীমালত চগল ়ে হাসপাতাল খুললত পারলতা।  

  

তুতুল র্লললা,  ুদ্ধ  চদ না োমলতা, আচমও পতামার সলে ফ্রলন্ট প তুম।  আচম 

হাসপাতালল সাহা ে েরলত পারতুম না? 
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আলম র্লললা,  ুদ্ধ পেলম পগলে, এখন পতা চিতার চেেু পনই।  তুলতুচল, আমালদর প্লোনটা 

এর্ার এেটু পিইি েরলত হলর্।  পতামালে েলোতা ়ে নাচমল ়ে চদল ়ে আচম ঢাো ়ে িলল 

 ালর্া! 

  

তুতুল আহত চর্স্মল ়ের সলে র্লললা, আমালে েলোতা ়ে নাচমল ়ে পদলর্ মালন? আচম 

এেলা োেলর্া? 

  

আলম র্লললা, এেলা োেচর্ পেন, পাগলী, েলোতা ়ে পতার মা আলে, অনে 

আত্মী ়েস্বজন।  আলে।  ঢাো ়ে  াও ়োর জনে আমার মন েটফট েরলে।  র্নু্ধ র্ান্ধর্রা পে 

পেমন আলে জাচন না।  

  

তুতুল আর্ার র্লললা, আমালে পফলল তুচম এো ঢাো ়ে িলল  ালর্? েল ়েেচদন পলর 

পগলল হ ়ে না।  

  

আলম র্ললা, র্ািঃ, পলর পগলল িললর্ পেন? আমার সলে এতগুলান টাো রল ়েলে, পসটা 

পপৌেঁলে চদলত হলর্।  

  

–ঐ টাো পহাত এখন আর  ুলদ্ধর োলজ লাগলর্ না।  র্ািংলালদব সরোরলে পদলর্।  দুচদন 

পলর চদলল েী ক্ষচত হ ়ে? চট চ র খর্লর র্লললা, িট্টগ্রালমর চদলে এখলনা গুচললগালা 

িললে।   ুদ্ধ োমললও সর্ চদে বাত হ ়েচন।  

  

–ওলত চেেু আলস  া ়ে না।  আমা ়ে ঢাো ়ে প লতই হলর্  ত তাড়োতাচড়ে সম্ভর্।  তা হলল 

এে োজ েলরা, তুচমও িললা আমার সলে।  

  

–আচম পসাজা ঢাো ়ে িলল  ালর্া, েলো ়ে না পেলম? মাল ়ের সলে পদখা েলরও  ালর্া? 

  

–পসও পতা এেটা েো র্লট।  তুচম মাল ়ের সালে পদখা না েলরই র্া েী েলর  ালর্? তাইলল 

পতা আমালে এেলাই ঢাো ়ে এচগল ়ে প লত হ ়ে! তুচম পলর এলস আমালে জল ়েন েরলর্।  
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–তুচম এেটা চদনও েলোতা ়ে পেলে প লত পালরা না? 

  

–আমার মা নাই র্লট, চেন্তু অনে আত্মী ়ে-স্বজন আলে,  াই আলে, তালদর পদখার জনে 

আমারও পতা মন েটফট েরলত পালর।  

  

–ও হোেঁ, তা চঠে! 

  

–তুচম রাগ েরলল?   
  

–নািঃ, রালগর েী আলে।  এটাই চঠে অোলরিলমন্ট।  আচম েলোতা ়ে পনলম  ালর্া, তুচম 

ঢাো ়ে িলল  ালর্।  

  

আর পোলনা েো না র্লল তুতুল র্ােরুলম ঢুলে পগল।  তার ো্ন া শুনলত পপল না আলম।  

তুতুললর মলনর মলধে পগেঁলে আলে এেটা অল ৌচক্তে   ়ে, আলম এের্ার তার পিালখর 

আড়োল হললই পস আর তালে চফলর পালর্ না।  তুতুললে  ারা  াললার্ালস, তারা হাচরল ়ে 

 া ়ে।  

  

পেঁ ়েতাচিব চমচনট র্ালদ র্ােরুম পেলে পর্চরল ়ে তুতুল চনিঃবল্ শুল ়ে পড়েললা।  দু’জলনর 

পেউই ঘুলমাললা না।  তালদর োইট অোনাউন্সলমন্ট হললা মাঝরাচত্তলর।  

  

েলোতা ়ে এলস ওরা পপৌেঁেললা পরচদন পর্লা দবটা ়ে।  চর্মানর্ন্দলর পেউ ওলদর চরচস  

েরলত আলসচন।  আলগরর্ার র্াচড়েলত পফরার েো জাচনল ়ে তুতুল চিচঠ চদল ়েচেল, পলর 

আর্ার পটচলগ্রাম পাচঠল ়ে জানালত হল ়েচেল প  পস আসলত পারলে না।  এর্ালর আর তুতুল 

চেেু পললখ 

  

চনলজর পদলব পফরা, অেি চর্মানর্ন্দলর এেজনও পিনা পনই, পেউ হাত পনলড়ে স্বাগত 

জানালে না।  এলত এেটা অদু্ভত অনু ূচত হ ়ে।  অনেসর্  াত্রীলদর জনে েত মানুষ 

এলসলে, পেউ পেউ আনলন্দ পেেঁলদ পফললে।  চ লড়ের মলধে এেচট  ুর্লের হাতোচন পদলখ 

তুতুললর পঠােঁট রু্ে পেেঁলপ উলঠচেল।  চঠে প ন র্ার্লু! চেন্তু র্ার্লু এখালন েী েলর আসলর্, 
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পস পত পর্াস্টলন।  পোলনা োরলণ র্ার্লু হ ়েলতা পদলব চফলর এলসলে, পোলনা রহসেম ়ে 

উপাল ়ে তুতুললর পফরার খর্র পপল ়েলে! তুতুল  াললা েলর পদখললা, অলনেটা চমল 

োেললও পস পেললচট র্ার্লু ন ়ে, পস হাত নাড়েলে তুতুললর পপেলনর এেজন  াচত্রণীর 

চদলে।  

  

োস্টমস পর্চর ়োর পপচরল ়ে এলস আলম ঢাোর োইলটর খর্র চনল।  আজ েলোতা-ঢাো 

চতনলট পস্পবাল োইট  ালর্, তারমলধে এেটা চর্লদবীলদর জনে।  আললমর চেচটব 

পাবলপাটব, তার চটচেট পপলত পোলনা অসুচর্লধ হলর্ না।  পস োইট োড়েলর্ পদড়ে ঘণ্টা 

পলর।  এর মলধে তুতুললে বহলর পপৌেঁলে চদল ়ে আলম চফলর আসলত পারলর্ না।  

  

আলম চজলেস েরললা, তুচম টোচি চনল ়ে প লত পারলর্? 

  

তুতুল মাো ঝুেঁচেল ়ে র্লললা, হোেঁ।  

  

আলম র্লললা, িললা, আচম পতামালে আলগ টোচিলত তুলল চদল ়ে আচস, তারপর আমার 

চটচেলটর র্ের্স্থ্া েরলর্া।  

  

লিলনর তুলনা ়ে এখানোর বীত চেেুই না, তরু্ র্াইলর এলস তুতুল প ন বীলত পেেঁলপ 

উঠললা।  তার োেঁলধ  াচর র্োগ।  আলম চনলজর সুটলেসটা এে জা ়েগা ়ে দােঁড়ে েচরল ়ে 

পরলখ তুতুললর সুটলেসটা র্ল ়ে চনল ়ে আসলে।  

  

দরাদচর েলর এেটা টোচি চঠে হললা, দরজা খুলল তুতুল র্সললা প তলর।  জানলার 

োলে ঝুেঁলে দােঁচড়েল ়ে আলম র্লললা, চিতার চেেু পনই।  তুচম পতামার মাল ়ের োলে 

প ে ়েচদন ইো োলো, তারপর িলল এলসা ঢাো ়ে।  এখান পেলে পটচললফান েরা  া ়ে 

না।  এেটা পটচলগ্রাম েলর পদলর্, আচম এ ়োরলপাটব পেলে পতামা ়ে চনল ়ে  ালর্া।  চঠে 

আলে? 

  

তুতুল মাো ঝুেঁচেল ়ে র্লললা, হোেঁ।  
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আলম র্লললা, লক্ষ্মী হল ়ে পেলো।  প্রেলমই পর্চব পঘারাঘুচর েলরা না।  পতামার বরীরটার 

পরস্ট দরোর।  পতামার মালে আমার নমস্কার জাচনও।  ওষুধগুলা সর্ চঠে ঠাে পখও, 

পেমন? ও হোেঁ, ব্লাড পপ্রসালরর ওষুধটা,  ুললই পগচেলাম… 

  

পোলটর পলেট পেলে এেটা ওষুলধর চবচব র্ার েলর আলম চদল তুতুললে।  তুতুল পসটা 

েুেঁলড়ে পফলল চদল ়ে র্লললা, আচম চেেু ওষুধ খালর্া না।  পতামার পতা পদখর্ার দরোর পনই! 

িচলল ়ে টোচি।  

  

তারপরই পস নুল ়ে পড়েললা ো্ন া ়ে।  

  

আলম র্লললা, পাগলী আর োলে র্লল! ড্রাই ার সার্, ঠাচরল ়ে, ঠাচরল ়ে, এে চমচনট 

ঠাচরল ়ে।  

  

তারপর প তলর মাো ঝুেঁচেল ়ে পস তুতুললর র্াহু েুেঁল ়ে র্লললা, এই, তুই অত ো্ন াোচট 

েরলল আচম  াই েী েলর? এের্ার হাচস মুলখ আমালে চেেু র্ল।  

  

তুতুল আললমর হাত ধলর পটলন ক্ষোপালট গলা ়ে র্লললা, না, তুচম  ালর্ না।  পতামালে 

প লত পদলর্া না।  তুচম চেেুলতই আমালে পফলল প লত পারলর্ না।  

  

আলম পদৌলড়ে চগল ়ে চনলজর সুটলেসটা চনল ়ে এলস প তলর উলঠ পলড়ে র্লললা, চঠেই তল, 

এেচদন পলর ঢাো ়ে গোলল েী ক্ষচত হ ়ে! েলোতার র্ািংলালদব চমবালন সর্ খর্র পাও ়ো 

 ালর্! 

  

টোচি ড্রাই ার চজলেস েরললা, চেধার জা ়েগা সার্? 

  

আলম র্লললা, গ্রোি পহালটল।  

  

তুতুল র্লললা, আমরা পহালটলল োেলর্া? 
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আলম র্লললা, আলগ এেটা পহালটলল চগল ়ে উচঠ।  স্নান-টান েচর।  তুচমও পতা র্লললো, 

পতামার মাল ়ের র্াসা ়ে োোর জা ়েগা পনই।  খর্র না চদল ়ে র্ািপোটরা চনল ়ে পসখালন চে 

 াও ়ো  া ়ে? 

  

তুতুল চিতা েরলত লাগললা।  মামার র্াচড়েলত সচতেই পতা পমালট নাচে চতনখানা ঘর।  

টুনটুচনও োলে ওখালন।  

  

আলম র্লললা, পহালটলল ওঠা  াে।  তারপর ধীলর সুলস্থ্ চগল ়ে পদখা েরলর্, পতামার মা 

 চদ পতামালে ওখালন োেলত র্ললন পতা তুচম পেলে  ালর্।  

  

তুতুল িুপ েলর পগল।  

  

আলম আবা েলরচেল েলোতার রাোঘালট এেটা  ুদ্ধ জল ়ের উৎসর্ পদখলত পালর্।  

োগলজর ফুললর মালা, র্োি পাচট, পলালেরা চিৎোর েলর জ ়ের্ধ্চন চদলে, টোঙ্ক চনল ়ে 

চফরলে পসালজাররা, পমল ়েরা তালদর চদলে েুেঁলড়ে েুেঁলড়ে চদলে মালা! 

  

পসসর্ চেেু পনই।  পোলনা উ্াদনা, পোলনা চমচেলও পিালখ পলড়ে না।  অচত সাধারণ এেটা 

চদন।  র্ালস ঝুলল ঝুলল  ালে মানুষ।  চরেবা, লচর, ষােঁড়ে, পঠলাগাচড়েলত মালঝ মালঝ জট 

পাচেল ়ে আলে ট্রাচফে, গাচড়ের হলনবর বল্ োলন তালা পললগ  া ়ে।  

  

গ্রোি পহালটলল এেটাও ঘর পনই।  টোচি চনল ়ে আরও দু’চতন জা ়েগা ়ে ঘুলর পবষ প বত 

ওরা চেল ়েটার পরালডর এেটা মাঝাচর পহালটলল পোলনাক্রলম এেচট ডার্ল পর্ড রুম পপল।  

োউন্টালর খাতা ়ে নাম টাম পলখার পর ঘলরর িাচর্টা হালত পপল ়ে আলম র্লললা, িললা! 

  

তুতুল এেটা মূচতবর মতন চস্থ্র হল ়ে দােঁচড়েল ়ে আলে।  আললমর দু’চতনর্ার ডালেও পস 

পোলনা সাড়ো চদল না।  তারপর আে্ন  গলা ়ে র্লললা, পহালটলল োেলর্া?  

  

েলোতা ়ে এলস, মাল ়ের সলে পদখা না েলর এেটা পহালটললর ঘর  াড়ো েলর োোর 

মলধে পেমন প ন এেটা রুচিহীনতা অনু র্ েরলে তুতুল।  এই েলোতা বহলর তার 
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জ্, তার মা আর প্রতাপমামা েত েটির েলর তালে পচড়েল ়েলেন।  গুলন গুলন ট্রামর্ালসর 

প ়েসা চহলসর্ েলর তুতুল প্রচতচদন েলললজ পগলে।  এের্ার রাো ়ে িচট চেেঁলড়ে চগল ়েচেল, 

পসটা সারার্ার প বত প ়েসা চেল না, ব্লাউজ পেলে এেটা পসফচটচপন খুলল িচটলত আটলে 

চনল ়েচেল।  পসই তুতুল এখন চর্ললত-লফরত ডাক্তার হল ়েলে, তার স্বামী পর্ব অর্স্থ্াপ্ন , 

তারা েলোতা ়ে এলস পহালটলল উঠলে? সর্াচর োলে আর র্লল! 

  

তুতুল আলে আলে র্লললা, আচম আলগ র্াচড়ে  ালর্া! 

  

আলমও তুতুললর মলনর  ার্ রু্ঝলত পারললা খাচনেটা।  ঢাোলত চগল ়ে পস চনলজ অর্বে 

পহালটললই ওলঠ।  চেন্তু তুতুললর সলে তেব েলর লা  পনই, পস র্লললা, িললা, পতামালে 

আচম পপৌেঁলে চদল ়ে আসচে।  আচম পহালটলল োেলল পতামার আপচত্ত পনই পতা? এেই বহলর 

পতা োেলর্া? 

  

চনলজর সুটলেসটা ওপলর পাঠার্ার চনলদবব চদল ়ে আলম তুতুললর চজচনসপত্র চনল ়ে আর্ার 

টোচিলত উঠললা।  একু্ষচন চসগালরট পবষ েলরলে, আর্ার পস চসগালরট ধরাললা এেটা।  

  

হঠাৎ তুতুল পর্ব স্বা াচর্ে হল ়ে উলঠলে।  পস আলমলে রাো পিনালত লাগললা।  

েলোতার।  পিাদ্দ পলনলরা র্ের র্ল ়েলস আলম এের্ার এখালন এলসচেল, এই বহর পস 

 াললা।  েলর পিলন না।  পস পেিাচরলদর চদলে তাচেল ়ে পিনা মানুষ খুেঁজলে।  পস শুলনচেল, 

ঢাোর চবচক্ষত পলােজনলদর মলধে অলনলেই েলোতা ়ে এলস আশ্র ়ে চনল ়েলে এই 

ে’মাস।  পিনা পলাে পিালখ পড়েলে না র্লট, তলর্ চেেু চেেু পলােলে পদলখ আলম রু্ঝলত 

পারলে, তারা ঐ পালরর র্াঙালী।  পিহারা ়ে পপাবালে চেেু এেটা োলে,  ালত পর্াঝা 

 া ়ে।  চজলপ িলড়ে তহ তহ েরলত েরলত িলল পগল এেদল  ুর্ে, তারা চনচশ্চত মুচক্তল াদ্ধা।  

  

গচড়ে ়োহালটর পমালড়ের োলে এলস তুতুল হাচসমুলখ র্লললা, আচম জাচন, তুচম পেন 

আমালদর র্াচড়ে প লত িাইচেলল না।  তুচম আমার মালে   ়ে পালো।  তুচম আমার মাল ়ের 

চিচঠ পলড়েচেলল! 
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আলমও পজার েলর চফলে  ালর্ পহলস র্লললা, পমােলমান জামাইলর বাশুচড়ে ঝােঁটা পপটা 

েলর  চদ প্রেলমই? 

  

তুতুল র্লললা, আমরা গচরর্ হল ়ে পগললও আমার মা র্ড়ে ঘলরর পমল ়ে, র্লনদী র্াচড়ের র্উ 

চেললন, চনলজর হালত পোলনাচদন ঝাটা ধলরনচন! 

  

আলম র্লললা, চজল র ঝােঁটার মালর আসল ঝােঁটার পেলে লালগ পর্চব! প্রেম চদনটা োে।  

আজ আচম পতামালে পগলটর সামলন নাচমল ়ে চদল ়ে আসলর্া।  তুচম েো টো র্লল দোলখা, 

 চদ লাইন চল ়োর দোলখা, আচম তারপর না হ ়ে  ালর্া!  

  

তুতুল র্লললা, মা  চদ অরু্ঝ হ ়ে, মালন, আমার মা  তই আমালে র্েুচন চদে, আচম 

পতা আমার মালে োড়েলত পারলর্া না েখলনা।  

  

আলম র্লললা, তাহলল রু্চঝ আমালে োড়েলর্? 

  

আললমর চদলে েল ়েে পলে চস্থ্র দষচটিরলত তাচেল ়ে পেলে তুতুল র্লললা, মালঝ মালঝ 

তুচম এমন পর্াোর মতন েো র্ললা! আমার েোটা পবষ েরলত দাও।  আচম র্লচে, 

আমার মালে আচম োড়েলত পারলর্া না, চেন্তু মা  চদ পতামার সলে খারাপ র্ের্হার েলর, 

আচম আর পোলনাচদন পতামালে আমালদর র্াচড়েলত আসলত র্ললর্া না।  তখন েলোতা ়ে 

এলল অনে পোলনা র্াচড়েলত চেিংর্া পহালটলল োেলতও আমার খারাপ লাগলর্ না।  মালঝ 

মালঝ আচম এো মাল ়ের সলে পদখা েলর  ালর্া।  

  

আলম র্লললা, দোটস ফাইন ফর চম! চেন্তু পরীক্ষাটা চে আজই হলর্? আজ আমার 

সচতেই ইলে েরলে না।  আজ আচম পহালটলল চফলর  াই? চপ্লজ তুতুল!  

  

তুতুল র্লললা, এখন প  র্াচড়েলত  াচে, এ র্াচড়েলত আচম েখলনা োচেচন।  এই চদেোর 

রাোও আচম  াললা চিচন না।  
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আলম র্লললা, আচম পতামালে চঠোনা খুেঁলজ পপৌেঁলে চদচে।  তুচম চর্লেললর্লা এের্ার 

িলল এলসা পহালটলল।  টোচি চনল ়ে িলল আসলত পারলর্।  

  

চঠোনা চর্লবষ খুেঁজলত হললা না, পসচলমপুলরর র্াচড়ের সামলন দােঁচড়েল ়ে আলেন প্রতাপ, 

এেজন র্ষলদ্ধর সলে েো র্ললেন।  তুতুল পিেঁচিল ়ে র্লল উঠললা, ঐ পতা! আমার মামা! 

  

আলম তুতুললর উরুলত মষদু িাপ চদল ়ে র্লললা, এখন আমার পচরি ়ে চদও না।  তুচম 

নালমা, আচম সুটলেসটা নাচমল ়ে চদচে।  এই টোচি চনল ়েই আচম িলল  ালর্া! 

  

র্ষদ্ধ র্েচক্তচট উলঠ পগললন আর এেচট গাচড়েলত।  মুখ তুলল প্রতাপ তুতুললে পদখললন।  

অর্াে হল ়েলেন চনশ্চ ়েই, চেন্তু পোলনারেম উোস পদখালনা তােঁর স্ব ালর্ পনই।  চতচন 

প ন অচতেলটির মুলখ এেটু হাচস এলন র্লললন, এলসচেস!  াললা েলরচেস।  পতার মাল ়ের 

বরীরটা  াললা পনই।  এই পতা এইমাত্র ডাক্তার িলল পগললন।  

  

তুতুল প্রতাপলে প্রণাম েলর চজলেস েরললা, েী হল ়েলে মা’ র?  

  

প্রপ র্লললন, পসটাই পতা চঠে ধরা  ালে না।  অর্স্থ্া চদন চদন খারাপ হলে পর! 

  

তুতুল মুখটা ঘুচরল ়ে স্নান গলা ়ে র্লললা, ডাক্তার িলল পগললন? আচম চজলেস েরতুম।  

আলম, আমার মা খুর্ অসুস্থ্।  

  

আলমলে এর্ার নামলতই হললা।  পস প্রতাপলে পাল ়ে হাত চদল ়ে প্রণাম েরলত প লতই 

প্রতাপ তালে ধলর পফলল রু্লে জচড়েল ়ে র্লললন, এলসা র্ার্া, প তলর এলসা! 

  

খালটর মাো ়ে চতনলট র্াচললব  র চদল ়ে আধ-লবাও ়ো হল ়ে রল ়েলেন সুপ্রীচত, এে পালব 

র্লস আলেন মামুন, অনেচদলে মমতা।  এেটা মুগার িােঁদর চদল ়ে তােঁর বরীর ঢাো।  সুপ্রীচত 

েী প ন র্ললেন মামুনলে, তােঁর গলার স্বর খসখলস, অলধবে েো পর্াঝা  ালে না।  

বরীরটা পোট্ট হল ়ে পগলে।  প্রেম পলে মালে পদলখই, তুতুললর মলন পলড়ে পগল জ ়েদীলপর 

েো! 
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েতচদন ধলর তুতুল স্বন পদলখলে, র্াচড়ে চফলরই মাল ়ের রু্লে ঝােঁচপল ়ে পড়েলর্ এেটা র্াচ্চা 

পমল ়ের মতন।  মাল ়ের পোলল মুখ ওেঁলজ আদর খালর্।  পসরেম চেেুই হললা না, পস 

চর্োনার পালব এলস দােঁচড়েল ়ে, মাল ়ের পাল ়ে হাত পরলখ আলে আলে চজলেস েরললা, 

পতামার েী হল ়েলে, মা? 

  

সুপ্রীচতর মুখখানা আললাচেত হল ়ে উঠললা।  চেন্তু চতচন তুতুললে চেেু র্লার আলগ গলা 

উেঁিু েলর দরজার োলে দােঁড়োলনা আলমলে পদলখ চজলেস েরললন, ঐ রু্চঝ জামাই? ও 

মামুন, দোলখা, আমার জামাইলে দোলখা, পেমন সুপুরুষ!  াললা জামাই হল ়েলে না? ও 

চে আচমন পিৌধুরীর র্াচড়ের পেলল? 

  

মামুন আলমলে পিলনন না।  চতচন র্লললন, খুর্ সুন্দর জামাই হল ়েলে।  ও চদচদ, পতামার 

পমল ়ে-জামাই এলস পলড়েলে, আর পতামার চিতা েী! আজ সেললরই আনলন্দর চদন! 

  

সুপ্রীচত র্লললন, পদব পতা স্বাধীন হল ়ে পগলে।  ও তুতুল, শুলনচেস, চহন্দুস্থ্ান পাচেোন 

আর্ার এে হল ়ে পগলে।  িল, আমরা সর্াই চমলল এের্ার র্াচড়ে  াই।  

  

মামুন র্লললন, হোেঁ, চদচদ,  ালর্া, আমরা চনশ্চ ়েই  ালর্া।  আর েল ়েেটা চদন  াে।  তুচম 

এেটু সুস্থ্ হল ়ে নাও।  মালখানগলর পগলল পনৌলো পেলে এেটু হােঁটলত হলর্, পতামার মলন 

আলে? 

  

সুপ্রীচত র্লললন, হোেঁ, আচম চঠে হােঁটলত পারলর্া।  জালনা মামুন, আমার মা, মলন আলে 

পতা আমার মালে? পদওঘলর মা পবষচনিঃশ্বাস পফলার আলগ েতর্ার পখােনলে র্লললন, 

ও পখােন, আমালর এের্ার র্াচড়ে চনল ়ে  া! পখােন চেেুলতই চনল ়ে পগল না।  তুচম আমালে 

চনল ়ে  ালর্।  আমার জামাই এলসলে, পস চনল ়ে  ালর্।  

  

প্রতাপ পদও ়োলল পঠস চদল ়ে দােঁচড়েল ়ে আলেন িুপ েলর।  
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তুতুল এের্ার তাোললা আললমর চদলে।  তারা দু’জলনই রু্লঝলে প  সুপ্রীচতর েোনসার 

হল ়েলে।  সুপ্রীচতর েোর্াতবাও অসিংর্দ্ধ তুতুললর পিাখ জলল  লর পগল।  মমতা তার মাো ়ে 

হাত রাখললন।  

  

আলম এলস দােঁড়োললা সুপ্রীচতর চব ়েলরর োলে।  সুপ্রীচত তার এেখানা হাত ধলর র্লললন, 

তুচম আচমন পিৌধুরীর র্ড়ে পেলল, র্ড়ে  াললা পেলল।  আমার তুতুল পতামার অল াগে হলর্ 

না, পদলখা।  তলর্, পমল ়েটা র্ড়ে অচ মানী।  ও েখলনা অচ মান েরলল তুচম  ুল রু্লঝা না 

প ন।  র্ার্া।  

  

আলম র্লললা, না মা, ওলে আচম  ুল রু্ঝলর্া না।  

  

সুপ্রীচত পিাখ র্ড়ে র্ড়ে েলর র্লললন, েী র্ললল? মা র্ললল? তুচম আচমন পিৌধুরীর র্ড়ে 

পেলল, তুচম মালে আম্মা র্ললা না? মালখানগলর ওরা সর্াই আম্মা র্ললতা।  

  

আলম র্লললা, আম্মাও র্চল, মা-ও র্চল।  আপনালে আচম মা র্ললর্া।  

  

সুপ্রীচত তার িুলল হাত চদল ়ে র্লললন, অলনে র্ড়ে র্াচড়ে, সেলল এে সলে োেলর্া, র্ড়ে 

উনুলন রা্ন া হলর্, উত্তলরর র্ারান্দা ়ে লাইন েলর আসন পাতা হলর্।  ইস, মা পদখলল েত 

খুচব হলতা! নতুন জামাই এলসলে, মা পদখললা না! 

৬২. চসেঁচড়ে চদল ়ে উঠলত উঠলত 

চসেঁচড়ে চদল ়ে উঠলত উঠলত ওরা পিেঁচিল ়ে পিেঁচিল ়ে গাইলে, পসানা পসানা পসানা, পলালে র্লল 

পসানা, পসানা ন ়ে তত খােঁচট, পলালে  ত র্লল তালরা পিল ়ে খুেঁচট, আমার র্ািংলালদলবর 

মাচট…।  পােঁি-সাতচট তরুণ েণ্ঠ।  ধুপ ধাপ পাল ়ের আও ়োজ েলর তাল চদলে তারা।  পেউ 

পেউ নািলেও পর্াধ হ ়ে।  পে েী  ার্লর্, তা চনল ়ে ওলদর চর্ন্দুমাত্র কু্রলক্ষপ পনই।  এ 

র্াচড়ের অনে  াড়োলটরা এর মলধে অলনলেই শুল ়ে পলড়েলে র্াচত চনচর্ল ়ে, তারা এই গালনর 

হুলিাড়ে শুলন িমলে উঠলর্, চর্রক্ত হলর্, চেন্তু মুখ ফুলট পেউ প্রচতর্াদ েরলর্ না অর্বে।  
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পদাতলা ়ে এলস ওলদর গান োমললা।  তারপর র্ন্ধ দরজার গাল ়ে িাপড়ে পড়েললা।  প্রেলম 

এেচট নরম হালত, এেটু পলরই এেসলে েল ়েেজন দরজা পঠললত পঠললত পিাগান চদল, 

পজললর তালা  াঙলর্া! পবখ মুচজর্লে আনলর্া! পজললর তালা  াঙলর্া! 

  

মামুন আললা পজ্বলল পরলখই শুল ়ে পলড়েচেললন।  উলঠ এলস চেটচেচন খুলল োষ্ঠহাচস চদল ়ে 

র্লললন, েী পর, এই ঘরটালেও পতারা পজলখানা মলন েলরচেস নাচে? 

  

মামুলনর েো পেউ শুনললা না।  মিু এেটা মে র্লড়ো রাজল াগ পজার েলর তার মুলখ 

পঠলস চদল ়ে হাসলত হাসলত র্লললা, এই পতামার িাচরে পঘালষর চমচটির! 
  

হঠাৎ প ন ঘরখানা  লর পগল প্রাণিািললে।  চতনচট তরুণী আর পেঁিজন  ুর্ে, তারা প -

প খালন পারললা র্লস পড়েললা, েো র্ললত লাগললা দুচতনজন এেসলে।  সাদা 

পদও ়োলগুললালত পোলনা েচর্ পনই, চেন্তু ওলদর পপাবালের রলঙ ঝলমল েলর উঠললা 

পচরলর্ব।  

  

গত িার-পােঁিচদন ধলর এরেমই িললে।   খন তখন এলস পড়েলে এে এেচট দল, শুরু 

হলে আো।  পসইসলে হাচস, অোরণ উচ্ছ্বচসত হাচস, প ন েোর পিল ়ে হাচসটাই আসল।  

রাত পদড়েটা-দুলটার আলগ আড্ডা  ালঙ না, এরপর অলনলে পাল ়ে পহেঁলট র্াচড়ে পফলর, 

েলোতার রাত পেলে হঠাৎ প ন সর্ আতঙ্ক মুলে পগলে, নেবাললদর খুলনাখুচনও র্ন্ধ।  

  

হলুদ চসলের বাচড়ের ওপর এেটা েমলা রলঙর পসাল ়েটার পলরলে মিু, এই দুচট রলঙই 

প ন তার রূপ সর্লিল ়ে  াললা পখালল।  মিুর সলে অনে দুচট পমল ়ের মলধে এেজন 

তাহচমনা, র্োচরস্টার মচতউর রহমালনর েনো, তার সাজ পর্ব উগ্র, পঠােঁলট িড়ো চলপচস্টে, 

অচত সূক্ষ্ম  ুরু, এই বীলতও তার গাল ়ে পসাল ়েটার র্া আললা ়োন পনই, অর্বে পস হলোি 

পেলে সদে এলসলে।  অনে পমল ়েচটলে মামুন চঠে চিনলত পারলেন না।  পেলললদর মলধে 

রল ়েলে মাহরু্র্, আলপল, পলাব, সাত্তার, বওেতরা।  
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খালটর তলা পেলে হারলমাচন ়োমটা পটলন পলাব র্াজালত শুরু েলর চদল, ‘আচজ 

র্ািংলালদলবর হৃদ ়ে হলত েখন আপচন, তুচম এই অপরূপ রূলপ র্াচহর হলল জননী…’।  

মামুন গান  াললার্ালসন।  চেন্তু এে এেসম ়ে গানটাও তার োলে অতোিার র্লল মলন 

হ ়ে, চতচন চর্রক্ত ালর্  ার্ললন, আর্ার এত রালত্র গান! 

  

মিু র্লললা, আরও অলনে চমচটির রল ়ে পগলে, পে পে খালর্? মামুনমামা, তুচম আর এেটা 

খাও! তুচম এত িাচরে পঘালষর চমচটিরর গল্প র্ললত, অলনে খুেঁলজ আনা হল ়েলে! 

  

মামুন মাো ঝােঁোলত ঝােঁোলত না না র্ললত লাগললন, মিু তার হালতর রস গড়োলনা 

রাজল াগটা খুেঁলজ চদল পলালবর মুলখ, পলালবর দু’ হাত হারলমাচন ়োলম, পস র্াধা চদলত 

পারললা না, অনেরা এেটা উদ্দাম হাচসর ঝড়ে তুলললা।  

  

এই আড্ডা ়ে, হাচসলত, গালন সুর পমলালত পারলেন না মামুন।  এলদর সলে তার র্ল ়েলসর 

অলনে তফাত পতা র্লটই, তা োড়োও আজ সারাচদন ধলরই তার রু্েটা খুর্ ফােঁো ফােঁো 

লাগলে।  এইরেমই হ ়ে, পোলনা চেেুর জনে  চদ তীে প্রতীক্ষা োলে, চদলনর পর চদন 

 ার জনে প্রর্ল অচনশ্চ ়েতা েুলর েুলর খা ়ে, তারপর পসটা পাও ়ো হল ়ে পগললও প ন চঠে 

পসরেম আনন্দ হ ়ে না।  এত   ়ে, উৎেণ্ঠা ও চর্পলদর চর্ষালদর পর স্বাধীনতা এললা, 

মামুন খুচব হল ়েলেন চঠেই।  তরু্ মালঝ মালঝ মন খারাপও লাগলে পেন? জল ়ের আনলন্দর 

সলে সলে চর্লেলদর চর্ষণ্ণতা পতা পললগ োেলর্ই।  এই  ুলদ্ধ  ারা প্রাণ চদল ়েলে,  ারা 

চিরোললর মতন হাচরল ়ে পগলে, তালদর আত্মার মাগলফরাত োমনা েলর পমানাজাত 

েলরলেন মামুন অলনের্ার।  চেন্তু পসইজনেই চে তার রু্লে পাষাণ ার পিলপ আলে? 

  

বওেত চজলেস েরললা, েলর্ ঢাো ়ে চফরলর্ন, মামুন াই? 

  

উত্তর পদর্ার আলগ মামুন তীে পিালখ এের্ার মিুর চদলে তাোললন।  এই প্রশ্নটা সর্লিল ়ে 

প্রেলম মলন আসা উচিত চেল মিুর।  চেন্তু পস ঢাো পফরার র্োপালর এের্ারও উচ্চর্ািে 

েলরচন! এজনে মিুর ওপর পর্ব চর্রক্ত হল ়েলেন মামুন।  মিুর স্বামী র্ারু্ল পিৌধুরীর 

সচঠে পোলনা খর্র আজও পাও ়ো  া ়েচন।  হাচরল ়ে  াও ়ো চতচরব লক্ষ র্াঙালীর মলধে 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 945 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পসও আলে চে না তাও পেউ জালন না, তরু্ পস সম্পলেব মিুর পোলনা উলিগ পনই? পদব 

স্বাধীন হল ়েলে র্লল চে পমল ়েরাও সর্ স্বাধীন হল ়ে  া ইলে েরলর্, পধই পধই েলর এখালন 

পসখালন অলনে রাত প বত ঘুলর পর্ড়োলর্! 

  

মামুন উত্তর পদর্ার আলগই আর এেজন র্লললা, দােঁড়োও, আর েল ়েেটা চদন  াে।  

অস্থ্া ়েী র্ািংলালদব সরোরই পতা এখলনা ঢাো ়ে  া ়েচন।  েুত্তার র্াচ্চা রাজাোররা এখলনা 

নাচে এচদে পসচদলে লড়োই িাচলল ়ে  ালে।  

  

বওেত র্লললা, না, পগলে, র্ািংলালদব সরোর আজ চর্োল পেলে ঢাো ়ে ফািংবান 

েরলে।  আজ দুপুলরই আচম এ ়োরলপালটব তাজউচদ্দন সালহর্লদর সী-অফ েলর এলসচে! 

  

মাহরু্র্ র্লললা, ঢাোর আলবপালব এখলনা পগালমাল িললে চঠেই।  মুচক্ত ুলদ্ধর 

পপালাপানলদর হালত এল এম চজ, পস্টনগান… আজ এখানোর দু-এেটা পপপালর োলদর 

চসচদ্দেীর পগ্রফতালরর খর্র পলড়েলো? 

  

মামুন চবউলর উলঠ চজলেস েরললন, আেঁ? টাোইললর োলদর চসচদ্দেী পগ্রফতার হল ়েলে 

নাচে? পেন? 

  

মাহরু্র্ র্লললা, পগ্রফতার হ ়েচন এখলনা, চেন্তু র্ািংলালদব সরোর তালে পগ্রফতার েরার 

চনলদবব চদল ়েলে ইচি ়োন আচমবলে।  ঢাোর পটন ম ়েদালন োলদর চসচদ্দেী হাজার হাজার 

পলালের সামলন িারজন পলােলে পর্ ়েলনট চদল ়ে খুেঁচিল ়ে খুেঁচিল ়ে পমলর বাচে চদল ়েলে, পস 

েো পবালননচন? ল অোি অডবার  চদ পস চনলজর হালত চনলত িা ়ে… 

  

মামুন র্লললন, মুচক্ত ুলদ্ধর অতর্ড়ে এেজন র্ীর োলদর চসচদ্দেীলে  চদ ইচি ়োন আচমব 

অোলরস্ট েলর, তাহলল সাধারণ মানুষ আর্ার পক্ষলপ  ালর্ না? ইচি ়োন আচমবর ওপলরই 

পক্ষলপ  ালর্।  
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মাহরু্র্ র্লললা, সারা পদলব এখন অরাজেতা, পবখ সালহর্  চদ না আলসন,  তাহলল 

আর এেটা গষহ ুদ্ধ পললগ প লত পালর।  পগচরলারা  চদ চর্নাচর্িালর  ালে তালে ধলর 

মারলত শুরু 

  

মিু র্লললা, পতামরা আর্ার ঐ সর্ েো শুরু েরলল! এখন োলমা পতা! 

  

তাহচমনা র্লললা, গান পহাে, গান পহাে! এত েলটির স্বাধীনতা পাও ়ো  পগল, তা চনল ়ে 

আনন্দও েরলত জালনা না? এর মলধেই উলটা সুর গাইলত শুরু েরলল! 

  

মিু র্লললা, পে পে িা খালর্? আচম িাল ়ের পাচন র্সালর্া! 

  

হালটবর অসুলখর পর মামুন িা-পান েচমল ়ে চদল ়েলেন, তরু্ চতচন এখন র্লললন, আমালর 

এে োপ চদস, মিু! 

  

মিুর পেলল সুখ এখন জাচস্টস মাসুদ সালহর্লদর র্াচড়েলতই োলে।  পহনা েষষ্ণনগলরর এে 

েোলম্প নালসবর োজ শুরু েলরচেল, আগামীোল তার পফরার েো।  মিু প্রলতেে 

সলন্ধলর্লা।  পোলনা না পোলনা চর্জ ়ে উৎসলর্ গান পগল ়ে আসলে।  মলি র্লস হাজার 

মানুলষর হাততাচল পবানার পনবা পপল ়ে র্লসলে তালে।  েল ়েেচদন আলগ তার গালনর 

এেটা পরেডবও পর্চরল ়েলে এইি এম চ  পেলে, েলোতার র্ড়ে র্ড়ে োগলজ োপা হল ়েলে 

তার েচর্।  

  

পলাব আর্ার হারলমাচন ়োলম সুর ধরললা।  

  

 ািঃ, সচতেই পাচেোন প লঙ পগল? এই চিতাটা চেেুলতই মন পেলে তাড়োলত পারলেন 

না।  মামুন।  চতচন পতা এই ন’ মাস মলনপ্রালণ র্ািংলালদলবর স্বাধীনতা িাইচেললনই, তরু্ 

পেন এই তনরাবে? পচশ্চম পাচেোনীলদর অনো ়ে পবাষণ, সামচরে র্াচহনীর র্ী ৎস 

অতোিার, র্াঙালী মুসলমানলদর এলের্ালর পেু েলর পদর্ার পিটিরা, এসর্ পতা মামুন 

চনলজর পিালখই পদলখলেন।  মচর ়ো হল ়েই পূর্ব পাচেোলনর মানুষ চর্লবষ প্রস্তুচত না চনল ়েই 
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মুচক্ত সিংগ্রালম পনলম পলড়েচেল।  তরু্ তার ধারণা চেল, পাচেোনী বাসেরা এেসম ়ে  ুল 

রু্ঝলত পারলর্,  ুলট্টার পরামলবব েণবপাত না েলর পপ্রচসলডন্ট ই ়োচহ ়ো খান পবখ মুচজলর্র 

হালত প্রধানমচন্ত্রত্ব পদলর্ন।  পাচেোন র্ািলর্।  পবষ মুহূলতবও ওরা পসই  ুল স্বীোর না 

েলর পাচেোন  াঙলতও রাচজ হল ়ে পগল! এখনোর পেলল পোেরারা রু্ঝলর্ না, এেসম ়ে 

েত স্বন, েত সাধ চনল ়ে গড়ো হল ়েচেল এই পাচেোন, এর জনে েত অশ্র, েত রক্ত 

চর্সজবন চদলত হল ়েলে।  

  

চসেঁচড়েলত ধুপ ধাপ ব্ েরলত েরলত আর্ার উলঠ এললা এেচট দল।  তালদর মলধে 

বাখও ়োত পহালসনলে পদলখ মামুন পর্ব িমলে উঠললন।  পহালটল টাইেুন ও চদন-োল 

পচত্রোর মাচলে এই পহালসন সালহলর্র সলে মামুলনর েলোতা বহলরর চর্চ ্ন  জা ়েগা ়ে 

পদখা হল ়েলে েল ়েের্ার, মামুন শুেলনা  দ্রতা রক্ষা েলরলেন মাত্র, এর সলে আর 

পুলরালনা সম্পেব ঝাচলল ়ে পনও ়ো তার পলক্ষ সম্ভর্ ন ়ে।  পহালসন সালহর্লে চতচন 

পোলনাচদন তার র্াসা ়ে আসলত র্ললনচন, তরু্ চতচন এখালন িলল এললন েী েলর? 

  

তাহচমনা হাততাচল চদল ়ে র্লল উঠললা, চঠে টালন টালন িলল এলসলে! ওলর নাচসম, 

র্ললচেলাম না, পডান্ট পগট নার াস, তুই হারাচর্ না! 

  

দু’চদলে োন প বত হাচস েচড়েল ়ে পহালসন সালহর্ র্লললন, হারালর্ পেন? পতামালদর সালে 

আলে… এই নাও, পতামালদর সেললর জনে চর্চর ়োচন এলনচে, চসরাজ পেলে, আর চেেু 

োর্ার্, মুগব মবিম পবষ হল ়ে পগলে, ওরা  াললা র্ানা ়ে।  

  

পহালসন সালহলর্র এে সেীর হালত চতন-িারখানা চর্রাট খার্ালরর পোলেট।  চঘ ও 

মািংলসর গলন্ধ ঘলরর র্াতাস পেলে গান মুলে পগল।  

  

এমন চদলন সেললেই খাচতর েরলত হ ়ে, মামুন চনলজর পি ়োরটা পেলড়ে উলঠ দােঁচড়েল ়ে 

র্লললন, আসামু আলাইেুম, র্লসন র্লসন! 
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পহালসন সালহর্ মামুনলে জচড়েল ়ে ধলর র্লললন, আলাইেুম আলসালাম, হে সালহর্, 

স্বাধীন, স্বাধীন! আমরা এেটা স্বাধীন পনবান! আপলনর েোই সচতে হইললা, ইচি ়োই 

আমালগা প্রেষত র্নু্ধ! হারামজাদা পাচেোনীরা এমন চবক্ষা পাইলে প  এখন ঘা শুোইলত 

এে পজনালরবান লাগলর্।  

  

পি ়োরটালত গোট হল ়ে র্লস চতচন পসানার চসগালরট পেস খুলল প্রেলম চনলজ এেচট 

তুলললন, তারপর পসটা র্ন্ধ েলর পলেলট  রলত চগল ়েও েী মলন েলর আর্ার এচগল ়ে 

চদললন মামুলনর চদলে।  

  

মিু সলে সলে র্লল উঠললা, না, মামুনমামালে পদলর্ন না।  ওেঁর চসগালরট র্ন্ধ।  

  

পহালসন সালহর্ র্লললন, আলর, আইজ এেটা খাইলল পোলনা ক্ষচত নাই! 

  

গত েল ়েেচদন ধলর মামুন মিুলে লুচেল ়ে আর্ার চসগালরট টানলত শুরু েলরলেন।  এখনও 

সিং ম রাখলত পারললন না, তুলল চনললন এেটা।  

  

পহালসন সালহর্ প খালন উপচস্থ্ত োলেন পসখালন চতচনই প্রধান র্ক্তা।  চসগালরলট র্ড়ে 

টান।  চদল ়ে চতচন র্লললন, আচম সালরণ্ডালরর খর্রটা পোো ়ে পপলাম জালনন? চদচিলত? 

আজমীড়ে বরীফ হল ়ে আচম আগ্রা, লক্ষষলণৌ, চদচি ঘুলর আসলাম।  ওিঃ, ইচি ়ো চে চর্রাট 

োচন্ট্র, েত  োরাইচট, এখালন পমােলমান, চবখ, পর্ৌদ্ধ, খষটিরান, চহন্দু,েতরেম মানুষ, 

সর্াই চমলাচমবা আলে।  আর মোডাম ইচন্দরা গান্ধী, পগ্রট পলচড়ে, সারা দুচন ়ো ়ে এমন 

মহান পলচড আর নাই, পর্াঝললন।  চসক্টচটে চর্োলল আচম চদচিলত, সালরণ্ডালরর খর্র 

পবানার পর রু্েখান দবহাত হই ়ো পগল, আর পাচেোলনর পসলেণ্ড লাস চসচটলজন না, 

স্বাধীন র্ািংলার ফাস্ট লাস চসচটলজন, মোডাম ইচন্দরা গান্ধীলর স্বিলক্ষ দোখলাম, 

পর্াঝললন, চদচির পালবালমলন্টর সামলন, র্ড়ে ঘলরর পমল ়ে তা দোখললই পর্াঝা  া ়ে, েই, 

পতামরা চর্চর ়োচন খাও, এখনও গরম আলে।  
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বওেত এেসম ়ে পহালসন সালহলর্র পচত্রো অচফলস িােচর েরলতা, পোলনাচদন ওর 

সামলন পিাখ তুলল েো র্ললচন, চেন্তু এই ে’মালসই পস প ন অলনে র্দলল পগলে।  পস 

রীচতমতন।  ই ়োচেবর সুলর র্লললা, পহালসন সালহর্, আপচন র্ািংলালদলবর প্রেম পশ্রণীর 

নাগচরে র্লললন পেন? স্বাধীন র্ািংলালতও চে প্রেম পশ্রণী, চিতী ়ে পশ্রণীর নাগচরে োেলর্ 

নাচে? 

  

পহালসন সালহর্ র্লললন, ওটা েোর েো! র্ািংলালদলব আমরা সর্াই ফাস্ট লাস, েী 

েও? আো, ইো েরলল আমরা এখন ইচি ়োরও চসচটলজনচবপ চনলত পাচর না? ইচন্দরা 

গান্ধীলর চঠেমতন রু্ঝাইলল উচন রাচজ হলর্ন মলন হ ়ে।  ইচি ়ো ়ে এেসম ়ে আমার অলনে 

প্রপাচট চেল।  জালনা, পােব সােবালস আচম এেটা র্াচড়ে এিলিি েরচেলাম, পসই র্াচড়েটা 

আজ সোলল এেের্ার দোখলত পগলাম, েী সুন্দর িেচমলালনা র্াচড়ে, আম গাে দুইটা 

এখলনা আলে, এে চহন্দু উচেল পসই র্াচড়ে চনল ়েলে, ঢাো ়ে পুরানা পটলন আমার 

এেখান র্াচড়ের চর্চনমল ়ে, চেন্তু েলোতা ়ে পসই র্াচড়ের দাম এখন  ারতী ়ে টাো ়ে ন ়ে 

লাখ! েোন ইউ ইমাচঝন! পসই র্াচড়েখান  চদ চফরৎ পাইতাম এখন।  

  

বওেত এেই রেম লঘ সুলর চজলেস েরললা, আপচন ইচি ়োন চসচটলজনচবপ িান? 

র্ািংলালদব পেলড়ে পদলর্ন? আপচন িলল পগলল আমালদর েী েলর িললর্!  

  

পহালসন সালহর্ র্লললন, না, না।  র্ািংলালদব োড়েলর্া পেন? পস পোল ়েলশ্চনই ওলঠ না।  

আচম েইলতচে ডু ়োল চসচটলজনচবলপর েো।  প মন ধলরা আলমচরো আর েোলনডা, 

ইোমতন।   খন প  পদলব োেলত িাই োেলাম।  এেমাস আলগ আচম আলমচরো 

টোলমচরো ঘুইরা আসলাম পতা! 

  

মামুন িুপ েলর আলেন।  চতচন অনু র্ েরললন, এই ে’মালস আর  াই-ই পহাে, পহালসন।  

সালহলর্র ইিংচরচজ োলনর পর্ব উ্ন চত হল ়েলে।  

  

চর্চর ়োচন পখল ়ে এেদল চর্দা ়ে চনল ়ে িলল পগল।  রাত এখন সালড়ে র্ালরাটা।  েল ়েেজন 

এখলনা রল ়ে পগলে।  পহালসন সালহর্ েো ়ে মবগুল হল ়ে আলেন।  মামুলনর ঘুম পপল ়ে 
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 ালে, চেন্তু চতচন মুখ ফুলট অনেলদর িলল প লত র্ললর্ন েী েলর? পহালসন সালহর্রা 

তার ঘলর পমহমান,  দ্রতা রক্ষা েরলত হলর্।  মামুন হাই িাপলেন।  পহনা োলে না র্লল 

মিু এখন জাচস্টস মাসুলদর র্াচড়েলত শুলত  া ়ে, পস র্াচড়ে পর্চব দূর ন ়ে, চেন্তু এর পলর 

আর পসখালন মিু  ালর্ েী েলর? রাত দুপুর পার েলর পস র্াচড়ের পলােলদর পডলে 

তুললর্? মিুর পিালখ পিাখ পফলার পিটিরা েরলেন চতচন, চেন্তু মিু মুগ্ধ ালর্ পিল ়ে পহালসন 

সালহলর্র র্াগাড়েম্বর শুনলে অনেচদলে পিল ়ে।  

  

মাঝখালন দুচট গান হললা র্লট, চেন্তু পলাব এেটু গান োমালতই পহালসন সালহর্ আর্ার 

েো শুরু েরললন।  শুধু ইচন্দরা গান্ধীর গুণপনার চর্র্রণ।  আর  ারলতর মহান জনগলণর 

প্রচত েষতেতার উচ্ছ্বাস।  

  

আরও দু’জন চর্দা ়ে চনল দব চনট পলর।  

  

বওেত চজলেস েরললা, পহালসন সালহর্, আলতালফর খর্র েী? পস আপনার সালে 

ইচি ়ো ়ে আলস নাই? 

  

পহালসন সালহর্ র্লললন, না পহ! পস পতা ওল ়েস্ট জামাচন িলল চগল ়েচেল।  চিচেৎসার জনে।  

 ুদ্ধ েরলত চগল ়ে পস পতা উলল্ডড হল ়েচেল চেনা।  অচত সামানে অর্বে।  র্াম পাল ়ের রু্ড়ো 

আেুলল এেটা পিােলা ওঠলে।  চেেুচদন আলগ তালে চদচিলত দোখলাম।  এখন  াললাই 

আলে।  তালে চদচিলতই োেলত র্ললচে, পস আমার চর্জলনস ইন্টালরস্ট পদখলর্ এখালন।  

  

এতক্ষণ র্ালদ মামুন চজলেস েরললন, আলতালফর পোট  াই র্ারু্ল পিৌধুরীর পোলনা 

সন্ধান রালখন? 

  

পহালসন সালহর্ এের্ার মিুর চদলে তাোললন।  তারপর র্লললন, পস পতা এেজন 

পোলালর্ালরটার, তাই না? েমুচনস্ট! 
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প ন এর পর্চব চেেু আর র্লার প্রল ়োজন পনই।  চতচন আর্ার চসগালরট ধরালত মন চদললন, 

তারপর মুখ তুলল র্লললন, িললা নাচসম! বওেত  ালর্ পোো ়ে? আমার গাচড়ের ড্রাই ার 

আর্ার ঘুমাল ়ে পড়েললা নাচে! 

  

বওেত চজলেস েরললা, েলর্ ঢাো ়ে চফরলর্ন আপচন? 

  

পহালসন সালহর্ পহলস র্লললন, পদচর আলে।  েতেগুলা চর্জলনস চডল েলর  ালর্া।  

ইচি ়োর সালে এর্ার  াললামতন চর্জলনস শুরু হলর্।  তা পতা রু্ঝলতই পালরা।  এরা চে 

আর শুধা ধা  ুদ্ধ েরললা।  আচম অললরচড র্ালরা পোচট টাোর পটার্োলো, মালন চসগালরট, 

তামাে, পালনর ইমলপাটব অডবার পপল ়েচে।  তার র্দলল আচম মাে পাঠালর্া।  েলোতার 

মানুষ আমালগা মালের জনে পজহা র্ার েলর আলে।  

  

বওেত হাসলত হাসলত র্লললন, তামালের র্দলল মাে! এ প  চনলোচটলনর র্দলল 

পপ্রাচটন! এ পতা আমালদর ঠো! 

  

পহালসন সালহলর্র মুখ পেলে হাচস মুলে পগলে।  চতচন র্লললন, ঠেলত পতা হলর্ই! এখন 

েত র্ের ঠেলত হ ়ে তাই দোলখা! এই চহন্দু ইচি ়ো মাগনা  ুদ্ধ েলর নাই।  সর্ সুলদ-

আসলল তুলল পনলর্! মুসলমালনর পহামলোি চেল পাচেোন, পসটা প লঙ চদল ়ে চদচিলত 

সর্াই নািানাচি েরতালে, পর্াঝলা? চনলজ পদলখ আসচে! আই হো  চসন ইন মাই ওউন 

আইজ! র্ািংলালদব-টািংলালদব ওরা চেেু পর্ালঝ না।  মুসলমানলদর ডাউন চদ ়োই অলগা 

আনন্দ।  পহিঃ, পসেুলার না হাচত! ইচি ়ো মালনই চহন্দু! আর ঐ প  ইচন্দরা গান্ধী, মুলখই 

শুধু চমঠা চমঠা রু্চল, আসলল ই ়োচহ ়ো খালনর র্দলল ঐ ইচন্দরা গান্ধীই এখন ইস্ট 

পাচেোনলর এিপ্লল ়েট েরলর্।  আলগ চেল পাচেোনী আচমব, এখন রইললা ইচি ়োন আচমব।  

এই আচম েই ়ো চদলাম।  চলখো রালখা, এের্ার প  ইচি ়োন আচমব ঢাো ়ে চগ ়ো গাইড়ো 

র্সলে, আর সহলজ আসলর্ না! 

  

মিু আর তাহচমনার পিাখ চর্স্ফাচরত হল ়ে পগলে, বওেত েল ়েের্ার উলদ্দবেমূলে ালর্ 

োচস চদল ়ে পহালসন সালহর্লে পর্াঝালত পিল ়েলে, মামুন দুচতনর্ার র্াধা পদর্ার পিটিরা 
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েলরলেন, চেন্তু পহালসন সালহর্ পসসর্ চেেুই লক্ষ না েলর েুচটল ়ে  চদল ়েলেন েোর 

পরলগাচড়ে।  ঘলরর মলধে পলােজন েলম পগলে র্লল পহালসন সালহর্ প্রাণ খুলল েো র্ললত 

শুরু েলরলেন, পলালবর মুলখ সরু দাচড়ে পদলখ চতচন তালেও ধলর চনল ়েলেন চনলজলদর 

এেজন চহলসলর্।  

  

পলাব গা ়েে মানুষ, পস রাজধনচতে আললািনা ়ে চর্লবষ অিংব পন ়ে না।  পস লজ্জা পপল ়ে 

উলঠ দােঁচড়েল ়ে র্লললা, আচম এর্ার িচল? 

  

বওেত তার হাত ধলর পটলন র্লললা, আর এেটু র্লসা।  এেসলে  ালর্া।  

  

তারপর পস গলা িচড়েল ়ে র্লললা, ইচি ়োন আচমব আর চফলর আসলর্ না, তাই না? আপচন 

এই গুজর্টাও পবালননচন প  ইচি ়োন চসচ ল সাচ বলসর অচফসাররা র্ািংলালদলবর সর্ 

পজলা ়ে চগল ়ে চডচস্ট্রক্ট মোচজলস্ট্রট হলর্! তারাই পদবটা িালালর্! 

  

পহালসন সালহর্ র্লললন, এটা গুজর্ পে েইললা পতামা ়ে? এইটাই ফোেট!  

  

বওেত মামুলনর চদলে চফলর র্লললন, আপচনও তাই মলন েলরন, মামুন াই? ইচি ়োন 

আচমব আর চফলর আসলর্ না? ওরা র্ািংলালদবলে এেটা েললাচন েলর রাখলর্? 

  

মামুন মষদু পহলস র্লললন, সর্ ইচি ়োন আচমব চনশ্চ ়েই চফরলর্ না।  চেেু পেলে  ালর্।  প  

র্ালরা-লিাদ্দ হাজার ইচি ়োন আচমব এই  ুলদ্ধ প্রাণ চদল ়েলে, র্ািংলালদলবর মাচটলত  ালদর 

পগার হল ়েলে, তারা আর চফরলর্ েী েলর র্ললা! 

  

পহালসন সালহর্ সদলপব উলঠ দােঁচড়েল ়ে র্লললন, পতামরা  তই ইচি ়োর পতাষালমাদ েলরা, 

আচম তরু্ সািাই েো র্ললর্া! এখন পেলে আমালদর চহন্দ ইচি ়োর আণ্ডালরই োেলত 

হলর্।  এত পোট র্ািংলালদব স্বাধীন োেলত পালর না! 

  

বওেত র্লললা, পেন, পনপাল পনই? র্ামবা পনই? পহালসন সালহর্ র্লললন, পনপাল চহন্দু 

রাজে আর র্াচমবজরা পর্ৌদ্ধ।  পতামরা পতা সর্ চেেু তচলল ়ে পদলখা না! ঐ ইচন্দরা গান্ধীর 
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পিাখ দোখললই পর্াঝা  া ়ে, পোলট পোলট ব ়েতানী রু্চদ্ধ।   ুদ্ধ মালনও র্ের্সা! পস এমচন 

এমচন  ুদ্ধ েলর নাই।   া খরি হল ়েলে, এখন সুলদ-আসলল।  উঠাই ়ো পনলর্।  

  

মিু োেঁলদা োেঁলদা গলা ়ে পিেঁচিল ়ে উঠললা,  াললা লাগলে না! আমার এসর্ েো এলের্ালর 

 াললা লাগলে না! আপনারা িুপ েরলর্ন? 

  

তাহচমনা র্লললা, চপ্লজ স্টপ ইট! ইচি ়োর সলে হ ়েলতা পলর আমালদর সম্পেব অনেরেম 

হলত পালর, চেন্তু এখনই আপনারা েু গাইলেন পেন? পহা ়োই পসা সুন? চর্গ োদারলে 

পেউ পর্চবচদন সহে েলর না! আলমচরোনরা  খন ফ্রান্সলে চলর্ালরট েরললা, তার 

চেেুচদন পলরই ফ্রান্স অোচন্ট-আলমচরোন হল ়ে পগল! পসাচ ল ়েত ইউচন ়েন ইস্টানব 

ইউলরালপর পদবগুললা চলর্ালরট েলর পসখালন র্ড়ে র্ড়ে বহলর চনলজলদর পসালজারলদর 

এেটা েলর মূচতব র্চসল ়ে পগলে, তাই চনল ়ে এখন হাচস-ঠাট্টা হ ়ে।  তরু্ অোটচলস্ট প্রেম 

চদলে পসসর্ পদলব অলনে ইউলফাচর ়ো চেল।  আমালদর মাত্র িারচদন হল ়েলে! এর মলধেই 

এইসর্ শুরু েরললন আপনারা? ইচি ়ো আমালদর জনে অলনে চেেু েলরলে, তা চে 

অস্বীোর েরলত পারলর্ন? তার চর্চনমল ়ে আমালদর চে চেেুই পদর্ার পনই? 

  

বওেত র্ক্র পহলস র্লললা, চেেু পেন, পর্ব চেেুই আমরা অললরচড চদল ়েচে।  এই প  

নিই-পেঁিানিই লাখ বরণােবী এতচদন রল ়ে পগল ইচি ়োর মাচটলত, তালদর পপোপ-

পা ়েখানাও রল ়ে পগল এখালন।  তালত এখানোর জচম উর্বর হলর্।  পসটাই র্া েম েী? 

র্ললা, পলাব? 

  

এর্ার পলাব পহলস উঠললা হা হা বল্।  

  

এরপর চর্দা ়ে পনর্ার পালা।  রাত পদড়েটা র্ালজ, মিু আর জাচস্টস মাসুলদর র্াচড়েলত প লত 

িাইললা না।  তাহচমনাও মিুর সলে পেলে প লত িা ়ে।  পহালসন সালহর্ তার গাচড়েলত 

বওেত, পলাব, নাচসমলে চনল ়ে িলল পগললন।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 954 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পাবাপাচব দুচট খাট, এেচটলত মিু আর তহচমনা পবালর্।  এেসম ়ে মামুলনর ঘুম এলস 

চগল ়েচেল, এখন তার পিাখ খরখলর।  আজ আর সারা রালত তার ঘুম আসলর্ চে না 

সলন্দহ।  ঘুম িলট পগলে।  মলনর মলধে এেটা উোল-পাোল িললে, এে জীর্লন পদলবর 

দু’র্ার স্বাধীনতা পদখললন মামুন, প্রেমর্ালরর তীে আনলন্দর সলে চিতী ়ের্ালরর প  

অলনে তফাত তা চেেুলতই অস্বীোর েরলত পারলেন না।  পহালসন সালহলর্র েোগুচলর 

চতচন চর্লবষ গুরুত্ব পদনচন, তরু্ এেটা চর্ষণ্ণতা  ালে না চেেুলতই।  

  

রাচত্রর প্রসাধন সারলত মিু পগলে র্ােরুলম, তাহচমনা লজ্জা লজ্জা মুখ েলর চজলেস 

েরললা, মামুনমামা, আপনার সামলন পস্মাে েরলত পাচর? এেটা চসগালরট!  

  

এ পমল ়ে ইওলরালপ োলে, ধূমপালনর পনবা এমন চেেু অস্বা াচর্ে ন ়ে।  অনেলদর সামলন 

পস এেো প্রোব েলরচন।  মামুন ষড়ে লন্ত্রর  চেলত পিাখ ঘুচরল ়ে র্লললন, আমালেও 

এেটা দাও, মিু এলস পড়োর আলগ।  

  

তাহচমনা শুধু মামুনলে চসগালরট চদল না, পমম সালহর্লদর  চেলত তার গণ্ডলদলব এেটা 

িুম্বন েলর র্লললা, ইউ আর আ চড ়োর! 

  

তারপর চসগালরট ধচরল ়ে পস র্লললা, মামুনমামা, ঐ পহালসন সালহর্ এেজন চফলচদ চরি 

পাসবন, তাই না? এইসর্ পলালের পাচেোনী আমললও  ত সুল াগ সুচর্ধা চেল, পলরর 

জমানালতও পসই এেইরেম োেলর্, পদখলর্ন! ওনার েো শুলন আমার এেটা 

চপচেউচল ়োর চফচলিং হচেল, জালনন! এেঘণ্টা আলগ ইচন্দরা গান্ধীর খুর্ প্রবিংসা 

েরচেললন, প ই ঘলরর অনেললাে িলল পগল অমচন ইচন্দরা গান্ধীর চনন্দা শুরু েরললন।  

আমার মলন হললা, এইরেম পলাে আচম আলগ অলনে পদলখচে।  পষচের্ীর অলনে পদব 

ঘুলরচে পতা, সর্ পদলবই এই রেম পহালসনসালহর্রা োলে।  আমার আরও মজা লাগচেল 

এই জনে প , আচম ইচি ়োন।  
  

মামুন এেটু িমলে চগল ়ে চজলেস েরললন, তাই নাচে? তলর্ প  পবানলাম, তুচম— 
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তাহচমনা হাসললা।  মজার র্োপার।  আমার র্ার্া ইচি ়ো পেলড়ে িলল চগল ়ে পাচেোলনর 

চসচটলজনবীপ চনল ়েচেল।  চেন্তু আচম আর্ার চফলর এলসচে।  

  

মামুন আরও চেেু পবানার জনে উৎসুে ালর্ তাচেল ়ে রইললন।  

  

তাহচমনা র্লললা, আমার জ্ র্চরবালল।  আমার আম্মা-আিু েললজ লাইলফই আমালে 

ইওলরালপ পাচঠল ়ে চদল ়েচেললন।  আই অোম মোলরড়ে টু অোন ইচি ়োন ডক্টর, ইউসুফ 

আলী, আমার হাজর্োলির সালে আচম আমস্টারডালম োচে।  মলন-প্রালণ আচম 

র্ািংলালদলবর সালপাটবার।  চেন্তু আই পহাল্ড অোন ইচি ়োন পাসলপাটব।  

  

মামুন র্লললন, এই পজনালরবানটা আচম রু্চঝ না।  সচতেই রু্চঝ না!  

  

র্ােরুম পেলে পর্চরল ়ে এলস মিু র্লললা, এইর্ার তুচম  াও, আপা! 

  

এত রালত ঠাণ্ডার মলধে মিু িুল চ চজল ়েলে? এেটা পতা ়োলল চদল ়ে পস িুল মুেলে, তার 

পরলন এখন এেটা সাধারণ ডুলর বাচড়ে, পস গুনগুন েলর গান গাইলে।  মামুন মিুর সলে 

এেটাও েো র্লললন না, চনলজর খালট শুল ়ে েম্বল চদল ়ে মুখ ঢাো চদললন।  

  

তার ঘুম আসলে না।  এেটু পলরই চতচন অনু র্ েরললন, তার খালটর পালব পেউ এলস 

র্লসলে।  নারীর প ৌর্লনর সুগন্ধ এলস লাগলে তার নালে।  মামুন চনশ্বাস র্ন্ধ েরলত 

িাইলেন।  

  

মিু র্লললা, মামুনমামা, আমরা ঢাো পফরার আলগ এের্ার আজমীড়ে বরীফ  ালর্া না? 

  

মামুন বরীরটালে চনস্পন্দ েলর রাখললন, পোলনা সাড়ো চদললন না।  

  

মিু আর্ার চজলেস েরললা, আমরা তাজমহল পদখলর্া না? ও মামুনমামা, র্ললা না।  
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এর্ারও উত্তর না পপল ়ে মিু পজার েলর মামুলনর মুলখর ওপর পেলে েম্বলটা সচরল ়ে চদল ়ে 

অচ মালনর সুলর র্লললা, তুচম আমার ওপর রাগ েলরলো? আচম েী পদাষ েলরচে? তুচম 

আমালে আর  াললার্ালসা না? 

  

হঠাৎই প ন চর্দুেৎস্পষটির হললন মামুন।   াললার্াসা ব্চট র্হুচদন হাচরল ়ে চগল ়েচেল।  

পদবলে  ালর্াসা মানুষলে  াললার্াসা, এইসর্ েো  খন-তখন মুলখ এলস  া ়ে, খুর্ 

পর্চব চর্শ্বালসর পজার না োেললও িলল! চেন্তু এেজন নারীর মুখ পেলে  াললার্াসা 

ব্চটর উচ্চারলণর চবহরনই অনেরেম।  

  

মামুন উলঠ র্লস অচ  ূলতর মতন তাচেল ়ে রইললন মিুর চদলে।  পোলনা েোই র্ললত 

পারললন না।  

  

মামুলনর র্াহু েুেঁল ়ে মিু র্লললা, পতামার বরীর খারাপ েরলে না পতা? 

  

মামুন এর্ার দুচদলে মাো নাড়েললন।  

  

মিু মামুলনর োলে ঝুেঁলে এলস র্লললা, আমরা েলোতা পেলড়ে পর্চব দূলর  াইচন েখলনা।  

আমরা ইচি ়োর আর চেেু পদখলর্া না? দাচজবচলিং? মামুনমামা, পহনার খুর্ ইো 

বাচতচনলেতলন পলখাপড়ো েরার।  

  

খুট েলর র্ােরুলমর দরজার ব্ হলতই মিু সলর পগল।  পসচে পর্চব তাড়োতাচড়ে সলর 

পগল? তাহচমনার োলে তার চেলসর লজ্জা? 

  

তাহচমনা র্লললা, হা ়ে আিা, ইট ইজ টু এ এম! আর পোলনা েো না, এর্ার ঘুম।  চেন্তু 

আই অোম নট চশ্লচপ অোট অল! সারা রাত গল্প েরলল পেমন হ ়ে? আর চতন িার ঘণ্টা 

পলরই পতা প ার হল ়ে  ালর্।  

  

মামুন দুর্বল গলা ়ে র্লললন, পতামরা িাও পতা গল্প েরা, আচম ঘুমলর্া।  
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তাহচমনা চখলচখল েলর পহলস র্লললা, আমরা দু’জন গল্প েরলল আপচন ঘুমালত 

পারলর্ন? মামুনমামা, আচম জাচন, ইউ আর আ পপাল ়েট।  আপনার দুই এেটা েচর্তা 

পবানান না আমালদর? েী র্লল, মিু? 

  

মিু উত্তর চদল না।  মামুন শুেলনা গলা ়ে র্লললন, দা চমউজ হোেঁজ পলট মী! এখন শুল ়ে 

পড়োই  াললা।  চঠে সালড়ে েটা ়ে চঝ এলস দরজা খটাখট েরলর্।  

  

ওলদর মতামলতর অলপক্ষা না েলর মামুন চনলজই আর্ার শুল ়ে পড়েললন মুলখ েম্বল িাপা 

চদল ়ে।  মিু আর তাহচমনা আরও চেেুক্ষণ গল্প েরললা চফসচফস েলর।  মামুন ওলদর 

েো চঠে শুনলত পালেন না, চেন্তু তার মাোর মলধে র্ারর্ার প্রচতর্ধ্চনত হলে এেটাই 

র্ােে, মামুনমামা, তুচম আমা ়ে আর  াললার্ালসা না? তুচম আমা ়ে আর  াললার্ালসা না? 

তুচম আমা ়ে আর  াললার্ালসা না? 

  

পেন মিু র্লললা এ েো? মামুন পতা পোলনাচদন মিুর সামলন  াললার্াসা ব্চট চঠে 

স্পটির ালর্ উচ্চারণ েলরনচন! অর্বে  াললার্াসা ব্চট অলনলেই হাো ালর্ র্ের্হার 

েলর।  র্ািংলা াষা ়ে  াললার্াসা প  েতরেম! মালে  াললার্াসা, পপাষা েুেুরলে 

 াললার্াসা, সলন্দব রসলগািা  াললার্াসা, সর্ই পতা  াললার্াসা! পস্নলহর নামও পতা 

 াললার্াসা! 

  

পেঁচিলব মালিবর পর পেলে মামুন মিু সম্পলেব পস্নহ র্া  াললার্াসা, পোলনাটাই পর্াধ 

েলরনচন।  এই ন’মালসর দুচশ্চতা ়ে, দুিঃস্বলন পসসর্ পোমল অনু ূচতর পোলনা স্থ্ানই চেল 

না।  র্রিং এর মলধে পর্চব খরি-টরি হল ়ে পগলল চতচন মিুলে র্েুচনও চদল ়েলেন 

েল ়েের্ার।  পোলনারেলম পর্েঁলি োোটাই প খালন সমসো, পসখালন অনে পোলনা েোই 

মলন আলস না।  মিু পতা এই েল ়েেমালস এের্ারও মামুলনর র্াহু েুেঁল ়ে এমন অতরে 

সুলর চেেু র্ললচন।  স্বাধীনতা এলসলে র্ললই চে স্বা াচর্ে চিত্তর্ষচত্তগুচল চফলর এলসলে? 

  

তাহচমনা আর মিুর েোর্াতবা পেলম পগল এে সম ়ে, মামুলনর তরু্ ঘুম আসলে না।  এখন 

েত রাত তা পে জালন! মামুন েটফট েরলত লাগললন।  গত মাস পদলড়েে এই ঘলর তার 
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এো োো অল েস হল ়ে চগল ়েচেল।  এখন পালবর খালট শুল ়ে আলে দুই  ুর্তী! বরীর 

প লঙ পগলে, মামুন এখন পপ্রৌঢ়েলত্বর এলাো পার হল ়ে র্াধবলেের চদলে ঝুেঁলেলেন, র্াইলর 

পেলে পদলখ সর্াই তাই রু্ঝলর্।  চেন্তু মনটা প  এখলনা তাজা রল ়ে পগলে, তা পতা পেউ 

পদলখ না।  মন এখনও িিল হ ়ে,  াললার্াসার জনে এেটা োঙালপনা আজও রল ়ে পগলে।  

মজ সম্পলেব এেটা সুি টান চতচন চেেুলতই অস্বীোর েরলত পালরন না।  অনে  ুর্লেরা 

মিুর সলে পর্চব অতরেতা েরলল তার রু্ে ষষবা ়ে জ্বলল  া ়ে।  মলে র্ারু্ল পিৌধুরীর হালত 

পুনরা ়ে সেঁলপ পদও ়ো তার এে পচর্ত্র দাচ ়েত্ব, পসই জনেই মিুলে চতচন আগলল আগলল 

রালখন।  শুধু চে পসইজনে? র্ারু্ল  চদ আর পর্েঁলি না োলে? এত সর্ স্বাস্থ্ের্ান সুলর্ব 

 ুর্লের সলে মিুর এখন পমলালমবা, ঐ পলাব পেললটা পতা মিুর পাব পেলে নড়েলতই 

িা ়ে না, তরু্ মিু আজ হঠাৎ েী র্োেুল গলা ়ে তালে র্লললা, মামুনমামা, তুচম আমা ়ে 

আর  াললার্ালসা না? মিু চে তাহলল শুধু মামুলনর  াললার্াসারই প্রতোবী? নাচে, এটা 

চনেে েোর েো! 

  

খুট েলর পর্ড়ে সুইি চটলপ আললা পজ্বলল মামুন খাট পেলে নামললন।  দুই নারীই এখন 

ঘুমত।  মিু চিত হল ়ে আলে, তাহচমনা পদও ়োললর চদলে পাব পফরা।  চদন চদন আরও 

প ন সুন্দর হলে মিু।  েলোতা ়ে এত নারী পদখললন মামুন, চেন্তু মিুর পিল ়ে সুন্দর 

প ন এেজনও না।  মিু প ন মামুলনর প্রেম প ৌর্লনর মানসী পসই রু্লা অেবাৎ গা ়েত্রীরই 

প্রচতমূচতব।  েী আশ্চ ব চমল! 

  

এই প  মামুন এখন মিুর মুলখর চদলে এেদষচটিরলত পিল ়ে আলেন, এখন চতচন আর মিুর 

মামুনমামা নন।  চতচন েচর্ পমাজালম্মল হে।  অলনেচদন েচর্তা পললখনচন, তালত েী 

হল ়েলে, েচর্র েখলনা মষতুে হ ়ে না।  

  

মষদু চনিঃশ্বালস মিুর রু্ে উঠলে নামলে।  েপালল এলস পলড়েলে েুচিত িুল।  মিুর পঠােঁলট 

এেটু এেটু হাচস পললগ আলে।  পিাখ দুচট প ন ঘুমত দুচট পাচখ।  
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মামুন আরও এচগল ়ে এলস মিুলে স্পবব েরলত পগললন।  রু্লের মলধে অসম্ভর্ পতালপাড়ে 

হলে।  প ন একু্ষচন জাচগল ়ে তুলল জানালনা দরোর, ওলর, আচম পতালেই শুধু  াললার্াচস।  

পতালে পেলড়ে আচম এেদণ্ড োেলত পাচর না।  

  

হাতখানা তুললও মামুন পেলম রইললন।  প ন এেটা পােলরর মূচতব।  তাহচমনা পালব শুল ়ে 

আলে, এসম ়ে মিুলে েুেঁল ়ে জাগালনা  া ়ে না।  

  

রু্লের মলধে শুধু পতালপাড়ে ন ়ে, এেটা সূিলর্েঁধার মতন র্েোও হলে, আর্ার চে হৃদ ন্ত্রণা 

শুরু হললা? পসলেি অোটাে! ডাক্তার চসগালরট পখলত প্রর্ল ালর্ চনলষধ েলরচেললন, 

এর্ার অোটাে হলল আর র্ািার আবা পনই।  ঢাো ়ে আর পপােঁলোলনা হলর্ না?  চদ আজ 

রালতই মষতুে আলস, তার আলগ এের্ার মিুলে রু্লে পনলর্ন না? 

  

টললত টললত সলর এলস মামুন এেটা সরচর্লট্রট মুলখ চদললন, তারপর জানলার ধালর 

দােঁচড়েল ়ে রু্েটা ডললত লাগললন পজালর পজালর।  তার পিাখ জলল চ লজ আসলে।  না, না, 

চতচন এখন মরলত িান না চেেুলতই।  

  

জানলার র্াইলর পদখা  ালে আর্ো অন্ধোলর বীতোললর ঠাণ্ডা আোব।  প ালরর আর 

েত পদচর? োলেই এেটা মবচজদ আলে, পসখান পেলে মাইলে প্রলতেেচদন ফজলরর 

আজালনর সুর প লস আলস।  পসই বল্ এে এেচদন অচত প ালর ঘুম প লঙ  া ়ে র্লল 

মামুন চর্রক্তই হন।  আজ চতচন র্োেুল ালর্ পসই আজালনর মধুর সুলরর প্রতীক্ষা েরলত 

লাগললন।  

  

আশ্চ ব র্োপার, রু্লে এইরেম র্েো, তরু্ মামুলনর দুচট ইলে ক্রমব তীে হলত লাগললা।  

আর এেটা চসগালরট খাও ়ো আর মিুলে এের্ার গাঢ়ে আচলেলন রু্লের মলধে পাও ়ো।  

এ েী অদু্ভত পাগলাচম, মামুন চনলজই রু্ঝলত পারলেন এরেম েরা  া ়ে না।  তরু্ পেন 

ইলে হ ়ে! না, না, র্ািলত হলর্, ঢাো ়ে চফলর প লত হলর্, র্ারু্ল পিৌধুরীর হালত তুলল 

চদলত হলর্ মিুলে, চফলরাজার োলে চফচরল ়ে চদলত হলর্ পহনালে।  মামুলনর এখনও েত 

দাচ ়েত্ব।  স্বাধীন র্ািংলালদলবর রূপচট চতচন পদলখ  ালর্ন না? 
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দু’পিাখ চদল ়ে দরদর েলর অশ্রু পনলম আসলে, মামুন হাত পজাড়ে েলর চফসচফস েলর 

র্ললত লাগললন, পহ আিা, পহ মহান চপতা, আমালে বচক্ত দাও! প াগর্াসনা  ুচলল ়ে 

আমালে বাচত দাও! সলদোজাত র্ািংলালদবলে তুচম রক্ষা েলরা।  দীন দুিঃখী, চনপীচড়েত 

মানুষগুচললে তুচম নতুন ালর্ জীর্ন গড়োর  রসা দাও! পহ েরুণাম ়ে, আমার চিলত্তর 

অচস্থ্রতা ঘুচিল ়ে দাও! অনুচিত র্াসনা পেলে, পলা  পেলে আমা ়ে মুচক্ত দাও! 

“আলহামদুচলিালহ নাহমাদুহু অ নাোষনূহু…” আমালে আর্ার েচর্ত্ববচক্ত চফচরল ়ে 

দাও! 

৬৩. লাল রলঙর গাচড়েটার ওপর 

লাল রলঙর গাচড়েটার ওপর পাতলা র্রফ চর্চেল ়ে আলে।  প ন এেটা সাদা চসলের িােঁদর 

চদল ়ে গাচড়েটা ঢাো।  চডলসম্বলরর পগাড়ো পেলেই পর্ব ঘন তুষারপাত শুরু হল ়ে পগলে, এ 

র্ের এলের্ালর সাদা চক্রসমাস হলর্, মাত্র আর দুচদন র্াচে।  িতুচদবলে েুচট েুচট রর্ উলঠ 

পগলে।  র্াতাস এমন চনমবল প  র্ড়ে এেটা চনশ্বাস চনলল মলন হ ়ে প ন রু্েটা জুচড়েল ়ে পগল।  

  

পাল ়ে গোলব, অেবাৎ গামরু্ট,  াচর ও ারলোটটার েলার তুলল পদও ়ো, োন ঢাো টুচপ, 

হালত এেটা পর্লিা চনল ়ে র্রফ পচরষ্কার েরলে অতীন।  রাোর র্রফ সাফ েরার  ার 

চমউচনচসপোচলচটর, র্াচড়ের সামলনর ড্রাই ওল ়ে পচরষ্কার েরার দাচ ়েত্ব সতেদা এে 

এেচদন এে এেজন  াড়োলটলে  াগ েলর চদল ়েলেন।  অতীন প ালর উঠলত পালর না।  

চনচদবটির চদনগুচললত বচমবলা তালে পফান েলর জাচগল ়ে পদ ়ে।  এই মালসই অতীলনর চনজস্ব 

পটচলফান এলসলে।  

  

রাোর দু ধালরর গােগুচললত ঝুলত সরু সরু র্রলফর অজস্র পসানাঝুচর, সোললর পরালদ 

ঝলমল েরলে সর্ চেেু।  আোব এখন পচরষ্কার, চেন্তু েখন প  হঠাৎ আর্ার তুষারপাত 

শুরু হলর্, তার পোলনা চঠে পনই।  
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গাচড়ের প তলর ঢুলে চহটার িাচলল ়ে পদর্ার এেটু পলরই গাচড়েটা গরম হল ়ে গচলল ়ে চদল 

তুষালরর আর্রণ, পর্ব চনলজ চনলজই পধা ়ো হল ়ে পগল।  এে টুেলরা োলনল চদল ়ে অতীন 

আদর েলর মুেলত লাগললা গাচড়েটালে।  এর মলধেই গাচড়েটা তার খুর্ চপ্র ়ে হল ়ে উলঠলে, 

োডব হোণ্ড গাচড়ে।  চেন্তু এর মলধে এেচদনও গড়ের্ড়ে েলরচন।  চনউ ই ়েলেব পর্োর োোর 

সম ়ে অতীন মালে চিচঠ চললখচেল প  পস এেটা লাল রলঙর গাচড়ে চেলনলে।  তখন গাচড়ে 

পেনা দূলর োে, চটউর্ পট্রলনর চটচেট োটার জনেই তালে প ়েসা ধার েরলত হলতা 

চসদ্ধােবর োলে।  এতচদন পর অতীন প  গাচড়েটা চেনললা, পসটার রিং সচতেই লাল।  

  

চনেে বলখ পেলনচম, গাচড়েটা অতীলনর োলে এখন জামা-জুলতার মতনই প্রল ়োজনী ়ে 

চজচনস।  র্াচড়ে পেলে তার অচফস এগালরা মাইল দূলর, র্ালস র্া পট্রলন প্রচতচদন  াতা ়োত 

েরলত  া খরি পলড়ে তার পিল ়ে গাচড়ের খরি েম।  তা োড়ো প্রচতচদন সম ়ে র্ােঁলি।  চটউর্ 

পস্টবান।  পেলে তার অচফস প্রা ়ে পলনলরা চমচনট হােঁটার দূরলত্ব।  

  

িােচর পাও ়োর জনে অতীলনর পোলনা পিটিরাই েরলত হ ়েচন, এমনচে এেটা দরখােও 

চলখলত হললা না।  ইউচন াচসবচটলতই চর্চ ্ন  র্ড়ে র্ড়ে েম্পাচনর প্রচতচনচধরা আলস, চপ-

এইি চড-র োত্রোত্রীরা পে েীরেম োজ েরলে তার খর্রাখর্র পন ়ে।  চতনচট েম্পাচনর 

প্রচতচনচধর োে পেলে িােচরর প্রোর্ পপল ়েচেল অতীন, তালদর সলে লাি পখলত পখলত 

পস িােচরর বতাচদ আললািনা েলরলে।  পসই সম ়ে তার মলন পড়েচেল, চনউ ই ়েলেবর এে 

পহালটললর সুইচমিং পুলল এে র্োটা সালহলর্র সলে ইন্টারচ উ পদর্ার েো।  েত অপমান 

সহে েরলত হল ়েলে পসসর্ চদনগুচললত।  চসদ্ধােবর সুট ধার েলর পলর প ত, চনখুেঁত ালর্ 

র্ােঁধলত টাইল ়ের চগট।  আর এখন টাই-ফাইল ়ের র্ালাই পনই, চজনস আর পাো পলরই পস 

লাি পখলত পগলে।  এখন তার গাল ়ে এেটা নাম েরা চর্শ্বচর্দোলল ়ের োপ।  

  

 ত তাড়োতাচড়ে সম্ভর্ চপ-এইি চড পবষ েলরই তার পদলব চফলর  াও ়োর েো চেল না! 

িােচরটা পনর্ার আলগ চদন চতলনে অতীন খুর্ মুহেমান হল ়ে পলড়েচেল।  মালঝ মালঝ 

আ ়েনার সামলন দােঁচড়েল ়ে পস চনলজলে মুখ  োিংিালতা।  বচমবলা তালে রু্চঝল ়েলে।  বচমবলা 

পসই েল ়েেটা চদন প্রা ়ে সর্বক্ষণ তার সলে চেল।  এখলনা অতীলনর চফলর  াও ়োর পোলনা 
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উপা ়ে পনই, পজার েলর পদলব পফরা মালন আত্মহতোর সমান।  অতীলনর র্ার্া-মাও তালে 

পফরার েো এের্ারও পললখন না।  

  

পসালমলনর োলে এলস উলঠলে তার মামালল  াই বমীে, পস সদে পাব েলর এলসলে 

পপ্রচসলডচন্স েললজ পেলে।  তার োে পেলে পচশ্চমর্ািংলার রাজনীচতর অর্স্থ্া শুনলল 

চবউলর উঠলত হ ়ে।  নেবালপন্থীরা এখন  ালে র্লল অন দা রান।  র্ড়ে পনতালদর মলধে 

এখনও এেমাত্র িারু মজুমদারই ধরা পলড়েনচন।  োনু সানোল, সুবীতল রা ়েলিৌধুরী, 

অসীম িোটাচজবরা িারুর্ারু্র নীচতর চর্লরাচধতা েরলত শুরু েলরলেন পজলল র্লসই, খতম 

আলন্দালনলে এখন র্লা হলে  ুল, মাও পস তুিং খতম র্ললত খুন পর্াঝানচন, নতুন 

র্োখো ়ে খতম মালন চনরস্ত্রীেরণ, ক্ষমতা পেলড়ে পনও ়ো।  অেবাৎ  ালে ইলে তালে খুন 

েরাটা চঠে হ ়েচন।  চেন্তু র্ড়ে পদচরলত এলসলে এই উপলচি।  এখন িলললে খুলনর র্দলা 

খুলনর পালা।  চস চপ এলমর পেললরা চঠে েলরলে, তালদর এেজন খুন হলল প্রচতলবাধ 

চহলসলর্ চতনজন নেবাললে পবষ েলর পদও ়ো হলর্।  েিংলগ্রলসর পেললরা এে এেটা পাড়ো 

ধলর নেবাল পেলললদর খুেঁলজ র্ার েলর প্রোলবে হতো েরলে।  পুচলবও মারলে চনচর্বিালর।  

এখন প  সর্ পেলললমল ়ের গাল ়ে সামানে নেবাল গন্ধ আলে, তালদরই জীর্ন চর্প্ন ।  

  

অতীলনর তুলনা ়ে বমীলের র্ল ়েস েম, চেন্তু পস অতীন মজুমদালরর নাম জালন।  অতীন 

চঠে পনতা চেল না, তরু্ চর্চ ্ন  পপাস্টালর ও পদও ়োল চলখলন নাচে তার নালম লাল পসলাম 

জানালনা হল ়েলে।  অলনলের ধারণা অতীন মজুমদার মষত, োরুর োরুর ধারণা পস 

চনরুচদ্দটির।  এই সম ়ে অতীন মজুমদার পদলব চফরলল তালে ফুললর মালা চেিংর্া লাল 

পসলাম চদল ়ে সিংর্ধবনা জানার্ার জনে পেউ োেলর্ না।  র্রিং তার জনে অলপক্ষা েরলর্ 

েুচর, র্ন্দুে অের্া পজললর দরজা।  

  

অতীন তার সাইলেলটা বমীেলে চদল ়ে চদল ়েলে।  োত্র অর্স্থ্া ়ে সাইলেল চনল ়ে পঘারা 

 া ়ে।  চেন্তু সাইলেল পিলপ পরাজ অচফস  াও ়ো  া ়ে না।  তা োড়ো পরাজ র্াইব মাইল 

সাইলেল িালালনা চে িাচট্টখাচন েো! আসলল গাচড়ে পেনার র্োপালর অতীলনর এেটা 

লজ্জালর্াধ আলে, পসইজনে পস মলন মলন প্রা ়েই এই  ুচক্তগুললা আওড়ো ়ে।  গাচড়েটার দাম 
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পস পবাধ েলর চদল ়েলে এই মালসই, এটা এখন তার চনজস্ব গাচড়ে, এর মলধেই গাচড়েটা 

তার খুর্ চপ্র ়ে হল ়ে উলঠলে।  পদলখ পেউ িট েলর রু্ঝলত পারলর্ না প  এটা পুলরালনা 

গাচড়ে।  

  

এই েুচটলত প্রেম পস গাচড়েটা চনল ়ে লিং ড্রাইল   ালর্।  চসদ্ধােব চক্রসমালসর েুচটটা এেসলে 

োটার্ার জনে পনমত্ন  েলরলে অতীনলদর।  প্রেলম দুচদন োো হলর্ চনউ ই ়েলেব, তারপর 

র্ালফললা।  পােঁিুদা-বাতা র্উচদরা এখন র্ালফললালত আলেন।  ওলদর ওখালন চনউ ই ়োসব 

ইল র চর্রাট পাচট।  মাঝখালন ওরা নাল ়েগ্রা জলপ্রপাত পদলখ ঘুলর আসলর্ টলরালন্টা।  

এতচদন হল ়ে পগল, অতীন আলমচরোর পোোও পর্ড়োলত  া ়েচন, চেেুই প্রা ়ে পদলখচন।  

বচমলার মামালতা পর্ান সুচমও  ালর্ সলে, পমচরলোণ্ড পেলে অচললে তুলল পনও ়ো হলর্।  

  

চডলসম্বলরর পগাড়ো পেলেই সর্াই চজলেস েলর, েুচটলত পোো ়ে  ালো? এলদলব 

অলনলেই প্রা ়ে প্রচত উইে এলণ্ড র্াইলর  া ়ে, আর চক্রসমালসর লম্বা েুচটলত িতুচদবলে সাজ 

সাজ রর্ পলড়ে  া ়ে।  পদলব পুলজার েুচটর মতন।  অতীলনর মলন পলড়ে প্রলতেে পুলজার 

েুচটলত র্াচড়েসুদ্ধ সেলল চমলল পদওঘলর  াও ়ো হলতা।  শুধু পদওঘলরই প্রলতেের্ার।  আর 

পোোও না।  োরণ পদওঘলর ঠােুমা োেলতন।  দাদার মষতুের পর আর  াও ়ো হ ়েচন।  

এেচট মষতুে র্দলল চদল ়েচেল অলনে চেেু।  

  

এলদলব পট্রলন পতমন চ ড়ে হ ়ে না, সর্াই পর্চরল ়ে পলড়ে গাচড়ে চনল ়ে।  বচমবলা প্রচতো েচরল ়ে 

চনল ়েলে, অতীন মদ পখল ়ে গাচড়ে িালালত পারলর্ না।  গত র্ের চক্রসমাস পেলে চনউ ই ়োসব 

পড-র মলধে সালড়ে পােঁি পবা পলাে পগাটা আলমচরো ়ে মারা চগল ়েচেল শুধু গাচড়ের 

অোেচসলডলন্ট।  চনলজ মদ না পখললও অনে মাতালরা গাচড়েলত এলস ধাক্কা মারলত পালর, 

পস ঝুেঁচে পতা রল ়েলেই।  

  

গাচড়েটা মুলে পচরষ্কার েলর অতীন পদাতলা ়ে উলঠ এলস পেে ফাস্ট র্ানালত লাগললা।  দুলটা 

চডম পসদ্ধ, খাচনেটা সোলাচম, িারখানা পটাস্ট, দু োপ োললা েচফ।  েচফর সলে আর্ার 

এেটুেলরা পেে।  সোললর্লাটা ়ে অতীন পর্চব েলর পখল ়ে পন ়ে, দুপুলর পস লাি খা ়ে না, 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 964 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তালত বরীরটা ঝরঝলর োলে, মালঝ মালঝ িা খা ়ে, তার সলে র্ড়ে পজার এেটা 

সোণ্ডউইি।  নতুন িােচরলত ঢুলেই অতীনলে খুর্ খাটলত হলে।  প্রেম পেলেই তালে 

ঢুচেল ়ে চদল ়েলে লোলর্।  এই ওষুধ েম্পাচনর চনজস্ব চরসািব লোর্ তালদর চর্শ্বচর্দোলল ়ের 

পিল ়েও র্ড়ে।  

  

রাচত্তলরর খাও ়োটা পস আর বচমবলা এেসলে খা ়ে।  হ ়ে পোলনা পরলোরােঁ ়ে, অের্া বচমবলা 

রা্ন া েলর।  এখন সুচমর সলেও অতীলনর পর্ব  ার্ হল ়ে পগলে, সুচমর রা্ন ার হাত বচমবলার 

পিল ়ে অলনে  াললা, অর্বে সুচম প্রা ়ে সলন্ধলতই র্াচড়ে োলে না, পস এেচট মারাঠী পেললর 

সলে িুচটল ়ে পপ্রম েরলে।  

  

অচফস পেলে অতীন আর চনলজর অোপাটবলমলন্ট পফলর না, পসাজা বচমবলালদর ওখালন 

িলল  া ়ে।  ওখালন স্নান েলর।  বচমবলা চট চ  আসক্ত, দুলটা চসচর ়োল পস চেেুলতই চমস 

েলর না।  ‘ডালাস’ োেলল বচমবলা চেেুলতই র্াচড়ে পেলে পর্রুলর্ না, রা্ন া েরলত েরলত 

চট চ  পদখলর্।  

  

আজ বচমবলা চেেু পেনাোচট েরলর্ র্লল পরলখলে, আজ র্াইলর খাও ়ো।  বচমবলালদর 

র্াচড়ের সামলনটা র্রলফ ঢাো।  এ র্াচড়েলত প্রা ়ে শুধু পমল ়েরাই োলে, এরা র্রফ পচরষ্কার 

েলর না।  গাচড়েটা রাো ়ে পােব েলর অতীন পদৌলড়ে এলস পলিব উঠললা, তারপর পা ঠুলে 

ঠুলে র্রফ ঝাড়েলত লাগললা।  এর মলধেই মাইনাস পটন, তাপমাত্রা পরাজই নামলে।  এেটু 

আলগ চঝচরচঝচর তুষারপাত শুরু হল ়েলে।  

  

দরজা পঠলল পর্চরল ়ে এললা সুচম।  গলার োলে ফার লাগালনা এেটা সুন্দর নীল রলঙর 

ও ারলোট পলরলে, িুল র্ােঁধারও েী প ন এেটা ো ়েদা েলরলে নতুন ধরলনর।  সুচমর 

নতুন র্নু্ধ চ লজ ়ে বালঠ  াললা েচর্ আেঁলে, পস সুচমর এেটা র্ড়ে পপালট্রবট আেঁেলে 

েল ়েেচদন ধলর।  

  

হাই র্লল সুচম এলদবী ো ়েদা ়ে অতীলনর গালল পঠােঁট পোেঁ ়োললা, তারপর র্লললা, তুচম 

প ই এলল, অমচন পস্না পড়েলত শুরু েরললা! 
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অতীন র্লললা, এেটু পস্নার মলধে হােঁটলল পতামার গালটা আরও লাললি পদখালর্।  পতামা ়ে 

পপৌেঁলে চদল ়ে আসলর্া, সুচম? 

  

সুচম র্লললা, নতুন গাচড়ে, তাই সর্াইলে তুচম চলফট চদলো? না, আজ আমার দরোর 

পনই।  পতামরা েলপাত-েলপাতী চনচরচর্চললত োলো, আচম দবটার পর চফরলর্া!  

  

অতীন তরু্ র্লললা, বচমবলা পতা বচপিং েরলর্, আমরা একু্ষচন পর্রুলর্া।  পতামালে চর্জল ়ের 

ওখালন নাচমল ়ে চদলত পাচর।  

  

এ েোর উত্তর না চদল ়ে সুচম অতীলনর পিালখর চদলে তাচেল ়ে পহলস র্লললা, এইর্ার 

রু্ঝলর্ মজা! 

  

তারপর পস তরতর েলর চসেঁচড়ে চদল ়ে পনলম েুলট পগল।  

  

অতীন এেটু হেিচেল ়ে পগল, সুচমর েোটার মালন পস রু্ঝলত পারললা না।  চেলসর জনে 

মজা রু্ঝলর্? িােচরটা  াললা পপল ়েলে র্লল? পস পতা দু মাস হল ়ে পগল।  

  

ওপলর উলঠ এলস পদখললা, বচমবলা এখলনা পর্রুর্ার জনে ততচর হ ়েচন চর্োনার ওপর 

এেটা র্ই পখালা, চট চ ও িললে, বচমবলা পলর আলে এেটা পাতলা হাউসলোট।  

অতীনলে দরজা খুলল চদল ়ে পস আর্ার চর্োনা ়ে চগল ়ে র্লস পড়েললা।  

  

অতীন  ুরু তুলল চজলেস েরললা, এ েী, তুচম পদাোলন  ালর্ না? 

  

পস প্রলশ্নর উত্তর না চদল ়ে বচমবলা এেদষচটিরলত তাচেল ়ে রইললা অতীলনর চদলে।  প ন পস 

অতীনলে নতুন পদখলে।  অতীন মাো ঝােঁচেল ়ে চজলেস েরললা,েী? তাও পোলনা উত্তর 

পনই।  এে এেটা চদন পমল ়েরা এরেম রহসেম ়েী হল ়ে  া ়ে, তালদর  ার্ চে চেেুই পর্াঝা 

 া ়ে না।  
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ও ারলোটটা খুলল অতীন এেটা পি ়োলরর ওপর রাখললা।  তারপর জোলেট, পসাল ়েটারও 

খুললত লাগললা।  ঘলরর প তরটা পর্ব গরম হল ়ে আলে, বচমবলালদর র্াচড়েটা পুলরালনা 

আমললর।  প্রলতেে ঘলর ফা ়োর পপ্লস রল ়েলে, পসখালন অর্বে োলঠর আগুন জ্বলল না, 

এেটা ইললেচট্রে হীটার গনগন েরলে।  

  

অনেচদলে মুখ চফচরল ়ে অতীন আর্ার চজলেস েরললা, পতামার বরীর খারাপ?  

  

বচমবলা র্লললা, র্ার্লু, আমার পালব এলস এেটু র্লসা।  

  

জুলতাটা খুলল অতীন বচমবলার পালব এলস শুল ়ে পলড়ে র্লললা, েী র্োপার।  আজ আর 

র্াইলর প লত ইলে েরলে না? দোটস ফাইন ফর চম।  

  

বচমবলা র্লললা, র্ার্লু, আচম  চদ হঠাৎ মলর  াই? 

  

বচমবলালে িুমু পখলত চগল ়েও পেলম পগল অতীন।  েনুইলত  র চদল ়ে উেঁিু হল ়ে বচমবলার 

পিাখমুখ পদখললা, পোলনা অসুস্থ্তার লক্ষণ তার পিালখ পড়েললা না।  বচমবলার পিালখর 

পাতা।  চতরচতর েলর োেঁপলে।  

  

পস গম্ভীর গলা ়ে র্লললা, মলর পগলল আর েী হলর্, হাচরল ়ে  ালর্! হঠাৎ মরার বখ হললা।  

পেন? 

  

আর্ার পোলনা উত্তর না চদল ়ে অতীনলে বক্ত েলর জচড়েল ়ে ধরললা বচমবলা।  অতীলনর মুলখ 

পিলপ রইললা মুখখানা।  এরেম সম ়ে েী েো র্ললত হ ়ে অতীন জালন না তার ইলে 

েরলে খুর্ েলষ এেটা ধমে লাগালত।  চেন্তু অতীন এেটু পজালর েো র্লললই বচমবলা 

তালে র্লল পমল পবাল চনস্ট।  আর এের্ার  চদ বচমবলা অচ মান েলর, তা হলল পসই 

অচ মান  াঙালত অতীলনর চতন-িারচদন পললগ  ালর্।  পস িুপ েলর পেলে বচমবলার চপলঠ 

হাত পর্ালালত লাগললা।  
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এেটু পলর বচমবলা ধড়েমড়ে েলর উলঠ পলড়ে িলল পগল র্ােরুলম।  অতীন চিৎ হল ়ে শুল ়ে 

এেটা চসগালরট ধারাললা।  এ সর্ েী পহেঁ ়োচল হলে, পস চেেুই ধরলত পারলে না।  পুরুষরা 

এরেম পালর না, তারা তালদর প্রলতেেচট আিরলণর এেটা না এেটা র্োখো চদল ়ে  া ়ে 

সর্ সম ়ে।   ুল র্া চমলেে হললও এেটা চেেু  ুচক্ত সাজার্ার পিটিরা োলে।  হ ়েলতা সামানে 

পোলনা র্োপার চনল ়ে বচমবলার মন খারাপ হল ়েলে।  অতীন ত্ন  ত্ন  েলর খুেঁজলত লাগললা, 

তার র্ের্হালর পোলনা ত্রুচট হল ়েলে চে না।  আজ সোললও বচমবলার সলে পটচললফালন 

গল্প হল ়েলে, তখন পস  াললা পমজালজই চেল।  অর্বে, েখলনা েখলনা দু চতনচদন, র্া 

েল ়েে সিাহ আলগর পোলনা ঘটনা মলন পলড়ে  াও ়োলতও বচমবলা র্োেুল হল ়ে পলড়ে।  

  

হঠাৎ অতীলনর োন ঝােঁ ঝােঁ েরলত লাগললা।  অচল চে চেেু র্লললে? অচলর সলে বচমবলার 

প্রা ়েই পটচললফালন েো হ ়ে, ওলদর মলধে খুর্ র্নু্ধত্ব।  

  

অতীলনর মুখখানা েুেঁিলে পগল।  পস এে হালতর আঙুল িালালত লাগললা িুললর মলধে।  

র্ােরুলম অচর্রাম েললর জল পড়োর ব্ হলে।  েল খুলল পরলখ চে বচমবলা িুপ েলর 

র্লস আলে? 

  

 খনই পোলনা পচরচস্থ্চতলত অতীন রু্ঝলত পালর না প  তার েী েরা উচিত।  তখনই পস 

পরলগ  া ়ে।  মাো ঠাণ্ডা েলর পোলনা চসদ্ধাত পস চনলত পালর না।  এের্ার পস  ার্ললা, 

একু্ষচন লাচফল ়ে উলঠ র্ােরুলমর দরজা ়ে দুম দুম েলর ধাক্কা পমলর র্ললর্, এসর্ েী 

নোোচম হলে? আচম অচফস পেলে পখলটখুলট চফরচে, র্রফ  রা রাো চদল ়ে গাচড়ে িাচলল ়ে 

আসলত হল ়েলে, তারপলরও পতামালে পদাোলন চনল ়ে  ার্ার জনে ততচর আচে, চখলদ ়ে 

পপট জ্বললে, তরু্ তুচম আমার চদলে মলনাল াগ না চদল ়ে চনেে  ার্ালুতা েলর  ালো? 

পতামার  চদ রাগ র্া দুিঃলখর োরণ চেেু ঘলট োলে, তা হলল আমালে পসটা পচরষ্কার 

খুলল র্ললা! 

  

অতীন চর্োনা পেলড়ে ওঠার আলগই বচমবলা র্ােরুম পেলে পর্চরল ়ে  এললা।  অলনেটা 

স্বা াচর্ে গলা ়ে র্লললা, িললা, পর্লরাই।  েল ়েেটা চজচনস চেনলতই হলর্।  
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বচমবলা পপাবাে র্দলালত লাগললা, অতীন ওলদর রা্ন াঘলর চগল ়ে চফ্রজ খুলল খাচনেটা 

আলগর চদলনর ডাল, এেটুখাচন স্পোলগচট-চিিংচড়ে এই সর্ পলফট ও ার পখল ়ে পমটাললা 

চখলদ।  এেটা র্ী ়োলরর েোন খুলল িুমুে চদল।  

  

চনলি পনলম এলস, গাচড়েলত র্লস উইণ্ডচিন পচরষ্কার েরলত েরলত অতীন চজলেস 

েরললা, এর্ার জানলত পাচর চে মহারানীর আজ েী জনে পমজাজ খারাপ? 

  

বচমবলা তার নরম হালত অতীলনর গালটা েুেঁল ়ে র্লললা, র্ার্লু, পতামালে আচম  ীষণ 

 ীষণ  ীষণ  াললার্াচস! চেন্তু পতামালে না জাচনল ়ে আচম এেটা অনো ়ে েলর পফললচে।  

  

–েী পসটা? 

  

–পসটা আচম পতামালে চেেুলতই র্ললত পারচে না।  চপ্লজ, পডান্ট ইনচসস্ট।  পলর এেচদন 

র্ললর্া।  অতত দু-এেচদন পলর।  এই, তুচম সীট পর্ট র্ােঁলধাচন? 

  

–তুচমও পর্েঁলধ নাও।  

  

অতীন গাচড়ে পঘারাললা ডাউন টাউলনর চদলে।  তুষারপাত োলমচন, তরু্ রাো ়ে অলনে 

মানুষ।  পদাোনগুললালত িােঁলদর হাট র্লস পগলে।  এত আললা প  পিাখ ধােঁচধল ়ে  া ়ে।  পোলনা 

পোলনা পদাোলনর সামলন জোত সান্টালজলে চঘলর মজা েরলে র্াচ্চা পেলললমল ়েরা।  

  

অতীলনর োেঁলধ মাো পহচলল ়ে চদল ়েলে বচমবলা।  অতীন এেটা র্োপালর স্বচে পর্াধ েরলত 

শুরু েলরলে।  অচল ন ়ে, অচল চেেু র্ললচন।  বচমবলাটা এলের্ালর পাগলী, চনশ্চ ়েই অচত 

তুে পোলনা র্োপারলে পস অনো ়ে র্লল  ার্লে।  এইরেম সূক্ষ্ম-অনু ূচতপরা ়েণতার 

জনেই বচমবলালে তার পর্চব  াললা লালগ।  অচলর সলে এই চদে চদল ়ে তার খুর্ চমল।  

  

বচমবলা আপন মলন র্লল উঠললা, খুর্ মাল ়ের োলে প লত ইলে েরলে এের্ার।  আচম 

আমার মাল ়ের োলে আজ প বত পোলনা েো পগাপন েচরচন।  মা পতামার েোও সর্ 

জালন।  চেন্তু এই েোটা মালে েী েলর র্ললর্া! 
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–পোন েোটা? 

  

–পটচললফালনও র্লা  ালর্ না।  পদলব চফলর, মার পালব শুল ়ে রাচত্তরলর্লা িুচপ িুচপ র্ললত 

হলর্।  মা চঠে রু্ঝলর্, রাগ েরলর্ না।  

  

–তা হলল এের্ার পদলব ঘুলর এলসা।  এই পসলপ্টম্বলর পতামার চরসািব পবষ হল ়ে  ালে।  ে 

সিাহ ঘুলর এলল ক্ষচত েী? 

  

– োট! পতামালে পেলড়ে আচম পদলব  ালর্া? পতামালে পেলড়ে আচম আর এেচদনও োেলত 

পারলর্া না।   চদ হঠাৎ মলর  াই, তুচম আমার পালব োেলর্।  

  

–আর্ার ওইসর্ র্ালজ েো! পবালনা, পলটস র্ী প্রোেচটেোল।  আমার পদলব পফরার 

অসুচর্লধ আলে।  চেন্তু, তুচম পেন  ালর্ না? পােঁি-ে সিালহর জনে ঘুলর এলসা! 

  

–পোলনা প্রশ্নই ওলঠ না আমার এোর  াও ়োর।   াে পগ, ওসর্ েো োে।  চনউ ই ়েেব 

 াও ়োর পপ্রাগ্রাম চঠে হল ়ে পগলে? চসদ্ধােবর সলে আর েো হল ়েলে চেেু? 

  

–হোেঁ, আজ ও অচফলস পটচললফান েলরচেল।  খুেু, চক্রসমালস পতা আমরা পর্ড়োলত  াচেই 

এেসলে।  তারপর জানু ়োচর মাসটা তুচম পদলব ঘুলর আসলত পালরা।  পনা প্রর্ললম।  

োললেই আচম এেটা সীট চরজাল ববন েচরল ়ে রাখলত পাচর।  টাোর জনে আটোলর্ না।  

মাল ়ের জনে পতামার মন পেমন েরলে… 

  

–আচম পদলব  ালর্া না।  হোেঁ, চনউ ই ়েলেব আমরা সর্াই চমলল চে চসদ্ধােবর ওখালনই 

োেলর্া? এতজন চমলল  াচে।  সুচমর সলে চ লজ ়ে-ও প লত পালর।  

  

–চসদ্ধােব পসসর্ র্ের্স্থ্া েরলর্। –অচললে র্লল পরলখলো? েখন স্টাটব েরা হলর্, অচল জালন? 

  

–তুচম আজ রাচত্তলর পফান েলর র্লল চদও।  
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–পেন, তুচম পফান েরলত পালরা না? আচমই পতা অচলর সলে পর্চবর  াগ চদন েো র্চল।  

এটা পতামারই জানালনা উচিত।  আচম চেন্তু এে সিাহ অচললে পফান েরলত পাচরচন।  

অচল চনলজ পেলে এের্ারও পফান েলর না।  

  

–তুচম মালে চেেু জানালত িাও, অেি পদলবও চফরলত িাও না, আচম র্োপারটা চেেুই 

রু্ঝলত পারচে না, খুেু।  

  

–ওই জুলতার পদাোনটার সামলন এেটু দােঁড়োলর্, প্লীজ! 

  

গাচড়ে পােব েরলত জা ়েগা খুেঁলজ পাও ়ো এেটা চর্রাট সমসো।  অতীন নালম না, পস 

পোরালাল পাচেবিং েলর গাচড়েলতই র্লস োলে।  পুচলব এলস তাড়ো চদলল পস আলে আলে 

িালালত শুরু েলর, আর্ার ঘুলর পসখালনই আলস।  পদাোলন পেনাোচট েরলত পস পেন্দও 

েলর না।  

  

চতনচট পদাোন পঘারার পর ওরা এেটা িীলন পরলোরােঁ ়ে পখলত ঢুেললা।  পুলরালনা প্লাজার 

পপেন চদলে এই পদাোনটা পর্ব চনচরচর্চল, দুচট রু্চড়ে এটা িালা ়ে, অতীনলদর পদখলল 

পিনা সুলর েো র্লল।  

  

ঢুলেই ডানচদলের পটচর্লল র্লস আলে সুচম আর চ লজ ়ে, আরও দু-এেজন  ুর্ে- ুর্তী।  

অতীন েমলে দােঁড়োললা।  পস বচমবলালে চনল ়ে চনরালা ়ে েো র্ললত পিল ়েচেল, চেন্তু 

এড়োর্ার উপা ়ে পনই, চ লজ ়ে দারুণ আড্ডার্াজ ধরলনর, পস উলঠ দােঁচড়েল ়ে দু হাত তুলল 

র্লললা, হাই! ইধার আও! োম অোণ্ড জল ়েন আস! 

  

দুলটা পটচর্ল জুলড়ে র্সার র্ের্স্থ্া হললা।  এে েোরালফ লাল মদ এললা।  অনে পেলললমল ়ে 

দুচটও মহারাষ্ট্রী ়ে, পর্ব প্রাণর্ত, বচমবলার সলে তারা গল্প জচমল ়ে চদল, চেন্তু অতীন 

চেেুলতই স্বেন্দ হলত পারলে না।  
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খাও ়ো টাও ়ো প্রা ়ে পবষ হল ়ে এলসলে, সুচম উলঠ পগল ও ়োবরুলম।  এলদর ওই সর্ জা ়েগা 

পর্সলমলন্ট, এেটা পঘারালনা চসেঁচড়ে চদল ়ে পনলম প লত হ ়ে।  এেটুক্ষণ অলপক্ষা েরার পর 

অতীনও উলঠ পগল, চসেঁচড়ে চদল ়ে পনলম এেটা চসগালরট ধচরল ়ে দােঁচড়েল ়ে রইললা আ ়েনার 

সামলন।  সুচম ট ়েললট পেলে পর্রুলতই অতীন ঘুলর দােঁচড়েল ়ে খাচনেটা রুক্ষ গলা ়ে র্লললা, 

পতামরা দু’জলন আমার সলে িালাচে েরলো পেন? 

  

সুচম র্লললা, আচম? আচম েী েলরচে? 

  

অতীন র্লললা, তুচম তখন আমালে র্ললল পেন মজা রু্ঝলর্? েী হল ়েলে? 

  

সুচম হাচস মুলখ র্লললা, ও, পসটা  ুল র্ললচে।  অোেিু ়োচল ইউ আর আ প চর আনলাচে 

গাই! এর মলধেই র্ােঁধা পলড়ে পগলল।  পসজচদ চেেু র্ললচন পতামালে? 

  

–পহেঁ ়োচল েরলে।  চেেুই রু্ঝলত পারচে না।  এের্ার র্ললে পদলব চফলর মাল ়ের সলে পদখা 

েরা উচিত, আর্ার র্ললে  ালর্ না।  র্োপারটা েী? 

  

–পসজচদ মালে চজলেস না েলর চেেু েলর না।  আচম অর্বে র্ললচে, এখন পদলব না 

পফরাই  াল।  পলর এে সম ়ে র্লললই হলর্।  

  

–র্লর্ার মতন র্োপারটা েী, পসটাই পতা আচম রু্ঝলত পারচে না!  

  

দু চতনলট পপপার নোপচেলন হাত মুলে সুচম নগ্ন পোমলরর োে পেলে পোট রুমালটা র্ার 

েলর এলন মুখ মুেললা।  তারপর র্লললা, পসজচদ চে চনলজর মুলখ পতামালে চর্ল ়ের েো 

র্ললর্! তুচম আর েতচদন পদচর েরলর্? 

  

–চর্ল ়ে! 

  

–র্ার্লুদা, তুচম আেঁতলে উঠলল মলন হলে।  চর্ল ়ে েোটা েখলনা পবালনাচন? নাচে তুচম 

চর্ল ়ে নালমর ইনচস্টচটউবালন চর্শ্বাস েলরা না? 
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–আচম ওসর্ চনল ়ে মাো ঘামাই না।  চর্ল ়ের জনে এত র্েে হর্ার েী আলে! 

  

–আমার মত  চদ পবালনা, দু-এে মালসর মলধে পতামরা চর্ল ়েটা পসলর নাও।  এখানোর 

েচমউচনচট হলল অোলরি েরা প লত পালর, অচনল সাহচন আর দুগার পতা ওই ালর্ই 

চর্ল ়ে হললা।  এই ধেলটা োচটল ়ে উঠললও এরপর পসজচদর মলনর ওপর খুর্ িাপ পড়েলর্! 

আমার মতন পতা ন ়ে।  পসজচদ অলনে নরম পমল ়ে! 

  

–এই ধেল মালন! 

  

–অোর্রবান েরার্ার পর মলনর ওপর এেটা িাপ পড়েলর্ না? 

  

পেউ প ন অন্ধোলর অতীলনর মাো ়ে এেটা ডাণ্ডা পমলরলে।  অতীলনর পর্াধবচক্ত খাচনেটা 

অর্ব হল ়ে পগল।  পস হােঁ েলর তাচেল ়ে রইললা।  

  

সচুম খাচনেটা র্েুচনর সুলর র্লললা, আলগ পেলে পোলনা প্রলটেবান পনলর্ না, চেেু না! 

পসজচদ দু মাস হললা েনচস  েলরলে, তার পখােঁজও রালখা না? 

  

এেচট চর্শুদ্ধ চনলর্বালধর মতন অতীন চজলেস েরললা, েনচস  েলরলে মালন? 

  

অতীলনর গাল ়ে এেটা পখােঁিা পমলর সুচম র্লললা, েী তখন পেলে মালন মালন েরলো? 

চেেুই পর্াঝা না তুচম, নোো? সর্ পেললরাই এই রেম, চনলজর দাচ ়েত্বটা এচড়েল ়ে  ার্ার 

পিটিরা েলর।  প ন শুধু পমল ়েলদরই পদাষ।  পসজচদর দু মাস ধলর পীচর ়েড র্ন্ধ।  

  

োচিব র্ের র্ল ়েলসর  ুর্লের তুলনা ়ে অতীন সচতেই এই সর্ র্োপার খুর্ েম জালন।  

পস পমল ়েলদর রূপ পদলখ, বচমবলার মনটালেও পস রু্ঝর্ার পিটিরা েলরলে, চেন্তু নারী 

বরীলরর েলেজা চেিংর্া জ্রহসে সম্পলেব তােঁর ধারণা অস্পটির।  পস আর্ার সরল চর্স্মল ়ে 

প্রশ্ন েরললা, পীচর ়েড? তা র্ন্ধ হলল েী হ ়ে? 
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সুচম র্লললা, ইউচরন পটলস্ট পচজচট  পাও ়ো পগলে।  এখন খুর্ তাড়োতাচড়ে চেউলরট েচরল ়ে 

চনলল পোলনা চরস্ক োেলর্ না।   াচগেস এটা চলগোল হল ়েলে েল ়েে মাস আলগ।  না হলল 

েী ঝাট হলতা র্ললা পতা? ইওলরালপ প লত হলতা।  চ লজ ়ের এে র্নু্ধ ডাক্তার, পস সর্ 

র্ের্স্থ্া েলর পদলর্ র্লললে, চক্রসমালসর েুচটটার পলরই! 

  

শুনলত শুনলত অতীলনর পিাখ চর্স্ফাচরত হলত লাগললা।  এতক্ষলণ প ন মাো ়ে র্োপারটা 

ঢলুেলে।  বচমবলার গল ব এলসলে তার সতান।  হঠাৎ এেটা চহিংস্র জালনা ়োলরর মতন পস 

সুচমর োেঁধ পিলপ ধলর চর্েট গলা ়ে পিেঁচিল ়ে উঠললা, চেউলরট েরা হলর্ মালন? পমলর 

পফললর্? আেঁ? পে র্লললে? োর এত সাহস? অোেঁ? 

  

এে মধের্ ়েস্কা পশ্বতাচেনী চসেঁচড়ে চদল ়ে পনলম এই দষবে পদলখ মুখটা অনেচদলে চফচরল ়ে 

চনল, পোলনা পেৌতূহল প্রোব েরললা না।  প ন এেচট োললা চর্লদবী  ুর্ে তার সচেনীর 

গলা চটলপও পমলর পফলল এই চন ষত জা ়েগা ়ে, তালতও ওর চেেু  া ়ে আলস না।  

  

সুচম িাপা গলা ়ে ধমে চদল ়ে র্লললা, েী পাগললর মতন েরলো।  োলড়ো!  

  

অতীলনর মুখখানা অস্বা াচর্ে হল ়ে পগলে, জ্বলজ্বল েরলে পিাখ, পস আর্ার পিেঁচিল ়ে 

র্লললা, পেন আমালে আলগ এইসর্ র্ললাচন? পে র্লললে পমলর পফললত? খর্দবার! 

  

সুচম তালে পর্ব পজালর এে ধাক্কা চদল ়ে র্লললা, পেললমানুষী েলরা না, র্ার্লুদা! আলগ 

চর্ল ়ে েলরাচন পেন? এখন আর এ োড়ো উপা ়ে েী? এই আচলব পস্টলজ অোর্রবান েরালল 

 ল ়ের চেেু পনই।  এর্ার  াও, পসজচদর সামলন হােঁটু পগলড়ে র্লস এেটা হাত ধলর র্ললা, 

আচম পতামার, েী প ন র্লল, েী প ন েোটা, হোেঁ, পাচণপ্রােবী!  

  

সুচম ওপলর িলল  ার্ার পলরও অতীন চেেুক্ষণ দােঁচড়েল ়ে রইললা পসখালন।  তার মুলখ চর্ন্দু 

চর্ন্দু ঘাম ফুলটলে।  তার মাোর মলধে সচতে সচতে এেটা ঝড়ে র্ইলে।  পস এখন অনে 

মানুষ।  পস এেজলনর চপতা।  বচমবলার সলে বারীচরে উ্ত্ততার সম ়ে পস এই সম্ভার্নার 

েো পখ ়োলই েলরচন।  
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ওপলর উলঠ এলস পস বচমবলার চদলে তাচেল ়ে র্লললা, িললা, আমরা র্াচড়ে  ালর্া।  

  

তারপর পোলটর পলেট পেলে ও ়োললট র্ার েলর চেেু ডলার রাখলত পগল পটচর্লল।  

চ লজ ়ে তার হাত পিলপ ধলর র্লললা, ইউ ও ়োন্ট টু স্টাটব এ ফাইট?  

  

এটা এেটা িালু রচসেতা।  পে চর্ল পমটালর্ তা মারামাচর েলর চজলত চঠে েরলত হলর্।  

অেবাৎ  ারা আলগ পেলে র্লস আলে, তারা তালদর পটচর্লল অনেলদর ডােলল পসই 

অচতচেলদর দাম চদলত পনই।  

  

বচমবলা র্লললা, আর এেটু র্চস না।  র্ার্লু, র্লসা 

  

সুচম বচমবলার চদলে পিাখ চটলপ ইচেত েরললা।  অতীন ততক্ষলণ বচমবলার হাত ধলর টানলত 

শুরু েলরলে, বচমবলা উলঠ দােঁচড়েল ়ে সর্ার োে পেলে চর্দা ়ে চনল।  

  

পরলোরােঁর র্াইলর পা চদল ়েই অতীন পিাখ গরম েলর তাচেল ়ে র্লললা, আচম পতামা ়ে খুন 

েলর পফললর্া! তুচম আমা ়ে পিলনা না! 

  

বচমবলা পহলস র্লললা, পতামালে আচম  াললাই চিচন।  

  

–তুচম আমালে এসর্ েো র্ললাচন পেন? 

  

–আচম েী েলর র্ললর্া র্ললা পতা? চনলজরই প  মাোটা ঘুচলল ়ে পগলে।  সুচম ইউচরন পটস্ট 

েরালত র্লললা, তখনও আচম চর্শ্বাস েচরচন।  

  

–পতামার সর্ েো আমালে র্লার েো চেল না? ঐ প  পীচর ়েড না চে র্ন্ধ হল ়ে পগলে 

  

–ঐ েোটা র্লা  া ়ে না।  পমল ়েরা র্ললত পালর না।  এটা র্লার মালন হললা, আচম 

পপ্রগলনন্ট হল ়ে পগচে র্ার্লু, এর্ার তুচম আমালে চর্ল ়ে েলরা।  এটা চে পোলনা পমল ়ে 

র্ললত পালর? 
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–তুচম এেচদন র্ললচেলল পদলব চফলর চগল ়ে, মা-র্ার্ালে জাচনল ়ে চর্ল ়ে েরলর্! আচম পসই 

েোটাই ধলর র্লস আচে।  পসইজনেই এখন চর্ল ়ের েো  াচর্চন।  

  

–আমালদর পদলব পফরার অসুচর্লধ।  তাই অোর্রবান েরালত হলর্।  

  

প ন বচমবলার হাতটা মুিলড়ে প লঙ পদলর্, পসই ালর্ আেঁেলড়ে ধলর অতীন গজবন েলর 

উঠললা, না! চেেুলতই না! 

  

বচমবলা োতর  ালর্ র্লললা, প্লীজ পিেঁচিল ়ো না, র্ার্লু।  এ োড়ো আর পোলনা উপা ়ে পনই।  

 ল ়ের চেেু পনই, চর্শ্বাস েলরা!–অতীন গাচড়ের দরজা খুলল বচমবলালে প্রা ়ে পঠলল প তলর 

ঢুচেল ়ে চদল ়ে র্লললা, আমার রু্চঝ পোলনা মতামত পনই? মাই িাইল্ড! আচম র্লচে, ওসর্ 

িললর্ না।  আমরা এখালনই চর্ল ়ে েরলর্া, এই সিালহ! 

  

বচমবলা ফুেঁচপল ়ে পেেঁলদ উলঠ র্লললা, আমার মালে আলগ না জাচনল ়ে আচম েী েলর চর্ল ়ে 

েরলর্া? মা আমার পোলনা েো ়ে আপচত্ত েলর না।  আচম পারলর্া না, পারলর্া না।  র্ার্লু, 

প্লীজ, প্লীজ! 

  

এতক্ষণ রালগ গজরাচেল অতীন, এর্ার পসও হঠাৎ হাউহাউ েলর পেেঁলদ উঠললা।  

এমন ালর্ পস োন হর্ার পর আর পোলনাচদন োেঁলদচন।  োেঁদলত োেঁদলত পস মাো ঠুেলত 

লাগললা চস্ট ়োচরিং হুইলল।  বচমবলার ো্ন া র্ন্ধ হল ়ে পগল, পস অর্াে হল ়ে পিল ়ে রইললা 

অতীলনর চদলে।  তার রাগী, পগােঁ ়োর পপ্রচমেচটর এমন অসহা ়ে চবশুর মতন গলার 

আও ়োজ পস েখলনা পবালনচন।  

  

পস অতীলনর চপঠ ধলর োমার্ার পিটিরা েলর র্ললত লাগললা, এই, এই, েী েরলো! 

  

অতীন র্লললা, আচম এই গাচড়েটা পুচড়েল ়ে পফললর্া।  িােচর পেলড়ে পদলর্া।  পতামার সলে।  

জীর্লন আর পদখা েরলর্া না! পেউ আমালে আর খুেঁলজ পালর্ না! আচম এেটা র্ালজ 

পেলল, আমার পর্েঁলি োোর পেলনা মূলে পনই! খুেু, তুচমও আমালে রু্ঝলল না! 
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বচমবলা র্লললা, র্ার্লু, ওরেম েলরা না।  পতামালে পেলড়ে আচম এেটা চদনও োেলত।  

পাচর? সুচমরা র্ললে, এই পস্টলজ অোর্রবান েরালনালত পোলনা অসুচর্লধ পনই… 

  

জলল প জা মুলখাচন তুলল জ্ দুিঃখীর মতন গলা ়ে অতীন র্লললা, খুেু, আচম এেটা।  

অপদােব! আমার জনে আমার দাদা মলরলে।  হোেঁ, আমারই জনে, আমার দাদার মতন 

চেচল ়োন্ট পেলল জলল ডুলর্ পগল! তারপর মাচনেদালে র্ােঁিার্ার জনে এেটা পলােলে, 

হোেঁ, আচমই তালে পমলরচে, এই হাত চদল ়ে, আচম, আচম মানুষ পমলরচে।  এরপর আমার 

সতানলেও মারলর্া? আচম সারা জীর্ন খুনী হল ়ে োেলর্া? আমার জীর্লনর তা হলল েী 

মূলে রইললা? 

  

বচমবলা চনিঃবল্ হাত পর্ালালত লাগললা অতীলনর মুলখ।  তার আঙুলল এখন পললগ আলে।  

পস্নহ।  

  

এেটু পলর পস র্লললা, আচমও চে মন পেলে সচতেোলরর িাই? আমার চনলজরও প  মলর 

প লত ইলে েলর, র্ার্লু! এলসা, তা হলল আমরা দু’জলন এেসলে মলর  াই? 

  

খুর্ আগ্রলহর সলে অতীন র্লললা, তাই েরলর্? ঘলরর দরজা জানলা র্ন্ধ েলর গোস খুলল 

চদল ়ে আমরা  চদ ঘুলমর ওষুধ খাই, পোলনা েটির হলর্ না।  

  

বচমবলা আে্ন  গলা ়ে র্লললা, তুচম  চদ িাও… 

  

অতীন র্লললা, িললা, আজই! আমার ঘলর িললা।  

  

বচমবলা অতীলনর রু্লে মুখ পরলখ র্লললা, আচম সর্ সম ়ে পতামার সলে োেলর্া।  তুচম  া 

র্ললর্, 

  

বচমবলার তললপলট হাত রাখললা অতীন।  আর্ার ো্ন ার পতাড়ে এলস পগল তার পিালখ।  পস 

র্লললা, তা হলল এই র্াচ্চাটাও মলর  ালর্? আর্ার এেজনলে মারলর্া? না, না, খুেু, 

আচম আর শুধু চনলজলেই মারলত পাচর।  তুচম োলো।  তুচম ওলে পমলরা না।  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 977 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

বচমবলা আলে আলে র্লললা, মালে সর্ চেেু খুলল চলখলল মা রু্ঝলর্।  মা পতামার েো 

জালন।  পলালে  াই র্লুে, আমরা এখালনই চর্ল ়ে েরলত পাচর।  পপ্রগলনন্ট পমল ়ের চর্ল ়ে 

চে এ পদলব হ ়ে না? 

  

অতীন র্লললা, চসদ্ধােব সর্ র্ের্স্থ্া েলর চদলত পালর।  চনউ ই ়েলেব ওর অলনে পিনাশুলনা 

আলে।  আমরা চনউ ই ়েলেব চগল ়ে মোলরজ পরচজস্ট্রালরর োলে… 

  

–এখন সর্ েুচট–  

  

–পহাে েুচট।  পজার েলর অচফস পখালালর্া।  না হলল চনউ ই ়োসব পডর পর আরও দু িারচদন 

পেলে  ালর্া চনউ ই ়েলেব।  

  

–পতামার মা র্ার্ালে জানালর্ না? 

  

–এখন জানার্ার সম ়ে পনই।  আই মীন, আমার মা র্ার্ার মতামত পনর্ার প্রশ্ন ওলঠ না, 

ওলদর জানালর্া চনশ্চ ়েই… 

  

দু’জলনই পিালখর জল মুলে পফলললা।  হঠাৎ প ন মলন হললা, সর্ র্াধাগুললাই তুে।  

পলােলজ্জালে গুরুত্ব পদর্ার পোলনা মালনই হ ়ে না।  র্ার্া-মালে আলগ পেলে জাচনল ়ে 

চেিংর্া পদলব চফলর চগল ়েই প  চর্ল ়ে েরলত হলর্, তারই র্া েী মালন আলে? ওরা  লেটির 

অোডাট এর্িং দু’জলনর র্ার্া-মারই আপচত্ত জানার্ার পোলনা প্রশ্নই পনই।  এই সর্ 

অচেচিৎের েো প লর্ ওরা  ূণহতো চেিংর্া আত্মহতোর মতন সাঙ্ঘাচতে োণ্ড েরলত 

 াচেল! ওরা এত চনলর্াধ!  

  

দুরত স্পীলড গাচড়ে িাচলল ়ে অতীন চফলর এললা চনলজর অোপাটবলমলন্ট।  প্রেলমই পফান।  

েরললা চসদ্ধােবলে।  চরিং হল ়ে পগল, পেউ ধরললা না।  চসদ্ধােব র্াচড়েলত পনই।  
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অতীন র্লললা, চসদ্ধােবর সলে পতা েো হল ়েই আলে।  ওলে োল সোলল চঠে পপল ়ে 

 ালর্া।  

  

বচমবলা র্লললা, অচললে জাচনল ়ে দাও।  ও েখন পরচড হল ়ে োেলর্… 

  

অতীন এেটু ইতেত েলর র্লললা, হোেঁ, অচললে জানালত হলর্।  তুচম ওলে পফালন র্লল 

চদও।  

  

বচমবলা র্লললা, তুচম ওলে পফান েলরা, র্ার্লু! এটা পতামারই র্লা উচিত।  

  

অতীন পফালনর পর্াতাম চটপললা।  চেেুক্ষণ ইিংচরচজলত েো র্লার পর পফান পরলখ চদল ়ে 

আড়েটির গলা ়ে র্লললা, র্োপারটা েী হললা রু্ঝলত পারলাম না।  পসই আচটবস্ট মচহলা 

র্লললন, অচল িলল পগলে।  ইচি ়ো ়ে চফলর পগলে।  তা েখলনা হলত পালর? 

  

বচমবলা র্লললা, অচলর ওই র্াচড়ে পেলড়ে পেলড়ে  ার্ার েো চেল।  অনে র্াচড়েলত উলঠ পগলে? 

  

অতীন র্লললা,  দ্রমচহলা দু’চতনর্ার র্লললন প  বী হোেঁজ পলফট ফর ইচি ়ো।  তা েখলনা 

হলত পালর? মাত্র েল ়েেমাস হললা এলসলে, এর মলধে চফলর  ালর্? ও আমালদর না 

জাচনল ়ে? 

  

বচমবলা চহলসর্ েলর র্লললা, আমার সলে অচলর লাস্ট েলর্ েো হল ়েচেল? লাস্ট 

পসামর্ার? না, রচর্র্ার, আট চদন আলগ।  পসচদনও আমা ়ে চেেু র্ললচন।  আো, পাচপ ়োলে 

পফান েলর দোলখা পতা! 

  

পাচপ ়ো নালমর এেচট র্ািংলালদলবর পমল ়ের সলে অচলর পচরি ়ে হল ়েচেল, পসও 

পমচরলোলি অচলর র্াচড়ের োলেই োলে।  তালে বচমবলাই পফান েরললা।  পাচপ ়ো পর্ব 

অর্াে  ালর্ই র্লললা প  অচল িারচদন আলগ এেটা িাটবাডব োইলট পদলব িলল পগলে।  

চটচেট পেলটচেল এে মাস আলগ।  চজচনসপত্র সর্ চনল ়ে পগলে।  পস আর চফরলর্ না।  পস 
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 ার্ার আলগ বচমবলা-অতীনলদর জানা ়েচন? এখানোর সর্ার োে পেলে চর্দা ়ে চনল ়ে 

পগলে পস।  

  

বচমবলা আর অতীন পর্ব খাচনেক্ষণ মুলখামুচখ পিল ়ে িুপ েলর র্লস রইললা।  তারপর এেটা 

দীঘবশ্বাস পফলল র্লললা, আচম জাচন না, পবৌনে পেললচট পেমন।  আবা েচর পস অচলর 

মতন এেটা সরল,  াললা পমল ়েলে দুিঃখ পদলর্ না।  অচল পবৌনেলে পেলড়ে োেলত পারললা 

না।  আমালদর না জাচনল ়ে িলল পগল।  আমরা চে র্াধা চদতাম? খুেু, পতামার োলে আমার 

পোলনা চেেুই পগাপন পনই।  শুধু এেটা েো র্চলচন এতচদন।  আজ না র্ললল অনো ়ে 

হলর্।  এেসম ়ে অচলর সলে আমার এেটা সম্পেব চেল।  

  

মাচটর চদলে পিল ়ে বচমবলা র্লললা, আচম জাচন।  পতামার চদলে অচলর তাোলনার  চে।  

ওর চর্ষণ্ণ মুলখ হাচস পফােঁটার্ার পিটিরা।  এ সর্ পদলখই আচম রু্লঝচে।  

  

অতীন র্লললা, চেন্তু ওর সলে আমার সম্পেব, মালন, পোলনাচদন পসরেম চেেু, আই 

মীন, চফচজেোল ঘচনষ্ঠতা হ ়েচন।  

  

বচমবলা র্লললা, তালত চেেু আলস  া ়ে না।  অচল পতামালে  ালর্ালস।  ও পতামালে পদখার্ 

জনেই শুধু এলদলব এলসচেল।  অচল আমার েো চেেু জানলতা না।  আচম অচলর োে 

পেলে পতামালে পেলড়ে চনল ়েচে! 

  

অতীন পজার চদল ়ে র্লললা, দোট পোল ়েলশ্চন ডাজ নট অোরাইজ অোট অল।  অচল আমার 

জনে অলপক্ষা েরলত পালরচন।  পবৌনলের সলে ওর র্নু্ধত্ব হল ়েলে, পস েো ও চনলজর মুলখ 

স্বীোর েলরলে আমার োলে।  চর্শ্বাস েলরা! পস জনে আচম অচললে পমালটই পদাষ চদই 

না।  অচলর সলে আমার প াগাল াগ রাখার পোন উপা ়ে চেল না।  

  

বচমবলা উলঠ দােঁচড়েল ়ে র্লললা, আচম এর্ার  াই, র্ার্লু।  

  

অতীন চর্চস্মত  ালর্ র্লললা,  ালর্ মালন, পোো ়ে  ালর্? 
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বচমবলা র্লললা, র্াচড়ে  ালর্া।  আমালদর পর্াধ হ ়ে আরও চেেুচদন প লর্ পদখা দরোর।  

  

অতীন এচগল ়ে এলস বচমবলার হাত ধলর র্লললা, আজ রাচত্তরটা তুচম আমার সলে োলো।  

  

এে ঝটো ়ে হাত োচড়েল ়ে চনল ়ে বচমবলা পাগলালট গলা ়ে র্লললা,  াস্ট চর্েজ আই অোম 

পপ্রগলনন্ট, পসজনেই আমালে তুচম চর্ল ়ে েরলর্? চেিঃ! অচললে েটির চদল ়েচে, পস েো চে 

আচম সারাজীর্ন  ুললত পারলর্া? আমার পিল ়ে অচল অলনে  াললা পমল ়ে।  ওলে 

প  ালর্ই পহাে।  চফচরল ়ে আলন।  

  

অতীন বচমবলার দু’হাত আর্ার পজার েলর ধলর পরলখ র্লললা, তুচম  ুল েরলে।  আমার 

পেলেও পবৌনলের জনে অচলর টান অলনে পর্চব।  পসইজনে ও আমালে চেেু না জাচনল ়ে 

িুচপ িুচপ িলল পগল।  অচলর জীর্লন আর আচম পনই।  আচম ওলে আর চডসটার্ব েরলতও 

িাই না।  খুেু, তুচমই আমার সর্ চেেু! 

  

বচমবলালে টানলত টানলত এলন লম্বা আ ়েনাটার সামলন দােঁড়ে েচরল ়ে চদল ়ে অতীন তীে 

গলা ়ে র্লললা, খুেু, তুচম শুধু এখন আমার পপ্রচমো নও।  তুচম এখন মা।  আমার সতালনর 

মা।  পেলল র্া পমল ়ে  াই পহাে, তার পতা পদলব চফলর প লত পোলনা র্াধা োেলর্ না 

েখলনা।  আমার  া হ ়ে পহাে! তরু্ আমালদর পসই র্াচ্চাটা এেচদন র্ড়ে হলর্, পদলব চফলর 

 ালর্, এেটা সুন্দর, সুস্থ্ জীর্ন গলড়ে তুললর্।  তার মধে চদল ়ে আচম র্ােঁিলর্া।  খুেু, ওলে 

র্ােঁচিল ়ে রালখা, আমালে র্ােঁিলত দাও।  

  

দু’জলন েপালল েপাল পঠচেল ়ে আর্ার োেঁদলত লাগললা এেসলে।  

  

(উত্তরপর্ব সমাি) 

উপসিংহার 
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১ চর্লেল পবষ হর্ার মুলখ 

  

চর্লেল পবষ হর্ার মুলখ, সলন্ধ নামর্ার আলগ, এে এেচদন আোব হঠাৎ ঝলমল েলর 

ওলঠ।  অলনেটা চর্শুদ্ধ চদলনর প ারলর্লার মতন।  সূ ব তখন পর্চব উজ্জ্বল মলন হ ়ে, চেন্তু 

তাপ েম, পাতলা পাতলা পমঘ প দ েলর আোব-গোর মতন পনলম আসা আললার রচ্মশ 

খাচল পিালখও পদখা  া ়ে।  প ন পোলনা তদর্ দষবে।  এ রেম সচন্ধোল েচিৎ েখলনা আলস 

র্ললই তা র্ড়ে সুন্দর।  

  

এমন চর্লেলল র্ষদ্ধ মানুষলদর র্াচড়ের র্াইলর পর্রুলনা চঠে ন ়ে।  তজেষ্ঠ মালস প মন 

পোচেল ডালে না, মাঘ মালস প মন চবউচল পফালট না, পহমতোলল প মন র্াতালসর 

িািলে র্ন্ধ োলে, পসই রেম মানুলষর জীর্লনও নানা ঋতুর পালার্দল পমলন চনলত হ ়ে।  

  

প্রতাপ মজুমদার এমন এে চর্লেললই রাো ়ে পর্চরল ়ে পড়েললন।  চতচন র্ারান্দা ়ে দােঁচড়েল ়ে 

চেললন।  আোব চেিংর্া প্রেষচত পদখচেললন না, চতচন লক্ষ েরচেললন পলের মানুলষর 

পস্রাত।  র্াচড়ে ফােঁো, এলের্ালরই ফােঁো, চতচন প ন এে চনিঃস্ব পচরতেক্ত, তােঁর পেউ পনই! 

এ েো সচতে ন ়ে অর্বে।  বহলরর অলনে র্াচড়েই দুপুর-চর্লেলল চনজবন, র্া এেজন-

দু’জন মচহলা, অচত চবশু, র্া োলজর পলাে োলে, চেন্তু সলন্ধর পলরও পেউ চফরলর্ না, 

রাচত্তলরও পেউ আসলর্ না, এ রেম জানা োেলল দুপুরলর্লাটাও র্ড়ে বূনে মলন হ ়ে।  

এোচেত্ব খুর্  াচর হল ়ে পিলপ র্লস।  প্রতাপ আর সহে েরলত পারচেললন না।  

  

পলালে আর তােঁলে পপ্রৌঢ়ে র্লল না।  পাড়োর পেললরা োোর্ারু্র র্দলল এখন তােঁলে দাদু 

র্লল ডালে।  প্রোগত োরলণ চতচন এখন র্ষদ্ধ পতা র্লটই, চেন্তু তােঁর পিহারা ়ে এখনও 

র্াধবলেের পতমন োপ পনই।  বরীর পর্ব মজরু্ত, িামড়োর েুিন পিালখ পড়োর মতন ন ়ে, 

শুধু িুলগুললাই প্রা ়ে সমে সাদা হল ়ে এলসলে।  এে সম ়ে এই র্ল ়েসী র্াঙালীর্ারু্রা েচড়ে 

র্ের্হার েরলতন।  উড়েুচন ও পাম্প শুর মতন েচড়েও এখন প্রা ়ে অতচহবত, শুধু সাচহতে-

িলচচ্চত্র-নাটলে তার পরব রল ়ে পগলে চেেুটা।  ো ়োেচর্ ও মলি এখলনা র্ ়েস্ক র্ার্া ও 
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অল্পর্ল ়েসী ঠােুদারা ধুচত-পািার্ী, োেঁলধ িােঁদর ও রূলপা র্ােঁধালনা েচড়ে হালত আচর্ ূবত 

হন।  প্রতাপ সাধারণত ট্রাউজাসব ও হাও ়োই বাটব পলরন, হালত েচড়ে পনর্ার প্রশ্নই ওলঠ 

না।  অর্বে আজোলোর পেলললদর মতন চতচন পোলন্টর সলে িচট পরলত পালরন না, 

পমাজা ও চফলত র্ােঁধা জুলতা এর্িং পোমলর পর্ট োড়ো রাো ়ে পর্রুলল তােঁর েী রেম প ন 

গ্লাচন পর্াধ হ ়ে।  

  

তােঁলে র্ষদ্ধলদর দলল পঠলল পদর্ার প্রধান োরণ এই প  চতচন িােচর পেলে পাোপাচে ালর্ 

অর্সর চনল ়েলেন পর্ব েল ়েে র্ের আলগ।  

  

চেচটব আমললর তাড়োহুলড়ো েরা পজাড়োতাচল চদল ়ে ততচর এই বহলর পিন ধরলত শুরু 

েলরলে পর্ব চেেুচদন  ার্ৎ।  চ ত বক্ত চেল না র্ললই ওপরটা নড়ের্ড়ে েরলত শুরু েলরলে 

তাড়োতাচড়ে।  রাোগুচল প খালন পসখালন ধলস পড়েলে  খন তখন, পুরলনা 

অট্টাচলোগুললালে এখন েুৎচসত মলন হ ়ে, পচরেল্পনাচর্হীন নতুন পসৌধগুচল আরও 

উৎেট, ইিংলরচজলত  ালে র্লল মন্সট্রচসচট।  মালঝ মালঝ এ বহলরর দু-এেচট অলে এেটু 

আধটু পললোরা রু্চলল ়ে সুন্দর েরার পিটিরা হ ়ে, চেন্তু তা প ন অোলল রু্চড়েল ়ে  াও ়ো 

র্ারর্চনতার মুলখ রুজ পাউডার মাখার মতন।  মলন মলন এই উপমাটা প্রতাপ 

মজুমদালররই।  তােঁর প  পর্বোলদর,  ুর্তী র্া র্ষদ্ধা  াই-ই পহাে, পস রেম ালর্ পদখার 

অচ েতা আলে তা ন ়ে, চনেে এেটা তুলনা।  পোচরলস পোলনা চবল্পীর আেঁো এ রেম 

এে েরুণ রূলপাপজীচর্নীর েচর্ চতচন পদলখচেললন র্লট, েচর্টা মলনর মলধে োপ পফলল 

আপে।  চবল্পীর নাম মলন পনই।  

  

বহলরর পিল ়েও বহরতচল অিল আরও েদ ব।  র্নোর পর জল সলর পগলল প মন 

চেেচেলে পনািংরা োদা ়ে হাজার রেম আর্জবনা েচড়েল ়ে োলে।  পদব চর্ ালগর পরর্তবী 

র্েরগুচললত েলোতা বহলরর চদলে মানুলষর র্নো পধল ়ে এলসচেল, পদব চর্ ালগর পসই 

স্মষচত এখন অলনলের মন পেলেই মুলে পগলে; চেন্তু িতুচদবলে এখলনা েচড়েল ়ে রল ়েলে 

মানুলষর অস্থ্া ়েী আোনা।  পহাগলার ঘর সলর চগল ়ে এখন চটন র্া টাচলর োদ হল ়েলে, 
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এেতলা-লদাতলা র্াচড়েও উলঠলে প্রিুর, তা হললও এর পোলনাটাই প ন এখলনা পুলরাপুচর 

গষহ ন ়ে, চনেে মাো পগােঁজার জা ়েগা, এর সলে জচড়েল ়ে  া ়েচন র্িংবানুক্রচমে মমতা।  

  

বহরতচলর েললাচন সম্পলেবই প্রতালপর এ রেম চর্রাগ, মানুষ সম্পলেব ন ়ে।  চতচন মানুষ 

সম্পলেব সর্ সম ়ে পেৌতূহলী।  জু ়োড়েী প মন সর্বক্ষণ লা -ললােসালনর েো চিতা েলর, 

চতচনও পসরেম মানুলষর জীর্লনর উত্থান-পতন লক্ষ েলর আনন্দ পান।  অচত অসহনী ়ে 

অর্স্থ্ার মলধেও প সর্ মানুষ  ুদ্ধ েলর খাচনেটা ওপলর উঠলত িা ়ে, চতচন শ্রদ্ধা েলরন 

পসইসর্ মানুষলে।  

  

প্রতাপলদর র্াচড়েও বহরতচললত, তােঁর চনলজর খুর্ এেটা ইলে চেল না, মমতার সচনর্বন্ধ 

অনুলরাধ র্া গিনা র্া েটুচক্ত, অেবাৎ আলদলবই চতচন তােঁর প্রচ লডন্ট ফালির প্রা ়ে সর্ 

টাো।  চদল ়ে এই পোটর্াচড়েচট র্াচনল ়েলেন।  জীর্লনর র্হু র্েরই চতচন োচটল ়েলেন চর্চ ্ন  

 াড়ো র্াচড়েলত এর্িং পসটাই তােঁর পেন্দ চেল।   া ার্র পুরুষলদর পর্াধহ ়ে পমল ়েরাই চেতু 

েচরল ়েলে পবষ প বত।  সমর্ল ়েসীলদর োলে রেেলল প্রতাপ র্ললন, দোলখা  াই, 

আলমচরো রাচব ়ো ়ে বাচত িুচক্ত হও ়ো উচিত চেনা চেিংর্া  ারলতর পরর্তবী প্রধানমন্ত্রী 

পে হলর্ন, এই সর্ গুরুত্বপূণব চর্ষল ়ে আমালদর সিংসালর আমার মতামতটাই প্রধান।  চেন্তু 

আমার পরাজগালরর টাো েী ালর্ খরি হলর্ চেিংর্া পর্াপা আলসচন র্লল েল ়েেটা রাত 

চর্না মবাচরলতই শুলত হলর্ চেনা, এই সর্ পোটখালটা র্োপালর চসদ্ধাত পনন আমার স্ত্রী।  

  

র্াচড়েচট সাদা রলঙর, পদাতলা।   াদর্পুর র্াস চডলপা োচড়েল ়ে সামানে দূলর।  োরুলে র্াচড়ের 

অর্স্থ্ান পর্াঝালত পগলল প্রতাপ মজুমদার র্ললন, েষষ্ণা গ্লাস ফোক্টচর পার হল ়ে এেটুখাচন 

পগললই ডানচদলে পদখলর্ দব ফুট িওড়ো এেটা গচল, পসখালন চতনলট র্াচড়ে র্াদ চদল ়ে… 

  

রাজ র্ন পেলে মাত্র পিাব চমচনলটর জাচন। … অর্বে মাঝপলে জোম োেলল েতক্ষণ 

সম ়ে লাগলর্ পস েো চতচন উলিখ েলরন না, পসরেম প্রা ়েই োলে।  রাজ র্ন পেলে 

র্াচড়ের দূরত্নমাপা প  এে ধরলনর দুর্বলতা, প্রতাপ পসটা রু্ঝলত পালরন না।  
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আসলল, সদে ততচর র্াচড়েচটর জনে প্রতাপও পর্ব গচর্বত।  তােঁর চনলজর র্াচড়ে।  এতচদলন 

তােঁর চরচফউচজ পচরি ়েটা ঘুলিলে, এই পদলব তােঁর চনজস্ব এে খণ্ড  ূচম হল ়েলে।  র্াচড়ের 

জনে মমতাই পজদ ধলরচেললন র্লট, প্রতালপরও পগাপন ইলে চেল।  র্াচড়েওলার পনাচটব 

পপল ়ে  খন-তখন র্াচড়ে োড়োর গ্লাচন তােঁলে আর সহে েরলত হলর্ না।  তা োড়ো পেলল-

পমল ়েরা এলস োেলর্, তালদর জনেও তত ঘর দরোর।  

  

এেতলা ়ে চতনচট পদাোন, গাচড়ে না োেললও এেটা গোরাজ েরালনা হল ়েলে।  পদাতলাচট 

গষহেতবালদর চনজস্ব।  মমতা পগলেন হচরিালর।  এখন র্াচড়েলত নানু নালম প  পেললচট সর্ 

োজ েলর, পসও আজ েুচট চনল ়েলে, রাচত্তলর চফরলর্ না।  তাই পর্রুর্ার আলগ প্রতাপ দু’ 

চতনলট দরজা ়ে তালা চদললন।  িাচর্ সম্পলেব তােঁর অনেমনস্কতা আলে, মমতা এই র্োপালর 

তােঁলে র্ার র্ার সার্ধান েলর চগল ়েলেন, পসই জনে প্রতাপ তালা লাগার্ার পর দু র্ার 

পলেট র্াচজল ়ে পদখললন।  হোেঁ, সর্ চঠে আলে।  

  

 তই আতজবাচতে অপর্াদ রলট োেুে, তরু্ এই েলোতারও চেেু চেেু রমণী ়ে মুহূতব 

আলে।   ার পদখার পিাখ আলে শুধু পস-ই পদখলত পা ়ে।  এই বহর মালঝ মালঝ এে 

মা ়োদপবণ তুলল ধলর, সেললর জনে ন ়ে, প মন আজ এই চর্লেল ও সলন্ধর 

মাঝখানচটলত।  এ এে অনেরেম আললা  ালত পলের চর্ ে পিালখ পলড়ে না, র্াচড়েগুচলর 

অসামিসে তুে হল ়ে  া ়ে মলন হ ়ে পষচের্ী পতা মানুলষর র্সর্ালসর জনে।  প  প খালন 

আলে পোলনাক্রলম চে চনঝবঞ্ঝান পসখালন র্াস েরলত পালর না? 

  

সম ়ে প ৌর্ন-ল াগে।  এটাই প্রেষচতর চন ়েম।  প্রতাপ মজুমদার চনলজও প  তা জালনন ন 

তা ন ়ে।  চেন্তু র্চহরলে র্ষদ্ধ র্লল মলন হললই পতা সর্াই রু্চড়েল ়ে  া ়ে না।  এেলা পলে 

পর্রুলল প্রতাপ এখলনা প্রা ়েই মলন মলন এেটা পোেরা হল ়ে  ান।  ফুিো র্া 

আলুোর্চলও ়োলার সামলন দােঁচড়েল ়ে পড়েলত ইলে েলর।  পিীর অল্পর্ল ়েসী পেললরা  খন 

তােঁলে পদলখ চসগালরট লুলো ়ে চেিংর্া পেউ দাদু র্লল সলম্বাধন েলর, তখন চতচন সলিতন 

হল ়ে মুলখ এেটা গাম্ভী ফুচটল ়ে পতাললন।  এই বহলর এত মানুষ, এত পর্চব মানুষ, প  
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েখলনা চনরালা হর্ার উপা ়ে পনই।  পেউ না পেউ মলন েচরল ়ে পদলর্ই প  তুচম পে, পতামার 

র্ল ়েস র্া টাোপ ়েসার পজার আলে চেনা! 

  

র্ারান্দা ়ে এো এো দােঁচড়েল ়ে োেলত োেলত প্রতালপর হঠাৎ মলন হল ়েচেল, আজলের 

চদনটা পর্ব সুন্দর, তরু্ এ জীর্লনর েী মালন হ ়ে? এই ধরলনর চিতা এে চহলসলর্ চনতাতই 

অেবহীন, আর্ার চর্পজ্জনেও র্লট।  আজোল প্রা ়েই প্রতালপর মাো ়ে এই চিতাটা আসলে।  

এটা তাড়োলত হলল মানুলষর সিংসগব িাই, েোর্াতবা ়ে  ুলল োো দরোর।  পসইজনেই চতচন 

েটফচটল ়ে পলে পনলম এলসলেন।  চেন্তু পোো ়ে  াও ়ো  া ়ে? তােঁর পিালখ প লস উঠললা 

চর্মানচর্হারীর র্াচড়ের েচর্।  এেমাত্র ঐ র্াচড়েলতই চতচন  খন তখন প লত পালরন, চেন্তু 

 ান না, আজলের অপরূপ চর্লেললর মতনই চতচন ঐ র্াচড়েচটলে র্েলর মাত্র আট দবর্ার 

পদখলত িান।  প ন এেটা মূলের্ান ো্মশীরী বাল,  া র্হু র্ের্হালর জীণব হলত পদও ়ো  া ়ে 

না! 
  

প্রতাপ র্াস স্টলপ এলস দােঁড়োললন।  এই সম ়েটা ়ে এখান পেলে টোচি পাও ়ো  া ়ে, চেন্তু 

টোচি িাপার র্োপালর প্রতালপর মলন এেটু েষপণতার  ার্ আলে, মলন পলড়ে  া ়ে প  

তােঁর আ ়ে এখন সিংেুচিত।  আর্ার, োলেই সরোচর র্াস চডলপা হললও প ়েসা র্ােঁিার্ার 

জনে চতচন সাধারণ অল্প  াড়োর র্ালস িাপলত পালরন না।  

  

সামলনই এেটা পর্ব িওড়ো ধরলনর অসমাি চতনতলা র্াচড়ে, আরও অলনে উেঁিুলত  ালর্ 

হ ়েলতা।  মাচট পস্টাচরড়ে চর্চল্ডিং-এর পরও ়োজ ক্রমবই বহরতচলর চদলেও এচগল ়ে আসলে।  

চনলজর তদারচেলত এেটা র্াচড়ে র্াচনল ়েলেন র্ললই এখন নতুন ততচর হও ়ো র্াচড়ের চদলে 

আগ্রলহর সলে তাচেল ়ে োলেন।  জানলার গ্রীলটা েী রেম, দরজার োঠ প্লাইউড না 

সচলড পােঁি ইচি না দব ইচি পদও ়োললর গােঁেচন, এসর্ পদলখন খুেঁচটল ়ে খুেঁচটল ়ে।  

  

পসই চনমবী ়েমাণ র্াচড়ের র্াইলরর োলঠর  ারা পর্ল ়ে পনলম এললা এেজন পপ্রৌঢ়ে, পরলন 

লুচে ও পেেঁড়ো পগচি হললও মুলখ পর্ব এেটা র্েচক্তলত্বর োপ।  এই পলােচটই চে এই হরু্ 

প্রাসালদর রাজচমচেচর? অনেরা এখলনা োজ েরলে, ও হঠাৎ পনলম এললা পেন? পলােচট 
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চনলজর  ন্ত্রপাচত এেটা িলটর েচললত  লর চনল ়ে োরুলে চেেু না র্লল হােঁটা শুরু েলর 

চদল।  ও এো এো পোো ়ে  ালে? এেটু পলরই পস অদষবে হল ়ে পগল চ লড়ের মলধে।  

  

এত র্ড়ে এেটা ইট-েিংচক্রলটর প্রাসাদ প  র্ানা ়ে, পস োলজর পবলষ পোো ়ে  া ়ে? তার।  

চনলজর র্াচড়েচট েী রেম? এমনও হলত পালর, পলােচট আর োললে চফলর আসলর্ না।  

পেউ চে ওর পখােঁজ েরলত  ালর্? পস  াই পহাে, এই র্াচড়েটা অসমূ্পণব পলড়ে োেলর্ না, 

অনে পোলনা রাজচমচেচর চনচশ্চত আসলর্।  এেচদন এই র্াচড়ের প্রলতেে ঘলর ঘলর পদখা 

 ালর্ নতুন মুখ, পোোও পোলনা দীঘবশ্বালসর ব্ পবানা  ালর্ না।  এই রেমই পতা চন ়েম।  

  

প্রতালপর হঠাৎ মলন হললা, ঐ চর্ষণ্ণ রাজচমচেচরচট তােঁর  মজ  াই!  

  

হাও ়ো পজারাললা হলে, আোলব পাতলা লাললি আ া।  ঝড়ে আসলর্ নাচে? প্রতাপ ঝড়ে 

 াললার্ালসন, চেন্তু প খালন আোব র্া মাচট চদগত পোেঁ ়ো, র্ড়ে র্ড়ে গালের মাো নুল ়ে 

পলড়ে, চর্ভ্রাাত গরুর গাচড়ে এচদে ওচদে পোলট, ওপলরর চদলে তাোলল পর্ন-পদর্ী 

েোটার অেব িাকু্ষষ হ ়ে।  বহুলর ঝলড়ে পস রেম প্রেষচত পনই।  

  

রাো পার হলত হলত এেচট ধুচত ও বাটব পরা লম্বা পলাে দু-চতনর্ার তাোললা এচদলে।  

পলােচটলে পিনা পিনা মলন হলে।  চেন্তু পোো ়ে, েী সূলত্র পিনা তা চঠে মলন পড়েলে না।  

এই সর্ পচরচস্থ্চতলত চনেে অর্াতর েো ়ে েল ়েে চমচনট সম ়ে অপ-খরি েরলত হ ়ে।  

প্রতাপ।  পদখলত না পাও ়োর  ান েলর মুখটা চফচরল ়ে চনললন।  

  

তােঁর পপেলনই এেটা বাচড়ের পদাোন।  ে-সাত মাস ধলর খুলললে, পর্ব ো ়েদা ়ে সুসচজ্জত।  

র্ােঁ চদলের োলির পবা উইলিা-লত এেচট হলুদ রলঙর মেলনেুইন, পসচদলে তাচেল ়ে চতচন 

িমলে উঠললন।  এই নেল নারীমুচতবর চে গম্ভীর িাহচন।  তার মুখ এর্িং এেটু র্ােঁ পাব 

চফলর তাোলনার  চেচট খুর্ পিনা।  
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এই র্াস স্টলপ প্রতাপ অলনের্ার দােঁচড়েল ়েলেন, োপলড়ের পদাোন আর মোলনেুইনচটলেও 

চতচন পদলখলেন।  চেন্তু আজ এই অচ নর্ চর্লেললর আললালেই এই চনের মূ চতবচট হঠাৎ 

এমন।  এেটা পিনা রূলপ উদ্ভাচসত হললা।  

  

এই সর্ মূচতব েী চদল ়ে র্ানা ়ে? আলগোর গোটাপািার চেিংর্া আলুর পখলনার আর এখন 

িলন পনই।  সর্ চেেুই প্লাচস্টে চেিংর্া পচলচেন।  পসই রেলমর চেেুই হলর্, োলঠর মূচতবর 

এমন।  চনখুেঁত মুলখর পডৌল চে হলত পালর? পোন অোত চবল্পী সুললখার মুলখাচন এমন 

হুর্হু চনমবাণ েরললা।  

  

পপ্রৌঢ়েত্ব পার হল ়ে এলল, চর্লবষত েমবহীন জীর্লন, খুর্ পুরলনা েো মলন পলড়ে।  প ৌর্ন 

পপেন চফলর তাো ়ে না।  মানুষ এেনাগালড়ে পিাব-পিা্ন  র্ের েুলট এলস হঠাৎ এে 

সম ়ে েমলে চগল ়ে  ালর্, এত নদী, এত চর্পদসঙ্কুল চগচরখাদ প  পার হল ়ে এলুম, 

পোোও পতা।  অতলল তচলল ়ে পগলুম না! র্ষচটিরল জা ঝােঁপসা গােপালার মতন চর্স্মষচত প দ 

েলর উলঠ আলস।  েল ়েেচট উজ্জ্বল মুখ।  

  

পোো ়ে হাচরল ়ে পগল সুললখা! এমন সুন্দর, এমন প্রাণর্তী রমণী আর পতাত এেচটও 

পিালখ পড়েললা না এতখাচন জীর্লন।  পস পতা শুধু প্রতালপর েুটুম্ব চেল না, চত্রচদলর্র স্ত্রী 

হও ়োটাই তার এেমাত্র পচরি ়ে চেল না, পস চেল মূচতবমতী লার্ণে, প্রতালপর সলে তার 

চর্লবষ এেটা মধুর সম্পেব চেল।  সুললখারা রু্চঝ পর্চবচদন পষচের্ীলত োলে না? 

  

পেন প  সুললখা জীর্লনর এমন এেটা অপি ়ে েরললা, তা প্রতাপ আজও রু্ঝলত পালরন 

না।  চত্রচদলর্রও র্হুচদন পোলনা খর্র পনই।  চত্রচদলর্র জীর্নটাও তেনে হল ়ে পগল।  

  

পস পতা প্রা ়ে েুচড়ে র্াইব র্ের আলগোর েো।  মলনর পোন পখাপটা ়ে সুললখার স্মষচত 

লুচেল ়ে চেল এতচদন।  র্হু র্ের তার নাম উচ্চাচরত হ ়েচন, তার মখুখানাও পর্াধহ ়ে 

অলনলের মলন পনই।  সুললখা চদচি িলল  ার্ার পর তালে আর প্রতাপ এেচদনও 

পদলখনচন।  
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পোলনা চেেুই এলের্ালর হাচরল ়ে  া ়ে না, এই চন ়েলমই পর্াধহ ়ে সুললখা আর্ার চফলর 

এলসলে, এে োচরগলরর েল্পনা ়ে,  াদর্পুলরর এে পদাোলন নমুনা বাচড়ে পরালনা হলুদ 

মূচতব চহলসলর্।  প্রতালপর দষঢ়ে ইলে হললা, এই মুচতটা পে র্াচনল ়েলে তা খুেঁলজ পদখলতই 

হলর্।  পলােচট সুললখালে পদলখলে েখলনা? না পদলখ োেলল, পস সুললখালে অচর্েল 

েল্পনা েরলল েী েলর? 

  

ধুচত-বাটব পরা ঢোঙা পলােচট পালব এলস র্লললা, পেমন আলেন, সোর? 

  

গলার আও ়োজ শুলনই পলােচটলে মলন পড়েললা।  এ র্েলরর পগাড়োলতই চতনখানা নতুন 

পাখা চেলনচেললন প্রতাপ, তখন পদও ়ো হচেল পটন পালসবন্ট চরলর্ট।  েম্পাচনটা নতুন।  

  

চতনচটর মলধে দুলটা পাখাই অচিলর পগালমাল েরলত শুরু েলর।  র্াঙাচল জীর্লনর মতনই 

ধীর গচত, পরগুললটালরর পবষ পল ়েলন্টও দুরত হ ়ে না।  মমতা পঘারতর আপচত্ত 

েলরচেললন, োরণ পাখাগুচল পেনা হল ়েচেল  ালদর েো চিতা েলর, তারা খুর্ পর্চব গচত 

পেন্দ েলর।   াদর্পুর অিলল পাখার প্রধান উপল াচগতা মবা তাড়োর্ার জনেই।  

  

স্ত্রীর তাড়েনা ়ে প্রতাপলে পসই পাখা র্দলালত প লত হল ়েচেল রাধার্াজালর।  আর্ার টোচক্ত 

 াড়ো েলর।  র্াচড়েলত আর পোলনা পুরুষ মানুষ পতা পনই প  এইসর্ পহেঁলদা োজ েরলর্।  

পসই পদাোলন চগল ়ে প্রতাপ শুনললন প  পাখা পসখান পেলে র্দল হ ়ে না, দাম পফরত 

পদর্ার পত প্রশ্নই পনই।  তােঁলে প লত হলর্ েম্পাচনর গুদালম।  পসটা অর্বে োলেই।  

  

পসই পাখা-েম্পাচনর গুদালম এই লম্বা ফসবা পলােচট ইনিাজব।  চর্লবষ োরলণ এলে মলন 

আলে।  আজ পতা েুচটর চদন ন ়ে, এই চর্লেলল পসই গুদালম র্লস না পেলে পলােচট রাো ়ে 

পঘারাঘুচর েরলে েী েলর? 

  

পসচদন পলােচটর ওপর প্রেলম খুর্ই পরলগ চগল ়েচেললন প্রতাপ।  এো টোচি চনল ়ে এতদূলর 

নতুন পাখা র্দলালনার মতন চর্রচক্তের োজ েরলত চগল ়ে এমচনলতই তােঁর পমজাজ 

চখেঁিলড়ে চেল, তার ওপর এত োণ্ড েলর েম্পাচনর গুদালম পপৌেঁলোর্ার পর এই পলােচট 
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র্ললচেল, োপ্পা্ন  ইচি পাখা আর স্টলে পনই।  র্দল হলর্ না।  অের্া সাতচদন পর আর্ার 

আসলত হলর্।  

  

প্রতালপর নো ়ে-অনো ়ে পর্াধ অমচন দপ েলর জ্বলল উলঠচেল।  র্োঙ্ক পেলে পতালা নতুন 

নগদ টাো চদল ়ে পাখা চেলনলেন।  সাত র্েলরর গোরাচন্ট।  এর মলধে চেেু অসদ্ভার্ হলল 

েম্পাচন পাখা পমরামত চেিংর্া র্দল েরলত র্াধে।  খর্লরর োগলজ তারা অনুরূপ বলতব 

চর্োপন পদ ়ে।  চেন্তু এর মলধেও এেটা চর্রাট তিেতা আলে।  প্রতাপ মজুমদালরর মতন 

এেজন রাব াচর মানুষলেও এই েম্পাচনর প -লোন এেজন খুলদ েমবিারী অর্োর 

সলে র্লল চদলত পালর, আজ হলর্ না, সাতচদন পর আসলর্ন।  পসই সাতচদন পলর পগলল 

আর্ার অনা ়োলসই র্ললর্, আজও নতুন স্টে আলসচন, আপচন এে সিাহ র্াদ চদল ়ে ঘুলর 

আসুন! 

  

প্রতালপর মুখখানা রক্তর্ণব হল ়ে উলঠচেল।  চতচন অলনেগুচল  ৎবসনা র্ােে উচ্চারণ েরার 

পর দষঢ়ে স্বলর র্ললচেললন, ‘আচম আজই অনে পাখা িাই, না হলল আপনালদর নালম আচম 

মামলা েরলর্া! 

  

এই সর্ পক্ষলত্রও ঐ খুলদ েমবিারী তাচেললের সলে র্ললত পালর,  ান  ান মবাই, 

আপনার  া খুবী েরুন চগল ়ে।  ও সর্ আমালদর পঢর পদখা আলে।  আজ অর্চধ আমরা 

নতুন পাখা সম্পলেব এেটাও েমলপ্লন পাইচন… 

  

চেন্তু এই লম্বা, ফোোলস ধরলনর ফসবা পিহারার েমবিারীচট অনে ধাতুর।  পস োেঁিুমািু ালর্ 

র্ললচেল, সোর, আপচন র্ড়ে পরলগ পগলেন, আপনার ব্লাড পপ্রসার হাই মলন হলে, এেটু 

র্সুন! োরখানা ়ে পগা পিা হলল আমরা েী েরলর্া র্লুন! র্সুন না, পোল্ড চড্রিংেস এলন 

পদলর্া? সোর, আপনার চে চসিংহ রাচব? চেেু মলন েরলর্ন না সোর, মানুলষর মুখ পদলখ 

আমার অোলস্ট্রালচজ স্টাচড েরার হোেঁচর্ট আলে… 

  

পাখা উপললক্ষ প্রতাপলে ঐ গুদালম চতনর্ার প লত হল ়েচেল, চেন্তু তােঁর পক্রাধ উপবলম 

সাহা ে েলরচেল ঐ পলােচট।  এর সাহিল ব তােঁর সম ়ে মন্দ োলটচন।  এ আর পােঁিটা 
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মানুলষর মতন ন ়ে।  সারাচদন আললা জ্বাচলল ়ে রাখলত হ ়ে, এমন এেটা র্দ্ধ গুলমাট ঘলর 

র্লসও এই পলােচট গ্রহ-নক্ষলত্রর অর্স্থ্ান ও মানুলষর চন ়েচত চর্ষল ়ে িিবা েলর।  চনজস্ব 

চেল ়োচর আলে।  প্রতালপর অতীত- চর্ষেৎ সম্পলেব পর্ব চেেু উদ্ভট েো র্ললচেল।  

প্রতালপর এলের্ালরই পজোচতষ-লটোচতলষ চর্শ্বাস পনই, বতেরা পিাব  াগ আন্দালজ 

পমলালনা েো শুলন চতচন মজা পান।  

  

পলােচটর নামও চতচন জালনন না।  ঐ পলােচটও সম্ভর্ত প্রতালপর নাম-ধাম মলন রালখন।  

পরস্পলরর মুখ পিনা।  তরু্ পলােচট এতচদন পর পদখা হললও এচগল ়ে এলস চজলেস 

েরললন, সোর, আপনার পাখা চঠেঠাে িললে পতা? পেমন আলেন সোর।  চেেু মলন 

েরলর্ন না, আপনার চে ইদানীিং অোরলণ মন খারাপ হ ়ে? ফােঁো ফােঁো লালগ? মাচটর 

নীলি প -সর্ চজচনস জ্া ়ে, পসগুললা আপচন খালর্ন না সোর।  পসচদনই র্ললচেলাম, মলন 

আলে? মুখ পদলখই রু্ঝলত পারচে, আপনার ওপলর এখলনা র্ষহস্পচতর প্র ার্ িললে, েিু, 

আলু, পপেঁ ়োজ, মুললা, আদা এসর্ এেদম র্াদ! 

  

প্রতাপ পহলস র্লললন, আপনার র্াচড়ে এচদলেই নাচে? 

  

পলােচট উদাসীন  ালর্ র্লললা, র্াচড়ে? না, আমার র্াচড়ে পনই।  পসসর্ চেল ওচদলে, পনহরু 

আর চজ্ন া সালহর্ পস র্াচড়ে পখল ়ে চনল ়েলেন।  এচদলে আর চেেু হ ়ে চন।  

  

প্রতাপ আর্ার চজলেস েরললন, োলেন পোো ়ে? 

  

পলােচট র্লললা, গচড়ে ়ো পেলে এেটু এচগল ়ে, অোনু ়োল লী  চনল ়েচে সোর,  ার্চে 

এের্ার রমন মহচষবর আশ্রমটা পদলখ আসলর্া।  

  

প্রতাপ তালে চনলজর র্াচড়ের চঠোনা জাচনল ়ে র্লললন, এই পতা োলেই, আসলর্ন 

এেচদন, গল্প েরা  ালর্…।  
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এই মানুষচট পোলনাক্রলমই প্রতালপর সামাচজে সমেলরর ন ়ে।  তরু্ চতচন ওলে আগ 

র্াচড়েল ়ে চনলজর র্াচড়েলত আসলত র্লললন পেন? এ রেম তার স্ব ার্ পতা ন ়ে।  চতচন পহলর 

 ালেন? পজোচতষিিবার ওপর তােঁর এেটু এেটু েলর পঝােঁে জ্ালে নাচে? প্রতাপ 

আপনমলন এেটু হাসললন।  আসলল ঐ পলােচটলেই চতচন স্টাচড েরলত িান।  ও প্রতালপর 

স্বাস্থ্ে চনল ়ে চিচতত পেন, ওর পতা পোলনা স্বােব পনই।  প ়েসা িাইর্ার মতন পলাে ও ন ়ে।  

আসুে না র্াচড়েলত, মমতার হাত পদখালনা-লটখালনালত খুর্ উৎসাহ আলে, পস খুবী হলর্।  

  

পরপর দুচট চমচনর্াস এলস দােঁচড়েল ়েলে।  প্রেমচট পেলড়ে চদল ়ে চতচন চিতী ়েচটলত উঠললন।  

তার োরণ পগালাপী বাচড়ে পরা এেচট  ুর্তী।  তার মুখ চতচন  াললা েলর পদলখনচন, 

পমল ়েচট োতা গুচটল ়ে চমচনর্ালসর পাদাচনলত এেচট পা রাখার পর চতচন পদখললন লাল 

রলঙর িচট পরা এেচট চনখুেঁত পা, ষষৎ উেঁিু হল ়ে ওঠা বাচড়েলত ফসা, মাখন-লোমল গুলফ, 

সর্ চমচলল ়ে িমৎোর এেটা সামিসে।  অল্প র্ল ়েস পেলেই চতচন সম্ভর্ হলল সুন্দর 

পোলনা রমণীলে চনর্বািন েলর র্ালস-লট্রলন ওলঠন, এখলনা পসই অল েসচট রল ়ে পগলে।  

তােঁর এখন সাতষচট্ট র্ের র্ল ়েস, তরু্ চতচন এ জনে চনলজর চর্লর্লের োলেও লজ্জা পর্াধ 

েলরন না।  এ পতা শুধু পসৌন্দল বর উপাসনা।  

  

চপেন চদে পেলে পসই  ুর্তােঁলে পদখলতও প ন সুললখার মতন।  আজ র্ারর্ার চতচন 

সুললখার আদল পদখলেন পেন? চনলজই আর্ার ততচর েরলেন সুললখালে? ঐ রমণীর মুখ 

পদখার জনে প্রতাপ অর্বে সামলন এচগল ়ে পগললন না, পর্ব দূরত্ব পরলখ র্সললন।  

  

িুরানিই র্ের র্ ়েস্ক এে খরখলর, সচক্র ়ে, গান্ধীর্াদী সমাজলসর্েলে এেজন 

সািংর্াচদে প্রশ্ন েলরচেললন, আপনার আলত্মাৎসলগবর সর্ র্োপারটাই পতা রু্ঝলুম, চেন্তু 

আপচন র্েচক্তগত জীর্লন এত েলঠার সিং ম পালন েরললন েী েলর? এমনচে আপনার 

গুরু গান্ধীজীও পতা েল ়েেচট পরীক্ষা-চনরীক্ষা… 

  

উত্তলর পসই মহৎ র্েচক্তচট পহলস র্ললচেললন, মানুলষর চিতার পতা পোলনা েচর্ ওলঠ না, 

তার পোলনা পরেডবও োলে না, তরু্ পতামালে এেটা সচতে েো র্চল র্ার্া।  প্রা ়ে ষাট 
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র্ৎসর পোলনা নারীর সলে সহর্াস েচরচন, পসটা ইোেষত েহ্মি ব র্ললত পালরা।  চনলজলে 

পদলবর জনে উৎসগব েলরচে।  পসখালন আর পোলনারেম র্েচক্তগত োমনা-র্াসনার স্থ্ান 

না োোই উচিত, পেননা, নারী এলল চর্ষ ়ে-সম্পচত্তর পমাহও এলস পলড়ে।  চেন্তু এখলনা, 

এই র্ল ়েলসও পোলনা রূপর্তী স্ত্রীললাে পদখলল মলন হ ়ে, অনে পুরুষরা দূলর সলর োে, 

পস আমার পালব দােঁড়োে, আমার সলে দুলটা েো র্লুে এই ইলেটালে তুচম েী র্ললর্, 

র্ার্া, সিং ম না পলা ? 

  

খর্লরর োগলজ এই চর্র্রণচট পলড়েই প্রতালপর মলন হল ়েচেল, সুললখার সলেও আমার 

চঠে ঐ রেম সম্পেবই চেল।  সুললখা চন ষলত দুলটা েো র্লললই চতচন র্ড়ে আনন্দ 

পপলতন।  ঐ র্ষদ্ধ র্ড়ে সািংঘাচতে েো র্লললেন।  তলর্, িুরানিই র্ের র্ল ়েলসও এমন 

আোঙ্ক্ষা োলে? 

  

হাজরা পমালড়ে পনলম প্রতাপলে খাচনেটা হােঁটলত হললা।  পাতাল পরললর জনে এচদেোর 

রাোর এখলনা লণ্ড ণ্ড অর্স্থ্া।  পিনা জা ়েগাগুললা অলিনা লালগ।  প্রলতেেচট মানুষই প  

সমালজ র্াস েলর, পসই সমালজর চনরতর সমাললািনাও েলর  া ়ে মলন মলন।  এই ালর্ই 

জনমত চজচনসটা চনিঃবল্ গলড়ে ওলঠ।  প্রতাপ  াঙা রাো চদল ়ে হােঁটলত হােঁটলত মলন মলন 

র্ললত লাগললন, এত পদচর হ ়ে পেন, সর্ চেেু চঠেঠাে হলত এত পদচর লালগ পেন? 

  

তােঁর মনটা আজ মালঝ মালঝ উৎফুি হল ়ে উঠলে,  চদও হালো ফুরফুলর ন ়ে, তলা ়ে 

তলা ়ে রল ়েলে এেটা প্রে্ন  অচ মালনর চর্রুদ্ধতা, অর্বে চতচন চনলজও সলিতন নন পস 

র্োপালর।  আজ চর্লেললর নতুন রেলমর আোব তােঁর অজালতই তােঁর মনটালে এেটা 

নদীর পজা ়োর- ােঁটা ়ে রূপাতচরত েলরলে।  

  

চর্মানচর্হারীর র্াচড়ের সামলন এলস প্রতাপ েমলে পগললন।  চতচন পতা এখালন আসলত 

িানচন।  পোো ়ে প লত পিল ়েচেললন? হোেঁ, র্াচড়ে পেলে পর্রুর্ার সম ়ে এের্ার প লর্চেললন 

গোর ধালর চগল ়ে সূ বাে পদখলর্ন।  অনেমনস্ক ালর্ পনলমলেন হাজরা ়ে।  র্াচড়েলত এো মন 
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চটেচেল না।  গোর ধালর িুপ েলর র্লস োেলত খারাপ লালগ না, ওখালন র্ড়ে এেটা 

পিনাশুলনা োরুর সলেও পদখা হ ়ে না।  

  

পসই নেবাল আমলল খুর্ পর্ামার্াচজ হলতা এই গচলর মলধে।  এের্ার পর্ব র্ড়ে রেলমর 

িুচরও হল ়েচেল।  চর্মানচর্হারীর র্াচড়ের সামলনর ফােঁো জা ়েগাটা আর পনই, চতচন তখন 

এেটা উেঁিু পােঁচিল তুলল চদল ়েলেন।  র্ড্ড পর্মানান পদখা ়ে।  র্াচড়েটার আচদ নেবার সলে 

এই পদ ়োললর–পঘরালটাপ এলের্ালর খাপ খা ়েচন, চেন্তু উপা ়েই র্া েী, এটা সামচ ়েেতার 

দা ়ে।  প -লদলব অলধবলের পর্চব মানুষ শুল ়োলরর পখােঁ ়োলড়ের মতন খুপচরলত পোলনাক্রলম 

মাো গুেঁলজ োলে, পস পদলব এেটা সাধারণ চতনতলা র্াচড়েলেও দুলগব পচরণত েরলত হ ়ে।  

শুধু পােঁচিল ন ়ে, র্সালনা হল ়েলে এেটা পলাহার পগট, চন ুক্ত হল ়েলে এেজন দালরা ়োন।  

  

দালরা ়োনচট পগলটর োলে চেল না, পোো পেলে প ন প্রতাপলে পদখলত পপল ়ে োলে এলস 

এেটা লম্বা পসলাম চদল ়ে র্লললা, আো হো ়ে, সার্? 

  

প্রতাপ চনিঃবল্ সলর পড়েলত িাইচেললন।  এখন দােঁড়োলতই হললা।  চতচন মাো ঝােঁচেল ়ে 

র্লললন, হােঁ।  পতামালদর সর্ খর্র  াললা।  

  

পগলটর তালা খুললত খুললত দালরা ়োনচট জানাললা প  চর্মানচর্হারী র্াচড়েলত পনই।  র্ারু্ 

আর মা আজ সোললই েষষ্ণনগর পগলেন।  

  

পসই মুহূলতব প্রতালপর মুখ পদখলল মলন হলর্, পেউ প ন তােঁলে এেটা অচত চনষ্ঠুর, েটু, 

অপমানজনে েো র্লললে।  চর্মানচর্হারীর এখন র্াচড়েলত না-োোটা প ন এেটা 

চর্শ্বাসঘাতেতা।  প্রতাপ পোলনা খর্র চদল ়ে আলসনচন, চতচন ইদানীিং এ র্াচড়েলত  খন 

তখন আলসন না।  চতচন প  আজ আসলর্ন, তার পোলনারেম ইচেতও চর্মানচর্হারী 

পানচন।  প্রতালপর র্াচড়ের পটচললফান এেমাস ধলর খারাপ।  তরু্ প্রতাপ চর্কু্ষি হললন।  

তােঁর িচরত্রই প  এরেম।  চতচন  ার্ললন, চর্মান পেটিরনগলর পগলে, চনশ্চ ়েই গাচড়েলতই 

পগলে, এের্ার পতা পস আমার র্াচড়ে চগল ়ে চজলেস েরলত পারত, আচম  ালর্া চে না? 
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দালরা ়োনচট র্লললা, আইল ়ে, অন্দর আইল ়ে।  

  

দালরা ়োন জালন, চর্মানচর্হারী না োেললও প্রতালপর পলক্ষ এ র্াচড়েলত এলস র্সার র্াধা 

পনই।  প্রতাপলদর মতন পতা ন ়ে, এ র্াচড়েলত অলনে পলাে, সস্ত্রীে চর্মানচর্হারী 

েলোতার র্াইলর পগললও সদলর তালািাচর্ লাগান না।  

  

প্রতাপ র্লললন, না, আজ আর র্সলর্া না।  র্ারু্রা েলর্ চফরলর্ন? 

  

চর্মানচর্হারী চদন সালতলের জনে পগলেন শুলন প্রতাপ আরও দাহ পর্াধ েরললন।  চর্মান 

তােঁলে সলে চনল ়ে  ার্ার প্রোর্ প বত চদল না? প্রতালপর পলক্ষ এটাই চেল পর্ড়োলত  ার্ার 

প্রেষটির সম ়ে।  মমতা হচরিালর পগলেন, অতত দু’সিালহর মলধে পফরার পোলনা সম্ভার্না 

পনই।  প্রতালপর েলোতা ়ে োোর পোলনা প্রল ়োজন চেল না।  

  

চর্মান তােঁলে অর্ো েরলে? তাই  চদ হ ়ে, তা হলল আর রইললা পে? র্ষদ্ধ হলল েুেুর-

চর্ড়োললর গা পেলে পলাম খলস  ার্ার মতন মানুলষরও র্নু্ধর্ান্ধর্ খলস  া ়ে।  চনলজর 

স্ব ালর্র তীেতার জনেই প্রতালপর র্নু্ধ সিংগ্রহ খুর্ই েম।  পেউ  চদ তুলেমূলে র্ের্হার 

না েলর, সামানে অমলনাল ালগর  ার্ পদখা ়ে, তা হললই প্রতাপ তার সলে আর পোলনা 

সম্পেব রালখন না।  সম্পেব হারালত হারালত প্রতাপ প্রা ়ে চনিঃসে অর্স্থ্া ়ে পপৌেঁলে পগলেন।  

এর্ার পর্াধহ ়ে মমতালেও হারালত হলর্।  মমতার সলে প্রা ়েই মলতর অচমল হলে 

আজোল।  

  

প্রতাপ পফরার আলগই পপেন পেলে এেচট সরু, সুলরলা েণ্ঠ র্লল উঠল, প্রতাপোো! 

  

প্রতাপ মুখ চফচরল ়ে দুই পর্ানলে পদখললন পাবাপাচব।  টোচি পেলে পনলমলে, হালত 

অলনেগুচল পোলেট, চনশ্চ ়েই চনউ মালেবট পেলে এললা।  এলদর পদলখই প্রতালপর পক্ষা  

অলনেটা চমচলল ়ে পগল।  চতচন হালো স্বলর র্লললন, দুই প্রজাপচত, পোো ়ে, পোন োনলন 

চগল ়েচেলল? 
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রু্চলর পর্ব  ার  রত পিহারা হল ়েলে, রূপ অলনে খুলললে।  এেটা রাগী রাগী  ার্; 

স্ব ার্টা অর্বে আলগরই মতন উেল।  প্রতাপোোলে পস গুরুজন র্লল র্াড়োর্াচড়ে সম্মান 

েলর না।  পস র্লললা, নন্দন োনন।  এই, তুচম িলল  াচেলল প ? 

  

প্রতাপ র্লললন, র্াচড়েলত পেউ পনই শুনলাম।  তুই েলর্ এচল র্লম্ব পেলে? 

  

রু্চল র্লললা, পরশু।  োল আমার চটচ -লত এেটা পরেচডবিং আলে।  সুজন চসিং, 

পোলেটগুললা ধলরা না! প্রতাপোো, প তলর িললা।  

  

টোচির  াড়ো চমচটল ়ে চদল ়ে অচল হাচস হাচস মুখ েলর পিল ়ে আলে প্রতালপর চদলে।  হালো 

চঘ রলঙর বাড়েী পরা, পিালখ পসানাচল পফ্রলমর িবমা।  পিহারাটা এখলনা লম্বা, চেপচেলপ।  

  

রর্ীন্দ্রসেীত গাচ ়েো চহলসলর্ রু্চলর পর্ব খাচনেটা নাম হল ়েচেল, চেন্তু চর্ল ়ের পর তালে 

িলল প লত হললা র্লম্বলত।  তরু্ গালনর টালন পস প্রা ়েই আলস েলোতা ়ে।  মাত্র দু’মাস 

আলগও এের্ার এলসচেল।  

  

রু্চল র্লললা, আচম এর্ার দু’সিাহ োেলর্া।  এর্ার  াও ়ো হলর্ সুন্দরর্ন? তুচম র্ড়ে 

চমেুেে হল ়েলে আজোল।  খুর্ প  র্ললচেলল লি পজাগাড়ে েলর পদলর্!  

  

তুচম এো এো মালঝ মালঝ সুন্দরর্ন  াও! 

  

আলগরর্ার রু্চল  খন এলসচেল, তখন েো ়ে েো ়ে এেচদন সুন্দরর্ন পর্ড়োলত  ার্ার 

পচরেল্পনা হল ়েচেল।  অচল আর রু্চল দুই পর্ালনরই খুর্ উৎসাহ।  েলোতার এত োলে, 

তরু্ ওরা সুন্দরর্ন পদলখচন।  টাইগার প্রলজলক্টর এখন প  চডলরক্টর তার র্ার্া প্রতালপর 

সহেমবী চেললন, পসই সুর্ালদ প্রতাপ ললির র্ের্স্থ্া েলর পদলর্ন র্লল প্রচতশ্রুচত 

চদল ়েচেললন।  তারপর েোটা িাপা পলড়ে  া ়ে।  রু্চলর স্ব ার্ই এই, পস প্রেলমই 

অচ ল ালগর সুলর প্রশ্ন েুেঁলড়ে পদ ়ে।  

  

প্রতাপ র্লললন, তুই পতা আর আমালে মলন েচরল ়ে চদসচন।  
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রু্চল র্লল, আহা-হা, তারপর আর তুচম এললই না।  তুচম আমার আর পখােঁজও চনলল না! 

  

প্রতাপ র্লললন, তুই েলোতা ়ে এলস পতা আমার এেটু খর্র চনলত পাচরস।  তুই েখন 

আচসস, িলল  াস, আচম জানলতই পাচর না।  এখন প  অলনেদূলর োচে!  

  

অচল র্লললা, এমন চেেু দূর না! আমালদর ঐ  াদর্পুর  ার্ার পিল ়ে পতামার পলক্ষ 

এখালন আসা খুর্ সহজ।  র্ার্া র্লচেল, পতামার আজোল পাত্তাই পাও ়ো  া ়ে না! 

  

অচল র্লল, োল রাচত্তলর েষষ্ণনগর পেলে এেটা পটচলগ্রাম এলসচেল, র্ার্ালে তাই আজ 

সোললই তাড়োহুলড়ো েলর িলল প লত হললা।  র্ার্া এের্ার র্ললচেল,  চদ পতামালে খর্র 

পদও ়ো  া ়ে।  চেন্তু আজই দুপুলর পোলটব মামলা আলে, র্ার্ালে তার আলগ পপৌেঁেলত হলর্, 

সম ়ে চেল না।  

  

সমূ্পণব  ুচক্তগ্রাহে র্োখো।  অচল চঠেই রু্লঝলে প  চর্মানচর্হারী চেেু না জাচনল ়ে হঠাৎ 

েষষ্ণনগলর িলল পগলেন শুলন প্রতালপর মলন খটো লাগলর্।  েষষ্ণনগলরর সম্পচত্ত চনল ়ে 

চেেুচদন ধলর পর্ব বচরেী ঝাট িললে।  

  

রু্চল র্লল, পতামার নতুন র্াচড়ে পতা আচম পদচখইচন।  হাউস ও ়োচমবিং পাচটব পদলর্ না? োল 

চটচ  পস্টবন পেলে পতামার ওখালন প লত পাচর।  োচেমালে র্লল রাখলর্, ওেঁর হালত ততচর 

মটরশুচটর েিুচর খালর্া।  

  

প্রতাপ র্লললন, োল আসলত পাচরস।  চেন্তু পতার োচেমা এখালন পনই।  হচরিার পগলে।  

  

রু্চল সলে সলে  ুরু েুেঁিলে র্লললা, হচরিার পগলে পেন? এো?  

  

অচল র্লললা, মুচ্ন রা এখন হচরিালর োলে।  োচেমা পসখালন পগলেন।  

  

রু্চল তরু্ অর্াে  ালর্ র্লললা, োচেমা এো পগল পেন? প্রতাপোো, তুচম চনশ্চ ়েই 

োচেমার সলে ঝগড়ো েলরলে।  
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প্রতাপ হাসললন।  খাচনেটা পশ্ললষর সলে র্লললন, পতালদর োচেমা এখন  স্বাধীন।  এখন 

আর আমালে সলে চনলত িা ়ে না।  পবান, পতারা র্াজার টাজার েলর এচল, এখন চর্শ্রাম 

চনচর্, আচম আর এখন র্সলর্া না।  পলর এেচদন আসলর্া।  

  

রু্চল র্লল, আমালদর পমালটই চর্শ্রাম পনর্ার দরোর পনই।  তুচম র্সলর্ এলসা।  প্রতাপ 

র্লললন, আমার এেটা োজ আলে পর।  প লত হলর্! 

  

অচল প্রতালপর র্াহু েুেঁল ়ে র্লললা,  তই োজ োে, এেটু না র্লস প লত পারলর্ন না।  িা 

খালর্ন না? 

  

অচল পজার েরলল প্রতাপ দুর্বল হল ়ে পলড়েন।  এেমাত্র অচলই তােঁর ওপর পজার েরলত 

পালর।  

  

প্রতাপ র্লললন, িট েলর এে োপ িা পখল ়েই উঠলর্া চেন্তু! 

  

পদাতলা ়ে এলস অচফস ঘলর র্সললন প্রতাপ।  র্ড়ে হল ঘরটা ়ে পাচটববান চদল ়ে চতনলট 

পিম্বার েরা হল ়েলে।  তার মলধে এেটা পিম্বালর অচল র্লস।  র্ের্সা র্ড়ে হল ়েলে, েল ়েেজন 

েমবিারী রাখা হল ়েলে।  তারা পর্াধহ ়ে এেটু আলগই িলল পগলে।  িােচর পেলে চরটা ়োর 

েরার পর চর্মানচর্হারী অলনের্ার প্রতাপলে র্ললচেললন তােঁর অচফস 

অোডচমচনলস্ট্রবালনর  ার চনলত।  প্রতাপ চেেুলতই রাচজ হনচন।  প্রোর্টা উচড়েল ়ে চদল ়ে 

প্রতাপ র্ললন, এতোল িােচর েলরচে, এর্ার পচরপূণব েুচট উপল াগ েরলত িাই, রু্ঝলল! 

  

েোটা প  সচতে ন ়ে, তা প্রতাপও জালনন।  পোলনা রেম োজ না োেলল েচট উপল াগ 

েরাও  া ়ে না।  চেন্তু চর্মানচর্হারীর সলে পোলনারেম তর্ষচ ়েে সম্পলেব প লত িান না 

প্রতাপ, র্ই অনুর্াদও র্হুচদন র্ন্ধ েলর চদল ়েলেন।  

  

রু্চল র্লললা, এেটু র্লসা, োো, আচম আসচে ওপর পেলে।  
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অচল র্লললা, িা-টা আচম ততচর েলর আনচে।  জগদীব পনই, পারুললর মাল ়ের িা আমার 

পেন্দ হ ়ে না।  

  

প্রতাপ হাচসমুলখ তাোললন অচলর চদলে।  এর আলগর চদন পারুললর মাল ়ের ততচর িা 

পখল ়ে প্রতাপ প্রস্ন  হনচন, অচল চঠে মলন পরলখলে।  িাল ়ের র্োপালর প্রতাপ খুর্ পবৌখীন।  

  

অচলর সর্চদলে নজর।  এেসলে এত োজ েলর অচল, তরু্-তার পোলনা র্োপালরই লাচত 

পনই।  এখালন প্রোবনার অলনেখাচন দাচ ়েত্বই চনল ়েলে অচল, এেটা েলললজ পস আর্ার।  

ইিংচরচজর পলেিারার, আর্ার র্হরমপুর-মুচববদার্ালদর চদলে পোলনা এেটা সমাজলসর্া 

  

প্রচতষ্ঠালনর সলেও পস জচড়েত।  তরু্ তার সমল ়ের অ ার্ হ ়ে না।  প্রতাপ পর্ব চেেুচদন এ 

র্াচড়েলত না এললই অচল চনলজ পেলে পখােঁজ চনলত  া ়ে  াদর্পুলর।  এেচদন মমতা পর্ব 

অসুস্থ্ হল ়ে পলড়েচেললন, হঠাৎ রক্তস্রার্ শুরু হল ়েচেল, হাত-পা ঠাণ্ডা হল ়ে আসচেল।  প্রতাপ 

চদলবহারা পর্াধ েরচেললন, প -ডাক্তারচট এখন তােঁলদর পাচরর্াচরে চিচেৎসে, চতচন 

েুচটলত চগল ়েচেললন পুরীলত, পাড়োর এেজন নতুন ডাক্তারলে পডলেও প্রতাপ  রসা 

পাচেললন না।  র্াচড়েলত অনে পোলনা স্ত্রীললাে পনই, এইসর্ অসুলখ পুরুষ মানুষ েতটা 

েী েরলত পালর? চঠে পসই সমল ়ে উপচস্থ্ত হল ়েচেল অচল।  েল ়েে চমচনলটর মলধে পস 

সমে  ার চনল ়ে চনল।  এে ঘণ্টার মলধে এেটা নাচসবিংলহালম চনল ়ে  াও ়ো হললা মমতালে।  

আর পোলনা অসুচর্লধই হ ়েচন।  মমতা অলনে র্োপালরই চন বর েলরন অচলর ওপর।  

  

অেি র্ার্লু  খন এলসচেল, অচল তখন পাচলল ়ে পাচলল ়ে পর্ড়োলতা।  র্ার্লুর সলে হঠাৎ 

পদখা হল ়ে পগলল পস েো র্লললে চঠেই, চেন্তু পসই সর্ েোই অেবহীন, অর্বে বচমবলার 

সলে তার পর্ব  ার্ হল ়েচেল।  

  

িাল ়ের পপ ়োলা হালত চনল ়ে চফলর এললা অচল।  প্রতাপ তার চদলে এের্ার পিল ়েই 

অপরাধীর মন মাো নীিু েরললন।  
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২ চনউ জাচসব টানব পাইলের োলে 

চনউ জাচসব টানব পাইলের োলে গাচড়ে োমলত চসদ্ধােব এেটা চসগালরট ধচরল ়ে র্লললা, 

 দ্রললালের আসল নাম অ  ়েিরণ পদ।  েলোতা ়ে হোচরসন পরালড, মালন এখন প টা 

মহাত্মা গান্ধী পরাড, পসখালন োেলতন।  ওর র্ার্ার চেল োপলড়ের র্ের্সা।  পুলরালনা 

েলোতার সুর্ণবর্চণে, রু্ঝচল।  র্াচড়ের সর্াই তর্ষ্ণর্।   দ্রললাে পড়োশুনা েলরলেন 

স্কচটবিািব েলললজ।  ওেঁর এে ই ়োর ওপলর পড়েলতন সু াষ পর্াস, মালন পনতাজী সু াষ 

পর্াস।  

  

অতীন র্লললা, ওলর র্ার্া, তা হলল পতা অলনে র্ল ়েস।  তুই এতসর্ জানচল েী েলর? 

  

চসদ্ধােব গাচড়েলত আর্ার স্টাটব চদল ়ে র্লললা, আমার সলে এের্ার ওর পদখা হল ়েচেল।  

আউট অফ চেউচর ়েচসচট চগল ়েচেলাম আচম।  তারপর পবান, ফোনটাচস্টে গল্প।  ঐ 

অ  ়েিরণ পফােব ই ়োলর উলঠ পড়ো পেলড়ে চদললন, ফাইনাল পরীক্ষা চদল ়েও পর্াধ হ ়ে চডচগ্র 

পননচন, র্া এই রেম এেটা চেেু।  তখন চেচটব চবক্ষা র্ের্স্থ্ার চর্রুলদ্ধ এেটা স্বলদবী 

হাও ়ো চেল পতা! তােঁর র্ার্া তােঁলে এেটা স্বলদবী েম্পাচনলত িােচরলত ঢুচেল ়ে চদললন, 

ইন ফোেট এেজন র্াঙালীর ওষুধ েম্পাচন।  পসই েম্পাচনর োলজ তােঁলে মালঝ মালঝ 

এলাহার্াদ, লক্ষী, ঝােঁসী এই সর্ জা ়েগা ়ে প লত হলতা।  এর মলধে চতচন চর্ল ়ে েরললন, 

পেললপুলল হললা, রীচতমতন সিংসারী মানুষ, আর পােঁিজন র্াঙালী মধেচর্ত্ত প মন হ ়ে।  

িােচরলত পর্ব উ্ন চত েলরচেললন, চনজস্ব র্ের্সাও চেল, েলোতা আর এলাহার্ালদ উচন 

চনলজর পদাোনও েলরচেললন।  তলর্ মাো ়ে এেটু ধলমবর পপাো চেল।  পর্াটিরম র্াচড়ের পেলল 

পতা, মাে-মািংস পখলতন না, িাও পখলতন না, পঝােঁে চেল।  পুলজা-আচ্চার চদলে, পস রেম 

পতা অলনলেরই োলে।  প ৌর্লন উচন এের্ার এে র্নু্ধর পািা ়ে।  পলড়ে পগৌড়েী ়ে মলঠর এে 

সাধুর সলে পদখা েরলত  ান।  পগৌড়েী ়ে মঠ পোো ়ে জাচনস।  
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অতীন  ুরু েুেঁিলে র্লললা, আমরা আর্ার মঠ-মচন্দলরর পখােঁজ পরলখচে েলর্? পতালে 

এত পফচনল ়ে র্ললত হলর্ না।  োট ইট বটব।  

  

চসদ্ধােব র্লললা, র্োেগ্রাউণ্ডটা এেটু র্লল চনচে।  এটা চেন্তু এেটা চর্রাট পফলনালমনান, 

আমালদর জানা দরোর।  এ  ুলগ এরেম চরল ়েল লাইফ অোডল িার পস্টাচর েল্পনাওেরা 

 া ়ে না।  আচম পতালে এর চরচলচজ ়োস অোলেলটা পদখলত র্লচে না, অনে চদেটা প লর্ 

পদচখস।  ঐ পগৌড়েী ়ে মলঠর সাধু অ  ়েিরণলে র্ললচেললন, পতামরা চবচক্ষত  ুর্লেরা সারা 

পষচের্ী জুলড়ে শ্রীধিতনে মহাপ্র ুর র্াণী প্রিার েরলে না পেন? এটা এেটা উদ্ভট প্রোর্।  

পসই নাইচন্টন টুল ়েচন্টলজর েো, পদব পরাধীন, পসখানোর পেললরা সারা পষচের্ীলত 

তিতলনের র্াণী পবানালত  ালর্? পে শুনলর্? তা োড়ো অ  ়েিরণ সিংসারী মানুষ, 

ধমবপ্রিালরর দাচ ়েত্ব তােঁর ন ়ে।  তলর্, ঐ পগৌড়েীর মলঠর গুরুর েোর্াতবা তালে পর্ব ইমলপ্রস 

েলরচেল।  মালঝ মালঝ েলোতা ়ে এলল চতচন ঐ গুরুর সলে পদখা েরলতন।  র্ল ়েস র্াড়োর 

সলে সলে অ  ়েিরলণর ধলমবর চদলে পঝােঁে র্াড়েলত লাগললা, র্াচড়েলত পােঁিজনলে পডলে 

ধলমবর েো আললািনা েরলতন।  প মন চেেু চেেু র্ের্সা ়েীলদরও অর্সর সমল ়ে 

ধমবর্াচতে োলে, পসরেম র্ললত পাচরস।  ওেঁর স্ত্রী র্া পচরর্ালরর পলােজন এসর্ পেন্দ 

েরলতন না।  অ  ়েিরণ িা খান না, ওেঁর স্ত্রীর িা খুর্ চপ্র ়ে।  র্ষদ্ধ র্ল ়েলস, অ  ়েিরণ  খন 

সিংসার োড়েলর্ন চঠে েরললন, তখন তােঁর স্ত্রীর সলে চর্লেলদর োরণটা পর্ব মজার।  উচন 

স্ত্রীলে আলচটলমটাম চদললন, িা এর্িং স্বামী, এই দুলটার মলধে পতামালে এেটা পর্লে চনলত 

হলর্।  ওেঁর স্ত্রী হাসলত হাসলত উত্তর চদল ়েচেললন, তা হলল পতা স্বামীলেই োড়েলত 

  

অতীন র্লললা, ধোৎ! এই জনে পেউ র্উলে োলড়ে নাচে? শুধু িা খাও ়োর জনে  চদ পেউ 

র্উল ়ের ওপর রাগ েলর, তা হলল পতা রু্ঝলত হলর্, পস এেটা হামর্াগ! 

  

চসদ্ধােব পহলস র্লললা, শুধু ঐ জনেই র্উলে োলড়েনচন চনশ্চ ়েই।  আসলল পাচরর্াচরে 

জীর্নটাই তােঁর  াললা লাগচেল না।  পগৌড়েীর মলঠর পসই সাধু, নামটা  ুলল পগচে, মষতুের 

আলগ অ  ়েিরণলে র্লল চগল ়েচেললন,  ারা র্ািংলা আর চহন্দী জালন না, তালদর মলধে 

তিতনেলদলর্র আদবব প্রিার েরার জনে সিংসার পেলড়ে অ  ়েিরণ পসই োলজ পললগ 
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পগললন।  েলোতা পেলে িলল এললন চদচি, চর্না প ়েসার পোলনা পগস্ট হাউলস জা ়েগা 

পপললন পোলনা রেলম, পসখালন শুধু চনলজর পিটিরা ়ে র্োে টু গড়ে পহড’ নালম এেটা োগজ 

র্ার েরলত লাগললন ইিংচরচজলত।  চতচন এেলাই তার পলখে, সম্পাদে, প্রুফ চরডার 

আর পসলসমোন।  পোলনা িাল ়ের পদাোলনর সামলন রাো ়ে র্লস চর্চক্র েরলতন পসই 

পচত্রো, মালন পলােলে ধলর ধলর গোর্ার পিটিরা আর চে।   দ্রললালের র্ল ়েস তখন 

োপ্পা্ন -সাতা্ন ! 

  

অতীন র্লললা, এই রেম ক্ষোপালট ধরলনর পলাে চেেু োলে।  

  

চসদ্ধােব র্লললা, পর্ব চেেু োলে।  তারা এে সম ়ে হাচরল ়ে  া ়ে।  চেন্তু আশ্চ ব এই রু্লড়ো 

পলােচটর পজদ।  র্াচড়ে পেলে পতা প ়েসা েচড়ে চেেু পনন না, খাও ়োর চঠে পনই, বীলতর 

জামা োপড়ে পনই, তরু্ িাচলল ়ে প লত লাগললন এই পচত্রো।  পসই সলে  গর্দগীতার 

অনুর্াদ ও টীো রিনা েরলত লাগললন ইিংচরচজলত, পসগুললাও োপার্ার পিটিরা িাচলল ়ে 

প লত লাগললন।  

  

–ইিংচরচজ  াললা জানলতন? 

  

–পুলরালনা আমললর চর্-এ পাব পলালেরা ইিংচরচজ পমাটামুচট জানলতা।  পর্াম্বাচস্টে ধরলনর 

ইিংচরচজ।  ঐ সর্ োপার্ার জনে চতচন চিচঠ চললখ চর্চ ্ন  পলালের োলে সাহা ে িাইলতন।  

চিচঠ।  চলখলত পারলতন প্রিুর, অলনলের সলে সরাসচর পদখাও েরলতন।  সাধাচসলধ 

ধরলনর মানুষ, চনলজর পোলনা স্বােবরু্চদ্ধ পনই, এই সর্ পদলখ চেেু চেেু পলাে সাহা ে 

েরলতা।  তা োড়ো ধলমবর র্োপালর র্ের্সা ়েীরা মালঝ মালঝ টাো চদল ়ে চগলচট-চফ্র হলত 

িা ়ে।  

  

–অোই েী েরচেস, রাইট টানব চনলত হলর্ না এখালন? 
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–এর পলররটা।  টালনল চদল ়ে  ালর্া।  টাইম পস্কা ়োলরর োলে আমালে এেটু োমলত হলর্, 

রু্ঝচল।    ়ে পনই, পতালে চঠে সম ়ে এ ়োরলপাটব পপৌেঁলে পদলর্া।  তুই আর্ার েলর্ িা ়েনা 

 াচেস? 

  

–এই পতা েোনাডা পেলে চফলরই।  োডব উইলে।  

  

–এর্ার েলোতা ঘুলর আসচর্ নাচে? 

  

–েী েলর েলোতা ়ে  ালর্া? েম্পাচনর োলজ মাত্র পােঁি চদন োেলর্া সািংহাইলত।  চটচেট 

পদলর্  া ়ো পটাচেল ়ো।  ওচদে পেলে ইচণ্ড ়ো  াও ়োর পস্কাপ পোো ়ে? এখন েুচটও পাও ়ো 

 ালর্ না।  

  

–আমার িা ়েনাটা  াও ়ো হ ়েচন।  অচফস পেলে আমালে এের্ার হিংেিং পাঠালর্ শুনচে।  

পদচখ  চদ পতার চট্রপটার সলে টোগ েরলত পাচর, তা হলল আচমও ওখান পেলে এের্ার 

ঘুলর আসলর্া।  তুই পতা আলগ দু’ র্ার িা ়েনা পগচেস, অতীন, ওলদলবর গ্রাম-ট্রাম চেেু 

ঘুলর পদলখচেস? 

  

–এেগাদা োজ চনল ়ে  াই, চনিঃশ্বাস পফলার সম ়ে োলে না।  িাইনীজরা োলজর র্োপালর 

র্ড়ে খুেঁতখুেঁলত, প -লোলনা চডচসবান পনর্ার আলগ অতত চতনর্ার ঝাচলল ়ে পনলর্।  পবান 

চসদ্ধােব, রলণর এেটু জ্বর িললে দু’ চদন ধলর, আচম েল ়েেচদন োেলর্া না, তুই এেটু 

খর্র চনস।  জাচনস পতা বচমবলা েী রেম ঘার্লড়ে  া ়ে।  

  

–নীপা র্লললে বচমবলার োলে চগল ়ে এই উইে এণ্ড পস্পণ্ড েলর আসলর্।  আমালদর 

পোটলর্লা ়ে এরেম েত জ্বর হলতা, মার্ার্ারা মাোই ঘামালতা না।  ও র্ ়ে! দোখ, সামলন।  

চর্রাট জোম।  

  

–পেন টালনল চনলত পগচল! চর্লেললর চদেটা ়ে প্রলতেেচদন টালনললর মুলখ জোম হলে।  
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চসদ্ধােব পরচডওটা িাচলল ়ে ট্রাচফে-সিংর্াদ পবানার পিটিরা েরললা।  পসরেম পোলনা পঘাষণা 

পনই, তাহলল অর্স্থ্া চর্লবষ   ়োর্হ ন ়ে।  নীলির পলল ললর রাো ়ে গাচড়েগুললা র্াম্পার টু 

র্াম্পার পঠলে োেললও এে এের্ার এেটু এেটু নড়োিড়ো েরলে।  

  

পপেন চদলে পহলান চদল ়ে চসদ্ধােব র্লললা, র্াচে গল্পটা শুনচর্? 

  

অতীন র্লললা, পসই রু্লড়ো পলােচট অোলমচরোলত এললা েী েলর? 

  

চসদ্ধােব র্লললা, পস্রফ ইো বচক্তলত।  এ োড়ো পোলনা র্োখো পনই।  িাল ়ের পদাোলনর 

সামলন চ চন চনলজর পচত্রো চফচর েরলতন, পসই র্েচক্তচট প্রা ়ে পলনলরা র্ের ধলর পলালের 

োলে পিল ়ে-চিলত পচত্রো ও গীতার অনুর্াদ খলণ্ড খলণ্ড োচপল ়ে িাচলল ়ে  ার্ার পর 

এেচদন  ার্ললন, এই সর্ চতচন পচশ্চমী মানুলষর মলধে প্রিার েরলত  ালর্ন।  টাো 

প ়েসা চেেু পনই, েী েলর  ালর্ন তার চঠে পনই, তরু্ চঠে েরললন  ালর্ন।  এে সম ়ে 

র্ের্সা-টের্সা েলরলেন পতা।  পসইজনে চতচন োলজর র্োপালর খুর্ পমেচডেোল।  

পাসলপাটব, চপ ফমব,  াও ়ো-আসার  াড়ো, এসলর্র পিল ়েও পর্চব ইম্পটবোন্ট চ সার র্ের্স্থ্া 

েরা।  উচন মালঝ মালঝ র্ষন্দার্লন চগল ়ে োেলতন, পসখালন আগরও ়োল র্লল এেজন 

র্ের্সা ়েীর সলে পচরি ়ে চেল।  পসই আগরও ়োললর পেললর নাম পগাপাল, পস ইচিচন ়োর, 

োলে পপনচসল াচন ়োলত।  এই আগরও ়োললে ধলর তার পেললর োে পেলে আনাললন 

এেটা স্পনসরবীপ।  তালত চ সার সমসো পগল।  পাসলপাটবও পাও ়ো পগল।  এর্ার চটচেট।  

চতচন িলল এললন পর্াম্বাইলত, পদখা েরললন শ্রীমতী সুমচত পমারারচজর সলে।  এই 

মচহলাচট পে জাচনস? 

  

অতীন র্লললা, চবচপিং টাইেুন না? 

  

–দোটস রাইট।  চসচন্ধ ়ো চস্টমবীপ লাইলনর এেজন মাচলে।  এই মচহলা অ  ়ে পদ-লে 

গীতার অনুর্াদ োপর্ার জনে এের্ার চেেু টাো চদল ়েচেললন।  চতচন তােঁর প্রোর্ শুলন পতা 

এলের্ালর হােঁ।  ধুচত আর ফতু ়ো পরা প্রা ়ে সত্তর র্েলরর এে র্ষদ্ধ এো এো অোলমচরো ়ে 

ধমব প্রিার েরলত প লত িা ়ে।  পে এর েো শুনলর্, পে এলে পাত্তা পদলর্? এই র্ষদ্ধ র্ল ়েলস 
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ঐ ঠাণ্ডার পদলব চগল ়ে পর্লঘালর মরলর্ নাচে? চেন্তু উচন নালোড়ের্ান্দা।  উচন  ালর্নই।  পবষ 

প বত শ্রীমতী পমারারচজ ওেঁলদর লাইলনর এেটা জাহালজ অ  ়েিরলণর জনে এেটা সীট 

েলর চদললন।  এেটা সুটলেস, এেটা োতা আর চেেু চিলড়ে-মুচড়ে চনল ়ে উচন উঠললন 

জাহালজ।  ওেঁর ধারণা চেল, আলমচরো ়ে গরু-শুল ়োর োড়ো আর চেেু পাও ়ো  া ়ে না।  

  

–আলমচরো ়ে  তচদন োেলর্ন, ততচদলনর খার্ার সলে এলনচেললন? 

  

–তা জাচন না।  আচম এলদলব আসার মাত্র দু র্ের আলগ উচন এেটা জাহালজ পিলপ 

ব্রুেলীন পপালটব নামললন।  েপালল চতলে োটা, পগরু ়ো পপাবাে, গলা ়ে েণ্ঠীমালা, হালত 

জলপর মালা, পাল ়ে সাদা রর্ালরর জুলতা, আমালদর পদলব প মন পাও ়ো  া ়ে, এলদলব 

ওরেম জুলতা পেউ পদলখ চন, ওরেম চর্চিত্র পপাবালের মানুষও এরা পদলখচন।  ওেঁর 

পলেলট মাত্র আটটা ডলার আর সলে গাদা খালনে পসই চনলজর পলখা র্ই; পপাটব পেলে 

পর্চরল ়ে ডান চদলে না।  র্ােঁ চদলে প লত হ ়ে তাও জালনন না।  এেজন সত্তর র্ৎসলরর র্ষদ্ধ 

এত দূর চর্লদলব এলসচেললন চেলসর  রসা ়ে? চেন্তু ওেঁর ধারণা, উচন অোলমচরো জ ়ে 

েরলত এলসলেন।  

  

–পরশুচদন মোনহাটলন েল ়েে হাজার পেলললমল ়ে নািলত নািলত চমচেল েলর রাো জোম 

েলর চদল, চট চ -লত দারুণ ে ালরজ চদল ়েলে, চেেু পেলল আর্ার মাো ়ে চটচে পরলখলে 

পদখলুম, এতগুললা অোলমচরোন পেলললমল ়েলে উচন দলল টানললন েী েলর? সচতে ঐ 

রেম ালর্ এো এলসচেললন? 

  

–পসই জনেই পতা এত সচর্োলর র্লচে।  এটা এেটা চদগচর্জ ়ে োচহনী।  মাত্র আট ডলার 

পলেলট চনল ়েই এলসচেললন।  প্রেম চেেুচদন পসই আগরও ়োললর পেলল পগাপাল 

পপনচসল াচন ়োর র্াটলার নালম এেটা পোট্ট জা ়েগা ়ে ওেঁলে আশ্র ়ে পদন।  পগাপাললর র্উ 

আর্ার আলমচরোন পমল ়ে।  ওলদর দুচট পেলললমল ়ে।  চনলজলদর অোপাটবলমলন্ট এরেম 

এেজন পলােলে রাখা মুবচেল।  পগাপাল তাই ও ়োই এম চস এ হলস্টলল এেটা ঘর  াড়ো 

েলর চদল ়েচেল।  চদলনর পর্লা অ  ়েিরণ পগাপাললর র্াচড়েলত এলস চনলজ রা্ন া েলর 
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পখলতন।  ইচণ্ড ়ো পেলে উচন এেটা েুোর এলনচেললন, প  রেম চটচপেোল পপতললর 

েুোর পাও ়ো  া ়ে, তালত উচন ডাল, তরোচর রা্ন া েরলতন।  পগাপাললর র্উ সোচলর 

উচন মন জ ়ে েলরন ঐ রা্ন া চদল ়ে।  সাদাচসলধ চনরাচমষ রা্ন া পতা এরা েখলনা খা ়েচন।  

অলনে পলাে এত চর্চিত্র সাধুলে পদখলত আসলতা।  নোড়ো মাো ়ে পর্াস্টম র্ার্াজীলদর 

মতন োপলড়ের টুপী, সলে সর্ সম ়ে উচন ওেঁর োতাচট রাখলর্নই।  ওর আর এেটা গুণ 

চেল, স্মষচতবচক্ত খুর্  াললা চেল।  আমালদর পদলবর অলনলেই সালহর্লদর নাম শুলন এেটু 

পলরই  ুলল  া ়ে।  অনে োরুর সলে পচরি ়ে েরালত পগলল নাম  ুলল  া ়ে।  উচন চেন্তু 

 ার সলেই পচরি ়ে হলল, প্রলতেলের নাম মলন রাখলতন, রাো ়ে পদখা হলল নাম ধলর 

ডােলতন।  

  

অতীন চজলেস েরললা, তুই এত চডলটইলস জানচল েী েলর? 

  

চসদ্ধােব র্লললা, আমার পেৌতূহল হল ়েচেল র্ললই পখােঁজ খর্র চনল ়েচে।  

  

ট্রাচফলের জট এেটুখাচন খুলললে, গাচড়েগুললা আর্ার েেলপর গচতলত িললত শুরু 

েলরলে।  সামলন-লপেলন প্রা ়ে ব পােঁলিে গাচড়ে, চেন্তু এেটাও হলনর ব্ পনই।  চসদ্ধােব 

গাচড়ে িালালত িালালত র্াচে োচহনীটা র্লল পগল।  

  

মাসখালনে র্াটলালর োোর পর অ  ়েিরণ রু্ঝললন প  পগাপাললর ওপর পর্চব িাপ 

পদও ়ো চঠে হলর্ না।  তা োড়ো ওখালন চতচন দু এেটা র্ক্তষতা চদললও তােঁর আরও অলনে 

র্ড়ে পক্ষত্র দরোর।  এর মলধে চতচন অোলমচরোর জীর্ন াত্রা চেেুটা রু্লঝ চনল ়েলেন।  চতচন 

িলল এললন চনউ ই ়েেব।  পসখালন োেলর্ন পোো ়ে? এর মলধেই চতচন ডািঃ রামমূচতব চমশ্র 

নালম এেজলনর পখােঁজ পপল ়েচেললন।  চিচঠ চললখ প াগাল াগ েলরচেললন এই রামমূচতব 

চমশ্রর সলে।  এর র্ল ়েস অলনে েম, স্মাটব গাই, সাদা স্নোেস্ আর পনহরু জোলেট পলর, 

েোর্াতবা ়ে খুর্ তুলখাড়ে আর েটফলট।  অোলমচরোনলদর মতন েো ়ে েো ়ে ওহ হাউ 

লা চল, চেিংর্া ইজনট ইেঁট চর্উচটফুল র্লা চবলখ চনল ়েলে।  এর আর্ার এেটা ‘হঠল াগ 

স্টুচডও আলে।  অেবাৎ চহ পসলস ইচি ়ো।  মালঝ মালঝ  ারতী ়ে গান র্াজনার উৎসর্ েলরন, 
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রচর্বঙ্করলে আনান ইতোচদ।  ইচন চেেুচদলনর জনে আশ্র ়ে চদললন অ  ়েিরণলে।  

অ  ়েিরলণর তখনোর নাম অর্বে শ্রীঅ  ়েিরণারচর্ন্দ  চক্তলর্দাত স্বামী।  পলর আর 

এেটা নাম হ ়ে প্র ুপাদ।  এই দু’জলনর চেন্তু পর্চবচদন র্নললা না।  রামমূচতব চমশ্র আধুচনে 

বহুলর ধরলনর মা ়োর্াদী।  আর প্র ুপাদ  চক্তর্াদী, েষষ্ণ ক্ত।  প্র ুপাদ রামমূচতব চমলশ্রর 

দ ়ো ়ে পর্চবচদন োেলত িাইললন না।  চনজস্ব এেটা ঘর  াড়ো েরললন।  খুর্ই পোট্ট, খুপচর 

মতন ঘর, তারই  াড়ো র্াহাত্তর ডলার।  পসটাই হললা তার েষষ্ণ মচন্দর, পসখালন চতচন 

েীতবন গান আর  ক্তলদর উপলদব পদও ়ো শুরু েরললন।  

  

অতীন চজলেস েরললা, র্াহাত্তর ডলার  াড়ো, তা োড়ো চনজস্ব খাও ়ো-দাও ়োর চেেু খরি 

পতা চেলই।  উচন পস প ়েসা পপলতন পোো ়ে? 

  

চসদ্ধােব র্লললা, ঐ প  র্ইগুললা চতচন সলে এলনচেললন, পসগুললা ঘুলর ঘুলর চর্চক্র 

েরলতন।  চেেুলতই চতচন চনরুৎসাচহত হন।  সামলনর মাস েী েলর িললর্ তার চঠে পনই, 

তরু্ চতচন েষষ্ণ মাহাত্মে প্রিার িাচলল ়ে প লত লাগললন পতলজর সলে।  ডিঃ চমলশ্রর সলে 

োোর সম ়ে চেেু ইচি ়ো সম্পলেব, ইচি ়োন চফলসচফ সম্পলেব ইন্টালরলস্টড পলাে তােঁলে 

চিলনচেল।  তা োড়ো োলেই চেল পোরাডি নালম এেটা পরলোরােঁ, পসখালন আসলতা লম্বা 

িুল আর দাচড়েও ়োলা র্াউণু্ডলল পোেরারা, তারা পেউ েচর্ আেঁলে, পেউ র্াজনা র্াজা ়ে, 

পলর এলদরই র্লা হলতা চহচপ।  এই পোেরারা এেজন দু’জন েলর আসলত লাগললা তােঁর 

োলে।  প্র ুপাদ প  েরতাল র্াচজল ়ে েীতবন েরলতন, ঐটালেই তারা এেটা নতুন ধরলনর 

গান র্লল মলন েলর আগ্রহী হললা, তা োড়ো চ ল ়েৎনামী  ুলদ্ধর ো ়ো ়ে এরা খুেঁজচেল এেটা 

চেেু নতুন দববন।  

  

প্র ুপালদর চনজস্ব চজচনসপত্র চেেুই প্রা ়ে চেল না, এে ট্রাঙ্ক  চতব র্ই, এেটা  াঙা টাইপ 

রাইটার আর  ক্তরা চদল ়েচেল এেটা পটপ পরেডার।  এেচদন পসই ঘলরই িুচর হল ়ে পগল।  

পিালররও েী েরুণ অর্স্থ্া! প্র ুপাদ তখন পসল চন্ট পসলেি চস্ট্রলটর পসই অোপাটবলমন্ট 

পেলড়ে উলঠ পগললন র্াওরী অিলল।  হাল ব নালম এেটা পেললর এেটা অোচটলের ঘর চেল 

ওখালন, পস েোচললফাচনব ়ো ়ে িলল  ালে র্লল প্র ুপাদলে ওখালন চর্না প ়েসা ়ে োেলত 
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চদল ়ে পগল।  অর্বে, পসখালন পডচ ড অোললন নালম আর এেটা পেললও োেলর্।  ঐ 

পডচ ড আর্ার পনবালখার, প্রা ়ে আধ পাগল।  

  

র্াওরীলত তুই েখলনা পগচেস, অতীন? আমরা সলন্ধর পর পসখালন প লত   ়ে পাই।  চনউ 

ই ়েলেবর ও ়োল্ডব এচর ়ো হলে ঐ র্াওরী,  ত রালজের মাতাল, লুলম্পন, পিার-লজালচ্চার, 

পর্বোলদর আড্ডা।  পনবালখাররা পপ লমলন্টর ওপলর শুল ়ে োলে।   খন তখন মাঝ রাো ়ে 

েুচর মারামাচর হ ়ে।  প্র ুপালদর প ন পসসর্ র্োপালর পোলনা  ূলক্ষপই পনই।  এেটা পর্ব 

র্ড়ে ঘর পপল ়ে পসখালন চতচন ধূপ ধুলনা জ্বাচলল ়ে প্রলতেে সলন্ধলর্লা েীতবন আর গীতাপাঠ 

িাচলল ়ে প লত লাগললন।  আলে আলে চ ড়ে র্াড়েলত লাগললা তােঁর োলে।  ঐ েীতবলনর 

জনেই পেলললমল ়েরা পর্চব আলস, তারাও পিেঁচিল ়ে পিেঁচিল ়ে হলর েষষ্ণ গা ়ে।  

  

পাড়োর মাতাল,  র্ঘুলর চেিংর্া খুলনরা প্র ুপাদলে পোলনাচদন চডসটার্ব েলরচন।  এই 

অদু্ভত পিহারার স্বামীজীলে তারা র্রিং সমীহই েরলতা।  উচন এো এো র্াজার েরলত 

প লতন, রাো ়ে সেললর চদলে তাচেল ়ে চমচটির েলর হাসলতন, পেউ চেেু চজলেস েরলল 

চর্নীত ালর্ উত্তর চদলতন।  তােঁর েীতবলনর আসলর চদন চদন  লক্তর সিংখো র্াড়েলত 

লাগললা।  প্র ুপাদ চঠে েরললন, পসই ঘরটালেই রাধােষলষ্ণর মচন্দর র্ানালর্ন।  চেন্তু 

চর্পদ এললা অনে চদে পেলে।  

  

ঐ প  পডচ ড অোললন র্লল এেচট পেলল ঐ ঘলর োেলতা, পস এমচনলত চেল চনরীহ, 

েীতবন গান েরলতা, প্র ুপালদর উপলদব মন চদল ়ে শুনলতা।  চেন্তু সাঙ্ঘাচতে পনবার দাসত্ব 

চেেুলতই োড়েলত পারচেল না।  গােঁজা, এল এস চড, অোমলফটামাইনস-এর পনবা চদন চদন 

র্াচড়েল ়েই  াচেল।  ঐ পনবার পঝােঁলে পসও উগ্র হল ়ে উঠলত।  এে এেসম ়ে স্বামীজীলে 

মারলত প ত।  এেচদন ঘলর আর পেউ পনই, ঐ পডচ ড হঠাৎ চর্েট হুিংোর চদল ়ে স্বামীজীর 

সামলন এলস দােঁড়োললা, তার পিাখ দুলটা চহিংস্র পশুর মতন।  প্র ুপাদ তালে পর্াঝালত 

পগললন, পোলনা ফল হললা না, তার তখন চেেুই পর্াঝার মতন অর্স্থ্া পনই।  প্র ুপাদ িার 

তলার চসেঁচড়ে প লঙ পনলম এললন রাো ়ে।  চনজস্ব চজচনসপত্র চেেুই আনললন না।  

অোলমচরো ়ে আসর্ার ন মাস পলর চতচন আর্ার আশ্র ়ে হাচরল ়ে পলে নামললন।  
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এরপর চতচন েী েরলর্ন? এেচটই উপা ়ে আলে।  তার পদলব পফরার চটচেট আলে, চতচন 

আর্ার জাহালজ পিলপ র্লস পড়েলত পালরন।  অলনেক্ষণ চতচন রাো ়ে রাো ়ে ঘুলর 

পর্ড়োললন।  চেন্তু সত্তর র্েলরর র্ষদ্ধচট চেেুলতই হার মানর্ার পাত্র নন।  এলদলব এলসলেন 

েষলষ্ণর নাম প্রিার েরলত,  তক্ষণ প্রাণ োেলর্, ততক্ষণ চতচন পস পিটিরা িাচলল ়ে  ালর্ন।  

ঐ অোচটলের ঘলর তােঁর আর চফলর  াও ়োর রুচি পনই।  চতচন তােঁর েীতবলনর আসলরর দু 

িারজন  লক্তর সলে প াগাল াগ েরার পিটিরা েরললন।  এলদর মলধে এেজন হলে 

মাইলেল গ্রান্ট, সেীত চবল্পী চহলসলর্ তার খাচনেটা নাম হল ়েচেল, ইস্টানব চফললাসচফর 

প্রচত তার আগ্রহও চেল, পস এচগল ়ে এললা সাহা ে েরলত।  ‘চ ললজ  ল ়েস’ পচত্রো পেলে 

র্াচড়ে  াড়োর চর্োপন পদলখ পস পসলেণ্ড এচ চনউল ়ের এেটা খাচল পদাোন ঘর  াড়ো 

েলর পফলললা র্নু্ধ র্ান্ধর্লদর োলে িােঁদা তুলল।  পদাোন ঘরটার র্াইলর এেটা সাইনলর্াডব 

ঝুললে, তালত পলখা মোিললস চগফট।  প্র ুপাদলে সলে েলর পসখালন চনল ়ে চগল ়ে পস 

র্াচড়ে  াড়োর এলজলন্টর সলে েো র্ললে, প্র ুপাদ পসই এলজন্টলে চনলজর অনুর্াদ েরা 

 াগর্লতর চতন খলণ্ডর এেটা পসট উপহার চদললন চনলজর নাম চললখ।  প ন চতচন ঐ 

র্াচড়ের দালালচটলে মহামূলের্ান চেেু চদল ়ে ধনে েরলেন।  তারপর গম্ভীর ালর্ তােঁলে 

র্লললন, আমরা এখালন েষষ্ণ ার্নামষত সিংঘ স্থ্াপনা েরলর্া, আপচন হলর্ন।  তােঁর প্রেম 

অচফচব ়োল ট্রাচস্ট।  

  

অতীন পহলস উঠলতই চসদ্ধােব আর্ার র্লললা, অোেিু ়োচল তাই হল ়ে চেল।  পলা ়োর ইস্ট 

সাইলড আমরা প  র্াচড়েটা ়ে এে সম ়ে োেতাম পতার মলন আলে? তুই প্রেম এলদলব 

এচল, পসই র্াচড়ে পেলে এই পসলেণ্ড অোচ চনউল ়ের র্াচড়েটা পর্চব দূর ন ়ে।  ঐ পদাোন 

ঘরচটলতই প্রচতচষ্ঠত হললা ইসেন, ইন্টারনোবনাল পসাসাইচট ফর েষষ্ণ েনবাসলনস।  

পেউ পেউ র্ললচেল, সিংস্থ্াচটর নাম পহাে গড়ে েনবাসলনস, এলদলবর পলাে তা হলল 

সহলজ রু্ঝলত পারলর্।  প্র ুপাদ পজার চদল ়ে র্লললন, চতচন এলদলবর মানুষলে েষলষ্ণর 

নাম জানালত এলসলেন, চতচন ঐ নামই রাখলর্ন।  ঐ পদাোনঘর আর তার পপেলনর 

অোপাটবলমন্টটা হললা এেটা আশ্রলমর মতন।  পসখালন  াত-ডাল-িাপাচট-চনরাচমষ 
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তরোচর রা্ন া েলর খা ়ে, প্রােবনা আর েীতবলনর সম ়ে সর্াই জুলতা র্াইলর খুলল আলস, 

পেউ পসখালন পনবা েরলত পারলর্ না, এমন চে চসগালরটও পখলত পারলর্ না, পসই র্ষলদ্ধর 

এই সর্ েলঠার চন ়েম অোলমচরোন পেলললমল ়েরা পমলন চনল পেন? চদন চদন তােঁর  লক্তর 

সিংখো র্াড়েলত লাগললা।  এেচদন পসখালন সদলর্লল এললন অোললন গীনর্াগব।  তারপর 

চতচন  ক্তলদর চনল ়ে ও ়োচবিংটন পালেব হলরেষষ্ণ গান গাইলত প লত শুরু েরললন।  

  

গাচড়ে ঢুলে পলড়েলে চলিংেন টালনললর মলধে।  সমুলদ্রর নীলির এই সুড়েে উজ্জ্বল 

আললােমালা ়ে সাজালনা, গাচড়েগুললা এখন েুটলে তীে গচতলত, পোলনা এেটা গাচড়ে  চদ 

হঠাৎ পেলম  া ়ে তা হলল পর পর েতগুললা গাচড়েলত প  ধাক্কা লাগলর্ তার চঠে পসই।  

তরু্ সর্াই পোলট।  

  

চসদ্ধােব র্লললা, এখন অোলমচরোর প্রা ়ে প্রলতেে বহলর ইসেলনর মচন্দর আলে।  

েোনাডা, ইউ পে, ফ্রান্স, জাপান, পোো ়ে পনই? এেটা চর্রাট ধমবী ়ে এমপা ়োর র্ললত 

পাচরস।  এেজন মধেচর্ত্ত র্াঙালী ওষুধ র্ের্সা ়েী রু্লড়ো র্ল ়েলস এলস এত র্ড়ে এেটা 

র্োপার েী েলর েরললা? 

  

অতীন র্লললা, এর সােলসস পস্টাচরটা খুর্ই িমেপ্রদ চঠেই।  চেন্তু এর্ার র্ল পতা চসদ্ধােব, 

এ সম্পলেব পতার এত আগ্রহ পেন? তুই ধলমবর চদলে ঝুেঁলেচেস নাচে? 

  

চসদ্ধােব র্লললা, আচম ধমব-টমব চেেু রু্চঝ না।  তা চনল ়ে মাো ঘামাই না।  আচম র্োপারটা 

পদখচে অনে অোিংগল পেলে।  এই প্র ুপাদ এেলা চনিঃসম্বল অর্স্থ্া ়ে এলসচেললন এলদলব।  

চেন্তু চনলজর স্টোণ্ড পল ়েন্ট পেলে এে িুলও নলড়েনচন।  এই মািংসাবী জাতলে ইচন র্াধে 

েলরলেন চনরাচমষ পখলত।  এলদলব এত পসেসু ়োল পারচমচস লনস, অেি ইচন  ক্তলদর 

আলদব চদল ়ে পরলখলেন অধর্ধ প ৌন সিংসগব িললর্ না।  এর  ক্তলদর নাম পদন মুেুন্দ, 

হ ়েগ্রীর্, েুব, েমলা, অনুরাধা।  পুরুষরা মাো নোড়ো েলর, পমল ়েরা বাচড়ে পলর।  এগুললা 

পতা শুধু হুজুগ ন ়ে।  অোলমচরোন হুজুগ দু িার মাস, র্ড়ে পজার এে র্ের োলে।  শুধু 

হুজুলগ এতখাচন আত্মতোগ চে সম্ভর্? পসই তুলনা ়ে আমরা েী েরচে? আমরা এলদলব 
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এলসই চনলজর নামটা র্দলার্ার জনে র্েে হল ়ে পচড়ে।  অচফলস আমালে সর্াই সীড র্লল 

ডালে।  আচম চনলজও পটচললফান তুলল র্চল, সীড চস্পচেিং।  পতার মলন আলে অতীন, 

এের্ার এেটা ইন্টারচ উল ়ের সম ়ে এেটা সালহর্ পতার নামটা র্দলার্ার জনে র্ললচেল 

র্লল তুই েীরেম রাগারাচগ েলরচেচল? এখন।  পতার সালহর্ পতাে আদর েলর মোজ 

র্লল।  আমরা টাই না পলর অচফস  াও ়োর েো চিতাই েরলত পাচর না।  এমন চে 

চনলজলদর মলধে র্লসও আমরা সর্ সম ়ে পদলবর চনলন্দ েচর।  আমালদর পদব েত পনািংরা, 

েত দাচরদ্রে, পদলবর গ নবলমন্ট েত েরাপ্ট প ন ওলদলব প  আমরা জল্চে, পসই 

পচরি ়েটা  ত তাড়োতাচড়ে মুলে পফলা  া ়ে ততই  াললা।  আমরা পেলল-লমল ়েলদর সলে 

ইিংচরচজলত েো র্চল, ওরা মাতষ াষা পত পবলখই না, র্াপ-মাল ়ের পদব সম্পলেব চেেু 

জানলত িা ়ে না।  অেি ঐ রু্লড়ো পলােচট পুলরা  ারতী ়ে োলিার িাচপল ়ে চদলে এলদলবর 

হাজার হাজার পেলল-লমল ়ের মলধে।  

  

অতীন গম্ভীর ালর্ র্লললা,  ারতী ়ে োলিার ন ়ে, ধমব।  তুই এটা রু্ঝলত পারচেস না 

পেন? ধলমবর আচফলম লক্ষ লক্ষ পলােলে আজও উ্াদ েরা  া ়ে।  আমরা প  ধমবলে 

চরলজক্ট েলরচে, ওল ়েলস্ট পসই ধমবই এখন  াললা দালম চর্চক্র হলে।  

  

–আমরা ধমবলে চরলজক্ট েলরচে? ইচণ্ড ়ো ়ে ধমব পনই।  তুই পাগল নাচে? তুই চনলজর পদবটা 

 াললা েলর চিনচলই না।  

  

–ইচণ্ড ়ো ়ে ধমব চনল ়ে মাতামাচত পনই, পস েো র্লচে না।  র্লচে আমালদর েো।  এখালন 

প -ধরলনর পেলললমল ়েরা এই প্র ুপালদর ধমব চনল ়ে মাতামাচত েরলে, আমালদর পদলবর 

পসই ধরলনর চবচক্ষত পেলললমল ়েরা চে ধমব চনল ়ে মাো ঘামা ়ে।  এখালন ইসেলনর প  সর্ 

চমচেল হ ়ে, তালত পোলনা ইচণ্ড ়োন পতা পদখলত পাই না, সর্ই পতা সালহর্-লমম।  

  

– ারা র্ািংলা-চহন্দী জালন না, অেবাৎ চর্লদবীলদর োলে েষষ্ণ নাম প্রিালরর দাচ ়েত্ব চনল ়ে 

উচন এলসচেললন।  
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–পেন,  ারা র্ািংলা-চহন্দী জালন, তারা সর্াই চে েষষ্ণ নাম জপ েলর? তারা আলগই উদ্ধার 

পপল ়ে পগলে? 

  

–পমলটচর ়োচলচস্টে পচশ্চম জগলত  চক্তধমব েড়োর্ার েত চনল ়েচেললন উচন, পগাটা পষচের্ীর 

দাচ ়েত্ব ওেঁলে চনলত হলর্ তার পোলনা মালন পনই।  

  

–এলদর চমচেলল আচম ব্লোেলদরও পদচখ না।  এলদলব োললা মানুষরাই র্চিত, চনপীচড়েত 

পশ্রণী।  তালদর উদ্ধার েরার জনে রু্চঝ প্র ুপালদর পোলনা মাোর্েো পনই।  

  

–এটা এেটা চপচেউচল ়োর র্োপার।  এলদলবর চনলগ্রারা দলল দলল মুসলমান হ ়ে।  দোখ 

না, পেচস ়োস পল মহম্মদ আলী হল ়ে পগল।  আরও অলনলেই।  ওরা চহন্দু ধলমবর চদলে 

পঘেঁষলত িা ়ে না।  স্বামী চর্লর্োনন্দরও চে পোলনা চনলগ্রা  ক্ত চেল অেি পহা ়োইটরা চহন্দু 

চফলজচফলত এত আগ্রহ পদখা ়ে পেন পে জালন? 

  

–এটা পমালটই চপচেউচল ়োর ন ়ে।  চসম্পল।  মুসলমানলদর ধলমব, ইসলালম পর্চসে 

চপ্রচন্সপল হল সমভ্রাাতষত্ব, সর্ মুসলমালনরই ইেু ়োল রাইটস রল ়েলে, চনলজলদর দাচর্ 

আদাল ়ের জনে তারা লড়োই েরা ়ে চর্শ্বাসী।  

  

–মুসলমানলদর মলধে রু্চঝ গচরর্ র্ড়েললালের চর্ল দ পনই? খুর্ পর্চব মাত্রালতই আলে।  

মুসলমানরা রু্চঝ চনলজলদর মলধে লড়োই েলর না? এত চসমপল ন ়ে।  

  

–আচম র্লচে, পর্চসে চপ্রচন্সপললর েো।  চহন্দু ধলমবর পর্চসে চপ্রচন্সপল হলে তোগ, মা ়ো, 

পারললৌচেে মুচক্ত, এই সর্।  এই চপ্রচন্সপালগুললা  ারতী ়ে চহন্দুলদর অললরচড র্ালরাটা 

র্াচজল ়ে চদল ়েলে।  আলর,  ারা পখলত পা ়ে না, মাোর ওপর পরাদ র্ষচটির আটোর্ার মতন 

এেটা োদ পনই, তালদর আর্ার তোগ, মুচক্ত েী পর? এেোলল  খন প্রিুর প ালগর 

র্োপার চেল, তখন তোলগর প্রশ্ন এলসচেল।  এলদর এখন পসই অর্স্থ্া।  পষচের্ীলত পহা ়োইট 

পরস এখন সমে ক্ষমতা দখল েলর আলে, এলদর মলধে চেেু পলাে প াগ দববলন লাত 
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হল ়ে পগলে।  তালদর োলে এই চফললাসচফ খাচনেটা অোচপল েরলর্ তালত আর আশ্চ ব 

েী! 

  

–তুই র্ড্ড পসাজা েলর পদখচেস পর, অতীন।  এেজন রু্লড়ো পলাে পুলরালনা ধরলনর 

ইিংচরচজলত এলদর তর্ষ্ণর্ দববন পর্াঝাললা, তালতই সর্াই পমলত পগল? তুই প্র ুপালদর 

অোচি লমলন্টর চসগচনচফলেন্স রু্ঝলত পারচেস না।  

  

–আচম রু্ঝলত পপলরচে, পতার েী হল ়েলে।  এেজন র্াঙালী এলস এলদলব এতগুললা মঠ-

মচন্দর র্াচনল ়েলেন, এত র্ড়ে এেটা অগানাইলজবলনর পহড হল ়েলেন, তুই তালতই মুগ্ধ 

হল ়ে পগচেস।  আচম এতটা গুরুত্ব চদলত পারচে না।  ধলমবর নাম েলর প  প্রচতষ্ঠানই পহাে, 

পসটা ক্রমব আর এেটা পসট হল ়ে উঠলর্, অোফেুল ়েন্ট পশ্রণীর বলখর পখলা হলর্ চেিংর্া 

অনে ধলমবর সলে লাঠালাচঠ লাগলর্।  আচম মলন েচর, ধমবলে এলের্ালর চনমূবল েরলত না 

পারলল এই পষচের্ীর মানুলষর মুচক্ত পনই।  

  

–এসর্ পতার পগােঁড়োচমর েো অতীন।  তুই অনে অোিংলগলটা এলের্ালর পদখচেস না।  আচম 

মলন েচর, পচশ্চমী জগৎ অস্ত্রবস্ত্র চদল ়ে আর র্ের্সা চদল ়ে এতচদন আমালদর জ ়ে েলর 

পরলখচেল, এখন প্রািেলদলবর এেজন এলস আমালদর দববন চদল ়ে এলদর জ ়ে েরলে।  

ইসেলনর অলনে পেলল পমল ়ে প্র ুপালদর জনে জীর্ন চদল ়ে চদলত পালর।  উচন অর্বে 

জীর্ন চদলত র্ললতন না েখলনা।  ওেঁর মলত, এই ধমব পষচের্ীলত এেটা  ুদ্ধচর্লরাধী বাচতর 

র্াণী প্রিার েরলর্।  তুই ধলমবর ওপর এত খাপ্পা পেন? মানুষ  চদ ধলমবর োলে বাচত পা ়ে, 

তালত আপচত্তর েী আলে? স্বােবপর চেিংর্া মতলর্র্াজরা অনে ালর্ ধমবলে র্ের্হার েলর, 

চেন্তু পসটা পতা ধলমবর পদাষ ন ়ে।  পোচট পোচট মানুষ এখলনা প  ধলমবর োলে আস্থ্া ও 

সাত্বনানা পা ়ে, পসটা পতা চমলেে ন ়ে।  

  

–পতার পদখচে মাোটা এলের্ালর পগলে।  তার সলে তেব েলর লা  পনই।  তুই  া, ওলদর 

দলল চ লড়ে পড়ে, দীক্ষা চনল ়ে িোলা হল ়ে  া।  অর্বে দোখ, পতালে ওরা আর্ার দলল পনলর্ 

চে না।  
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–আচম দীক্ষা চটক্ষা পনর্ার েো  াচর্ না।  চেন্তু প্র ুপালদর সমে পেচর ়োরটা স্টাচড েলর 

আমার এেটা অদু্ভত চফচলিং হল ়েলে।  এেজন মানুষ চনলজর চর্শ্বাসলে আেঁেলড়ে ধলর এতদূর 

পতা উঠলত পপলরলে? আর আমরা েী েরচে? আমালদর পতা পোলনা চেেুলতই চর্শ্বাস 

পনই।  অনর্রত টাো পরাজগার েরচে আর খরি েরচে।  দু’ র্ের অতর গাচড়ে র্দলাচে, 

র্াচড়ে চেনচে, এই চে জীর্ন? আমার এই এেটা েমলপ্লি পপল ়ে র্লসলে।  আচম চঠে 

েলরচে পদলব চফলর  ালর্া।  তারপর  া হ ়ে পতাে।  এলদলব দাসত্ব েরা আর  াললা লাগলে 

না।  

  

চসদ্ধােবর মুলখর চদলে তাচেল ়ে পহলস পফলল অতীন র্লললা, োল রাচত্তলর েতটা মাল 

পটলনচেস! এখলনা হোিং ও ার োলটচন মলন হলে? পসর্ার চে অচ েতা হল ়েচেল, পতার 

মলন পনই? আর্ার পর্াোচম েরচর্? 

  

চসদ্ধােব র্লললা, আচম চঠে েলরচে, আর্ার চফলর চগল ়ে এেটা এিলপচরলমন্ট েরলর্া।  

  

বহলর দু এেটা োজ পসলর চসদ্ধােব অতীনলে নাচমল ়ে চদল ়ে পগল পজ এফ পে 

এ ়োরলপালটব।  আজ েোিংেস গীচ িং পড-র েুচট, অতীনলে প লত হলর্ চবোলগা।  তার 

োইলটর এখলনা পদচর আলে, তাড়ো চেেু পনই।  লাউলি র্লস পস হোণ্ড র্োগ খুলল জরুচর 

ফাইলটা র্ার েরললা।  এই চর্জলনস চডলটা চঠে মতন েরলত পারললই অতীলনর আর 

এেটা প্রলমাবন হলর্ই।  

  

পোলটর পলেট পেলে পোট্ট েোলেুললটারটা র্ার েলর রাখললা র্ােঁ হালত।  এটা এমনই 

অল েস হল ়ে পগলে প  প -লোলনা অঙ্ক পদখললই হাত চনবচপব েলর।   চদও ফাইলল 

অঙ্কগুললা সর্ই আলগ পেলে েরা আলে চন ুবল  ালর্।  

  

অতীলনর মন র্সলে না।  চনউ ই ়েলেব ইসেলনর চমচেললর জনে ট্রাচফে জোম এেটা র্ড়ে 

ঘটনা, সর্ োগলজ প্রেম পাতার খর্র হল ়েচেল, পসই প্রসেটা এের্ার তুললতই চসদ্ধােব 

লম্বা গল্প পফেঁলদ র্সললা।  চসদ্ধােব প  এই সর্ ধমবী ়ে র্োপার চনল ়ে এতখাচন আগ্রহী হল ়ে 

পলড়েলে, তা অতীলনর ধারণাই চেল না।  সর্ সম ়ে হাচস-ঠাট্টা আর ফক্কচড়ে েরা স্ব ার্ 
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চেল চসদ্ধােবর।  এটা র্দলল পগলে গত র্ের পসই ঘটনার পর।  পদব পেলে চনলজর র্ার্া 

আর মালে এলন চনলজর োলে পরলখচেল চসদ্ধােব।  এখন ও র্ড়ে র্াচড়ে চেলনলে, পোলনা 

অসুচর্লধ চেল না।  চসদ্ধােবর র্ার্া এেটা েলললজর চহচস্ট্রর অধোপে চেললন, পড়ে ়ো মানুষ, 

এখালন চতচন পড়োশুলনা চনল ়েই োেলত পারলতন, চেন্তু হঠাৎ গাচড়ে িাপা পলড়ে মারা 

পগললন।  অোেচসলডন্ট ইজ অোেচসলডন্ট।  পদলব চে অোেচসলডন্ট হ ়ে না? পেউ গাচড়ে 

িাপা পলড়ে মলর না? েলোতা ়ে  া ট্রাচফলের অর্স্থ্া…।  এলদলব ফােঁো রাো ়ে দুদবাত 

স্পীলড গাচড়ে িলল, চসদ্ধােবর র্ার্া এো এো পহেঁলট পর্লরালতই র্া চগল ়েচেললন পেন? তাও 

হাইওল ়ে চদল ়ে… 

  

চেন্তু তারপর আর চসদ্ধােবর মা চেেুলতই এলদলব োেলত িাইললন না।  এলের্ালর অরু্ঝ 

হল ়ে পগললন।  চসদ্ধােবর আর  াই পর্ান পনই।   দ্রমচহলা এো এো েলোতা বহলর এেটা 

েোলট পেলে েী আনন্দ পালর্ন? চেন্তু চতচন োরুর েোই শুনললন না।  পজার েলরই চফলর 

পগললন পদলব।  চসদ্ধােব পত খুর্ আঘাত পপল ়েচেল।  ওর স্ত্রী নীপাই নাচে মালে ধলর রাখলত 

পালরচন।  হ ়েলতা েোটা চঠে ন ়ে।  নীপা অলনে পিটিরা েলরচেল।  চনলজর মালে চসদ্ধােব 

চনলজই  চদ পর্াঝালত না পালর, তা হলল নীপা আর েী েলর তােঁর মত পফরালর্।  

  

এখন চসদ্ধােব চে  ার্লে, এলদব পেলে পাততাচড়ে গুচটল ়ে চফলর চগল ়ে মাল ়ের োলে 

োেলর্? র্ো পসচন্টলমন্ট! নীপার ইলে-অচনলের মূলে পদলর্ না, পেলল-লমল ়ের সুচর্লধ 

অসুচর্লধর েো।  চিতা েরলর্ না? 

  

চসদ্ধােবর র্ার্া বাত, চনরীহ ধরলনর মানুষ চেললন, প্রা ়ে েোই র্ললতন না।  অতীলনর সলে 

দু’ চতনর্ার পদখা হল ়েলে, চেন্তু পেমন আলেন,  াললা আলেন োড়ো আর পোলনা েোই 

হ ়েচন।  র্ই পড়ো োড়ো আর পোলনা র্োপালর উৎসাহ চেল না।  এইটাই অতীন রু্ঝলত পালর 

না, এলদলব েত েী পদখার আলে, এত রেম চমউচজ ়োম, আটব গোলাচর, চেল ়েটার, 

পর্ড়োর্ার েত জা ়েগা, তরু্ পসসর্ পদখলত ইলে েলর না? ইচতহালসর অধোপে, চেন্তু 

ইচতহাস চে শুধু র্ইল ়ের পষষ্ঠা ়ে? তােঁর স্বাস্থ্ে  াললা চেল, শুধু শুধু প্রাণটা চদললন।  
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ইসেলনর প্র ুপালদর েো শুলন অতীন পতমন চেেু মুগ্ধ হ ়েচন।  তার র্াঙালী র্াঙালী।  

র্াচতে পনই।  ধমবী ়ে গুরুরা পষচের্ীর পোলনা উপোর েরলত পালর, এেো পস চেেুলতই 

মানলত পারলর্ না।  র্ার্ার মষতুের পর চসদ্ধােব পর্ব দুর্বল হল ়ে পলড়েলে, ঐ  চক্তপালদর 

মলধে পস চে ফাদার চফগার খুেঁজলে? 

  

ঐ সর্ শুনলত শুনলত র্ার র্ার পদলবর েো মলন পলড়ে  াচেল।  

  

শুধু েলোতা নামটা এের্ার পেউ উচ্চারণ েরললই অলনেগুললা েচর্ ফুলট ওলঠ পিালখর 

সামলন।  

  

অতীন প  আলগ দু’ র্ার িীলন পগলে, পস েো মা-র্ার্ালে জানা ়েচন।  মা অতত  ার্লতন, 

িীলন পগললই অতীন এের্ার চনশ্চ ়েই েলোতা ়ে ঘুলর আসলর্।  ওেঁরা পর্ালঝন না প  চপচেিং 

পেলে েলোতা ়ে  াও ়োর পিল ়ে চনউ ই ়েেব পেলে েলোতা ়ে  াও ়ো পসাজা।  েুচট 

পাও ়োটাই সর্লিল ়ে বক্ত।  

  

চসদ্ধােব আর পস এেসলে পদলব পাোপাচে চফলর  াও ়োর পিটিরা েলরচন? ওিঃ, পসই 

অচ েতার েো  ার্ললই এখলনা চজ টা পতলতা হল ়ে  া ়ে।  পদলব পলাোল পট্রনগুললা 

সর্ সম ়ে  চতব োলে, দরজার োলে দােঁচড়েল ়ে এেদল পলাে র্লল, জা ়েগা পনই, জা ়েগা 

পনই।  সারা পদবটাই প ন অতীন আর চসদ্ধােবলে সর্ সম ়ে এই েোটাই শুচনল ়েলে, জা ়েগা 

পনই, জা ়েগা পনই! 

  

এমালজবচন্সর পর ইচন্দরা গান্ধী পহলর পগললন ইললেবালন, তারপর পচশ্চম র্ািংলা ়ে 

র্ামফ্রন্ট পাও ়োলর এললা।  সমে রাজধনচতে র্ন্দীলদর মুচক্ত পদও ়ো হললা, পপচণ্ডিং পোটব 

পেসগুললাও তুলল পনও ়ো হল ়েচেল।  অতীন পচলচটেোল চপ্রজনার চেল না, তার নালম চেল 

মাড়োর িাজব।  চেন্তু চর্মানচর্হারী েী প ন েললেৌবল েলর অতীলনর পেসটাও পচলচটেোল 

পেলসর মলধে পফলল চদল ়ে উইেড্র েচরল ়ে চনল ়েচেললন।  পর্ইল জাম্প েরা ়ে র্োপারটাও 

পিলপ পদও ়ো হল ়েচেল।  প্রতাপ খুর্  াললা রেম পখােঁজ খর্র চনল ়েচেললন, অতীলনর পদলব 

পফরার আর পোলনা ঝুেঁচে চেল না।  অতীন পতা পসই সুল ালগর অলপক্ষালতই চেল।  
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প্রল ়োজলনর পর্চব পত।  পস এেচদনও পেলে প লত িা ়েচন অোলমচরো ়ে।  বচমবলাও এে 

েো ়ে রাচজ হল ়ে চগল ়েচেল।  তখনও রণ জ্া ়েচন।  অনীতার পােঁি র্ের র্ল ়েস, তার 

পলখাপড়োর পোলনাই অসুচর্লধ হও ়োর েো ন ়ে।  চেন্তু েলোতা ়ে এেটা ঐটুেু পমল ়েলে 

 াললা স্কুলল  চতব েরাই প  চর্রাট সমসো, তা চে অতীন েখলনা  ার্লত পপলরচেল? 

  

েলোতা ়ে চফলর অতীন পদলখচেল, পস প  বহরটালে চিনলতা, পস বহরটাই আর পনই, 

প ন এে অনে েলোতা।  

  

পসচলমপুলর র্ার্া-মাল ়েরা প  অত পোট এেটা েোলট োলেন, তা-ও অতীন এতচদন চিচঠ 

পলড়ে রু্ঝলত পালরচন।  তালদর োলীঘালটর র্াচড়েলত পসই তুলনা ়ে অলনে পর্চব জা ়েগা 

চেল।  পস  াই পহাে, এেখানা ঘলর গাদাগাচদ েলর োেলতও অতীলনর আপচত্ত চেল না।  

ঐ রেম ালর্ পতা েত পলােই োলে।  পস অোলমচরো পেলে চফলরলে র্লল চে অনেলদর 

মাো চেলন চনল ়েলে? র্ার্া-মাল ়ের সলে োোর জনেই পতা চফলর আসা।  

  

বচমবলার েটির হচেল র্লট চেন্তু মুলখ পস েো প্রোব েলরচন।  বচমবলা ধুললা আর পধােঁ ়ো 

সহে েরলত পালর না, অতীন র্ললচেল, আলে আলে মাচনল ়ে নাও।  আমালদর জীর্লনর 

অলধবলের পর্চব সম ়েই পতা আমরা এই ধুললা-লধােঁ ়োর মলধে োচটল ়ে পগচে, এখালনই 

মানুষ হল ়েচে, আর্ার সর্ অল েস হল ়ে  ালর্।  

  

বচমবলা অর্বে জামলসদপুলরর পমল ়ে, পসখানোর র্াতাস েলোতার পিল ়ে অলনে 

পচরষ্কার, জামলসদপুলর পগলল বচমবলা  াললা োেলতা।  অতীন চটসলো-লত এেটা িােচরর 

অফার পপল ়েও পন ়েচন, পস োেলত পিল ়েচেল েলোতালতই।  পস চগল ়ে চেল প্রতাপ 

মজুমদালরর পচরর্ালরর দুই পেললর বূনেস্থ্ান পূণব েরলত।  

  

ওিঃ, ড্রাগ চরসািব পলর্লরটচরর পসই িােচর।   ার্ললই এখলনা বরীরটা চর চর েলর।  পেউ 

মন চদল ়ে োজ েরলর্ না, অনেলদরও োজ েরলত পদলর্ না।  োজ না েলরও মাইলন চনলত 

চর্লর্লে লালগ না োরুর।  এেজন  চদ  াললা ালর্ োজ েরলত িা ়ে, তা হলল পসটা প ন 

তার অপরাধ, অনেরা তালে চনল ়ে ঠাট্টা-ই ়োচেব েলর।  অতীনলে তার সহেমবীরা েো ়ে 
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েো ়ে র্ললতা, মবাই, আপনালদর অোলমচরো ়ে ওসর্ িলল! ঐ ‘আপনালদর অোলমচরো’ 

শুনললই অতীলনর গা জ্বালা 

  

আর ষষবা।  েত রেম পনািংরা ধরলনর ষষই প  হ ়ে।  চসদ্ধােবরও এেই রেম অর্স্থ্া 

হল ়েচেল।  চসদ্ধােব র্ললতা, মাইচর, চনষ্কাম ষষবা োলে র্লল পদলখচেস? আমালে ষষবা 

েরলল অনে এেজলনর পোলনা লা  পনই, তার লাইন আলাদা, তার পোলনা প্রলমাবন 

হলর্ না, তরু্ পস আমার পপেলন লাগলর্, আড়োলল আমার চনলন্দ েরলর্।  এটা চনষ্কাম ষষবা 

োড়ো আর েী? 

  

তরু্ সর্ অসুচর্লধই তুে েরলত পারলতা অতীন।  চেন্তু েলোতা ়ে তার র্নু্ধ পোো ়ে? 

চসদ্ধােব িােচর চনল ়েচেল দুগবাপুলর।  পেৌচবে আর পমপম, ওলদর পদলখ খুর্ দুিঃখ পপল ়েচেল 

অতীন।  সর্লিল ়ে পর্চব আঘাত চদল ়েচেল অচল।  

  

…চসচেউচরচট পিে-এর েল চদল ়েলে।  র্োগ গুচেল ়ে উলঠ দােঁড়োললা অতীন।  চটচেটটা হালত 

চনল ়ে ঘচড়ে পদখললা।  অলনেটা সম ়ে িলল পগল, োগজপত্র চেেুই পড়ো হললা না।  

  

চসদ্ধােব আর্ার পদলব পফরার েো  ার্লে।  মালঝ মালঝ এরেম  ার্ালুতা আলস,  াললা 

েলর ওলে েড়েলে চদলত হলর্।  পদব! দূলর োেললই তরু্ পদলবর েো  ার্লত  াললা 

লালগ।  

  

বচমবলা এ র্ের এের্ার পদলব পর্ড়োলত  ার্ার র্া ়েনা ধলরলে।  চতন র্ের আলগই বচমবলা 

পেলল পমল ়েলে চনল ়ে এের্ার পদলব ঘুলর এলসলে, পসর্ার অতীন  া ়েচন।  এ র্ের র্াচড়ে 

সারালত চগল ়ে অলনে খরি হল ়ে পগল, এর্ার আর  াও ়ো হলর্ না।  সামলনর র্ের পদখা 

 ালর্।  অতীলনর নাে চদল ়ে গরম প্রশ্বাস পর্রুলত লাগললা, পরামেূপ খাড়ো হল ়ে উঠললা।  

অচলর েো মলন পড়েলল তার এখলনা এরেম রাগ হ ়ে।  
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৩ পসগুন র্াচগিার অতর্ড়ে র্াচড়েটা 

পসগুন র্াচগিার অতর্ড়ে র্াচড়েটা এে সম ়ে নানা র্ ়েলসর মানুলষর েণ্ঠস্বলর ঝমঝম 

েরলত, এখন পসখালন েল ়েেচট মাত্র প্রাণী োলে।  মিুর র্ার্া বামসুল আলম পবষজীর্লন 

এলের্ালর র্দ্ধ উ্াদ হল ়ে চগল ়েচেললন।  অমন হাচসখুবী মানুষচটলে আর পিনাই প ত না।  

প -লোলনা ঘলর ঢুলেই চতচন পদৌলড়ে এে পোণা ়ে চগল ়ে পদ ়োল পঘেঁলষ র্লস পড়েলতন, 

 ার্খানা এই প  পপেন পেলে পোলনা বত্র তােঁলে আক্রমণ েরলত পারলর্ না।  পা দুচট 

সামলনর চদলে েচড়েল ়ে চদল ়ে মাচটলত ঠেলত ঠেলত বঙ্কাতুর মুলখ র্ললতন, ঐ আসলে, 

ঐ আসলে! 

  

অেি চতচন খর্লরর োগজ পড়েলতন, র্ই পড়েলতন, পিনা মানুষলদর চিনলত পারলতন।  

এেোললর নামজাদা উচেল, পড়োশুলনা েরা মানুষ, পসসর্ও চেেু প াললনচন, চেন্তু দব 

চমচনলটর পর্চব স্বা াচর্ে  ালর্ েো র্ললত পারলতন না।  অলনে চিচেৎসা েরালনা হললা।  

চেেুচদলনর জনে লিলনও পাঠালনা হল ়েচেল তােঁলে, পোলনা ফল হ ়েচন।  উ্াদ র্লল তােঁলে 

চেন্তু অর্ো েরার উপা ়ে চেল না, হঠাৎ হঠাৎ চতচন পোলনা গ ীর ধরলনর সতে উচ্চারণ 

েলর িমলে চদলতন সেললে।  েলোতা পেলে চফলর মিু  খন প্রেম তার র্ার্ালে 

েদমরু্চস েরলত  া ়ে, তখন বামসুল আলম র্লসচেললন চিলললোঠা ়ে পদ ়োলল পঠস 

চদল ়ে, লুচের েচষ আলগা হল ়ে পগলে, পঠােঁলটর েষ চদল ়ে পফনা গড়োলে, িকু্ষ দুচট পঘালালট, 

চর্ড়েচর্ড়ে েলর েী প ন র্ললেন আপন মলন, তরু্ চতচন চঠে চিনলত পারললন মিুলে।  

মিুর মুলখাচন দু’হালত ধলর পস্নহবীল চপতার মতন আলর্লগর সলে র্ললচেললন, চফরা 

আসলোস! আ ়ে, আ ়ে, পসানা মাই ়েো আমার।  সুখু চমঞা পোো ়ে? ওলর মিু, তুই 

পপালার নাম রাখলোস সুখু।  চেন্তু পতার েপালল সুখ নাই, তার েপাললও সুখ নাই! 

  

র্াচড়েসুদ্ধ পলাে এরেম অলকু্ষলণ েো শুলন আেঁতলে উলঠচেল, পেেঁলপ উলঠচেল মিুর রু্ে।  
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পবখ মুচজর্ প চদন সপচরর্ালর চনহত হললন, পসচদন আলম সালহর্ এে সাঙ্ঘাচতে 

 চর্ষেিাণী উচ্চারণ েলরচেললন।  র্াচড়ের অনে পলালেরা  খন   ়ে-চর্্ল েলণ্ঠ নানা রেম 

আললািনা েরলে, তখন চতচন হঠাৎ র্লল উলঠচেললন, এর্ার  ালর্ তাজউচদ্দন।  তস ়েদ 

নজরুল, মনসুর আহমদ, োমরুজ্জামান, এরাও খতম হলর্।  স্বাধীনতার জনে  ারা লড়োই 

েলরচেল, তারা পেউ োেলর্ না।  

  

পজলখানার মলধে সচতে সচতে পসই নষবিংস ঘটনা ঘটার দু’চদন আলগই বামসুল আললমর 

লাব প ারলর্লা  াসলত োলে র্াচড়ে সিংলগ্ন পুেুলরর পাচনলত।  পসটা দুঘবটনা না আত্মহতো, 

তা আর জানা  া ়ে চন।  

  

বামসুল আললমর পুত্র েনোলদর মলধে এখলনা পর্েঁলি আলে পােঁি জন।  দুই চর্র্াচহতা েনো 

আলে চিটাগািং ও রাজবাহীলত।  এে পুত্র চর্লদলব।  র্াচড়েচটর মাঝখালন প্রািীর তুলল দুচট 

 াগ েরা হল ়েলে।  মধেম পুত্র মওদুলদর স্ত্রী প ার্া ়েদার সলে তার বাশুচড়ের এলের্ালরই 

র্চনর্না হ ়েচন, চনতেচদন ঝগড়োঝাচটর র্দলল মুখ পদখালদচখ র্ন্ধ হও ়োই  াললা।  মাচলহা 

পর্গম চনলজর অিংব পষেে েলর চনল ়েলেন, তােঁর অনে পেলললমল ়েরা েখলনা ঢাো ়ে এলল 

পসই অিংলবই ওলঠ।  মিু রল ়েলে তার মাল ়ের সলে।  

  

মাচলহা পর্গলমর অিংবচটলতও পমাট পােঁিখাচন ব ়েনেক্ষ, দুচট র্ারান্দা, দুচট র্ােরুম, দুচট 

রা্ন াঘর, অলনেখাচন র্ড়ে উলঠান।  এচদলে োলে মাত্র চতনচট রমণী আর পুরুষ র্ললত 

মিুর পেলল সুখু, তার র্ল ়েস এখন সদে উচনব।  মাচলহা পর্গম এখনও পর্ব বক্ত সমেব 

আলেন।  চসেঁচড়ে চদল ়ে উঠলত নামলত তােঁর হােঁটু দুলটা মালঝ মালঝই প্রচতর্াদ েলর, তরু্ চতচন 

িুপ েলর র্লস োেলত পালরন না।  প্রা ়েই চতচন সলন্ধলর্লা োলদ উলঠ অনে অিংবচটর চদলে 

উৎসুে ন ়েলন তাচেল ়ে োলেন।  প ার্া ়েদা তার পেলললমল ়েলদরও এইচদলে আসলত পদ ়ে 

না।  মওদুদ মাল ়ের সলে পদখা েরলত আলস না।  মাচলহা পর্গম দুর পেলে তােঁর পেলল ও 

নাচত-নাতনীলদর এে ঝলে পদখলত পপললই তষচি পান।  এই তষচির সলে সলে তােঁর পিাখ 

চদল ়ে অশ্রুর ঢল নালম।  
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মিু এখন র্ািংলালদলবর নামেরা গাচ ়েো চর্লচেস র্ানু।  েখলনা পস পদাোনর্াজালর পগলল 

অল্প র্ ়েসী পেলললমল ়েরা তার অলটাগ্রাফ িা ়ে।  খর্লরর োগলজ তার েচর্ োপা হ ়ে, চট 

চ -লত প্রা ়েই পদখা  া ়ে র্লল তার মুলখাচন পচরচিত।  খুর্ প্রল ়োজন োড়ো মিু অর্বে র্াচড়ে 

পেলে েমই পর্লরা ়ে।  

  

মচনরালে পস চনলজর োলে এলন পরলখলে।  পোো ়ে  ালর্ পমল ়েটা, পেউ পতা ওর পনই।  

আলগ ও র্াচড়েলত োোর সম ়ে মচনরা  খন তখন েুলট রাো ়ে পর্চরল ়ে প ত, চতন িারচদন 

তার পোলনা পাত্তাই পাও ়ো প ত না।  তার দষঢ়ে ধারণা চেল, চসরাজুললে পস খুেঁলজ পালর্ই।  

এরেম এেটা দুচদবলনর পর পোলনা এেজন মানুষলে খুেঁলজ পপললও তালে প  আর চনলজর 

েলর পাও ়ো  া ়ে না, তা ও েী রু্ঝলর্! অর্বে চসরাজুল সচতেই পর্েঁলি আলে না তার মষতুে 

হল ়েলে, পস সম্পলেব সচঠে েলর পেউ চেেু র্ললত পালরচন।  পসই চর্ ীচষোর চদনগুচলর 

পােঁি সাত র্ের পলরও মচনরার মতন হাজার হাজার নারী আবা েলর র্লস চেল, তালদর 

চপ্র ়েজন হ ়েলতা চফলর আসলর্।  স্বাধীনতার  ুলদ্ধ প  েতজন বচহদ হল ়েলে আর েতজন 

চনরুলদ্দব, আজও তার চহলসর্ হললা না।  

  

সোল দবটা, স্বরচলচপ পদলখ এেটা নতুন গান তুললে মিু।  োমাল তালে জাপান পেলে 

এেটা অদু্ভত  ন্ত্র এলন চদল ়েলে, এই  ন্ত্র পেলে হারলমাচন ়োম, তানপুরা, এস্রাজ, 

চপ ়োলনা, পর্হালার সুর র্ার েরা  া ়ে।  পসই  ন্ত্রটা সম্পলেব মিুর মুগ্ধতা এখলনা োলটচন, 

প্রলতেেচদন পসটা র্াজালত র্সললই অর্াে হল ়ে জাপানীলদর রু্চদ্ধর েো  ালর্।  

  

এেটু পলরই পটচললফান পর্লজ উঠললা।  মিু শুধু মুখ তুলল তাোললা এের্ার, গান 

োমাললা না।  পস চনলজ পটচললফান ধলর না।  ওটা মচনরার োজ।  মচনরা এখন র্ললত পগলল 

তার প্রাইল ট পসলক্রটাচর।   চদও চট চ , চসলনমা, পরেডব পোম্পাচনর সলে প াগাল াগ ও 

পাওনা আদাল ়ের জনে মাললে নালম এেচট পেলললে মাইলন চদল ়ে রাখা হল ়েলে, পস সর্ 

র্াইলরর োজ েলর।  মাললে প্রচতচদন সোলল এলস চনলির ঘলর র্লস ঘণ্টাখালনলের জনে 

চিচঠপত্র পলখাললচখ েলর।  এই মালললের সলে মচনরার প্রা ়েই খটাখচট লালগ।  
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পফানটা েল ়েের্ার র্াজর্ার পর মচনরা েুলট এললা অনে ঘর পেলে।  পফানটা তুলল হোললা 

র্লার পর পস এেঝলে তাোললা মিুর চদলে।  অেবাৎ পস রু্চঝল ়ে চদল, মিুর উলঠ আসার 

দরোর পনই।  পর্ব র্েচক্তলত্বর সলে পস র্লললা, চর্লচেস র্ানু এখালন র্েে আলেন, েী 

েও ়োর আলে, আমালর র্ললন! 

  

ওপাব পেলে এেজন ধমে চদল ়ে র্লললা, এই মচনরা পাোচম েচরস না, মিুলর ডাে! 

  

মচনরা পিাখ র্ড়ে র্ড়ে েলর চজ  পেলট পফলললা।  এে হালত পফানটা িাপা চদল ়ে হাচসমুলখ 

র্লললা, োমাল সালহর্! 

  

র্াজনা র্ন্ধ েলর উলঠ এললা মিু।  তার মুলখ সামানে চর্রচক্তর ো ়ো ফুলট উঠললও 

োমাললে অগ্রাহে েরর্ার উপা ়ে পনই।  

  

মিু চরচস ারটা চনলতই োমাল র্লললা, গুড মচনবিং পর্গম সালহর্া, পমজাজ বরীফ আলে।  

  

মিু র্লললা, জী।  আজ চর্োল িারটার সম ়ে পরেচডবিং পতা? মলন আলে আমার।  োমাল 

র্লললা, পসইটা পতা েোনলসলড়ে! 

  

মিু র্লললা, েোনলসলড? আজ পরেচডবিং হলর্ না? 

  

োমাল র্লললা, আজ স্ট্রাইলের চদন না? সর্চেেু র্ন্ধ।  পোলনা ট্রান্সলপাটব পাও ়ো  ালর্ 

না।  
  

–আজ চেলসর স্ট্রাইে? 

  

–তুচম পস খর্রও রালখা না? পোন জগলত োলো! আজ সর্েটা অলপাচজবান পাচটব 

প্রচতর্াদ চদর্স পালন েরলে, গত বচনর্ার েুচমিা ়ে োত্রলদর উপর প  ফা ়োচরিং 

হললা…আচম মাললেলে র্লল চদল ়েচে আগামীোল স্টুচডও খাচল নাই।  পরেচডবিং হলর্ পরশু, 

পস খর্র পদ ়ে নাই? 
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–মাললে আজ আলস নাই।  হরতাললর জনেই আসলত পালর নাই।  

  

–তুচম েী েরচেলল মিু? পতামালে চডসটার্ব েরলাম? 

  

–গান তুলচেলাম।  

  

–এেটু পবানাও না! পতামার র্াসা ়ে পতা েখলনা আসলত র্ললা না, পটচললফালনই পবানাও, 

োলনর চ তর চদ ়ো এলের্ালর মরলম পলব  ালর্।  

  

আর দু’ িারচট েো র্লল মিু পফান পরলখ চদল।  োমাল রে-রচসেতার মুলড চেল, চেন্তু 

মিু তালে প্রশ্র ়ে পদ ়েচন।  

  

এেো চঠে, চসলনমা-গানর্াজনার জগলতর পোলনা মানুষলে মিু তার র্াচড়েলত আসলত 

পদ ়ে না।  চট চ  পস্টবলন চেিংর্া পরেচডবিং স্টুচডওলত পগললও পস চর্লবষ েোর্াতবা র্লল না 

োরুর সলে।  অহিংোরী, র্দলমজাজী গাচ ়েো চহলসলর্ তার দুনাম আলে, তার পোলনা র্নু্ধ 

পনই।  এেমাত্র োমাল োড়ো আর পেউ তার সলে হালো সুলর েো র্লার সাহসই পা ়ে 

না।  

  

পফানটা পরলখ পদর্ার পর মিু অনেমনস্ক  ালর্ দােঁচড়েল ়ে রইললা েল ়েে মুহূতব।  এেটা 

হালো নীল রলঙর টাঙাইল বাড়েী পলরলে পস, তার বরীলর এখনও র্ল ়েলসর োপ পলড়েচন।  

সারাচদলন পস এত েম খার্ার খা ়ে প  পমদ জমার পোলনা সম্ভার্নাই পনই।  মচনরা পজার 

েলর প্রচতচদন তালে চেেু খাও ়োর্ার জনে হলনে হল ়ে  া ়ে।  তলর্ তার িুলল সামানে পাে 

ধলরলে, তাও পর্াঝা  া ়ে না, মচনরা পমলহচদ পমলখ পদ ়ে।  

  

মিু অস্ফুট স্বলর র্লললা, আজ হরতাল, সুখু পোো ়ে পর মচনরা! 

  

মচনরা র্লললা, েী জাচন, ঘলরই আলে পর্াধ হ ়ে।  নাো পখল ়েলে এেটু আলগ।  

  

মিু র্লললা, দোখ পতা, পদলখ আ ়ে পতা! 
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সুখু োলে চতন তলার ঘলর, পসখান পেলে পতা পোলনা ব্ পবানা  ালে না।  অনেচদন 

এই সম ়ে তার ঘলর জগঝম্প ব্ পবানা  া ়ে।  খুর্ পজালর পরেডব িালা ়ে সুখু, মাইলেল 

জোেস, পরাচলিং পস্টান, পুচলব এইসর্ তার পেন্দ।  পস র্ািংলা গান  াললার্ালস না, মাল ়ের 

গান চনল ়ে পোলনাচদন উচ্চর্ািে েলর না।  সুখু এে এেচদন এমন পরেডব র্াজা ়ে প  মিুর 

গলা সাধার খুর্ অসুচর্লধ হ ়ে, তরু্ পেলললে োমলত র্লা  ালর্ না।  

  

মচনরা ডাের্ার আলগই ওপর পেলে দুমদুম েলর পনলম এললা সুখু।  সুন্দর স্বাস্থ্ে হল ়েলে 

তার, এর মলধেই  লেটির লম্বা, িওড়ো োেঁধ।  এেটা পফলডড চজনলসর ওপর পগচি পলর 

আলে, তার গালল নদীর পচলমাচটলত সদে গজালনা তষলণর মতন দাচড়ে।  

  

এ ঘলরর দরজার সামলন দােঁচড়েল ়ে পস র্লললা, মা, চগ  চম ফাই  হালেড র্া্স!  

  

মিু উলিলগর সলে র্লললা, তুই এখন পোো ়ে  াস? 

  

সুখু হাত র্াচড়েল ়ে র্লললা, টাোটা দাও।  ইউচন াচসবচট  ালর্া।  

  

মিু র্লললা, আজ না স্ট্রাইে? আজ পেন  াচর্? 

  

সুখু োেঁধ ঝােঁচেল ়ে র্লললা, পতামরা এমন অদু্ভত েো র্ললা! স্ট্রাইলের জনে সর্াই র্াচড়েলত 

র্লস োেলর্ নাচে? তা হলল স্ট্রাইে হলর্ েী েলর? চমচেল পর্লরালর্ োলদর চনল ়ে? 

  

মিু এচগল ়ে এলস র্লললা, না, না, পতালে প লত হলর্ না, আর্ার এেটা গণ্ডলগাল হলর্।  

  

এসর্ অর্াতর েো উচড়েল ়ে পদর্ার  চেলত অচস্থ্র  ালর্ সুখু র্লললা, টাোটা দাও! 

আমালে এগালরাটার মলধে পপৌেঁোলত হলর্।  

  

মিু র্লললা, পসামর্ার এে হাজার চনচল, সর্ খরি হল ়ে পগল এর মলধে? আজ র্াচড়েলত 

োে, লক্ষ্মী পসানা… 

  

সুখু সলে সলে পপেন চফলর র্লললা, পদলর্ না? তলর্ োে! আচম গোলাম! 
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মিু র্লললা, সুখু দােঁড়ো, দােঁড়ো, টাো পদলর্া না র্চলচন, আমার এেটা েো পবান–  

  

সুখু আর গ্রাহে েরললা না, দ্রুত নামলত লাগললা চসেঁচড়ে চদল ়ে।  মচনরা েুলট চগল ়ে তালে 

ধরার পিটিরা েরললা, সুখু তার চদলে মুখ চফচরল ়ে পিাখ গরম েলর র্লললা, এই, ‘চর্ না 

আমালর! 

  

পজদী পেলল, পস ইদানীিং মাল ়ের েো পবালন না।  পস এের্ার পগােঁ ধরলল আর পফরালনা 

 া ়ে না তালে।  

  

অনে ঘর পেলে মাচলহা পর্গম এলস বচঙ্কত মুলখ চজলেস েরললন, আইজ সর্ গাচড়ে পঘাড়ো 

র্ন্ধ, তার মইলধে পপালাড়ো র্াইরচহ ়ো গোললা? তুই আটোইলত পারচল না? 

  

মিু পোলনা উত্তর না চদল ়ে জানলার ধালর এলস দােঁড়োললা, তার পিালখ অশ্রু এলস পগলে।  

এই র্ল ়েলসর পেলল  চদ অর্াধে হল ়ে পলড়ে, তাহলল েী েলর তার ওপলর পজার খাটালনা 

 া ়ে? খুর্ খরলির হাত হল ়েলে পেললটার,  খন তখন টাো িা ়ে, চেন্তু এত টাো চে ওর 

হালত পদও ়ো।   াল? না চদলল আরও অচ মান েলর।  

  

গোরাজ পেলে পমাটর র্াইেটা র্ার েলর স্টাটব চদল ়েলে সুখু।  তার ওপর র্লসই র্লবালী 

ব্ তুলল তীে গচতলত পর্চরল ়ে পগল, প ন এে পতজী পঘাড়েসও ়োর।  

  

মা এলস দােঁড়োললন মিুর পালব।  দু’জলনরই মলনর মলধে এেই েো, চেন্তু তার  াষা 

পনই।  

  

মালঝ মালঝই ঢাো চর্শ্বচর্দোল ়ে এলাো ়ে পর্ামা ফালট, পগালাগুচল িলল।  পুচললবর সলে 

খণ্ড ুদ্ধ হ ়ে, আর্ার োত্রলদর চর্চ ্ন  দললর মলধেও লড়োই লালগ।  জামালত ইসলামী দল 

আর্ার বচক্তবালী হল ়ে উলঠলে, তালদর োত্র সিংগঠন পর্ব পজারাললা।  োত্র চললগর সলে 

তালদর প্রা ়েই সিংঘষব হ ়ে।  পসই এোত্তর সাললর আলগরই মতন, চদলনর পবলষ ঘলরর 
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পেললরা চঠেঠাে ঘলর না।  পফরা প বত দারুণ দুচশ্চতা পেলেই  া ়ে।  হা ়ে আিা, এই 

দুচশ্চতার চে চনষ্কষচত পনই? 

  

সুখু মালঝ মালঝ রাচত্তলরও র্াচড়েলত পফলর না।  র্লল পতা প  র্নু্ধলদর োলে োলে।  েী েলর 

র্নু্ধলদর সলে রাত পজলগ? পর্ামা র্ানা ়ে নাচে? মচনরা র্ললচেল, এেচদন পস সুখুর ঘলর 

পোট এেটা র্ন্দুে পদলখচেল।  সুখু অর্বে তা প্রর্ল ালর্ অস্বীোর েলরলে।  মচনরালে পস 

দারুণ র্েুচন চদল ়েচেল চমলেে েো র্লার জনে।  চেন্তু মিুর মন পেলে সলন্দহ  া ়ে চন।  

মচনরা অোরলণ এমন চমলেে েো র্ললর্ পেন? খর্লরর োগলজও পতা পললখ প  

চর্শ্বচর্দোলল ়ের োত্রলদর হালতও মালঝ মালঝ র্ন্দুে-চর লর্ার পদখা  া ়ে, তাই চনল ়ে 

তারা পুচললবর মুলখামুচখ রুলখ দােঁড়ো ়ে।  োত্ররা প  পর্ামা পোেঁলড়ে, এত পর্ামা তারা পা ়ে 

পোো পেলে? 

  

এই পেললই মিুর জীর্লনর এেমাত্র অর্লম্বন, চেন্তু পেলল এখন মাল ়ের জনে সম ়ে চদলত 

পালর না।  মাল ়ের োলে এলস দু’দণ্ড র্লস না, মা পোো ়ে গান গাইলত  ালে চেিংর্া মাল ়ের 

নতুন েী গালনর পরেডব পর্রুললা, পস সম্পলেব পেললর পোলনা আগ্রহ পনই।  মাল ়ের সলে 

প ন শুধু টাো প ়েসার সম্পেব।  

  

মিুর র্েচক্তগত খরি প্রা ়ে চেেুই পনই।  সাজলপাবালের র্াহুলে পনই, তার মতন আর 

পোলনা নামেরা গাচ ়েো এমন সাধারণ সালজ মলি ওলঠ না।  মিুর উপাজবন  লেটির  াললা, 

চফললমর পপ্লর্োে চসিংগার চহলসলর্ পস এখন এে নম্বর।  জনচপ্র ়ে গাচ ়েো পসচলমার 

সর্েচট গান তালেই গাইলত হ ়ে।  োমাল পহালসলনর চহট েচর্গুচললত পসচলমা আর 

চর্লচেস র্ানুর  ুগলর্ন্দী োেলর্ই।  

  

মিুর এই সর্ উপাজবনই পতা তার পেললর জনে।  পসই সর্ পালর্।  চেন্তু এত েম র্ল ়েলস 

তার হালত পর্চব টাো পদও ়ো চে  ুচক্তসেত? 

  

েলোতা পেলে পলাব  াদুড়েী মালঝ মালঝ ঢাো ়ে আলস গালনর অনুষ্ঠান েরলত।  পলাব 

আজও চর্ল ়ে েলরচন।  চেন্তু মিু তােঁলেও চর্লবষ প্রশ্র ়ে পদ ়ে না, র্াচড়েলত আসলত র্লল না।  
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জীর্ন সম্পলেব পস উৎসাহ হাচরল ়ে পফলললে।  েলোতা ়ে অলনেগুচল গালনর অনুষ্ঠালনর 

আমন্ত্রণ পপল ়েও প্রতোখোন েলরলে পস।  

  

দূলর পোোও পর পর দুলটা পর্ামার চর্েট ব্ হললা।  

  

জানলার ধালর দােঁড়োলনা চতনচট রমণী চর্র্ণব মুলখ তাোললা পরস্পলরর চদলে।  তারা 

অসহা ়ে।  পস্নলহর র্ন্ধলন আটোলত না পারলল এেচট উচনব র্েলরর স্বাস্থ্ের্ান  ুর্েলে 

আটোর্ার আর পোলনা উপা ়ে পনই।  

  

সারা দুপুর চর্লেল ধলরই এরেম ব্ পবানা প লত লাগললা, আজ আর্ার পর্াধ হ ়ে র্ড়ে 

রেলমর এেটা হাোমা পললগলে।  বহলরর পোো ়ে েী ঘটলে, তা ওরা ঘলর র্লস জানলর্ 

েী েলর? চর্শ্বচর্দোল ়ে এলাোলতই এখন পর্চব রেম পগালমাল হ ়ে।  পুচলব চমচলটাচর 

প বত চর্শ্বচর্দোলল ়ের মলধে ঢুেলত সাহস পা ়ে না।  

  

মিু এেটা ট্রানচজস্টার পরচডও চনল ়ে খর্র পবানর্ার পিটিরা েরললা।  চঠে এোত্তর সাললর 

আলগর মতনই িললে, সচতে েো র্লল না পরচডওলত।  খর্লর পবানাললা প  োত্রলদর ডাো 

হরতাল র্েেব হল ়েলে,  ানর্াহন সর্ চঠেঠাে িললে।  ঢাো বহর বাচতপূণব।  অেি ওরা 

পলে এেটাও গাচড়ে পদলখচন সারাচদন, দূলরর পর্ামা চর্লস্ফারণ ও গুচলর ব্ রু্চঝ বাচতর 

জ ়ের্ধ্চন! 

  

পরচডও পেলে আরও পঘাষণা েরললা, রাত ন’টা পেলে োরচফউ! এটাও বাচতর চিহ্ন! 

  

মচনরার মলন পড়েলে, এোত্তর সাললর আলগ পস চঠে এই রেম উলিগ চনল ়ে র্লস োেলতা 

চসরাজুললর জনে।  পবলষর চদলে পতা চসরাজুল সর্বক্ষলণর জনেই পমলত উলঠচেল।  চেন্তু 

র্াচড়েলত চফরলত না পারললও চসরাজুল পোলনাক্রলম এেটা খর্র পাঠালতা মচনরালে।  সুখু 

চে এেটা খর্রও চদলত পালর না? পফান েরলত পালর না? এের্ার পস পস্নলহর র্ন্ধন 

চেেঁলড়েলে, মাল ়ের দুিঃখ আর পর্ালঝ না পস! র্রিং মাল ়ের ওপর সর্ সম ়ে প ন তার এেটা 

রাগ রাগ  ার্।  
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মচনরা অলনে পিটিরা েলরও মিুলে চেেুই খাও ়োলত পারললা না আজ।  রাত ন’টা পর্লজ 

 ার্ার পর পস চর্োনা ়ে উপুড়ে হল ়ে শুল ়ে ফুেঁচপল ়ে ফুেঁচপল ়ে পেেঁলদ িলললে।  

  

এের্ার মচনরা চজলেস েরললা, সালহর্লর এেটা পফান েরলর্ন? 

  

মিু পোলনা উত্তর চদল না।  

  

মচনরা আর্ার চজলেস েরললা, আচম তাইলল োমাল সালহলর্লর পফান েচর?  

  

মিু এর্ারও উত্তর চদল না র্লট, তরু্ মচনরা পফানটা তুলললা।  সুখুর র্ার্ালে চনলজ পেলে 

পফান েরার সাহস তার পনই, চেন্তু োমাল পহালসলনর োলে পস খর্র চনলত পালর।  

  

 াগের্ালনর র্উ মলর।  এই প্রর্াদচট োমাল পহালসলনর জীর্লন সােবে হল ়েলে।  আলগ 

হাচমদার  ল ়ে পস অনে পমল ়েলদর সলে  াললা েলর েোই র্ললত পারলতা না।  সামানে 

অসুলখ,  ুল চিচেৎসা ়ে হাচমদার মষতুে হল ়েলে।  পপচনচসচলন তার সহে হ ়ে চেনা তা পরীক্ষা 

না েলরই এে ডাক্তার তালে ইলিেবান েুেঁলড়ে চদল ়েচেললন, সলে সলে অপঘাত।  

ইচতমলধে পসচলমার সলে তার স্বামীর োড়োোচড়ে হল ়ে পগলে।  তারপর পসচলমার সলে জুচট 

র্ােঁধলতই োমাললর উ্ন চত হলত লাগললা তরতর েলর।  রাজনীচতর সলে োমাললর সমে 

সম্পেব ঘুলি পগলে, আলগর আমললর র্নু্ধলদর সলেও চর্লবষ সম্পেব পনই।  এখন পস ফমুবলা 

চফলম র্ানা ়ে আর র্েলর এের্ার দুর্ার সস্ত্রীে চর্শ্বভ্রামণ েলর আলস।  

  

পেউ পেউ এের্ার েদ্মলর্ব ধরলল আর তা খুললত পালর না।  মুলখাসটাই আসল মুখ 

হল ়ে।   া ়ে।  

  

মচনরা  খন পফান েরললা, তখন োমাললর চনউ এস্কাটলনর র্াচড়েলত চর্বাল পাচটব িললে।  

সর্ সমল ়েই এেলশ্রণীর মানুষ োলে,  ালদর জনে স্ট্রাইে, োরচফউ এসর্ পোলনা র্াধাই 

ন ়ে।  র্াজার পেলে েখন নুন উধাও হল ়ে  া ়ে, িাললর দাম েত র্াড়েললা পসসর্ খর্র 
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জানার দরোর পনই তালদর।   তই সরোচর  ালর্ চনচষদ্ধ পহাে, স্কি হুইচস্ক তারা সর্ 

সমল ়েই পপল ়ে  া ়ে।  

  

এর মলধেই োমাললর পপলট চতন িার পপগ পলড়েলে, পস জচমল ়ে চতন িারজলনর সলে 

গল্প েরচেল, এর মলধে এলস তালে পটচললফান ধরলত হললা।  সর্াই পজালর পজালর েো 

র্ললে, প্রেম চতন িারর্ার পস নামটাই রু্ঝলত পারললা না।  পে? পোো পেলে? েী িাই? 

েরলত েরলত পস মচনরালে চিনলত পপলর চর্রচক্তর সলে র্লললা, েী হইলে েী? েী িাস 

তুই? 

  

এই সর্ পাচটবলত মিুলে দাও ়োত চদলল েখলনা পস আলস না।  এরেম সমল ়ে মিু েখলনা 

পটচললফান েলর না।  মচনরার র্োেুল স্বর শুলন প্রেলম োমাল  ার্ললা ম রু্চঝ অসুস্থ্ হল ়ে 

পলড়েলে।  তা হললই মুবচেল! নতুন েচর্ শুরু হলত  ালে, আলগ গান পরেচডবিং না হলল 

নাচ ়েোর চলপ পমলল না।  

  

মিুর পেলল র্াচড়ে পফলরচন শুলন োমাল  ুরু পোেঁিোললা।  আজ পর্ব র্ড়ে রেলমর এেটা 

গণ্ডলগাল হল ়েলে, পস শুলনলে।  দু চতনচট োত্র মারা পগলে।  এরেম পতা প্রা ়েই হ ়ে, নতুন 

েো েী! পড়োশুলনা পতা সর্ পগািা ়ে পগলে, োত্ররা এইসর্ চনল ়েই পমলত আলে।  আলর 

র্ার্া, দু িারলট পর্ামা েুেঁলড়ে আর র্াস পুচড়েল ়ে চে আর চমচলটাচর পরচজমলে হঠালনা  া ়ে? 

  

তলর্, এইসর্ হাোমা ়ে মফস্বললর পেললরাই মলর।  বহলরর পেললরা তুলখাড়ে হ ়ে, তারা 

পুচললবর রাইলফললর সামলন রু্ে পপলত পদ ়ে না, তারা গ্রালমর পেললগুললালে সামলন 

এচগল ়ে পদ ়ে।  এই প  মালঝ মালঝই দুলটা-িারলট োত্র প্রাণ চদলে, েই, পিনাশুলনা পোলনা 

র্াচড়ের পেলল পতা তালদর মলধে পনই।  মিুর পেললই র্া মরলত  ালর্ পেন? 

  

পস মচনরালে পর্াঝাললা প  োল সোল প বত অলপক্ষা েরা োড়ো এখন পতা পখােঁজখর্র 

েরার পোলনা উপা ়ে পনই।  সুখু চমঞার  াললা নাম েী প ন? নজরুল ইসলাম, না, ঐ 

নালম পোলনা োলত্রর পোলনা চর্পদ হ ়েচন, পুচললবর এেজন র্ড়ে েতা এখালনই রল ়েলেন, 

চতচন র্লললন।  চিতার চেেু পনই।  সুখু চমঞা চঠে চফলর আসলর্।  
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পফান রাখার আলগ োমাল পেৌতুে েলর র্লললা, এই মচনরা পতার মালোনীলর র্ল 

এর্ার।  এেটা বাদী েরলত! র্াচড়েলত এেটা জর্রদে পুরুষ মানুষ না োেলল েী িলল! 

তুই চনলজও পতা আর েরচল না, পাত্তর পদখুম নাচে? 

  

সারা রাত প্রা ়ে চর্চনদ্র  ালর্ই োটললা।  এে এের্ার এেটা গাচড়ের ব্ হলতই মচনরা 

আর মিু জানলার ধালর েুলট  া ়ে।  পসগুললা পুচললবর গাচড়ে।  এর আলগ োরচফউল ়ের 

মলধেই সুখু দু এের্ার র্াচড়ে চফলরলে।  অলনে োত্রই োরচফউ মালন না।  

  

সোল ন’টার মলধেও সুখু চফলর এললা না পদলখ মিুর মলন হললা, োল পস টাো চদলত 

িা ়েচন র্ললই তার পেলল রাগ েলর র্াচড়ে পেলড়েলে।  ইলত্তফাে পচত্রো ়ে োত্র-পুচলব 

মারামাচরর চর্েষত চর্র্রণ ও েচর্ পর্চরল ়েলে, সুখুর নাম পোোও পনই।  

  

এেটা চর্মষব দীঘবশ্বাস পফলল মিু র্লললা, মচনরা, তুই এের্ার ধানমচণ্ডর র্াসা ়ে  া! 

খর্র চদ ়ো আ ়ে।  

  

মচনরা মুখ েুেঁিলে র্লললা, মাললে আসুে।  মাললেই পতা খর্র চদলত পালর।  মিু র্লললা, 

মাললে গোলল হলর্ না, তুই  া! আলগ দোখ, চরেবা িলল চেনা! 

  

গতোললর পোলনা চিহ্ন আজলের রাো ়ে পনই।  পদাোনপাট সর্ পখালা, এর মলধেই 

সাইলেল চরেবা ়ে পে এলের্ালর ে ়েলাপ হল ়ে পগলে, পলালেরা অচফস-োেঁিাচরর চদলে 

পদৌলড়োলে।  মালঝ মালঝ আলন্দালন হ ়ে, পুচলব-চমচলটাচর গুচল িালা ়ে, চেেু মানুষ মলর, 

অনেলদর তা গা সহা হল ়ে পগলে।  পাচেোনী আমলল প মন িললতা, র্ািংলালদবী আমললও 

তার খুর্ এেটা পহরলফর হ ়েচন।  

  

এেটা চরেবা চনল ়ে মচনরা এললা ধানমচণ্ডর র্াচড়েলত।  তার মুখখানা র্োজার হল ়ে আলে, 

শুধু সুখুর জনে দুচশ্চতালতই ন ়ে, এ র্াচড়েলত আসলত তার এলের্ালরই ইলে েলর না।  
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এতগুচল র্েলর এই র্াচড়েলত অলনে পচরর্তবন হল ়েলে।  আলগর তুলনা ়ে র্াচড়েটা 

অলনেখাচন পর্লড়েলে, দুচদলে নতুন েনস্ট্রােবান হল ়েলে, তার অলনেখাচনই আলতালফর 

দখলল।  পহালটলও ়োলা পহালসন সালহর্ র্ািংলালদব স্বাধীন হর্ার পর িুচটল ়ে র্ের্সা েরলত 

চগল ়েও পালরন।  চন, অেস্মাৎ হাটব অোটালে তােঁলে দুচন ়োর মা ়ো োটালত হ ়ে।  তােঁর পেলল 

ও জামাইরা সলে সলে ঝােঁচপল ়ে পলড়ে আলতাফলে ক্ষমতািুেত েলরলে এর্িং অমন িালু 

র্ের্সাচটলেও লণ্ড ণ্ড েলর চদল ়েলে এলের্ালর আলতালফর এখন চনজস্ব োরর্ার।  এ 

র্াচড়েলতই পস গারলমন্ট ফোেটচর র্চসল ়েলে, চর্লদব পেলে সুলতা আলস, চডজাইন আলস, 

এ পদলবর বো মজুচরলত জামা-পোন্ট পসলাই হ ়ে, পসগুললা আর্ার চর্লদলবর র্াজালর 

িলল  া ়ে।  তা োড়ো পস মানুষও িালান পদ ়ে।  পতললর টাো ়ে ধনী আরর্ পদবগুচললত 

শ্রচমে-মজুলরর খুর্ িাচহদা।  প  পদলব সর্াই প্রা ়ে র্ড়েললাে, পস সর্ পদলব রাো ঝােঁট 

পদও ়ো, র্ােরুম সাফ েরার পলাে পাও ়ো  ালর্ েী েলর, গচরর্ পদব পেলেই পসইসর্ 

োলজর পলাে আমদাচন েরলত হলর্।  

  

র্াচড়ের পুলরালনা অিংবটা ়ে োলে র্ারু্ল পিৌধুরী।  

  

সদর দরজা পখালা, প তলর এলস মচনরা চসেঁচড়েটার মুলখ এেটুক্ষণ দােঁচড়েল ়ে রইললা।  পস 

এেচদন গ্রাম পেলে চসরাজুললর সলে এলস ঐ পালবর ঘরখানা ়ে উলঠচেল।  েতরেম 

আর্জবনা ়ে  রা চেল ঘর, সর্ চেেু পচরষ্কার েলর পস সাচজল ়েচেল চনলজর সিংসার।  ঐচদলে 

চেল রা্ন াঘর।  সর্ প লঙ পগলে, ঘরখানা আর্ার গুদাম হল ়েলে।  চঠে এইখালন তার িুললর 

মুচঠ ধলর পটলনচেল খান পসনারা, আর ঐ চসেঁচড়ের মাঝখালন র্ারু্ল পিৌধুরী গুচল পখল ়ে মুখ 

েুর্লড়ে পলড়েচেল।  

  

মচনরা পলর শুলনলে প  পে পখােঁজার জনেই র্ারু্ল পিৌধুরী চগল ়েচেললন এলের্ালর র্ালঘর 

মুলখ, খান পসনালদর পডরা ়ে; তালে না পপল ়ে উচন চনলজর হালত েত পাচেোনী তসনে 

পমলরলেন।  পস এেটা সামানে পমল ়ে, তার জীর্লনর েীই র্া দাম আলে, তার জনে অতর্ড়ে 

এেটা চর্িান মানুষ লড়োই েরলত পনলমচেললন! 
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পসই র্ারু্ল পিৌধুরী এখন মচনরার সলে  াল েলর েোই র্ললত িা ়ে না।  পদখলল চর্রক্ত 

হ ়ে।  মানুলষর জীর্ন এমন অদু্ভত পেন? 

  

পসফু নালমর পসই পমল ়েচট এখলনা এ র্াচড়েলত োজ েলর।  র্ারু্ল পিৌধুরী  ুদ্ধলক্ষত্র পেলে 

এেচট অল্প র্ল ়েসী অনাে পেলললে েুচড়েল ়ে এলনচেল, েল ়েে র্ের পর তার সলেই 

পসফুর চর্ল ়ে পদও ়ো হল ়েলে, ওরা দু’জলন োলদর ঘলর োলে।  

  

পসফুর সলেই মচনরার প্রেম পদখা হললা।  আলগ চেল পনিংচট ইেঁদুলরর মতন পিহারা, এখন 

চদচর্ে পমাটালসাটা হল ়েলে পসফু।  তার সলে েো র্ললত চগল ়ে হঠাৎ মচনরার পিালখ জল 

এলস পগল।  এই র্াচড়েলত পেলটলে তার জীর্লনর পশ্রষ্ঠ দুচট র্ের।  চেলসর জনে প্রাণ চদল 

চসরাজুল? তার র্দলল েী পাও ়ো পগল? 

  

পদাতলা ়ে উঠলতই লা ়েলা চজলেস েরললা, পসফু, পে আসলে পর? 

  

মচনরা োেঁিুমািু মুলখ র্লললা,  ার্ী আচম মচনরা।  

  

এে সম ়ে প টা চেল মিুর ব ়েনেক্ষ, পসখান পেলে পর্চরল ়ে এললা লা ়েলা।  পর্ব দীঘবো ়ো 

তরুণী, গাল ়ের রিং এলের্ালর প ন দুলধ-আলতা ়ে পমবালনা, তরু্ মুখখানা খাচনেটা রুক্ষ 

ধরলনর।  

  

মচনরার পিালখ অশ্রুর ঝালর, পস ঐ দরজার সামলন লা ়েলার র্দলল প ন মিুলেই 

পদখলে।  পসই তার আলগোর মিু  ার্ী, সরল উেল, সুন্দর।  এইটাই পতা মিু  ার্ীর 

চনজস্ব জা ়েগা।  

  

 ুদ্ধ পেলে সািংঘাচতে আহত হল ়ে চফলরচেল র্ারু্ল, আর্ার তালে  চতব হলত হল ়েচেল 

নাচসবিং পহালম।  মিু-লহনা-মামুনরা েলোতা পেলে চফলরচেল দব চদন পর।  মামুন আর্ার 

অসুস্থ্ হল ়ে পলড়েচেললন র্লল তােঁর চিচেৎসার জনে চফরলত পদচর হললা, মিু এলসই 

েুলটচেল নাচসবিং পহালম।  পেন তালদর চফরলত পদচর হললা, পস োরণটা আর র্লা হ ়েচন 
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 াল েলর, র্ারু্লও মন চদল ়ে শুনলত িা ়েচন, তার তীে অচ মান হও ়ো অস্বা াচর্ে চেল 

না।  

  

েলোতা ়ে র্া  ারলত  ারা আশ্র ়ে চনলত র্াধে হল ়েচেল, তালদর সম্পলেব র্ারু্ললর 

মলনা ার্  াল চেল না।  র্ারু্ললর মলত তারা সুচর্ধার্াদী।  র্ড়ে র্ড়ে পনতারাও  ারলত চগল ়ে 

চনরাপদ আশ্রল ়ে আরাম উপল াগ েলরলে, মুচক্ত প াদ্ধালদর তুলনা ়ে েী আত্মতোগ 

েলরলেন তােঁরা? তস্বরািালরর চর্রুলদ্ধ লড়োই েরলত পগলল দু এেটা প্রচতলর্বী রালষ্ট্রর 

সাহা ে চনলত হ ়ে চঠেই।  চেন্তু র্ড়ে র্ড়ে পনতালদর চে মালঝ মালঝ রণপ্রােলণ এলস সাধারণ 

তসচনেলদর পালব দােঁড়োলনা উচিত চেল না? র্ািংলালদব র্াচহনীর পসনাপচত েলনবল ওসমানী 

িূড়োত লড়োইল ়ের চদনগুচললতও পোলনা এেটা পফৌলজর সলে পাচেোনী র্েহ প দ েরলত 

পারললন না।  আত্মসমপবলণর সমল ়েও চতচন েলোতা ়ে র্লস রইললন? চনলজর প্রালণর 

মূলেটাই তােঁর োলে পর্চব! 

  

মিু েলোতার প্রর্াস োচহনী শুরু েরললই র্ারু্ল অনেমনস্ক হল ়ে প ত চেিংর্া োলজর 

েুলতা ়ে উলঠ পড়েলতা।  েলোতার গল্প সম্পলেব তার পোলনা আগ্রহ পনই।  পেললমানুষী 

স্ব ালর্ মিুও েলোতা ়ে তালদর চদনগুচলর েো  তটা উচ্ছ্বালসর সলে র্ললল, ততটা 

উৎসাহ পস পদখা ়েচন এই সুদীঘব ন’ মাস ধলর র্ারু্ললদর প  েী চনদারুণ অর্স্থ্া পগলে তা 

পবানার জনে।  

  

বরীলর দুচট রু্লললটর ক্ষত সারলত র্ারু্ললর সম ়ে পললগচেল প্রা ়ে চতন মাস।  পসই 

সম ়েটা ়ে পস খুর্ চখটচখলট আর র্দলমজাজী হল ়েচেল, পুলরাপুচর সুস্থ্ হর্ার পলরও তার 

স্ব ার্টা র্দলাললা না।  বারীচরে েলটিরর জনে তার মানচসে েটির হচেল পর্চব।  স্বাধীনতা 

এললা র্লট, চেন্তু পদবটা িলললে পোন্ চদলে? পবখ মুচজর্ চফলর এললন, এেেত্র ক্ষমতা 

পপললন চতচন সরোর পচরিালনার, চেন্তু নতুন রাষ্ট্রচটর পোলনা বক্ত পর্দীমূল প্রচতচষ্ঠত 

হললা না।  
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চেেু পলাে স্বাধীনতার নালম বহলর লাফালাচফ েরলে, অনেচদলে গ্রালম-গলি সাধারণ 

মানুলষর জীর্ন াত্রা দুচর্বসহ হল ়ে উঠলে।  মুনাফার্াজ ও োললার্াজাচররা নুন, পতল, 

িাললর মতন চনতে প্রল ়োজনী ়ে দ্রর্ে চনল ়ে ফাটো পখললে, র্োঙ্ক লুলঠর টাো ়ে এেলশ্রণীর 

পলাে রাজধানী দাচপল ়ে পর্ড়োলে, চর্লদব পেলে সাহা ে চহলসলর্ প সর্ খাদে, েম্বল ওষুধ 

আসলে, তা চনল ়ে চেচনচমচন পখললে এেদল ক্ষমতাবালী র্েচক্ত, পসসর্ পিারািালান হল ়ে 

 ালে  ারলত।  

  

পবখ মুচজর্ এসর্ েলঠার হলে দমন েরার র্দলল উদার  ালর্ প্রশ্র ়ে চদল ়ে  ালেন।  

সর্াইলে।  চতচন চনলজর জীর্ন চফলর পপল ়েলেন এর্িং সচতেই স্বাধীনতা এলসলে, এলত 

চতচন এমনই অচ  ূত প  এখন আর চতচন পোলনা েটু েো র্ললত িান না।   ারা তােঁর 

পাচটবর প্রচত আনুগতে পদচখল ়েলে এই দুচদবলন তালদর বাচে পদর্ার পতা পোলনা প্রশ্নই ওলঠ 

না,  ারা স্বাধীনতার চর্লরাচধতা েলরচেল,  ারা নরহতোর রলক্ত হাত রাচঙল ়েচেল 

তালদরও চতচন ক্ষমা েলর প লত লাগললন।  তােঁর আত্মী ়ে- স্বজন, র্নু্ধ, িাটুোরলদর মলধে 

অলনলে এই সুল ালগ লাগাম োড়ো হল ়ে পগল।  

  

সুস্থ্ হল ়ে ওঠার পর র্ারু্ল আর্ার চফলর চগল ়েচেল চর্শ্বচর্দোলল ়ের অধোপনা ়ে।  মুচক্ত ুলদ্ধ 

অিংবগ্রহলণর জনে পস পোলনা েষচতত্ব চনলত িা ়েচন।   খন অলনেলে র্ীর উত্তম, র্ীর 

প্রতীে, র্ীর পশ্রষ্ঠ, র্ীর চর্ক্রম–এইসর্ সম্মানজনে পখতার্ পদও ়ো হলত লাগললা, তখন 

র্ারু্ল পিৌধুরীর নামও পে প ন প্রোর্ েলরচেল পবখ মুচজলর্র োলে।  অধোপে, 

রু্চদ্ধজীর্ীলদর মলধে পেউই তার মতন এমন অস্ত্র চনল ়ে পুলরাপুচর  ুলদ্ধ ঝােঁচপল ়ে পলড়েচন, 

চেন্তু র্ারু্ল আলগই চিচঠ চললখ পসই পখতার্ সচর্নল ়ে প্রতোখোন েলরলে।  পেউ ঐ প্রসে 

তুলললই পস পহলস র্ললতা, আলর না, না, ওসর্ গুজর্! পলালে গল্প র্ানালত  াললার্ালস।  

আচম চফ্রডম ফাইটারলদর েোলম্প রা্ন ার্া্ন া েলর চদতাম, পোনচদন এল এম চজ হালত 

চনল ়েই পদচখচন! 

  

র্াহাত্তর সালল মালসর পর মাস চর্চ ্ন  সিংর্াদপলত্র প্রতেত গ্রাম-গলির অতোিার োচহনী 

োপা হলতা,  া আলগ চেেুই জানা  া ়েচন।   ারা পাে র্াচহনীর সলে হাত চমচলল ়েচেল, 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 1034 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

র্াঙালী হল ়েও  ারা র্হু র্াঙালীলে হতো েলরলে, তালদর পচরি ়েও প্রোচবত হল ়ে 

পড়েচেল।  র্ারু্ল সিংর্াদপলত্রর পসইসর্ অিংব পেলট পেলট রাখলত, মিুলে পস র্ললতা 

দোলখা, প্রেম চতন মাস আচমও পতা মুচক্ত ুদ্ধ সালপাটব েচর নাই, আমার মলন হলতা, 

এসর্ আও ়োমী চললগর পস্বোিাচরতা, এমন ালর্ পাচেোন  াঙা  ুচক্তসেত না।  আমালে 

অলনলে পোলার্লরটার র্ললতা, চেন্তু আচম বাচতর্াচহনীলত প াগ চদই নাই, মানুষ মারা 

সালপাটব েচর নাই, প্রেম প চদন চনলজর িলক্ষ দোখলাম ব্রুট পফাসব পোলনা  ুচক্তর ধার 

ধালর না, পসইচদনই চঠে েলরচেলাম, প -লোলনা উপাল ়ে এলদর পরচজস্ট েরলতই হলর্! 

প -লোলনা চেল ়োচরর পিল ়ে মানুলষর জীর্ন পর্চব মূলের্ান।  আমার পিা লখর সামলন  চদ 

পেউ পোলনা চনরীহ মানুলষর র্াচড়েলত আগুন লাগা ়ে, তা হলল পসই আগুন চনর্ালনা আর 

প  ঐ আগুন লাচগল ়েলে তালে বাচে পদও ়োই আমার প্রধান েতবর্ে।  লাস স্ট্রাগল েলর্ 

হলর্, তখন এই সর্ সমসো চমলট  ালর্।  তার জনে র্লস োো  া ়ে না।  পসটা োপুরুষতা।  

পসই জনেই আচম  ুলদ্ধ পগচে।  চেন্তু  ারা ন ়ে মাস ধলর অতোিার েলরলে, খুন আর 

লুটপালট অিংব চনল ়েলে, রাও ফরমান আলীর হালত রু্চদ্ধজীর্ীলদর খতম েরার তাচলো 

তুলল চদল ়েলে, তালদর পোলনা বাচে হলর্ না? তারা চনচশ্চলত রু্ে ফুচলল ়ে ঘুলর পর্ড়োলর্? 

পবখ মুচজর্ তা হলল পদব িালালর্ন েী েলর? ঐ সর্ পাষণ্ডগুলাই আর্ার সর্ ক্ষমতা 

দখল েলর র্সলর্।  

  

এেচদন র্ারু্ল মিুলে রা্ন াঘর পেলে পডলে এলন জানলার ধালর দােঁড়ে েচরল ়ে র্ললচেল, 

মিু, ঐ পলােটালে দোলখা, দোলখা।  ঐ প  লুচে আর চসলের েুতব পলর পহেঁলট আসলে।  ঐ 

পলােটা লাইলেচর সাল ়েলন্সর এেজন অধোপে।  আর ঐ দোলখা, মচনরা ওর পাব চদল ়ে 

পহেঁলট আসলে।  এটা এেটা অদু্ভত দষবে।  

  

মিু পসই দষবেটার তাৎপ ব রু্ঝলত পালরচন।  সাধারণ এেটা সোল।  পে চদল ়ে অলনে 

মানুষ আসলে,  ালে।  তার মলধে চসলের েুতা পলর হােঁটলে এেজন, মচনরা র্াজার েলর 

চফরলে চর্পরীত চদে চদল ়ে, পেউ োরুলে পিলন র্লল মলন হ ়ে না।  এর মলধে অস্বা াচর্ে 

েী আলে? 
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মিুর চর্চস্মত দষচটির পদলখ র্ারু্ল উলত্তচজত ালর্ র্ললচেল, মচনরালে অতত পােঁিজন খান 

পসনা অতোিার েলরলে।  দুইর্ার পপ্রগলনচন্সর পর চমসেোলরজ হল ়েলে, মাোটাও খারাপ 

হল ়ে চগল ়েচেল, তরু্ প  পর্েঁলি আলে, আর্ার প্রা ়ে নমল হল ়েলে, পসটা শুধু ওর  াইটাচলচটর 

পজালর।  আর ঐ মানুষটা… 

  

মিু   ়ে পপল ়ে র্ললচেল, ঐ মানুষটাও চে মচনরালে… 

  

র্ার্লু উত্তর চদল ়েচেল, না, ঐ মানুষটা পর্াধ হ ়ে মচনরালে পিলন না।  চেন্তু ঐ হারামজাদা 

গত র্ৎসর ইউচন াচসবচটর লাইলেচরর সামলন দােঁড়োল ়ে েী র্ললচেল জালনা? ও িোেঁিাল ়ে।  

র্ললচেল, পাচেোনী আচমবর পলালেরা র্াঙালী পমল ়েলদর পরপ েরতালে, এেো পে 

েইললা? সর্ চমেো প্রিার!  চদ দুই-দবটা পমল ়েলর  াগ েলর োলে, তালত পোলনা পাপ 

নাই! ইসলাম রক্ষার জনে ওরা পজহালদ পনলমলে, এখন এমন এেটু-আধটু পতা হলর্ই।  

এইসর্ প াগ ‘মুতা’ চর্র্াহ র্লল ধলর চনলত হলর্।  পসচদন এই েো শুলন আচম ঐ 

পলােটালে মারলত পগচেলাম, অনেরা আমালে ধলর আটোললা।  এখন, এই স্বাধীন 

র্ািংলালদলবও ঐ পলাে রু্ে ফুচলল ়ে পহেঁলট পর্ড়োলর্! মিু, আমার ইো হলে, এখনই ওলে 

চগল ়ে খুন েচর।  

  

মিু তার স্বামীর হাত পিলপ ধলর র্োেুল ালর্ র্ললচেল, না, না, তুচম ঐ সর্ েো আর 

মলন।  স্থ্ান চদও না।  খুন-জখলমর চে পবষ নাই? হা ়ে আিা… 

  

পসইসর্ চদনগুচললত র্ারু্ল পমালটই স্বা াচর্ে চেল না।  সর্ সম ়ে গুম হল ়ে োেলতা।  

পদলবর অর্স্থ্া প  চদন চদন খারাপ চদলে  ালে, এ দাচ ়েত্বও প ন তার।  র্নু্ধ র্ান্ধর্লদর 

পেলে পস চর্চে্ন  হল ়ে পলড়েচেল।   ারা িােচর েরলতা, তারা অলনলেই র্ের্সা শুরু েলর 

সহলজ টাো র্ানার্ার পনবা ়ে পমলত উলঠচেল।  মালঝ মালঝ র্ারু্ল এমন চর্লাপ েরলতা 

প    ়ে হলতা, প -লোলনা মুহূলতব পস হ ়েলতা তার মচেলষ্কর  ারসামে হারালর্।  মিু 

প্রাণপলণ পসর্া েরলতা।  তার স্বামীলে।  এে এে সম ়ে র্ারু্ল সিং ত হলতা তার সতান 
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সুখুলে পোলল চনল ়ে।  সুখুর নরম পরবলমর মতন িুলল হাত রু্লালত রু্ললালত পস র্ললতা, 

তুই  খন র্ড়ে হচর্, তখন এই পদব, এই পষচের্ীটালর পেমন পদখচর্ পর? 

  

েলোতা পেলে পফরার সাত মাস পলর মিু আর্ার গ বর্তী হল ়েচেল, তারপলরই এললা 

চর্প ব ়ে।  র্ারু্ল এই ঘটনাটা চেেুলতই সহজ ালর্ চনলত পারললা না।  মিুর গল ব এলসলে 

তার চনলজর সতান, তরু্ র্ারু্ল পঝােঁলের মাো ়ে উচ্চারণ েলর পফলললা এেটা েচঠন 

খারাপ েো।  পস চিচর্ল ়ে চিচর্ল ়ে র্লললা, মচনরালে ধষবণ েলরচেল পােঁিজন খান পসনা।  

তুচমও ধচষবতা না চে? এতচদন র্লা নাই পতা! পতামালর পে ধষবণ েরললা, পতামার 

মামুনমামা? 

  

মামুন তখন োমারুজ্জামালনর অনুলরালধ চরচলফ চডপাটবলমলন্টর  ার চনল ়েলেন।  দুনবীচত 

সামলালত সামলালত নালজহাল হল ়ে  ালেন।  র্ারু্ল পোলনাচদনই মামুনলে পেন্দ েরলত 

পালরচন, চরচললফর নানা পেললিংোচরর সমে দাচ ়েত্বই মামুলনর ওপর িাচপল ়ে পস তখন 

মামুনলে রীচতমতন ঘষণা েরলত শুরু েলরচেল, পসই ঘষণা পেলেই পস এমন েো র্লললা? 

  

এের্ার র্লল পফললও পস েোটা পফরত চনল না।  আরও দু চতনর্ার পস র্ললত লাগললা।  

প  মিুলে চনল ়ে ফুচতব েরার জনেই পতা মামুন তালে চনল ়ে েলোতা ়ে চগল ়েচেললন।  

েলোতা-লফরত অলনে পলােই র্লললে প  মামুন মিুলে চনল ়ে োেলতন এে ঘলর।  

পহালসন সালহর্ চনলজর পিালখ পদলখ এলসলে।  

  

স্বামীর প্রচত  তই  চক্ত োে, এই ধরলনর েো শুলন মিু গ ীর চর্তষষ্ণার সলে র্ারু্ললর 

চদলে তাচেল ়ে র্ললচেল, চেিঃ! তুচম এত পোট! 

  

তারপর িলললা পজদালজচদর পালা।  মিু এের্লস্ত্র ধানমচণ্ডর র্াচড়ে পেলড়ে িলল পগল তার 

মাল ়ের োলে।  অর্াচিত র্ললই হ ়েলতা তার গল বর সতানচট পষচের্ীর আললাহাও ়ো ়ে 

চনশ্বাস পফলললা না।  তরু্ র্ারু্ল আর চফচরল ়ে চনলত িাইললা না মিুলে।  োজীর অচফস 

পেলে চর্র্াহ চর্লেলদর পনাচটস এললা।  চর্না প্রচতর্ালদ পসই চর্লেদ পমলন চনল মিু।  

অচর্ললম্ব, পঝােঁলের মাো ়ে র্ারু্ল চর্ল ়ে েরললা তার এে োত্রী লা ়েলালে।  
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র্ারু্ললর মা র্ার্া পেউ তখন পনই।  আলতালফর সলেও সম্পেব  াললা না, র্ারু্ল তার র্ড়ে 

 াইচটলে অশ্রদ্ধা েলর।  এেমাত্র জাহানারা ইমালমর র্াচড়েলতই পস মালঝ মালঝ প ত, পসই 

পুত্র পবাোতুরা রমণীর োলে চগল ়ে পস িুপ েলর র্লস োেলতা।  জাহানারা ইমামও মিুর 

পক্ষ চনল ়ে র্ারু্ললে অলনে পর্াঝার্ার পিটিরা েলরচেললন, চেন্তু র্ারু্ল প ন তখন সচতেই 

উ্ত্ত।  পস োরুর েো পবালনচন।  

  

মচনরাও পসই সম ়ে এই র্াচড়ে পেলড়ে িলল চগল ়েচেল মিুর সলে।  র্ারু্ল পিৌধুরীর সলে 

চেল তার েষতেতার সম্পেব, চেন্তু পস  াললার্াসলতা মিুলে।  েষতেতার পিল ়ে 

 াললার্াসার পজার অলনে পর্চব।  মামুন সালহলর্র মতন এে র্ষলদ্ধর সলে জচড়েল ়ে মিুর 

নালম ঐ অপর্াদ পস এলের্ালর সহে েরলত পালরচন।  পুরুষ মানুষগুললা েী, চেেুই পর্ালঝ 

না? সাত মাস স্বামী সহর্ালসর পর প  গ ব লক্ষণ, তার জনে হুট েলর চে পরপুরুলষর 

নালম পদাষ পদও ়ো  া ়ে? পোলনা স্ত্রীললাে  চদ সচতেই পসরেম চেেু িা ়ে, তা হলল তার 

জনে তালে েলোতা চেিংর্া চর্ললত-অোলমচরো প লত হলর্ পেন? 

  

র্ারু্ল আর্ার চর্র্াহ েলরলে, আর মিু এতগুচল র্েলরর মলধে আর পোলনা পুরুলষর 

সলেই ঘচনষ্ঠতা েলরচন।  এটাই প ন তার প্রচতলবাধ, মচনরা মিুর িচরলত্রর এই 

দষঢ়েতাটালেই শ্রদ্ধা েলর।  পস-ও আর পোলনা পুরুষ মানুলষর সাচ্ন ধে িা ়ে না।  পোলনা 

পুরুলষর োোোচে এললই তার বরীর চসচটল ়ে  া ়ে।  

  

চর্লবষ োলজ মচনরালে এ প বত পমাট চতনর্ার ধানমচণ্ডর এই র্াচড়েলত আসলত হল ়েলে।  

পোলনার্ারই লা ়েলালে এচড়েল ়ে পস র্ারু্ললর সলে পদখা েরলত পালরচন।  

  

লা ়েলা তার িুলল এেটা চিরুচন িালালত িালালত র্লললা, পেমন আলোস পর মচনরা? ঐ 

র্াসার খর্র সর্র সর্  াললা? েলর্ প ন পতার  ার্ীর গান পবানলাম চট চ -লত,  াললাই 

গান।  েরলেন।  তলর্ আধুচনলের চেো নজরুলগীচতই পর্চব  াললা।  

  

মচনরা চজলেস েরললা, সালহর্ আলেন চন? 
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লা ়েলা র্লললা, হ, আলেন পতা, দোখ চগ ়ো, র্ই মুলখ চন ়ো র্ইসো আলে।  পোলনা খর্র।  

আলে নাচে? 

  

মচনরা র্লললা, জী, সালহর্লর এেটা খর্র চদলত আসচে।  

  

লা ়েলা উদাসীন গলা ়ে র্লললা, আমালর রু্চঝ র্লা  া ়ে না।  সালহর্ এো োেলত 

 াললার্ালস।  তুই হুট েইরা ঘলর পঢােলল সালহর্ পলর আমালর খুর্ র্েলর্।  

  

মচনরা জালন প  লা ়েলা এরেম আলগা আলগা েো র্লললও তার পেৌতূহল খুর্ পর্চব।  

মচনরার মতন দূতীর মুলখ সাধারণ চেেু শুনললও পস মানলত িাইলর্ না।  পস অলনে চেেু।  

জানলত িাইলর্।  

  

মচনরা র্লললা, সুখু চমঞা োল রাইলত র্াচড়ে পফলর নাই।  তার মাল ়ের েটির পিালখ পদলখান 

 া ়ে না।  সালহর্  চদ পেললটার এেটু খর্র নোন! 

  

লা ়েলা র্লললা, সুখু? পস েলর্ প ন আসচেল এখালন? এই পসফু, পস গতোলই আলস 

নাই? 

  

পসফু র্লললা, না, িাইর-পােঁিচদন আলগ।  

  

লা ়েলা র্লললা, পস পতা পের্ল আলস আর টাো িা ়ে।  র্ালপর োলে শুধু হাত পাতলতই 

আলস।  েী চবক্ষাই তালর চদলতলে তার মা ়ে।  পেলল এলের্ালর পগািা ়ে পগলে।  সালহলর্র 

বরীর।   াললা না, এখন চর্রক্ত েচরস না।  আচম পলর েই ়ো চদমু অোলন।  

  

মচনরা র্লললা, োইল ইন ারচিচটলত খুনাখুনী হইলে, তাইর মলধেই সুখু পগচেল।  

  

হঠাৎ ঘর পেলে পর্চরল ়ে এললা র্ারু্ল পিৌধুরী।  অলনে বীণব হল ়ে পগলে তার পিহারা, পিাখ 

দুচট পোটলর ঢাো।  মাোর িুলল সাদা পোপ পললগলে।  লুচের ওপর পগচি পরা, োেঁলধ 

পতা ়োলল, এে হালত র্ই।  র্ােরুলমও পস র্ই চনল ়ে  া ়ে।  
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মচনরার চদলে এের্ার তাচেল ়েই পস মুখ চফচরল ়ে চনল।  প ন পস তালে চিনলতই পালরচন।  

স্ত্রীললােলদর েোর্াতবা ়ে তার পোলনা আগ্রহ পনই।  পস গম্ভীর ালর্ র্লললা, এই পসফু, 

পগােলখানা ়ে গরম পাচন চদলোস? 

  

লা ়েলা তাড়োতাচড়ে মচনরালে সচরল ়ে পনর্ার জনে র্লললা, আ ়ে, তুই এচদলে আ ়ে, িা 

খাচর্? 

  

মচনরা তরু্ পিেঁচিল ়ে র্লললা, সালহর্, সুখু োল রালত র্াসা ়ে পফলর নাই! দুপুলর ইন ারচিচট 

পগচেললা… 

  

র্ারু্ল েমলে দােঁচড়েল ়ে চজলেস েরললা, েী? 

  

মচনরার োলে সিংলক্ষলপ র্ষত্তাত শুনলত শুনলত র্দলল পগল তার মুলখর র্ণব।  প া ়োলল আর 

র্ই পস েুেঁলড়ে পফলল চদল।  অতেত দ্রুত পপাবাে র্দলল চনল ়ে, লা ়েলালে চেেুই না র্লল 

পস েুলট পর্চরল ়ে পগল র্াচড়ে পেলে।  

৪ হাজরা পালেবর োলে 

হাজরা পালেবর োলে িুপ েলর দােঁচড়েল ়ে আলেন প্রতাপ।  তােঁর চেেুই েরার পনই, পোোও 

 ার্ার পনই।  

  

রাো ়ে প  এত মানুষ, তালদর প্রলতেলেরই চনশ্চ ়েই পোলনা গতর্ে আলে, এে জা ়েগা 

পেলে আর এে জা ়েগা ়ে  াও ়োর উলদ্দবে আলে চেেু এেটা।  গাচড়েগুললা  ালে 

তাড়োহুলড়ো েলর, পেউ অনেলে জা ়েগা োলড়ে না, প -ল মন খুবী ও ার-লটে েরলত চগল ়ে 

পলের পমালড়ে জোম ততচর েলর পফলল, স্টাটব র্ন্ধ না েলর গজরা ়ে, প ন র্ললত িা ়ে, 

আমার পদচর হ ়ে পহাে, চেন্তু পতামালে চেেুলতই আলগ প লত পদলর্া না।  
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চর্মানচর্হারী এখন েষষ্ণনগলর।  গত েল ়েেচদন ধলর আর্হাও ়ো পর্ব মলনারম, েষষ্ণনগলর 

 াললাই সম ়ে োটলত পারলতা।  র্াচড়ের পফানটা খারাপ, পোলনা এেজন পলাে চদল ়ে 

চর্মান এেটা খর্র পাঠাললই প্রতাপ িলল আসলতন।  মামলার র্োপালর চতচন পরামববও 

চদলত পারলতন।  অর্বে মমতা প  এখালন পনই, তা চর্মানচর্হারী জানলতন না, মমতালে 

এো পরলখ প্রতাপ েষষ্ণনগলর প লত পারলর্ন না, এটাই পর্াধহ ়ে চর্মান প লর্লেন।  

  

প্রতাপলে এো পরলখ মমতা পতা চদচর্ে হচরিালর িলল প লত পালর।  

  

রু্চল চঠেই ধলরচেল, মমতা এমচন এমচন  া ়েচন, ঝগড়ো েলরই পগলে।  দাম্পতে েলহ 

পপ্রৌঢ়ে র্ল ়েলস নাচে পর্ব গাঢ়ে মধুর হ ়ে।  োলঠর জ্বালল পখজুর রলসর মতন।  েই, প্রতাপ 

পতা পসই স্বাদটা পালেন না।  মমতা তােঁর অমলতই িলল পগল র্লল তােঁর পঠােঁলট আজও 

এেটা পতলতা পতলতা  ার্।  

  

হচরিার পর্ব স্বাস্থ্েের জা ়েগা।  পসখালন এেচট ওষুলধর োরখানা ়ে অনুন ়ে িীফ পেচমস্ট, 

পর্ব র্ড়ে পো ়োটার পপল ়েলে।  মুচ্ন  চনলজ পেন্দ েলর চর্ল ়ে েলরলে, জামাইচটলে 

প্রতালপরও পর্ব পেন্দ হল ়েলে।  তােঁর জামাই োজ  াললার্ালস, োলজর প্রচত এেচট 

র্েচক্তগত দাচ ়েত্বলর্াধ আলে,  া এ  ুলগ দুলব ।  অনুন ়ে স্বল্প াষী ও চর্নীত হললও তার 

মতামলতর পর্ব দষঢ়েতা আলে।  মুচ্ন  প্রা ়েই মা-র্ার্ালে হচরিালর আসার জনে চিচঠ পললখ।  

সর্াই  ালর্, চরটা ়োডব পলােলদর আর্ার  ার্ার অসুচর্লধ েী? 

  

তাহললও চে পমল ়ে- জামাইল ়ের োলে ঘন ঘন  াও ়োর পোলনা  ুচক্ত আলে? হচরিালর 

োলে র্ললই ওলদর র্াচড়েলত অচতচের অত পনই।  দূর সম্পলেবর আত্মী ়েস্বজন  ারাই চদচি 

 া ়ে, তারাই এের্ার হচরিার ঘুলর আসলত িা ়ে।  চর্না প ়েসা ়ে ওরেম োো-খাও ়োর 

জা ়েগা পপলল পসই সুল ালগ হচরিার দববন েলর আসলত পে না িাইলর্? র্াচড়েলত ঘন ঘন 

অচতচে আসার প  েী চর্ড়েম্বনা, তা চে মমতা পর্ালঝন না? তরু্ চতচন এমনচে 

প্রচতলর্বীলদরও পডলে র্ললন, চদচি  ালো? এের্ার হচরিালর আমার পমল ়ে জামাইল ়ের 

ওখালন ঘুলর এলসা, পোলনা অসুচর্লধ পনই… 
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অদু্ভত মমতার চর্লর্িনালর্াধ, চনলজর পমল ়ের ঘালড়েই অচতচের পর্াঝা িাচপল ়ে চদলেন।  

  

প্রতাপ এের্ারই পগলেন হচরিালর।  গতর্ের।  এমচনলত চঘচি বহর, তীেবস্থ্ালনর  ার্তী ়ে 

পলদ ও খারাপ িচরলত্রর মানুলষ  রা, তরু্ ফােঁোর চদলে পগলল র্ড়ে সুন্দর, মসষণ এেটা 

পবা া আলে।  পট ূচমো ়ে দােঁচড়েল ়ে রল ়েলেন নগাচধরাজ চহমাল ়ে, এই অনু ূচতই চবহরণ 

জাগা ়ে।  

  

পসর্ার হৃষীলেব লেমনলঝালা প বত শুধু  াও ়ো হল ়েচেল, পেদারর্দ্রী  ার্ার 

পচরেল্পনাও হল ়েচেল, চেন্তু হঠাৎ র্ষচটির পনলম পগল, পসর্ার এেটু আলগই এলস পড়েললা 

র্ষবা।  

  

পফরার পলেই পট্রলনমমতা র্ললচেললন, এখন পতা আমরা ঝাড়ো হাত-পা, এর্ার পেলে 

আমরা প্রলতেে র্েরই এের্ার েলর এচদলে আসলর্া।  এচদলে েত পর্ড়োর্ার জা ়েগা! 

হর েী-পোরী ঘাটটাই আমার এত  াললা লালগ! 

  

প্রা ়ে িচিব র্েলরর দাম্পতে জীর্লনর পরও মমতা এখলনা তােঁর স্বামীর িচরত্র চঠে 

পর্ালঝনচন, তােঁর স্বামীর সূক্ষ্ম পেন্দ-অপেলন্দর চনচরখ পান না! মমতার উোস শুলনও 

প্রতাপ গম্ভীর ালর্ িুপ েলর চেললন! হচরিালর অলনে চেেু  াললা লাগললও আসলল পর্ব 

খাচনেটা অপমাচনত পর্াধ েলরচেললন প্রতাপ।  

  

অনুনল ়ের র্ার্া পগারািােঁদও এখন প্রতালপর মতন চরটা ়োডব, চতচন চর্পত্নীে এর্িং পেললর 

োলেই োলেন।  ইদানীিং চতচন চনরাচমষ খান, পোলনা এে গুরুর োলে দীক্ষা চনল ়েলেন, 

পিালখ মুলখ ফুচটল ়ে তুলললেন এে ধরলনর আধোচত্মে অনেমনস্কতার োপ।  হচরিার পতা 

তােঁর পলক্ষ আদবব জা ়েগা হলর্ই, তাোড়ো এো এো চতচন আর অনে পোো ়েই র্া 

োেলর্ন! এই পতা নাচত-নাতনী চনল ়ে আহ্লাদ েরার সম ়ে! 

  

এই মানুষচটলে প্রতাপ চেেুলতই পেন্দ েলর উঠলত পারললন না! 
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এতখাচন র্ল ়েস হললও প্রতাপ ঠােুর-লদর্তার োলে মাো পনা ়োন না।  পোলনা চর্খোত 

ধমবস্থ্ালন পগলল চতচন মচন্দলরর র্াইলরর চদলে ঘুলর ঘুলর পদ ়োললর োরুো ব চেিংর্া  াস্ক ব 

পদলখন।  মমতা  ান প তলরর চর্গ্রহলে প্রণাম েরলত।  প্রতালপর তালত আপচত্তর চেেু 

পনই।  ধমবচর্শ্বাসীলদর প্রচত তােঁর মলন চেেুটা অর্োর  ার্ োেললও র্াইলর তা প্রোব 

েলরন না।  েখলনা।  তােঁর র্নু্ধ চর্মানচর্হারীই পতা রামেষষ্ণ চমবলন দীক্ষা চনল ়েলেন চেেুচদন 

আলগ, প্রতাপ তা চনল ়ে পচরহাস প বত েলরনচন।  পেউ  চদ ওসলর্ আনন্দ চেিংর্া বাচত 

পা ়ে পতা পাে।  চেন্তু ধমব অর্লম্বন েলরও োরুর মন  চদ অনুদার োলে, মুলখ  া র্লল 

চনলজর জীর্লন পস রেম আিরণ না েলর, তাহলল পসই সর্ মানুষলে চতচন প্রা ়ে অস্পষবে 

োন েলরন।  

  

পগারািােঁলদর চঠে অতটা পদাষ পনই।  হ ়েলতা ওর মলনর মাপটাই পোট।  

  

এ পদলব পুত্র সতান আর েনো সতালনর তফাত প  েতদূর প লত পালর, তা প্রতাপ প ন 

প্রেম রু্ঝললন হচরিালর চগল ়ে।  পগারািােঁদ তােঁর পেললর র্াচড়েলত োলেন, পসটা তােঁর নো ে 

অচধোর।  আর প্রতাপ-মমতা পমল ়ের োলে পগলল তােঁরা হন অচতচে।  মুচ্ন  পলখাপড়ো 

চবলখলে, পস-ও হচরিালর সরোচর ওল ়েললফ ়োর পর্ালডব িােচর পপল ়েলে, তরু্ পগারািােঁদ 

মলন েলরন, এটা তােঁর পেললর সিংসার, চতচন এই পচরর্ালরর েতবা।  প্রতাপ হললন েুটুম্ব।  

পগারািােঁলদর র্ের্হালর সর্ সম ়ে এটা পটর পাও ়ো  া ়ে।   চদও চতচন প  সর্ সম ়ে হামর্ড়ো 

 ার্ পদখান তা ন ়ে, র্রিং অচতচরক্ত খাচতরই েলরন, চেন্তু প্রতালপর সলে েোর্াতবা র্ললন 

এেটু উেঁিু পেলে।  মমতা ঐ খাচতরটাই পদখলত পান, পগারািােঁলদর পাল ়ের তলার 

প্লাটফমবটা তােঁর নজলর পলড়ে না।  

  

মমতালে এসর্ েো উলিখ েরললই চতচন প্রতাপলে র্ললর্ন, পতামার সর্তালতই 

র্াড়োর্াচড়ে! 
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এ র্ের মম পেদার-র্দ্রী  ার্ার পচরেল্পনা এলের্ালর চঠেঠাে েলর পফললচেললন, 

প্রতাপ িাইচেললন দচক্ষণ  ারলতর চদলে প লত, এমন সম ়ে মুচ্ন র চিচঠ এললা।  এচপ্রল 

মালসর মাঝামাচঝ তার চিতী ়ে সতান প্রসর্ হলর্।  

  

চিচঠটা পলড়ে পর্ব উৎফুি  ালর্ প্রতাপ র্ললচেললন, র্ািঃ, তলর্ পতা আর এখন হচরিালর 

 ার্ার পোলনা মালন হ ়ে না।  মুচদ পাহালড়ে উঠলত পারলর্ না, পেদারর্দ্রী েোনলসল! 

তাহলল পর্োললালরর চটচেট োচট? আমরা সাউে ইচি ়ো ঘুলর আচস!  

  

মমতা গ ীর ালর্ অর্াে হল ়েচেললন।  এেই সিংর্ালদর দু’রেম প্রচতচক্র ়ো! 

  

চতচন র্ললচেললন, তুচম র্ললো েী? খুেীর র্াচ্চা হলর্, পসই সম ়ে আমরা ওর োলে না 

চগল ়ে সাউে ইচি ়ো ়ে ডোিং ডোিং েলর ঘুলর পর্ড়োলর্া? 

  

প্রতাপ র্ললচেললন, আমরা ওর োলে চগল ়ে েী েরলর্া? র্াচড়েলত পর্চব পলােজন োেলল 

সামলালত ওরই ঝালমলা হলর্।  ওখালন  াললা হাসপাতাল আলে, পোম্পাচনর চনজস্ব 

ডাক্তার আলে… 

  

–তা র্লল আচম মা হল ়ে ওর োলে োেলর্া না পসই সম ়ে? অনুনল ়ের মা পর্েঁলি পনই, 

র্াচড়েলত পস রেম আর পেউ পনই পদখর্ার… 

  

–তলর্ মুচ্ন লেই এখালন আসলত চললখ দাও।  আমালদর এখালন এলস দু’এে মাস োেুে।  

র্াচড়ের োলেই নতুন এেটা নাচসবিং পহাম খুলললে… 

  

–ওরা েী েলর আসলর্? খুেী পর্চবচদন েুচট পালর্ না, ওর নতুন িােচর।  ওর পেললটাও 

ওখানোর স্কুলল  চতব হল ়েলে 

  

–পর্চবচদন না োেলত পালর, অতত এে মাস োেুে।  তালত আর এমন চে অসুচর্লধ 
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–পতামার চে আলক্কল রু্চদ্ধ পোলনাচদন হলর্ না? অতদূর পেলে পমল ়েটা আসলর্, তারপর 

আেঁতুলরর র্াচ্চা চনল ়ে পট্রলন েলর চফরলর্ এতখাচন পে? পেন, আমালদর হচরিালর প লত 

েী অসুচর্লধ? পতামার এখালন েী এমন রাজো ব আলে? 

  

আর্ার হচরিার প লত হলর্, পগারািােঁলদর সলে  দ্রতার সম্পেব র্জা ়ে রাখলত হলর্।  চদলনর 

পর চদন অর্াতর েো র্লল সম ়ে োটালত হলর্ তােঁর সলে।  প্রলতেেচদনই মলন হলর্, 

পমল ়ে-জামাইল ়ের র্াচড়েলত পর্চবচদন োো হল ়ে  ালে না পতা! পগারািােঁদ  তচদন খুবী 

োেলত পালরন, োরণ চতচন পেললর র্াপ।  এই চিতালত প্রলপর মলন পক্ষা  জমচেল।  চতচন 

হঠাৎ ঝােঁলঝর সলে র্লল উলঠচেললন, পেলল-লমল ়েলদর  ােঁর  খন প খালন র্াচ্চা হলর্, 

অমচন পতামালে পসখালন েুলট প লত হলর্? পেন, তুচম চে দাই নাচে? 

  

তীে পশ্লষ চেল এই উচক্তলত।  পুলরালনা সুি পর্দনা চেল।  

  

মমতা আহত  ালর্ এেটুখাচন িুপ েলর চেললন।  এেোললর ফসবা মুখখানালত এেটু 

োললা োপ পড়েলত শুরু েলরলে।  মাোর িুল অর্বে পতমন পালেচন।  র্ল ়েলসর পমদ 

জলমচন, বরীরচট এখলনা চেপচেলপ, চেন্তু  ােঁজ পলড়েলে নালের দু’পালব।  

  

স্বামীর মুলখর চদলে তাচেল ়ে প্রচতচট বল্ চর্ষ মাচখল ়ে চতচন র্ললচেললন, জাচন, সারা 

জীর্নটাই পতা পদখলাম, পেলল-লমল ়েলদর প্রচত পতামার এেটুও পস্নহ-মমতা পনই! তুচম 

স্বােবপর! চনলজর সুখ োড়ো আর চেেু পর্ালঝ না! পতামার এত অহিংোর প  পেলল-

পমল ়েলদর র্োপালরও তুচম অহিংোলর মটমচটল ়ে োেলত িাও! পতামার পজদটাই সর্ সম ়ে 

র্ড়ে হলর্! পতামার জনে আমার পেলল-লমল ়েলদর আচম চেেুলতই োড়েলত পারলর্া না! 

সারাজীর্ন  লেটির  ুলগচে পতামার এই পজলদর জনে! 

  

মমতা  োস্থ্ালনই তীে আঘাতটা পহলনচেললন।  প্রতাপ আর এেচটও ব্ উচ্চারণ েরলত 

পারললন না।  চতচন স্বােবপর? পেলললমল ়েলদর জনে চতচন চেেুই েলরনচন? 
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প্রতাপ আহত  ালর্ মমতার চদলে তাোলতই চতচন আর্ার চতক্ত গলা ়ে র্ললচেললন, 

পসর্ালর র্ার্লুলদর ওখালন চগল ়ে তুচম েী োণ্ড েরলল মলন পনই? 

  

িার র্ের আলগ পেললর পপড়োচপচরলত প্রতাপ আর মমতা চগল ়েচেললন চর্লদলব।  প্রতালপর 

 ার্ার ইলে চেল না, সদে তখন র্াচড়ে ততচরলত হাত চদল ়েলেন, প্রচ লডন্ট ফালির সর্ 

টাো তালতই প্রা ়ে পবষ হল ়ে  ালর্।  এেতলা ়ে পদাোনঘর  াড়ো চদল ়ে সিংসার িালালত 

হলর্।  চেন্তু অতীন র্ারর্ার চিচঠ চলখচেল, হঠাৎ এেচদন দুম েলর দু’খানা চটচেট পাচঠল ়ে 

চদল।  

  

প্রতালপর চর্লদব ভ্রামলণর বখ পনই, এতর্ড়ে  ারতর্লষবরই পতা েত জা ়েগা পদখা হ ়েচন।  

চেন্তু মমতার খুর্ ইলে পোচরস-লিন পদখার।  আলমচরোর পেলেও ইউলরাপ সম্পলেব 

তার পেৌতূহল পর্চব, তার োরণ অোলমচরোন র্ইপলত্রর পিল ়েও ইওলরাচপ ়োন সাচহতে 

মমতার।  অলনে পর্চব পড়ো।  মুচ্ন র চর্ল ়ে হল ়ে পগলে, সুতরািং চটচেট পার্ার পলরও না 

 ার্ার পোলনা  ুচক্ত পদখালত পালরনচন প্রতাপ।  

  

প্রেলম পগললন লিলন! অোলমচরো ়ে  াও ়ো আসার পলে ঐ চটচেলট দু’র্ার ইওলরাপ 

োমা  ালর্, পসই জনে পফরার সম ়ে পোচরস পদখা চঠে হল ়েচেল।  লিলন এ ়োরলপালটব 

চরচস  েরললা তুতুল আর আলম।  সুপ্রীচতর মষতুের আলগ তুতুল টানা ে’মাস চেল 

েলোতা ়ে।  মাল ়ের  তখাচন পসর্া পস েলরলে, মানুলষর পলক্ষ তার পিল ়ে পর্চব রু্চঝ সম্ভর্ 

ন ়ে।  অত পরাগ ন্ত্রণা সলত্ত্বও পবলষর েল ়েেটা চদন বাচত পপল ়েচেললন সুপ্রীচত, মালঝ মালঝ 

পোট্ট পমল ়ের মতন তুতুললে রু্লে জচড়েল ়ে শুল ়ে োেলতন।  

  

মাল ়ের মষতুের পলরও তুতুল লিন চফরলত িা ়েচন,েলোতালতই পেলে প লত পিল ়েচেল, 

তখন আর্ার মমতার বরীর খারাপ চেল।  পসই পুলরালনা আলসার।  প্রতাপই পজার েলর 

তুতুললে পফরত পাচঠল ়েচেললন।  তুতুললর স্বামী োেলর্ লিলন, আর পস োেলর্ 

েলোতা ়ে, এ আর্ার হ ়ে নাচে? 
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তুতুল আর আলম অর্বে প্রচতর্েরই এের্ার েলর ঢাো  ার্ার পলে েলোতা ঘুলর  া ়ে, 

দু’িারচদন োলে।  প -র্ালর অতীন-বচমবলারা েলোতা ়ে এলসচেল, পসর্ার হঠাৎ পোলনা 

খর্র না চদল ়েই তুতুলও এলস উপচস্থ্ত।  প্রতাপলে পস র্ললচেল, মামা আমরা  াইলর্ালনরা 

েতচদন এেসলে োচেচন! খুর্ ইলে হল, তাই িলল এলাম।  

  

নতুন র্াচড়ে তখলনা ততচর হ ়েচন, পসচলমপুলরর পোট েোটটা ়ে সেললে ধলর না, মুচ্ন র 

চর্ল ়ে হ ়েচন, টুনটুচনলেও দুচট র্াচ্চাসলমত ধলর চনল ়ে এলসচেল তুতুল, ঐটুেু জা ়েগার 

মলধে পঘেঁষালঘেঁচষ েলর োো, তরু্ েী আনন্দ আর তহ তি েলরচেল েল ়েেচদন সেলল 

চমলল।  পসই সর্চেেুর মূলল চেল তুতুল, পস সর্ার ফুলচদ, সেললর চদলে তার সমান 

নজর।  র্াচড়ে  চতব পলােজন পদলখ প্রতালপর এে এের্ার মলন পলড়ে প ত মালখানগলরর 

েো, এই রেম পাচরর্াচরে জীর্লনই পতাত তােঁরা অ েে চেললন।  মালখানগলর জা ়েগা 

চেল অলনে, এখালন ওলদর সর্ার পবাও ়োর প বত জা ়েগা হ ়ে না, তরু্ আনন্দ চেেু েম 

চেল না।  

  

তুতুল িলল  ার্ার পরই প ন আর্ার র্দলল চগল ়েচেল সর্চেেু।  টুনটুচনর স্বামী পলরলবর 

সলে সামানে েো োটাোচট হলত হলত এেসম ়ে অতীন তালে এমন ধমোললা প  দু’চদন 

পলরই টুনটুচন পেলল-লমল ়েলদর চনল ়ে চফলর পগল কু্ষগ্নমলন।  বচমবলার েলোতার জল-

হাও ়ো সহে হচেল না, জ্বর হলত লাগললা র্ারর্ার, পস িলল পগল জামলবদপুলর র্ালপর 

র্াচড়েলত।  এখানোর িােচরলত গণ্ডলগাল শুরু হললা অতীলনর।  তারপর পতা এে সম ়ে 

র্াচড়ে আর্ার ফােঁো।  

  

তুতুললর আতচরে ইলেলত শুধু পসই এের্ারই এেটা পাচরর্াচরে সলম্মলন হল ়েচেল র্লা 

 া ়ে।  

  

লিলন এলস প্রতাপ পদখললন, এখালনও প ন তুতুল এেটা মের্ড়ে পচরর্ার চনল ়ে োলে।  

তুতুল-আললমর পোলনা পেলললমল ়ে হ ়েচন এখলনা, চেন্তু ওলদর পেনচসিংটলনর র্াচড়েটা প ন 

সর্ সম ়ে এেটা হট্টলমলা।  পে েখন আসলে- ালে তার পোলনা চঠে পনই।  প্রলতেে পর্লা 
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অতত দব-র্ালরাজন খা ়ে, তুতুল আর আলম দু’জলনই োলজ পর্চরল ়ে পগলল র্াইলরর 

পলােরাই রা্ন ার্া্ন া েলর র্ািংলালদলবর অলনে পেলললমল ়ে লিলন এলস পোোও োোর 

জা ়েগা না পপলল তুতুললদর এখালন এলসই ওলঠ।  প্রতাপ আর মমতা  খন এললন, তখনও 

ঐ র্াচড়েলত আরও পােঁিজন  ুর্ে- ুর্তী অচতচে হল ়ে চেল।  

  

লিন বহলর পা পদর্ার পর পেলে প্রতাপ চেেুলতই  ুললত পারচেললন না প  এটা তােঁর 

প্রাক্তন প্র ুলদর পদব।  িােচরর প্রেমচদলে প্রতাপ  খন নদী ়ো ়ে পপাচস্টিং পপল ়েচেললন, 

তখন পসখানোর চডচস্ট্রক্ট মোচজলস্ট্রট চেললন ফ্রোঙ্কচলন সালহর্, র্ালঘর মতন গরগলর 

পমজাজ, েো ়ে েো ়ে সু াষ পর্াসলে র্ললতন জামান স্পাই আর জওহরলাল পনহরুলে 

র্ললতন, ব্লার্ারমাউে, ওপন এ ়োর র্োচরস্টার।  শুধু চনলজর ওপরও ়োলার জনেই ন ়ে, 

সমে চেচটব জাতটালেই প্রতাপ মলন েরলতন বত্রুপক্ষ।  লিলনর রাো চদল ়ে হােঁটার 

সম ়ে, চেিংর্া পোলনা পদাোলন ঢুলে প্রতাপ প ন সর্বালে পরােঁ ়ো ফুচলল ়ে োেলতন, পেউ 

এেটু খারাপ র্ের্হার েরললই প ন চতচন ধমলে উঠলর্ন।  আমরা এখন স্বাধীন জাচত, 

চনলজর টাো ়ে পর্ড়োলত এলসচে, পতামালদর দ ়োর পতা ়োক্কা েচর না! 

  

আসলল এসর্ েো প  অলনলেই এখন আর মলন রালখচন, প্রতালপর তা পখ ়োল োেলত 

না।  রাোঘালটর সাধারণ ইিংলরজরা এেচদন পলর আর তালদর আঙুলল পুলরালনা 

এম্পা ়োলরর চঘল ়ের গন্ধ পবােঁলে না।  োললা পলােলদর প  তারা অলনলে পেন্দ েলর না, 

পসটাও চনেে র্ণবচর্লিষ ন ়ে, প্রচতল াচগতার   ়ে।  

  

তুতুল-আললমর র্াচড়েলত প  অল্পর্ল ়েসী পেলললমল ়েরা আলস, তারা প ন ঔপচনলর্চবে 

আমললর েো জালনই না।  তারা ইিংলরজলদর সমাললািনা েলর, গালাগাচল পদ ়ে, আর্ার 

প্রবিংসাও েলর, প ন সমান সমান।  পেউ পেউ ইিংলরজ পমল ়ে র্নু্ধ চনল ়ে আলস, পসই সর্ 

পমল ়েলদর তারা পমমসালহর্ র্লল এেটুও পর্চব খাচতর েলর না, অলনে সম ়ে তালদর 

ওপর হুেুম িালা ়ে, রা্ন াঘলর পাচঠল ়ে পদ ়ে।  র্ািংলালদলবর এই নতুন প্রজল্র 

পেলললমল ়েলদর প্রতাপ আলগ  াললা েলর পদলখনচন, চতচন মুগ্ধ হল ়ে ওলদর েো পবালনন।  

ঢাো-িট্টগ্রাম-র্গুড়ো-রাজবাহী পেলে আসা এই সর্ পেলললমল ়েলদর সুন্দর স্বাস্থ্ে, 
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পিালখমুলখ পোলনা রেম হীনমনেতার োপ পনই, র্রিং েলোতার পেলললমল ়েলদর তুলনা ়ে 

এরা অলনে পর্চব প্রাণর্ত, সর্ সম ়ে উৎসালহ টগর্গ েরলে, পোলনা আড়েটিরতা পনই 

েোর্াতা ়ে।  েল ়েেজন পড়োশুলনালতও খুর্  াললা।  

  

প্রতালপর শুধু এেটা র্োপালর খটো লাগলতা।  এত  াললা  াললা পেলললমল ়েরা সর্ 

পদলবর।  র্াইলর িলল এলল র্ািংলালদবটা গড়ো হলর্ োলদর চনল ়ে? মুচক্ত ুলদ্ধ অলনে তরুণ 

প্রাণ চদল ়েলে, অলনে রু্চদ্ধজীর্ীলদর হতো েরা হল ়েলে, তার পলরও  চদ এই সর্ চবচক্ষত 

পেলললমল ়েরা পদব পেলড়ে িলল আলস, তা হলল পসটা পস পদলবর র্ড়ে দু বাগে! 

  

এই প্রসেটা এের্ার আললমর োলে তুললতই পস দুিঃলখর হাচস পহলস র্ললচেল, মামার্ারু্, 

এর মলধে অলনে ঘাপলা আলে।  র্ািংলালদব নালম এেটা স্বাধীন পদলবরই শুধু জ্ হল ়েলে, 

চেন্তু পস পদলবর মানুষগুললা স্বাধীন হ ়ে নাই! স্বাধীনতার নালম মানুষ  ত চেেু আবা 

েলর, তার চেেুই চে আমরা পপল ়েচে? সালধ চে আর এই সর্ পেলললমল ়েরা পদব পেলড়ে 

আসলত র্াধে হ ়ে! তরু্ পদখলর্ন, ইচি ়োর পেলললমল ়েলদর তুলনা ়ে এই নতুন 

র্ািংলালদবীরা চর্লদলব র্লসও অলনে পর্চব পদলবর েো চিতা েলর, েটির পা ়ে, পদলবর 

সলে মানচসে প াগাল াগ এলদর অলনে পর্চব।  ইচি ়োর পলালেরা অলনেটা চসচনেোল 

হল ়ে পগলে, তালদর ধারণা, পদবটার আর চেেু হলর্ না, ক্রমব আরও পগািা ়ে  ালর্, 

সুতরািং চর্লদলব োোই  াললা।  চেন্তু আমরা এখলনা আবার্াদী।  আসলল, আমালদর 

লড়োইটা এখলনা োলম নাই! 

  

লিলন সাতচট চদন প্রতাপ-মমতা পরম আনলন্দ োচটল ়েচেললন।  ডাক্তার চহলসলর্ তুতুল 

আর আলম দু’জলনই  লেটির র্েে, তরু্ ওরা পালা েলর েুচট চনল ়ে মামা-মামীমালে দ্রটিরর্ে 

স্থ্ানগুচল।  ঘুচরল ়েলে।  মমতার চেচটব োচন্ট্রসাইড পদখার র্াসনা চেল, তাই দুলটা চদন 

পেলে আসা হললা।  পডা ালর আসার সম ়ে তুতুল এত দুর্বল হল ়ে পলড়েচেল প  পবষচদন 

পস হঠাৎ চঠে েলরচেল, প্রতাপ আর মমতালে পস এলের্ালর অোলমচরো ়ে অতীলনর র্াচড়ে 

প বত পপৌেঁলে চদল ়ে আসলর্।  অতীনরা োলে চনউ ই ়েেব বহর পেলে পর্ব দূলর,  চদ পোলনা 

োরলণ তারা চঠে সম ়ে।  এ ়োরলপালটব পপৌেঁেলত না পালর, তা হলল প্রতাপরা চর্পলদ 
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পড়েলর্ন।   চদও লিন পেলে দু’র্ার পফালন েো হল ়েলে অতীন-বচমবলার সলে, পস রেম 

গণ্ডলগাললর পোলনা সম্ভার্নাই পনই।  তুতুললর েো শুলন আলম আপচত্ত েলরচন, পস 

র্ললচেল,  াও না, ঘুলর এলসা, েল ়েেচদন পেলে এলসা  াইল ়ের োলে।  চেন্তু তার দু’চদন 

র্ালদই আললমর চনলজর মামা, চ চন অল্প র্ল ়েলস চপতষহীন আলমলে চনলজর সতালনর 

মতন মানুষ েলরলেন, চতচন লিলন চিচেৎসা েরার্ার জনে আসলেন শুলন প্রতাপ-অমমতা 

দু’জলনই র্ললচেললন, এখন তুই িলল  াচর্ েী? তা েখলনা হ ়ে? তুই আর আলম পলর 

আচসস অোলমচরো ়ে, আমরা পতা োেচে চেেুচদন।  

  

চনউ ই ়েলেব এ ়োরলপালটব বচমবলা আসলত পালরচন, োরণ তার পেললর সলর্ মাত্র আড়োই 

মাস র্ল ়েস, অতীন চঠে দােঁচড়েল ়েচেল।  এেটা রাত র্ার্া-মালে চনল ়ে চনউই ়েলেবর এেটা 

পহালটলল োচটল ়ে পরচদন পস গাচড়ে িাচলল ়ে ওলদর চনল ়ে এললা ট্র ়ে  নালম এেটা পোট 

বহলর।  চনলজর পেললর র্াচড়েলত পা পদর্ার পসই প্রেম েল ়েেচট মুহূ লতবর েো মমতা 

অলনের্ার অলনলের োলে গল্প েলরলেন।  র্াচড়ের সামলন এেটা র্াগান, তারপর চঠে 

প ন হলুদ রিং চদল ়ে আেঁো েচর্র মতন এেটা র্াচড়ে, পপেনচদলে ঘন জেল।  গাচড়ে পেলে 

নামর্ার পর পদখললন, পসই র্াচড়ের দরজার সামলন আড়োই মালসর পেলললে পোলল চনল ়ে 

দােঁচড়েল ়ে আলে বচমবলা।  র্াচ্চাটা হাত-পা েুেঁলড়ে প ন ঠােুদা-ঠােুমালে অ েেবনা েরলে।  

পসচদলে তাচেল ়ে মমতার রু্েখানা ধে েলর উলঠচেল।  র্াচ্চাটার মুখখানা প ন অচর্েল 

তােঁর র্ড়ে পেলল চপেলুর মতন! 

  

আসলল চপেলু আর র্ার্লু দু’ াইল ়েরই পিহারা ়ে  লেটির চমল চেল।  র্ার্লুর পেলল 

র্ার্লুরই মতন হল ়েলে।  তরু্ মমতার মলন পলড়েচেল চপেলুর েো, পেন প  এতোল 

র্ালদ হঠাৎ চপেলুর স্মষচত এমন ালর্ চফলর এললা তা পে জালন! আর পেউ মলন রালখচন, 

চেন্তু মমতার মলন পতা এখলনা চপেলুর সর্ র্ল ়েলসর পিহারাই জ্বলজ্বল েলর।  তােঁর পিালখ 

জল এলস চগল ়েচেল হঠাৎ।  পলর মমতার মুলখ ঐ েো শুলন প্রতাপ পহলস র্ললচেললন, 

পতামরা প  ঐটুেু র্াচ্চালে পদলখ োর সলে চমল না অচমল তা েী েলর পর্ালঝা,  গর্ান 

জালনন! আমার।  োলে পতা সর্ র্াচ্চাই সমান মলন হ ়ে! 
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গ ়েনা-গােঁচট আর চেেুই অর্চবটির পনই মমতার, শুধু েী েলর প ন চনলজর মাল ়ের োে 

পেলে পাও ়ো এেটা পমাহর পেলে চগল ়েচেল, পসটা সলে েলর এলনচেললন।  পসই পমাহর 

চদল ়ে চতচন নাচতর মুখ পদখললন।  তারপর বচমবলার পোললর চদলে হাত র্াড়োলতই ঐ 

আড়োই মালসর র্াচ্চা ঝােঁচপল ়ে িলল এলসচেল তােঁর পোলল।  তখন তােঁর পিালখর জল 

সামলালনা সচতেই দা ়ে।  

  

তুতুল-আললমর র্াচড়ের তুলনা ়ে অতীন-বচমবলালদর র্াচড়ের অলনে তফাত।  লিলনর সলে 

এই পোট জা ়েগাটার পতা পোলনা তুলনাই িলল না।   চদও এখানোর পচরলর্ব ও প্রেষচত 

অতেত সুদষবে ও মলনারম।  লিলন ওলদর র্াচড়েলত প মন সর্বক্ষণ তহ তি পললগ োেলতা, 

এই র্াচড়ে আর্ার সর্ সম ়ে চনেি, চনজবন।  বচনরচর্র্ার োড়ো পোলনা অচতচে আসার 

সম্ভার্নাই পনই।  বচমবলা আর অতীন দু’জলনই িােচরলত পর্চরল ়ে  া ়ে সোল সালড়ে 

আটটার মলধে, তার এেটু আলগই ওলদর পমল ়ের স্কুললর র্াস আলস।  এরপর পেলে সারা 

সোল, দুপুর, সলন্ধ প্রতাপ আর মমতালেই এেসলে োেলত হ ়ে র্াচড়েলত।  েলোতার 

সলে তফাত এই, এখালন আর এেচট আড়োই মালসর প্রাণী োলে।  পসই নাচতলে চনল ়ে 

মমতার সম ়ে পর্ব  াললাই োলট।   চদও পসই চবশুর সারাচদন এলের্ালর েলে র্ােঁধা, পস 

েখন খালর্, েখন ঘুলমালর্, েখলনা হঠাৎ ঘুম প লঙ পজলগ উঠলল েী েরলত হলর্, তা 

বচমবলা প্রা ়ে পাচখ পড়োর্ার মতন মমতালে রু্চঝল ়ে চদল ়েলে।  

  

প্রতালপর সম ়ে োলট শুধু চটচ  পদলখ আর র্ইপত্র পলড়ে।  চতচন অর্বে পোলনাচদনই পতমন 

পড়েু ়ো স্ব ালর্র নন, খর্লরর োগজ-টাগজ পড়েলত  াললার্ালসন, চেন্তু গল্প-উপনোলসর 

চদলে পঝােঁে পনই।  তরু্ অতীলনর পর্ডরুম পেলে এেচদন চতচন এেচট হাল আমললর 

মাচেবনী নল ল চনল ়ে পড়োর পিটিরা েরললন।  প্রেম আট-দব পাতা পলড়েই তােঁর প্রা ়ে র্চম 

এলস পগল, র্ইখানা েুেঁলড়ে পফলল চদললন।  এত সর্ অশ্লীল, েুৎচসত েো ও বরীলরর র্ণবনা 

এরা এমন অর্লীলাক্রলম পললখ? পলখলের নাম জন আপডাইে, পপেলনর মলালট র্ড়ে 

র্ড়ে পচত্রোর সমাললািেলদর উচ্ছ্বচসত প্রবিংসার উদ্ধষচত! পগাপন পলণবাগ্রাচফ ন ়ে, এটাই 

আধুচনে সাচহতে? র্ইখানা েুেঁলড়ে পফলল পদর্ার পলরও প্রতাপ আর্ার েুচড়েল ়ে চনল ়ে 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 1051 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সার্ধালন চঠে জা ়েগা ়ে পরলখ চদল ়েচেললন,  ালত পেলল এর্িং পেললর র্উ রু্ঝলত না পালর 

চতচন ঐ র্ই হালত চনল ়েচেললন! 

  

অতীনরা রচর্র্ার শুধু চনউ ই ়েেব টাইমস রালখ, অনেচদন এেচট স্থ্ানী ়ে পচত্রো।  প্রেমর্ার 

এেলবা েুচড়ে পষষ্ঠার চনউ ই ়েেব টাইমস পদলখ প্রতাপ প্রা ়ে হতরু্চদ্ধ হল ়ে চগল ়েচেললন।  এত 

র্ড়ে খর্লরর োগজ! পলর পদখললন তার অচধোিংবই চর্োপলন  চতব, খর্রগুচল পদখলল 

মলন হ ়ে, েলোতার পতা পোলনা উলিলখর প্রশ্নই ওলঠ না, এমনচে  ারত নালম প  এেটা 

পদব আলে পষচের্ীলত, পসটাই পর্াঝা  া ়ে না! এেচদন শুধু হা ়েদ্রার্ালদ এেচট পট্রন 

দুঘবটনা ়ে আড়োইলবা।  জলনর মষতুের সিংর্াদ প তলরর এেটা পাতা ়ে আচর্ষ্কার েরা 

চগল ়েচেল, সারা  ারলত ঐ এেমাত্র উলিখল াগে খর্র।  আড়োইলবা জন মলরলে, আর 

সত্তর পোচট মানুষ প  েী েলর পর্েঁলি আলে, পস সম্পলেব এলদর মাোর্েো পনই।  

  

স্থ্ানী ়ে পচত্রোচট এলের্ালরই স্থ্ানী ়ে।  পোলনা এেচট ফালমব পগারুলদর েী এেটা অসুখ 

হল ়েলে, পসটাই এেচদন প্রেম পাতার পহডলাইন।  নীলির চদলে পোট েলর োপা হল ়েলে 

মহাবূলনে এই প্রেম দু’জন নল ািারী েী েলর এে রলেট পেলে আর এে রলেলট 

 াতা ়োত েরলল তার চর্র্রণ এটালেও এরা খর্লরর োগজ র্লল! তলর্, এই স্থ্ানী ়ে 

োগজচটও র্চত্রব পষষ্ঠা, পাতা পজাড়ো পজাড়ো চর্োপন, তার মলধে আর্ার েী সর্ েুপন 

োলে, বচমবলা পেলট পেলট পরলখ পদ ়ে।  ঐগুললা পদখালল সুপার মালেবলট চেেু চজচনসপত্র 

বো ়ে পাও ়ো  া ়ে।  

  

চটচ  পদখলত পদখলতও প্রতাপ লাত হল ়ে পলড়েচেললন।  িার-পােঁিটা িোলনল োেললও 

দুপুলরর চদলে এলের্ালর অসহে পপ্রাগ্রাম পদখা ়ে, রা্ন া, র্ো ়োম, চেিংর্া অচত নোো নোো 

চসচর ়োল, তালত  ত োলে িুমু, ততই ো্ন ার দষবে।  প্রতাপ র্রিং েমাচবব ়োল র্া 

চর্োপলনর স্পটগুললা আগ্রলহর সলে পদলখন।  তালত এই প্রর্ল েনচজউমার পসাসাইচটর 

চিত্রটা প ন চঠে চঠে ফুলট ওলঠ।  সমূ্পণব অপ্রল ়োজনী ়ে েতেগুললা চজচনস চনল ়ে েী চর্রাট 

েমবোণ্ড! েল ়েেটা পেলললমল ়ে পনলি েুেঁলদ চিউচ ়েিংগালমর গুণেীতবন েলর পগল।  এখন 

এরা চিউইিংগাম র্লল না পতা, র্লল র্ার্লগাম।  চটচ লত চতচরব পসলেলি ঐ চর্োপলনর 
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দাম নাচে পিাব-ষাট হাজার ডলার, বচমবলার োলে এই েো শুলন প্রতাপ আেঁতলে 

উলঠচেললন।  পিাব-ষাট হাজার ডলার মালন পতা চর্বাল টাো! পষচের্ীলত চিউইিংগাম 

চেিংর্া র্ার্লগাম না োেললই র্া েী ক্ষচত হলতা! ম ়েলা পফলার র্ড়ে পঠাঙা,  ালে এরা 

ট্রোস র্োগ র্লল, তারও ঐ রেম চর্োপন লালগ।  এইসর্ র্ালজ চজচনস পেনালনার জনে 

পোচট পোচট টাো খরি েরা হলে, আর ঐ সর্ চজচনস  ারা পেলন, তারাও টাো 

পরাজগালরর জনে সারা সিাহ মুলখর রক্ত তুলল খাটলে।  পমল ়েরা পারচফউম মাখলত 

 াললার্ালস পসটা পর্াঝা পগল, চেন্তু তালদর মুলখর গন্ধ, র্গললর গন্ধ ঢাোর জনে পর, 

হালত মাখার পলাবান, পনালখ মাখার রিং, পিালখর পিলর্ মাখার োচল, এই সর্ও িাই! 

এই সর্ চেেু মাখলল তালদর এেটা চেম্ভুতচেমাোর প্রাণী মলন হলর্ না? চর্োপন পদও ়ো 

হলে  খন, পমল ়েরা পেলন চনশ্চ ়েই।  অতীন আর বচমবলা দু’জলন দুলটা গাচড়ে চনল ়ে অচফস 

 া ়ে।  দুলটা গাচড়ে রাখার জনে ওরা পর্চব উপাজবন েরলতও র্াধে।  গোরালজর দরজা আপচন 

আপচন খুলল  ালর্, তার জনেও এেটা  ন্ত্র।  হাত চদল ়ে দরজাটা খুললল চে মহা ারত 

অশুদ্ধ হল ়ে  া ়ে! 

  

প্রতালপর মলন পলড়ে অলনেচদন আলগোর এেটা খর্র।  পসাচ ল ়েত ইউচন ়োলনর 

প্রধানমন্ত্রী কু্রলশ্চ  পসর্ার এলসচেললন অোলমচরো সফলর।  রুব-মাচেবন ঠাণ্ডা লড়োই তখন 

সলর্ েমলত শুরু েলরলে।  কু্রলশ্চ ই পর্াধহ ়ে প্রেম পসাচ ল ়েত রাষ্ট্রপ্রধান চহলসলর্ পদাপবণ 

েলরচেললন অোলমচরো ়ে।  এ পদলবর গলমর পক্ষত,  ুট্টার পক্ষত পদলখ চতচন মুগ্ধ।  এত 

উৎপাদন পষচের্ীর আর পোলনা পদলব হ ়ে না।   ন্ত্র চদল ়ে ফসল োটা  হ ়ে, এেজন মাত্র 

িাষা এেলরর পর এের জচম িাষ েলর, ফসল পতালল।  এখানোর অলনে িাষার চনজস্ব 

পপ্লন আলে।  এে জা ়েগা ়ে।  কু্রলশ্চ লে আধুচনেতম  ন্ত্রপাচত পদখালনা হচেল।  অলনে 

গুচল পদখললই পিাখ ধােঁচধল ়ে  া ়ে।  তার মলধে এেটা চেল পলরু্র রস েরার  ন্ত্র।  রা্ন াঘলর 

োলজ লালগ,  খনই দরোর হলর্, ঐ  ন্ত্র এেটা পলরু্ পেলট রস র্ার েলর পদলর্।  কু্রলশ্চ  

এে টুেলরা পলরু্ তুলল চনল ়ে র্ললচেললন, চেন্তু পতামরা  াই-ই র্লললা, আমার দু’আঙুলল 

চটলপ আচম ঐ  লন্ত্রর পিল ়ে আরও  াললা ালর্ রস র্ার েরলত পাচর! 
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চর্মানচর্হারীর র্াচড়েলত র্লস পস্টটসমোন পচত্রো ়ে ঐ খর্রটা পলড়ে প্রতাপ খুর্ 

পহলসচেললন।  চর্মানচর্হারী র্ললচেললন, পচশ্চমী পদবগুললা  ালে পোো ়ে র্ললা পতা! 

এরা চে মানুলষর হালতর আঙুললর র্ের্হারও  ুচলল ়ে পদলর্? সর্ই  চদ  লন্ত্র েলর পদ ়ে।  

তা হলল মানুষ প  ক্রমব অের্ব হল ়ে  ালর্! ওলদর চর্োনীরা এটা চিতা েলর না? প্রতাপ 

র্ললচেললন,  ারা পমধার্ী, খুর্ রু্চদ্ধমান, তারাই চর্োনী হ ়ে, তাই না? চেন্তু মানুলষর 

স েতা র্ধ্িংস েরার জনে প  চর্োনীরা অোটম পর্ামা র্ানা ়ে, তালদর চে তুচম রু্চদ্ধমান 

র্ললত পালরা? 

  

না অতীন আর বচমবলা পফলর সলন্ধর পর।  সারাচদন অচফস েরার পর, পলনলরােুচড়ে মাইল 

গাচড়ে িাচলল ়ে এলস ওরা পর্ব লাত োলে।  এ পদলবর অচফসগুললালত প মন মাইলন  াললা 

পদ ়ে, পতমচন খােঁচটল ়েও মালর।  ফােঁচে মারার উপা ়ে পনই, োরণ প্রলতেলেরই োেঁলধ িাপালনা 

োলে আলাদা আলাদা দাচ ়েত্ব।  অতীনলে পতা এে-এেচদন র্াচড়েলত চফলরও অলনে রাত 

প বত অচফলসর োজই েরলত হ ়ে।  বচমবলার চেন্তু আশ্চ ব জীর্নীবচক্ত, র্াচড়ে চফলরই পস 

োলজ পললগ  া ়ে।  র্ড়ে পমল ়ের পড়োশুলনা পদখা, পেলললে ঘুম পাড়োলনা, তারই মলধে 

রা্ন ার্া্ন া, তখন পস মমতালে পোলনা োজই েরলত পদলর্ না।  আর প্রলতেেচদন পস শ্বশুর-

বাশুচড়েলে িার-পােঁি রেম রা্ন া েলর খাও ়োলর্ই।  দুপুরলর্লা পস োেলত পালর না পসজনে 

তার আফলবালসর পবষ পনই,  চদও সর্ চেেুই পস গুচেল ়ে পরলখ  া ়ে।  

  

বচমবলার মতন পমল ়েলে  াললা না লাগার পোলনা উপা ়ে পনই।  সর্ সম ়ে তার মুলখ এেটা 

সারলে মাখালনা হাচস, অচর্রাম সারা র্াচড়ে েুলট পর্ড়োলে, পস এেটু  ুললামনা স্ব ালর্র, 

এইমাত্র পোলনা এেটা চজচনস পোো ়ে পরলখলে তাও  ুলল  া ়ে, এর্িং চনলজর  ুললর েো 

পস চনলজই হাসলত হাসলত স্বীোর েলর।  মমতা পতা তােঁর পুত্রর্ধূর প্রবিংসা ়ে পিমুখ।  

প্রতাপ অর্বে বচমবলার সলে র্ের্হালর পুলরাপুচর স্বা াচর্ে হলত পালরনচন, খাচনেটা 

আড়েটিরতা রল ়েই পগলে।  এেমাত্র পেললর র্উ, তালে পতা চনলজর পমল ়ের মতনই মলন েরা 

উচিত, প্রতাপ তা রু্ঝললও মনটালে পস রেম ালর্ ততচর েরলত পালরনচন আজও।  প্রেম 

অতীলনর চিচঠলত তার চর্ল ়ের খর্র পপল ়ে প্রতাপ আর মমতা দু’জলনই তীে আঘাত 
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পপল ়েচেললন।  তারপর অতত চতনমাস তােঁরা দু’জলনই পেলললে এে লাইনও চিচঠ চলখলত 

পালরনচন, অতীলনর পােঁিখানা চিচঠর উত্তর পদও ়ো হ ়েচন।  প্রতালপর মলন হল ়েচেল, চতচন 

চনলজই প ন তােঁর পশ্রষ্ঠ র্নু্ধ চর্মানচর্হারীর প্রচত চর্শ্বাসঘাতেতা েলরলেন।   চদও 

চর্মানচর্হারী চেিংর্া অচল সামানেতম চর্রূপ প্রচতচক্র ়ো পদখা ়েচন।  র্রিং অচল তার 

অোলমচরোর পোন র্ান্ধর্ীর োে পেলে অতীলনর চর্ল ়ের খর্র পপল ়ে  র্াচড়ে র্ল ়ে এলস 

মমতার োলে বচমবলার খুর্ সুখোচত েলর চগল ়েচেল।  

  

মমতা পসসর্  ুলল প লত পপলরলেন, প্রতাপ পালরন না।  চর্ল ়ের সালড়ে পােঁি মালসর মলধেই 

প  সতান প্রসর্ েলর, পসই পমল ়েলে পুত্রর্ধূ চহলসলর্ পমলন পনও ়ো চে সহজ? বচমবলালে 

পিালখ পদখার আলগ প্রতাপ এমনও প লর্চেললন প  এেটা নটির, দুশ্চচরত্র, পলা ী স্ব ালর্র 

পমল ়ে পটাপ পফলল তােঁর পেলললে চর্ল ়ের জালল জচড়েল ়েলে।  পচশ্চমী প্র ালর্ প -লমল ়ের 

তনচতেতা দূচষত হল ়ে পগলে, পস হলর্ মালখানগলরর মজুমদার র্িংলবর র্উ! পস চর্ল ়েলত 

র্াধা পদর্ার পোলনা উপা ়ে চেল না র্ললই অসহা ়ে পক্রালধ প্রতাপ আরও পর্চব 

জ্বললচেললন।  বচমবলালে পদখার পর অর্বে প্রতালপর পস  ুল প লঙ  া ়ে।  বচমবলার চনমবল 

মুলখাচন পদলখই চতচন রু্লঝচেললন,  ুল র্া অনো ়ে  া চেেু হল ়েলে, পসসলর্র জনে তােঁর 

পগােঁ ়োর পেললই দা ়েী।  বচমবলালে প  এে সম ়ে প্রতাপ খুর্ খারাপ পমল ়ে প লর্চেললন, 

বচমবলা পস েো না জানললও তরু্ পসই জনেই বচমবলার সামলন দােঁড়োলল প্রতাপ এখলনা 

লজ্জা পর্াধ েলরন।  

  

প্রেম বচনর্ালরই এলস পলড়েচেল চসদ্ধােব সপচরর্ালর, সলে আর এেচট র্নু্ধ দম্পচত।  ওরা 

আসার পর র্াচড়েটা সরগরম হল ়ে উঠললা।  চনলজর পেললর পিল ়েও চসদ্ধালেবর সলেই 

প্রতালপর েোর্াতবা হললা অলনে পর্চব।  অতীলনর  ত  ার্ তার মাল ়ের সলে, র্ার্ার 

োলে এলস পস।  োলজর েো র্লল, গল্প েরলত পালর না।  

  

চসদ্ধােব এলসই চজলেস েলরচেল, পমলসামবাই, এ পদবটা পেমন লাগলে, র্লুন! 

  

প্রতাপ পহলস র্ললচেললন, পর্ব  াললা! 
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চসদ্ধােব সলে সলেই র্ললচেল, েী েলর র্লললন,  াললা? চেেুই পতা পদলখনচন! 

এ ়োরলপাটব পেলে এে রাত পহালটলল োচটল ়ে পসাজা এখালন িলল এলসলেন।  র্াচড়ের মলধে 

র্লস পেলে পদবটটার েী রু্ঝলর্ন! অতীনলে র্ললচেলুম, চনউ জাচসবলত আমার ওখালন 

েল ়েেটা চদন োচটল ়ে আসলত আপনালদর চনল ়ে… জালনন পমলসামবাই, আপনার পেলল 

র্ড়ে োজ-পাগল হল ়েলে! আচম ওলে েতর্ার র্ললচে, অচফলস পর্চব পর্চব োজ পদখালল 

ওরা আরও নালে দচড়ে চদল ়ে পঘারালর্! ব্লাড সাোসব! প্রলমাবন, মাইলন র্াড়োর্ার পলা  

পদচখল ়ে র্ললর্, সর্, রক্ত চনঙলড়ে দাও! আমরা োউন চস্কন র্লল আমালদর চপঠ িাপলড়ে 

র্ললর্, পতামরা খুর্ োলজর পলাে, এচস ়োনস আর চডচললজন্ট পীল! তালতই আমরা গলল 

 াই! পমলসামবাই, আপচন পদবটা  াললা েলর ঘুলর পদখুন, তারপর আপনার মতামত 

শুনলর্া, আপনালদর পজনালরবালনর মতামতটা জানলত িাই! 

  

প্রতাপ র্ললচেললন, প টুেু পদলখচে এর মলধে, রাোঘাট, পদাোনপাট, র্ড়ে পচরষ্কার আর 

সুন্দর।  সর্ জা ়েগা ়ে এেটা আনন্দ ফুচতবর  ার্ আলে! 

  

চসদ্ধােব র্ললচেল, ওরেম ওপর ওপর পদখলল িললর্ না।  র্ড়ে র্ড়ে র্াচড়ে আর িওড়ো িওড়ো 

রাো, ওসর্ পতা আলেই।  পদাোনগুললা চজচনসপলত্র ঠাসা, পর্চবর াগ ফোচমচললত দুলটা 

গাচড়ে, নানা রেম গোলজট, িতুচদবলে ডলালরর ঝনঝন ব্, শুধু প াগ-চর্লালসর চজচনসই 

ন ়ে, আটব-োলিালরর র্োপালরও পষচের্ীলত  া চেেু পশ্রষ্ঠ তা এরা প ়েসা চদল ়ে চেলন 

আনলত পালর।  তরু্, এ সর্ চদল ়েও পতা এেটা পদব র্া জাতলে চঠে পর্াঝা  া ়ে না।  

আপচন সারা পদবটা ঘুলর পদখুন এই অতীন, পমলসামবাই-মাচসমালদর েলর্ পর্ড়োলত চনল ়ে 

 াচেস? চনউ ই ়েেবটা  াললা েলর দোখা, তারপর ও ়োচবিংটন চড চস।  

  

অতীন র্ললচেল, সামলনর মালস েুচট চনচে, তখন পর্রুলর্া, পতারাও িল না, এেসলে 

দুলটা গাচড়ে চনল ়ে… 

  

চসদ্ধােব র্ললচেল, প লত পাচর।  পমলসামবাই, আপচন শুধু র্ড়ে র্ড়ে বহলরর র্াইলরর 

িােচিেে পদলখ  ুললর্ন না।  চনউ ই ়েলেবও আলে হাললম, র্াওচর, চবোলগা ়ে পঘলটা আলে, 
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তারপর  চদ চমড ওল ়েলস্টর গ্রালম  ান, পদখলর্ন েী েনজারল চটর্ সর্ পলােগুললা।  পস 

এে অনে অোলমচরো।  

  

রাচত্তরলর্লা র্াগালন র্ারচর্চেউ েরা হললা।  পলাহার উনুলন ঝলসালনা হলে মুগী, পগাল 

হল ়ে চঘলর র্লসলে সর্াই।  আোব পচরষ্কার, ষষৎ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাও ়ো চদলে, মালঝ মালঝ 

খুর্ নীিু চদল ়ে উলড়ে  ালে পপ্লন।  এেটু দূলর র্াচ্চারা েী প ন এেটা দুলর্বাধে গান দু’এে 

লাইন গাইলে আর পহলস গড়োগচড়ে চদলে।  

  

চসদ্ধােব এেটা স্কলির পর্াতল র্ার েলর র্লললা, পমলসামবাই, আপনার পেলল লজ্জা ়ে 

র্ললত পারলে না।  আমরা এেটু হুইচস্ক খালর্া, তালত চে আপচন আপচত্ত েরলর্ন? 

আমালদর খাও ়ো অল েস হল ়ে পগলে, এখন আপনারা এলসলেন র্লল  চদ লুচেল ়ে লুচেল ়ে 

পর্সলমলন্ট চগল ়ে পখল ়ে আসলত হ ়ে… 

  

প্রতাপ র্লললন, না, না।  পতামরা খাও, তালত েী হল ়েলে? জাচন, এ পদলব োেলল, মালন 

অলনে পাচটব-টাচটলত প লত হ ়ে… 

  

চসদ্ধােব র্লললা, ঠাণ্ডার পদব পতা, এেটু-আধটু পখলল  াললাই লালগ।  আপচন এেটু 

খালর্ন? 

  

প্রতাপ র্লললন, না, আচম খাই না।  পতামরা খাও! আমার জনে পতামরা চিতা পোলরা না।  

  

পখলার েোপলটলনর  চেলত চসদ্ধােব মাোর ওপর দু’হাত তুলল হাততাচল চদল ়ে সর্াইলে 

পডলে র্লললা, এই, পবালনা, পমললামবাই আমালদর চড্রিংে েরার পারচমবান চদল ়েলেন।  

চসগালরট টানার জনেও োরুর আড়োলল  াও ়োর দরোর পনই।  আচম পতা জাচনই, উচন 

খুর্ েড মাইলিড! 

  

পগলালস স্কি ঢাললত ঢাললতই চসদ্ধােব আর্ার পিেঁচিল ়ে র্লললা, এই অতীন, ও ়োইলনর 

পর্াতলগুললা চডপ চফ্রলজ পরলখ আ ়ে।  খাও ়োর সম ়ে লাগলর্।  
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অতীন র্লললা, আচম দুলটা পহা ়োইট ও ়োইলনর পর্াতল অললরচড চিল েরলত চদল ়েচে।  

  

চসদ্ধােব র্লললা, আচম এেটা েোচললফাচনব ়োর পরালজ এলনচে, ওটালেও ঢুচেল ়ে পদ চপ্লজ।  

  

অতীন র্লললা, মুগবীর সলে পহা ়োইট ও ়োইনই পতা  াললা।  

  

চসদ্ধােব র্লল, আমার চমচটির ও ়োই  াললা লালগ।  চর্লবষ েলর পরালজর পটস্টটা… 

পর্াতলটালে ঠাণ্ডা েরলত পদ, চডপ চফ্রলজ চদলল এলের্ালর চিলড়ে হলর্।  

  

অতীন এে ধমে চদল ়ে র্লললা, চঠে আলে, পতার পখলত ইলে হ ়ে খাচর্।  চেন্তু পরড 

ও ়োইন আর্ার পেউ চিড়ে েলর খা ়ে নাচে? র্াঙাললর মতন েো! পরড ও ়োইন পখলত হ ়ে 

নমবাল পটম্পালরিালর, চেচপটা এেটু আলগ খুলল রাখলল।  

  

প্রতাপ পিাখ র্ড়ে র্ড়ে েলর শুনলেন।  মদ চর্ষল ়ে তােঁর পেললর এত োন পদলখ চতচন 

এলের্ালর িমৎেষত।  মদ খাও ়োরও এত চন ়েমোনুন োলে! এ পদলব োেলত পগলল 

পর্াধহ ়ে এসর্ চবখলত হ ়ে।   চস্মন পদলব  দািারিঃ! পমল ়েরা র্ী ়োর চনল ়েলে।  চসদ্ধােবর 

এগালরা র্েলরর পেললচট র্া ়েনা ধরললা, আচম পোে খালর্া না, আমালে রুট র্ী ়োর দাও! 

রুট র্ী ়োর েোটা প্রতালপর োলন খট েলর লালগ,  চদও চতচন পজলনলেন প  ওর মলধে 

অোললোহল োলে না।  তরু্ র্াচ্চা র্ল ়েস পেলেই র্ী ়োর নামটার চদলে পঝােঁে।  

  

খাদে পচরলর্বলনর সম ়ে পখালা হললা ও ়োইলনর পর্াতলগুললা, অনেরেম পগলাস এললা।  

এেটা সুন্দর পগলালস লাল রলঙর মদ পঢলল চসদ্ধােব প্রতালপর োলে এলস র্লললা, 

পমলসামবাই, আপচন এেটু পখল ়ে পদখুন, খারাপ লাগলর্ না।  

  

প্রতাপ সন্ত্রে ালর্ র্লললন, না, না, আচম খালর্া না।  আচম পোলনাচদন… 

  

চসদ্ধােব পগলাসটা প্রতালপর মুলখর োলে এলন র্লললা, এেটু পখল ়ে পদখুনই না।  এলত 

পোলনা পদাষ পনই।  ও ়োইন চেন্তু মদ ন ়ে।  আমালদর পদলব সর্ চেেুলেই ও ়োইন র্লল।  
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এটা।  পস্রফ আঙুলরর রস।  আপচন পতা এমচন আঙুর খান, এটা পখলল প্রা ়ে পসইরেমই… 

এেটু পিলখ পদখুন! 

  

প্রতাপ পর্ব দষঢ়ে ালর্ পগলাসটা সচরল ়ে চদল ়ে র্লললন, না, আমালে চদও না।  

  

চতচন এেটু চর্রক্ত হল ়েলেন।  প -লোলনা ফললেই ফারলমন্ট েরলল অোললোহল ততচর 

হ ়ে, তা চে চতচন জালনন না! এরা চর্লদলব োলে র্লল মলন েলর, পদলবর পলাে সর্ 

চর্ষল ়ে অে! আঙুর আর ও ়োইন এে! পুই বাে, পালিং বােও গাে, গােঁজাও এেটা গাে 

পেলে হ ়ে।  তাই র্লল প  পুেঁই পালিং খা ়ে, তালে গােঁজা পখলত হলর্? 

  

প্রতালপর োলে সুচর্লধ েরলত না পপলর চসদ্ধােব মমতালে পজারাজুচর েরলত লাগললা।  

মমতা অলনের্ার আতব ালর্ না না র্ললত র্ললত পবষ প বত পগলাসটা চনললন।  প্রতালপর 

চদলে আড়েলিালখ লাজুে লাজুে  ালর্ তাচেল ়ে িুমুে চদললন পসই লাল মলদ।  

  

চসদ্ধােব হাততাচল চদল ়ে র্লল উঠললা, োল া! মাচসমা অলনে পর্চব স্মাটব! 

  

এেসম ়ে মমতার র্ালপর র্াচড়েলত চেেুটা ইের্ে পচরলর্ব চেল।  পোটলর্লা ়ে মমতা 

এেজন পমমসালহলর্র োলে চেেুচদন ইিংচরচজ চবলখচেললন।  মমতার র্ার্া চর্চলচত মদে 

পান েরলতন মালঝ মালঝ, র্াচড়েলত অচতচে এলল তােঁলদরও খাও ়োলতন।  চর্ল ়ের দু’এে 

র্ের পলরও প্রতাপ শ্বশুরর্াচড়েলত এরেম পাচট পদলখলেন, তখনও অর্বে চত্রচদর্ পজার 

েলরও প্রতাপলে ওসর্ খাও ়োলত পালরনচন।  চেন্তু মমতা পর্াধহ ়ে পিলখ পদলখলেন 

দু’এের্ার।  পস সর্ অলনেোল আলগর েো, এত র্ের এে গচরর্র্াচড়ের র্উ হল ়ে 

পেলেও মমতা পসসর্ এলের্ালর প াললনচন।  প্রতাপ লক্ষ েলরলেন, এলদলব এলস মমতা 

ইিংচরচজলত েোর্াতবা পর্ব িাচলল ়ে প লত পালরন।  

  

চসদ্ধােব শুধু পজার েলর মমতালে ও ়োইন খাইল ়েও োড়েললা না, মমতালে চদল ়ে গানও 

েরাললা।  খাও ়ো দাও ়োর পর গান শুরু হল ়েচেল, চসদ্ধােব ধলর র্সললা, প্রলতেেলেই চেেু 

না চেেু গাইলত হলর্, মমতা হাসলত হাসলত প্রর্ল ালর্ মাো নাড়েচেললন, তার মলধে 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 1059 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অতীন র্লল চদল, হোেঁ, মা গান জালন, আচম পোটলর্লা ়ে শুলনচে! পবষ প বত মমতা 

গাইললন এেখানা অতুলপ্রসালদর গান, অন োলসর জনে গলা দুএের্ার পেেঁলপ পগললও 

এখলনা সুর আলে পর্াঝা  া ়ে।  চপেলুর মষতুের পর প্রতাপ আর পোলনাচদন মমতালে 

গাইলত পবালননচন।  প্রতাপলে অর্বে পেউ গান েরার জনে অনুলরাধ জানাললা না।  

  

চসদ্ধােবরা িলল  ার্ার পর, আর্ার পসামর্ার দুপুলর র্াচড়েটা প ন আরও পর্চব চনেি হল ়ে 

পগল।  তারপর প্রলতেেচট চদন এেই রেম।  প্রতালপর চেেুই েরার পনই।  এো এো চতচন।  

র্াচড়ে পেলে পর্চরল ়ে পর্চবদূর প লত পালরন না।  রাো হারার্ার   ়ে শুধু ন ়ে, খুর্ খরলির 

র্োপার।  অতীলনর র্াচড়েটা বহর োচড়েল ়ে এেটা ফােঁো জা ়েগা ়ে, োোোচে মাত্র আর 

এেখানা র্াচড়ে আলে, এচদলে র্াস িলল না, গাচড়ে োড়ো  াতা ়োলতর পোলনা উপা ়ে পনই।  

টোচি মালনই অলনে খরি।  ডলালরর মূলে টাো ়ে চহলসর্ েরলল চপলল িমলে  া ়ে।  

প্রতালপর চনজস্ব চেেু ডলার ফুচরল ়ে পগলল চে পেললর োলে হাত পাতলত হলর্? 

  

বচমবলা আর অতীন সম ়েই পা ়ে না।  বচনর্ার রচর্র্ার োোোচে পোলনা নদী পদখলত 

 াও ়ো।  হ ়ে চেিংর্া র্াইলরর পোলনা পহালটলল খাও ়ো, তাও অনে অচতচে এলস পগলল 

পসচদন আর পর্রুলনা হল ়ে ওলঠ না।  মালঝ মালঝ অতীন পচরেল্পনা েলর র্ার্া-মালে চনল ়ে 

দূলর পোো ়ে পোো ়ে পর্ড়োলত  ালর্, চেন্তু অচফলস এই সম ়েটালতই তার এত োলজর 

িাপ প  চেেুলতই েুচট চদলে না।  

  

মমতা পর্ব নাচত-নাতনীলে চনল ়ে পমলত আলেন।  তােঁলদর নাতনী অনীতার র্ল ়েস এখন।  

পতলরা, চেন্তু পস এের্ণব র্ািংলা জালন না।  জীর্লন মাত্র এের্ারই পস েলোতা ়ে পগলে, 

তখন পর্ব র্ািংলা েো চবলখ চনল ়েচেল, আর্ার  ুলল পগলে সর্।  তার র্ার্া-মাও তার সলে 

ইিংচরচজলত েো র্লল।  অনীতা  খন পোট চেল, তখন প্রতালপর সলে তার পর্ব খাচতর 

জলমচেল, দাদুর হাত ধলর পস র্াচলগি পললে পর্ড়োলত প ত আর চনলজই অনগবল েো 

র্ললতা।  এখন পস প ন পসই দাদুলে  ুললই পগলে।   াললা েলর েোই র্ললত িা ়ে না।  

প্রতালপর ইিংচরচজ শুলন রু্ঝলতই পালর না, র্ারর্ার র্লল, পাডবন মী? পাডবন মী? এলদর 

উচ্চারণ অনেরেম, প্রতালপর চজল ই আলস না চঠে মতন।  নাউ-লে র্লল নোও, োউলে 
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র্লল খোও।  শুধু উচ্চারণ ন ়ে, অলনে েোও প  আলাদা।  চসচডউল-লে প  এরা পস্কজুল 

র্লল ল প্রতাপ জানলর্ন েী েলর? প্রেম প্রেম চতচন রু্ঝলতই পারলতন না।  আদাললত 

চতচন চিরোল শুলন এলসলেন, আই পর্গ ইল ়োর পাডবন, এরা র্লল পাডবন মী! 

  

মমতার পোলনা অসুচর্লধ হ ়ে না।  তােঁর ইিংচরচজ পতা র্লটই, তােঁর র্ািংলা েোও অনীতা 

রু্ঝলত পালর।  চেেু এেটা উপাল ়ে ওলদর মলনর প াগাল াগ ঘলট পগলে, পসটাই আসল।  

মমতা, অর্বে খুর্ সাধ েলর তােঁর নাতনীর নাম পরলখচেললন উজ্জচ নী, চিচঠলত 

প্রলতেের্ার চতচন পসই নামই চলখলতন, এখালন আসার পর পর্াঝা পগল, পস নালমর 

চিহ্নমাত্র পোোও পনই।  বচমবলা র্ললচেল, আমার নামটাই এরা উচ্চারণ েরলত পালর না, 

উজ্জচ ়েনী র্ললত পতা এলদর দােঁত প লঙ  ালর্! পসইজনেই অনীতা নাম রাখা হল ়েলে, 

পমমসালহর্লদরও নাম হ ়ে অোচনটা।  প্রতাপ মালঝ মালঝ  ালর্ন, অনীতা মালন েী? 

  

োোোচে আর এেচটমাত্র র্াচড়ে, প্রতালপর ঘলরর জানলা চদল ়ে পসই র্াচড়ের পপেন চদলের 

চেেুটা অিংব ও র্াগান পদখা  া ়ে।  ওলদর র্াগানটা  াচর সুন্দর, েতরেম পগালাপ প  

লাচগল ়েলে তার চঠে পনই।  পগালালপর প  এত চর্চ ্ন  রিং হ ়ে, তাও প্রতাপ জানলতন না, 

তাচেল ়ে োেলল পিাখ জুচড়েল ়ে  া ়ে।  চেন্তু তাোর্ার চে উপা ়ে আলে! জানলার ধালর 

পগললই প্রতালপর পিালখ পলড়ে, ওই র্াচড়ের পপেলনর র্ারান্দা ়ে পডে পি ়োলর র্লস আলে 

এেচট চেলবারী পমল ়ে, তার পালব দােঁচড়েল ়ে োলে এেচট  ুর্ে।  সোল, দুপুর, সন্ধো, প্রা ়ে 

সর্ সমল ়েই ওলদর পদখা  া ়ে।  ওরা চে স্কুল েলললজ  া ়ে না? পমল ়েচটর পাল ়ে পর্াধহ ়ে 

পপাচলও, প্রা ়ে অনীতারই সমান র্ল ়েস, পেললচটলেও প্রা ়ে চেলবারই র্লা িলল।  েো 

র্ললত র্ললত ওরা টপ টপ েলর িুমু খা ়ে।  এলদলব পলে-ঘালট  ুর্ে- ুর্তীলদর প্রোলবে 

িুমু পখলত পদখললই প্রতাপ পিাখ চফচরল ়ে পনন।  চটচ -লত প্রচত দু চমচনট অতর িুমু, এসর্ 

পদলখ অল্পর্ল ়েসী পেলললমল ়েরা পতাত।  চবখলর্ই! এেচদন পদখললন, পেললটা ওই 

পমল ়েটার রু্লের জামার মলধে হাত ঢুচেল ়ে চদল ়েলে।  লজ্জা ়ে ন ়ে, রালগ প্রতালপর মুখটা 

রচক্তম হল ়ে পগল! 

  

মমতা এেচদন চজলেস েলরচেললন, তুচম জানলার ধালর দােঁচড়েল ়ে েী পদখলো? 
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প্রতাপ র্ললচেললন, এলসা, দোলখা, এলদলবর পেলললমল ়েলদর োণ্ড! 

  

চেলবারী পমল ়েচটলে তখন পি ়োর পেলে পোলল তুলল চনল ়ে পসই পেললচট োলঠর র্ারান্দা ়ে 

শুইল ়ে পফলললে, ফ্রেটা উলট চদল ়েলে পোমর প বত।  

  

মম সলে সলে জানলার পদবা পটলন র্ললচেললন, চেিঃ, পতামার চে  ীমরচত হল ়েলে নাচে? 

  

প্রতাপ র্ললচেললন, ওই টুেু র্ল ়েস, েী োণ্ড র্ললা পতা! ও র্াচড়েলত চে পদখর্ার আর 

পেউ পনই? চে চে চে–  

  

–তুচম ওই পদবা আর সচরও না।  

  

–এই র্ল ়েস পেলেই এরা বরীলরর র্োপার শুরু েলর, েচদন র্ালদই পতা সর্ জানা হল ়ে 

 ালর্, সর্ পুলরালনা হল ়ে  ালর্।  তারপর েী চনল ়ে র্ােঁিলর্! আচম মরাল পোল ়েলশ্চন তুলচে 

না, চেন্তু এরেম লাগামোড়ো পেলললমল ়েলদর চনল ়ে চে সমাজ গড়ো  া ়ে? ওলদর র্াপ-মা 

চেেু পখ ়োল েরলর্ না, এত ইলরসপনচসর্ল… 

  

–তুচম চে এলদবটালে র্দলার্ার জনে এখালন এলসলো নাচে? িুপ েলরা পতা।  ওলদর 

র্োপার ওরা রু্ঝলর্! 

  

–আমালদর অনীতাও ওই র্ল ়েসী, পসও  চদ… 

  

–চে চে চে, পতামার মুলখ চে পোলনা েোই আটো ়ে না? 

  

প্রতাপ িুপ েলর পগললও চনলজর নাতনী সম্পলেব চতচন এলের্ালর সলন্দহমুক্ত হলত পালরন 

না।  অনীতার োলেও তার পেললর্নু্ধ আলস, পস তখন দরজা র্ন্ধ েলর পদ ়ে।  অনীতার 

েোর্াতার মলধে হঠাৎ হঠাৎ এেটা পচরণত মন উেঁচে মালর।  পস প ন র্াচ্চা ন ়ে।  পদলব 

এই র্ল ়েলসর পমল ়েলদর মুলখ পসরেম েো পবানার েো েল্পনাও েরা  া ়ে না।  
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মাস পদলড়েে র্ালদ এে রালত্র প্রতাপ হঠাৎ মমতালে র্ললচেললন, এর্ার র্াচড়ে িললা! আর 

এখালন আমার  াললা লাগলে না! 

  

পস রালত অতীন আর বচমবলালে এেটা পনমতল্ন  প লত হল ়েচেল।  এরেম ওলদর মালঝ 

মালঝ প লতই হ ়ে।  এের্ার এখান পেলে সত্তর মাইল দূলর আর এে র্াঙালী পচরর্ালরর 

পনমতল্ন  অতীনরা র্ার্া-মালে চনল ়ে চগল ়েচেল।  পসখালন চেেুক্ষণ োোর পরই প্রতাপ 

রু্লঝচেললন, তােঁরা দু’জলন পসখালন পর্মানান।  আর সর্াই  ুর্ে- ুর্তী, তারা চনলজলদর 

মতন হাচস-ঠাট্টা েলর, গান গা ়ে, নালি, পসখালন দু’জন অচ  ার্েলশ্রণীর মানুষ শুধু 

অনেলদর অস্বচের োরণ ঘটা ়ে।  প্রেম প্রেম তারা দু’এেটা শুেলনা  দ্রতার েো র্লল, 

তারপর চনলজলদর মলধে গলল্প মত্ত হ ়ে।  প্রতাপ-মমতালে পখলত পদও ়ো হল ়েচেল 

র্াচ্চালদর সলে, তারপর চর্শ্রাম চনলত র্লা হল ়েচেল এেটা ফােঁো ঘলর।  প্রতাপ আরও 

লক্ষ েলরচেললন, পসই পাচটবলত প -সর্ র্াঙালীরা এলসচেল, তারা েলোতার খর্র চেিংর্া 

পদলবর েো জানার জনে এেটুও আগ্রহী ন ়ে, তারা এখালন নতুন র্াচড়ে পেনা চেিংর্া গাচড়ে 

র্দলালনা চেিংর্া অচফলসর খর্র চেিংর্া চনউ ই ়েেব পস্টলটর নতুন গ নবর পে হলর্, পসইসর্ 

চনল ়ে আললািনা েরচেল।  তাহলল চে আললমর েোই সচতে? আলম-তুতুললর র্াচড়েলত 

এেগাদা অল্পর্ল ়েসী পেলললমল ়ে োেললও েখলনা প্রতাপ চনলজলে র্াচতললর দলল র্লল 

অনু র্ েলরনচন।  ওরা তােঁলেও আললািনা ়ে জড়োলতা, তােঁর সলে তেব েরলতা।  

  

পসই সলন্ধলর্লালতও অতীন আর বচমবলা তালদর সলে পাচটবলত  ার্ার জনে র্ার্া-মালে 

অনুলরাধ েলরচেল।  ওলদর পোলনা র্নু্ধর মোলরজ অোচন াসাচরর পাচটব, অতীলনর র্ার্া-

মা এখালন আলেন শুলন তােঁলদরও চনল ়ে  ার্ার জনে চর্লবষ েলর র্লললে।  প্রতাপ ততচদলন 

রু্লঝ চগল ়েচেললন প  এগুললা এলদবী  দ্রতা।  র্াচড়েলত র্ার্া-মা োেলল তােঁলদরও চনল ়ে 

 ার্ার জনে চর্লবষ ালর্ অনুলরাধ েরা হলর্, র্ার্া-মাল ়েরও  দ্রতা হলে, খুর্ ধনের্াদ 

জাচনল ়ে তা প্রতোখোন েরা।  এলদলব  দ্রতা মালনই অচতবল ়োচক্ত, র্হু অোরণ েো 

খরি।  সারাচদলন েতর্ার েোঙ্ক ইউ র্ললত হ ়ে।  েতর্ার র্ললত হ ়ে হাউ নাইস, ইজট 

ইেঁট ও ়োিারফুল! 
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প্রতাপও প্রতোখোন েলরচেললন।  অতীন প ন তালত স্বচে পপল ়ে র্ললচেল, তাহলল আর 

অনীতারণলে চনল ়ে  ালর্া না।  ওরা পতামালদর োলেই োেুে!  

  

চলচ িংরুলম র্লস প্রতাপ চটচ  পদখলত লাগললন অলনে রাত প বত।  অনীতাও রাত জালগ, 

পস চনলজর ঘলর দরজা র্ন্ধ েলর োলে, তার ঘলরও এেটা পোট চটচ  আলে।  রণলে ঘুম 

পাচড়েল ়ে, অনোনে োজেমব পসলর মমতা প্রতালপর পালব এলস র্সলতই প্রতাপ মুখ ঘুচরল ়ে 

গম্ভীর  ালর্ র্লললন, এর্ার র্াচড়ে িললা।  আমার এখালন আর  াললা লাগলে না।  র্ার্লুলে 

র্ললর্া, সামলনর সিালহই আমালদর জনে পপ্ললনর সীট রু্ে েরলত! 

  

মমতা আোব পেলে পলড়ে র্লললন, এর মলধেই চফলর  ালর্া মালন? পেন, পতামার এত 

তাড়ো চেলসর? চফলর চগল ়ে েী েরলর্া? 

  

–র্ললাম প  আমার আর  াললা লাগলে না! 

  

–এখলনা পত এলদবটার চেেুই পদখা হ ়েচন।  র্ার্লুরা সামলনর মালস েুচট পনলর্ই র্লললে।  

  

–ওলদর েলর্ সম ়ে হলর্, ততচদন আমরা এখালন খােঁিার মলধে র্ন্দী হল ়ে োেলর্া নাচে! 

  

–পে পতামালে র্ন্দী েলর পরলখলে? পরাজ খাচনেটা পহেঁলট এললই পালরা।  োলেই েী সুন্দর 

এেটা ফলরস্ট, আলপল ফলল োলে, েত রেম পিচর হল ়েলে পদখলাম, পেউ পন ়ে না।  

  

–মলমা, তুচম আমার েোটা রু্ঝলত পারলো না? এখালন চনষ্কমবা হল ়ে র্লস োেলল আরও 

তাড়োতাচড়ে রু্লড়ো হল ়ে  ালর্া।  

  

–পদলব চফলর চগল ়েই র্া তুচম েী োজ েরলর্ এখন? 

  

–চনলজর পদব, চনলজর র্াচড়ে, পসটাই আমালদর পলক্ষ সর্লিল ়ে  াললা জা ়েগা।  রাোঘালট 

পােঁি জলনর সলে েো র্লাও এেটা োজ।  এখালন আমালদর েো র্লারও পোলনা 

অচধোর পনই।  পালবর র্াচড়েলত এেটা পেলল র্ােঁদরাচম েরললও চেেু র্ললত পারলর্া না।  
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এেটু পেলম, মমতার চদলে তীে দষচটিরলত তাচেল ়ে চতচন হঠাৎ উচ্চারণ েলরচেললন পসই 

েলঠার েোটা।  

  

চতচন র্লললন, র্ার্লু আর বচমবলা এত আগ্রহ েলর আমালদর এলদলব চনল ়ে এলসলে পেন 

জালনা? র্ার্-মালে খাচতর েরার জনে ন ়ে।  এখন আচম রু্লঝচে।  ওরা আমালদর এলনলে, 

পেলল-লমল ়েলদর পাহারা পদর্ার জনে।  পেন, পতামার পেললর র্উ পতামালে চনলজর মুলখ 

র্ললচন প  আমরা আসর্ার আলগ রণলে পাহারা পদর্ার জনে পর্র্ী সীটার লাগলতা! পস 

জনে অলনে প ়েসা খরি হলতা।  এখন পসই প ়েসাটা র্ােঁিালে! 

  

মমতাও প্রর্ল চর্তষষ্ণার সলে র্ললচেললন, চেিঃ! পতামার মনটা এত পোট! তুচম এত 

স্বােবপর।  রণ আর অনী রু্চঝ শুধু র্ার্লুর পেলললমল ়ে? ওরা আমালদর নাচত নাতনী ন ়ে? 

ওলদর সম্পলেব আমালদর পোলনা দাচ ়েত্ব পনই?  াললার্াসা পনই? ওলদর োলে পপল ়ে আচম 

প  েত সুখ পাচে তা তুচম পর্ালঝা না? বচমবলা প্রাণ চদল ়ে আমালদর  ত্ন েলর।  

  

েোটা এের্ার উচ্চারণ েলর পফলার পর প্রতাপ আর তা পফরত পননচন।  েল ়েেচদন ধলর 

েোটা মলনর মলধে ঘুচরল ়ে চফচরল ়ে তােঁর ধারণাটাই আরও দষঢ়ে হললা।  

  

রলক্তর সম্পেব! চনলজর পেলল-লমল ়ের সলেই রলক্তর সম্পেব পটর পাও ়ো  া ়ে না এে 

এে সম ়ে, নাচত-নাতনী সম্পলেব আর েতটা টান োেলত পালর? দূরত্বই অলনে সম্পেব 

ঘুচিল ়ে পদ ়ে।  আর্ার িার-পােঁি র্ের পদখা না হলল অনীতা আর রণ তােঁলদর চিনলতই 

পারলর্ না।  োোোচে োেলল, চনলজর র্াচড়েলত পোলনা চবশু োেলল তার ওপর মা ়ো 

পলড়ে, পস চে শুধু রলক্তর সম্পলেবর জনে? 

  

অতীন আর বচমবলা র্ার্া-মালে চদল ়ে শুধু পর্র্ী চসচটিং েরার্ার জনেই এলদলব চনল ়ে 

আলসচন, তারা এতটা স্বােবপর ন ়ে চনশ্চ ়েই, প্রতাপ তা পর্ালঝন।  চেন্তু প্রোেচটেোচল 

প্রতাপলদর পসই  ূচমোই পতা পালন েরলত হলে! এখালন প্রতালপর চনজস্ব িলালফরার 

স্বাধীনতা পনই, পুত্র ও পুত্রর্ধূর ওপর সর্ সম ়ে চন বরবীল, গাচড়ে োড়ো পোোও  াও ়ো 

 ালর্ না।  এই অর্স্থ্াটা প্রতাপ চেেুলতই সহে েরলত পারলেন না।  
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প্রতাপ পজদ ধলর রইললন, অতীন-বচমবলার হাজার পপড়োপীচড়েলতও চতচন আর েণবপাত 

েরললন না।  এমনচে মমতালে ওখালন পরলখ চতচন এো চফলর আসলতও রাচজ চেললন।  

মমতা অর্বে তা হলত পদনচন, চতচনও চফরললন স্বামীর সলে।  চেন্তু পস জনে চতচন স্বামীলে 

আজও ক্ষমা েরলত পালরনচন! 

  

হাজরা পালেবর পরচলিং ধলর দােঁচড়েল ়ে প্রতাপ এেটা দীঘবশ্বাস পফলললন।  এখালন চতচন প্রা ়ে।  

ঘণ্টাখালনে ধলর দােঁচড়েল ়ে আলেন।  পবষ হল ়ে এলসলে চর্লেল।  র্াচড়েলত চফরলত ইলে 

েরলে না, অেি পোো ়ে  ালর্ন? 

  

রাোটা পার হল ়ে চতচন হােঁটলত লাগললন উলদ্দবেহীন  ালর্।  

৫ তারপর েী প ন 

অসহা ়ে পমল ়ে পমার 

বাচনত েুচরো হাচন ়ো েলণ্ঠ পতার 

তাণ্ডর্লীলা শুরু েলরচেল, রক্তর্সনা তুই 

পূত পচর্ত্র এে মুচঠ ফুল; পবফালী িালমলী জুই… 

  

তারপর েী প ন? পলরর লাইনগুললা মলন পড়েলে না পেন? স্মষচত পগালমাল হল ়ে  ালে 

র্ারর্ার।  মানুলষর স্মষচতই  চদ নটির হল ়ে  া ়ে, তা হলল আর পর্েঁলি পেলে লা  েী? 

  

আজ সুন্দর র্াতাস চদলে।  পরাদ পর্ব িড়ো হললও জামরুল গােটার নীলি পর্ব 

অলনেখাচন।  ো ়ো।  আল ়েবা চেন্তু পরাদ্দুলরর মলধে র্লসই েতেগুললা গােঁদাফুললর িারার 

তলার মাচট খুেঁড়েলে।  মাচট ঘাটলত েী  াললার্ালস ঐ পমল ়েটা! এটা খুর্ আশ্চল বর  চদও, 

পতর-লিাদ্দ র্েলরর চেলবারী পমল ়ে, বহলরর ইস্কুলল পলড়ে, ইিংচরচজ গান গা ়ে, তার মাচটর 

প্রচত এত টান! হালো চঘ রলঙর বাললা ়োর েচমজ পলরলে আল ়েবা।  র্ল ়েলসর তুলনা ়ে 
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পিহারাটা পর্ব র্ড়েসড়ে।  মাতামহীর ধারা পপল ়েলে, অলনলেই ওলে  ুর্তী র্লল  ুল েলর, 

এর মলধেই দু এে জা ়েগা পেলে চর্ল ়ের সম্বন্ধ আসলত শুরু েলরলে।  

  

এেটা িাো লাগালনা পি ়োলর র্লস মামুন মুগ্ধ হল ়ে নাতনীলে পদখলেন।  পমল ়ে-জামাই 

োলে চিটাগািং।  তারা পর্চব আসলত পালর না, চেন্তু স্কুল েুচট হললই আল ়েবা িলল আলস 

এখালন।  মামুলনর পোট পমল ়ে তার স্বামীর সলে োলে দুর্াইলত, চতন র্ের পদখা হ ়েচন 

তার সলে।  

  

আল ়েবালে পদখলত পদখলত মামুলনর মালঝ মালঝ দষচটিরচর্ভ্রাম হলে।  চতচন চফলর  ালেন 

অলনে র্ের চপেলন, প ন চতচন ওখালন পহনালেই পদখলত পালেন।  পহনার অর্বে 

পোলনাচদনই গােপালার প্রচত পঝােঁে চেল না।  এরেম ালর্ পস মাচটও ঘােঁটলতা না।  ওলে 

পদলখ মামুলনর আর্ার পর্গম সুচফ ়ো োমাললর েচর্তাটাও মলন পড়েচেল।   ালে চনল ়ে 

এই েচর্তাটা পলখা, পসই পমলহরুনলনসা নালমর পমল ়েচটর র্ল ়েস পর্াধহ ়ে আল ়েবারই 

সমান চেল।  এে সম ়ে পুলরা েচর্তাটাই মামুন মুখস্থ্ র্ললত পারলতন গড়েগড়ে েলর।  

  

এেটা মলটার সাইলেললর ব্ হলে না? মামুন িমলে উঠললন।  আলতাফ এলসলে নাচে? 

মামুন   ়ে পাও ়ো পিালখ ঘাড়ে ঘুচরল ়ে তাোললন।  পগলটর োলে পেউ পনই।  সামলনর 

রাোটাও ফােঁো, দুলটা োগল মুিমুি েলর ঘাস চেেঁলড়ে খালে।  এেটা বাত সোল।  শুধু প  

স্মষচতটাই পগালমাল হল ়ে  ালে তা ন ়ে, মালঝ মালঝ মামুন এরেম ব্ও পবালনন।  এে 

সলন্ধলর্লা মলটার সাইলেললর চর্েট গজবন তুলল আলতাফ এলস হাচজর হল ়েচেল এই 

র্াচড়েলত, পস েতোল আলগর েো।  চেন্তু ঐ আলতাফই মামুলনর জীর্নটা র্দলল 

চদল ়েচেল।  

  

ঐ আল ়েবালে মামুন ওর জল্র পর পুনপুচন র্লল আদর েরলতন।  পসই নামটাও পেলে 

পগলে।  মামুন ডােললন, ওলর পুনপুচন, এের্ার এচদলে আ ়ে পতা! 

  

মাচটলত লোটা পমলর র্লসলে আল ়েবা, পস ঘাড়ে ঘুচরল ়ে তাোললা।  মামুন আর্ার ডােলতই 

পস োলে এলস র্লললা, েী? পাচন খালর্? 
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মামুলনর জল পতটিরা পর্চব।  সারাচদন ধলর চতচন র্ারর্ার জলপান েলরন, নইলল গলা 

শুচেল ়ে  া ়ে।  ডাক্তাররাও তােঁলে  ত খুবী জল খাও ়োর অনুমচত চদল ়েলেন।  তােঁর পি ়োলরর 

োলেই রল ়েলে এেটা জগ আর পগলাস।  আল ়েবা এে পগলাস পাচন  লর পদর্ার পর 

মামুন চমনচতর  চেলত র্লললন, এেটা চসগালরট ধরাল ়ে পদ, পসানা! 

  

আল ়েবা িকু্ষ পাচেল ়ে র্লললা, আর্ার? চতনটা চদল ়েচে সোল পেলে।  

  

মামুলনর ডান হাতটা প্রা ়ে অসাড়ে, চনলজ চনলজ পদবলাই জ্বাললত খুর্ই অসুচর্লধ হ ়ে।  

পত্নী, আত্মী ়ে র্নু্ধ ও চিচেৎসেলদর প্রর্ল চনলষধ সলত্ত্বও মামুন চসগালরটটা োড়েলত পালরন 

চন।  চসগালরলট আর এখন তােঁর েী ক্ষচত হলর্, চতচন পতা আর আ ়েু িান না! চনলজ চসগালরট 

ধরার্ার জনে মামুন এেটা লাইটার প াগাড়ে েলরচেললন, চফলরাজা পসটা পোোও সচরল ়ে 

পরলখলেন।  

  

আল ়েবা এেটা চসগালরট ধচরল ়ে চদল ়ে আর্ার চফলর পগল গােঁদা ফুল গােগুললার োলে।  দু 

এেটা টান পদর্ার পর, মাোটা এেটু িনমলন হলতই েচর্তাটার র্াচে লাইনগুললা মলন 

এলস পগল।  

  

 াললালর্লসচেচল এই ধরণীলর,  াললালর্লসচেচল পদব 

তাই রু্চঝ পতার েুমারী তনুলত জড়োল ়ে রক্ত পর্ব 

।  প্রেম বচহদ র্ািংলালদলবর পমল ়ে 

দুচট  াই আর মাল ়ের তি র্ক্ষ রলক্ত পনল ়ে 

পদলবর মাচটর ‘পলর 

গান গাও ়ো পাচখ, নীড়ে হারা হল ়ে 

লুটাচল প্রর্ল ঝলড়ে… 

  

েচর্তাটা চর্ড়েচর্ড়ে েরলত েরলত মামুলনর দু’ রেম অনু ূচত হললা।  তােঁর স্মষচত প  

এলের্ালর নটির হ ়েচন, এলত চতচন চেেুটা িাো পর্াধ েরললন, তারপলরই চতচন আত্মগ্লাচনর 
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সলে  ার্ললন, আলর চে চে চে, আল ়েবালে পদলখ এেী অলকু্ষলণ েচর্তা মলন পড়েললা 

তার! এ পতা এোত্তলরর এে বচহদ পমল ়েলে চনল ়ে পলখা, আর আল ়েবার মতন সুন্দর, 

স্বালস্থ্োজ্জ্বল পমল ়ে, সামলন তার পসানাচল  চর্ষেৎ… 

  

চতচন আর্ার আল ়েবালে োলে ডােললন, তার চপলঠ হাত রু্চলল ়ে আদর েরলত েরলত 

র্লললন, ওলর পুনপুচন পসানা, তুইও চে চর্ল ়ে েলর পসৌচদ-দুর্াই চেিংর্া চর্লাত-

অোলমচরো িলল  াচর্? আচম  তচদন পর্েঁলি আচে,  াইস না! পতার এই রু্লড়ো দাদাটালর 

আর পতা পেউ  াললার্ালস না! 

  

আল ়েবা র্লললা, তুচম পর্চব পর্চব রু্ড়ো রু্ড়ো  ার্ েরলর্ না পতা! তুচম এখনও চদচর্ে 

হােঁটলত পালরা।  ওলঠা, আমার সালে হােঁলটা! এইর্ার এেুলব পফব্রু ়োচর আমরা ঢাো ়ে 

 ালর্া।  মা র্লললে, পতামালেও চনল ়ে  ালর্।  

  

মামুন আতবস্বলর র্লল উঠললন, না, না, আচম আর ঢাো ়ে  ালর্া না! ঢাো আমার সহে 

হ ়ে না।  

  

র্াচড়ের প তর পেলে নাো খার্ার জনে ডাে এললা আল ়েবার।  মামুন সোললর্লা গরম 

পাচনলত মধু আর পলরু্র রস খান শুধু, চতচন র্লস রইললন গােতলা ়ে।  তােঁর  ুরু দুলটা 

েুেঁিলে পগলে।  ঢাোর নাম শুনললই তােঁর পমজাজ খারাপ হল ়ে  া ়ে।  তােঁর জীর্ন পেলে 

চতচন ঢাো বহরটা মুলে চদলত িান।  চত ়োত্তর সাললর পর পেলে চতচন আর এের্ারও পা 

পদনচন ঢাো ়ে।  মাদাচরপুলরর এই গ্রালমর র্াচড়েলতই চতচন বাচতলত োলেন।  

  

পদব স্বাধীন হর্ার পর তাজউচদ্দলনর অনুলরালধ মামুন এেটা সরোচর োজ চনলত র্াধে 

হল ়েচেললন।  পসই সম ়ে োলজর মানুলষর খুর্ অ ার্ চেল।  এেটা নতুন পদব গড়েলত পগলল 

প  সর্ সমেব ও রু্চদ্ধমান পলালের প্রল ়োজন হ ়ে তালদর অলনেলেই পতা পমলর পফললচেল 

পাের্াচহনী।  তারা ডাক্তার, উচেল, ইচিচন ়োরলদরও র্াদ পদ ়েচন।  মামুন ত্রাণ ও 

পুনর্াসবলনর দাচ ়েত্ব চনল ়ে চহমচসম পখল ়ে  াচেললন, িতুচদবলে িুচর-লজাচ্চুচর, চর্লদব পেলে 

সাহা ে পাও ়ো ত্রাণসামগ্রী চনল ়ে চেচনচমচন িলচেল, পদলব এের্ার অরাজেতা এলস পগলল 
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এেদল পলাে লুলটপুলট খার্ার পিটিরা েরলর্ই।  তরু্ মামুন পুনর্াসলনর োজটালে এেটা 

িোললি চহলসলর্ চনল ়েচেললন।  চদনরাত পচরশ্রম েরলতন।  বত বত পচরর্ালরর ট্রোলজচডর 

োচহনী শুনলত শুনলত তােঁর পমজাজ সর্সম ়ে উগ্র হল ়ে োেলতা।  এেচদন এেচট অসৎ 

েমবিাচরলে হালতনালত ধলর পফলল চতচন তালে এেটা িড়ে েচষল ়ে চদল ়েচেললন।  মামুলনর 

মতন ঠাণ্ডা পমজালজর মানুলষর ওরেম র্ের্হার পদলখ েচম্ভত হল ়ে চগল ়েচেল সেলল।  

মামুলনর র্েচক্তগত সততা চনল ়ে।  োরুর পোলনা প্রশ্ন েরার সাহস চেল না র্ললই পেউ 

তােঁর ঐ র্ের্হালরর প্রচতর্াদ েলরচন।  পসই েমবিাচরচট তােঁর পা জচড়েল ়ে ধলর ক্ষমা 

পিল ়েচেল।  পবখ সালহর্ চনলজ মামুনলে ধানমুচণ্ডর র্াচড়েলত পডলে তােঁর োলজর তাচরফ 

েলরলেন।  

  

মামুন পস সম ়ে চনলজর স্বালস্থ্ের পতা ়োক্কা েরলতন না।  চতচন এো নন, তােঁর মতন োজ-

পাগল পসরেম আরও অলনলে চেল।  এেদল পলাে প মন লুটপাট-তেরূলপর সুল াগ।  

চনচেল, পসই রেমই আর্ার এেদল মানুষ পদব গড়োর উদেলম পমলত উলঠচেল।  পবখ 

সালহর্ চনলজও িার পােঁি ঘণ্টার পর্চব ঘুলমার্ার সম ়ে পপলতন না।  ঢাো বহলর তখন 

িলচেল ধারার্াচহে উ্াদনা।  সদে পাও ়ো স্বাধীনতা চনল ়ে তখনও প ন এেটা চদবাহারা 

অর্স্থ্া।   ারত পেলেও দলল দলল মানুষ আসচেল।  নানা রেম সরোচর পডচললগবান ও 

সািংস্কষচতে প্রচতচনচধরা, দু পলক্ষরই তখন প্রর্ল উোস।  হঠাৎ প ন মামুলনর মাো ়ে চর্না 

পমলঘ র্জ্রাঘালতর মতন হললা।  র্ারু্ললর সলে মিুর চর্র্াহচর্লেদ, এর্িং তার জনে চতচনই 

দা ়েী! 

  

র্ারু্ললর মতন এেজন চবচক্ষত, রু্চদ্ধমান মানুষ প  এরেম এেটা অদু্ভত পগােঁ ়োতুবচম 

েরলত পালর, তা তার র্নু্ধরাও েল্পনা েরলত পালরচন।  র্ারু্ল প  মুচক্ত ুলদ্ধ দারুণ 

সাহলসর সলে লড়োই েলরলে, পস োচহনীও মামুন পলর শুলনলেন।  চেন্তু পস সম্পলেব 

পোলনা েো র্লা িললর্ না তার সলে, প ন ঐ চর্ষল ়ে আললািনাই চনচষদ্ধ।  মুচক্ত ুলদ্ধর 

সম ়ে  ারা েলোতা ়ে িলল চগল ়েচেল, তালদর সম্পলেব র্ারু্ল সর্সম ়ে র্লক্রাচক্ত েরলত, 

প ন তারা সর্াই সুচর্ধার্াদী, পলাতে।  চেন্তু চর্লদলব না পগলল চে স্বাধীন র্ািংলালদব 
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সরোর গড়ো প ত? পসরেম এেটা সরোর গড়ো না হলল  ুদ্ধ পচরিালনা েরলত পে? 

অনোনে র্নু্ধ রাষ্ট্রই র্া সাহা ে চদত োর হালত? র্ড়ে র্ড়ে সর্ পনতারা োরার্ন্দী হলল 

চেিংর্া চটক্কা খালনর চনলদবলব চনহত হলল লা  হলত েী? এে পবখ মুচজলর্র অনুপচস্থ্চতই 

পতা েী দারুণ অচনশ্চ ়েতার সষচটির েলরচেল।  েলোতা ়ে  ারা চগল ়েচেল, তালদর প্রা ়ে 

সেললই প  েত েটির, উলিলগর মলধে চদন োচটল ়েলে, পস সর্ েো র্ারু্ল শুনলতই িা ়েচন।  

অেি মামুন  খন পেঁচিলব মালিবর পর ঢাো পেলড়ে িলল  ান  ারলতর চদলে, তখন মিুলে 

সলে পাঠালত পস এেটুও আপচত্ত েলরচন।  র্রিং আগ্রহই পদচখল ়েচেল।  পসই র্ারু্ল মিু 

সম্পলেব অমন েুৎচসত এেটা সলন্দহ েরললা! মিুও গান পগল ়ে, চমচেলল-সমালর্লব প াগ 

চদল ়ে স্বাধীনতার লড়োইলত সামানে চেেু সাহা ে চে েলরচন?  ুদ্ধ চে শুধু োমানর্ন্দুে 

চনল ়েই হ ়ে? বত্রুর চর্রুলদ্ধ চর্শ্ব জনমত গলড়ে পতালাও এেটা র্ড়ে োজ।  

  

সাধ েলর প ন আরও পর্চব অপমাচনত হর্ার জনে র্ারু্ললর সলে পদখা েরলত চগল ়েচেললন 

মামুন।  ওিঃ েী েলঠার  াষা প্রল ়োগ েলরচেল র্ারু্ল পসচদন! এ পতা ষষবা ন ়ে, অন্ধ পক্রাধ।  

এেটা  ুদ্ধ এলস র্ারু্ল পিৌধুরীলে সমূ্পণব র্দলল চদল ়েলে।  মামুলনর প্রচত তার প  পেন 

এত ঘষণার  ার্, তা চেেুলতই পর্াঝা  া ়ে না।  মিু সম্পলেবও তার মলন সামানে দুর্বলতাও 

অর্চবটির চেল না।  মিুর পেলল তখন পোট, গল ব এেচট সতান এর্িং পস সতান প  

র্ারু্ললরই তালত পোলনা সলন্দহ োেলত পালর না।  মিুর সলে পষচের্ীর আর চিতী ়ে 

পোলনা পুরুলষর পসরেম ঘচনষ্ঠতা হ ়েচন, তরু্ র্ারু্ল পসই অসহা ়ে অর্স্থ্ার মলধে মিুলে 

র্ললচেল, তুচম প খালন খুবী িলল প লত পালরা! মামুনলে পস চতক্ত েলণ্ঠ জাচনল ়েচেল, 

আচম আমার র্েচক্তগত র্োপার চনল ়ে আপনার সালে আললািনা েরলত িাই না।  আমার 

র্াসা ়ে ইউ আর পনা লিংগার ওল ়েলোম।  মিুলেও আচম আর আমার স্ত্রী মলন েচর না।  

বী ইজ অল ইল ়োরস! 

  

তরু্ মামুন র্ারু্ললর হাত জচড়েল ়ে ধরলত চগল ়েচেললন।  মিু চর্না পদালষ বাচে পালর্, এটা 

প  তােঁর পলক্ষ সহে েরা অসম্ভর্।  চতচন  ত দুর্বলতা পদচখল ়েলেন, র্ারু্ল ততই পর্চব 

চর্দ্রূপ েলরলে।  তখন মামুন প লর্চেললন, চতচন দূলর সলর পগলল হ ়েলতা আর্ার সর্ চঠে 
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হল ়ে  ালর্।  র্ারু্ল পতা মানুষ খারাপ ন ়ে।  মামুন এলের্ালর পিালখর আড়োল হল ়ে পগলল 

চনশ্চ ়েই তার রাগ েমলর্, চনলজর  ুল রু্ঝলত পপলর পস মিু ও তার সতানলদর চফচরল ়ে 

পনলর্।  তাজউচদ্দলনর সচনর্বন্ধ অনুলরালধও েণবপাত েলরনচন মামুন।  চনলজর পলদ ইেফা 

চদল ়ে, ঢাো পেলে সমে পাট িুচেল ়ে িলল এললন মাদাচরপুলর।  চেন্তু র্ারু্ল  খন আর 

এেটা চর্ল ়ে েরললা 

  

–আদার্ মামুনসালহর্!  াললা আলেন? 

  

মামুন পগলটর চদলে ঘাড়ে পফরাললন, েল ়েে মুহূতব তাচেল ়ে পেলে সমে পরামেূলপ চবহরন 

পর্াধ েরললন।  পেউ পনই।  ইদানীিং চর্লবষ পেউই তােঁর োলে আলস না।  অেি চতচন স্পটির 

েণ্ঠস্বর শুনলত পপললন এর্িং পিনা েণ্ঠস্বর।  পগাচর্ন্দ গােুলী না? পসই  দ্রললাে মালঝ 

মালঝ আসলতা।  

  

মামুন গলা তুলল র্লললন, পে? পে ওখালন? পগাচর্ন্দ নাচে? চ তলর আলসা।  

  

পোলনা উত্তর পনই।  পগাচর্ন্দ গােুলী এলল লুচেল ়েই র্া োেলর্ পেন? মামুন  ুল শুলনলেন।  

তাোড়ো, পগাচর্ন্দ গােুলী পতা আর োলে না এখালন? চনলজর র্াচড়ে-ঘর পেলড়ে িলল পগল 

 ারলত।  নাচে মারা চগল ়েলে পস? চঠে মলন পলড়ে না।  পর্ব সাহসী ধরলনর মানুষ চেল, 

এোত্তলরও পদব পেলড়ে  া ়েচন।  

  

আর্ার মলটার সাইলেললর ব্।  না, এটাও  ুল।  এই ব্টা তালে র্ড়ে পর্চব জ্বালাতন 

েলর।  আলতাফ, আলতাফ, পস-ই সর্ গণ্ডলগাললর মূল।  আলতালফর সলে পচরি ়ে না 

হলল তার পোট াই র্ারু্ললর সলে মিুর চর্ল ়েও হলতা না।  

  

গােঁদা গােগুললার ঝালড়ের সামলন, প খালন এেটু আলগ আল ়েবা র্লসচেল, পসখালন দােঁচড়েল ়ে 

আলে পগাচর্ন্দ গােুলী।  গাল ়ের রঙ োললা, বক্ত সমেব পিহারা, এেটা দােঁত পসানা চদল ়ে 

র্ােঁধালনা, লুচের ওপর ফতু ়ো পরা।  ডান র্াহুলত এেটা রুলপার তাচর্জ।  
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মামুন চজলেস েরললন, েী পগাচর্ন্দ? চফলর এলসলো? পর্ব েলরলে।  পতামার র্উ আর 

পপালাপালনরা সর্  াললা আলে পতা? 

  

পগাচর্ন্দ পহলস র্লললা, আলে এেরেম আপনালদর আবীর্বালদ।  আমার লিটা মাদাচরপুর 

ঘালট খারাপ হল ়ে পলড়ে আলে।  পসইটার জনে আসলাম।  

  

মামুন র্লললা, পতামার লি ডুলর্ চগল ়েচেল না? 

  

পগাচর্ন্দ র্লললা, আর্ার  াচসল ়ে তুললচে।  আচম চে, এত সহলজ োড়ের্ার পাত্তর? 

  

মামুলনর পিালখ এেটা পঘার লাগললও চতচন রু্ঝলত পারলেন, তােঁর সামলন পগাচর্ন্দ গােুলী 

দােঁচড়েল ়ে পনই।  সোললর পরাদ্দুলরও তােঁর দষচটিরচর্ভ্রাম হলে।  চতচন পদখলেন এেটা ো ়োমূচতব।  

পগাচর্ন্দ গােুলী মলর পগলে েলর্! 

  

তরু্ চতচন র্লললন, তুচম আর্ার এখালন লি িালালর্ েী েলর? তুচম না পতামার ফোচমচল 

চনল ়ে ইচণ্ড ়ো ়ে িলল গোলল? 

  

–আচম  াই নাই, মামুন সালহর্।  পবখ মুচজর্ খুন হর্ার পর আপচন  খন ইচণ্ড ়ো ়ে।  

পালাললন, তখন আমার ফোচমচলও পসই চস্টমালর চগল ়েচেল।  ওলদর পাচঠল ়ে চদল ়েচে, চেন্তু 

চনলজ েখলনা পদব োচড়ে নাই।  এই এেটা জীর্লন েত েী দাখলাম! 

  

–না, না, আচমও পাচলল ়ে  াই নাই।  পস সম ়ে আমালে চিচেৎসা েরার্ার জনে সর্াই 

পজার েলর েলোতা ়ে পাঠাললা।  

  

আল ়েবা এলস মামুনলে ঝােঁোচন চদল ়ে র্লললা, চর্ড়েচর্ড়ে েলর েী র্ললো, দাদা? ঘুচমল ়ে।  

পলড়েচেলল নাচে? নলর্াদা চজলেস েরললা, তুচম এখন পগাসল েরলত  ালর্? পতামালে 

পতল মাচখল ়ে পদলর্? 
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মামুন র্লললন, না, পলর।  আো পুনপুচন, পতার মলন আলে, আচম পসল চন্ট ফাইল  প  

েলোতা ়ে পগলাম, পস চে পবখ সালহর্ বচহদ হর্ার পলর না আলগ? 

  

আল ়েবা তার পগালাপী পঠােঁটটা উলট র্লললা, পস আচম েী জাচন! 

  

মামুন পহলস র্লললন, চঠেই পতা, পতার তখন দুই-চতন র্ের র্ল ়েস পর্াধহ ়ে।  পতার েী 

েলর মলন োেলর্! পলরনা, আলগই।  পবখ সালহর্লে ওরা খতম েলর চদল অগাস্ট মালস, 

আচম েলোতা ়ে পগলাম জুলাই মালস।  হালটব আর্ার পর্দনা শুরু হললা।  আচম চেেুলতই 

ঢাো ়ে  ালর্া না, তাই পতার মা-র্ার্া আমা ়ে পজার েলর পাঠাললা েলোতা ়ে।  পসখালনর 

ডাক্তাররা আমার চিচেৎসা আলগ েলরলে।  

  

–পবখ মুচজর্লে ওরা পেন পমলরচেল? 

  

–হা ়ে পর চেলবারী েইনো, এর উত্তর আচম পতালর েী েলর পদলর্া? র্ড়ে হল ়ে এর উত্তর 

পতালদরই খুেঁলজ চনলত হলর্।  আজও পতা র্ািংলালদব  ুলদ্ধর ইচতহাস পলখা হললা না।  

পতালদর পজনালরবানই রিনা েরলর্ স্বাধীন র্ািংলালদলবর সচঠে ইচতহাস।  আর এেটা 

চসগালরট ধরাল ়ে চদচর্, পসানা! 

  

–না, পনা পমার চসগালরট চর্লফার লাি! 

  

আল ়েবা এেটা পাচখর মতন প ন ফুরুৎ েলর উলড়ে পগল র্াগালনর চদলে।  মামুলনর মলন 

হ ়ে, তােঁর এই আদলরর নাতনীটার মুখখানা ফুললর মতন আর বরীরটা পাচখর মতন।  

চেন্তু দুটির পমল ়েটা চসগালরলটর পোলেট আর পদবলাই চনল ়ে িলল পগল! পেন আর তােঁলে 

র্ােঁচিল ়ে রাখার পিটিরা।  

  

মুচজলর্র মষতুের আলগই চতচন েলোতা ়ে চগল ়েচেললন, তা চঠে, তরু্ চতচন পসই সোললর 

দষবেটা অচর্েল পিালখর সামলন পদখলত পান।  প ন চতচন পসচদন উপচস্থ্ত চেললন র্চত্রব 

নম্বর ধানমুচণ্ডর পসই র্াচড়েলত।  টোঙ্ক চনল ়ে ওরা মারলত চগল ়েচেল, তসলনের পপাবাে পরা 
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হললও তারা পতা পাচেোনী না, র্ািংলালদলবরই মানুষ।  ঘুম পেলে উলঠ এলস, গুচললগালার 

আও ়োলজ খুর্ চর্রক্ত হল ়ে চতচন ওলদর ধমে চদলত এলসচেললন।  চতচন জাচতর চপতা, 

এলদলবর সমে মানুষই তােঁর সতান, চতচন প লর্চেললন তােঁর ধমে শুলন পেললপুললরা   ়ে 

পপল ়ে মাো নীিু েলর, রাইলফললর নল নাচমল ়ে িলল  ালর্।  হা ়ে পর, আজোল 

পেলললপললরাও চে সর্ সম ়ে র্ার্া-মাল ়ের ধমে পবালন? র্াপ-মালেও পসরেম শ্রদ্ধা 

পার্ার প াগে হলত হ ়ে।  পদাতলা ়ে চসেঁচড়ের মুলখ দােঁচড়েল ়ে পবখ সালহর্ হাত তুলল গলজব 

উঠললন, এই, পতারা পর্ ়োদচপ েরলত এলসচেস পেন? এর উত্তলর এে ঝােঁে তি রু্লললট 

তােঁর বরীর ঝােঁঝরা হল ়ে পগল।  মষতুের আলগ তােঁর সারা মুলখ পললগচেল   ়ে, না পর্দনা, 

না শুধু চর্স্ম ়ে? চসেঁচড়ের মাঝখালন পলড়ে চগল ়ে চতচন আর ে’ মহুূতব পর্েঁলি চেললন? চতচন চে 

পজলন চগল ়েচেললন প  আততা ়েীরা ওপলর উলঠ তােঁর স্ত্রী-লেলল-লমল ়ে,  াইলপা- াগ্নীলদর 

খুেঁচিল ়ে খুেঁচিল ়ে মারলে! চতচন শুনলত পপল ়েচেললন তােঁর চবশুপুত্র রালসললর মষতুে-আতবনাদ? 

  

পাচেোলনর পজল মালন র্ালঘর গুহা।  পসখান পেলেও োড়ো পপল ়ে এলস পবখ সালহর্ েী 

েলর েল্পনা েরলর্ন প  তােঁলে প্রাণ চদলত হলর্ র্ািংলালদলবর মানুলষর হালত।  অর্বে, প  

তাজউচদ্দন সালহর্ চেললন প্রেম র্ািংলালদব সরোর গড়োর প্রধান স্থ্পচত,  ােঁর 

পদবাত্মলর্াধ চনল ়ে পোলনা প্রশ্নই ওলঠ না, পসই তাজউচদ্দন সালহর্লে পবখ মুচজর্ চনলজ 

র্রখাে েরলর্ন, তাই-ই র্া পে েল্পনা েলরচেল? প -গণতলন্ত্রর নালম পবখ সালহর্ সারা 

জীর্ন গলা ফাটাললন, পবলষ চতচন চনলজই হতো েরলত পগললন পসই গণতন্ত্রলে।  খর্লরর 

োগলজর স্বাধীনতা, চর্লরাধী দললর অচধোর খর্ব েরলত েরলত পবষ প বত পবখ সালহর্ 

জাচর েরলত িাইললন এেদলী ়ে বাসন! র্ােবাল! রাষ্ট্রপচত আরু্ স ়েীদ পিৌধুরীলে সলর 

প লত হললা, মুচজর্ স্পটিরত এচগল ়ে প লত লাগললন এেনা ়েেতলন্ত্রর চদলে।  পাচেোনী 

আমললর দুিঃসহ স্মষচত তখনও সেললর মলন জ্বলজ্বল েরলে।  পবখ সালহর্ প -চদন 

তাজউচদ্দনলে সচরল ়ে পদন, পসইচদনই মামুন রু্লঝচেললন, আও ়োমী লীলগর র্ধ্িংস আস্ন ।  

  

েলোতা ়ে োত্র আলন্দালন েরার সম ়ে মামুন এেটা গল্প শুলনচেললন নর্ার্ ফারুেীর 

োলে।  উচন এে সম ়ে চেললন সোর সুলরন্দ্রনাে র্লন্দোপাধোল ়ের পিলা।  এে সম ়ে োত্ররা 
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ঐ সুলরন র্াড়েলজেলে এমনই শ্রদ্ধা েরলতা প  এের্ার তােঁলে এেটা জুচড়েগাচড়েলত িচড়েল ়ে 

পোলনা স া ়ে চনল ়ে  াও ়োর সম ়ে পঘাড়োদুলটা খুলল চদল ়ে োত্ররা চনলজরাই পসই গাচড়ে 

পটলনচেল।  আর্ার এে সম ়ে ঐ সুলরন র্াড়েলজেলেই োত্ররা ফুললর মালা পরার্ার র্দলল 

জুলতার মালা পচরল ়েচেল।  রাজনীচত এমনই র্স্তু।  তলর্, পসই সম ়ে এমন খুলনাখুচন চেল 

না।  পবখ মুচজর্  ুল রাো ়ে  াচেললন চঠেই, চেন্তু  ারা তােঁলে নষবিংস ালর্ খুন েরলত 

পগল, তারাও পদবলপ্রচমে চেিংর্া গণতলন্ত্রর পূজারী চেিংর্া চনপীচড়েত জনগণ ন ়ে, তারাও 

ক্ষমতাললা ী! ইচতহাস পেলে এরা চবক্ষা পন ়ে না।  এেজনলে খুন েলর পসই রক্তাক্ত 

চসিংহাসলন পে েলর্ সুচস্থ্র ালর্ র্সলত।  পপলরলে? খন্দোর মুোে, খাললদ মবারফ, 

চজ ়োউর রহমান…।  খাললদ মবারফ-এর চঠে প  েী হল ়েচেল, তা মামুন আজও জানলত 

পালরনচন, পেউ স্পটিরাস্পচটির খুললও র্লল না।  এমন িমৎোর হীলরর টুেলরা পেলল, এত 

পিনা, মামুলনর আপার র্াসা ়ে এলস েতর্ার  াত পখল ়ে।  পগলে।  মুচক্ত ুলদ্ধর র্ীর পসনানী 

চেল খাললদ।  লড়োই েরলত েরলত এের্ার গুরুতর আহতও হল ়েচেল, পস পবখ সালহলর্র 

ইলতোললর পর আর এেটা অ ুেত্থান ঘটালত চগল ়েচেল? র্েেব অ ুেত্থালনর না ়েেলদর 

মতন এমন েরুণ িচরত্র আর হ ়ে না, তারা চনচক্ষি হ ়ে ইচতহালসর আোেুেঁলড়ে।  

  

পদাতলা ়ে চসেঁচড়ের মাো ়ে দােঁচড়েল ়ে আলেন পবখ মুচজর্, সদে ঘুম প লঙ উলঠ এলসলেন, 

নীলির চদলে এল এম চজ হালত তসনেলদর পদখলত পপললন, হ ়েলতা মুখ চিনলত পপলরলেন 

দু’ এেজলনর,  ুরু তুলল চতচন তােঁর গম্ভীর গলা ়ে গলজব উঠললন, এই, পতারা মলন 

েলরচেস েী? সলে সলে ঘোর ঘোর ঘোর বল্ গুচল! ঝােঁঝরা বরীলর জাচতর চপতা গড়োলত 

লাগললন চসেঁচড়ে চদল ়ে, দু পিালখ গ ীর চর্স্ম ়ে, সচতেই পদলবর মানুষ তােঁলে মারললা? 

  

েলোতা ়ে পসর্ার মামুন পেলে পগললন প্রা ়ে ে’ মাস।  অলনলেই তােঁলে চফরলত র্ারণ 

েলরচেল।  চতচন পবখ সালহলর্র ঘচনষ্ঠ মহললর এেজন চহলসলর্ মাোমারা হল ়ে 

চগল ়েচেললন, পদলব চফরলল তােঁর চর্পলদর সম্ভার্না খুর্ পর্চব।  পজলখানার মলধে 

তাজউচদ্দন, তস ়েদ নজরুল ইসলাম প্রমুখ চনহত হললন, এর পর আও ়োমী লীলগর র্ড়ে 

র্ড়ে পনতালদর খুেঁলজ খুেঁলজ খতম েরা হলর্, চঠে এোত্তলর  া হল ়েচেল! মামুন চর্শ্বাস 
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েরলত িানচন, র্ািংলালদব পতা পাচেোলন আর্ার চমলব  া ়েচন, আর্ার চনলজর পদব পেলে 

পালালত হলর্ পেন? চজ ়োউর রহমানলে মামুন তখন অচর্শ্বাস েরলত িানচন।  চজ ়োউর 

রহমানও এেজন মুচক্ত ুলদ্ধর র্ীরল াদ্ধা, পে-লফালসবর েমাণ্ডার ইন িীফ, ধমবচনরলপক্ষ, 

গণতাচন্ত্রে, স্বাধীন র্ািংলালদব গড়োর জনে জীর্ন পণ েলর ললড়েচেললন না? চিটাগািং 

পরচডওলত প্রেম স্বাধীনতার েো পঘাষণা েলরচেললন পতা চতচনই।  চেন্তু মুচজর্-হতোর 

পর েলোতা ়ে  ারা পাচলল ়ে এলসচেল, তালদর মুলখ মামুন শুনললন, চজ ়োউর রহমান 

আসলল নাচে চরলােটান্ট ফ্রীডম ফাইটার, মুচক্ত ুলদ্ধ পালেিলক্র জচড়েল ়ে পলড়েচেললন।  

তার পঝােঁে চেল পাচেোলনরই চদলে।  তাোড়ো চতচন  ীষণ ক্ষমতাচপ্র ়ে।  পপ্রচসলডলন্টর 

চসিংহাসলন র্লসই চতচন প্রচতপক্ষলে চনমূবল েরলত লাগললন।  তােঁর রাগ প ন অনোনে 

মুচক্তল াদ্ধালদর ওপলরই পর্চব!  ারা পাচেোলনর সমেবে, এেোললর পোলার্লরটর, 

চজ ়োর আমলল, চনশ্চ ়েই চজ ়োর সমেবন পপল ়ে, তারা প্রোলবে মাো িাড়ো চদল ়ে উলঠ 

আর্ার হচম্ব তচম্ব েরলত লাগললা! েল ়েেজন েুখোত ঘাতে ও দালাল চজ ়োউর রহমালনর 

মন্ত্রী প বত হল ়ে র্সললা! আর  ারা চনিঃস্বােব ালর্ পদলবর জনে লড়োই েলরচেল, তারা 

লুচেল ়ে পড়েলে, তারা আর চনলজলদর মুচক্তল াদ্ধা র্লল পচরি ়েই চদলত িা ়ে না! ইচতহালসর 

এে অসাধারণ লড়োইল ়ের এই পচরণচত! 

  

পবখ সালহর্ উদার ালর্ সর্াইলে ক্ষমা েলর চদল ়েচেললন, পসটাই হল ়েচেল তােঁর প্রেম 

 ুল।  রাজাোর, আলর্দর, লুলঠরা, ধষবণোরী,  ারা বাচত েচমচটর নালম ঘাতে েচমচট 

র্াচনল ়েচেল, তালদর তাচলো ততচর হল ়েচেল, তালদর চর্রুলদ্ধ অচ ল াগগুচল নচের্দ্ধ 

হচেল, চেন্তু তালদর পোলনা বাচেই পদও ়ো হললা না।  সেলল ঢালাও ক্ষমা পপল ়ে পগল! 

অপরালধর বাচের পোলনা দষটিরাত স্থ্াচপত হললা না পদলবর মানুলষর োলে।   ারা পাচেোন 

আচমবলত পেলে র্ািংলালদলবর চর্রুলদ্ধ লড়োই েলরলে, তালদর স্বাধীন পদলবর আচমবলত স্থ্ান 

চদল ়ে পুলরা র োিংে পদও ়োর মলধে চে পোলনা র্াের্রু্চদ্ধর পচরি ়ে আলে? আসলল পবখ 

মুচজর্ স্বাধীন পদব পাও ়োর আনলন্দ বাচে চদলত  ুলল চগল ়ে শুধু প্রশ্র ়ে চদল ়েই পগলেন।  

তােঁর চনলজর আত্মী ়ে র্নু্ধর পেললপুললরা লুঠতরাজ েরলে, তালদর সম্পলেবও চতচন পিাখ 

রু্লজ োেলেন।  পরডক্রলসর টাোেচড়ে চনল ়ে তেরুলপর অচ ল াগ উঠলে, চতচন োন 
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চদলেন না।  অলপাচজবান লীডার চহলসলর্ চ চন চর্লশ্বর পশ্রষ্ঠলদর অনেতম, বাসে চহলসলর্ 

চতচন র্েেব।  তােঁর চে দরোর চেল প্রধানমন্ত্রী র্া পপ্রচসলডন্ট হও ়োর? চতচন রু্ঝলত পালরনচন 

প  পর্চবর  াগ অপরাধীই চনিঃবতব ক্ষমা পার্ার পর েষতেতা ়ে অচ  ূত হল ়ে  া ়ে না, 

তারা আর্ার মাো ়ে িলড়ে র্লস, ক্ষমতা দখল েরার পিটিরা েলর।  পবখ মুচজর্লে  ারা হতো 

েরলত চগল ়েচেল, তালদর মলধে পসরেম দু িারজন ক্ষমাপ্রাি র্েচক্ত চেল না? 

  

জাচতর চপতার ঘাতেলদর পোলনা বাচে চদললন না চজ ়োউর রহমান।  পজলখানা ়ে োরা 

তাজউচদ্দনলদর খুন েরললা? এত র্ড়ে র্ড়ে পনতালদর পজলখানার মলধে অতচেবলত গুচল 

েলর পমলর পফলার মতন র্ী ৎস ঘটনা পতা পাচেোনী আমললও ঘলটচন।   ালদর নাম 

র্ািংলালদলবর জ্-ইচতহালস স্বণবাক্ষলর চললখ রাখার েো, তালদর প্রাণ পেলড়ে চনল 

তসচনলের পপাবালে আততা ়েীরা? আচমবর পলালেরা তালদর পিলন না, এ েখলনা হলত 

পালর? চজ ়োউর রহমালনর এরেম মলনা ার্ পদলখই আর্ার অলনলে আত্মরক্ষার জনে 

পদব পেলড়ে পালালত শুরু েরললা।  পেউ পেউ  ারলত, পেউ পেউ ইিংলোলণ্ড।  

  

মামুন শুলনলেন, োলদর চসচদ্দেীও পদবতোগ েরলত র্াধে হল ়েলে।  টাোইললর ঐ 

পেললচটলে মামুন আলগ চিনলতন না, ওর র্ড়ে াইল ়ের সলে সামানে পচরি ়ে চেল।  

এোত্তলরর পসই দুিঃসহ চদনগুচললত েলোতা ়ে র্লস মামুন োলদর চসচদ্দেীর অসীম 

সাহচসেতার োচহনী শুলন পরামাচিত হলতন।  পসই িরম চর্পলদর মলধেও র্ািংলালদলবর 

অ েতলর পেলে পস এে চর্বাল মুচক্তর্াচহনী গলড়ে তুললচেল।  পদব স্বাধীন হর্ার পর পস 

পবখ মুচজলর্র আ্ালন সদলর্লল অস্ত্র তোগ েরলতও চিধা েলরচন।  মামুন মলন মলন তার 

নাম পরলখচেললন, এ  ুলগর গোচরর্চল্ড।  এইসর্ পদবলপ্রচমেরা  চদ পদব োড়েলত র্াধে 

হ ়ে, তলর্ পসই পদবটাই েত দু াগা! পোো ়ে আলে এখন োলদর? প  পদলবর স্বাধীনতার 

জনে পস অলনের্ার জীর্ন চর্প্ন  েলরচেল, আজ পসই স্বাধীন পদলব তার পফরার অচধোর 

পনই, এজনে না জাচন েত েটির পালে 

  

গােঁদাফুললর ঝাড়েটার োলে আর্ার এলস দােঁচড়েল ়েলে দু’জন মানুষ।  এেজন পর্ব োলে, 

আর এেজন খাচনেটা দূলর।  োলের মানুষচট দীঘবো ়ে, সারা মুখ  চতব দাচড়ে-লগােঁফ, 
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মাো ়ে ঝােঁেড়ো ঝােঁেড়ো িুল, িওড়ো রু্ে, হালতর ের্জীলত র্চলষ্ঠতার স্বাক্ষর, এ পে? পিনা 

পিনা লাগলে।  ও, এই পতা োলদর চসদ্দেী? তার িকু্ষ দুচট প ন র্াললর্র মতন, পসখান 

পেলে স্ফুচরত হলে।  অচ মান আর ঘষণা।  

  

মামুন অস্ফুট স্বলর র্লললন, োলদর? পর্েঁলি আচেস? এখন পোো ়ে ো চেস তুই? 

  

োলদর র্লললা, হোেঁ, পর্েঁলি আচে! সহলজ মরলর্া প লর্লেন? আর্ার চফলর আসলর্া এই 

পদলব, ইনসািা, এই পদবটালে সচতে সচতে স্বাধীন েরলত হলর্।  পসজনে আপনারা েতদূর 

েী পিটিরা েরলেন, মামুন াই? 

  

মামুন এেটা হাত তুলল র্লললন, আমার েো র্াদ দাও।  আমার সূ ব অে পগলে আমার।  

আর পোলনা ক্ষমতাই নাই! 

  

দূলর দােঁড়োলনা পলােচট র্লললা, আচমও পর্েঁলি আচে।  আর্ার লড়োই লাগলল জান ের্লু 

েরলর্া।  

  

ওলেও চিনলত পারললন মামুন।  েল ়েে র্ের আলগ এের্ার টাোইল বহলরই এেজন 

আলাপ েচরল ়ে চদল ়েচেল, ওর পচরি ়ে শুলন মামুন ওলে রু্লে জচড়েল ়ে ধলরচেললন।  ওর 

নাম হার্ীর্, পলালের মুলখ মুলখ ওর নাম হল ়ে চগল ়েচেল জাহাজমারা হার্ীর্।  এোত্তলরর 

অগালস্ট ধললশ্বরী নদীলত পসই চর্খোত  ুলদ্ধর না ়েে।  নারা ়েণগি পেলে সাতচট চস্টমার 

ও লি  চতব এেুব পোচট টাোর অস্ত্র ও পগালার্ারুদ চনল ়ে  াচেল পাে তসনেরা রিংপুলরর 

চদলে।  টাোইললর মাচট-োটা নালম গ্রালমর োলে পসই জল ানগুচললে আক্রমণ েলর 

র্াঙালীর পেললরা।  পাচেোনী তসনেলদর তুলনা ়ে োেঁলদলরর র্াচহনীর হালত অস্ত্র চেল 

সামানে, চেন্তু রু্চদ্ধ ও মলনর পজার চদল ়ে তারা পসই জাহাজগুললা ঘাল ়েল েলর পদ ়ে, প্রিুর 

অস্ত্র সিংগ্রহ েলর চনলজলদর জনে, র্াচে গুললালত আগুন ধচরল ়ে পদ ়ে।  পসই জাহাজমারা 

হার্ীর্লে টাোইলল  খন পদলখচেললন মামুন, তখন তার বরীলর মচলন, পেেঁড়ো পপাবাে, 

পিাখ দুচট প তলর পঢাো, পঠােঁলট চতক্ততার োপ।  সরোর তালে র্ীর চর্ক্রম পখতার্ 

চদল ়েলে এেটা, আর চেেু পদ ়েচন।  তার এখন সিংসার িলল না, সতালনরা অনাহালর োলে।  
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পসচদন হার্ীর্ র্ললচেল, গ্রাম পেলে বহলর এলসচে পরাজগালরর পিটিরা ়ে,  চদ আর চেেু না 

পজালট, চরেবা িালালর্া।  পসই চরেবার হোেঁলিলল পোট এেটা সাইন পর্ালডব পলখা োেলর্, 

‘জাহাজমারা হার্ীর্ র্ীর চর্ক্রম।  

  

এই সর্ খােঁচট র্ীরলদর  োল াগে সম্মান চদল না পদব, আর চর্শ্বাসঘাতেরা হলে মন্ত্রী 

আর আমলা।  এখন আর্ার খুর্ ধমব ধমব চজচগর উলঠলে।  দচরদ্র মানুষলদর  ারা দু’ পর্লা 

আহাল বর সিংস্থ্ান েলর চদলত পালর না, তারাই পর্চব েলর ধমব পগলার্ার পিটিরা েলর।  

  

হার্ীর্ র্লললা, পসই লড়োইল ়ের সম ়ে আমার প্রাণটা গোললই  াললা চেল।  পেলল-লমল ়ের 

ো্ন া আর সহে হ ়ে না, মামুন সালহর্! 

  

োলদর চসচদ্দেী র্লললা, োমানর্ন্দুলের গুচলর সামলনও পোলনাচদন   ়ে পাই নাই।  তার 

চর্চনমল ়ে পপলাম চনর্াসন! পদলবর মানুষ আমালদর  ুলল পগল এত তাড়োতাচড়ে?  ারা 

এখন র্ািংলালদলবর হতাে, তারা পদলবর জনে েী েলরলে? এই প্রশ্ন উঠার্ার সাহস চে 

োরুর নাই? মামুন াই, আপচনও চে… 

  

মামুন দু’হালত োন িাপা চদললন।  চতচন েী উত্তর পদলর্ন এইসর্ প্রলশ্নর? 

  

গােঁদাফুললর ঝাড়েটার োে পেলে মূচতবদুলটা চমচলল ়ে পগলে, মামুন তরু্ পসই চদলেই এে 

দষচটিরলত তাচেল ়ে আলেন।  আল ়েবা পোো ়ে পগল, তার সাড়ো ব্ পাও ়ো  ালে না।  এের্ার 

মামুলনর মলন হললা, আজ এতসর্ পুলরালনা েো মলন পড়েলে পেন? তার মষ তুে ঘচনল ়ে 

এলসলে নাচে? মষতুের চঠে আলগ নাচে সর্ স্মষচত এের্ার ঝললস ওলঠ!  

  

নর্ এলস র্লললা, িললন, চ তলর িললন।  অলনে পর্লা হল ়ে পগলে।  এর্ার খালর্ন নালর্ন।  

িললন।  
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নর্র হাত ধলর মামুন উলঠ দােঁড়োললন, আলে আলে হােঁটলত লাগললন র্াচড়ের চদলে।  এই 

নর্ মামুলনর পাচলত পুত্র।  গত র্ের চফলরাজার মষতুের পর পস-ই র্ললত পগলল এ র্াচড়ের 

েতবা, মামুনলেও তার হুেুম পমলন িললত হ ়ে।  

  

মামুন অনুনল ়ের সুলর র্লললন, অলনেক্ষণ চসগালরট খাই নাই, এেটা চদচর্? 

  

নর্ েলঠার  ালর্ র্লললা, না।  এখন না।   াত খাও ়োর পলর এেটা পালর্ন!  

  

এই নর্লে মামুন েুচড়েল ়ে পপল ়েচেললন সুন্দরর্লন।  

  

পসর্ালর মামুন েলোতা ়ে চগল ়েচেললন প্রতালপর পমল ়ের চর্ল ়ে উপললক্ষ।  প্রতাপ এে 

অদু্ভত পগােঁ ়োর মানুষ, পস এলদলব েখলনা এললাই না।  পস পজদ ধলর আলে, পাবলপাটব-

চ সা চনল ়ে পস তার জ্স্থ্ান পদখলত আসলত িা ়ে না।   চদ েখলনা চ সার্ের্স্থ্া উলঠ  া ়ে, 

তাহলল পস পর্ড়োলত আসলর্।  পস রেম সম্ভার্নাও পনই, প্রতালপর আসাও হলর্ না।  পহনা 

র্ার্চলর চর্ল ়ের সম ়ে প্রতাপ না এললও মুচ্ন র চর্ল ়েলত মামুন না চগল ়ে পালরনচন।  

  

পসই সম ়ে এেটা অদু্ভত ঘটনা ঘলটচেল।   ারলত তখন ইচন্দরা গান্ধীর পতন হল ়েচেল, 

পেলন্দ্র বাসেদল হল ়েচেল জনতা পাচট, পমারারজী পদবাই প্রধানমন্ত্রী।  পচশ্চমর্ািংলালতও 

েিংলগ্রসীরা হলট পগলে, র্ামপন্থীরা সরোর গলড়েলে।  হঠাৎ দণ্ডোরণে পেলে হাজার হাজার 

চরচফউচজ িলল আসলত লাগললা পচশ্চমর্ািংলা ়ে।  এতোল পলরও তালদর গা পেলে 

চরচফউচজ োপটা তুলল পফলা হ ়েচন, দণ্ডোরলণে তারা চনলজলদর চনর্াচসত মলন েলর।  

  

েী েলর প ন তালদর মলধে রলট চগল ়েচেল প  েিংলগ্রস সরোলরর পতন হল ়েলে র্লল 

এরপর র্াঙালী উিাস্তুরা পচশ্চমর্ািংলালতই স্থ্ান পালর্।  পিালবর দবলে র্ামপন্থী পনতারা 

র্াঙালী উিাস্তুলদর র্ািংলার র্াইলর পাঠার্ার চর্লরাচধতা েলরচেল না? এখন পচশ্চমর্ািংলা 

সরোলরর অলনে মন্ত্রীও পতা এেোললর উিাস্তু।  স্ব ়েিং মুখেমন্ত্রীর র্াচড়ে চেল পূর্ব র্ািংলা ়ে, 

চতচন চনশ্চ ়েই চর্ধান রা ়ে-প্রফুি পসন-চসদ্ধােব রা ়েলদর পিল ়ে পূর্বর্লের মানুলষর 
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মমবলর্দনা অলনে পর্চব রু্ঝলর্ন।  নদীমাতষে পদলবর এই সর্ মানুষ মধেপ্রলদলবর পাহাড়ে-

জেলল েী েলর মাচনল ়ে পনলর্? 

  

চেন্তু চর্লরাধী পলক্ষ োো আর সরোর পলক্ষ োোর মলধে অলনে তফাত ঘলট  া ়ে।  এে 

োলল  ারা উিাস্তুলদর প্রচত সহানু ূচত পদচখল ়েচেললন, এখন তােঁরা পচশ্চমর্ািংলা ়ে আর্ার 

এত উিাস্তুলদর  ার চনলত রাচজ হললন না।  চেন্তু ততক্ষলণ উিাস্তুলদর পস্রাত প্রর্ল  ালর্ 

এচদলে পধল ়ে আসলত শুরু েলরলে।  হাজার হাজার পেলে তালদর সিংখো েল ়েে ললক্ষ 

পপৌেঁলে পগল।  এরা সতেই চে্ন মূল, েতর্ার প  মাো ়ে ওপলরর োউচন পেলড়ে পপােঁটলা-

পুটচল চনল ়ে পেলললমল ়ের হাত ধলর এরা পলে নামললা তার চঠে পনই।  দণ্ডোরলণের 

আশ্রল ়ে তারা  চদ সামানে স্বােন্দে পপলতা, তা হলল চে তারা অচনশ্চ ়েতার চদলে আর্ার 

পা র্াড়োলত! 

  

পচশ্চমর্ে সরোর মাঝরাো ়ে তালদর আটোর্ার পিটিরা েরললা, চেন্তু পসই পজা ়োর 

সামলালনা সহজ েমব ন ়ে।  উিাস্তুলদর এই ঢল চেন্তু েলোতা আক্রমণ েরললা না, তারা 

এচগল ়ে িলললা র্ািংলালদব সীমালতর চদলে।  

  

েলোতা ়ে র্লস মামুন তখন আতঙ্ক পর্াধ েলরচেললন।  এই উিাস্তুরা সীমাত র্ািংলালদলব।  

ঢুলে পড়েলর্ নাচে? তা হললই সর্বনাব! এমচনলতই চজ ়োউর রহমালনর আমল পেলে 

 ারত-চর্লরাধী হাও ়ো পর্ব গরম, তারপর উিাস্তুরা পগলল সেললই মলন েরলর্,  ারত 

সরোর িক্রাত েলর চহন্দুলদর পাচঠল ়েলে।  এই মতললর্ই পাচেোন প লঙ র্ািংলালদব 

সষচটিরলত  ারত সরোর মদত চদল ়েচেল! এইসর্ পদবতোগী চহন্দুরা এত র্ের র্ালদ  চদ 

প্রাক্তন জচম-র্াচড়ে দাচর্ েলর র্লস, তা হলল এে সাঙ্ঘাচতে হাোমা পর্লধ  ালর্।  শুধু 

চহন্দুরাই পতা ওচদে পেলে আলসচন,  ারত পেলেও র্হু সহস্র মুসলমান িলল পগলে 

র্ািংলালদলব।  েলোতার উপেলণ্ঠ প  এেোলল র্হু মুসলমালনর র্াস চেল, তা পতা মামুন 

চনলজর পিালখই পদলখলেন।  পসইসর্ মুসলমানরাও  চদ এখন েলোতার জা ়েগা-জচম 

দাচর্ েলর? এটা চেেুলতই আর সম্ভর্ ন ়ে।  দু চদলেই অলনে ট্রালজচড ঘলট পগলে তা চঠে, 

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 1082 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চেন্তু এখন আর নতুন েলর তার সুরাহা েরা  ালর্ না।  পদবচর্ াগলে এখন র্াের্ সতে 

র্লল পমলন চনলতই হলর্।  প্রতাপ  াই-ই র্লুন, চ সা-পালটবর এই জনেই দরোর আলে।  

  

উিাস্তুরা অর্বে সীমাত অচতক্রলমর পিটিরা েরললা না।  তারা িা ়ে সুন্দরর্লনর িীপগুচললত 

র্সচত স্থ্াপন েরলত।  পসখালন তারা মাে ধরলর্, ধান িাষ েলর জীচর্োচনর্বাহ েরলর্, 

এইসর্ োজই তারা  াললা জালন, তারা আর সরোলরর দ ়োর ওপর চন বরবীল হল ়ে 

োেলত িা ়ে না।  

  

চেন্তু সুন্দরর্লন র্োঘ্র প্রেল্প হল ়েলে, র্াঘলদর র্ােঁচিল ়ে রাখা আতজবাচতে দাচ ়েত্ব।  অরণে 

সিংরক্ষণ না েরলল পচরলর্ব দূষণ হলর্, ওখালন মানুলষর পেপাললদর োেলত পদও ়ো 

 া ়ে না।  তা োড়ো পমারারজী পদবাইল ়ের েলঠার চনলদবব, চেেুলতই উিাস্তুলদর প্রশ্র ়ে 

পদও ়ো হলর্ না, সরোর তালদর প খালন োেলত চদল ়েলে, পসখালনই তারা োেলত র্াধে।  

পচশ্চমর্ািংলা সরোরও প্রধানমন্ত্রীর চনলদবলব উিাস্তুলদর পফরত পাঠালত র্দ্ধপচরের হললা।  

প্রেলম  াললা  ালর্ পর্াঝার্ার পিটিরা, তারপর পজার-জর্রদচে।  তালদর র োবন র্ন্ধ েলর 

পদও ়ো হললা, তারা  ালত স্থ্ানী ়ে  ালর্ পোলনাক্রলমই পেলনা োজ পজাটালত না পালর, 

পচশ্চমর্ািংলা ়ে র্লস এে প ়েসাও পরাজগার েরলত না পালর, তার জনে র্ের্স্থ্া পনও ়ো 

হললা সর্রেম।  উিাস্তুলদর সম্বল চেেুই পনই, তারা ঘচটর্াচট চর্চক্র েলর িালাললা 

েল ়েেটা চদন, তারপর পস্রফ অনাহার।  তরু্ তারা দােঁলত দােঁত চদল ়ে র্ািংলার মাচট োমলড়ে 

পলড়ে োেলত িা ়ে।  এতই তালদর মাচটর টান? র্ািংলা।   াষার প্রচত টান? চেন্তু প্রালণর 

দা ়ে পদখা চদলল মাতষ ূচম র্া মাতষ াষার টান চেেুই না! অনাহালরর সলে সলে এললা 

পরাগ।  পট পট েলর চবশু ও র্ষদ্ধ র্ষদ্ধারা মরলত লাগললা।  হাসনার্াদ র্চসরহালট আর্ার 

জ্বললত লাগললা গণ-চিতার আগুন।  সরোর পসই কু্ষধাতব,   ়োতব মানুষগুললার পিালখর 

সামলন দােঁড়ে েচরল ়ে রাখলল খাচল পট্রন।  ইলে েরলল চফলর প লত পালরা, অের্া মলরা।  

  

এে সম ়ে শুরু হললা পফরার পালা।  দণ্ডোরণে পেলড়ে স্বজাচতর োলে  ারা আশ্রল ়ের জনে 

এলসচেল, তারা এখানোর র্াতালস দীঘবশ্বাস েচড়েল ়ে, সর্বস্বাত হল ়ে আর্ার চফলর পগল 

দণ্ডোরলণে।  
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অলনলেই চফরললও পেঁচিব চতচরব হাজার মানুষ চেেুলতই প লত িাইললা না পবষ প বত।  

তালদর এে পনতার নাম হারীত মণ্ডল, পস আলগ দু’এের্ার পগাপলন এলস এই এলাোটা 

সলরজচমলন তদত েলর চগল ়েচেল।  এই পচরলর্বই তালদর পলক্ষ চঠে চঠে মানানসই।  

এতর্ড়ে সুন্দরর্লনর দু’এেচট িীপ তালদর জনে পেলড়ে চদলল েী এমন ক্ষচত হলর্ 

সরোলরর? সুন্দরর্লন প  এলের্ালরই মানুষ োলে না, তা পতা ন ়ে! 

  

তারা মচর ়ো হল ়ে পলড়ে রইললা, হারীত মণ্ডল তালদর পর্াঝালত লাগললা,  চদ মরলত হ ়ে, 

মরলর্া এই মাচটলতই! দণ্ডোরলণের আচদর্াসীলদর হালত মার খাও ়োর র্দলল না হ ়ে 

র্াঙালীরাই।  আমালদর মারুে! 

  

ঐ অরু্ঝ উিাস্তুলদর দল  ালত নদী পার হলত না পালর, পসইজনে সরোর পসচদেোর 

ঘাট পেলে সচরল ়ে চদল সমে পনৌলো, র্ন্ধ েলর চদল চস্টমার সারচ স।  সুন্দরর্লনর নদী 

শুধু পনানা ন ়ে, তালত চহিংস্র োমঠ োলে প্রিুর।  স্নান েরলতও পেউ জলল নালম না।  

এেচদন হারীত মণ্ডল র্াো র্াো জনা পিালবে  ুর্েলে নদীর ধালর এলন র্লললা, ওলর 

পতারা সােঁতার  ূলল পগচেস? মানুলষর োমলড়ের পিল ়ে হাঙলরর োমলড়ে চে পর্চব র্েো 

লালগ?  চদ মাল ়ের দুধ পখল ়ে োচেস পতা মাল ়ের নাম েলর আ ়ে আমার সালে! জ ়ে র্ার্া 

োলািােঁদ! এইর্ার সুচদন আসলর্ই! এতচদলন আমরা সুচদলনর মুখ পদখলর্া।  

  

সর্াই এে সলে ঝােঁপ চদল জলল।  চহিংস্র জলজ প্রাণীরাও পর্াধহ ়ে পসই মচর ়ো মানুষলদর 

পদলখ  ল ়ে দূলর সলর চগল ়েচেল।  ওরা সােঁতার পেলট নদী পার হল ়ে পজার েলর দখল েলর 

চনল অলনেগুললা পনৌলো।  রালতর অন্ধোলর তারা পচরর্ালরর পলােজনলদর পসইসর্ 

পনৌলো ়ে।  িাচপল ়ে চনল ়ে এললা মচরিঝােঁচপ িীলপ।  চহলসর্ অনু া ়েী দুচট র্ালঘর জনে র্রাদ্দ 

প  অরণে অিল, পসখালন আশ্র ়ে চনল হাজার চতচরলবে মানুষ।  

  

েল ়েে মাস ধলর তারা রল ়ে পগল পসই িীলপ।  সরোলরর তরলফ পোলনা রেম সাহা ে 

পনই, র্রিং সর্চদে চদল ়েই চর্লরাচধতা, তরু্ তারা পর্েঁলি রইললা।  মানুলষর পর্েঁলি োো 

এমনই পনবা! পসখালন পানী ়ে জল পনই, পনৌলো েলর তারা দূলরর গ্রাম পেলে জল 
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আনর্ার পিটিরা েরলল পুচলব তালদর পনৌলো ডুচর্ল ়ে পদ ়ে।  তখন পমল ়েরা িালালত লাগললা 

পনৌলো, হারীত মণ্ডললর পাচলতা েনো পগালাপী পসই পনৌলো ়ে দােঁচড়েল ়ে পুচলবলদর র্লল, 

পতামরা আমালগা গাল ়ে হাত পদর্া? পতামালগা ঘলর মা-লর্ান নাই? 

  

েল ়েে মাস পলর পবানা পগল, তারা সমূ্পণব স্বার্লম্বী।  তারা ঐ িীলপ চটউর্ওল ়েল 

র্চসল ়েলে, ইস্কুল খুলললে।  এখন আর তারা উিাস্তু ন ়ে, স্বাধীন গষহস্থ্, তারা সরোলরর 

োে পেলে এে প ়েসা িা ়ে না।  তারা মাে ধলর, জেললর োঠ োলট, আপাতত এই 

তালদর জীচর্ো।  পলরর মরসুলম শুরু হলর্ িাষ আর্াদ।  তারা এখন জেল র্ধ্িংস েরলে 

র্লট, আর্ার নতুন েলর গােও লাগালে।  

  

মুচ্ন র চর্ল ়েলত মামুন তােঁর স্ত্রী এর্িং পোট পমল ়েলে চনল ়ে এলসচেললন েলোতা ়ে।  তারপর 

চফলরাজা পর্গলমর অনুলরালধ সর্াইলে চনল ়ে পগললন আজমীঢ়ে বরীফ দববন েরলত, পসখান 

পেলে চদচি-আগ্রা এর্িং ো্মশীর।  ো্মশীর পদখার খুর্ বখ চেল তােঁর।  পফরার পলে 

েলোতা ়ে এলস আর্ার পেলে প লত হললা পর্ব েল ়েেচদন।  প্রতাপ চেেুলতই োড়েলত 

িান না।  

  

এেচদন প্রতাপ র্লললন, সুন্দরর্লনর সাতলজচল ়ো গ্রালম আমার পিনা এে  দ্রললাে 

োলেন।  িললা, পসখালন এের্ার পর্ড়োলত  ালর্ নাচে? চদন চতলনে পলরই চফলর আসলর্া।  

পমল ়েলদর আর র্াচ্চালদর অর্বে চনল ়ে  াও ়ো  ালর্ না, ঘর পমালট এেখানা, তুচম আর 

আচম  ালর্া।  

  

মামুন রাচজ হল ়ে চগল ়েচেললন।  

  

সাতলজচল ়োর খুর্ োলেই মচরিঝােঁচপ িীপ।  প্রতালপর খুর্ ইলে চেল, উিাস্তুলদর নতুন 

র্সচতটা এের্ার পদলখ আসার।  সারা  ারলত বরণােবী র্াঙালীলদর সম্পলেব এই র্দনাম 

প  তারা অলস, তারা পখলট পখলত জালন না, তারা গ নবলমলন্টর পর্াঝা হল ়ে োেলত 

 াললার্ালস।  পািার্ী উিাস্তুলদর সলে তাদর অলনে তফাত।  চেন্তু মচরিঝােঁচপর উিাস্তুরা 

সোল পেলে সলন্ধ প বত পচরশ্রম েলর, তারা পোলনা সরোচর সাহা ে িা ়ে না, এটা েী 
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েলর সম্ভর্ হললা? পািার্ী উিাস্তুলদর পতা দণ্ডোরলণে পাঠালনা হ ়েচন, তারা পপল ়েলে 

হচর ়োনা, চদচি, তালদর পচরচিত পচরলর্ব।  

  

চেন্তু মামুন আর প্রতাপ পপৌেঁলোর্ার আলগর চদনই মচরিঝােঁচপলত এে সাঙ্ঘাচতে োণ্ড ঘলট 

পগলে! 

  

সরোলরর চনলদবব অগ্রাহে েলরও তালদর এই উপচনলর্ব গড়ো চেেুলতই সহে েরলত 

পারচেল না সরোর।  তারা স্বার্লম্বী হল ়ে সরোলরর পর্াঝা েচমল ়েলে, চেন্তু পেন্দ্র ও 

রাজে সরোলরর ধারণা, ওরা অর্াধে হল ়ে এেটা েুদষটিরাত স্থ্াপন েলরলে।  তালদর 

তাড়োর্ার অলনে রেম পিটিরা িলচেল।  পগাটা পেঁচিলবে চস্টমার ও লি চদল ়ে চঘলর রাখা 

হল ়েচেল পসই িীপ, পুচলব র্াচহনী র্ন্দুে উচিল ়ে তালদর প্রললা ন পদচখল ়েলে, দণ্ডোরলণে 

চফলর পগললই তারা জচম পালর্, গরু পালর্, টাো পালর্।  ওচদলে িীলপ দােঁচড়েল ়ে এেটা 

পিাঙা মুলখ চনল ়ে হারীত মণ্ডল ঠাট্টা ই ়োচেব েলরলে।  

  

পবষ প বত সরোর অর্বে তালদর পুচলব চদল ়ে পমলর তাড়ো ়েচন।  মধেরালত্র এেদল গুণ্ডা 

হঠাৎ েুচর লাচঠ চনল ়ে আক্রমণ েরললা পসই র্সচত।  পেউ র্লল, তারা পোলনা এেচট র্ড়ে 

রাজধনচতে দললর েমবী, পেউ র্লল তারা সরোলররই  াড়ো েরা গুণ্ডার্াচহনী! তারা আগুন 

লাচগল ়ে চদল ়েলে সর্েটা র্াচড়েলত,  ারা র্াধা চদলত এলসলে লাচঠ পমলর তালদর মাো 

ফাচটল ়েলে, েুচর চদল ়ে পপট ফােঁচসল ়েলে েল ়েেজলনর।  পসই অসহা ়ে মানুষগুললা ঘুম-লিালখ 

হঠাৎ এই উপদ্রর্ পদলখ আতলঙ্ক চদলবহারা হল ়ে চগল ়েচেল, আগুন ও মানুলষর হাত পেলে 

র্ােঁির্ার জনে অলনলে ঝােঁচপল ়ে পলড়েচেল জলল।  সর্াইলে পজার েলর পটলন-চহেঁিলড়ে পতালা 

হল ়েচেল ললি-চস্টমালর।  এে রালতর মলধে মচরিঝােঁচপ সাফ।  অলনে স্বন চনল ়ে গড়ো 

েুেঁলড়েঘরগুচলর আগুন চধচেচধচে েলর জ্বলললা আরও দু চতনচদন ধলর।  

  

সাতলজচল ়ো, পোট পমািাখাচলর মানুষজন দূর পেলে শুলনলে পসই রালতর আতবনাদ।  মাে 

ধরা পজলল চডচঙগুললা পবষরালতর চদলে ওচদলে চগল ়ে স্বিলক্ষ পদলখলেও অলনে চেেু।  

অলনে রেম গল্পও েচড়েল ়েলে পসই রালতর ঘটনা চনল ়ে।  হারীত মণ্ডললে নাচে পবষ প বত 
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খুেঁলজ পাও ়ো  া ়েচন।  পুচলব তালে পগ্রফতার েরার জনে আলগই পঘাষণা েলরচেল, তার 

মাোর দাম দব হাজার টাো।  হারীত পসই দাচম মাোটা েী েলর র্ােঁিাললা পে জালন! 

চেিংর্া হ ়েলতা তার লাব জলল প লস পগলে।  পেউ পেউ র্লল প  গুণ্ডার্াচহনীর এেজন 

পনতার নাম লোঙা, তার এেটা পা পখােঁড়ো, পস এই অিলল েল ়েেচদন আলগ পেলেই 

 াতা ়োত েরচেল, পস হারীত মণ্ডললে মারার জনে লাচঠ তুললতই হারীত নাচে পিেঁচিল ়ে 

উলঠচেল, ওলর  ুলু, ওলর, তুই আমা ়ে চিনলত পারচল না? ওলর, আচম প  পতার র্ার্া! 

তুই আমার পেলল, সুিচরত! 

  

মামুন আর প্রতাপ সাতলজচল ়ো ়ে এলস পপৌেঁলোর্ার পর সর্বক্ষণ এইসর্ োচহনীই শুনললন।  

প্রতাপ এলের্ালর গুম হল ়ে চগল ়েচেললন।  অনে পদলবর সরোলরর র্োপালর মতর্ে েরা 

উচিত ন ়ে র্লল মামুন িুপ েলর চেললন, চেন্তু চতচন এেটা অনে োণ্ড েলর র্সললন।  প  

র্াচড়েলত এলস উলঠচেললন তােঁরা, পসই র্াচড়ের পগা ়োলঘলর আশ্র ়ে চনল ়েচেল এেচট পেলল।  

পেললচটর সর্বাে ক্ষতচর্ক্ষত, এেটা পা প লঙ পগলে, পস মচরিঝােঁচপ পেলে নদীলত প লস 

সাতলজচল ়ো ়ে উলঠলে।  ঐ গ্রালম চেিংর্া পোট পমািাখাচললত এরেম আরও চেেু চেেু 

আহত মানুষজন প লস এলসলে।  গ্রালমর পলাে এলদর চনল ়ে েী েরলর্ রু্ঝলত পারলে না।  

পুচললবর হালতই তুলল পদও ়ো উচিত, চেন্তু োনা অলনে দূর, পসই পগাসার্া ়ে।  এই 

পেললচট পেেঁলদ পেলট োেুচত চমনচত েলর র্ললে, তালে প ন পুচললবর হালত তুলল পদও ়ো 

না হ ়ে, পুচলব তালে দণ্ডোরলণেও পফরত পাঠালর্ না, পমলর পফললর্।  পস হারীত মণ্ডললর 

পাচলত পুত্র, তার নাম নর্েুমার।  হারীত মণ্ডললর ওপর সরোলরর খুর্ রাগ, ঐ পেললচটর 

ধারণা, হারীতলে পমলরই পফলা হল ়েলে, নর্লেও গুণ্ডারা নাম ধলর খুেঁলজচেল, হারীলতর 

পচরর্ারটাই তারা চনচশ্চহ্ন েলর চদলত িা ়ে।  পস সাতলজচল ়ো গ্রালম প -লোলনা র্াচড়েলত 

িাের হল ়েও লুচেল ়ে োেলত িা ়ে।  

  

মামুন হঠাৎ র্লল উঠললন, এই পেললটালে আচম র্ািংলালদলব চনল ়ে  ালর্া! 

  

প্রতাপ র্ললচেললন, তা চে েলর সম্ভর্! ওর পতা পাসলপাটব পনই।  ও র্ািংলালদলবর নাগচরে 

হলত পারলর্ না।  ওলে তুচম চনলজর োলে রাখলর্ েী েলর? এ পতা পর্-আইনী োজ! 
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মামুন র্ললচেললন, পহাে পর্-আইনী।  আমার পদলব অলনে পর্-আইনী োজই পতা িললে, 

এইটুেু এেটালত আর েী এমন ক্ষচত হলর্? এেটা চসম্বচলে পজসিার চহলসলর্ আচম ওলে 

চনল ়ে প লত িাই, প্রতাপ।  স্বাধীন র্ািংলালদলব এই পদবতোগীলদর অতত এেজনলে 

চফচরল ়ে চনলত পারলল আচম বাচত পালর্া! 

  

প্রতাপ অলনে  ালর্ মামুনলে চনরে েরার পিটিরা েলরচেললন, মামুন তরু্ তােঁর পগােঁ 

োলড়েনচন।  পজললচডচে েলর নর্লে প্রেলম পগাপলন পার েলর পদও ়ো হল ়েচেল খুলনার 

সাতক্ষীরা ়ে।  পসখালন মামুলনর এে  গ্নীপচত োলেন, চেেুচদন পসখালন চেল নর্, তারপর 

মামুন তালে মাদাচরপুলর আচনল ়ে চনল ়েলেন।  এখনও প বত পোলনা পগালমাল হ ়েচন।  

মাদাচরপুলরর গ্রামািলল এখনও চেেু চেেু চহন্দু পচরর্ার রল ়ে পগলে, সুতরািং পুচললবর 

নজলর ও পলড়েচন।  মামুন এে এে সম ়ে  ালর্ন, তােঁর মষতুের পলরও চে নর্ এখালন 

চটেলত পারলর্? মামুন ওর নালম চেেুটা জচম চললখ চদল ়েলেন, হ ়েলতা এর পলর ওলে 

লড়োই েলর র্ােঁিলত হলর্।   ারলত চফলর পগললও পতা ওর পস এেই চন ়েচত, পসখালনও 

লড়োই না েরলল পে ওলে পখলত পরলত পদলর্? 

  

খাও ়ো দাও ়োর পর দুপুলর লম্বা এেটা ঘুম চদললন মামুন।  চর্লেললর্লা চতচন আল ়েবার 

সলে গল্প েরলত র্সললন, এই নাতনীচট প েচদন োলে এলস োলে, পসই েটা চদন চতচন 

সচতেোলরর আনন্দ পান।  আল ়েবা ঝণার জললর মতন েলেল সুলর েো র্লল।  মামুন 

মালঝ মালঝই শুনলত পালেন এেটা মলটার সাইলেললর আও ়োজ।  প ন অলনে দূর পেলে 

এেটা মলটার সাইলেল এইচদলে পধল ়ে আসলে।  প্রা ়েচদন সলন্ধলর্লালতই তােঁর এরেম 

 ুল হ ়ে।  আলতাফ! পসই আলতাফ এখন েত র্দলল পগলে, তরু্ তালে প্রেম পদখার 

চদনচট মামুন।   ুললত পালরন না।  

  

হঠাৎ এে সম ়ে র্াগালনর পগলটর সামলন সচতে সচতে এেটা পমাটর সাইলেললর গজবন 

হললা।  পিালখর  ুল ন ়ে, োলনর  ুল ন ়ে, মাো ়ে পহললমট পরা এে  ুর্ে ঢুেলে পগট 

পঠলল।  রু্েটা পেেঁলপ উঠললা মামুলনর।  চতচন র্লললন, পে আলস পর, দোখ পতা, পুনপুচন! 
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আল ়েবা উলঠ দােঁচড়েল ়ে র্লললা, ওমা এ পতা সুখু াই! 

  

মিুর পেলল সুখুলে পদলখ মামুলনর খুবী হল ়ে ওঠার েো, চেন্তু তােঁর েপালল আবঙ্কার 

 ােঁজ পলড়েলে।  সুখু চে এলনলে পোলনা দুিঃসিংর্াদ? না হলল পস পতা এমচন এমচন এত দূর 

আসলর্ না! 

  

পগচরলা প াদ্ধার মতন সাজলপাবাে েরা সুখু োলে এলস র্লললা, মাদাচরপুলর, টাউলনর 

মলধে আমার লালসর এে র্নু্ধ োলে, তার র্াচড়েলত চেলাম োল রালত, পতামার সালে 

দোখা েরলত আসলাম।  পেমন আচেস পর, আল ়েবা! 

  

তারপর সুখুর গরম পাচন পদও ়ো হললা, পস স্নান েরললা, পখল ়ে চনল।  রাচত্তলর এখালনই 

োেলর্ পর্াঝা পগল।  মামুলনর র্ারর্ার মলন হলে, মাদাচরপুলর র্নু্ধর র্াচড়েলত আসার 

েুলতাটা চঠে ন ়ে, সুখু তােঁর সলেই পদখা েরলত এলসলে, চেন্তু োরণটা এখলনা র্ললে না।  

ঢাো ়ে প্রর্ল োত্র-আলন্দালন শুরু হল ়েলে, মামুন পস খর্র পান পরচডও শুলন।  সুখু প  

এেজন োত্রলনতা হল ়েলে, পস খর্রও তার োলন আলস।  চেন্তু চতচন মিু চেিংর্া তার 

পেললর সলে পোলনা প াগাল াগই রালখন না।  তলর্ মিুর গালনর েল ়েেখানা পরেডব চতচন 

পবালনন র্ারর্ার।  

  

রাত সালড়ে নটার মলধে মামুলনর শুল ়ে পড়ো অল েস।  আজও চতচন শুল ়ে পড়েললন, পিালখর 

সামলন পমলল ধরললন এেটা র্ই।  দু’চতন পাতা পড়েলত পড়েলতই ঘুম এলস  া ়ে।  চঠে ঘুম 

আসার পসই মুহূতবটালতই তােঁর ঘলর এলস ঢুেললা সুখু।  মামুন  ার্ললন, এর্ালর পস চেেু 

র্ললর্।  তাও পস চেেু র্লল না, ঘুলর ঘুলর আলমাচরর র্ই পদখলত লাগললা।  

  

মামুন চজলেস েরললন, েী পর? োল পতালদর ইউচন াচসবচটলত অলনে হাোমা হল ়েলে, 

তুই এ সম ়ে ঢাো পেলড়ে িলল আসচল প ? 

  

সুখু র্লললা, পতামালে পদখলত আসলাম।  তুচম আমালদর পোলনা খর্র নাও না।  
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মামুন র্লললন, খর্র সর্ই পাই।  তুই র্ার্া-মালে র্লল এলসচেস তত? না হলল তারা 

চিতা েরলর্।  আমার পেমন প ন সলন্দহ হলে।  

  

সুখু র্লললা, মালঝ মালঝ র্ার্া-মালে চিতা ়ে রাখা  াললা।  অনে সম ়ে পতা তারা চনলজলদর 

চনল ়েই র্েে োলে।  

  

র্ার্ার সলে পদখা পটখা েচরস? তার বরীর  াললা আলে? ব্লাড পপ্রসার হাই শুলনচেলাম।  

  

–সর্ চঠে আলে।  দাদা, তুচম আমালে চেেু টাো চদলত পালরা? মামুন এর্ার চনচশ্চত পর্াধ 

েরললন।  চতচন পহলস র্লললন,  াে, র্ােঁিা পগল।  তা হলল তুই এই রু্লড়োটালে পদখলত 

আচসসচন।  অচত  চক্ত সলন্দহজনে! েত িাই? 

  

সুখু মামুলনর চদলে এর্ার পসাজাসুচজ পিল ়ে র্লললা, চফফচট োউলজি র্া্স?  

  

মামুন িমলে উলঠ র্লললন, অত টাো? তা আচম পালর্া পোো ়ে! অত টাো চদল ়ে তুই 

েী েরচর্? 

  

–ফলরলন  ালর্া।  লিলন পড়োশুনা েরলর্া।  এখালন োেলল আমার পড়োশুনা হলর্ না।  

  

–তাহলল পতা ঢাো ইউচন াচসবচটটাই লিলন তুলল চনল ়ে প লত হ ়ে।  দুই র্ৎসর্ সর্ পরীক্ষা 

চপচেল ়ে আলে তাই না? 

  

–তুচম আমালে টাোটা চদলত পারলর্ চে না র্ললা? 

  

–অত টাো আমার নাই।  পতার মাল ়ের োলে না পিল ়ে আমার োলে িাইলত এলসচেস প ? 

  

-–মা পদলর্ না।  মা আমালে ফলরলন  ার্ার পারচমবনও পদলর্ না।  মালে পর্াঝার্ার 

দাচ ়েত্বটাও পতামালেই চনলত হলর্।  
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–পতার মা আমার েো পবানলর্ পেন? আচম পে, পেউ না! আচম পতা এেটা র্াচতল রু্ড়ো।  

গ্রালম পলড়ে োচে।  

  

মামুলনর চব ়েলরর োলে র্লস পলড়ে সুখু র্লললা, তুচম পেউ না? আচম প  শুলনচে, পতামার 

জনেই আমার মা আর র্ার্ার মলধে ঝগড়ো হল ়েচেল।  তখন আচম পোট চেলাম, চেেু রু্চঝ 

নাই, চেন্তু এখন জাচন, আমার মালে তুচম সর্ সম ়ে গাইড েলরলো।  পতামালে পস পীর 

প ়েগম্বর মলন েলর।  

  

েনুইলত  র চদল ়ে উেঁিু হল ়ে উলঠ মামুন র্লললন, পতালে পে র্লললে এ সর্ েো? পতার 

মা র্লললে? 

  

–জী না।  মা আমার সালে পোলনা পালসবানাল েো র্লল না।  মালে আমার পেমন জাচন 

চডসটোন্ট আর অোলুফ মলন হ ়ে।  আমালে র্লললে মচনরা আপা।  

  

–মচনরার পপলট পোলনা েো োলে না।  পতালে শুধু এইটুে র্লললে, আর চেেু র্ললচন? 

  

–আমার র্ার্া পতামালে চহিংসা েরলতা।  ফরনাচেিং পজলাচস! 

  

–ফরনাচেিং? তুই চঠে জাচনস? 

  

–আমার মাল ়ের সালে পতামার সচতে সচতে লা  অোলফ ়োর চেল নাচে? 

  

–সুখু, তুই সলে পোলনা আমবস এলনচেস? চর ল ার চেিংর্া পোরা? আমালে নদীর ধালর 

চনল ়ে িল, তারপর আমালে খুন েলর পরলখ  া! তা হললই সর্ ঝাট িুলে  া ়ে।  

  

–তুচম এত আপলসট হলো পেন? আচম চে পতামালে পোলনা অোচেউজ েরলত।  এলসচে? 

টাো িাইচে, পসটালেও ব্লোে পমইল মলন েলরা না।  আমার খুর্ দরোর তাই পিল ়েচে, 

চদলত না পারলল চে পজার েরলর্া নাচে? 
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–সুখু, আচম জীর্লনর ফোগ এি-এ পপৌেঁলেচে, এখন আর পোলনারূপ চমেো র্ললত পারলর্া 

না।  আমার সর্ েো শুনলল পতার রক্ত গরম হল ়ে  ালর্।  আমালে খুন েরলত ইো হলল 

েচরস।  গলাটা চিলপ ধরললও আচম খতম হল ়ে  ালর্া।  এেো সচতেই প , আচম পতার 

মালে  াললার্াসতাম।  তারলিল ়েও র্ড়ে েো, তুই র্ারু্ল পিৌধুরীর সতান না, তুই আমার 

পেলল! 

  

রাগ েরার র্দলল সুখু হা-হা েলর পহলস উঠললা।  মামুলনর মুলখর োলে ঝুেঁলে এলস 

র্লললা, আমালে ঠোলত পারলর্ না।  পনা ওল ়ে।  আচম পিে েলরচে।  আমার সলন্দহ 

হল ়েচেল এের্ার।  চেন্তু আমার জ্ হল ়েচেল স্বরূপনগলর।  পসখালনও আচম পগচে 

এের্ার।  চর্ল ়ের পর আমার মা আর র্ার্া স্বরূপনগলর িলল চগল ়েচেল।  দুই র্ৎসলরর 

মলধে তালদর সালে পতামার এের্ারও পদখা হ ়েচন।  র্ারু্ল পিৌধুরী আমার পজনুইন ফাদার, 

পনা ডাউট অোর্াউট ইট।  অর্বে অনে।  পেউ আমার ফাদার হললও আচম অখুবী হতাম 

না! 

  

মামুন োেঁপা োেঁপা গলা ়ে র্লললন, চফচজেোচল তুই আমার সতান না হললও তুই আমার 

পেলল।  পতার র্ার্া পতাে পোটলর্লা ়ে  তর্ার পোলল চনল ়েলে, তার পেলে অলনে পর্চবর্ার 

আচম পতালে আদর েলরচে।  পতালে আচম এেটু এেটু েলর র্ড়ে হল ়ে উঠলত পদলখচে, চঠে 

প ন আমারই পেলল তুই, আচম এইরেম মলন েরতাম।  আচম  ালর্াসতাম পতার মালে।  

হোেঁ, পসটা  াললার্াসা োড়ো আর চেেুই না।  প্রচতচদন তালে না পদলখ োেলত পারতাম 

না।   খন খর্লরর োগলজ এচডটাচর েরতাম, েত র্েেতা চেল, তরু্ প্রলতেে সন্ধোলর্লা 

এের্ার েুলট প তাম পতালে আর পতার মালে পদখর্ার জনে।  র্ারু্ল পিৌধুরীর পজলাস 

হর্ার  োেব োরণ চেল।  আচম অন্ধ চেলাম, রু্চঝ নাই! র্ারু্ললর স্ত্রী পুত্রলে আচম 

 াললার্াসা চদল ়ে পেলড়ে চনলত পিল ়েচেলাম, তার পতা রাগ হলর্ই।  পসইজনে পস সন্ধোর 

সম ়ে র্াচড়ে োেলতা না।  চেন্তু এেটা েো পতালে চর্শ্বাস েরলতই হলর্, আিার েসম।  

আচম পতার মালে পোলনাচদন পাপিলক্ষ পদচখ নাই।  পোলনাচদন অনো ়ে ালর্ স্পবব েচর 
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নাই।  পতার মাল ়ের মতন পচর্ত্র রমণী আর হ ়ে না।  তার অতরটা চনষ্কলুষ! তরু্ এেো 

চঠে, আচম  াললার্াসা চদল ়ে তার জীর্লন সর্বনাব পডলে এলনচে! 

  

সুখু আর্ার পহলস উঠললা।  এর্ার পস মামুলনর মাোর িুলল হাত চদল ়ে র্লললা, পতামরা 

এই র্োপারটালে এত গুরুত্ব চদলো পেন? মাই ফাদার ইজ আ ফুল! পতামার সলে 

পতামার  াগ্নীর এেধরলনর পপ্লটচনে লা -এর সম্পেব চেল, তা চনল ়ে এত মাো ফাটাফাচট 

েরার েী চেল? ইউ আর টু চডলসন্ট আ পজন্টলমোন টু ডু এচনচেিং ইমমরাল! পতামার 

সলে আমার মাল ়ের প  সম্পেব চেল, পসটা পস্নলহর পেলে দুচতন চডচগ্র পর্চব র্লা প লত 

পালর, পসটা আমার র্াপ র্োটা।  পমলন চনলত পালরচন! 

  

মামুন চর্স্ফাচরত পিালখ তাচেল ়ে রইললন সুখুর চদলে।  সুখু েী র্ললে তা প ন চতচন 

চেেুই।  রু্ঝলত পারলেন না।  এই পজনালরবালনর পেলললদর অনেরেম  াষা।  চতচন 

প লর্চেললন সুখু তােঁলে খুন েরলত িাইলর্, তার র্দলল পেললটা হাসলে! 

  

সুখু আর্ার র্লললা, র্ষদ্ধ, আমালে আর মালে  চদ অতই  াললার্াসলত, তাহলল হঠাৎ 

ঢাো পেলড়ে িলল আসলল পেন? এটা েী ধরলনর সোচক্রফাইস! 

  

মামুন র্লললন, চঠে সোচক্রফাইস না।  আচম র্ারু্ল পিৌধুরীলে পর্াঝালত পিল ়েচেলাম প , 

পতালদর সালে আমার পোলনা স্বালেবর সম্পেব চেল না।   াললার্াসা  লেটির চেল র্ললই 

এলের্ালর তোগ েলরও িলল আসলত পপলরচে।  

  

–পতামালদর  ত সর্ র্ালজ পসচন্টলমন্ট।  তলর্, এ েো পজলন রালখা, আমার র্ার্ার পিল ়ে।  

আচম পতামালে অলনে পর্টার পাসবন মলন েচর! 

  

–ও েো র্চলস না।  র্ারু্ললর অলনে গুণ আলে।  ও প  েত র্ড়ে ফ্রীডম ফাইটার চেল তা 

পতা পেউ জালনই না।  চনলজলে ও র্ড়ে পর্চব গুচটল ়ে রালখ।  ওর  ত প াগেতা চেল, সর্ 

 চদ র্ের্হার েরলতা, তাহলল পদলব এেজন চর্খোত মানুষ হলত পারলতা! পেন প  ও 

সর্সম ়ে ঘলর র্লস োলে, হ ়েলতা আচমই পসজনে দা ়েী।  
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–রু্ল সীট! পেউ োউর জনে দা ়েী হ ়ে না।   ার প াগেতা োলে, পস চনলজই প্রোব েলর।  

সর্সম ়ে  ারা র্ই পলড়ে আর চেল ়োচর েপিা ়ে, তারা পদলবর পোলনা োলজ লালগ না।  

আসল েোটা র্ললা, তুচম টাোটা আমালে পদলর্ না? 

  

– চদ র্চলস, এই র্াচড়ে চর্চক্র েলর চদলত পাচর পতার জনে।  

  

–তারপর চে তুচম ফচের হল ়ে পর্ড়োলর্! হােঁটলতও পতা পালরা না  াললা েলর! োে, 

দরোর নাই।  মালেই র্ললত হলর্।  তুচম আমার মালে রু্ঝার্ার দাচ ়েত্বটা পনলর্? 

  

–পতালে এেটা অনুলরাধ েরলর্া, সুখু! তুই চর্লদলব  াইস না।  পতার মাল ়ের অলনে দুিঃখ।  

তুই িলল পগলল পস েী চনল ়ে র্ােঁিলর্? পতালদর মতন পেললরা পদব পেলড়ে িলল পগলল এ 

পদবটার েী দবা হলর্? 

  

সুখু এেটুক্ষণ িুপ েলর র্লস রইললা।  তারপর র্লললা, আচম পতামার োলে দুই িারচদন 

োেলর্া।  পুচলব আমালে ধরলত আসলল তুচম আমালে র্ােঁিালর্? 

  

মামুন র্লললন, ও, এই র্োপার! না, পুচললবর হাত পেলে র্ােঁিার্ার ক্ষমতা আমার নাই।  

পে আমালে গ্রাহে েলর।  চেন্তু পতালে আচম চর্লদলব পাঠার্ার র্দলল পজলল পাঠালনাই 

পপ্রফার েরলর্া।  আমালদর মতন পদলব এের্ার অতত পজলল না পগলল চবক্ষা সমূ্পণব হ ়ে 

না।  

  

পরচদনই দু’ঘণ্টার র্ের্ধালন আলাদা আলাদা  ালর্ এলস পপৌেঁলোললা মিু আর র্ারু্ল।  

দু’জলনই খর্র পপল ়েলে প  সুখুলে অোলরস্ট েরার জনে পুচলব খুেঁজলে।  র্ারু্ল এলের্ালর 

সলে এলনলে পাসলপাটব ফমব।  পস দু’চতনচদলনর মলধেই পেলললে লিলন পাচঠল ়ে চদলত 

িা ়ে।  মিুর ইলে, পেলল চেেুচদলনর জনে েলোতা ়ে িলল  াে।  চেন্তু সুখু হঠাৎ পর্েঁলে 

র্লসলে।  পস পোোও  ালর্ না।  র্ার্া চেিংর্া মাল ়ের সলে পস  াললা েলর েোই র্ললত 
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িা ়ে না।  পস আল ়েবার সলে র্োডচমন্টন পখললত লাগললা মন চদল ়ে, এেসম ়ে দু’জলন 

মাদাচরপুর বহলর পর্ড়োলত িলল পগল।  

  

মিু র্ারু্ললর সামলন এের্ারও আলসচন।  র্ারু্ল মামুলনর সলে েো র্লললা োটাোটা 

 ালর্।  পেললর টালন পস র্াধে হল ়ে এখালন এলসলে।  মামুন এেসম ়ে অসহা ়ে  ালর্ 

র্লললন, র্ারু্ল, তুচম এই র্োপালর অতত আমালে পদাষ চদও না।  পতামার পেলললে আচম 

এখালন পডলে আচন নাই, তালে আচম পজার েলর ধলর রাখলত িাই না।  তলর্, তার প্রা ়ে 

চর্ব র্ৎসর র্ল ়েস হল ়েলে, এখন পস চনলজর ইো মতনই িললত িাইলর্।  

  

র্ারু্ল এেটা দীঘবশ্বাস পফলল িুপ েলর রইললা।  

  

তালে দুপুরলর্লা পখল ়ে  াও ়োর অলনে অনুলরাধ েরললন মামুন।  র্ারু্ল শুেলনা ধনের্াদ।  

জাচনল ়ে তা প্রতোখোন েরললা।  পস এে র্নু্ধর গাচড়ে পিলপ এলসলে, তালে আজই চফলর 

প লত হলর্।  

  

র্াচড়ে পেলে পনলম পগলটর চদলে এচগল ়ে পগল র্ারু্ল।  গাচড়েটা দােঁচড়েল ়ে আলে এেটু দূলর।  

র্ারু্ল র্াইলর পর্রুর্ার আলগ েমলে দােঁড়োললা, ঘাড়ে ঘুচরল ়ে তাোললা ডান চদলে।  র্াগালনর 

এেলোলণ দােঁচড়েল ়ে আলে মিু, এ চদলে পপেন চফলর খুর্ মলনাল াগ চদল ়ে েী এেটা 

ফুলগাে পদখলে।  

  

র্ারু্ল পসচদলে এচগল ়ে পগল।  তার হােঁটার  চেলত এেটা চিধার  ার্ আলে।  োোোচে।  

চগল ়ে, এেটুক্ষণ েমলে োোর পর পস মষদু গলা ়ে চজলেস েরললা, পেমন আলো, মিু? 

  

মিু মুখ চফচরল ়ে র্ারু্ললে পদখললা।  তার মুলখ রাগ, দুিঃখ, অচ মান চেেুই পনই।  

এেদষচটিরলত তাচেল ়ে পেলে, অলনেক্ষণ সম ়ে চনল ়ে, পস র্লললা,  াললা।  তুচম  াললা 

আলো? 
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৬ হচরিালর  াও ়োর র্োপারটা 

হচরিালর  াও ়োর র্োপারটা সর্ চঠেঠাে েলর প্রা ়ে পবষ মুহূলতব দুর্বল হল ়ে পলড়েচেললন 

মমতা।  এর মলধে এেচদন োনু এলসচেল, পস পট্রলনর চটচেট প াগাড়ে েলর চদল ়েলে।  

োনুর োলে এসর্ পোলনা সমসোই ন ়ে।  োনুর পোট পমল ়ে িা ়েনা এর্ার পাটব-টু পরীক্ষা 

চদল ়েলে, এখনও পরজাট পর্লরা ়েচন, পস প লত রাচজ হল ়েলে মমতার সপে, এই সুল ালগ 

তারও পর্ড়োলনা হলর্।  িা ়েনা পমল ়েচট পর্ব সপ্রচত , পলােজলনর সলে পচরষ্কার পিালখ 

েো র্ললত পালর, পস সলে োেলল মমতার পোলনা অসুচর্লধ হর্ারই েো ন ়ে।  চেন্তু 

প্রতাপলে এেলা পফলল  ালর্ন েী েলর মমতা? 

  

ঝগড়োর পর েো র্ন্ধ চেল, মমতা চনলজই েো খুলল চদললন।  চনলজই চেেুটা নত ও 

পোমল হল ়ে প্রতাপলে চমনচত েলর র্ললচেললন, তুচমও িললা আমার সলে।  তুচম না পগলল 

আমার  াললা লাগলর্ না! 

  

প্রতাপ লক্ষ েলর  াচেললন প  মমতা চনলজ চনলজই হচরিার  ার্ার সর্ র্ের্স্থ্া েলর 

চনলেন, চটচেট োটাললন,  াত্রাপলের সচেনী চঠে েরললন, প্রতালপর টাোপ ়েসাও 

িাইললন না।  ইদানীিং মমতার চনজস্ব এেটা অেব দফতর হল ়েলে, হঠাৎ হঠাৎ প্রতাপলে না 

জাচনল ়ে চতচন দু’এেটা দামী চজচনস চেলন পফললন।  মমতার র্হুোললর বখ চেল এেটা 

োলপবলটর, এতচদন র্ালদ চতচন ব ়েনেলক্ষ চর্চেল ়েলেন পর্ব পুরু, সুন্দর লতা-পাতার 

চডজাইন েরা এেটা লাল ো্মশীরী োলপবট।  এর দাম প  েত হাজার টাো পললগলে, তা 

মমতা চেেুলতই জানালত িানচন প্রতাপলে।  প্রেম পর্ব েল ়েেচদন শুলত এলস পসটালে 

প্রতালপর এেটা অলিনা মানুলষর ঘর র্লল মলন হলতা।  এই বীলত মমতা প্রতালপর জনে 

পর্ব এেটা মূলের্ান পোট ততচর েচরল ়েলেন, তাও প্রতালপর অজালত।  পোটটা গাল ়ে 

পদর্ার পর প্রতাপ খাচনেটা ঠাট্টার সুলরই র্ললচেললন, আজোল পতামার খুর্ টাোর গরম 

হল ়েলে, তাই না? 
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মমতা র্ললচেললন, সারাটা জীর্ন পতামার োলে হাত-লতালা হল ়েই োটালত হল ়েলে, দাসী 

র্ােঁদীর মতন শুধু পসর্া েলর চগল ়েচে।  পোলনাচদন চেেু পতা দাওচন আমালে! 

  

প্রতাপ অর্াে হল ়ে র্ললচেললন, পতামালে পোলনাচদন চেেু চদইচন? এই সর্চেেুই পতা 

পতামার জনে! 

  

মমতা র্ললচেললন, সর্চেেু? :! দ ়ো েলর চদল ়েলো, পনহাত প টুেু প্রল ়োজন না পমটালল 

ন ়ে।  চেন্তু মানুলষর পতা সাধ-আহ্লাদও োলে।  পসসর্ তুচম জানলতও িাওচন।  চনলজর 

ইলেমতন চেেুই েরলত পাচরচন।  

  

মমতার এইসর্ েোর মলধে পেৌতুে এেটুও চেল না, চেল প্রে্ন  অচ মান পমবালনা স্পটির 

অচ ল াগ।  আজোল মমতার েোর মলধে প্রা ়েই অচ ল ালগর সুর ফুলট ওলঠ।  মুচ্ন র 

চর্ল ়ে হল ়ে  ার্ার পর, র্াচড়েলত এখন শুধু স্বামী-স্ত্রী, সািংসাচরে ঝালমলাও িুলে পগলে, 

এখন মমতার প ন অনে এেটা র্েচক্তত্ব ফুলট উঠলে।  

  

পসই েোর পর পেলে মমতার পেনা পোটটা প্রতাপ আর গাল ়ে চদলত িান না।  তােঁর ইলে 

েলর না।  েলোতা ়ে প টুেু বীত পলড়ে, তালত তােঁর পুলরালনা আমললর পলেট পেেঁড়ো 

পোটটালতই পর্ব োজ িলল  া ়ে।  

  

মমতার বত অনুলরালধও অর্বে প্রতাপ আর মত র্দল েলরনচন।  উদাসীন ালর্ 

র্ললচেললন, আচম আর হচরিার চগল ়ে েী েরলর্া! মুচ্ন র র্াচ্চালে চনল ়ে তুচম র্েে োেলর্, 

অনুন ়ে আর তার র্ার্া অনে চদেগুললা সামলালর্, আচম শুধু শুধু পতামালদর পর্াঝা র্াড়োলত 

 ালর্া পেন? তা োড়ো র্াচড়ের টোলির র্োপালর সামলনর সিালহ েরলপালরবলন এেটা 

চহ ়োচরিং আলে… 

  

তখন প্রশ্ন উলঠচেল, েলোতা ়ে র্াচড়েলত প্রতালপর সলে পে োেলর্? এই প্রলশ্ন প্রতাপ 

আর্ার জ্বলল উলঠচেললন।  তােঁর সলে োরুর োোর দরোর পনই।  চতচন চনলজই চনলজর 
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 ার  লেটির চনলত পালরন, নানু পতা আলেই, পস রা্ন ার্া্ন া েলর পদলর্।  রাচত্তলর চতচন এো 

োেলত পারলর্ন না পেন, চতচন চে পেললমানুষ! 

  

প্রতাপ পেললমানুষ নন, চেন্তু চতচন প  র্ষদ্ধ, পস েোও তােঁর মলন োলে না।  

  

মমতা তরু্ নানুলে পই পই েলর র্লল চগল ়েচেললন, পস প ন প্রচতচদন র্সর্ার ঘলর চর্োনা 

পপলত পবা ়ে।  প্রলতেেচদন সোলল র্ারু্লে গরম জলল পলরু্র রস আর মধু চমচবল ়ে চদলত 

 ুলল না  া ়ে।  র্ারু্লে ওষুধ খাও ়োর েো মলন েচরল ়ে পদও ়োও তার দাচ ়েত্ব।  প্রেম দব 

র্ালরাচদন নানু চঠে চঠে পসই দাচ ়েত্ব পালন েলরলে।  তারপর তার র্া চড়েলত এেটা চর্ল ়ের 

র্োপার োেলল পস েুচট পনলর্ না? প্রতাপ চনলজই তালে েুচট চদল ়েলেন।  নানু তরু্ এে 

ফােঁলে এলস রা্ন াটা েলর চদল ়ে  া ়ে।  

  

মমতালে পপৌেঁলে চদলত হাওড়ো পস্টবলনও চগল ়েচেললন প্রতাপ।  চতচন চনলজ েুচল চঠে 

েলরচেললন এর্িং পদচর েলর েম্পাটবলমলন্টর দরজা পখালার জনে েিােটর গাডবলে 

র্োর্চেও েলরচেললন।  মমতা আর িা ়েনা এেটা েুলপ পপল ়েলে, সুতরািং চনচশ্চত, পলে 

অনে পোলনা  াত্রী।  তালদর চর্রক্ত েরলর্ না।  পস্টবলনর েল পেলে প্রতাপ ও ়োটার র্টলল 

জল  লর চদললন ওলদর জনে।  সর্ই চতচন েরলেন, চেন্তু পোলনা আলর্গ পনই।  মমতা 

পসই প  রালগর মাো ়ে।  র্ললচেললন, পতামার টাো লাগলর্ না, চনলজর টাোলতই আচম 

হচরিার প লত পারলর্া, পসই েোটা তােঁর রু্লে প  ঘা চদল ়েলে, পসটা দগদলগ হল ়ে আলে, 

চেেুলতই িাপা পড়েলে না।  প্রতাপ।  সারাজীর্ন েটির েলর সিংসালর প   ালর্ টাো উপাজবন 

েলরলেন তা প ন তুে হল ়ে পগলে ওই এেচট েো ়ে।  মমতার সলে তােঁর র্ের্হালর পোলনা 

খুেঁত পনই।  এমন চে প্রতাপ মালঝ মালঝ হাচস মুখও পদচখল ়েলেন, তরু্ পসটা প ন 

অচতরচিত এে মুলখালসর মতন।  র্েেতা ়ে ও র্াইলর  ার্ার উলত্তজনা ়ে মমতা তা লক্ষ 

েপরনচন।  

  

পট্রনটা োড়েলত এেটু পলট েরচেল, প্রতাপ দােঁচড়েল ়েচেললন প্লাটফলমব, মমতালদর জানলার 

সামলন।  হঠাৎ তােঁর মনটা প ন এে তরল চর্ষণ্ণতা ়ে চ লজ পগল।  পেন প ন তােঁর মলন 
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হললা, মমতার সলে তােঁর এই পবষ পদখা।  প্রা ়ে িচিব র্েলরর মলধে মমতা পতা তােঁলে 

পেলড়ে েখলনা এো পোোও  ানচন।  এর্ার চে মমতার পোলনা চর্পদ ঘটলর্? পট্রন 

দুঘবটনা? হচরিালর খরলস্রাতা নদী…।  প্রতাপ এই চিতাটা মন পেলে উচড়েল ়ে চদলত 

িাইললন।  মমতা না োেলল র্াচে জীর্নটা চতচন োটালর্ন েী েলর? 

  

পট্রনটা দুলল উঠলতই মমতা তােঁর স্বামীর হাত পিলপ ধলর র্ললচেললন, েো দাও, তুচম 

বরীলরর  ত্ন পনলর্? নানুলে আচম র্লল পগচে, পস সর্ চেেু েরলর্, তুচম চনলজ মবাচর 

টাঙালত প ও না, নানু সর্ জালন, তুচম শুধু র্াজারটা েলর চদও, পতামার পেন্দমতন 

মাে… আর এেটা েো র্ললর্া? তুচম আমার গা েুেঁল ়ে প্রচতো েলরা, চিচঠ চলখলল সলে 

সলে জর্ার্ পদলর্? আচম এে মালসর পর্চব োেলর্া না, মুচ্ন  এেটু সামলল উঠললই… 

  

মমতার র্োেুল মুলখাচন পদলখ প্রতালপর দ ়ো হল ়েচেল।  এেটা র্ল ়েলস  াললার্াসা 

রূপাতচরত হল ়ে  া ়ে পস্নহ-মমতা ়ে।   াললার্াসার পিল ়ে তার বচক্ত পর্চব।  চতচন চবশুলে 

সাত্বনানা পদর্ার  চেলত মমতার হাত িাপলড়ে র্ললচেললন, পোলনা চিতা েলরা না, আচম 

চঠে োেলর্।  তুচম পপােঁলোলনা মাত্র চিচঠ চদও।  সার্ধালন পেলো।  রাচত্তলর পোলনা পস্টবলন 

পট্রন োমলল জানলা খুললা না, অর্বে সলে িা ়েনা আলে, ও স্মাট পমল ়ে িা ়েনা,  াললা 

েলর ঘুলর আ ়ে 

  

পসচদন হাওড়ো পস্টবন পেলে পফরার পলে প্রতাপ র্াস র্া টোচি না চনল ়ে পহেঁলট েীজ পার 

হল ়েচেললন।  তারপর স্ট্রোি পরাড ধলর খাচনেটা এচগল ়ে, পফরীঘাট পদলখ েী পখ ়োল 

হল ়েচেল, চতচন চটচেট পেলট পফরীলত পিলপ আর্ার গো পার হললন।  তােঁর পতা র্াচড়ে 

পফরার পোলনা তাড়ো চেল না।  পফরীলত পিলপ মধেপলে এলস তােঁর মলন হল ়েচেল, এই 

গো প খালন পাহাড়ে পেলড়ে সমতলল নামলে, পসখালন িলল পগল মমতা।  পস আর্ার চফলর 

আসলর্ পতা? নদী েখলনা োলম না, চেন্তু মানুলষর জীর্ন হঠাৎ এে সম ়ে পেলম  া ়ে।  

তােঁর  ুরু েুেঁিলে চগল ়েচেল।  এই অলকু্ষলণ েোটা র্ারর্ার মলন পড়েলে পেন? না, না, 

মমতার চেেু হলর্ না, তার বরীর  াললা আলে, এত র্ের এেটা সিংসার সামলার্ার পর 

এই পতা সলর্মাত্র পস চনঞ্ঝবাট হল ়েলে, এখন সাধ-আহ্লাদ পমটালর্… 
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এের্ার পহেঁলট হাওড়ো েীজ পপচরল ়ে এলস আর্ার অোরলণ পফরী েলর পসই হাওড়োর 

চদলেই  াও ়ো, অনে পেউ প্রতাপলে এরেম পেললমানুষী েরলত পদখলল সাঙ্ঘাচতে 

অর্াে হলতা।  আর্ার ওই পফরীলতই এপালর এলস প্রতাপ অলনেক্ষণ র্লসচেললন 

আউটরাম ঘালটর োলে।  প্রতাপলদর পেলললর্লা ়ে এটালে র্লা হলতা উট্রাম ঘাট, এখন 

আউটরাম নামটাই িালু হল ়ে পগলে, এটা প  পোলনা সালহলর্র নালম তাও হ ়েলতা পলালে 

 ুলল পগলে।  পর্াধহ ়ে  ালর্ পেনারাম, পর্িারালমর মতনই আউটরাম।  ইলডন গালডবন-এর 

নাম অর্বে পেউ নন্দন োনন পদ ়েচন,  চদও অেটরললাচন মনুলমন্ট হল ়ে পগলে বচহদ 

চমনার।  এই ইলডন গালডবলন এেসম ়ে পগারালদর র্োি র্াজলতা, প্রতালপর মলন আলে।  

এখালনই স্বাধীনতার পলর পোলনা এেটা র্ের চর্রাট এেটা পমলা হল ়েচেল না? চত্রচদলর্র 

গাচড়েলত সর্াই চমলল আসা হল ়েচেল, সুললখা, চপেলু র্ার্লু-মুচ্ন , মমতা; চদচদ আর 

তুলতুলও চেল চে? হোেঁ চেল, শুধু মা চেল না।  তার চেেুচদন পলরই পতা চপেলু…।  

র্াচেরাও সর্ পোো ়ে পগল? 

  

এই গো নদীই চপেলুলে পখল ়েলে।  মমতা আর্ার এই নদীর ধালরই পগল।  মমতা আর্ার 

পুণে-টুলনের েো প লর্ হচরিালরর নদীলত স্নান েরলত না নালম।  গোর ওপর প্রতালপর 

 চক্ত-শ্রদ্ধা পনই এেটুও।  চপেলু িলল  ার্ার পর চতচন আর পোলনাচদন গো ়ে স্নান 

েলরনচন।  এমন চে সুপ্রীচতলে পপাড়োর্ার পর অলনলে আচদগোর চর্শ্রী পনািংরা জলল 

পনলমচেল, প্রতাপ রাচজ হনচন চেেুলতই।  

  

মালঝ মালঝ প্রতালপর মলন এমন এেটা চর্শ্রী চিতা আলস প  তােঁর চনলজর গলাটা চটলপ 

ধরলত ইলে েলর।  তরু্ চিতালে পরাধ েরা  া ়ে না।  চপেলু র্ােঁিালত চগল ়েচেল র্ার্লুলে, 

র্ার্লুর।  র্দলল  চদ চপেলু পর্েঁলি োেলতা? চপেলু চনচশ্চত এলদলবর এেজন গণেমানে 

মানুষ হলতা।  না, না, প্রতাপ র্ার্লুলেও পোলনাচদন হারালত িানচন।  মমতার ধারণা, 

প্রতাপ তােঁর ওই পেললচটলে  াললার্ালসন না।   ুল ধারণা।  পোটলর্লা পেলেই র্ার্লু দুরত, 

পস জনে প্রতাপ ওলে অলনের্ার বাচে চদল ়েলেন, তরু্ র্ার্লুর প্রচতই পর্াধহ ়ে তােঁর 

পক্ষপাচতত্ব চেল পর্চব।  র্ার্লুলে চর্ললত পাঠার্ার জনে এেসম ়ে চতচন সর্বস্বাত হনচন? 
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র্ার্লুর জনে দুচশ্চতা ়ে চতচন প  র্েলরর পর র্ের প তলর প তলর দগ্ধ হল ়েলেন, তা 

রু্ঝলতও পদনচন মমতালে।  এখনও র্ার্লুর চিচঠ এলল, পস র্ার্ালে পললখ না, মালেই 

পললখ, তরু্ প্রতাপ মমতালে লুচেল ়ে পিালরর মতন পস চিচঠ দুচতনর্ার পলড়েন না! 

  

গোর ধালর সলন্ধলর্লা অলনে মানুষ র্লস োলে, অল্পর্ল ়েসী পেলল-লমল ়েরা এেটু 

চনরালা।  খুেঁলজ হৃদ ়ে ও বরীলরর উত্তাপ চর্চনম ়ে েরলত িা ়ে।  দুচট  ুর্ে পরচলিং-এ পহলান 

চদল ়ে খুর্ পজালর পজালর হাসলে।  এেটু দূলর পে প ন গান গাইলে।  পস চদলে তাচেল ়ে 

অেস্মাৎ প্রতাপ প ন।  এেটা অদু্ভত দষবে পদখলত পপললন।  চতচন প  পর্চিলত র্লস আলেন, 

পসখালন তােঁর র্দলল রল ়েলে অনে এেজন মানুষ, পরচলিং-এ  র পদও ়ো ওই  ুর্ে দুচটর 

জা ়েগা ়ে অনেরেম পপাবাে পরা, অনে দুচট  ুর্ে হাসলে, এেটা গালের পালব প  

চতনজন  ুর্তী, তালদর বাচড়ের রিং, মুলখর পিহারা সট সট েলর র্দলল পগল, তারা অনে 

হল ়ে পগল।  প ন আজ পেলে পেঁচিব-চতচরব চেিংর্া পিাব র্ের পলরর এেটা দষবে উদ্ভাচসত 

হললা প্রতালপর পিালখর সামলন।  তখন চতচন োেলর্ন না, এই মানুষগুচল পেউই োেলর্ 

না।  এই এেই জা ়েগা ়ে অনেরা আসলর্, হাসলর্, গান গাইলর্।  মাত্র েল ়েেটা র্েলরর 

র্োপার, তারপরই সর্ পবষ! 

  

প্রতালপর চবহরন হল ়েচেল, খাচনেটা   ়েও পপল ়েচেললন।  এরেম দষবে চতচন পদখললন 

পেন? এরেম এেটা ফুেঁলো দাববচনেতাই র্া পেন  র েরললা তােঁর মাো ়ে? 

  

এো োেললই  ত রালজের র্ালজ চিতা এলস মাো জুলড়ে র্লস।  মমতার সলে তােঁর 

 াও ়োই উচিত চেল, না হ ়ে পোলনারেলম মুচ্ন র শ্বশুলরর সলে েল ়েেটা চদন মাচনল ়ে 

িললতন।  মমতালে পেলড়ে োেলত প্রতালপর প  েটির হলে, পস েো প্রেম েল ়েেটা চদন 

প্রতাপ চনলজর মলনর োলেও স্বীোর েরলত িানচন।  চেন্তু ফােঁো র্াচড়েলত তােঁর চেেুলতই 

পর্চবক্ষণ োেলত ইলে েলর না।  চর্মানচর্হারীর র্াচড়ে োড়ো আর পোোও প   ার্ার 

জা ়েগাও পনই।  প্রতাপ চনলজই পট্রলন পিলপ েষষ্ণনগর িলল  ালর্ন? চর্মান ে’চদলনর জনে 

পগলেন তা অচলরাও চঠে জালন না, প্রতাপ প লত প লতই  চদ চতচন চফলর আলসন? প্রতাপ 

আর পোলনা র্নু্ধ সিংগ্রহ েলরনচন।  এো এো চতচন পোোও পর্ড়োলত  ালর্ন? র্াচড়ের 
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টোলির চহ ়োচরিং আর্ার চপচেল ়ে পগলে এে সিাহ, এমন চেেু গুরুত্বপূণব ন ়ে  চদও, চেন্তু 

ওটা আলগ িুচেল ়ে পফলা দরোর।  

  

এো এো রাো ়ে ঘুরলতও মন্দ লালগ না।  অলনে রেম মানুষ পদখা  া ়ে।  অনেলদর েো 

োন পপলত শুনলল িমলে প লত হ ়ে এে এে সম ়ে।  চতচরলবর োোোচে র্ল ়েলসর 

এেলজাড়ো  ুর্ে- ুর্তী পাবাপাচব হােঁটলে, তালদর দু’এেটা টুেলরা েো োলন এললা।  

পমল ়েচট েহ্মেমল ফুললর েো র্ললে।   োচল অফ োও ়োসব পেলে এই ফুল তুলল আনলল 

অলোনন্দা নদীর তীর প বত টাটো োলে, নদীর এপালর আনললই পস ফুল শুচেল ়ে  া ়ে।  

প্রতাপ এই েোটা আলগও প ন পোো ়ে শুলনলেন।  এই ফুল পাহাড়ে পেলড়ে সমতলল নামলত 

িা ়ে না।  পমল ়েচট সদে  োচল অফ োও ়োসব ঘুলর এলসলে মলন হললা।  মমতারও ওই 

জা ়েগাটা পদখলত  াও ়োর খুর্ বখ।  আশ্চ ব, এেটু আলগ প্রতাপ এই সাইনলর্াডব 

পদলখচেললন, ‘হচরিার-হৃষীলেব- োচল অফ োও ়োসব পর্ড়োলত প লত িান? আমরা আচে।  

হচললড়ে ট্রাল লস!’  

  

 ুর্তীচটর মুখ সুখস্মষচতলত ঝলমল েরলে।  তার সেীচটলে পেমন প ন পিনা পিনা মলন 

হলে, অলনেটা চসদ্ধােবর মতন ন ়ে? র্ার্লুর র্নু্ধ চসদ্ধােব নাচে? চসদ্ধােব চফলর এলসলে? 

প্রতাপ প্রা ়ে তালে ডােলত উদেত হল ়েও পেলম পগললন।  না, তার  ুল হলে।  র্ার্লুর 

ঘচনষ্ঠ র্নু্ধরা পেউ েলোতা ়ে এলল দু’এেচদলনর মলধেই র্াচড়েলত এলস পদখা েলর।  চেেু 

না চেেু চজচনসপলত্রর সলে বচমবলা তার বাশুচড়ের জনে িেললট পাঠালর্ই।  র্াচ্চা পমল ়েলদর 

মতন মমতা।  এখলনা িেললট পখলত  াললার্ালসন।  পসর্ালর র্ার্লুলদর োলে পর্ড়োলত 

চগল ়ে মমতা র্ারর্ার র্ললতন, আচম অত্র মািংস টািংসর  ক্ত নই, তলর্ এলদলবর 

আইসচক্রম আর িেললট সচতেই খুর্  াললা।  প্রতাপ অর্বে চমচটির এলের্ালরই পখলত 

পালরন না, চতচন আচমষাবী, তলর্ আলমচরো ়ে মাে-মািংস পখল ়ে সুখ পানচন।  চতচন 

পগামািংস খান না, র্ার্লুলদর র্াচড়েলত অর্বে পগারু-শুল ়োর দুই-ই িলল, তােঁর পপ্রসার হাই 

র্লল পোললস্টরললর  ল ়ে চতচন শুল ়োরও স্পবব েলরনচন, ওলদলবর মু চগবগুললা েষচত্রম 

উপাল ়ে র্ড়ে েরা র্লল তােঁর োলে চর্স্বাদ পললগলে, পােঁঠার মািংস প্রা ়ে পাও ়োই  া ়ে না 
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র্ললত পগলল, প ড়োর মািংলস পেমন প ন এেটা পর্ােঁটো গন্ধ, সামুচদ্রে মােও প্রতালপর 

চর্লবষ পেন্দ ন ়ে।  র্ার্লু প্রা ়েই ইচলব মাে চেলন আনলতা, বোড মাে ইচললবর মতন, 

তা োড়ো পদ্মার ইচলবও চর্মালন উচড়েল ়ে চনল ়ে  াও ়ো হ ়ে, পাও ়ো  া ়ে ওখানোর 

র্ািংলালদবী পদাোলন, দুর দুর, পদলবর টাটো ইচললবর সলে তার পোলনা তুলনাই িলল 

না।  চডপ চফ্রলজ জমালনা োলঠর মতন বক্ত মাে পদখললই পতা অ চক্ত জল্  া ়ে।  তলর্ 

হোেঁ, স্বীোর েরলতই হলর্, অোলমচরো তচরতরোচর আর ফলমূললর স্বগব।  প্রতালপর 

সর্লিল ়ে  াললা লাগলতা মাবরুম, অমন সুস্বাদু মাবরুম চতচন জীর্লন েখলনা খানচন।  

  

েলোতা ়ে চফলর প্রতাপ চনউ মালেবলট এই ধরলনর মাবরুম চেনলত চগল ়েচেললন, পে 

প ন এেজন র্লললা, মাবরুম চিনলত হ ়ে, এলদলবর এে এে জালতর মাবরুম চর্ষাক্ত 

হলত পালর, তাই শুলনই মমতা পর্েঁলে র্সললন, প্রতালপর চেলন আনা মাবরুম রা্ন া না 

েলরই পফলল চদললন আোেুেঁলড়ে।  

  

হাজরা পরাড ধলর হােঁটলত হােঁটলত প্রতাপ আপনমলন হাসললন।  ঘুলর চফলর মমতার েোই 

তােঁর মলন আসলে।  চতচন প  এতটা তস্ত্রণ, তা আলগ পতা েখলনা পটর পানচন।  চতচন 

প লর্চেললন, মমতা হচরিালর িলল পগলল চতচন পর্ব এেলা এেলা স্বাধীন ালর্ োেলর্ন।  

এখন এে-এের্ার পলা  হলে এেটা চটচেট পেলট হঠাৎ হচরিার পপৌেঁলে মমতালে িমলে 

চদলত।  

  

রাোর ধালরর এেটা জর্রদখল স্টলল দােঁচড়েল ়ে প্রতাপ এে পগলাস িা পখললন।  িা পতা 

ন ়ে।  প ন গরম গরম ষােঁলড়ের পপোপ।  িাল ়ের নালম এরা েী পদ ়ে মানুষলে? প্রতালপর 

পমজাজ গরম হল ়ে পগললও চেেু র্লললন না।  প ়েসাটা েুেঁলড়ে চদল ়ে চতচন এচগল ়ে পগললন।  

  

মুলখর স্বাদটা এমন চর্শ্রী হল ়ে পগলে প  পাটালনা দরোর।  

  

এেসম ়ে চসগালরলটর পনবা চেল খুর্, পেলড়ে চদল ়েলেন প্রা ়ে চতন র্ের আলগ।  এখলনা 

অলনেক্ষণ এো োেলল র্া অচস্থ্র পর্াধ হলল হালতর আঙুল আর পঠােঁট চনবচপব েলর।  

চসগালরট োড়েলত হল ়েচেল প্রা ়ে র্াধে হল ়েই।  প্রলতেেচদন সোলল খুর্ োচব হলতা, 
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এের্ার েঙ্কাইচটলসর মতন হল ়ে চগল ়েচেল, োচবও িললে, চসগালরটও িললে।  এেচদন 

োবলত োবলত প্রা ়ে দম র্ন্ধ হল ়ে  ার্ার মতন অর্স্থ্া, মমতা চর্দ্রূপ েলর র্ললচেললন, 

োলবা, আরও োলবা, চসগালরট পতা োড়েলত পারলর্ না পোলনাচদন! প্রতাপ তৎক্ষণাৎ 

চর্োনা পেলড়ে উলঠ চসগালরলটর পোলেট আর লাইটার েুেঁলড়ে পফলল চদল ়েচেললন জানলা 

চদল ়ে।  মমতা খুর্ পহলসচেললন তখন।  মমতার এই হাচসটাই প্রতাপলে প্রচতো রক্ষা 

েরলত র্াধে েলরলে।  এরপর দু’চতনর্ার মাত্র দুর্বল হল ়েচেললন প্রতাপ, র্াচড়েলত পোলনা 

অচতচে এলল তার এচগল ়ে পদও ়ো চসগালরট প্রতাপ গ্রহণ েরলত প লতই মমতা র্ললতন, 

জানতাম, তুচম পারলর্ না! অমচন প্রতাপ প্রতোখোন েলর র্ীলরর মতন র্লললেন, দোলখা 

পাচর চে না।  এের্ার এেটা চসগালরট পঠােঁলট িুেঁইল ়ে প বত পফলল চদল ়েচেললন।  

  

এখন মমতা পনই, এে পোলেট চসগালরট চেনলল পেমন হ ়ে? এেটা পদাোলনর সামলন 

দােঁড়োলতই চতচন প ন অতরীলক্ষ মমতার হাচস শুনলত পপললন।  প্রতাপ ঘাড়ে ঘুচরল ়ে 

পদখললন, োোোচে এেচট র্াচড়ের পোট র্োলেচনলত দােঁচড়েল ়ে দুচট মচহলা খুর্ হাসলে।  

প্রতাপ চঠে েরললন, চসগালরট চর্ষল ়ে  চদ প্রচতো  াঙলতই হ ়ে, মমতার সামলনই 

 াঙলর্ন, োপুরুলষর মতন আড়োলল ন ়ে।  

  

তা হলল এেটা পান খাও ়ো প লত পালর।  র্াচড়েলত েখলনা সখলনা দু’এেটা পান পখললও 

প্রতালপর এ পনবা পনই।  পলােজলনর সামলন চেেু চিলর্ালনার মলধে পেমন প ন এেটা 

জন্তু জন্তু  ার্ োলে।  পুরুষ মানুলষর লাল পঠােঁটও তােঁর পিালখ েদাোর লালগ।  

চর্ল ়ের্াচড়েলত পনমত্ন  খার্ার পর পেউ পেউ  খন মুলখ দু’চতনচট পালনর চখচল এেসলে 

পুলর জার্র োলট, পসই অর্স্থ্া ়ে আর্ার েো র্ললত আলস, প্রতাপ পসচদে পেলে পিাখ 

চফচরল ়ে পনন।  

  

প্রতাপ পদাোনদারচটলে র্লললন, ওলহ, এে চখচল পান সালজা পতা।  খল ়ের চদও না! 

  

পানও ়োলা তার পদাোলনর পাটাতলনর নীলির অন্ধোর গহুর পেলে রাচব রাচব খাচল 

পর্াতল র্ার েলর পক্রলট সাজালে।  পস এখন র্েে, উত্তর চদল না।  
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প্রতাপ অনেচদলে মুখ চফচরল ়ে িলত মানুলষর পস্রাত পদখলত লাগললন।  

  

এই বহলরর মানুষ চে হঠাৎ পর্লড়ে পগলে? আজ পলে এত পর্চব পলাে মলন হলে পেন? 

চেিংর্া এমন মলনাহরণ র্াতাস র্ইচেল র্ললই চে অলনে পলাে র্াইলর পর্চরল ়ে এলসলে? 

েলোতার অলনে র্াচড়েলতই পতা হাও ়ো পঢালে না।  এখন অর্বে র্াতালসর পর্ব পজার।  

চঠে ঝড়ে ন ়ে, পঝালড়ো হাও ়োর মতন।  আোলবর রিং এখন পাতলা লাললি।  পা ়েরাগুললা 

হুলড়োহুচড়ে েলর ঘলর চফরলে।  এই বহলর পর্ব চেেু চট ়ো পাচখও আলে।  পচশ্চম আোলবর 

চদলে উলড়ে পগল এে ঝােঁে পাচখ, ওলদর েী নাম পে জালন! দুচট দমেল সন্ধোরচতর ব্ 

জাচনল ়ে িলল পগল।  

  

খাচনে পলর প্রতালপর পখ ়োল হললা, পলােচট তালে পান পদ ়েচন পতা! 

  

পানও ়োলাচট তখন পর্াতল চনষ্কাবন র্ন্ধ পরলখ তারই মতন পিহারার আর এেচট পলালের 

সলে চনিু স্বলর চেেু আললািনা েরলে।  এেজন খচরদ্দার প  তার পদাোলনর সামলন 

দােঁচড়েল ়ে, পস পখ ়োলই পনই।  

  

এটা এেটা প্রচতচষ্ঠত সলতের মতন প  প্রতাপ মজুমদার পশ্রণীর এেজন রাব ারী 

পিহারার  দ্রললাে এলস দােঁড়োলল এই পানও ়োলা পশ্রণীর পেউ তালে খাচতর েরর্ার জনে 

র্েে হল ়ে উঠলর্।  

  

এর র্েতে ়ে পদলখ প্রতাপ চর্চস্মত হললন।  তারপর গম্ভীর আলদলবর সুলর র্লললন, ওলহ, 

পতামার োলে পান িাইলুম না? 

  

পানও ়োলাচট প্রতালপর র্েচক্তত্ব সমূ্পণব অগ্রাহে েরললা।  পস পাব চফলর প্রতালপর পিালখর 

চদলে পসাজাসুচজ তাচেল ়ে চনস্পষহ গলা ়ে র্লললা, খাচল এেটা পান িাইলেন পতা? দােঁড়োন, 

চদচে! 
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তারপর পস তার সেীর প্রচত আর দু’িারচট েী সর্ চনলদবব চদল ়ে চনলজর পদাোলনর 

পাটাতলনর ওপর উলঠ র্সললা।  হাত মুেললা এেটা পনািংরা চ লজ নোেড়ো ়ে।  প্রা ়ে সলে 

সলেই আর এেচট পাজামা-পািাচর্ পরা পোেরা প্রতালপর পালব এলস চজলেস েরললা, 

পর্িুলাল, আমার িুরুট এলনলো? 

  

পানও ়োলাচট এর্ালর পর্ব উৎসুে ালর্ র্লললা, হোেঁ র্ারু্, আজ সোললই এলসলে।  

  

পান সাজা ়ে হাত না চদল ়ে পস উলঠ দােঁচড়েল ়ে ওপলরর তাে পেলে চর্চ ্ন  র্ালির িুরুট 

পদখালত লাগললা পোেরাচটলে।  

  

প্রতাপ ওর স্পধবা পদলখ হতর্াে হল ়ে পগললন।  আগুলনর মতন রাগ েচড়েল ়ে  ালে তােঁর 

সারা পদলহ।  চতচন  ার্ললন, পলােচটর োন ধলর পটলন নাচমল ়ে দুই োপ্পড়ে েষালর্ন ওর 

গালল।  

  

চেন্তু প্রতাপ মজুমদালরর মতন মানুলষরা পোলনা পানও ়োলালে োপ্পড়ে মালর না।  এরেম 

ইলে তােঁলদর মালঝ মালঝই হ ়ে, চেন্তু পসই রাগ মলনই পুলষ রাখলত হ ়ে, চেিংর্া র্াচড়েলত 

চফলর স্ত্রী-পুত্র েনোলদর ওপর পসই রালগর প্র ার্ পলড়ে।  

  

প্রতাপ আর দােঁড়োললন না পসখালন।  চতচন আর অনে পদাোলনও পগললন না।  পান খাও ়োর 

ইলেটাই নটির হল ়ে পগলে।  ওই পর্ ়োদপ পানও ়োলাচটলে চে পোলনা বাচেই পদও ়ো  ালর্ 

না? চতচন শুধু এে চখচল পান পিল ়েলেন, অচত সামানে তার দাম, পসইজনে পলােটা তালে 

অর্ো েরললা? অেি পস পতা পালনর পদাোনই খুলল র্লসলে।  পুচললবর উচিত্র ওর 

পদাোন তুলল পদও ়ো! 

  

ওই পানও ়োলার েো  ার্লত  ার্লতই প্রতাপ অলনেটা রাো পহেঁলট পগললন।  চনরলপক্ষ 

 ালর্ও চতচন চর্িার েরলত িাইললন পলােটালে।  প -খলদ্দর পর্চব প ়েসার চজচনস চেনলর্, 

তার প্রচতই পর্চব আগ্রহ পদখালর্, এটাই পতা র্ের্সার চন ়েম।  পস চদে পেলে পলােচট 

অনো ়ে েলরচন।  চেন্তু প্রতাপ আলগ এলসলেন, এমচনলতই তােঁলে পর্ব চেেুক্ষণ দােঁড়ে েচরল ়ে 
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রাখা হল ়েলে।  আর চেেু না পহাে, পস পতা োেঁিুমািু  ালর্ র্ললত পারলতা র্ারু্, আপনার 

পদচর হল ়ে  ালে, আর এেটু দােঁড়োন, পালন হাত পদর্ার আলগ এনালে িুরুটটা চদল ়ে চনই! 

  

মলনর মলধে রাগটা রল ়েই পগল।  

  

পসই জনেই পর্াধহ ়ে প্রতাপ এেটু পলর আর এেচট র্ালজ ঘটনা ়ে জচড়েল ়ে পড়েললন।  

  

ঘটনাচট অচত সামানে।  প -লোলনা র্ড়ে বহলরই এরেম খুিখাি অপরালধর ঘটনা  খন 

তখন ঘলট।  অলনে অনো ়ে আলে, প চদলে আইলনর দষচটির পলড়ে না।  নগলর  ারা োলে, 

তারা সর্াই নাগচরে পিতনাসম্প্ন  হ ়ে না।  েলোতার মতন চর্বষেল ালর্ পর্লড়ে  াও ়ো 

বহলর চর্লবষ পোলনা সামাচজে নীচতলর্াধও গলড়ে ওলঠচন।  

  

হাজরা পরাড আর পডা ার পরালডর পমালড়ের োেটা ়ে এেটা চরেবা হঠাৎ উলট  া ়ে।  

চরেবাচটলত র্লসচেল এেচট হলুদ বাচড়েপরা  ুর্তী, তার হালত এেচট খাতা ও এেচট 

পমাটা র্ই, সম্ভর্ত অখণ্ড গীতচর্তান, পসও আিমো চর্সদষব  ালর্, হুমচড়ে পখল ়ে পলড়ে 

পগল রাো ়ে।  হাজরার এই অিংবচটলত সামানে র্ষচটির হললই দু’পালব পনািংরা জলম োলে।  

 ুর্তীচট পোলনাক্রলম উলঠ দােঁড়োললা, তার র্ইচটলত োদা পললগলে, রালগ-দুিঃলখ পস 

চরেবাও ়োলাচটলে র্েলত শুরু েলর চদল, এখন তার  াষা চঠে রার্ীচন্দ্রে ন ়ে।  এমন 

সম ়ে এেচট পমাটর সাইলেল িড়ো  ুর্ে পসখালন এলস উপচস্থ্ত, পসও চরেবাও ়োলাচটলে 

ধমলে র্লললা, অোই, তুচম নতুন চরেবা িালালো? আর এেটু হললই পতা আমার সলেই 

ধাক্কা লাগলতা! 

  

 ুর্তীচট মাধোেষবলণর টান অনু র্ েরার চঠে আলগর মুহূলতব এেটা পমাটর র্াইলের 

গজবন শুলনচেল।  চরেবার ধার পঘলষ এই পমাটর র্াইেচটই  াচেল পতা।  তার ধারণা হললা, 

এই পলােচটই দুষ্কষতোরী।  পস র্লললা, আপচনই পতা ধাক্কা পমলরলেন! 
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 ুর্েচট র্লললা, না না, আচম খুর্ পজার সামলল চনল ়েচে।  এই র্োটা এমন চর্চেচর ালর্ 

িালাচেল, গােঁ পেলে সদে এলসলে পর্াধহ ়ে, হনব শুলনও পর্ালঝ না।  এচদে চদল ়ে আর্ার 

এেটা টোচি… 

  

 ুর্তীচট তরু্ র্লললা, আপচনই ধাক্কা পমলরলেন।  আপনার লজ্জা েলর না? 

  

 ুর্েচট র্লললা, েী মুবচেল! আচম ধাক্কা মারলল চে আচম আর্ার এখালন চফলর আসতুম? 

আচম খুর্ পজার সাইড েলর না চনলল এেটা র্ড়ে অোেচসলডন্ট হলত পারলতা।  আচম চে 

আপনালে চেেু পহল্প েরলত পাচর? আপনার  চদ পর্চব পজার পিাট পললগ োলে… 

  

েলোতা বহলর মাচট খুেঁলড়েও মানুষ ওলঠ।  োলেই এেটা র্চেমতন আলে, পিালখর চনলমলষ 

জলম পগল চ ড়ে।  এেচট িলনসই পিহারার  ুর্তী, এেচট সপ্রচত  ও সুদষবে পপাবাে 

পচরেলদ  ূচষত পমাটর সাইলেল িালে আর এেচট পগালর্িারা, পরাগা, হত ম্ব 

চরেবাও ়োলা, এই চতনচট পাত্রপাত্রীর মলধে  ুর্েচটই আদবব টালগবট।  চ লড়ের মলধে 

দুচতনজন রল ়েলে পাড়োর গালজবন টাইলপর, এেজন ধোলডো পিহারার পলাে  ুর্েচটর 

েলার বক্ত েলর পিলপ ধলর প্রেম পেলেই সপালট গালাগাল শুরু েলর চদল।  তার েণ্ঠস্বর 

ষষৎ জড়োলনা, োলেই গিার র্ািংলা মলদর পদাোন।  

  

জনতার প্রেম দাচর্, পমল ়েলেললর অপমান েরা হল ়েলে,  ুর্েচটলে ক্ষমা িাইলত হলর্।  

  

চিতী ়ে দাচর্, পমাটর সাইলেল এই গচরর্ চরেবাও ়োলালে ধাক্কা পমলরলে, সুতরািং শুধু 

ক্ষমা িাইললই িললর্ না, চেেু ক্ষচতপূরণও চদলত হলর্।  

  

ধোলড়েো পলােচটর অনুচ্চাচরত দাচর্, প -ললাে এেচট পমল ়েলেললর্সা চরেবা ়ে ধাক্কা 

মারলত পালর, তার পমাটর সাইলেল িালার্ার পোলনা অচধোরই পনই, ওই পমাটবর 

সাইলেলচট আপাতত র্ালজ ়োি েরা দরোর।  
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আর  ুর্েচট র্ারর্ার র্ললত লাগললা, আচম ধাক্কা মাচরচন।  ধাক্কা মারলল পেউ েখলনা 

চফলর আলস? আচম অলনেটা িলল চগল ়েচেলুম, গাচড়ে ঘুচরল ়ে… 

  

এই ঘটনার মাঝামাচঝ প্রতাপ এলস দােঁড়োললন চ লড়ের পপেলন।  

  

প্রা ়ে সলন্ধ হল ়ে এলসলে।  রাোর আললা জ্বললচন।  প্রলতেে সলন্ধলতই পতা আললা জ্বলল না।  

এরই মলধে পদাতলা র্াস  ালে, অনে অলনে গাচড়ে-চরেবা  ালে, মানুলষর পঢউ র্ল ়ে 

িলললে।  এেপালবর এেটা চ লড়ের মলধে েী চনল ়ে িোেঁিালমচি হলে তা চনল ়ে অনেলদর 

মাোর্েো পনই।  আইন এর্িং নীচতলর্াধ এখান পেলে অলনে দূলর।  

  

অর্স্থ্া পঘারাললা হলে ক্রলমই।   ারা চনেে পেৌতূহলল চ ড়ে জচমল ়ে চেল, তারা পাতলা 

হল ়ে  ালে, পধল ়ে আসলে পাড়ো পেলে নতুন স্বােবালন্বষীরা।  পমল ়েচট তার  ুল রু্ঝলত পপলর 

এখন  ুর্েচটর পক্ষ চনল ়েই েো র্ললে, পস  ুর্েচটলে চর্পলদ পফললত িা ়ে না, পস ওর 

ক্ষমাপ্রােবনা ়ে আগ্রহী ন ়ে, পস এখন পালালত পারলল র্ােঁলি।  তার েলণ্ঠ প্রা ়ে ো্ন া।  চেন্তু 

তালে চঘলর পরলখলে।  েল ়েেজন, নাটে পবষ না হলল তালে প লত পদও ়ো হলর্ না।  অর্বে 

তার গাল ়ে হাত পদলর্ না 

  

ঢোঙা পলােচট েুৎচসত  াষা শুরু েলর চদল ়েলে, অনে দু’জন টানাটাচন েরলে পমাটর 

সাইলেলচট,  ুর্েচটর গাল ়ে েল ়েেচট িড়ে-িাপড়েও পলড়েলে।  এই সম ়ে প্রতাপ চ ড়ে পঠলল 

সামলন এচগল ়ে এললন।  

  

চতচন চর্িারে, র্হু র্ৎসর ধলর নো ়ে-অনোল ়ের চর্িার েলর এলসলেন।  পিালখর সামলন 

এরেম এেচট অনো ়ে ঘটলত পদখলল চতচন তা িুপ েলর সহে েলর প লত পালরন না।  চতচন 

 ুলল পগললন প  চতচন িােচর পেলে চরটা ়োর েলরলেন অলনেচদন আলগ, তা োড়ো 

িােুচররত চর্িারেরাও সমালজর সর্ অনো ়ে-অচর্িার পরাধ েরার দাচ ়েত্ব পনন না।  তােঁর 

মতন ম বাদাসম্প্ন  র্েচক্তরা রাোঘালট েক্ষলনা এইসর্ র্ালজ পলােলদর ঝালমলা ়ে মাো 

গলান না, নাে েুেঁিলে পাব োচটল ়ে িলল  াও ়োই চন ়েম।  এসর্ জা ়েগা ়ে েো র্ললত 

পগলল মানী পলালের মান োলে না।  
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প্রতালপর এই পমাটর সাইলেল িালেচটর মুখ পদলখই মলন হলে, পস সৎ ধরলনর, পস 

চমলেে েো র্ললে না।  এই বহলর পোলনা গাচড়ে অনে গাচড়েলে র্া মানুষলে ধাক্কা চদলল 

পাচলল ়ে প লতই িা ়ে, চফলর আলস না।  পস চফলর এলসলে পমল ়েচটলে সাহা ে েরর্ার জনে, 

এটা এেটা দুলব  র্োপার, এ জনে পস অচ নন্দন পাও ়োর প াগে, তালে বাচে পদও ়ো 

হলে পেন? ঢোঙা পলােচটর খারাপ  াষাই প্রতাপ সর্লিল ়ে পর্চব অপেন্দ েরলেন।  

  

প্রতাপ এলের্ালর সামলন এলস েড়ো ালর্ ধমে চদল ়ে র্লললন, এর েলার ধলরলো পেন? 

আলগ পেলড়ে দাও?  দ্র ালর্ েো র্ললা।  

  

ঢোঙা পলােচট তাচেললের সলে র্লললা, আপচন িুপ মারুন পতা! এই হারামীর র্াচ্চা এই 

পাড়ো চদল ়ে পরাজ ফােঁট পমলর পমাটর র্াইে হােঁচেল ়ে  া ়ে, আচম চঠে চিলন পরলখচে! বালা 

মাগীর্াজ… 

  

পপেন পেলে আর এেজন র্লললা, আপচন েী জালনন দাদু? পেন পফােঁপর দালাচল 

েরলেন!  ান,  ান, চনলজর োলজ  ান! 

  

প্রতাপ র্লললন, পরাজ এই রাো চদল ়ে  াও ়োটা চে অপরাধ? এই রাোটা চে পতামার 

সম্পচত্ত নাচে? ওলে পেলড়ে দাও! পমল ়েচটর সলে ওর  া হল ়েলে, তা ওরা দু’জলন রু্লঝ 

পনলর্! 

  

ঢোঙা পলােচট র্লললা, আপচন পফর র্ের্ে েরলেন!  ান  াগুন, োটুন এখান পেলে! 

  

প্রতাপ আর্ার দষঢ়ে ালর্ র্লললন, না, তুচম আলগ োলড়ো ওলে! চেিংর্া ওলে পুচললবর হালত 

পদও ়ো পহাে, ফােঁচড়ের পমালড়ে পুচলব আলে।  

  

পসই পলােচট এর্ার চহিংস্র মুখখানা পফরাললা প্রতালপর চদলে।  তারপর ডান হালতর 

পািাটা ওপলর তুলললা, পসটা িচেলত প্রতালপর নালের ওপর পঠলস ধলর এেটা ধাক্কা 
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চদল ়ে র্লললা,  াগ।  বািা! আচম পে চিচনস না? পুচলব পদখালনা হলে! আমার মুলখর 

ওপর েতা! 

  

লম্বা মাতালচটর গাল ়ে পর্ব পজার।  পসই এে ধাক্কা ়ে প্রতাপ চেটলে পলড়ে পগললন রাোর 

এেধালর।  চেেু পলাে   ়ে পপল ়ে পদৌলড়ে সলর পগল, এেটা পেউ প্রচতর্াদ জানাললা না।  

  

এরপর র্োপারটা িুেলত চমচনট দু’এে লাগললা।   ুর্েচট পতজ পদচখল ়ে চনলজলে োচড়েল ়ে 

পনর্ার পিটিরা েরলতই চেল-ঘুচষ র্ষবণ শুরু হল ়ে পগল তার ওপলর, পমল ়েচটলে িলল  ার্ার 

রাো েলর পদও ়ো হললা।  চরেবাও ়োলাচট আলগই পাচলল ়েলে।   ুর্েচট পর্চব চিৎোর 

েরার সুল াগই পপল না, পেননা গণ-চর্িারেলদর কু্রদ্ধ হুিংোলরর পজার অলনে পর্চব, 

তালে টানলত টানলত চনল ়ে  াও ়ো হললা পালবর এেটা অন্ধোর গচললত।  পমাটর 

সাইলেলচট আলগই তার হাতোড়ো হল ়েলে।  

  

 ুর্েচট  চদ পবষ প বত খুন না হ ়ে, তা হলল এটা পোলনা উলিখল াগে ঘটনাই ন ়ে।  

সাধারণত চেেুটা পর্ব পজার মারধলরর পর চ েচটমলে এেটুখাচন সুল াগ পদও ়ো হ ়ে 

পালার্ার।  পস তখন প্রাণ ল ়ে পোলট, চনলজর সম্পচত্তর েো  ুলল।  পমাটর সাইলেলচট 

টুেলরা টুেলরা হল ়ে আজ রালতর মলধেই চর্চক্র হল ়ে  ালর্ মচিের্াজালর।  

  

চ ড়ে চমচলল ়ে পগলে, রাো আর্ার স্বা াচর্ে।   ানর্াহন িললে।  পেিারীরা নানা রেম 

েো র্ললত র্ললত  ালে, পেউ হাসলে, পেউ চর্ষণ্ণ, পেউ চনলজর ওপলরই চর্রক্ত।  

  

প্রতাপ প মন ালর্ পলড়েচেললন, চঠে পসই ালর্ই আধলবা ়ো অর্স্থ্া ়ে পদও ়োলল পঠস 

চদল ়ে।  রইললন।  চতচন অোন হনচন, খুর্ প  তােঁর আঘাত পললগলে তাও ন ়ে, চনলজর 

পিটিরালতই চতচন উলঠ দােঁড়োলত পারলতন, চেন্তু তােঁর মন চনশ্চল হল ়ে পগলে, িকু্ষ দুচট চস্থ্র।  

এখলনা পলাডলবচডিং িললে।  পসইজনে পেউ তােঁলে পদখলতও পালে না।  দু’এেজন পে-

িলচত পলালের পা লাগলে তার গাল ়ে, পেউ পেউ িমলে উঠলে, চেন্তু এেজন মানুষ না 

জন্তুর গাল ়ে পা লাগললা তা পদখর্ার জনেও পেউ এই অন্ধোলর োলম না।  
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পর্ব খাচনেক্ষণ পর উলটাচদলের এেচট পদাোনঘর পেলে এেজন পলাে টিব হালত চনল ়ে 

এললা এচদলে।  প্রতালপর সামলন এলস মাো ঝুেঁচেল ়ে চজলেস েরললা, ও দাদা, আপনার 

পর্চব পললগলে নাচে? উঠলত পারলেন না? 

  

প্রতাপ পোলনা উত্তর চদললন না।  

  

পলােচট আর্ার চজলেস েরললা, চবরদােঁড়ো ়ে পিাট পললগলে? আচম ধরলর্া আপনালে? 

  

প্রতাপ এর্ালর আলে আলে উলঠ র্সললন।  

  

পলােচট টিব পফলল প্রতাপলে  াললা েলর পদখললা।  তারপর চজল  আফলসালসর ব্ েলর 

র্লললা, এিঃ!  দ্দরললাে, আপনার অলনে র্ল ়েসও হল ়েলে পদখচে, পেন ওলদর সলে 

েো র্ললত পগললন? আচম পতা আমার পদাোন পেলে পদখচেলুম, তখন  ল ়ে এলগাইচন, 

ওরা সর্ মোন-গুণ্ডা, ওলদর সলে চে  দ্রললালেরা পালর? পর্চব চেেু র্ললত পগলল েুচর 

িাচলল ়ে পদ ়ে।  

  

প্রতাপ তরু্ পোলনা েো র্লললন না।  মানুলষর সলে েো র্লার  াষা  প ন তােঁর পবষ 

হল ়ে।  পগলে।  

  

পলােচট আরও দু’িারচট সাত্বনানার র্ােে র্লললা, তার পদাোলন প্রতাপলে এেটু র্লস 

চর্শ্রাম চনল ়ে  াও ়োর প্রোর্ েরললা, প্রতাপ তালতও রাচজ হললন না।  

  

পলােচট র্লললা, তা হলল এেটু পা-িাচলল ়ে িলল  ান।  এেটু সার্ধালন োেলর্ন।  এই প  

আপচন ওলদর োলজ আজ র্াধা চদলত পগসললন, আপনালে ওরা চিলন রাখললা, আর্ার এ 

পাড়ো ়ে পদখললই ধরলর্।  

  

প্রতাপ হােঁটলত আরম্ভ েরললন।  পসই হাজরা পরাড পেলে  াদর্পুর প বত পুলরাটাই চতচন 

পহেঁলট এললন এেটা পঘালরর মলধে।  তােঁর জামা ়ে এর্িং এেটা হালত জল োদা মাখা, তা 

এেটু মুলে পনর্ার েোও মলন পড়েললা না।  তােঁর মন সমূ্পণব অর্ব, রাগ র্া দুিঃলখরও 
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অনু ূচত পনই।  এতখাচন রাো আসার সম ়ে চতচন প  গাচড়ে িাপা পলড়েনচন, পসটাই আশ্চ ব 

র্োপার।  

  

চনলজর র্াচড়েচট চিনলত তােঁর  ুল হললা না, চতচন সদলরর তালা খুলললন।  পদাতলা ়ে এলস 

চিতী ়ে তালাচটও খুলললন চঠে মতন।  তারপর হাত-পা না ধুল ়ে, জামা না খুলল চতচন 

এেটা দােঁড়ে েরালনা পুতুললর হঠাৎ এচলল ়ে  ার্ার মতন পলড়ে পগললন চর্োনা ়ে।  তারপর 

চতচন ঘুলমর মলধে অোন হল ়ে পগললন।  

  

প্রা ়ে ঘণ্টা িালরে র্ালদ তােঁর ঘুম  াঙললা।  প্রেলম পিাখ পমলল চতচন চনলজর পচরপাশ্ববটা 

চিনলত পারললন না।  এটা োর র্াচড়ে চেিংর্া পোন পদব? চতচন চে সমুলদ্র  াসলেন? না, 

চপলঠর নীলি চর্োনা, পসই চর্োনাটা দুললে পেন? মাোটা চর্ষম  ারী, চতচন মাো তুললত 

পারলেন না।  

  

আরও এেটু পলর চতচন আলে আলে চর্োনা পেলড়ে উঠললন।  পদ ়োলল হাত রু্চলল ়ে রু্চলল ়ে 

চতচন সুইি চটপললন, অন্ধোর রইললা এে রেমই, চর্দুেৎ হ ়েলতা এর মলধে এের্ার 

এলস প্রস্থ্ান েলরলে আর্ার।  

  

এলদলব সর্াই এখন অন্ধোলর অ েে।  চনলজর র্াচড়ের মলধে হােঁটািলা েরার পোলনা 

অসুচর্লধ পনই।  রা্ন াঘলর চগল ়ে পমামটা খুেঁজলত হলর্, এেো প্রতালপর মলন পড়েললা।  তরু্ 

চতচন এেটুক্ষণ িুপ েলর দােঁচড়েল ়ে রইললন।  চনলজলে এেটা অনেরেম মানুষ মলন হলে 

পেন? সারা রু্ে জুলড়ে এেটা র্েো  ার্।  পা পফললত আলগা আলগা লাগলে, অেি পাল ়ে 

পতা পিাট লালগচন।  

  

মাোটা দু’র্ার ঝােঁচেল ়ে চতচন স্বা াচর্ে হর্ার পিটিরা েরললন।  সলন্ধলর্লা এেটা চর্শ্রী ঘটনা 

ঘলট পগলে, তা তােঁর মলন পলড়েলে, চেন্তু পস জনে রাগ হলে না পেন? প ন অনে োরুর 

জীর্লনর ঘটনা, চতচন শুলনলেন মাত্র।  দষবেটাও চতচন পদখলত পালেন, চেন্তু এেজন গুণ্ডার 

হালত ধাক্কা পখল ়ে প  প্রতাপ মজুমদার পলড়ে  ালেন, চতচন আর এখনোর এই প্রতাপ 

মজুমদার এে নন।  এটা এেটা েচর্র অিংব।  তােঁর  ুরু েুেঁিলে পগল।  
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পমামর্াচতটা পজ্বলল চতচন চসেঁচড়ের দরজা র্ন্ধ েরললন।  এতক্ষণ পখালা চেল, পিার ঢুেলত 

পারলতা।  এ পাড়ো ়ে খুর্ পিালরর উপদ্রর্।  পর্ব রাত হল ়েলে, রাো ়ে পোলনা ব্ পনই।  

নানু আজ রালতও োেলর্ না, পসটা চঠেই চেল।  চর্লেল পেলে চেেু খাও ়ো হ ়েচন, 

প্রতালপর চখলদ পার্ার েো, চেন্তু চখলদর পোলনা পর্াধ পনই।  

  

পদাতলা ়ে িারখানা ঘর, তার মলধে এেখানাই শুধু স্বামী-স্ত্রী র্ের্হার েলরন।  র্াচে 

চতনখানা ঘর সাচজল ়ে রাখা হল ়েলে, েখন পেলললমল ়েরা আসলর্।  র্ার্লু-বচমবলা এলল 

 ালত পোলনা অসুচর্লধ না হ ়ে, পস জনে মমতার র্ের্স্থ্ার ত্রুচট পনই।  ওরা এই নতুন 

র্াচড়েলত এের্ারও আলসচন, প্রলতেে র্েরই বীতোলল আসলর্ র্লল  ালর্, এেটা না 

এেটা র্াধা পলড়ে  া ়ে।  

  

ওই ঘরগুললাও এের্ার পদখা দরোর।  অন্ধোলরর মলধে পেউ ঢুলে পলড়ে লুচেল ়ে োেলত 

পালর।  জমাট অন্ধোলরর মলধে বীণব পমালমর আললা ়ে প্রতাপলে এেটা অদু্ভত ো ়োমূচতবর 

মতন মলন হ ়ে।  

  

অলনেচদন আলগ চর্মানচর্হারী এেটা চর ল ার চদল ়েচেললন প্রতাপলে।  তােঁর নালম 

লাইলসন্সও েরা আলে।  এর মলধে প্রতাপ েল ়েের্ার পসটা পফরত চদলত পিল ়েচেললন, 

চর্মান খাচল র্ললন, োে না, র্েে হর্ার েী আলে? 

  

আলমাচর খুলল চর ল ারটা র্ার েলর চতচন প্রলতেেটা ঘর ঘুলর ঘুলর পদখললন।  এেটা 

জানলা ়ে ব্ হলে, পসটা র্ন্ধ েলর পদর্ার আলগ রাো ়ে এের্ার উেঁচে চদললন, এলের্ালর 

শুনবান।  তরু্ প্রতাপ চর ল ারটা উেঁিু েলর ধলর আলেন।  র্াইলর পর্রুর্ার সম ়ে 

পোলনাচদন এটা সলে পনন না।  মমতা মাোর চদচর্ে চদল ়েলেন, তােঁর র্দলমজাজী স্বামী 

হঠাৎ এেটা চেেু েলর 

  

র্সলত পালরন, মমতার সর্ সম ়ে এই   ়ে।  আজ  চদ চর ল ারটা সলে োেলতা তা 

হলল প্রতাপ চনঘবাৎ ওই ঢোঙা ব ়েতানটালে গুচল েরলতন।  পসটা চে পোলনা অনো ়ে হলতা? 
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নানু সর্ রা্ন া েলর গুচেল ়ে পরলখ পগলে।  রুচট, আলু-লপেঁ ়োলজর তরোচর, মুললা চদল ়ে।  

েেলপর মািংস, এটা প্রতালপর খুর্ পেলন্দর খার্ার, মমতা েেলপর মািংস খান না, তাই 

অনে সম ়ে আনা হ ়ে না।  আর গাজলরর হালু ়ো।  সর্ েটার ঢােনা খুলল পদখলত পদখলত 

প্রতালপর হঠাৎ মলন পড়েললা, পাখার গুদালমর েমবিাচরচট তােঁলে র্ললচেল, মাচটর তলা ়ে 

 া জ্া ়ে আপচন পসগুললা আর খালর্ন না।  পেন র্ললচেল এ েো? পলােচট চেন্তু 

মতলর্র্াজ ন ়ে।  

  

চতচন চনলজই খার্ার গরম েলর চনলত পালরন।  তরু্ আজ আর পস্টা  জ্বালললন না।  পমামটা 

আর চর ল ারটা পটচর্ললর ওপর পরলখ চতচন পখলত র্সললন।  এেটুখাচন রুচট চেেঁলড়ে, তার 

মলধে তরোচর মাচখল ়ে হালত ধলর রইললন।  আজ না পখললও িলল।  রু্েটা খুর্  ারী  ারী 

লাগলে, মলন হ ়ে প ন গলা চদল ়ে, রু্ে পপচরল ়ে খাদেগুললা নীলি নামলত পারলর্ না, 

মাঝখালন পোোও আটলে  ালর্।  মুললা চদল ়ে েেলপর মািংস পখলত  াললার্াসলতা প  

প্রতাপ মজুমদার, পস অনে পলাে।  আজ তােঁর ওইসর্ খালদে পোলনা আসচক্তই পনই।  

  

তারপর চতচন পদখললন, তার র্ােঁ হালতর েনুইল ়ের োলে িাপ িাপ োদা।  তােঁর ডান হালতর 

পািাটাও পনািংরা।  পখলত র্সার আলগ চতচন এমচনলতই প্রলতেেচদন হাত ধুল ়ে পনন, আজ 

রাোর ধুললা োদার মলধে অলনেক্ষণ শুল ়েচেললন, তার পলরও র্াচড়ে চফলর স্নান েলরনচন।  

তােঁর সমে বরীরটাই পনািংরা।  চেন্তু প ন তালত চেেু  া ়ে আলস না।  

  

পমামটা চনরু্ চনরু্ হল ়ে আসলে।  আর চে পমাম আলে? উলঠ খুেঁজলতও ইলে েরলে না।  

চর্মষবতা ়ে  লর  ালে রু্ে।  পেন এমন হলে আজ? সলন্ধলর্লার ঘটনাটার জনে পদাষ পতা 

তােঁরই।  উলটাচদলের পদাোনদারচট চঠেই র্ললচেল, ওইসর্ গুণ্ডা-মাোনলদর সলে চে 

চবচক্ষত  দ্রললালেরা পালর? ওরা অনা ়োলস প -সর্ খারাপ েো র্লল, পলােলে ধাক্কা 

মালর, পপলট পোরা র্চসল ়ে পদ ়ে, ফস েলর পাইপগান িালা ়ে, তা চে  দ্র মানুলষর পলক্ষ 

প্রচতলরাধ েরা সম্ভর্? সর্াই এচড়েল ়ে  া ়ে।  এই রেমই িললত োেলর্।  
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এেটা চনম্নলশ্রণীর পলাে তালে অোরলণ ধাক্কা চদল ়ে পফলল চদল, অত পলালের সামলন, 

পেউ প্রচতর্াদ েরললা না?  দ্রতা-স েতা চে উলঠ পগল এলদব পেলে? পালনর পদাোলনর 

প -লোেরাচট িুরুট চেনলত এলসচেল, পসও পতা র্ললত পারলতা, এই  দ্রললাে আলগ 

পেলে দােঁচড়েল ়ে আলেন, এলে চদল ়ে নাও, তারপর আমার িুরুট পদচখল ়ো।  

  

পমাটর সাইলেল-িালে পোেরাচট অর্বে অনেরেম।  পস চফলর এলসচেল।  আজোলোর 

তরুণলদর মলধে এরেমও পতা আলে।  ওর পিালখ মুলখ প্রতাপ এেটা সলতার দীচি পদখলত 

পপল ়েচেললন।  পসই পেললচটর ওই পচরণচত।  পেউ র্াধা পদলর্ না? রাোর সর্ পলাে পতা 

খারাপ হলত পালর না, চেন্তু  ারা অসিং ন ়ে তারা সর্াই  ীতু? পসই পোেরাচটলে 

এলের্ালর পমলর পফলললা চে না, তাই-ই র্া পে জালন! আজোল খুন পতা জল াত, 

োগজ খুললল পরাজই পিালখ পলড়ে।  এেটু রাজনীচতর রিং পমবালত পারলল পুচলবও পোেঁ ়ে 

না।  পেললচটলে  চদ প্রালণ না পমলর পেু েলর পদ ়ে, পস খর্র োপাও হলর্ না।  

  

পসর্ার অোলমচরো ়ে চগল ়ে প্রতালপর মলন হল ়েচেল এখালন টাো পরাজগালরর জনে তােঁর 

পদলবর পেলললমল ়েরা দােঁলত দােঁত োমলড়ে পলড়ে আলে, চেন্তু এখানোর সমালজ তােঁলদর 

পোলনা স্থ্ান পনই, পমইন চস্ট্রলমর সলে তালদর প াগ োলে না, তালদর পসনস অফ চর্লিংচগিং 

হ ়ে না।  রাো ়ে পোলনা গণ্ডলগাল হলল তারা  ালর্, এটা আমালদর র্োপার ন ়ে।  পালব 

দােঁচড়েল ়ে দুচট আলমচরোন ঝগড়ো র্া তেব েরললও এরা পোলনা পক্ষ পনলর্ না।  োললা 

পলাে র্লল পোলনা পদাোনদার  চদ তার প্রচত সরাসচর অপমান না েলর পস্রফ অর্োর 

 ার্ পদখা ়ে, ইলে েলর তালে দােঁড়ে েচরল ়ে রালখ, তারও পোলনা প্রচতর্াদ েরলত পারলর্ 

না, অনে পদাোলন িলল  ালর্।  র্ণবচর্লিলষর পোলনা স্পটির প্রমাণ প্রতালপর পিালখ পলড়েচন, 

চেন্তু অন ুর্ েলরলেন, পসটা িাপা  ালর্ অলনলের মলধে আলে।  পসটা অস্বা াচর্েও পতা 

ন ়ে।  োললার পিল ়ে ফসবা পলালেরা সর্ জা ়েগালতই পতা পর্চব খাচতর পা ়ে।  

  

আজ প্রতাপ রু্ঝললন, চনলজর পদলব পেলেও পতা সর্সম ়ে সর্ চেেুলত অিংব পনও ়ো  া ়ে 

না।  রাো ়ে পোলনা গণ্ডলগাল হলল আজোল সর্াই পরামবব পদ ়ে, ওলত মাো গচলও না।  

পালবর র্াচড়ের এেটা পেলল র্খাচম েরলল তাচেল ়ো না তার চদলে, তালে চেেু র্ললত 
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প ও না, র্ললত পগলল চনলজর মান নটির হলর্।  এইসর্ র্োপার চনল ়ে র্ড়েলজার খর্লরর 

োগলজ চিচঠ পলখা  া ়ে।  

  

প্রতাপ  ার্ললন, চতচন নন, অনে এেজন প্রতাপ মজুমদার, চ চন পিল ়েচেললন চনলজর স্ত্রী-

পুত্র-পচরর্ারলে সাধেমতন স্বােন্দে চদলত, র্াস্তুিুেত হল ়ে, তপচত্রে সম্পচত্ত পেলে র্চিত 

হল ়েও প  মানুষচট অচতচরক্ত পচরশ্রম েলর অেব উপাজবন েলরলেন, পেলললমল ়েলদর 

পলখাপড়ো চবচখল ়েলেন, সৎ োোর পিটিরা েলরলেন, োরুর োলে মাো নীিু েলরনচন, পসই 

মানুষচট আজ িরম এো।  পেলললমল ়েরা পেউ োলে োলে না, তালদর এখন চনজস্ব জীর্ন 

আলে।  পাড়োর পলাে র্া অল্প পিনারা খাচনেটা সম্ভ্রলমর সলে র্লল, আপনার পেলল পতা 

আলমচরো ়ে োলে? চেলসর জনে এই সম্রম? চতন-িার র্ৎসর অতর পসই পেলল এেটা 

েোলমরা র্া পরচডও র্া চেেু চর্লদবী পারচফউম চনল ়ে আসলর্, তার টুে পপস্টটা পদলখও 

অনেরা র্ললর্, আহা েী সুন্দর! মালঝ মালঝ চন ়েমরক্ষার জনে চিচঠ র্া চেেু টাো পাঠালর্।  

পসই প্রতাপ মজুমদার আজ এে ও ণ্ডার হালত ধাক্কা পখল ়ে রাোর নদবমার পালব শুল ়েচেল, 

তালে পেউ পিলন না, ওইটাই তােঁর প াগে স্থ্ান।  

  

হোেঁ।  অনে প্রতাপ মজুমদার, চতচন নন।  এখন তােঁর চেেুলতই চেেু  া ়ে আলস না।  

  

প্রতাপ পটর পালেন না, তােঁর গাল পর্ল ়ে টপ টপ েলর জল গড়োলে খার্ালরর োলা ়ে।  

র্ারর্ার এেটা েোই মলন পড়েলে, আমালে এখন আর োরুর পোলনা প্রল ়োজন পনই, 

আচম অপ্রল ়োজনী ়ে, আচম অপ্রল ়োজনী ়ে! 

  

দপ েলর আললা জ্বলল উঠললা।  এখন এই আললাটারও প ন পোলনা প্রল ়োজন চেল না।  

সর্ চেেু পেমন প ন েোটেোট েরলে এই আললালত।  এখন পলালে ঘুমালর্, এখন আললা 

না।  োেললও িলল।  প্রতালপর মতন ে’জনই র্া এখন পজলগ োলে? সলন্ধর সম ়ে, প -

সম ়েটা স ে মানুষ র্ই-টই পলড়ে, গান-র্াজনা শুনলত িা ়ে, পসই সমল ়েই অন্ধোলর হাত 

গুচটল ়ে র্লস োেলত হ ়ে।  পসই সম ়ে অন্ধোর রাো ়ে অলনে চেেু ঘলট  া ়ে।  
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প্রতাপ এর্ার খাও ়োর পিটিরা েরললন।  সর্টাই তােঁর পতলতা লাগললা।  চতচন এে ঝটো ়ে 

পপ্লট, র্াচটগুললা পফলল চদললন মাচটলত, চনেিতার মলধে পর্ব পজালর ঝনঝন ব্ হললা, 

এেটা দুলটা পপ্লট  াঙললা।  প্রতাপ এেদষচটিরলত তাচেল ়ে রইললন চর ল ারটার চদলে।  

  

এেটু পলরই চতচন  ার্ললন, এই রাগ পতা তােঁর ন ়ে, অনে প্রতাপ মজুমদালরর।  প -

পলােচট মূলখবর মতন সারাজীর্ন পখলটখুলট শুধু এেটা পচরর্ার গলড়ে তুললত পিল ়েচেল, 

র্ষহত্তর পচরলপ্রচক্ষলত চনলজর  ূচমোর েো চেেু  ালর্চন।  চনলজর পচরর্ালরর মানুষজলনর 

োলে তার অলনে চেেু প্রতোবা চেল র্ললই এখন তার মলধে চর্রাট র্েেবতালর্াধ ও হতাবা 

আসা সম্ভর্।  মূখব।  মূখবই পতা পস।  আজোলোর চদলন পেলললমল ়েরা চে োলে োেলত 

পালর সর্ সম ়ে।  এেটা পেলল পগলে অপঘালত, পস পর্েঁলি োেললও েী রেম হলতা পে 

জালন! অনে পেলল তার োলজর সুচর্লধর জনে চর্লদলব োলে, পস এখন চনলজর পচরর্ার 

গড়েলর্, পসটাই পতা স্বা াচর্ে, পস র্াপ-মালে চনল ়ে সর্বক্ষণ মাো ঘামালর্ পেন? পস্নহ-

মমতা অলনেটা জললর মতনই স্বা াচর্ে ালর্ই চনম্নগামী।  

  

প্রতাপ পমলঝ পেলে র্াসনপত্রগুললা আর্ার েুলড়োললন।  আর এেটা েো তােঁর মলন 

পড়েললা।  অন্ধোলরর মলধে এেটা পলাে টিব পজ্বলল উলটাচদলের পদাোন পেলে তােঁর হাত 

ধলর তুললত এলসচেল।  এইরেম পলােও পতা আলে।  পেউ ধাক্কা পমলর পফলল পদ ়ে, পেউ 

হাত ধলর পতালল।  চতচন ওই চিতী ়ে র্েচক্তচটর  ূচমোটা পতা অনুসরণ েরলত পালরন।  

  

সর্ র্াচত চনচর্ল ়ে, চর ল ারটা র্াচললবর তলা ়ে পরলখ প্রতাপ শুল ়ে পড়েললন।  চতচন আর 

আলগোর প্রতাপ মজুমদার নন, এই প লর্ হৃটির পর্াধ েরললন খাচনেটা।  

  

পরচদন ঘুম  াঙললা পর্ব পদচরলত।  পোলনা তাড়ো পনই অর্বে।  নানু এখলনা আলসচন, চতচন 

চনলজই িা েলর চনললন।  খর্লরর োগজ নীলি চদল ়ে  া ়ে, পসটা আনলত চগল ়ে চসেঁচড়ে  াঙার 

সম ়ে চতচন পটর পপললন, তার বরীরটা ়ে পতমন  ুত পনই।  রু্লের মলধে এেটা িাপ িাপ 

 ার্।  মালঝ মালঝ খুেখুে েলর োচব আসলে।  পিারা ঠাণ্ডা পললগ পগলে পর্াধহ ়ে।  চনলজর 
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বরীর খারালপর র্োপারটা চতচন গুরুত্ব পদন না, চর্লেললর চদলে এের্ার ব্লাড পপ্রবারটা 

পিে েরালর্ন  ার্ললন।  

  

িা খাও ়োর খাচনে পলরই অচল এলস উপচস্থ্ত।  পস ঝলমলল ালর্ পহলস র্লললা,  াদর্পুর 

ইউচন াচসবচটলত আমার এেটা োজ আলে, এচদলে আসলত আসলত তাই  ার্লুম, 

পতামার র্াচড়েলত এেটু িা পখল ়ে  াই।  র্োলিলালরর জীর্ন পেমন লাগলে, প্রতাপোো? 

  

প্রতাপও মুিচে হাসললন।  অচলর অজুহাতটা হ ়েলতা সচতে ন ়ে।  অচল প  শুলনলে মমতা 

হচরিালর পগলেন, প্রতাপ এেলা রল ়েলেন, পসই জনে অচল তােঁর খর্র চনলত এলসলে।  

অচলর এইসর্ চদলে তীক্ষ্ণ নজর।  

  

অচল র্লললা, নানু পোো ়ে? পতামার িা পে র্াচনল ়ে চদল? 

  

প্রতাপ র্লললন, আচম রু্চঝ িা েরলত পাচর না? আমালে এত অপদােব  াচর্স! দোখ, 

পতালে পেমন িা র্াচনল ়ে খাও ়োচে।  আর চে খাচর্, র্ল? আচম  াললা ওমললটও র্ানালত 

পাচর।  

  

অচল র্লললা, োে আর ওমললট লাগলর্ না।  আচম পখল ়ে এলসচে।  

  

োেঁলধর পঝালা র্োগ পেলে পস এেটা চটচফন পেৌলটা র্ার েলর র্লললা, এলত এেটু আতার 

পাল ়েস এলনচে পতামার জনে।  তুচম চমচটির খাও না র্ললল িললর্ না, এটুেু পতামা ়ে পখলত 

হলর্।  রু্চল পর্েঁলধলে োল রাচত্তলর।  রু্চল নানারেম রা্ন া খুর্  াললা পালর, জালনা পতা? 

  

প্রতাপ র্লললন, চঠে আলে, খালর্া।  আতার পাল ়েস? েখলনা খাইচন।  

  

অচল আর এেটা োগলজর র্াি র্ার েলর, এলত আলে েল ়েেটা চিলেন পোচটজ।  টাটো।  

আজ সোললই র্ানালনা হল ়েলে।  

  

প্রতাপ চজলেস েরললন, আর েী েী এলনচেস? 
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অচল র্লললা, োেীমা পনই, র্াচড়েটা  ীষণ খাচল খাচল লাগলে।  ও হোেঁ, রু্চল র্লল চদল ়েলে, 

এই বচনর্ার ওর গালনর পপ্রাগ্রামটা পদখালর্ চট চ -লত, তুচম পদলখা।  

  

প্রতাপ র্লললন, পদখলর্া।  এমচনলত চট চ  পখালাই হ ়ে না, মমতাই ওসর্ পদলখ, চেন্তু 

রু্চলর গান অলনেচদন শুচনচন।  হোেঁলর, রু্চল এেচদন আমার োলে পখলত পিল ়েচেল।  নান ু

আজ পেলে োেলর্।  পতারা োল দুপুলর আমার এখালন পখলত আ ়ে না! আচম র্াজার 

েরলর্া, নানু খুর্ খারাপ রােঁলধ না, ইলে েরলল তুই আর রু্চলও এখালন এলস চেেু রােঁধলত 

পাচরস, পর্ব চপেচনলের মতন হলর্।  

  

অচল র্লললা, এই পর, তুচম আলগ র্ললল না? আচম প  আজ চর্লেললর পট্রলন ঝাড়েগ্রাম 

 াচে, সর্ চঠে ঠাে হল ়ে পগলে।  

  

–হঠাৎ ঝাড়েগ্রাম  াচর্ পেন? 

  

–চর্নপুলর পেৌচবে পমপম োলে না? ওলদর োলে প লত হলর্।  পমপম খর্র পাচঠল ়েলে।  

  

–পেৌচবে ওই গ্রালমর ইস্কুললই রল ়ে পগল? ও চদলে অনে পোলনা  াললা োজ টাজ পপলত 

পারলতা না? 

  

–প্রতাপোো,  ার প খালন  াললা লালগ, পস পসখালনই োেলর্।  ওরা দু’জলন ওখালন 

পর্ব মজালস আলে।  

  

–এখনও রু্চঝ পচলচটেোল অোেচটচ চট িাচলল ়ে  ালে ওচদলে? 

  

–ওই প  র্ললুম না,  ার  া  াললা লালগ, পস পসটাই েরলর্! 

  

প্রতাপ রা্ন াঘলর এলস িা র্ানালত লাগললন, অচল তােঁর পালব দােঁচড়েল ়ে গল্প েরলত 

লাগললা।  প্রতাপ লক্ষ েরললন, এেটু প ন পরাগা হল ়েলে অচল, চেন্তু তার মুলখ পোলনা 
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মাচলনে পনই।  পমল ়েটা চে সুলখই আলে? অচললে েখলনা মন-মরা অর্স্থ্া ়ে পদলখনচন 

চতচন।  

  

 াদর্পুর চর্শ্বচর্দোলল ়ের অজুহাতটা পর্াধহ ়ে এলের্ালর চমলেে ন ়ে।  িা খাও ়োর পর অচল 

িলল  াও ়োর জনে র্েে হল ়ে পড়েললা।  প্রতালপর খুর্ ইলে অচল আর এেটু োেুে।  অচলর 

উপচস্থ্চতলত প ন র্াচড়েটা  লর পগলে।  

  

র্সর্ার ঘলরর পদও ়োলল পোচরস পেলে চেলন আনা এেটা পরমোশুলটর েচর্ র্ােঁধালনা, 

পসটা এেটু পর্েঁলে পগলে, অচল পসাজা েলর চদল ়ে র্লললা, প্রতাপোো, আচম তাহলল 

 াই? লক্ষ্মী হল ়ে পেলো, োেীমা পনই র্লল তুচম প ন  তখুবী অচন ়েম েলরা না।  চঠে 

সমল ়ে খালর্।  

  

–তুই ঝাড়েগ্রাম পেলে েলর্ চফরচর্? 

  

–আমার এখন েললজ েুচট, হ ়েলতা চদন সালতে োেলর্া, এেটু পর্চবও হলত পালর।  

পমপলমর বরীর  াললা না জালনাই পতা! 

  

–হোেঁ পর অচল, তুই আমার খর্র চনচর্, পমপলমর পসর্া েরলত  াচর্,  ার  খন অসুচর্লধ 

হলর্ পতালে পদৌলড়ে প লত হলর্, এসর্ পতা রু্ঝলুম, চেন্তু পতার েো পেউ  ালর্? 

  

–পেন  ার্লর্ না পেন? অলনলেই  ালর্।  তুচম  ালর্া না? 

  

–অচল, এেটা সচতে েো র্লচর্? চর্ল ়ে পতা েরচল না, চেন্তু তুই োরুলে  াললা র্াচসস 

না? পসরেম পেউ পনই? 

  

অচল মুখ চফচরল ়ে, খুর্ প ন অর্াে হর্ার  ার্ েলর র্লললা,  াললার্াসার পেউ পনই? েী 

র্ললো তুচম? আচম পতামালে  াললার্াচস, র্ার্ালে  াললার্াচস, পেৌচবেলে  াললার্াচস, 

অনুপম, তপন, র্ার্লুদালেও  াললার্াচস।  আমার চে  াললার্াসার পলালের অ ার্? 

আরও আলে।  
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–তুই র্ার্লুর নামটাও র্লচল? তার সলে পতার পদখা হ ়ে না েত র্চ্ের… 

  

– াললার্াসলত পদালষর েী আলে? পদখা না হললও  াললার্াসা  া ়ে।  তলর্, সর্লিল ়ে পর্চব 

 াললার্াচস পবৌনেলে।  

  

–ওিঃ, পতার মাো পেলে এখনও পসই  ূত  া ়েচন? তুই আজও পসই পেললমানুষচটই রল ়ে 

পগচল! 

  

পিাখ পগাল পগাল েলর দুটুিরচমর  চেলত অচল র্লললা, পতামালে আর এেটা পগাপন েো 

র্চল, প্রতাপোো।  পবৌনেলে আচম  চদও চর্ল ়ে েচরচন, তরু্ মালঝ মালঝ পস রাচত্তলর 

আমার পালব চর্োনা ়ে শুল ়ে োলে।  

  

অচল পর্ব পজালর পহলস উঠলতই প্রতালপর ইলে হললা তার হাত ধলর র্ললত, অচল, তুই 

এখুচন িলল  াসচন।  আর এেটু োে।  

  

চেন্তু মুখ ফুলট পসটা র্লা পগল না।  চতচন অচলর সলে সলে চসেঁচড়ে চদল ়ে পনলম এললন 

এেতলা ়ে।  প্রতালপর রু্েটা টনটন েরলত লাগললা অচলর জনে।  অচল েল ়েেচদন 

েলোতা ়ে োেলর্ না, এখন েলোতাটা তােঁর আরও ফােঁো মলন হলর্।  

  

অচল এচগল ়ে পগল র্াস স্টলপর চদলে, প্রতাপ পদখললন নানু চফরলে, অচলর সলে পস পতা 

দােঁচড়েল ়ে েো র্ললে।  সদর দরজাটা পখালা পরলখ প্রতাপ ওপলর উঠলত লাগললন।  

  

হঠাৎ তােঁর পা দুলটা প ন অসাড়ে হল ়ে এললা, চতচন এে পা এে পা েলর উঠলত প ন প্রিুর 

পচরশ্রম েরলেন।  রু্েটা প ন পফলট প লত িাইলে।  চেেু এেটা পর্চরল ়ে আসলত িাইলে 

রু্ে পেলে।  চতচন পেলম দােঁচড়েল ়ে র্োপারটা রু্ঝর্ার পিটিরা েরললন।  এরেম তােঁর েখলনা 

হ ়েচন আলগ।  এটা এেটা র্ড়ে রেলমর অসুখ? চতচন অসুস্থ্ হল ়ে চর্োনা ়ে পলড়ে োেলর্ন? 
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প্রতালপর মলন পড়েললা, চর্োনা ়ে র্াচললবর তলা ়ে চর ল ারটা আলে।  প  প্রতাপ 

মজুমদার হাজরা পরালড এেটা গুণ্ডার ঘষণার ধাক্কা ়ে নদবমা ়ে পলড়ে শুল ়ে চেল, তার পলক্ষ 

অসুস্থ্ হল ়ে চর্োনা ়ে পলড়ে পেলে অলনের পসর্া পনও ়ো মানা ়ে না।  পস অচধোর তার পনই।  

  

প্রতাপ েুলট ওপলর উঠলত পগললন, এেটুও না উলঠ চতচন পলড়ে পগললন চসেঁচড়েলত।  পড়েলত 

পড়েলত চফসচফস েলর চতচন ডােললন, অচল, অচল… 

৭ টুিং েলর এেটা ব্ হলতই 

টুিং েলর এেটা ব্ হলতই অতীন মুখ তুলল ওপলর তাোললা।  আসনর্ন্ধনী আটলে পনর্ার 

ও ধূমপান চনলষলধর চনলদবব জ্বলল উলঠলে।  এর মলধেই এলস পগল পডন ার? েী েলর প  

সম ়েটা পেলট পগল, অতীন পখ ়োলই েলরচন।  চর্মালন উলঠই পস ফাইল খুলল অচফলসর 

োগজপলত্র ডুর্ চদল ়েচেল।  নতুন চেেু প  পড়োর আলে চেিংর্া চেেু তেে মুখস্থ্ েলর রাখা 

দরোর তা ন ়ে।  এই চবক্ষাটা পস তার সহেমবী চজচম গারনালরর োে পেলে চনল ়েলে, 

অচফলসর পোলনা গুরুত্বপূণব োজ েরলত পগলল সর্ সম ়ে মাো ়ে ঐ চিতাটাই রাখলত হ ়ে, 

অনে পোলনা চিতার স্থ্ান চদলত পনই, তালত প্রচতপক্ষলে ঘাল ়েল েরার জনে চক্ষপ্রতা র্ালড়ে।  

গত পােঁি চদন ধলর পস প্রলতেে সলন্ধলর্লা আোলব উড়েলে।  চদলনর পর্লা এে বহলর, 

রাচত্তরটা অনে বহলর।  

  

ফাইলটা র্ন্ধ েলর পস হাত-সুটলেলব রাখললা।  চর্মান াত্রা তার োলে এমনই এেলঘল ়ে 

প  পস সহ াত্রীলদর চদলেও তাো ়ে না।  পস জানলা চদল ়ে র্াইলরটা পদখললা।  নীলি 

পডন ার নগলরর আললার আলপনা পদখা  ালে।  অতীন এর আলগ পডন ালর আলসচন।  

এর্ালরও না-আসার মতন।  এই েললারালডা রালজের গ ীর অরণোনী ও পর্বলতর পসৌন্দ ব 

চর্শ্বচর্খোত, পিাদ্দ হাজার চফলটর ওপর তুষারম ়ে পাহালড়ের মলধে চদল ়ে হাই ওল ়ে আলে 

এখালন, চেন্তু অচফলসর োলজ এলল পেউ পস সর্ পদলখ না।  অতীন পডন ার বহলরর 

ডাউন টাউন োড়ো চেেুই পদখলর্ না।  এলদলবর সর্ র্ড়ে বহলরর ডাউন টাউন প্রা ়ে এেই 

রেম পিাখ ধােঁধালনা অেি েষচত্রম।  েিংচক্রট, ইস্পাত ও োলির  লেোিার।  
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হচললড ইন পহালটলল রাচত্র  াপন, সোল চঠে সালড়ে ন’টা ়ে এে োরখানার দু নম্বর 

সালহলর্র সলে সাক্ষাৎোর চনচদবটির হল ়ে আলে, পসই আললািনা মধোহল াজ প বত গড়োলর্।  

তারপর আর এেজলনর সলে িুচক্তপলত্রর খসড়ো চনল ়ে আললািনা।  পােঁিটা দলব আর্ার 

চর্মান ধরলত হলর্ চনউ পমচিলোর সান্টা পফ-লত  ার্ার জনে।  পোম্পানীর দূত হল ়ে 

অতীনলে চর্চ ্ন  োরখানা ়ে ঘুরলত হলে।  পোম্পাচন তালে রু্লমরািং-এর মতন েুেঁলড়ে 

চদল ়েলে, চঠে চঠে জা ়েগা ়ে আঘাত েলর তালে চফরলত হলর্ পসামর্ালরর মলধে।  এর 

মলধে তালে এেটুও মিোলল িললর্ না।  

  

 ুল েলর অতীন চসগালরট ধরালত  াচেল, পোলেটটা পরলখ চদল জোলেলটর পলেলট।  

চসদ্ধােব চসগালরট পেলড়েলে, র্নু্ধরা আরও অলনলে পেলড়ে চদল ়েলে, অতীন পারলে না।  জরুচর 

োলজর পটনবালন ধূমপান আরও পর্লড়ে  া ়ে।  অনেমনস্ক ালর্ পস এের্ার পদলখ চনল টাই-

এর চগটটা।  আজ সারাচদন পস এতই র্েে চেল প  খর্লরর োগজ পড়োর সম ়ে পা ়েচন।  

এখনও চতন িার চমচনট সম ়ে আলে, পস তুলল চনল লস এলিচলস টাইমলসর পগাোটা।  

প্রেম পষষ্ঠা ়ে পিাখ রু্চলল ়ে চনল দ্রুত।  অলনেচদলনর অল েস, আলগই পদলখ পন ়ে 

 ারতর্লষবর পোলনা খর্র আলে চে না।  পনই, প্রা ়ে পোলনাচদনই োলে না।  না োেললই 

চনচশ্চত লালগ।  পোলনা র্ড়ে রেলমর দুঘবটনা, খুলনাখুচন র্া দুিঃসিংর্াদ পেলে পদবটা তাহলল 

অতত এেচদলনর জনে মুক্ত আলে।  

  

পষচের্ীটা ইদানীিং পোট হল ়ে আসলে, চেন্তু ইচি ়ো এখান পেলে অলনে, অলনে দূলর।  

  

েল ়েেচদন ধলরই এখানোর োগজগুললা পপালোি চনল ়ে খুর্ পমলত উলঠলে।  পোট্ট এেটা 

পদব, তালে চনল ়ে িার েলম পহড লাইন।  পসখানোর শ্রচমেরা সরোর-চর্লরাধী 

আলন্দাললন উত্তাল হল ়ে উলঠলে, পসই েচর্ও প াগাড়ে েলরলে এরা।  পপালোলির শ্রচমেলদর 

দাচর্-দাও ়ো চনল ়ে অোলমচরোনলদর েত মাোর্েো আর দরদ! অতীন পঠােঁট পর্েঁচেল ়ে 

হাসললা।  
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অতীলনর মলন পড়েললা চজচম গারনালরর েো।  অচফলসর এই সহেমবীচটর সলেই অতীলনর 

সর্লিল ়ে পর্চব র্নু্ধত্ব।  অর্বে প্রা ়েই তার সলে খুর্ তেবাতচেব, ফাটাফাচটও হ ়ে।  চজচম 

ইলে েলর অতীনলে মালঝ মালঝ খুেঁচিল ়ে পদ ়ে।  চেেুচদন আলগ এখানোর োগলজ 

উচড়েষোর োলাহাচণ্ডলত দুচ বলক্ষ মানুষ মরার সিংর্াদ পর্চরল ়ে চেল।  চজম র্ললচেল, ওচটন, 

দু’ র্ের আলগ চেউর্ার োনেুন বহলর চর্শ্ব খাদে সলম্মললন প াগ চদলত পতামালদর প্রাইম 

চমচনস্টার ইচন্দরা গান্ধী এলসচেললন মলন আলে? পসখালন চতচন র্ললচেললন,  ারলত এখন 

 লেটির খাদেবসে জ্া ়ে,  ারত আর োরুর োলে খালদের জনে চ চখচরর মতন হাত 

পাতলর্ না! আমালদর এখালন চট চ  ইন্টারচ উলতও চতচন পস েোই চরচপট েলরচেললন।  

উচন চে তা হলল চমেোর্াদী? এখনও পতামালদর পদলব না-লখল ়ে মানুষ মলর, এখলনা 

েলোতার রাো-ঘালট পখলত-না-পাও ়ো পলালেরা শুল ়ে োলে পেন? অতীন ইচন্দরা 

গান্ধীর সমেবে ন ়ে।  রাজনীচত  ারা েলর তারা প্রলতেলেই পতা চমলেে েো র্লল।  খালদের 

উৎপাদন  লেটির হললও পদলবর র্হু মানুলষর ক্র ়ে ক্ষমতা পনই।  খাদে পতা চর্নামূললে 

পদও ়ো হ ়ে না।   ারলতর গ্রামািলল পোচট পোচট  ূচমহীন শ্রচমলের পোলনা োজ োলে 

না র্েলর চতন িার মাস।  পোলনা উপাজবন না োেলল তারা খাদে চেনলর্ েী চদল ়ে, তাই 

তারা না পখল ়ে োলে।   ারত রাষ্ট্র এখলনা এইসর্ মানুষলদর োজ চদলত পালরচন।  

  

চেন্তু চর্লদলব োেলল প্রলতেেলেই খাচনেটা রাষ্ট্রদূলতর  ূচমো পালন েরলত হ ়ে।  ইচন্দরা 

গান্ধীলে  তই অপেন্দ েরুে অতীন, চেন্তু পস েো পস চজচমলে র্ললর্ পেন? েূটধনচতে 

িালল ঘুচরল ়ে চফচরল ়ে প্রলশ্নর উত্তর পদও ়োও স্ব ার্ ন ়ে অতীলনর।  তার  াষা ়ে নম্রতা 

েম, ব্গুচল উগ্র ও ধারাললা।  চজচমলে পস র্ললচেল, ইচি ়ো চিরোলই গচরর্ পদব, 

পসখানোর মানুষলদর প্রালণর মূলে পনই, তালদর চনল ়ে পতামার মাো না ঘামাললও িললর্।  

চেন্তু চনউ ই ়েেব বহলরও চ চখচর োলে পেন র্ললা পতা? এই সিালহর চনউজ উইে পদলখা, 

চনউ ই ়েলেব প্রলতেে রালত েতজন  র্ঘুলর রাো ়ে শুল ়ে োলে, তার এেটা চরলপাটব 

পর্চরল ়েলে! 
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চর্মানচট  ূচম স্পবব েলরলে, এরপর দরজা খুললত চেেুটা সম ়ে লাগললও সর্াই সলে 

সলে উলঠ দােঁড়ো ়ে।  একু্ষচন পর্রুলনা  ালর্ না পজলনও প ন আর দু’ এে চমচনট তধ ব ধলর 

োেলত পালর না।  এই সদা র্েেতার পদলব োেলত োেলত অতীলনরও পসই অল েস হল ়ে 

পগলে।  চর্মানর্ন্দলর পেউ তালে প্রতুেৎগমন েরলত আসলর্ না।  পস প্রশ্নই ওলঠ না।  তরু্ 

প্রলতেের্ার পপ্লন পেলে পনলম চ লড়ে  চতব িাতালচটলত এলস অতীন এের্ার উৎসুে ালর্ 

মুখ তুলল পদলখ।  েতজন হাসলে, পেউ পেউ হাতোচন চদলে, পেউ পঠােঁলট আঙুল চদল ়ে 

েুেঁলড়ে চদলে।  িুমু, এরা পেউ অতীনলে পিলন না।  

  

পডন ালর এর্িং োোোচে অতীলনর দু’ এেজন পচরচিত র্েচক্ত অর্বে আলে।  এই বহলরই 

োলে আচর্দ পহালসন, র্হু র্ের আলগ পেমচেলজ এর সলে এে র্াচড়েলত োেলতা অতীন, 

এখনও প াগাল াগ আলে।  এই র্ািংলালদবী পেললচট উ্ন চত েলরলে খুর্, এখালন আচেবলটক্ট 

চহলসলর্ তার নাম েচড়েল ়েলে, পস র্ড়ে র্ড়ে আোব ঝাড়ে র্াচড়েগুচলর নেবা র্ানা ়ে।  আচর্দ 

খুর্ র্নু্ধর্ৎসল, তার স্ত্রীর হালতর রা্ন া চর্শ্বচর্খোত।  আর আলে এেটু দূলর পর্ালডার 

বহলর শুল ন্দু দত্ত ও তার স্ত্রী চর্বাখা।  অতীলনর স্কুল জীর্লনর র্নু্ধ শুল ন্দু এখন মে র্ড়ে 

অধোপে, ওখানোর চর্শ্বচর্দোলল ়ের সাল ়েন্স ফোোলচটর পহড, আর চর্বাখার সলে 

বচমবলার এত  ার্ প  অতীলনর এখালন আসার খর্র পপলল ওরা পজার েলর অতীনলে 

পহালটল পেলে র্াচড়েলত ধলর চনল ়ে প ত।  

  

অতীন োরুলেই খর্র পদ ়েচন।  পস পতা পর্ড়োলত আলসচন, পস এলসলে োজ চনল ়ে।  খুর্ 

েচঠন োজ।  চর্জলনলসর সলে পপ্লজার পমবালনা  া ়ে না।  অতীলনর অচফলসর চঠে এেধাপ 

ওপলরর েতবা রর্াটব মোেেরচমে এের্ার তালে এেটা প্রল ়োজনী ়ে উপলদব চদল ়েচেল।  

পস র্ললচেল, জালনা পতা, প্রচতচট সিালহরই দুচট  াগ আলে।  পােঁি আর দুই।  পােঁিচদন 

োজ, দু’ চদন েুচট।  পােঁিচদন তুচম এেরেম, দু’ চদন তুচম আলাদা মানুষ।  এই দুলটালে 

েক্ষলনা এেসলে পমবালর্ না।  বচন রচর্র্ালর তুচম র্াচড়েলত র্লস অচফলসর োজ েরলর্ 

না, অচফলসর েো চিতাও েরলর্ না।  আমার পতা এই দুচট চদন পচরর্ালরর জনে 

উৎসগবীেষত।  আচম র্াগান েচর, তার োচট, পেলললমল ়েলদর সলে সম ়ে োটাই, প্রচতলর্বী 
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র্া র্নু্ধলদর সুখ দুিঃলখর খর্র চনই।  তুচম ই ়োিং মোন, পতামরা অনেরেম ফুচতব-ফাতবা 

েরলত পালরা এই দুলটা চদন।  চেন্তু র্াচে পােঁিচদন তুচম-আচম পোম্পাচনর ক্রীতদাস।  

পোম্পাচন পতা পসইজনেই মাইলন চদলে, তাই না? প্রাতরালবর সম ়ে পেলে রাচত্তলর শুল ়ে 

আললা পনর্ালনা প বত পতামালে োলজর েোই চিতা েরলত হলর্।  এমন চে স্বলনও তুচম 

অচফলসর পলােজনলদর পদলখ পফললর্।  আর এেটা েো! অচফলসর োলজর র্োপালর 

র্াইলরর পোলনা পাচটবর সলে  চদ পতামার জরুচর পোলনা েোর্াতবা োলে, তা হলল আলগর 

রাচত্তরটা অতত সাত ঘণ্টা ঘুচমল ়ে পনলর্।  পস রালত্র পচরচমত মদেপান এর্িং ঘুলমর র্চড়ে 

পসর্ন র্ািনী ়ে।  রাচত্র জাগরলণ মন িিল োলে।  আলগর রালত্র তুচম  চদ অনে পলােজলনর 

সলে পর্চব গল্পগাো েলরা, তা হলল পলরর চদনও মলনর মলধে পসইসর্ েোর পরব পেলে 

 া ়ে, োলজর েোগুচল সর্  োসমল ়ে চঠেঠাে মলন পলড়ে না।  সর্লিল ়ে র্ড়ে েো, 

প্রচতপলক্ষর মনেত্ত্ব চঠে মতন অনুধার্ন েরা, পসই জনে পতামার মচেষ্কটা সর্ সম ়ে 

এোগ্র েলর রাখা উচিত।  অচফলসর স্বালেব তুচম  চদ প্রচতপক্ষলে ঘাল ়েল েরলত িাও, তা 

হলল আলগর রালত্র জমাট সাত ঘণ্টা খুম অর্বে প্রল ়োজনী ়ে।  

  

এখন প্রলতেেচদনই অতীনলে জরুচর েোর্াতবা িালালত হলে, প্রচতপক্ষলে ঘাল ়েল েরার 

েো মলন পরলখ।  রর্াটব মোেেরচমলের উপলদব চবলরাধা ব েলর পস প্রলতেে রালতই 

ঘুলমর র্চড়ে খালে, সোলল বরীরটা পর্ব ঝরঝলর োলে।  চর্মানর্ন্দর পেলে পর্চরল ়ে 

অতীন এেটা টোচি পনলর্।  বষেলার্দ্ধ পহালটলগুচলর সর্ জা ়েগালতই ঘর এেরেম, 

র্ের্স্থ্া সমান।  দু পপগ সুরা, হালো আহার ও ঘণ্টােল ়েে চট চ  পদখা, তারপর ওষুধ 

পখল ়েই ঘুম।  আজ সলন্ধলর্লা তার আর চেেুই েরার পনই।  পােঁিচট বহলরর অচ  ালনর 

মলধে চতনচটলতই অতীন সােবে হল ়েলে, এখন প বত তার পচরেল্পনা অনু া ়েী সর্ িললে 

চঠেঠাে, আর দুচট পোম্পানীর মাচলেলদর চঠেমতন তার র্ক্তর্ে পর্াঝালত পারললই 

অতীন চর্জ ়েীর মতন চফরলর্ চনউ ই ়েলেব।  

  

অলনেচদন আলগ অতীন এেটা চফল্ম পদলখচেল, নাম, ‘দে মোন ইন দা পগ্র োলনল সুট’।  

এমন চেেু উচ্চালের চফল্ম ন ়ে।  তরু্ পসটা অতীলনর মলন দাগ পেলট আলে।  না ়েে পগ্রগচর 
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পপে।   ুদ্ধ পরর্তবী োলল এলদলব মাঝাচর িােুচরজীর্ীরা সর্াই পগ্র োলনল সুেট পরলতা।  

হালত েীফ পেস চনল ়ে ঐ পপাবাে পরা হাজার হাজার মানুষ পট্রন পেলে পনলম  ূগ ব ফুলড়ে 

উলঠ আসলতা চনউ ই ়েেব বহলর।  তারপর অচফলসর চদলে পোটােুচট।  সারাচদন ধলর তালদর 

োজ প ন মে র্ড়ে এেটা িাোর পোট পোট পপলরলের মতন।  তালদর আলাদা পোলনা 

িচরত্র পনই।  সলন্ধর পর র্াচড়ে চফলরও এেই রুচটন র্াধা জীর্ন।  প্রেলমই খাও ়ো, তারপর 

র্উ র্াচ্চালদর সলে দু িারলট টুচেটাচে েো, তারপর চট চ  পদখলত পদখলত হাই পতালা।  

ঐ রেম এেজন মানুষ পগ্রগচর পপগ।  চেন্তু অচফলস চেিংর্া র্াচড়েলত হঠাৎ হঠাৎ চর্দুেৎ 

িমলের মতন তার মলন পলড়ে প ত চিতী ়ে মহা ুলদ্ধর সম ়েোর টুেলরা টুেলরা ঘটনা।  

অনোনে সমেব আলমচরোনলদর মতন তালেও  ুলদ্ধ প লত হল ়েচেল।  নমবাচণ্ড উপেূলল পস 

এেচদলন ঠাণ্ডা মাো ়ে এেুবজন নারী-পুরুষলে খুন েলরচেল গুচল িাচলল ়ে।  এের্ার 

এেটা োমালনর পবললর গলতবর মলধে পলড়ে চগল ়ে পস দুচট জামবান চেলবালরর মুলখামুচখ 

হ ়ে, অচত তৎপরতা ়ে পর্ ়েলনট িাচলল ়ে পস দু’জনলেই পগেঁলে পফললচেল মাচটলত।  মালঝ 

মালঝই তার পিালখ প লস ওলঠ পসই মষতুেোতর চেলবার দুচটর মুখ।  এখন পগ্র োলনল 

সুেট পরা এই অচফস েমবিারীচটলে পদলখ পেউ রু্ঝলতই পারলর্ না, পস এেজন েতর্ড়ে 

খুনী।  পস এখন আর পােঁিজলনর মতনই, অচফলস োলজর সুনাম আলে, র্াচড়েলত পস 

দাচ ়েত্ববীল স্বামী ও দুচট পেলললমল ়ের পস্নহম ়ে চপতা।  

  

অতীলনর পপাবাে অর্বে ধূসর ন ়ে।  পস পলর আলে এেটা হালো নীল রলঙর স্ট্রাইপড 

সুেট।  পস চেেুটা লম্বা র্ললই স্ট্রাইপ পেন্দ েলর, তালত আরও এেটু লম্বা পদখা ়ে।  র্হু 

র্ের ঠাণ্ডার পদলব োোর জনে তার রিং পর্ব ফসবা হল ়েলে।  অর্বে তাহললও এলদলব 

পেউ তালে পশ্বতাে র্লল মলন েরলর্ না, র্ড়েলজার চমচশ্রত পমেচসেোন  ার্লত পালর।  

এখনও তার মাোর িুল সমেই োললা।  এই পপাবাে ও গাম্ভী বমাখা মুলখাচনর আড়োলল 

তার সমে অতীত িাপা পলড়ে পগলে।  

  

চজচম গারনার প্রা ়েই অতীনলে ক্ষোপার্ার পিটিরা েলর।  এেচদন পস র্ললচেল, আো, 

ওচটন, তুচম এতটা লম্বা হলল েী েলর? আমার পতা ধারণা চেল, সমে  ারতী ়েরাই 
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আচফ্রোনলদর মতন পর্েঁলট পর্েঁলট।  গচরর্ জাচতর পলক্ষ পর্েঁলট হও ়োই স্বা াচর্ে, প মন 

ধলরা ইটাচল ়োনরা।  

  

অতীন র্ললচেল, দোলখা, মূখব অলনলেই হ ়ে।  চেন্তু পতামরা অোলমচরোনরা, পতামালদর 

মতন আর পেউ মূখবটা এমন পিেঁচিল ়ে পিেঁচিল ়ে জাচহর েলর না।  পতামালদর ইচতহাস-

 ূলগাললর োন পদলখ আমার চপলল িমলে  া ়ে! পতামরা চনলজর পদবটা োড়ো আর চেেু 

পিলনা না! আচফ্রো ়ে চপগচমলদর মতন দু’ এেচট উপজাচত মাত্র খর্বো ়ে, তুচম শুধু পসই 

েোটাই পোো ়ে প ন শুলনলো।  গড়ে আচফ্রোনরা পর্ব লম্বা।  পতামালদর পদলবর োললা 

মানুষলদর পদলখই পর্াঝা উচিত, তারা আচফ্রো পেলেই এলসলে।  মাসাই ট্রাইলর্র নাম 

শুলনলো? তারা প্রলতেলেই ে চফলটর ওপর।  পর্চবর াগ  ারতী ়েই আচদ আ বলদর র্িংবধর, 

তারা পর্েঁলট হলর্ পেন? তুচম এলদলব পািার্ীলদর পদলখাচন? তুচম গত রচর্র্ার চস চর্ এস 

িোলনলল িলচচ্চত্রোর সতেচজৎ রাল ়ের সাক্ষাৎোর পদলখচেলল।  তার মতন দীঘবো ়ে, 

সুপুরুষ পতামালদর পদলব েটা আলে খুেঁলজ র্ার েলরা পতা! 

  

চজচম পহা পহা েলর পহলস উলঠচেল।  এই এেটা এলদর অদু্ভত গুণ।  মুলখর ওপর েলঠার 

সতে েো শুচনল ়ে ধমে চদললও এরা হালস।  এলদর ফুসফুস পজারাললা, এরা  খন তখন 

হাসলত জালন।  

  

চজচম হাসলত হাসলত র্ললচেল, পতামালে পতামার পদলবর েো তুলল এেটু পখােঁিা মারললই 

পতামার গণ্ড রক্তর্ণব হল ়ে ওলঠ আর িকু্ষ চর্স্ফাচরত হ ়ে।  তুচম পতামার পদলবর জনে 

সর্সম ়ে খুর্ টান অনু র্ েলরা, তাই না? পতামার পাসলপাটবটার েোও মলন োলে না! 

  

এটাও আর এেটা মারাত্মে পখােঁিা, অতীন প ন সর্বাে জ্বলল পুলড়ে েটফট েলর, চঠে 

পোলনা উত্তর চদলত পালর না, তখন চজচম তালে টানলত টানলত র্ী ়োর পখলত চনল ়ে  া ়ে।  

  

অতীন চনলজর সুটলেসচট খালাস েরার জনে চনচদবটির জা ়েগা ়ে এলস দােঁড়োললা, পর্ব র্ড়ে 

এ ়োরলপাটব, সলন্ধলর্লা অলনেগুললা োইট।  অচর্রাম জনলস্রাত ও অলপক্ষারত  াত্রী-

 াচত্রণীলদর মলধে দু’ িারজন  ারতী ়েও রল ়েলে।  অতীন তালদর োরুর পিালখ পিাখ পফলল 
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না।  শুধু  ারতী ়ে র্ললই প  োরুর সলে অোরলণ েো র্ললত হলর্ তার পোলনা মালন 

পনই।  দােঁচড়েল ়ে দােঁচড়েল ়ে পস আর্ার অচফলসর োলজর েোই  ার্লে।  পডন ালর  চদ 

আললািনা ফলপ্রসূ হ ়ে, তাহলল সান্টা পফ-লত োজ অলনেটা এচগল ়ে োেলর্।  আজ 

েোনসাস চসচটলত পস এেটা মহা পজদী পলালের পািা ়ে পলড়েচেল, সারা দুপুর তার সলে 

র্াে পেৌবল চদল ়ে ধোধচে েরলত হল ়েলে।  খাচনেক্ষণ পলরই তার সলন্দহ হল ়েচেল, 

পলােচট ইহুচদ।  নামটা জামবান পঘেঁষা, হলতও পালর।  রর্াটব মোেেরচমে তালে সার্ধান 

েলর চদল ়েচেল, ইহুচদলদর সলে সর্ সম ়ে চহলসর্ েলর েো র্ললত হলর্।  ওরা পোলনা 

প্রলশ্নর সরাসচর উত্তর পদ ়ে না, সর্ সম ়ে এেটা প্রচত প্রশ্ন েুেঁলড়ে পদ ়ে।  এমনচে, তুচম  চদ 

অচত সাধারণ  ালর্ চজলেস েলরা, আজলের আর্হাও ়োটা খুর্ সুন্দর না? তার উত্তলর 

এেজন ইহুচদ র্ললর্, পেন, পতামার মলত চে গতোললর আোব েম নীল চেল?  

  

অোিংললা সোিনলদর সিংস্পলবব পেলে পেলে অতীলনর মলনও পর্াধহ ়ে এেটা সূক্ষ্ম ইহুচদ-

চর্লিষ জল্  ালে।  এলদলব ইহুচদলদর পর্ব প্রতাপ, পসইজনেই এলদর সম্পলেব এেটা 

িাপা চর্লরাচধতাও রল ়েলে।   তই টাো প ়েসার পজার োে, তরু্ পোলনা ইহুচদর পলক্ষ 

অোলমচরো ়ে পপ্রচসলডন্ট হও ়ো অদূর  চর্ষেলত সম্ভর্ ন ়ে।  অতীলনর দু এেজন ইহুচদ 

র্নু্ধ।  আলে।  তারা িমৎোর মানুষ, চেন্তু োলজর পক্ষলত্র অতীন পদলখলে, ওলদর সলে 

েোর পোেঁলি পারা খুর্ই বক্ত।  আজ দুপুলরই অর্স্থ্া এমন দােঁচড়েল ়েচেল প  অতীলনর মলন 

হল ়েচেল, তালে েোনসাস চসচটলত আরও দু’ এেটা চদন পেলে প লত হলর্।  তা হলল 

পরর্তবী অোপল ়েন্টলমন্টগুললা র্দল েরলত হলর্।   াই পহাে, পবষ প বত অলনেটা রফা 

হল ়েলে, তলর্ অলনেটাই এখলনা চন বর েরলে পডন ালরর দুলটা পলালের সলে আললািনার 

সােবেতার ওপর।  

  

এই বচনরচর্র্ালরও অতীলনর েুচট পনই।  আললািনাটা এমচন জরুচর প  এেচট পোম্পাচনর 

 াইস পপ্রচসলডন্ট সপচরর্ালর সান্টা-লফ বহলর পর্ড়োলত পগলে, অতীন পসখালন  ালে পসই 

র্েচক্তচটর সলে েোর্াতবা পাো েরলত।  এই োজটা ়ে সমল ়ের এেটা চর্লবষ মূলে আলে, 

তা রু্লঝই পসই র্েচক্তচট অোপল ়েন্টলমন্ট চদলত রাচজ হল ়েলে তার েুচটর মলধেও রাচনিং 
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এলগইনস্ট টাইম  ালে র্লল।  মাোর ওপর ঝুলল আলে জাপানী খাড়ো।  জাপানলেই চনল ়ে 

 ত   ়ে।  

  

অতীন চর্োলনর োত্র চেল, এখন পস এেচট পগ্লাচরফাল ়েড পসলসমোন।  তার পোম্পাচন 

নতুন নতুন পপ্রাডাক্ট র্ার েরলল অতীলনর োজ হলে অনে পোম্পাচনর সলে প ৌে দাচ ়েত্ব 

স্থ্াপন চেিংর্া পষচের্ীর অনে পদলব পসই র্স্তুচটর উৎপাদলনর র্োপালর পটেচনেোল চদেগুচল 

চনল ়ে পর্াঝােঁপড়ো েরা।  অচত সম্প্রচত তার পোম্পাচন এে অচ নর্  ূচম-সার প্রস্তুত েরলত 

সক্ষম হল ়েলে,  ার নাম পদও ়ো হল ়েলে মোচজে ফাচটবলাইজার।  এলত প -লোলনা 

ফসললর উৎপাদন ত্বরাচন্বত ও অতত চতনগুণ েরা  ালর্।  অোলমচরো ়ে এ র্স্তুচটর 

মালেবচটিং পোলনা সমসো ন ়ে, পস দাচ ়েত্বও অতীলনর ন ়ে।  চেন্তু িীন সম্প্রচত পস পদলব 

চর্লদবী পোম্পাচনলদর চেেু চেেু োরখানা স্থ্াপলনর অনুমচত চদল ়েলে, পদড়ে পবা চমচল ়েন 

ডলালরর এেচট পগ্লার্াল পটিার পোট েলরলে সার োরখানার জনে।  জাপান ঝােঁচপল ়ে 

পড়োর আলগই পসই পদড়ে পবা চমচল ়েন ডলালরর অডবারটা গ্রাস েরা দরোর।  িার-পােঁিচট 

অোলমচরোন পোম্পাচন চসচণ্ডলেট েলর এই োলজ হাত চদলল িট েলর শুরু েলর পদও ়ো 

 া ়ে।  এখানোর জন চড ়োর েম্পাচনর েোটার চপলার নালম ট্রাক্টর জগৎচর্খোত, তারা 

এখন সার চনমবালণও হাত চদল ়েলে।  পসই পোম্পাচনরই  াইস পপ্রচসলডন্ট আলে সান্টা-লফ 

বহলর, তালে  জালত পারললই অতীলনর চিগুণ পলদা্ন চত পেউ আটোলত পারলর্ না, 

মাইলন র্াড়েলর্ র্েলর িচিব পবা ডলার।  এই টাোটা তার খুর্ দরোর, র্াচড়েটা পাটালত 

হলর্, এেটা নতুন র্াচড়ে পেনার জনে বচমবলা পেন্দ েলর পরলখলে।  মাল ়ের হাত খরলির 

টাোও র্াড়োলত পারলর্ অতীন, র্ার্ালে পস চলখলর্ এেটা গাচড়ে পেনার জনে।  এই র্ল ়েস 

আর র্ার্া-মাল ়ের েলোতার রাো ়ে ট্রালম র্ালস পঘারার দরোর পনই।  

  

সুটলেসটা ঘুরলত ঘুরলত আসলে, হঠাৎ অতীলনর পেমন প ন এেটা অস্বচের  ার্ হললা।  

চেেু এেটা  ুল ব্ পস শুনলত পালে, চেেু চেেু  ুল অক্ষর পস পদখলে।  এরেম ব্, 

এরেম অক্ষর এখালন োোর েো ন ়ে।  েী হলে পগালমাল? পেউ তার নাম ধলর ডােলে? 

এরেম হ ়ে মালঝ মালঝ, আিমো পপেন পেলে ডাে শুনলত পা ়ে।  পচরষ্কার র্ািংলা ়ে।  
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এের্ার পস অচর্েল পেৌচবলের েণ্ঠস্বর শুনলত পপল ়েচেল, পেৌচবে প ন র্োেুল ালর্ 

ডােলে, অতীন! অতীন! র্ার্লু! পসর্ার অতীন   ়ে পপল ়েচেল, তা হলল চে পেৌচবে পর্েঁলি 

পনই? তার েুসিংস্কার পনই, তরু্ পেলললর্লা ়ে ঠােুমার মুলখ গল্প পবানা স্মষচত মলন পলড়ে 

চগল ়েচেল।  মষতুের চঠে মুহূতবটা ়ে মানুষ নাচে তার ঘচনষ্ঠজনলে ডালে, পস  তদূলরই 

োেুে, চঠে শুনলত পা ়ে।  পসটা অর্বে পমললচন, পেৌচবে পর্েঁলি আলে।  

  

সুটলেসটা তুলল চনল ়ে অতীন ওপলরর চদলে তাোললা।  চট চ  চিলন চর্মানগুচলর 

আগমন-চনগবমলনর চনঘবণ্ট পদখালনা হলে অনর্রত।  অতীলনর আজ আর পোোও  ার্ার 

দরোর পনই, তরু্ এমচনলতই পিাখ পলড়ে  া ়ে।  তার রু্েটা ধে েলর উঠললা।  জললর 

মতন  াসলত  াসলত িলল  ালে েল ়েেচট অক্ষর, পসটা আসলল তার নাম।  এচে সচতে 

হলত পালর? নাচে তার পিালখ পঘার পললগলে।  

  

শুধু নাম ন ়ে, এেচট র্াতবা।  অতীন মজুমদার, োইট নাম্বার এ এল সাতলবা দুইল ়ের সদে 

আগত  াত্রী, আপনালে অচর্ললম্ব অনুসন্ধান োউন্টালর প লত অনুলরাধ েরা হলে।  

আপনার জনে জরুচর সিংর্াদ আলে।  

  

তারপর পস শুনলত পপল, অতরীলক্ষ  ন্ত্রস্বলরও পসই েোই পঘাষণা েরা হলে।  তা হলল 

পস  ুল ডাে পবালনচন,  ুল অক্ষর পদলখচন।  পঘাষলের র্ী ৎস উচ্চারলণর জনেই অতীন 

তার চনলজর নামটা চঠে রু্ঝলত পালরচন এতক্ষণ।  

  

পে তার নালম এখালন খর্র পাঠালর্।  পস প  আজ এই সমল ়ে পডন ার চর্মানর্ন্দলর এলস 

পপৌেঁলোলর্, তারও পতা পোলনা চঠে চেল না।  র্াচড়ে পেলে হলতই পালর না।  গত রাচত্তলর পস 

চেল চবোলগালত, পসখান পেলে বচমবলালে পফান েলর র্ললচেল, েোনসাস চসচটলত তার 

ে’চদন োেলত হলর্, তার চঠে পনই।  

  

অচফলসর পেউ? োল রালত পস জন মোেেরচমেলেও পফান েলরচেল, তারপর আর এর 

মলধে এমন েী ঘটলত পালর? তাহলল চে আচর্দ পহালসন পোলনা ালর্ খর্র পপল ়ে পগল? 

চেিংর্া শুল ন্দু? ওলদর পলক্ষ অতীলনর গচতচর্চধ জানার পোলনা সম্ভার্নাই পনই।  
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র্োপারটা প ন ফ্রান্স োফোর উপনোলসর মতন।  অতীন প  আজ সলন্ধলর্লা এই চনচদবটির 

চর্মানচটলত পডন ার-এ এলস পপৌেঁলোলর্, পস চর্ষল ়ে পস চনলজই চনচশ্চত চেল না, চটচেট 

পেলটলে পবষ মুহূলতব এ ়োরলপালটব এলস, অেি এখালন তার জনে এেটা র্াতবা অলপক্ষা 

েলর আলে! 

  

খুর্ এেটা র্েেতা না পদচখল ়ে অতীন হােঁটলত শুরু েলর চদল।  অচফস পেলেই আন্দালজ 

পোলনা খর্র পাচঠল ়েলে চনশ্চ ়েই! আর্ার নতুন েী ঘটলত পালর? তার োলজ পোলনা  ুল।  

হল ়েলে? পুলরা চডলটাই র্ানিাল হল ়ে পগলে, জাপানীরা মুলখর গ্রাস পেলড়ে চনল ়েলে? চেিংর্া 

পোম্পাচনটা হঠাৎ চর্চক্র হল ়ে পগল নাচে? আজ পেলে তালে র্রখাে েরা হল ়েলে? এলদলব 

তা চর্চিত্র চেেু ন ়ে।  

  

অনুসন্ধান অচফলস এেচট তরুণী পমল ়ে েী সর্ পলখাললচখলত খুর্ র্েে।  অতীন তার 

সামলন চগল ়ে চনলজর পচরি ়ে চদলতই পস এে টুেলরা োগজ এচগল ়ে চদল ়ে র্লললা, এখালন 

পফান েলরা 

  

োগলজ শুধু এেটা পটচললফান নাম্বার পলখা।  পসটা পদখা মাত্রই অতীলনর সমে বরীর 

চঝমচঝম েরলত লাগললা।  তার পিালখ প লস উঠললা পেলল আর পমল ়ের মুখ।  রণ আর 

অনীতা।  চনশ্চ ়েই ওলদর এেজলনর চেেু হল ়েলে।  েতর্ড়ে চর্পদ? রণ  ীষণ দুটির,  খন 

তখন র্াচড়ের দরজা খুলল পর্লরা ়ে, র্াচড়ের োলেই হাই ওল ়ে!… অনীতা ওর এে র্ান্ধর্ীর 

র্াচড়েলত পড়েলত  া ়ে, পফলর এেলা এেলা, পহেঁলট পহেঁলট।  েতচদন অতীন বচমবলালে র্লললে 

প  পমল ়ে এখন র্ড়ে হল ়েলে…।  চদনোল খারাপ, গুণ্ডাচম র্দমাইচব র্াড়েলে হু-হু েলর, 

পেললিুচর, নার্াচলো ধষবণ… এেমাস আলগই তালদর র্াচড়ের োলের পললে গলা 

পমািড়োলনা অর্স্থ্া ়ে এেচট চেলবারী পমল ়েলে পাও ়ো চগল ়েচেল…।  পেললটা সম্পলেবই 

পর্চব   ়ে, পর্সলমলন্ট এেচদন ও ়োচবিং পমচবলনর মলধে ঢুলে পড়োর পিটিরা েলরচেল… 

  

অতীন পসখালনই দােঁচড়েল ়ে রইললা, পটচললফান রু্লের চদলে প লত তার পা সরলে না।  

অলিনা জা ়েগা ়ে এো এো প্রিণ্ড পোলনা খারাপ খর্র পস সহে েরলর্ েী েলর? পস প  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গঙ্গাপাধ্যায় । পূর্ব-পশ্চিম । উপন্যাস 

 1133 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এত দুর্বল, তা পস চনলজই জানলতা না।  রলণর েী হল ়েলে? রণ আর পনই? রণ, রণ, তার 

চপ্র ়েতম সতান! অতীলনর রু্েটা প ন পফলট  ালে।  

  

অনুসন্ধান োউন্টালরর তরুণীচটর পিাখ সচতে সচতে অনুসচন্ধৎসু।  পস এেটা পটচললফালন 

েো র্লচেল, তালত হাত িাপা চদল ়ে অতীনলে চজলেস েরললা, পতামালে আচম চেেু 

সাহা ে েরলত পাচর? 

  

পমল ়েচটর মাো ়ে িুল পগালাচপ রলঙর, পিালখর মচণ নীল।  চঠে প ন এেটা পুতুল।  

উচ্চারলণ এেটা ত ত  ার্ আলে।  

  

অতীন এেটা চসগালরট ধচরল ়ে স্বা াচর্ে হর্ার পিটিরা েলর শুেলনা গলা ়ে চজলেস েরললা, 

এই পফান নাম্বারটা োড়ো আর পোলনা পমলসজ পনই? 

  

পমল ়েচট র্লললা, দােঁড়োও, পদখচে।  এেজন পলচড খুর্ র্েে ালর্ পতামালে পফান 

েরচেললন।  নাম হলে… ইল ়ে, বামব… বামবাইলা? 

  

–বচমবলা মজুমদার।  হোেঁ, েী র্লললেন চতচন? 

  

–পতামার স্ত্রী? পতামালে এ ়োরলপাটব পেলেই পফান েরলত র্লললেন।  চনশ্চ ়েই পোলনা 

 াললা খর্র আলে পতামার জনে।  চেিংর্া আজ পতামালদর চর্র্াহর্াচষবেী নাচে,  ুলল পগে? 

  

এরা সর্সম ়েই পেৌতুে েলর েো র্লল।  চেন্তু অত তুে োরণ হলল এরা সম ়ে নটির 

েরলত না।  বচমবলালে চনশ্চ ়েই ঘটনার গুরুত্ব রু্চঝল ়ে র্ললত হল ়েলে।  র্াচ্চা পেলললমল ়েলদর 

দুঘবটনা ়ে সর্াই চর্িচলত হ ়ে।  অনীতা অলনেটা র্ড়ে হল ়েলে, পস সার্ধানী, চেন্তু রণ, পস 

অতীলনর লাইটার চনল ়ে পখলা েলর, আগুন জ্বাচলল ়ে পফলললে? বচমবলা রা্ন াঘলরর গোস 

খুলল পরলখচেল? 

  

 ুর্তীচটর পিালখ প ন সহানু ূচতর চিহু।  পস র্লললা, সর্ পটচললফান রু্েগুচল  চতব পদখচে, 

তুচম এখান পেলেই পফান েরলত পালরা, তলর্ অপালরটালরর থ্রু চদল ়ে োললক্ট েল… 
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অতীন র্লললা, পতামালে অজস্র ধনের্াদ।    
  

পমল ়েচট এেচট হাচসর চঝচলে চদল ়ে র্লললা, ইউ আর ওল ়েলোম।  

  

চরচস ারটা ধলর অতীন রু্ঝলত পারললা তার হাত োেঁপলে।  মলন মলন দুর্ার র্লললা, 

পস্টচড।  পস্টচড! 

  

তারপর পস চজলেস েরললা, হোললা পে? 

  

অলনে দূর পেলে চমচটির, সুলরলা এে র্ালে েণ্ঠ প লস এললা, হাই ডোচড! পহা ়োর আর 

ইউ ইন পটিাস? 

  

ঘাম চদল ়ে জ্বর োড়োর েো অতীন অলনের্ার শুলনলে,আজ অনু র্ েরললা পসটা েী রেম 

সচতে পস দরদর েলর ঘামলে।  তার রু্লের ওপর প ন এেটা  ারী ওজন চেল, এইমাত্র 

সলর পগল।  রণ  াললা আলে।  রণ  াললা আলে।  তার ইলে েরলে দু হালত জচড়েল ়ে র্ণলে 

আদর েরলত।  

  

অতীন এর্ার র্েগ্র ালর্ চজলেস েরললা, রচণ, পেমন আচেস পর পতারা? েী হল ়েলে।  

র্াচড়েলত? চদচদ পোো ়ে? 

  

রণ র্লললা, চদচদ ইজ ও ়োচিিং চটচ ।  আ প চর পর্াচরিং মুচ , আই চডডনট লাইে ইট! 

  

ডোচড, পহাল ়েন আর ই ়ো োচমিং পহাম? 

  

রণ  াললা আলে! অনীতা  াললা আলে।  বচমবলা পোো ়ে? 

  

রণ উচ্চেলণ্ঠ ডােললা, মম, মম, ডোচড ইজ েচলিং ই ়ো।  মম, ম ও ম…।  ডোড, আর 

ই ়ো চরল ়েচল ইন পটেসাস? হো  ই ়ো পমট এচন োউ র্ ়ে! 
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অতীলনর এর্ার  ুরু েুেঁিলে পগল।  তাহলল চেেুই ঘলটচন, শুধু শুধু তালে দুচশ্চতা ়ে পফলা 

হল ়েচেল? এর মালন েী? এরপর রণ প ই জানাললা প  মা এখন র্ােরুলম ঢুলেলে, আধ 

ঘণ্টার মলধে পর্রুলর্ না, অতীন তালে এে ধমে চদল ়ে র্লললা, চবগচগর মালে ডালো? 

পেলল  াললা আলে, সুতরািং এখন আর তালে পস্নলহর আচদলখেতা পদখার্ার পোলনা মালন 

হ ়ে না! 

  

রণ র্ােরুলমর দরজা ়ে েল ়েের্ার চেল পমলর চফলর এলস র্লললা, মা র্ললে, পতামার 

নাম্বার দাও, আধ ঘণ্টা র্ালদ চরিং র্োে েরলর্! 

  

অতীন আর্ার আলদব েরললা, রণ,  াও মালে র্ললা, একু্ষচন পর্চরল ়ে আসলত।  আমার 

এেটুও সম ়ে পনই! 

  

চরচস ারটা নাচমল ়ে পরলখ অতীন আর্ার চসগালরট ধরাললা।  পস আর তধ ব ধরলত পারলে 

না।  বচমবলার এরেম পাগলাচমর োরণটা পস চেেুলতই রু্ঝলত পারলে না।  োউন্টালরর 

পমল ়েচট েী  ার্লে! শুধু শুধু ফাজলাচম েলর ওলদর পধাো পদও ়ো হল ়েলে।  বচমবলালে 

র্েুচন পদও ়োর জনে পস পিা ়োল বক্ত েরললা।  

  

র্হু দূলর চনউ জাচসবর র্াচড়েলত বচমবলা র্ােরুলম র্ােটালর্ শুল ়ে মাো ়ে ও মুলখ জললর ধারা 

চনলে।  টালর্র জলল এত পফনা প ন মলন হ ়ে পস আচশ্বলনর পুি পুি সাদা পমলঘর মলধে 

শুল ়ে আলে।  সলন্ধলর্লার এই স্নান তার এেটা প্রধান চর্লাচসতা।  অচফস পেলে চফলরই 

তালে রা্ন া েরলত হ ়ে।  

  

ফোচমচল রুলম চটচ টা পখালা।  োলপবলটর ওপর উপুড়ে হল ়ে শুল ়ে আলে অনীতা, এে হালত 

এেটা স্বে পঠাঙা  চতব আলু  াজা, অনে হালত লুঙলাম নালম এেজন জনচপ্র ়ে পলখলের 

পরামহষবে উপনোস।  তেলবার সদে পার হল ়ে আসলে অনীতা, এর মলধেই তার বরীলর 

প ৌর্ন ঝনঝন ব্ েরলত শুরু েলর চদল ়েলে।  এ পদলব প ৌর্ন তাড়োতাচড়ে আলস।  অনীতার 

িুল এেটা নীল চরর্ন চদল ়ে র্াধা, সুন্দর িুল হল ়েলে তার।  চট চ -লত পস তার চপ্র ়ে 
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ধারার্াচহে মালপট পবা পদখলে, মালঝ মালঝ চর্োপন এলস পগললই পস মলনাল াগ চদলে 

হালতর র্ইলত ও আলু াজা ়ে।  

  

এেটু দূলর নানারেম পখলনা েচড়েল ়ে র্লস আলে তার পোট  াই।  সর্ই নেল  ুলদ্ধর 

সরিাম।  পোট  াইচটলে অনীতা পডচনস দা চমলনস র্লল ডালে, এ রেমই মুখখানা 

রলণর।  

  

পর্ব গাট্টালগাট্টা স্বাস্থ্ে, আইসচক্রম আর িেললট তার চপ্র ়ে খাদে,  াত তার পিালখ চর্ষ, 

র্াচড়ের ততচর সোিুইিও পস সহলজ েুেঁলত িা ়ে না।  এেমাত্র মোেলডানাল্ড পোম্পাচনর 

হোমর্াগবার পস চর্লবষ পেন্দ েলর।  এে এেচদন তার ো্ন া োমার্ার জনে বচমবলালে 

গাচড়ে িাচলল ়ে চগল ়ে ঐ হোমর্াগবার চেলন আনলত হ ়ে।  

  

বীত চর্দা ়ে চনল ়েলে।  জানলার র্াইলর রাোর গােগুচললত পদখা  া ়ে নতুন চেবল ়ে।  চফলর 

আসলে পাচখরা।  

  

পেললর মুলখ চিতী ়ের্ার খর্র পপল ়ে বচমবলা অর্াে হল ়ে  ার্ললা, অতীন হঠাৎ তালে র্েে 

হল ়ে পফালন ডােলে পেন? পস পতা রাত ন’টার আলগ েখলনা পফান েলর না? 

  

 ুললা-মনা র্লল বচমবলার খোচত আলে র্নু্ধ মহলল।  র্ল ়েস র্াড়োর সলে সলে প ন পর্লড়ে 

 ালে তার চর্স্মরণ।  পতা ়োলল আর সার্ান চনল ়ে এেচদন পস রা্ন াঘলর ঢুলে অলনেক্ষণ 

দােঁচড়েল ়ে পেলে প লর্চেল, এখালন পেন প ন এলসচে? এের্ার এেমালস পস চতনর্ার 

গোলসর চর্ল পবাধ েরার জনে পিে পাচঠল ়েচেল, পসই পোম্পাচনর এেজন েমবী পফান 

েলর জানলত পিল ়েচেল, েী র্োপার, তুচম আমালদর এত টাো চদলত িাইলো পেন র্ললা 

পতা? 

  

র্নু্ধরা পেউ এই জনে বচমবলালে হাচস ঠাট্টা েরললই পস র্লল, র্ল ়েস হলে পতা, চেেুই 

মলন রাখলত পাচর না।  তা োড়ো এই পদলব আর আমার এেটা চদনও োেলত ইলে েলর 

না! 
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বচমবলালে পদলখ অর্বে র্ল ়েস পর্াঝা  া ়ে না।  দুচট সতালনর জননী হল ়েও বচমবলার বরীর 

এেটুও  ালঙচন।  প্রচতচদন স্নালনর পর মলন হ ়ে, তাজা, সমুদ্র পেলে উলঠ আসা পোলনা 

পদর্ীর মতন।  অলনলেই র্লল, েুমারী র্ল ়েলস চেিংর্া চর্ল ়ের সম ়ে বচমবলা এমন চেেু 

রূপসী চেল না।  পরাগালট চেল, পিালখর পোলণ লাচতর োপ লুলোলত মুলখর হাচসলত।  তার 

হাচসটুেুই চেল সুন্দর।  দুই পেলললমল ়ের জল্র পলরই প ন পস পূণব চর্েচবত হললা, রিংও 

খুলললে অলনেটা।  পেলল-লমল ়ে সলে োেললও তালে জননী র্লল মলনই হ ়ে না।  মলন হ ়ে 

প ন প ৌর্লনর রে ূচমলত পস সদেই এলসলে।  

  

েল ়েে মুহূতব পলরই বচমবলার মলন পলড়ে পগল।  দারুণ র্েে ালর্ পস বরীলরর পফনা ধুল ়ে, 

পোলনা রেলম পতা ়োলল চদল ়ে মাো মুলে, হাউস পোটটা জচড়েল ়ে চনল ়ে েুলট এললা 

র্ােরুলমর র্াইলর।  পটচললফান ধলর উর্বশ্বালস র্লললা, সচর র্ার্লু, আমার এেটু পদচর 

হল ়ে পগল।  

  

অতীন েড়ো গলা ়ে চজলেস েরললা, পহা ়োটস দা পজাে? 

  

বচমবলা অনুতি গলা ়ে র্লললা, এিচট্রমচল সচর, িান েরচেলাম, তুচম পোো পেলে পফান 

েরলো? তুচম আমার পমলসজ পপল ়েচেলল? 

  

–পহা ়োট ইজ চদ পমলসজ? 

  

–পতামার অচফলস পফান েলরচে, চজচম গারনারলে খর্র চদল ়েচে, তারপর েোনসাস আর 

পডন ার এ ়োরলপালটব… ওরা চেেুলতই পমলসজ চনলত িা ়ে না, র্লললা, পার্চলে 

অোনাউন্সলমন্ট চসলস্টম র্ের্হার েরা  ালর্ না।  

  

–োট ইেঁট বট, চমচল! আচম খুর্ই টা ়োডব।  পতামার  চদ ইম্পটান্ট চেেু র্লর্ার োলে।  

  

অনীতা  চদও এেইসলে চট চ  পদখা, আলু াজা খাও ়ো ও খুলনাখুচনর গল্প পড়ো িাচলল ়ে 

 ালে, তরু্ পাচরর্াচরে ঘটনা প্রর্ালহর চদলে তার পিাখ োন পখালা োলে।  মাল ়ের স্ব ার্ও 
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পস জালন।  এরই মলধে মালে পস তার চনলজর তুলনা ়ে এেজন পেললমানুষ চহলসলর্  ার্লত 

শুরু েলরলে।  পস এর্ার পিেঁচিল ়ে র্লললা, মা-আ, সামর্চড আজ ইচি ়ো পেলে পফান েল 

েলরলে।  গ্রোি পা ইজ চসে, পসইজনেই তুচম র্ার্ালে পমলসজ চদলত িাইচেলল।  

  

বচমবলা এর্ালর এের্ার দম চনল।  খর্রটা পস অতীনলে েী  ালর্ র্ললর্ পসটাই পস রু্ঝলত 

পারচেল না।  পমল ়ের চনলদবব পপল ়ে পস র্লললা, হোেঁ, র্ার্লু, পদব পেলে আজ এেটা পফান 

এলসলে, পতামার লালুোো পফান েলরচেল… 

  

–লালুোো? পস আর্ার পে? পন ার হাডব অফ চহম! 

  

–র্ািঃ, পতামার এেজন োো আলে না? 

  

–আমার এেচটই োো, তালে আমরা োনুোো র্চল।  

  

–হোেঁ, চতচনই।  চঠে।   াললা েলর পবানা  াচেল না।  

  

– াললা েলর পবানা না পগললও লালুোো নালম চে নতুন পেউ গজালর্? এচন ওল ়ে, েী 

র্লললন োনুোো? 

  

–র্ার্লু, মাো ঠাণ্ডা েলর পবালনা।  পডান্ট পগট আপলসট! পতামার র্ার্া খুর্ অসুস্থ্।  পতামার 

একু্ষচণ এের্ার েলোতা ়ে  াও ়ো দরোর।  

  

–পে অসুস্থ্? 

  

–র্ার্া।  পতামার র্ার্া।  

  

েল ়েে মুহূতব অতীন নীরর্ রইললা।  পিালখর সামলন পস পদখলত পপল র্ার্ালে।  পজদী, 

চিরোললর অচ মানী।  র্ার্ার ব্লাড পপ্রসার  লেটির পর্চব।  মালঝ মালঝ এখান পেলে 

পিনাশুলনা  ারা পদলব  া ়ে, তালদর হাত চদল ়ে অতীন ওষুধ পাঠা ়ে, পস ওষুধ চতচন 
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চন ়েচমত খান চে না সলন্দহ।  এই র্ল ়েলসও র্ার্ার অলনেরেম পেললমানুষী আলে, 

র্ল ়েসটা মানলত িান না।  োরচড ়োে অোলরস্ট? পসচরোল অোটাে? 

  

–েী অসুখ হল ়েলে? েতটা সীচর ়োস? হাসপাতালল চনল ়ে  াও ়ো হল ়েলে? 

  

–তা চঠে পর্াঝা পগল না।  পদলবর পটচললফান চে পর্াঝা  া ়ে  াললা েলর? আচম তরু্ 

খাচনেটা শুনলত পাচে, পতামার োনুোো পর্াধ হ ়ে চেেুই শুনলত পাচেললন না, শুধু 

হোললা হোললা েলর িািাচেললন, পতামার সলে েো র্ললত িাইচেললন, আচম  ত 

র্লচেলুম প  তুচম এখালন পনই, উচন তা রু্ঝলতই পারচেললন না।  চতনঘণ্টা পিটিরা েলর 

নাচে লাইন পপল ়েলেন, র্লললন, পতামার পলক্ষ  ত তাড়োতাচড়ে সম্ভর্ েলোতা ়ে পফরা… 

  

–অসম্ভর্! আচম এখন েী েলর  ালর্া? 

  

–ওর েো শুলন মলন হললা, পতামার  াও ়োটা খুর্ জরুচর! 

  

–তুচম জালনা না আমার মাোর ওপর এখন েত র্ড়ে দাচ ়েত্ব? পতামার উচিত চেল  াললা 

েলর পজলন পনও ়ো প  অসুলখর পিহারাটা েী! েতটা চক্রচটেোল।  

  

–েো পর্াঝা পগল না প ! চতন চমচনট হলত না হলতই পেলড়ে চদললন, তার মলধে দু চমচনট 

পতা হোললা হোললা েলরই োটাললন।  

  

–তুচম চরিং র্োে েরলত পারলত।  

  

–পোো ়ে? পতামালদর র্াচড়েলত? পস পফান পতা অলনেচদন খারাপ।  োনুোো অনে জা ়েগা 

পেলে পফান েরচেললন, পসখানোর নাম্বারটা পজলন পনর্ার িান্সই পপলাম না।  

  

-–োনুোোর চনলজর র্াচড়েলতই পফান আলে, পস নাম্বারটা আমালদর খাতা ়ে পলখা পনই।  

 ােলগ, পােঁিুদারা েলোতা ়ে পগলেন, তুচম ওেঁলদর পফান েলর একু্ষচন এেটা খর্র চনলত 

র্লল 
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–পােঁিুদা-বাতালর্ৌচদরা পরশুচদনই চফলর এলসলেন।  র্ার্লু, তুচম ওখান পেলেই ইচি ়ো 

িলল  ালর্, না এের্ার চনউ জাচসবলত চফলর আসলর্? 

  

–এখান পেলে েী েলর  ালর্া? তা োড়ো  াও ়োটা চে িাচট্টখাচন েো।  অচফলসর োজ হুট 

েলর মাঝপলে পেলড়ে চদল ়ে িলল  াও ়ো  া ়ে? োল দুলটা অোপল ়েন্টলমন্ট, পরশুচদন 

সান্টা-লফ বহলর চগল ়ে চডলটা েরা সর্লিল ়ে কু্রচব ়োল, তার আলগ… 

  

র্ার্লু, পতামার র্ার্া হঠাৎ অসুস্থ্ হল ়ে পড়েলল পতামালে পতা প লতই হলর্।  মা এেলা, 

চতচন অসহা ়ে হল ়ে পড়েলর্ন…।  

  

– চদ এতই সীচর ়োস র্োপার হ ়ে, পদব পেলে পফান এলসচেল, তরু্ আচম ডাোর পর 

তুচম র্ােরুম পেলে পর্রুলত িাওচন? আধঘণ্টা র্ালদ আমালে 

  

–পসজনে তুচম আমা ়ে পলর র্েুচন চদও।  প্লীজ, মাো গরম েলরা না।  জালনাই পতা, মালঝ 

মালঝ আমার অোলমলনচব ়ো মতন হ ়ে, মন খারাপ োেলল আরও পর্চব হ ়ে…।  

  

–এখন পেলড়ে চদচে, পলর আর্ার পফান েরলর্া।  প লর্ পদচখ েী েরা  া ়ে।  র্াই-ই।  

অতীলনর মুখখানা েমেলম হল ়ে পগলে।  তালত  তখাচন উৎেণ্ঠা, তারলিল ়েও পর্চব রাগ ও 

অসহা ়ে মাখা।  প -অর্স্থ্ার পূর্ব অচ েতা পনই, পসরেম পোলনা সিংেলটর মলধে হঠাৎ 

পলড়ে পগলল মানুলষর এরেম রাগ ও অসহা ়ে  ার্ আলস।  র্াচড়ে ঘর পেলড়ে চদলনর পর চদন 

পস নতুন নতুন বহলর ঘুরলে, মাোর মলধে শুধু োজ আর োজ, অদূলরই সােবেতার 

হাতোচন, এই সম ়ে পিাদ্দ হাজার মাইল দূর পেলে  চদ র্ার্ার অসুলখর খর্র আলস, তা 

হলল তৎক্ষণাৎ েী েরা উচিত তা অতীন জানলর্ েী েলর? 

  

োনুোোর পফান! র্ড়ের্াজালরর র্ের্সা ়েীলদর মতন চটচপেোল পহেঁতো পিহারা হল ়েলে 

োনুোোর।  সর্ সম ়ে লম্বা িওড়ো েো।  মালঝ মালঝ চিচঠ চদল ়ে োনুোো পলােলদর 

পাঠা ়ে, তালদর র্াচড়েলত োোর জা ়েগা চদলত র্লল।  োনুোোর এে বালা এলস পতা প্রা ়ে 

পদড়ে মাস পেলে পগল! র্াচড়েলত পগস্ট রাখলত আপচত্ত পনই অতীলনর, চেন্তু পদব পেলে 
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পগস্টরা এললই মলন েলর, তালদর জনে আচম অচফস টচফস েুচট চনল ়ে স্টোিু অফ 

চলর্াচটলত প লত হলর্, এম্পা ়োর পস্টট চর্চল্ডিং-এ িড়েলত হলর্, নাল ়েগ্রা পর্ড়োলত চনল ়ে প লত 

হলর্… 

  

োনুোোর অম্বললর অসুখ, সর্ সম ়ে পসই অসুলখর েো র্ললত  াললার্ালস।  অসুখ 

সম্পলেব র্াচতেগ্রে।  েতটা র্াচড়েল ়ে র্লললে পে জালন।  অতীন  চদ এখানোর সর্চেেু 

পফলল েলোতা ়ে চগল ়ে পদলখ র্ার্া েল ়েেচদন রু্লের র্েো ়ে েটির পপল ়ে, পসই সমল ়ে 

নাচসবিংলহালমর োলট আধ-লবাও ়ো হল ়ে খর্লরর োগজ পড়েলেন, তখন েী রেম লাগলর্? 

তার প  েী সািংঘাচতে ক্ষচত হল ়ে পগল, তা চে পেউ রু্ঝলর্? র্ার্ার  া র্ল ়েস, তালত 

এখন পেলে মালঝ মালঝ অসুখ পতা হলর্ই, তার জনে প্রলতেের্ার পতা পিাদ্দ হাজার মাইল 

দূর পেলে েুলট  াও ়ো  া ়ে না! র্ার্া চনলজই চনশ্চ ়েই অসন্তুটির হল ়ে র্ললর্ন, তুই শুধু শুধু 

পেন োজ পফলল িলল এচল, র্ার্লু।  এে োচড়ে টাো খরি।  আচম চে অের্ব হল ়ে পগচে? 

আই পেন পটে পে ়োর অফ নাই পসলফ! 

  

মালঝ মালঝ পিে-আলপর জনে র্ার্া পতা অনা ়োলসই নাচসবিংলহালম  চতব হলত পালরন।  টাো 

প ়েসার পোলনা অসুচর্লধ হর্ার েো ন ়ে।  র্োলঙ্ক ইনস্ট্রােবান পদও ়ো আলে, প্রলতেে 

মালস মাল ়ের নালম এে পবা ডলার পাচঠল ়ে পদও ়ো হ ়ে।  এে পবা ডলার মালন পদলবর 

র্ালরালবা টাো, এ র্ের ডলালরর  োলু আরও পর্লড়েলে।  

  

প্রা ়ে চতন-িার র্ের পদলব  াও ়ো হ ়েচন।  এই পসলপ্টম্বলর সর্াইলে চনল ়ে  াও ়ো পমাটামুচট 

চঠে হল ়ে আলে, বচমবলা টুচেটাচে উপহালরর চজচনস চেনলত শুরু েলর চদল ়েলে।  এর 

মলধে অতীনলে  চদ সামানে োরলণ এো ঘুলর আসলত হ ়ে, তাহলল পলর আর বচমবলালদর 

চনল ়ে।  ঘাও ়োটা–  

  

র্ার্া োলজর মানুষ, সারাজীর্ন খাটাখাটচন েলরলেন, চতচন োজ এর্িং দাচ ়েলত্বর মমব 

পর্ালঝন।  পদলবর অলনলেরই এই োনটা পনই, পসখালন ও ়োেব োলিারই পতা গলড়ে 

ওলঠচন।  োলজ ফােঁচে মারাটাই নোবনাল পোস্টাইম।  এেটা োলজর দাচ ়েত্ব চনল ়ে মাঝপলে 
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পসটা প  োেঁধ পেলে নাচমল ়ে চদলত পালর, পস মানুষ চহলসলর্ও পোট হল ়ে  া ়ে।  পোম্পাচনর 

এই নতুন।  প্রলজলক্টর পটেচনেোল চদেটা অনেলদর পর্াঝার্ার জনে অতীনই রি েলরলে, 

পসটা এখন অনে পোলনা সহেমবীর রু্লঝ চনলত আর্ার খাচনেটা সম ়ে লাগলর্, জাপানীলদর 

সলে প্রচতল াচগতা ়ে সম ়েটা এখালন চর্লবষ মূলের্ান, এেটা চদনও নটির েরা িলল না।  

  

এেজন ধরা-পড়ো মাচফ ়ো িােঁই-এর স্বীোলরাচক্ত খর্লরর োগলজ পলড়েচেল অতীন।  ঐ 

গুণ্ডা দলল দীক্ষা পনর্ার সম ়ে পলােচট প  বপে র্ােে পাঠ েলরচেল, তালত চেল প , 

পোলনাচদন পস চনলজর মা র্ার্ার নাম উচ্চারণ েরলত পারলর্ না, স্ত্রী  চদ মষতুেব োলতও 

োলে, তাহললও পসই অজুহালত দলপচতর আলদব অমানে েরা িললর্ না।  

  

এখানোর র্ড়ে র্ড়ে েমাচবব ়োল হাউজ, এলদলবর  াষা ়ে প -গুচললে র্লল েরলপালরবন, 

পসখানোর চন ়েম োনুলনর সলে ঐ মাচফ ়োলদর মন্ত্র গুচির চর্লবষ পোলনা তফাত পনই।  

প্রতোবার পর্চব োজ তুলল দাও, তুচম আদর পালর্, র্ড়ে র্াচড়ে, র্ড়ে গাচড়ে পালর্, হাও ়োইলত 

েুচট োটালনা ইতোচদ সুচর্লধ পালর্।  আর  চদ পতামার উৎপাদন ঝুলল  া ়ে, দাচ ়েত্ব পেলে 

সামানে ভ্রাটির হও, অমচন পতামালে পোল পেলে নাচমল ়ে আর এেজনলে পোলল র্সালর্।  

মাচফ ়োলদর মতনই এইসর্ েরলপালরবনগুললা পদলবর রাজধনচতে ক্ষমতারও চন ়েন্ত্রণ 

েলর।  িীলনর অডবারটা পার্ার জনে রাজধানী ও ়োচবিংটন চডচস-লতও তৎপরতা শুরু হল ়ে 

পগলে, অতীলনর পোম্পাচনর র্ড়ে সালহর্রা পসই র্োপালর র্েে, অতীলনর ওপর সর্ চেেু 

চন বর েরলে না পমালটই, চেন্তু এরা শুধু রাজধনচতে প্র ার্ খােঁচটল ়েই োজ আদা ়ে েরা ়ে 

চর্শ্বাস েলর না, প্রডােবান, মোলনজলমন্ট, চল ়োেঁজ পেলে পোলেচজিং প বত চনখুেঁত হও ়ো 

িাই।  

  

অতীলনর ওপর শুধু দাচ ়েত্ব নতুন দ্রর্েচটর পেচমেোল েম্পাউি এর্িং  া ়োচর্চলচট চর্ষল ়ে 

েল ়েেজন মানুষলে রু্চঝল ়ে দলল টানা, এর মলধে জন চড ়োর পোম্পাচনর পটেচনেোল 

চডলরক্টর, চ চন েুচট চনল ়ে সান্টা পফ বহলর র্লস আলেন, তােঁর সম্মচত আদা ়ে েরাই 

সর্লিল ়ে জরুচর।  
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পজা মোেেরচমেলে অতীন  চদ চনলজর অর্স্থ্াটা রু্চঝল ়ে র্লল েুচট িাইলত  া ়ে, পজা 

অধধ ব ালর্ সর্টা শুনলর্ই না।  রালগ গরগর েরলত েরলত র্ললর্, পবালনা, পষচের্ীর পোন 

প্রালত পতামার চপতা েী অর্স্থ্া ়ে রল ়েলেন, তা চনল ়ে আচম পমালটই মাো ঘামালত িাই না।  

আমার মাো এমচনলতই  লেটির দুচশ্চতা ়ে পূণব, পসইসর্ সমাধান েরর্ার জনেই পোম্পাচন 

আমালে টাো পদ ়ে।  তুচম  চদ এই অর্স্থ্া ়ে োজ অসমাি পরলখ িলল প লত িাও, তাহলল 

পতামার চর্লর্েলে চজলেস েলরা।  

  

অেবাৎ অতীলনর পলদা্ন চত পতা হলর্ই না, িােচরটাই িলল প লত পালর।  এ রেম র্দনাম 

চনল ়ে িােচর োড়েলল অনে পোলনা পোম্পাচন তালে  াললা োজ পদলর্ না।  

  

নািঃ, এখন  াও ়ো হলর্ না,  াও ়োর পোলনা প্রশ্নই ওলঠ না।  

  

সুটলেসটা পোো ়ে পগল? এনলো ়োচর োউন্টার পেলড়ে অতীন আনমলন িলল এলসলে 

এেটা েচফ েনালর, সুটলেসটা পফলল এলসলে  ুলল।  আজোল চেিলে পিালরর উপদ্রর্ 

পর্ব পর্লড়েলে।  পদৌলড়ে চফলর প লত চগল ়েও অতীন র্াধা পপল।  এেদল েষষ্ণ  ক্ত ফসবা 

পেলল-লমল ়ে গান গাইলত গাইলত  ালে।  পমল ়েরা বাচড়ে পরা, পোলনা পোলনা পেললর 

মাোর চটচেলত ফুল র্ােঁধা।  এ ়োরলপালটবর র্াচে পলােরা হােঁ েলর পদখলে এলদর।  এরা 

পোো ়ে িলললে, চেউর্া নাচে? আশ্চ ব চেেু না, রাচব ়োলতও নাচে এলদর প্র ার্ 

েচড়েল ়েলে।  চসদ্ধােব চঠেই র্ললচেল, স্বামী চর্লর্োনন্দর পিল ়েও প্র ুপালদর সালহর্-লমম 

চবষে-চবষোর সিংখো অলনে পর্চব! গােঁজা- ািং-মদ-ল ৌনতা পেলড়ে আরও র্ড়ে পোন পনবা ়ে 

এরা পমলত আলে? 

  

সুটলেসটা চনল ়ে এলস অতীন এে োপ েচফ চনল ়ে এো এেটা পটচর্লল র্সললা।  সলে 

সলে এ ়োরলপালটবর সর্ চেেু মুলে চগল ়ে তার পিালখ প লস উঠললা অনে এেচট েচর্।  র্ার্া 

ন ়ে, পস পদখলত পপল মালে।  হাসপাতাললর সাদা ধপধলপ খালটর সামলন দােঁচড়েল ়ে আলে 

মা।  মা চঠে এইচদলেই তাচেল ়ে আলে, মাল ়ের পপেন চদলে জানলা।  মাল ়ের পিাখ দুলটা 

ফুললাফুললা, ো্ন াোচট েলরলে মলন হ ়ে।  মালে অতীন র্ড়েলজার আেঁিল চদল ়ে পিাখ মুেলত 
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পদলখলে েল ়েের্ার, ঝরঝচরল ়ে োেঁদলত পদলখলে চে েখলনা? হোেঁ, র্হুচদন আলগ, অলনে 

পেলললর্লা ়ে, অতীন এের্ার পদাতলা র্ালস পিলপ সাউে েোলোটা ়ে চগল ়েচেল এো, 

র্ার্া খুর্ পমলরচেল, পসইচদন মা… 

  

দাদা তখনও পর্েঁলি, দাদার সলে এে চর্োনা ়ে শুলত অতীন, দাদা প্রা ়েই র্ললতা, তুই 

রু্চঝস না পর্াো, মা পতালেই সর্লিল ়ে পর্চব  াললার্ালস! 

  

অতীলনর দম আটলে আসলত লাগললা।  গলাটা প ন পেউ পিলপ ধলরলে।  মাল ়ের পিাখ 

েলেল েরলে, মা তার জনে প্রতীক্ষা েলর আলে, আর অতীন এখলনা  ালর্ চে  ালর্ না 

 ার্লে! িুললা ়ে  াে িােচর।  এেটা চেেু র্ের্স্থ্া েরলতই হলর্, পজা মোেরচমেলে র্ললল 

চেেুই লা  হলর্ না।  চেন্তু চজচম গারনার তার র্নু্ধ, চজচমলে অনুলরাধ জানালল পস সাহা ে 

েরলর্ চনচশ্চত।  

  

গরম েচফলত িুমুে চদল ়ে অতীন এেটু ধাতস্থ্ হললা।  চজচম আতচরে ালর্ সাহা ে েরলত 

িাইললও পারলর্ চে? চজচম অোোউন্টলসর পলাে, এইসর্ পটেচনেোল োন তার প্রা ়ে 

চেেুই পনই।  তালে সর্ রু্চঝল ়ে সুচঝল ়ে চদলত চেেুটা সম ়ে পতা লাগলর্ই।  সম ়ে, সম ়েটাই 

র্ড়ে েো! 

  

পটচর্ললর ওপর এেটা পোট্ট ঘুচষ পমলর অতীন অস্ফুট োতর স্বলর র্লললা, র্ার্া, তুচম 

অসুখ র্াধার্ার আর সম ়ে পপলল না? অতত আর সাতটা চদনও  চদ আমালে চদলত? 

  

প্রেলমই চনউ ই ়েলেব পফরার এেটা চটচেট োটা দরোর।  আজ রালতর মলধেই র্াচড়ে চফলর 

প লত পারলল, োল সোল পেলেই ইচি ়োর োইট রু্চেিং-এর পিটিরা িালালনা  া ়ে।  িট 

েলর এেচদলনর মলধে চে রু্চেিং পাও ়ো  ালর্? 

  

চর্মানর্ন্দলরর িাতাল চদল ়ে অলনেখাচন পহেঁলট চগল ়ে েমলে দােঁড়োললা অতীন।  আজ রালতর 

মলধেই পস চনউ ই ়েেব চফরলর্? এ চে েরলে পস, এ পতা পস্রফ পাগলাচম।  অচফস পেলে 

অনে এেজনলে আনার র্ের্স্থ্া না েলর পস চে এমন ালর্ িলল প লত পালর।  োল 
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সোললর অোপল ়েন্টলমন্ট োরুলে না োরুলে রাখলতই হলর্।  তারপর সান্টা পফ।  চেন্তু 

বচন-রচর্র্ার োলে পাও ়ো  ালর্ অচফস পেলে? 

  

এত চিধার মলধে অতীন জীর্লন পলড়েচন।  পস দােঁচড়েল ়েই রইললা চ লড়ের মাঝখালন।  এই 

অর্স্থ্া ়ে  চদ পরামবব পদর্ার পেউ োেলতা! 

  

এেটু পলর এেটা সমাধান মাো ়ে এললা অতীলনর।  তার র্দলল বচমবলালে পাচঠল ়ে চদলল 

পেমন হ ়ে? বচমলা রু্চদ্ধমতী, পস মালে সর্রেম সাহা ে েরলত পারলর্।  রণ আর অনীলে 

চেেুচদলনর জনে চসদ্ধােবলদর োলে রাখা প লত পালর।  আিমো তার পিাখ দুলটা জ্বালা 

েলর।  উঠললা, মুখটা অস্পটির হল ়ে পগল অচ মালনর ো ়ো ়ে।  পদব পেলে পফান এললা, 

র্ার্ার অসুখ, গুরুতর র্োপার, অতীনলে েলোতা ়ে প লত হলর্, এই সািংঘাচতে 

চর্ষ ়েটাও বচমবলা  ুলল পগল েী েলর? র্ােরুম পেলে তাড়োতাচড়ে পর্রুলত িা ়েচন।   চদ 

বচমবলার র্ার্া চেিংর্া মা সম্পলেব এই রেম খর্র আসলতা, তাও চে পস হাফ-হালটবড ালর্ 

চনলত পারলতা? অতীলনর র্ার্া-মালে বচমবলা  াললা েলর চিনললাই না! 

  

চেন্তু এখন রাগ েরার সম ়ে ন ়ে, এখন মাো ঠাণ্ডা রাখলত হলর্।  অতীলনর বরীরটা পর্ব 

দুর্বল লাগলে, দুপুলর পস প্রা ়ে চেেু খা ়েচন, েচফটা পান েরার পর আরও চখলদ পর্াধ 

হললা।  পোম্পাচনর প ়েসা ়ে পহালটলটা  খন রু্ে েরাই আলে, তখন পসখালন চগল ়ে, স্নানটা 

পসলর চনল ়ে, চেেু পখল ়ে তারপর সর্চদে প লর্ পদখলত হলর্।  দু’ এে ঘণ্টা সমল ়ে আর 

েী আসলর্  ালর্! 

  

এখন সলন্ধ সালড়ে সাতটা।  চনউ ই ়েলেব সম ়ে অলনে এচগল ়ে, এেটু পলরই পেলললমল ়েরা 

শুল ়ে পড়েলর্।  আজ শুক্রর্ার, েলোণ-চমতাচল প্রা ়েই এেটু পর্চব রাত েলর, র্াচ্চালদর ঘুম 

পাড়োর্ার পর, চ চডও েচর্ পদখার জনে বচমবলালে ডালে।  বচমবলা  চদ পসখালন িলল  া ়ে? 

ওলে এখানোর পহালটললর পফান নাম্বারটা জানালনা হ ়েচন, পদব পেলে আর্ার পোলনা 

খর্র আসলত পালর।  
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এর্ার অতীন পটচললফান রু্লে চগল ়ে এেজন পলালের পপেলন দােঁড়োললা।  তার মলন পড়েলে 

সমীলরর েো।  সমীর তার র্ার্ার অসুলখর খর্র পপল ়ে পলরর চদনই পদলবর চদলে পাচড়ে 

চদল ়েচেল।  ততক্ষলণ সর্ পবষ।  চফলর এলস সমীর র্ললচেল, এর্ার পেলে শুধু শ্রাদ্ধ েরার 

জনে পদলব প লত হলর্।  র্াপ-মা ফুচরল ়ে পগলল আর হুড়েস ধাড়েস েলর পদলব েুটলত হলর্ 

না।  তাই শুলন চসদ্ধােব র্ললচেল, র্াপ-মা আর শ্বশুর-বাশুচড়ে চমলল পমাট িারর্ার।  তাও 

শ্বশুর-বাশুচড়ের পর্লা ়ে শুধু পর্ৌলে পাঠাললই িলল।  

  

বচমবলা পফালনর পালবই পর্াধ হ ়ে দােঁচড়েল ়ে চেল, চরিং হর্ার সলে সলে পস র্লললা, ইল ়েস? 

র্ার্লু? 

  

অতীন র্লললা, পবালনা খুেু… 

  

বচমবলা র্লললা, তার আলগ আমার েোটা শুলন নাও।  আর্ার খর্র এলসলে।  লিন পেলে 

এইমাত্র ফুলচদ পফান েলরচেল।  পতামার ফুলচদ, মালন তুতুলচদ।  উচন েলোতা পেলে 

েল পপল ়েলেন, ওরা চেেুলতই অোলমচরোর লাইন পালে না, লিন নাচে তরু্ পাও ়ো 

 া ়ে।  ফুলচদলে অচল জাচনল ়েলে… 

  

–অচল, মালন আমালদর অচল পিৌধুরী।  

  

–হোেঁ।  েী র্লললে পস? 

  

–পস ফুলচদলে র্লললে পতামালে জাচনল ়ে চদলত প  পতামার র্ার্া হ ়েলতা  াললা হল ়ে 

 ালর্ন, হঠাৎ অসুস্থ্ হল ়ে পলড়েলেন, তাই পতামালে পদখলত পিল ়েলেন এের্ার 

  

-–চঠে েলর র্লল, েী হল ়েলে! 

  

–উচন খুর্ই অসুস্থ্— 

  

–অসুস্থ্… না…পবষ? আমার োলে লুচেও না! 
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–ও রেম েো  ার্লে পেন, র্ার্লু!  চদ ফাস্ট অোটাে হ ়ে,  াললা হল ়ে ওঠার খুর্ই িান্স 

আলে।  তলর্ পতামার এের্ার  াও ়ো চনশ্চ ়েই দরোর, পতই ওর খাচনেটা রু্চস্টিংআপ হলত 

পালর, ফুলচদ পসই েোই র্লললা।  তুচম চে ওখান পেলেই পসাজা িলল প লত িাও? র্াচড়ে 

আসলর্ না? 

  

–খুেু, তুচম এত অরু্ঝ হও চে েলর? জালনা না, েী ধরলনর োজ চনল ়ে আচম পঘারাঘুচর 

েরচে? এখালন পর্ড়োলত আচসচন।  ফুল ইনফরলমবান না পপলল 

  

–আমার ওপর রাগ েরলো পেন? পতামার খুর্ তাড়োতাচড়ে  াও ়ো দরোর, তাই  ার্লুম 

 চদ ওল ়েস্ট পোস্ট চদল ়ে িলল  াও… 

  

–েী েলর এই েো  ার্লল? আমার োলে অত টাো পোো ়ে? তাোড়ো অচফসলে 

পুলরাপুচর পলট ডাউন েলর… 

  

–তুচম চে  ালর্ না  ার্লো? পতামার  াও ়োটা চনশ্চ ়েই খুর্ ইম্পটান্ট, নইলল লিন ধলর।  

আমার পতামালে খর্র পদর্ার পিটিরা… 

  

–পবালনা খুেু, এই রেম সমল ়ে তুচম আমালে এেটু সাহা ে েরলর্ না? আমালে শুধু শুধু 

প্রশ্ন না েলর তুচম চনলজ এেটা চেেু সালজস্ট েরলত পালরা না? এই অর্স্থ্া ়ে আচম… 

  

–আচম র্লচে, র্ার্লু, পতামার  াও ়ো উচিত, পতামার  ত োজই োে… 

  

– ালর্া পতা চনশ্চ ়েই।  চেন্তু হাউ সুন? র্াচড়ে হল ়েই প লত হলর্, টাোর র্ের্স্থ্া েরলত হলর্, 

সলে পর্ব চেেু টাো না চনল ়ে পগলল 

  

–তুচম  চদ আজই চফলর আসলত িাও, তা হলল  ত রাতই পহাে আচম পতামালে 

এ ়োরলপাটব পেলে আনলত  ালর্া না  
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–আজ রালত পফরা অসম্ভর্! োল চর্লেললর আলগ চেেুলতই হলর্ না।  তুচম ততক্ষলণ এে 

োজ েলরা।  তুচম প  ালর্ই পহাে, একু্ষচন সুলরলবর সলে প াগাল াগ েলর র্ললা।  

  

–পোন সুলরব? 

  

-–আিঃ, েী মুবচেল, তুচম সুলরব  াচট ়োলে পিলনা না?  ার ট্রা ল এলজচন্স আলে।  ওলে 

র্লল, োল রাচত্তলর অের্া পরশু সোলল প -লোলনা োইলটর এেটা চটচেট প ন রু্ে 

েলর রালখ।  পসাজা প ন েলোতা ়ে  াও ়ো  া ়ে, মাঝপলে র্চসল ়ে রাখলল িললর্ না।  

প মন েলরই পহাে, ওলে এেটা চটচেট প াগাড়ে েরলতই হলর্।  এই সম ়েটা চটচেলটর খুর্ 

রাব োলে।  আর তুচম েলোতা ়ে এেটা পটচলগ্রাম পাঠাও প  আচম আসচে।  চঠে েখন 

পপৌেঁলোলর্া, পসটা পলর জানাচে।  চপ্লজ, মলন েলর এগুললা েলরা।  আর্ার প ন  ুলল প ও 

না! 

  

দু-চতন পসলেি পেলম, এেটা দীঘবশ্বাস পফলল েরুণ গলা ়ে বচমবলা র্লললা, না,  ুললর্া 

না, চললখ রাখচে।  সুলরবলে না পপলল েলোণলে চরলোল ়েস্ট েরলর্া, ওর পোন ট্রা ল 

এলজচন্সর সলে পিনা আলে র্ার্লু, আমালে েলোতা ়ে চনল ়ে  ালর্ না? আচমও র্ার্ালে 

পদখলত প লত িাই…   
  

–দু’জলন এেসলে  াও ়োর প্রশ্নই ওলঠ না।  পেলললমল ়েরা োেলর্…আচম এখন রাখচে— 

  

–র্ার্লু, আর এেটা েো র্ললর্া? এেটা চরলোল ়েস্ট… 

  

–র্ললা… 

  

–তুচম অত দূলর আলো, এেলা এেলা, মাো ়ে অচফলসর োলজর চিতা, তার মলধে এরেম 

এেটা দুিঃসিংর্াদ শুনলল রু্ঝলত পারচে পতামার মলনর অর্স্থ্া েী রেম।  পর্চব চিতা েলরা 

না, আমার মলন হলে, সর্ চঠে হল ়ে  ালর্।  অচফলস পতামার সুনাম আলে, ওরা চঠে 
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রু্ঝলর্ প  না চগল ়ে পতামার উপা ়ে চেল না…র্ার্লু, আর এেটা েো, তুচম আজ পর্চব 

চড্রিংে েলরা না, প্লীজ 

  

–না, না, ওসর্   ়ে পপও না।  আচম চঠে োেলর্া… 

  

–আজ রাতটা তুচম এেলা এেলা োেলর্, আমার পমালটই  াললা লাগলে না 

  

–চেেু হলর্ না।  তুচম পতা জালনা, আমার না ব েত স্ট্রিং! 

  

পফানটা পরলখ অতীন রুমাল চদল ়ে মুখ মুেললা।  তার প্রিণ্ড গরম লাগলে।  জোলেলটর 

তলা ়ে জমাটা চ লজ পসেঁলট পগলে গাল ়ের সলে।  তরু্, র্াচড়েলত োল চর্লেলল চফরলর্, 

বচমবলার োলে এই েোটা উচ্চারণ েলর পফলার পর অলনেখাচন চনচশ্চত পর্াধ েরলে 

পস।  োল চর্লেললর চদলে পফরা, দোটস লচজেোল! তার মলধে অচফলসর এেটা র্ের্স্থ্া 

হল ়ে  ালর্ই, পস সোললর প্রেম চমচটিংটা অতত অোলটি েরলত পারলর্।  বচমবলা   ়ে 

পালে, এখালন এো এো পস এত র্ড়ে এেটা খর্লরর িাপ সামলালত পারলর্ না।  হুেঁ! 

লাইফ ইজ হাডব! 

  

অতীন চনলজর নালের চদলে তাচেল ়ে মলন মলন েো র্লল  ালে।  

  

আচম  চদ আমার র্ার্ার মষতুেসিংর্াদও পপতাম, তাহললও পসটা খুর্ বাত ালর্ চনলত 

পারতাম।  র্ার্ার প্রা ়ে সত্তলরর োোোচে র্ল ়েস, পনহাৎ েম না।  চনলজর ইলেমতন জীর্ন 

োচটল ়েলেন।  এেচদন পতা িলল প লত হলর্ই।  তলর্, অসুস্থ্ হল ়ে পড়োর খর্র শুনলল 

চর্িচলত হল ়ে পড়েলত হ ়েই।  চঠেমতন চিচেৎসা েরলল আরও দব-র্ালরা র্ের আ ়েু 

পাও ়ো এমন চেেু বক্ত ন ়ে আজোল।  মুচ্ন  আর অনুন ়ে অলনে দূলর োলে, মা এো 

এো অসহা ়ে হল ়ে পড়েলর্।  পস রেম আত্মী ়ে-স্বজনও পেউ পনই।  োনোোর ওপর 

পমালটই  রসা েরা  া ়ে না।  মা আবা েরলর্–আচম চফলর চগল ়ে সর্ র্ের্স্থ্া েরলর্া।  

োচডব ়োে র্া পসচরোল অোটাে হলল পতা অনে চেেু েরার পনই, খুর্ তাড়োতাচড়ে 
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ইনলটনচস  পে ়োর ইউচনলট চনল ়ে  াও ়ো োড়ো…মাল ়ের হালত চেেু টাো আলে আবা 

েচর… 

  

খুে ু  ার্লে, খর্রটা পপল ়ে আচম উতলা হল ়ে উলঠচে।  চঠে তা ন ়ে।  আসলল এেটা 

ডা ়েললমা, চঠে এই সমল ়ে, এেটা দারুণ প্রল ়োজনী ়ে োলজর মলধে, হঠাৎ পদলব পফরার 

র্ের্স্থ্া।  েরার মলধে প  ঝাট… র্ার্া পবষচনিঃশ্বাস পফলল োেলল এত র্েেতার চেেু চেল 

না।  শুধু শ্রাদ্ধ েরলত  াও ়োর জনে আমার অত গরজ পনই, র্ার্ারও ওসর্ র্োপালর পতমন 

চর্শ্বাস চেল না , পনহাৎ এেটা চন ়েমরক্ষা, শ্রাদ্ধ পতা দব-র্ালরাচদন পর হ ়ে, চঠে চঠে 

খর্রটা  চদ পাও ়ো প ত, তাহলল এচদলের োজ িুচেল ়ে…।  র্ার্া  খন তােঁর চনলজর 

র্ার্ার অসুস্থ্তার খর্র শুলন।  মালখানগলর চগল ়েচেললন, তখন চতচনও ঠােুদালে পদখলত 

পানচন… 

  

এইসর্  ার্লত  ার্লত অতীলনর পিালখর সামলন এেটা িলচচ্চত্রও ততচর হল ়ে  ালে।  

 াদর্পুলর তালদর র্াচড়ে, গচলর পমালড়ে এে রাব জিাল, পুলরালনা পুলরালনা গাচড়েগুললার 

চর্েট হন, চ লড়ে  চতব পদাতলা র্াসগুললা এেচদলে পহলল পলড়েলে প্রা ়ে এেটা নাচসবিং 

পহাম, পসখালন।  এেটা েোচর্লনর মলধে আর পেউ পনই পেন? শুধু মা।  নাচসবিংলহালমর 

সাদা ঘর, জানলার র্াইলর সাদা আোব, চর্োনার ওপর সাদা িােঁদর ঢাো, মাল ়ের পরলন 

সাদা বাচড়ে, এে রাব বূনেতার মলধে দােঁচড়েল ়ে আলে মা, পিাখ দুচটলত টলটল েরলে জল, 

মা তাচেল ়ে আলে এচদলে, এই পডন ার এ ়োরলপাটব প বত েুলট এলসলে মাল ়ের দষচটির… 

  

এই েচর্টা পদখলত পদখলত অতীন পেেঁলপ উঠললা, এেিচিব র্ের র্ ়েস্ক, আত্মচর্শ্বাসী, 

সােবেতা-চবোরী অতীন মজুমদার পসই মুহূলতব এেচট র্ালে হল ়ে পগল।  তার ইলে হললা 

তকু্ষচন এে েুট লাগালত।  আট র্ের র্ল ়েলস, দচক্ষলণশ্বলরর মচন্দলর চ লড়ের মলধে এের্ার 

মালে হাচরল ়ে পফলল র্ার্লু প মন পোটােুচট েলরচেল।  তার ইলে হললা, অচফলসর 

োগজপত্র  চতব সুটলেসটা েুেঁলড়ে পফলল চদল ়ে এে পদৌলড়ে প -লোলনা এেটা পপ্ললন উলঠ 

পড়েলত।  
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এখালন পেউ োরুর মুলখর চদলে এে পললের পর্চব তাো ়ে না।  প্রল ়োজন োড়ো পেউ 

অলনের মলনাজগলত উেঁচে মালর না।  অতীন এই চর্বাল চর্মানর্ন্দলর েী অসহা ়ে ালর্ 

এো! 

  

এেটু পলর পস োেঁধ দুচট ঝােঁচেল ়ে আলে-আলে পর্চরল ়ে এললা র্াইলর।  ঠাণ্ডা র্াতালসর 

ঝলে পস গ্রাহেও েরললা না।  এেটা টোচিলত উলঠ পস নাম র্লল চদল পহালটললর।  মালে 

ঐ নাচসবিং পহালমর ঘরটালতই পস পেন পদখলে র্ার র্ার? মাল ়ের পিালখ জল।  

  

েী সািংঘাচতে ইনসুচটিংেট এই মাতষলস্নহ র্োপারটা।  অত দূলর পেলেও মা তালে 

প্রর্ল ালর্ টান মারলত পালর হঠাৎ হঠাৎ।  প্রেম প্রেম পতা চর্লদলব এলস অতীন প্রা ়েই 

মালে স্বন পদখলতা।  চবচলগুচড়ে োোর সম ়ে এরেম হ ়েচন, জামলসদপুর চেিংর্া পজলল 

োোর সমল ়েও না, চেন্তু লিলন আসার পর পস দূরলত্বর েটিরটা অনু র্ েরলতা।  এখনও 

মালঝ মালঝ মাল ়ের স্বনটা চফলর আলস।  মাত্র র্েরখালনে আলগই পতা, চক্রসমালসর চঠে 

পলরই, রলণর প চদন পা  াঙললা, খুেু র্াচড়েলত চেল না।  খুেুলে খর্র না চদল ়েই পস 

রণলে চনল ়ে পগল হাসপাতালল, চর্লবষ চেেু হ ়েচন অর্বে।  পসই রালতই অতীন তার মালে 

স্বন পদলখচেল, েী স্বন মলন পনই, চেন্তু ফুেঁচপল ়ে ফুেঁচপল ়ে পেেঁলদ উলঠচেল পস।  পালবই 

ঘুচমল ়ে চেল বচমবলা, তার ঘুম  ালঙচন, তালে জাচগল ়ে অতীন চেেু র্ললতও িা ়েচন।  পসই 

ো্ন া এলের্ালর পগাপন পেলে পগলে।  অতীলনর মতন মানুষ।  প  স্বন পদলখ োেঁদলত পালর 

তা পেউ চর্শ্বাসই েরলর্ না।  ঐ সর্ পসচন্টলমন্টাল স্বন-টন পতা।  সর্াই পদলব পফলল 

আলস।  প্রেমর্ার না পহাে, চিতী ়ের্ার অর্বেই।  

  

৮ পহালটলল পিে ইন েলর 

পহালটলল পিে ইন েলর অতীন চনলজর ঘলর উলঠ এললা।  পােঁিতলা ়ে।   াড়ো েরা এেচদলনর 

মাো পগােঁজার আোনা, এই েলক্ষ চনশ্চ ়েই চেেুক্ষণ আলগও অনে মানুষ চেল, তালদর 

চনশ্বাস রল ়ে পগলে প তলরর  াচর র্াতালস।  তরু্ পর্লর্ ়েলে র্খচবস গুেঁলজ চর্দা ়ে চদল ়ে 
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দরজা র্ন্ধ েরললই এই িার পদ ়োল পঘরা জা ়েগাটা এেটা র্েচক্তগত গুহা হল ়ে  া ়ে।  

এখালন  া খুবী েরা প লত পালর।  

  

প্রেলমই জুলতা পমাজা খুলল পস হালো হললা।  টাইটা খুলল দলা পাচেল ়ে েুেঁলড়ে চদল 

চর্োনার ওপর।  জোলেটটারও পসই দবা হললা।  তার   ়েিংের তষষ্ণা পপল ়েলে।  তার হাত 

র্োলগ সর্ সম ়ে পোট এেটা হুইচস্কর পর্াতল োলে, স্নালনর আলগ খাচনেটা েড়ো পানী ়ে 

পনও ়ো তার অল েস।  তার মলন পড়েললা বচমবলার অনুলরাধ, পস এেটু হাসললা।  

  

দু’র্ার িুমুে চদল ়েই পর্াতলটা খালটর তলা ়ে পরলখ চদল অতীন।  এখন পস সমূ্পণব উলে।  

তার পুলরালনা অল েসটা রল ়ে পগলে, ঘলরর মলধে এেলা োেলল পস সর্ পপাবাে খুলল 

পফলল।  এর্ার স্নান েরলত প লত হলর্।  পদ ়োললর চদলে তাচেল ়ে পস পর্ব পজালর পজালর 

র্লল উঠললা, র্ার্া, আচম আসচে।  আমার সলে পদখা হর্ার আলগ তুচম িলল প ও না।  

আমার এেটু পদচর হলর্, চেন্তু আচম চঠে আসলর্া! মা, তুচম চিতা েলরা না, আচম  ত 

তাড়োতাচড়ে সম্ভর্ পপৌেঁলোর্ার পিটিরা েরচে।  চর্শ্বাস েলরা, এর আলগ  াও ়ো সচতে সম্ভর্ 

ন ়ে।  মুচ্ন  আর অনুন ়েরা হচরিার পেলে পপৌেঁলে পগলে? মা, পতামার বরীর  াললা আলে 

পতা? 

  

ঘর সিংলগ্ন র্ােরুলমর দরজাটা খুলল অতীন প্রেলম র্ােটার্টা  াললা েলর পচরষ্কার 

েরললা।  আলগ  ারা স্নান েলর  া ়ে, তারা অলনলেই ধুল ়ে পদ ়ে না।  অনেলদর গাল ়ের ম ়েলা 

পললগ  ালর্  ার্ললই গা-টা চবরচবর েলর।  গরম জল ঠাণ্ডাজল এে সলে িাচলল ়ে 

র্ােটার্টা  রলত  রলত অতীলনর এেটা েো মলন পলড়ে পগল।  অচল লিলন ফুলচদলে 

পফালন খর্র চদল ়েলে।  অচল চে বচমবলালেও পফান েরার পিটিরা েলর পা ়েচন, না পফান 

েলরইচন? অচলর সলে বচমবলার অর্বে পোলনাচদনই মলনামাচলনে হ ়েচন, ওলদর 

পরস্পলরর মলধে চেেু এেটা পর্াঝােঁপড়ো আলে।  এখান পেলে অচললে পফান েলর পতা 

র্ার্ার সচঠে অর্স্থ্াটা জানা প লত পালর।  
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। গাল ়ে জল না চদল ়েই অতীন চফলর এললা পফালনর োলে।  মাত্র েল ়েে মাস আলগ 

 ারলতর সলে ডাইলরক্ট ডা ়োচলিং িালু হল ়েলে।  পদব পেলে পেউ সহলজ এখানোর লাইন 

পা ়ে না, চেন্তু এখান পেলে অলনে সম ়ে িট েলর পাও ়ো  া ়ে।  অচললদর র্াচড়ের পফান 

নাম্বার অতীলনর পনাট র্ইলত পলখা পনই।  পোলনা প্রল ়োজন হ ়ে না।  তরু্ এেটু  ুরু েুেঁিলে 

োেলতই অচললদর নম্বরটা তার মলন পলড়ে পগল, ডার্ল পফার ডার্ল এইট, ও ়োন টু।  

হোেঁ, পোলনা  ুল পনই।  পোলনা পোলনা চজচনস এলের্ালর অপ্রল ়োজনী ়ে হল ়ে পগললও 

সারাজীর্ন মলন পেলে  া ়ে।  ও ়োই এম চস এর তলার পার্চলে পরলোরােঁ পেলে এেচদন 

পফান েরলত চগল ়ে অচল র্ললচেল, আমালদর নাম্বারটা এই ালর্ মলন রাখলর্, িু ়োচিব, 

তার ডার্ল হললা অটিরআবী, আর আট আর িার র্ালরা! 

  

পহালটললর ঘর পেলে লিং চডসলটন্স েল েরলল িাজব অলনে পর্চব পলড়ে।  লচর্লত আলে 

বো পফান।  তা পড়ে ে পগ পর্চব, এখন আর্ার পুলরা প্রস্থ্ পপাবাে পলর অতীন নীলি প লত 

পারলর্ না।  পস পর্াতাম চটপলত লাগললা।  োনচট্র পোড, চসচট পোড, তারপর নাম্বার…।  

না লাগলে না।  তরু্ তধ ব হারালল িললর্ না, পােঁি র্ার সাতর্ার েরলল চঠে পললগ প লত 

পালর।  

  

অতত পলনলরা-লষাললা র্ের অতীন পটচললফান েলরচন অচললে।  আজ পস েরলে চনলজর 

স্বালেব।  পহাে স্বােব।  অচলর সলে সম্পেবটা সমূ্পণব র্দলল পগলে।  এখন অচলর েো মলন 

পড়েললই অতীলনর এে ধরলনর জ্বালা জ্বালা  ার্ হ ়ে।  অচল সূক্ষ্ম এেটা প্রচতলবাধ চনল ়ে।  

িলললে, অেি চেেুলতই তা পর্াঝা  ালর্ না।  সর্াই র্ললর্ অচলর মতন মহৎ পমল ়ে আর 

হ ়ে না।  িতুচদবলে অচলর গুণগান।  পদলব পফরার পর পস অতীলনর সলে সামানেতম খারাপ 

র্ের্হার েলর চন, বচমবলালে েত আদর  ত্ন েলরলে, চনলজলদর র্াচড়েলত চনল ়ে চগল ়ে 

খাইল ়েলে।  অচল এমন  াললা অচ ন ়ে েরলত জালন! পবৌনলের নাম র্লল পসর্ালর েী 

পধােঁোই চদল ়েচেল! পবৌনে োড়ো আর োরুলে চর্ল ়ে েরলর্ না অচল, এই তার প্রচতো, 

অেি পবৌনেলে পেউ পদখলত পা ়ে না।   ত সর্ পর্াগাস র্োপার! 
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অচলর জনেই পতা অলনেটা পসর্ার চফলর চগল ়েও পদলব পেলে  াও ়ো হললা না অতীলনর।  

অচল আসলল চেেুলতই ক্ষমা েরলর্ না অতীনলে, পস সর্ সম ়ে তার মলন অপরাধলর্াধটা 

জাচগল ়ে রাখলত িা ়ে।  

  

আজ লাইন পপললই অতীন প্রেলম র্ললর্ অচল, আজ আর্ার পতামার োলে দ ়ো িাইর্ার 

জনে আমালে পফান েরলত হললা।  ওলগা দ ়োম ়েী, তুচম আমার র্ার্ার খর্রটা এেটু 

পদলর্? 

  

সর্সুদ্ধ পদলব চফলর চগল ়েও প  োো পগল না, তার আরও েল ়েেটা োরণ চেল।  তা 

সর্াইলে র্লা  া ়ে না।  িােচরর অসুচর্লধ, োোর জা ়েগার অসুচর্লধ, ধুললা-লধােঁ ়োর জনে 

অসুখ চর্সুখ, এসর্ই তুে।  এসর্ই চে অতীন আলগ পেলে পজলন  া ়েচন? পস সর্ সহে 

েরলত পারলতা।  চেন্তু আর এেটা আঘাত চদল ়েচেল পেৌচবে- পমপম।  

  

অতীলনর মতন মানুষরা শুধু মা র্ার্ার জনেই চফলর  া ়ে না, মা র্ার্ার সলে আর েতটুেু 

সম ়ে োটালনা  া ়ে এই র্ল ়েলস! চফরলত হ ়ে পদলবর টালন, র্নু্ধলদর টালন।  অতীলনর পসই 

দুচট টানই প্রর্ল চেল।  চেন্তু পদব তালদর জা ়েগা চদলত িা ়েচন, প ন অনর্রত এেটা 

অর্েক্ত র্ধ্চন পবানা পগলে, চফলর  া! চফলর  া! আর র্নু্ধরা! েল ়েেজন র্নু্ধ স্ত্রী-পুত্র েনো 

চনল ়ে পঘার সিংসারী হল ়ে পগলে।  পেউ পেউ এখন লার্ লাইফ-পাচটব লাইফ চনল ়ে গর্ব 

েলর।  পেৌচবে পমপম োড়ো তার পচরচিতলদর মলধে আর পেউই প্রা ়ে প্রতেক্ষ 

রাজনীচতলত পনই, শুধু রাজনীচত চনল ়ে তেব েলর।  পমপম আর পেৌচবলের র্ের্হার চেল 

অদু্ভত ঠাণ্ডা।  পেৌচবলের পপলটর মলধে এখলনা এেটা গুচল রল ়ে পগলে, অতীন প্রোর্ 

চদল ়েচেল তালে চর্লদলব এলন চিচেৎসা েরালর্, পেৌচবে রাচজ হ ়েচন।  পহলস র্ললচেল, 

ওটা আচম হজম েলর পফললচে প্রা ়ে।  পুলরাটা হজম হ ়েচন, মালঝ মালঝ পখােঁিা পদ ়ে।  তাই 

চর্প্ললর্র চিতাটা এলের্ালর োচড়েচন।  চর্প্ললর্র প্রতোবা ়ে পেৌচবে-পমপম ঝাড়েগ্রালমর 

চদলে ইস্কুল মাস্টাচর েলর জীর্নটা োচটল ়ে পদলর্।  অতীন এেচদন দারুণ অচ মালনর সলে 

পেৌচবেলে ধলর ঝােঁেুচন চদল ়ে র্ললচেল, তুই আমার সলে এমন পর পর র্ের্হার েরচেস 

পেন পর? আমার গাল ়ে চে আলমচরোন গন্ধ হল ়ে পগলে? পতার খুর্ চর্পলদর সম ়ে আচম 
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আসলত পাচরচন র্লল তুই এখলনা পরলগ আচেস? আচমও এে সম ়ে এো এো েম 

চর্পলদর মলধে োটাইচন।  

  

পেৌচবে ম্লান পহলস র্ললচেল, আলর না, ওসর্ চেেু না।  তুই সর্ চেেু পেলড়েেুেঁলড়ে 

ঝাড়েগ্রালমর র্ীনপুলর আমালদর সলে এলস োেলত পারচর্? আমরা এে পলল লল এলল 

তারপর আর্ার চঠেমতন েমুেচনলেবন হলত পারলর্।  আসল োজ এখন এইসর্ 

জা ়েগালতই শুরু েরলত হলর্ পর, এলের্ালর তলা পেলে চ ত ততচর েরলত না পারলল… 

  

পসটা েী েলর অতীলনর পলক্ষ সম্ভর্? পেৌচবে পমপমলদর পোলনা র্াচ্চা োচ্চা পনই, ওরা 

তরু্ জীর্ন চনল ়ে এিলপচরলমন্ট িাচলল ়ে প লত পালর।  চেন্তু অতীন এখন দুচট সতালনর 

চপতা, তার এেটা অনে দাচ ়েত্ব আলে।  

  

পেৌচবলের পিল ়ে পরপলমরই প ন পর্চব চর্রাগ অতীলনর ওপর।  আসলল ওরা দু’জলনই 

খুর্ মরাচলস্ট, ওরা অচলর র্দলল বচমবলার সলে অতীলনর চর্ল ়েটা চেেুলতই পমলন চনলত 

পালরচন।  শুেলনা খটখলট পিহারা হল ়ে পগলে পমপলমর, অচলর সলে তার িচরলত্ররও 

পোলনা চমল পনই, তরু্ ওলদর মলধে এত র্নু্ধত্ব েী েলর হললা পে জালন! 

  

পদলব চফলর  ার্ার এে মাস র্ালদই অনীতা র্ললত শুরু েলরচেল, ডোচড, পলটস পগট 

র্োে পহাম।  উই হো  সীন এনাফ অফ ইচণ্ড ়ো! 

  

প্রেমর্ার শুলন আেঁতলে উলঠচেল অতীন।  পস র্ললচেল, িুপ, িুপ! তুই েী র্লচেস পর 

অনীতা! পহাম মালন? ইচণ্ড ়োই পতা আমালদর পহাম।  এখালন দাদু-চদদু আলেন।  

  

অনীতার তখন মাত্র পােঁি র্ের র্ল ়েস।  পস চেেুলতই রু্ঝলর্ না।  পস র্ারর্ার মাো ঝােঁোলত 

ঝােঁোলত র্ললচেল, পনা-ও-ও! চদস ডাচট পপ্লস ইজ নট আও ়োর পহাম! আও ়োর পহাম 

ইজ ইন চনউ ই ়েেব।  
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অতীলনর ইলে হল ়েচেল, পমল ়েটার োন ধলর এে িড়ে েষালত।  পদাষ অর্বে অলনেটা 

তালদরই।  অনীতার জল্র পর পস আর বচমবলা িােচর চনল ়ে এমন র্েে হল ়ে পলড়েচেল 

প  পমল ়েটালে র্ািংলা পবখালত পালরচন, চনলজর পদলবর েো চঠে মতন পর্াঝালতও 

পালরচন।  অনীতা জালন, প খালন পস জল্লে, প  র্াচড়েলত তার চনজস্ব এেটা ঘর আলে, 

প খালন তার প্রচতলর্বী পখলার সােীরা আলে, পসটাই তার পহাম।  জ্সূলত্রও পতা পস 

আলমচরোন! 

  

অনীতা প্রা ়েই চনউ ই ়েলেব চফলর  ার্ার জনে ো্ন াোচট েরলতা, মাস েল ়েে র্ালদ তার 

হুচপিং োচব হল ়ে পগল।  অর্স্থ্া এমনই দােঁড়োললা প , এে সম ়ে মলন হল ়েচেল, ওলে আর 

র্ােঁিালনা  ালর্ না।  পদলবর পোলনা ওষুধ পলত্র চর্শ্বাস েরা  া ়ে না।  তখন পেেঁলপ উলঠচেল 

অতীলনর চপতষহৃদ ়ে।  অনীতালে র্ােঁিার্ার জনেই চফরলত হল ়েচেল অত তাড়োতাচড়ে।  এখান 

পেলে িােচর র্ােচর পেলড়ে, পপােঁটলা-পুটচল পর্েঁলধ  ারা পদলব িলল  া ়ে, আর্ার এে 

র্েলরর মলধে চফলর এলস চতক্ত ালর্ স্বন লের োচহনী পবানা ়ে, অতীন চনলজও প  

পসইদলল পড়েলর্, তা পস েখলনা  ালর্চন।   ার্ার আলগ পস প লর্চেল, গ্রীন োডব চেেঁলড়ে 

পফলল চদল ়ে  ালর্।   াচগেস পেলড়েচন! 

  

এইর্ার লাইন পাও ়ো পগলে েলোতার।  চরিং হলে।  প্রেলমই চে অচল ধরলর্? পফানটা 

ওলদর র্াচড়ের পদাতলা ়ে, এখন ওখালন সোল, অচল চে এরই মলধে অচফস ঘলর এলসলে? 

  

এেজন স্ত্রীললালের েণ্ঠ, অচলর ন ়ে, সম্ভর্ত োলজর পমল ়ের, পস র্ারর্ার র্ললে, র্াচড়েলত 

পেউ পনই।  আও ়োজ পর্ব অস্পটির! 

  

অতীন র্লললা, অচল পনই! চর্মানোো? চেিংর্া োচেমা? র্ললা প  আলমচরো পেলে 

এেজন পফান েরলে, খুর্ দরোর।  

  

োলজর পমল ়েচটর পর্াধহ ়ে পফান ধরার অল েস পনই, পস র্ারর্ার র্ললে ঐ এেই েো, 

র্াচড়েলত আর পেউ পনই পো, আচম চেেু রু্ঝলত পারচে না।  
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পবষ প বত চর্রক্ত হল ়ে অতীনলে লাইন োটলতই হললা।  অতর্ড়ে র্াচড়েলত এেজনও পেউ 

পনই পফান ধরর্ার মতন? পসটা পতা আরও আবঙ্কার েো।  সর্াই চমলল  াদর্পুলর পগলে 

র্ার্ার োলে! সর্ পবষ! 

  

স্নালনর েো আর তার মলনই পড়েললা না।  পস উলঠ দােঁচড়েল ়ে েটফট েরলত লাগললা।  না, 

হলতই পালর না, র্ার্ার সলে এের্ার পদখা েরলতই হলর্।  অলনে  ুল পতা পর্াঝারু্চঝ 

রল ়ে পগলে।  র্ার্ালে এের্ার জানালতই হলর্, আচম পিটিরার ত্রুচট েচরচন, চপ এইি চড 

েরার আলগ পেলেই আচম এ পদব পেলে িলল প লত পিল ়েচেলাম, পতামরাই তখন র্ারণ 

েলরচেলল, আজও আমার চর্লদলব পলড়ে োেলত এেটুও  াললা লালগ না।  িােচর েরচে, 

টাো পরাজগার েরচে, চঠে  লন্ত্রর মতন, এলদলবর মাচটলত আমার এেটুও চবেড়ে 

জ্া ়েচন।  এমনচে বচমবলাও, অলনলে ওলে চঠে রু্ঝলত পালর না, বচমবলা আজোল আরও 

পর্চব িুপিাপ হল ়ে পগলে, চেন্তু ও প তলর প তলর েটির পা ়ে।  অনে অলনে র্নু্ধর স্ত্রীই 

এলদব পেলড়ে  ার্ার েো আর  ালর্ না, চেন্তু বচমবলা এত র্ের পলরও এখানোর 

জীর্ন াত্রা পেন্দ েরলত পালরচন, প  পোলনা চদন, প  পোলনা বলতব পস িলল প লত রাচজ।  

শুধু পেলললমল ়েদুলটা িা ়ে না।   ারত ওলদর পদব ন ়ে, পস পদবটা সম্পলেব ওলদর পোলনা 

মা ়ো পনই, পস পদলবর মানুষলদরও ওরা পিলন না…।  

  

পদ ়োললর চদলে তাচেল ়ে অতীন চিৎোর েলর র্লললা, অচল, অচল, আচম পপৌেঁলোলনা প বত 

আমার র্ার্ালে তুচম র্ােঁচিল ়ে রালখা।  র্ার্ালে েল ়েেটা েো র্ললতই হলর্।  তুচম আমার 

র্ার্ার চর্োনার োলে পেলে এই সম ়েটুেু।  পতামার ওপর এখলনা আচম এই পজার েরলত 

পাচর।  পাচর না? 

  

ঘুলর দােঁচড়েল ়ে অতীন  ার্ললা।  বচমবলালে পফান েরলর্?  চদ নতুন পোলনা খর্র এলস 

োলে।   পে খর্র পদলর্? ফুলচদ! এখান পেলেই ফুলচদলে পফান েরা প লত পালর।  এই 

েোটা আলগ মলন আলসচন পেন?  
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লিলনর লাইন পাও ়ো পসাজা।  োলনেবান পপল ়েই পস চজলেস েরললা, পে, আলমদা? 

ফুলচদ পোো ়ে? 

  

অনেসম ়ে আলম ঠাট্টা ই ়োচেব োড়ো েো র্লল না।  আজ পস গম্ভীর ালর্ র্লললা, 

বালার্ারু্।  পতামার পফান এিলপক্ট েরচেলাম এতক্ষণ।  পতামার ফুলচদলে পতা আচম এই 

মাত্তর এ ়োরলপালটব পপৌেঁলে চদল ়ে আসলাম।  এতক্ষণ েলোতার চদলে রওনা হল ়ে পগলে।  

  

অতীন িমলে চগল ়ে র্লললা, এরই মলধে? ফুলচদ েখন খর্র পপল ়েলে? 

  

আলম র্লললা, খর্র পপল ়েলে প্রা ়ে সন্ধোর সম ়ে! র্োপারটা হললা েী, এেটা চটচেট 

পোলনা রেলম মোলনজ েরা পগল, আমালদরই হাসপাতালল এেজন  াও ়ো েোনলসল 

েলরলে ফরিুলনটচল পতামার ফুলচদ পসটা পপল ়ে পগল, এই প ার রালত্রই োইট।  

  

–েলোতা ়ে েী হল ়েলে? 

  

–তুচম খর্র সর্ পবালনা চন? 

  

–না,সর্ শুচন চন।  আমার র্ার্া েতটা অসুস্থ্? চেিংর্া এর মলধেই চেেু ঘলট পগলে? 

  

–পসটা ফ্রোিংেচল আচম জাচন না, র্ার্লু।  জানলল র্লতাম।  আমালদর পদলবর পলালেরা 

মলন েলর হঠাৎ শুনলল আমরা বে পালর্া, তাই সতে েোটা িট েলর র্লল না।  

চক্রচটেোচল ইল র্ললল ধলর চনলত হলর্ এিপা ়োর েলর পগলে।  ঐ ব্টাও আচম শুচন 

নাই।  তলর্, পলটুস পহাপ ফর দা পর্টার।  

  

–ফুলচদ আপনালে চেেু র্লল  া ়ে চন? 

  

–ো্ন াোচট শুরু েলরচেল।  মামালে খুর্  াললার্ালস পতা।  মামার োলেই মানুষ হল ়েলে।  

  

–ফুলচদ ো্ন াোচট েরচেল? 
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–আহা, তার মালন এই না প  সর্ পবষ।  পতামার ফুলচদ চনলজ ডাক্তার হলল েী হ ়ে, 

পোলনা েচঠন খর্র সহে েরলত পালর না।  তুচম েলর্  ালো! 

  

–পদচখ, খুর্ সম্ভর্ত োললেই।  আো, আলমদা, রাচখ।  

  

–ও পবালনা পবালনা র্ার্লু, আর এেটা েো।  পতামার মা এখন েলোতা ়ে নাই, তা 

শুলনলো পতা? পসইটাই আরও দুিঃলখর র্োপার।  

  

-–মা েলোতা ়ে পনই মালন? মা পোো ়ে? 

  

–মা হচরিালর পতামার পোটলর্ালনর োলে পগলেন, তার পতা র্াচ্চা হলর্ পর্াধ হ ়ে।  দোটস 

পহা ়োট আই গোদার ফ্রম দা পটচললফাচনে েন ারলসবান।  পতামার মা োলে নাই, পতামরা 

পেউ োলে নাই পতামার র্ার্ার এই এতখাচন র্ল ়েলস খুর্ চডলপ্রচসিং পতা লাগলতই পালর, 

আরও পবানলাম, চহ অোলটমলটড সুইসাইড।  

  

–পহা ়োট? 

  

–পডান্ট পগট আপলসট, র্ার্লু।  পসজনে পফটাল চেেু হ ়ে নাই।  এখন অসুস্থ্ আই অোম 

চবওর, চহ উইল সার াই  চদস টাইম।  পতামার ফুলচদ পগলে, পস  োসাধে র্ের্স্থ্া 

েরলর্।  

  

পফানটা েুেঁলড়ে প লঙ পফললত ইলে েরললা অতীলনর।  র্ার্া আত্মহতো েরলত চগল ়েচেললন? 

োর ওপর রাগ েলর? র্ার্ার িচরলত্র এটা এলের্ালরই মানা ়ে না, চনলজর মতামলতর ওপর 

 ার সর্ সম ়ে গ ীর চর্শ্বাস।  তা োড়ো এখন পোলনা দা ়ে দাচ ়েত্ব পনই, সারাটা জীর্ন 

স্ট্রাগল েলর এলস এখন চনচশ্চত সমল ়ে পপৌেঁলে চতচন জীর্নটা আলগ আলগ পবষ েলর চদলত 

িাইলর্ন পেন? র্ার্ার মতন মানুষলদর আত্মচর্শ্বালসর পজার সহলজ টলল না।  আলমদার 

েো চঠে পর্াঝা পগল না।  মা োলে পনই! মা চে খর্রটা জানলত পপলরলে? লিন-

আলমচরো ়ে পফান েরার পিল ়ে হচরিালর পফান েরা অলনে বক্ত।  
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না, অতীন আর এো সামলালত পারলে না।  বচমবলা চঠেই র্ললচেল, আজ রাচত্তলরই তার 

চনউ জাচসবলত চফলর  াও ়ো উচিত চেল।  এই রেম মানচসে অর্স্থ্া চনল ়ে পস োল সোলল 

এেজন ঝানু র্ের্সা ়েীর সলে অচফলসর োজ চনল ়ে আললািনা িালালর্? অসম্ভর্? এরা 

সর্ সম ়ে প্রেলমই উলটা  ুচক্ত চদল ়ে শুরু েলর।  অতীন পহলর  ালর্।  

  

এই পহালটললর লচর্লতই দুচট স্থ্ানী ়ে চর্মান পেম্পানীর অচফস ও এেচট ভ্রামণ সিংস্থ্া 

আলে।  এখন অর্বে র্ন্ধ।  পহালটল োউন্টালরর েমবিাচররা অলনে সম ়ে চটচেলটর র্ের্স্থ্া 

েলর পদ ়ে, ওরা েচমবন পা ়ে।  অতীন পডস্ক টোপ েলর র্লললা, আমালে চনউ ই ়েেব চেিংর্া 

চনউ অোেব  ার্ার এেটা চটচেট প াগাড়ে েলর চদলত পালরা? খুর্ই জরুচর প্রল ়োজন।  

  

এেচট  ুর্ােণ্ঠ পাচলব েরা  দ্রতার সলে র্লললা, পোন তাচরলখর চটচেট িান, সোর? 

  

অতীন র্লললা, এখন পেলে দু’ঘণ্টা পলরর প  পোলনা োইলটর।  

  

পসই  ুর্েচট র্লললা, খুর্ই দুিঃচখত সোর আচম  তদূর জাচন, আগামী চতন চদলনর পোলনা 

চটচেট পনই।  

  

অতীন এর্ার চর্রক্ত হল ়ে র্লললা, পডন ার পেলে চনউ ই ়েেব  ার্ার পোলনা চটচেট পনই।  

গাদা গাদা োইট আলে।  আজ রাচত্তলর না হ ়ে, োল আচলব মচনবিং প লোলনা োইলট।  

  

–এেচট চটচেটও পনই।  এখালন দত চিচেৎসেলদর এেটা সমালর্ব পবষ হললা, পদড়ে 

হাজার পডচললগট আজই চফরলেন।  তা োড়ো আপচন চনশ্চ ়েই জালনন, পরশু চনউ ই ়েলেবর 

সলে েললারালডা পস্টলটর ফুটর্ল পখলা, পসজনে অসিংখে  াত্রী, ওল ়েচটিং চললস্টই আলে 

এেলবা োপ্পা্ন  জন।  এমনচে ফাস্টব লালসর চটচেটও পনই।  

  

অতীন তালে পজার ধমে চদলত চগল ়েও পেলম পগল।  পলােচট পতা ইলে েলর র্ালজ েো 

র্ললর্ না, চটচেট চর্চক্র হলল ও চেেু প ়েসা পপত।  চটচেট গোললই ওর লা ।  হোেঁ, ফুটর্ল 

পখলা এখালন এেটা মে র্ড়ে হুজুগ।  আজলের োগলজই আলে প  েললারালডা পস্টট 
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অলনেচদন র্ালদ ফাইনোলল এলসলে।  বীত পবষ হর্ার পরই শুরু হল ়ে  া ়ে চরিং টাইম 

রাব, অলনলেই এচদে ওচদে পঘারাঘুচর েরলত  া ়ে, চটচেট পাও ়ো বক্ত, এ েো অতীন 

আলগ চিতা েলর চন।  

  

তা র্লল আলমচরোর মলধে এে বহর পেলে অনে বহলর  াও ়োর পপ্লন পাও ়ো  ালর্ না, 

এটা অতীন এখনও চর্শ্বাসই েরলত পারলে না।  পস সলে সলে চঠে েরললা, পহালটলল 

র্লস োোর পোলনা মালন হ ়ে না।  পস এেটু র্ালদই পিেআউট েলর িলল  ালর্ 

এ ়োরলপাটব, পসখালন পোলনা না পোলনা োইলট পস জা ়েগা পালর্ই।  

  

এর্ার চনলজই পর্লজ উঠললা পটচললফান।  পসটা তুললই অতীন চজলেস েরললা, পাও ়ো 

পগলে চটচেট? 

  

বচমবলা র্লললা, র্ার্লু, চটচেলটর র্োপার চনল ়ে খুর্ মুবচেল পদখা চদল ়েলে।  সতীব  াচট ়ো 

টলরলন্টালত পগলে, তার সাহা ে পাও ়ো  ালে না।  েলোণ পিটিরা েরলে, চেন্তু ওর প  র্নু্ধ 

ট্রাল এলজন্ট, পস র্লললা, আগামী পােঁি চদলনর মলধে চটচেট পার্ার পোলনা আবা পনই।  

সর্ েটা এ ়োরলাইনস পহচ চল রু্েড।  তার ওপর েী হল ়েলে, আজ এ ়োর ফ্রালন্সর এেটা 

পজট ক্রাব েলরলে শুলনলো? এ ়োর ফ্রান্স আপাতত র্ন্ধ।  আর এ ়োরইচণ্ড ়োর লিলনর 

গ্রাউি স্টাফ স্ট্রাইে েলরলে, তাই এ ়োর ইচণ্ড ়োর োইট এখান পেলে  ালে না।  সর্ 

চডজরাপলটড়ে হল ়ে পগলে।  আচম এ ়োর ইচণ্ড ়োর এখানোর মোলনজারলে র্াচড়েলত পফান 

েলরচেলাম, সর্ রু্চঝল ়ে র্লালত উচন দুিঃখ প্রোব েরললন, এখন পোলনাই নাচে উপা ়ে 

পনই ওেঁলদর।  

  

অতীন খুর্ বাত ঠাণ্ডা গলা ়ে র্লললা, চঠে আলে, আচম আলগ চগল ়ে পপৌেঁলেই, তারপর 

এেটা চেেু র্ের্স্থ্া হল ়ে  ালর্ই।  তুচম চিতা েলরা না।  

  

বচমবলা র্লললা, পতামার েী হল ়েলে র্ার্লু? বরীর খারাপ লাগলে? 

  

–না পতা।  চেেু হ ়েচন।  আচম চঠে আচে।  
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–েলোলণর র্নু্ধ র্লললা, মেলর্ার জাপান এ ়োর লাইনলসর এেটা চটচেলটর র্ের্স্থ্া হলত 

পালর, তাও ওল ়েস্ট পোস্ট চদল ়ে, র্োিংেে প বত পপৌেঁলে পদলর্, র্াচেটুেু েনফামবড ন ়ে, 

ওখালন পপৌেঁলে িান্স চনলত হলর্।  

  

–মেলর্ালরর চটচেট চদল ়ে আচম েী েরলর্া? র্লচে পতা, আচম চনউ ই ়েেব চগল ়ে চঠেই 

র্ের্স্থ্া েরলর্া  া পহাে, োলই পপৌেঁলোচে।  রণ আর অনীতা পখল ়ে চনল ়েলে? 

  

–ওরেম  ালর্ েো র্ললো পেন র্ার্লু? সচতে েলর র্লল, পতামার েী হল ়েলে? 

  

–আমার চেেু হ ়েচন।  চমচল, আচম  চদ এই িােচরলত পরচজগলনবান চদই, পতামার আপচত্ত 

আলে? 

  

–এেটুও না! 

  

–অোলমচরোন েম্পাচনর হল ়ে িা ়েনা ়ে মোচজে ফাচটবলাইজার গোর্ার জনে মুলখর রক্ত 

তুলল খাটচে।  চজচম র্ললচেল, পতামালদর ইচণ্ড ়ো ়ে পতা আরও পর্চব ফাচটবলাইজার দরোর।  

তুচম পসজনে চেেু েরলত পালরা না? পসই েোটা হঠাৎ এখন খুর্ই অপমালনর মতন 

লাগলে।  এই িােচরটা আচম পেলড়েই পদলর্া! 

  

–চঠে আলে, িােচর পেলড়ে দাও।  পতামার গলাটা খুর্ টা ়োডব পবানালে র্ার্লু।  এত 

খাটুচনরও পোলনা মালন হ ়ে না।   চদ র্ললা পতা, আমরা সর্াই পদলব চফলর প লত পাচর 

পতামার সলে।  পনিট অোল ইললর্ল োইলট।  রণ আর অনীতালে পজার েলর চনল ়ে প লত 

হলর্ দরোর হলল।  

  

–পেলল-লমল ়েলদর ো্ন া আমরা চে পর্চবচদন সহে েরলত পারলর্া? আমালদর মন দুর্বল 

হল ়ে  ালর্।  তা োড়ো সামলনই অনীতার পরীক্ষা।  
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এেটু পলর পফানটা পরলখ চদল ়ে অতীন িুপ েলর র্লস রইললা।  আরও েী প ন এেটা 

র্াচে আলে? মা হচরিালর মুচ্ন র োলে।  মুচ্ন  র্ার্ালে এত  াললার্ালস, পস র্ার্ালে আর 

পদখলত পালর্ না? র্ার্া চে এর মলধে িলল পগলেন, না আলেন? ফুলচদ এমন হুলড়োহুচড়ে 

েলর পপ্লন ধরললা পেন? 

  

ও, হোেঁ, মলন পলড়েলে, এখলনা র্াচে আলে চজচমলে পফান েরা।  পজা মোেেরচমলের 

র্দলল চজচমলেই পস খর্রটা জানালর্ আলগ।  চজচম তার প্রেষত র্নু্ধ।  পস চঠে রু্ঝলর্।  

  

শুক্রর্ার সন্ধো ়ে োরুলে র্াচড়েলত পাও ়ো খুর্ই অচনচশ্চত।  চজচমর স্ত্রী পসরা পফান ধরললা।  

পসরাও অতীনলে পিলন, পর্ব েল ়েের্ার চডনার খাইল ়েলে।  পসরা এেটু েুচণ্ঠত  ালর্ 

র্লললা, পবালনা ওচটন, চজচম পতা পালবর র্াচড়েলত পটচনস পখললত পগলে, পতামার চে খুর্ই 

দরোর? োল সোলল পফান েরলল হ ়ে না।  চেিংর্া অচধে রালত? 

  

অতীনও চর্নীত  ালর্ র্লললা, ক্ষমা েলরা, পসরা, সচতেই খুর্ প্রল ়োজনী ়ে েো আলে।  

জীর্ন মরলণর প্রশ্ন।  তুচম ওলে ডালো।  আচম দব চমচনট পলরই আর্ার চরিং েরচে।  

  

চজচম গারনার মালঝ মালঝ সরল সরল প্রশ্ন েলর অতীনলে পখােঁিা ়ে র্লট চেন্তু পস পমালটই 

পর্াো পসাো মানুষ ন ়ে।  এলদলবর অলনে চেেুই অপেন্দ েলর অতীন, চেন্তু চজচম 

গারনালরর মতন েল ়েেজন মানুষলে শ্রদ্ধা না েলর পালর না।  পলরাপোরী, র্নু্ধর্ৎসল।  

চহিংলস র্লল পোলনা চজচনস পনই মলনর মলধে।  এলদলব চর্লবষে হও ়োটাই পরও ়োজ, প  

ইচতহাস  ূলগাল চেেুই জালন না, পস হ ়েলতা অেবনীচতটা  াললা পর্ালঝ।  প  চর্োলনর 

পচণ্ডত, পস সমাজতত্ত্ব চনল ়ে এেটুও মাো ঘামা ়ে না।  চজচমও অেবনীচত  াললা জালন, পস 

এের্ার  ারত ঘুলর এলসলে, পসখানোর অর্স্থ্া সম্পলেব সলিতন।  পস এের্ার র্ললচেল, 

আচম  চদ  ারতী ়ে হতাম, তা হলল পসাসাচলজমই সালপাটব েরতাম।  আলমচরো ়ে আচম 

েোচপটোচলচজলমর পোলনা পদাষ পদচখ না, এখালন এ চসলস্টমটা  াললাই ও ়োেব েরলে।  

তুচম  াই-ই র্লল ওচটন, আমালদর পেঁচিব পোচট মানুলষর মলধে র্ড়ে পজার পেঁচিব হাজার 
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 র্ঘুলর চেিংর্া পস্বো ়ে চ চখচর।  আর পতামালদর আচব।  পোচট মানুলষর মলধে চতচরব 

পোচটই দাচরদ্রে সীমার নীলি।  পতামালদর পদলব সমর্ণ্টন োড়ো গতেতর পনই।  

  

অতীন র্ললচেল, মূখব, সমাজতন্ত্র েখলনা দুলটা পােঁিটা পদলব চটেলত পালর না।  সারা 

পষচের্ীটালেই ঐ চসসলটলমর মলধে আনা দরোর।  েোচপটোচলচজলমর মূল লক্ষেই হললা 

দুর্বল রাষ্ট্রগুচললে পবাষণ, পতামরা, জাপানীরা আর পচশ্চম ইওলরালপর রাষ্ট্রগুচল এখন  া 

েরলে, এলত েখলনা গচরর্ পদলবর সমাজতন্ত্র র্া গণতন্ত্র সফল হলত পালর? 

  

চজচম র্লললা, তুচম  ালে পবাষণ র্ললে, আচম তালে র্ললর্া, প্রচতল াচগতা।  প্রেষচতর 

মলধে, সমে প্রাণী জগলত সর্ সম ়ে এই প্রচতল াচগতা িললে।  শুধু মানুলষর স্ব ার্ পেলে 

পসটা র্াদ চদলত িাও? 

  

অতীন র্লললা, মানুলষর মলধে প্রচতল াচগতা োেলর্ই তা জাচন চেন্তু এটা হলে রালষ্ট্রর 

প্রচতল াচগতা।  এর পপেলন োলে অস্ত্রর্ললর হুমচে! 

  

চজচম হাসলত হাসলত র্ললচেল, তাও চঠে র্লট! তা হলল দরোর হলে েোচপটাচলচজলমর 

সলে পসাসাচলজলমর এেটা িূড়োত লড়োই! তাই না? পে পজলত পে হালর! ঐ লড়োইল ়ে 

পবষ প বত পে চজতলর্ র্ললা পতা? পেউ না! মানুলষর স েতার দুলটা হাত  খন পরস্পলরর 

চদলে অোটম আর হাইলড্রালজন র্ম েুেঁলড়ে মারলর্, তখন আর মানুষ োেলর্ না, জ ়েী হলর্ 

শুধু র্ধ্িংস।  

  

চঠে দব চমচনট র্ালদ আর্ার চরিং েরলতই চজচম সলে সলে তুলল চনল ়ে র্লললা, জীর্ন 

মরলণর প্রশ্ন? র্লট! ইেঁট পর্টার র্ী টু।  পটচনস পখলা পেলড়ে এলস আচম আচফলসর সমসো 

চনল ়ে।  মাো ঘামালত িাই না, তুচম জালনা! 

  

অতীন র্লললা, চজচম, আমার র্ার্া খুর্ অসুস্থ্।  পারহোপস চহ ইজ ডাইিং।  চজচম র্লললা, 

এলত মরলণর র্োপারটা পর্াঝা পগল।  আর জীর্লনর র্োপারটা েী? 
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–আচম িােচর পেলড়ে চদচে।  

  

–গুড! পষচের্ীলত অলনলেই িােচর োলড়ে।  এমন চেেু নতুন েো ন ়ে।  পস জনে এত রালত্র 

আমালে চর্রক্ত েরার েী মালন হ ়ে? আচম পতামার র্স্ নই।  পডন ালর এখন রাত দবটা, 

এখালন এখন র্ালরাটা তা জালনা? 

  

–র্নু্ধ চহলসলর্ পতামার োলে আচম এেটা পরামবব িাই।  িােচর আচম োড়েলর্াই।  চেন্তু 

এরেম মাঝপলে…পবালনা, মলন েলরা, পতামার র্ার্া, অলনে দূলরর পোোও খুর্ই সুস্থ্, 

পতামালে পদখলত িান, পতামার একু্ষচন  াও ়ো দরোর।  চেন্তু অচফলসর অলনে োলজর 

দাচ ়েত্ব পতামার মাোর ওপলর িাপালনা।  পসইসর্ োজ র্ড়ে, না র্ার্ালে পদখলত  াও ়োটা 

আরও অলনে র্ড়ে? এটা মনুষেলত্বর প্রশ্ন।  এই রেম পক্ষলত্র অচফলসর দাচ ়েত্বটা োেঁধ পেলে 

নাচমল ়ে পফলা চে ইমরাল? খুর্ অনো ়ে? 

  

–এে এে েলর উত্তর চদচে।  প্রেম েো, আমার  খন চতন র্ের র্ল ়েস তখন আমার 

র্ার্া-মাল ়ের চডল াসব হল ়ে  া ়ে।  আচম মাল ়ের োলেই পেলললর্লাটা োচটল ়েচে।  আমার 

মা পলর আর্ার চর্ল ়ে েলরলে, তখন পেলে আচম হলস্টলল।  র্ার্ালে আচম খুর্ েমই 

পদলখচে, সুতরািং আই হো  হাডবচল এচন চফচলিং ফর মাই ফাদার।  তার মুখটাও মলন 

েরলত পাচর না।  ফর দোট মোটার, আমার মা সম্পলেবও পস রেম চেেু দুর্বলতা পনই, 

োরণ, মাল ়ের চিতী ়ে পলক্ষর দুলটা পেলল-লমল ়ে হল ়েচেল, তালদর চনল ়েই চতচন পর্চব র্েে 

োেলতন।  আমালদর সমালজ এরেম সম্পেব চেেুই অস্বা াচর্ে ন ়ে।  অপর পলক্ষ, পতামরা 

প্রািেলদবী ়েরা, এখলনা চপতা-মাতার সলে সারাজীর্ন সম্পেব রালখা, পতামালদর এেটা 

পাচরর্াচরে র্ন্ধন আলে, পসটা খুর্  াললা র্োপার।  এই দোলখা না, পসরার মা আর র্ার্া 

এখন পে পোো ়ে আলে, পসরা চঠে র্ললতই পারলর্ না।  পতামালদর পদলব এ রেম হলত 

পালর? সুতরািং রু্ঝলতই পারলো, পতামার অনু ূচত আর আমার অনু ূচত এে হলতই পালর 

না।  আমার র্ার্ার মষতুে সিংর্াদ পপলল আচম হ ়েলতা এের্ার ের্রখানা ়ে  ালর্া, চেন্তু তার 

আলগ, হাসপাতালল তালে পদখলত  াও ়ো পর্াধ হ ়ে আমার পলক্ষ সম্ভর্ হল ়ে উঠলর্ না।  

চল ়োর? ইজ দোট আিারস্টুড.? 
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–চেন্তু চজচম,  চদ পতামার র্ার্ার সলে পতামার পলাজ সম্পেব োেলতা,  চদ পতামার 

র্ার্ার এেটাই চর্ল ়ে হলতা, পস রেমও পতা অলনলে আলে এখালন–  

  

–ওল ়েট, ওল ়েট, অত হাইপচেচসস-এ োজ পনই।  পতামার প্রলশ্নর উত্তর চদচে।  

প্রািেলদবী ়েরা র্ার্া-মাল ়ের অসুখ শুনললই পদৌলড়ে  া ়ে, এটা আচম জাচন।  চেন্তু পতামার 

পলক্ষ পদৌলড়ে  াও ়ো সম্ভর্ হলে না, দুচদলে দুলটা মহাসমুদ্র আলে।  আগামী দু’চদলন তুচম 

পোলনাক্রলমই অোলমচরো পেলড়ে  ারলত প লত পারলে না, সুতরািং িােচর োড়োর জনে 

এত র্েেতার েী আলে? এই দু’চদন তুচম অচফলসর োজ েলর নাও।  পডন ার পেলে িলল 

 াও সান্টা পফ, পেিা ফলত েলরা, তারপর পোম্পাচনই পতামালে এেগাদা টাো চদল ়ে 

 ারলত পাঠালর্! 

  

–আগামী দু’চদন আচম আলমচরো পেলড়ে প লত পারলর্া না পেন? তুচম চটচেলটর রাব-এর 

েো  ার্লো? প মন েলরই পহাে আচম চটচেট প াগাড়ে েরলর্া, আই মাস্ট, আমার র্ার্ার 

সলে এের্ার পদখা েরলতই হলর্, অোট এচন েটির… 

  

–পতামার ইলেটা খুর্ পনার্ল।  চেন্তু উপা ়ে সচতেই পনই।  তুচম চনলজলে এখলনা খুর্ 

 ারতী ়ে মলন ের, র্াট ইউ আর না লিংগার অোন ইচি ়োন।  তুচম এখন এেজন 

অোলমচরোন।  পতামার অোলমচরোন পাসলপাটব।   ারলত প লত হলল পতামালে চ সা চনলত 

হলর্।  বচনরচর্র্ার সর্ েুচট, পতামালে পেউ চ সা পদলর্ না! চটচেলটর প্রশ্ন পলর… 

  

অতীলনর মাো ়ে প ন র্জ্রাঘাত হললা।  এই েোটা তার মলনও আলসচন।  মাত্র সালড়ে িার 

মাস আলগ তার নাগচরেত্ব র্দল হল ়েলে, পস অোলমচরোন পাসলপাটব চনল ়েলে।  এ পদলব 

প সর্  ারতী ়ে দম্পচত অলনেচদন আলে, তারা সম ়েমতন স্বামী-স্ত্রীর মলধে এেজন 

 ারতী ়ে পাসলপাটব পরলখ পদ ়ে।  অনেজন অোলমচরোন পাসলপাটব পন ়ে।  তালত 

দু’পনৌলোলতই পা রাখা  া ়ে।  অতীন চনলজর পাসলপাটব র্দলললে শুধু োলজর সুচর্লধর 

জনে।  পোম্পাচনর োলজ তালে চর্চ ্ন  পদলব প লত হ ়ে,  ারতী ়ে পাসলপাটব োেলল 

অলনে পদলবর চ সা পপলত ঝালমলা ও সম ়ে লালগ।  অলনে।  চর্লবষত িীন পতা চ সা 
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চদলতই িা ়ে না।  তার পোম্পাচনই চর্লবষ উলদোগ চনল ়ে তার অোলমচরোন 

চসচটলজনবীলপর র্ের্স্থ্া েলর চদল ়েলে।  অতীন চে বচমবলার পিল ়েও  ুললা-মনা হল ়ে পগল? 

অের্া, পস এটা মলন রাখলত িা ়ে না! 

  

অতীলনর সামচ ়েে নীরর্তা ়ে চজচম গারনার ঠাট্টার সুলর হাসলত হাসলত র্লললা, ওচটন 

মাঝুমদার, ইউ আর ট্রোপড! ইউ আর অোন অোলমচরোন নাউ।  তুচম  খন তখন ইলে।  

েরললই  ারলত প লত পালরা না! ইউ হো  টু হো  আ প্রপার চ জা! তাহলল আর এই 

দুলটা চদন নটির েরলর্ পেন, অচফলসর োজ েলর নাও! টাোটা পপল ়ে  ালর্, আচম র্ের্স্থ্া 

েলর পদলর্া! 

  

অতীন এর্ার চর্েট রালগর সলে হুঙ্কার চদল ়ে র্লল উঠল, ডোম ইউ! ডোম ইউ! আচম 

র্ললচে, আচম এই পোম্পাচনর োজ আর েরলর্া না।  আমার র্ার্া মষতুেব ো ়ে, চেিংর্া েী 

হল ়েলে।  পে জালন, এর মলধে এখন আচম অচফলসর োলজর েো  ার্লর্া? 

  

চজচম তরু্ হাসলত হাসলত র্লললা, োম ডাউন, োম ডাউন! পনা পল ়েন্ট বাউচটিং অোট 

চম! আচম পেউ না।  তুচম আমার োলে পরামবব িাইলো।  ইচি ়োন এমর্োচসর পলােজনরা 

চে বচন র্া রচর্র্ার েুচটর মলধে পতামার চ সা পদলর্? আই পডান্ট চেিংে পসা।  সুতরািং, 

এলসা, আমরা র্াের্র্াদী হই।  দুলটা চদন পতামালে অলপক্ষা েরলতই হলর্।  তাহলল এই 

দুলটা চদন োলজ লাগালল ক্ষচত চে? আর এেটা েো র্ললর্া? তুচম ঐ প  এেটু আলগ 

র্ললল, এেটা েতবর্ে সম্পাদলনর মাঝপলে দাচ ়েত্ব োেঁধ পেলে নাচমল ়ে পদও ়ো ইমমরাল 

চে না, এই প  এই প্রশ্নটা।  পতামার মলন পজলগলে, এর তাৎপ বই হললা এই প  দা ওল ়েস্ট 

হোেঁজ অললরচড র্াগড়ে ইউ! ইউ আর েলরাচল ওল ়েস্টারনাইজড, ওচটন! তুচম  চদ এখলনা 

প্রািিলদবী ়ে োেলত, তা হলল তুচম মলন মলন র্ললত, িােচরই  খন পেলড়ে চদচে, তখন 

এই গড়ে ডোম্ অোলমচরোন পোম্পাচনটার লা  হললা, না পলােসান হললা তালত আমার 

েী আলস  া ়ে? তুচম তা  ালর্াচন।  তুচম োজলে সম্মান চদলত চবলখলে।  তা হলল, র্াচে 

দু’চদলন োজটা সমূ্পণব েলর নাও! তুচম এ প বত  া েলর এলসলে, তা হাইচল 

অোচপ্রচবল ়েলটড… 
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অতীন উচ্চগ্রালম র্লল প লত লাগললা, পনা, পনা, পনা, পনা… 

  

দু’ঘণ্টা পলরও অতীন স্নান েরললা না, চেেু পখললা না, পপাবােও পলরচন, এেই জা ়েগা ়ে 

র্লস আলে পমলঝর োলপবলটর ওপর।  প বা ়েক্রলম পস পেৌচবে আর অচলর েো  ার্লে।  

ওরা এখন েী মলন েরলে তার সম্পলেব, পসটাই প ন তার জীর্লনর সর্লিল ়ে র্ড়ে প্রশ্ন।  

এর মালঝ মালঝ পস পদখলত পালে তার মালে।  মা সাদা বাড়েী পরা।  মাল ়ের এই রূপটা 

পস চেেুলত সহে।  েরলত পারলে না।  

  

খালটর তলা ়ে রল ়েলে মলদর পর্াতলটা।  চেন্তু অতীলনর আর পান েরার প্রর্ষচত্ত হললা না।  

র্হুক্ষণ র্ালদ পস এেটা চসগালরট ধরাললা।  তারপর আলে আলে পহেঁলট পগল জানলার 

ধালর।  র্ােরুলম দুলটা েল পখালা, জল পড়োর ব্ হলে, র্ােটার্ উপলে জল গড়োলে 

সারা পমলঝলত, তলর্ এই পহালটলটা োলঠর ততচর ন ়ে, পােলরর, পোোও এেটা নদবমা 

আলে চনশ্চ ়েই র্ােরুলম, নইলল এতক্ষলণ তহধি পলড়ে প ত।  

  

অতীন জললর বল্ ভ্রূলক্ষপও েরললা না।  পস খুলল চদল জানলার োেঁি।  প্রেম এে ঝলে 

ঠাণ্ডা হাও ়ো মুলখ পমলখ পস এতই তষি পর্াধ েরললা প  পস জানলা চডচঙল ়ে িলল এললা 

র্াইলর।  সামলনই ফা ়োর এসলেলপর পঘারালনা পলাহার চসেঁচড়ে।  অতীন পসই চসেঁচড়েলত উলঠ 

দােঁড়োললা।  এটা পহালটললর পপেন চদে, এেটা সরু রাো, এই রাোলতও গাচড়ে িলািললর 

চর্রাম পনই, ওপর চদলে প -লেউ তাোলল এেচট উলে পুরুষ মূচতব পদখলত পালর্।  

  

অতীন এের্ার এেটু ঝুেঁলে  ার্ললা।  এখান পেলে লাচফল ়ে পড়েলল পেমন হ ়ে? অনে প  

োরুর োতু হল ়ে  ার্ার েো।  চেন্তু তার চেেু হলর্ না, পর্েঁলি  াও ়োই তার চন ়েচত।  পস 

জলল ডুলর্ও মলরচন, এের্ার পদাতলা র্ালস আগুন পললগচেল, পস েুলট পর্চরল ়ে এলসলে।  

উত্তর র্ািংলা ়ে পর্ামার আঘাতটা তার গাল ়ে না পললগ পললগচেল মাচনেদার গাল ়ে, আর 

এের্ার িলত গাচড়ে পেলে লাচফল ়ে পলড়েও তার পোলনা ক্ষচত হললা না, এেচদন পস 

সাইলেল িাচলল ়ে আসচেল, এেটা গাচড়ে ধাক্কা চদল, তরু্ তার গাল ়ে আেঁিড়ে লাগললা না।  

এই পতা চেেুচদন আলগ, অোচরলজানার টুন বহর পেলে তার এেটা পপ্লন ধরার েো চেল, 
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চঠে সমল ়ে এলস পস পপৌেঁলোলত পারললা না।  পস পগল এেঘণ্টা পলরর এেটা োইলট, 

আর আলগর পপ্লনটা,  ালত তার সীট রু্ে েরা চেল, পসটা মুখ েুর্লড়ে মরললা মরু ূচমলত।  

পেন এমন হ ়ে? তার এই পর্েঁলি োো চেলসর চর্চনমল ়ে? পস চনলজ পর্েঁলি চগল ়ে তার 

দাদালে পমলরলে! না, না, পস পতা এের্ারও তার দাদার সাহা ে িা ়েচন, দাদা চনলজই 

ঝােঁচপল ়ে পলড়েচেল জলল।  অতীলনর  চদ সাধে োেলল, তা হলল পস এে পবা র্ারও চনলজর 

জীর্লনর ঝুেঁচে চনল ়ে দাদালে র্ােঁিালত পিটিরা েরলত না! মাচনেদালে পস পসই ালর্ই র্ােঁিালত 

 া ়েচন? চঠে পসই মুহূলতব মাচনেদা তার চনলজর দাদা হল ়ে চগল ়ে চেল, পেউ তা রু্ঝললা 

না! এমনচে, মাচনেদাও পলর র্ললচেললন, তুই পেন পল ়েন্ট ব্লোঙ্ক গুচল িালাচল? পসই 

র্দমাবটার পলাহার ডািা পখল ়ে মাচনেদা মলর পগলল চে এই প্রশ্ন েরলত পারলতন! তরু্ 

মাচনেদা পবষ প বত র্ােঁিললন না।  অতীন চে অচললেও পমলরলে? প  অচললে পস প্রেম 

প ৌর্লন চিনলতা, পসই অচল পতা আর পোোও পনই! জামলসদপুলর, প্রর্ল জ্বলরর মলধে, 

অলনেচদন আত্মলগাপন েলর েলর চর্মষব অর্স্থ্া ়ে  খন অতীলনর ধারণা হল ়েচেল, তার 

আর র্ােঁিার আবা পনই, আর জ্বলরর পঘালর এেচদন বচমবলালেই পস অচল র্লল প লর্চেল।  

পেউ পস েো জালন না।  অচললে অপমান েরলর্ না র্ললই পস আর পলর অচললে 

পসচদলনর ঘটনাটা র্ললত পালরচন।  পেৌচবে-পমপমরা মলন েলর, শুধু ডলালরর 

ঝনঝনাচনর পমাহ আর এলললর্লল পাচেবর্ সুলখর জনে পস এ পদলব পলড়ে আলে! ওিঃ মা, 

মালগা! তুচমও চে তাই  ালর্া! 

  

ফা ়োর এসলেলপর ঠাণ্ডা পলাহার চসেঁচড়েলত র্লস নগ্ন অর্স্থ্া ়ে অতীন ফুেঁচপল ়ে ফুেঁচপল ়ে 

োেঁদলত লাগললা।  এখালন পেউ তালে পদখলর্ না।  এের্ার এেটু পপেনচদলে পহলললই 

পস নীলি পলড়ে  ালর্।  

  

আজলের আোব পর্ব পচরষ্কার।  চফনচে চদলে পজোৎস্না, প্রিুর নক্ষত্র এখন জাগ্রত 

হল ়েলে।  এেচদলে আটলাচন্টে, অনেচদলে প্রবাত মহাসাগর।  এর মাঝখালনর  ূখলণ্ড 

আটো পলড়ে আলে অতীন।  পপ্ললনর চটচেট পনই।  চনলজর পদলব চফরলত পগললও তালে 

চ সা চনলত হলর্।  শুধু তার ো্ন ার র্াষ্প হ ়েলতা উলড়ে  ালে প্রালিের চদলে।  
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শুধু ো্ন াই  া ়ে।  আর র্হু আবা-আোঙ্ক্ষা, জীর্ন র্দললর র্োেুলতা েুলট আলস এই 

চদলে।  সমুদ্র পপচরল ়ে এই মুহূলতব  ারত উপমহালদলবর হাজার হাজার পেলললমল ়ে 

প্রতীক্ষা ়ে অধীর হল ়ে আলে, েলর্ তারা এ পদলব আসার সুল াগ পালর্।  পাসলপাটব, চ সা, 

স্পনসরবীপ, িােচর, েলললজ অোডচমবান, গ্রীন োডব।  চেেু এেটা পপললই পমাক্ষ চমলল 

 ালর্, অতত সমসোপীচড়েত ঐচতহে পেলে মুচক্ত।  টাইম, ইউ ওল্ড চজপচস মোন! সম ়ে 

পোলনা পদলব, পোলনা রাজধানীলত পর্চবচদন পেলম োলে না।  এই পতা চেেুচদন আলগও 

ইচতহালসর  াত্রা চেল পূর্ব চদলে।  আললেজািার, আচট্টলা, পমগাচস্থ্চনস, মোলগলান, 

েলাম্বাস,  ালস্কা ডা গামা।   ত পুলর্  ালর্, ততই সম্পলদর সন্ধান পাও ়ো  ালর্।  শুধু 

পসানাদানা ন ়ে, পরমাচেবেও।  হঠাৎ েলর্ প ন শুরু হল ়ে পগল উলটাচদলের প্রর্াহ।  আর্ার 

পূর্ব পেলে পচশ্চলম পফরা।  র্ারুদ আচর্ষ্কার েলরচেল িীন, চেন্তু োমান গজবলনর প্রতাপ 

পঘাচষত হললা প্রতীলিে।  শুধু ঐচহে সুখ-সমষচদ্ধ ন ়ে।  এেটা মুক্ত জীর্লনর স্বনম ়ে েচর্ও 

প ন ঝললস উঠললা পসখালন।  শুধু স্বাধীনতা ন ়ে, তার পিল ়েও পর্চব আেষবণী ়ে এেচট 

অশ্রুতপূর্ব ধারণা, র্েচক্ত-স্বাধীনতা! প ৌর্লনর জলতরে এখন ধাইলে পূর্ব পেলে পচশ্চলম।  

ইসেলনর েল ়েে হাজার নারী-পুরুষ বাচড়ে চেিংর্া ধুচত পলর, েষষ্ণনাম েলর পনলি-লগল ়ে 

এেটু নতুনত্ব পদখালে র্লট, চেন্তু  ারতী ়ে উপমহালদলবর েল ়েে পোচট পেলললমল ়ে 

এখন শুধু চর্লদবী পপাবাে পলর, মাতষ াষার র্দলল চর্লদবী  াষা র্লল, স্বলদলবর 

ঐচতলহের পতা ়োক্কা েলর না।  তারাও নালি, আনন্দ েলর শুধু পচশ্চলমর গানর্াজনা শুলন।  

তালদর সিংখো চদন চদন র্াড়েলে, র্াড়েলতই োেলর্।  

  

পচশ্চলমর পসৌন্দ ব র্ড়ে পমাহম ়ে, োরণ তার পপেলন আলে সর্বনালবর র্হুর্ণব আ া।  

পসচদলে তাোলল আর পিাখ পফরালনা  া ়ে না।  পষচের্ীর মাধোেষবলণরও দুচট  াগ, তার 

মলধে পচশ্চম টানলে পূর্বলে।  এেসম ়ে পগাটা প্রালিের পচশ্চম সীমা চেল পরাম সাম্রাজে।  

েী দারুণ দীচি চেল তার।   তই প াগ-ঐশ্বল বর উচ্চ চবখলর উঠচেল পরাম, ততই র্ধ্িংলসর 

চর্চেরণ পিাখ ধােঁচধল ়ে চদল ়েচেল।  চঠে প ন সূ বালের র্ণবেটা।  
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প্রািীন ইচজপচব ়োন সাম্রালজের পগৌরর্ চটলে চেল প্রা ়ে সাতাব পবা র্ের ধলর।  

র্াইজানটাইন স েতা এে হাজার র্ের, অলটামান এম্পা ়োর পােঁি পবা র্ের।  পচশ্চলমর 

ধনতন্ত্র আর েতচদন? আর্ার চে পোলনাচদন সম ়ে নালম  া ার্রচট পচশ্চম পেলে পুলর্ 

চগল ়ে তােঁরু্ গাড়েলর্? তার আলগ রু্দরু্লদর মলতা পবষ হল ়ে  ালর্ না পতা এই পোট্ট পষচের্ী? 

মহাবূনে আচর্ষ্কালরর সলে সলে পষচের্ীটা র্ড়ে পোট হল ়ে পগলে।  তাই রু্চঝ এর প্রচত আর 

র্ড়ে র্ড়ে রাষ্ট্রনা ়েেলদর মা ়ো পনই? তারা চে  ার্লে, এখালন েল ়েেচট অোটম-

হাইলড্রালজন পর্ামা পফলল চদল ়ে, এত পর্চব জনতার চ ড়ে পেলে মুচক্ত পপল ়ে তােঁরা িােঁলদ 

চে মেলগ্রলহ চগল ়ে র্সচত গড়েলর্? পসখালনও পূর্ব-পচশ্চম োেলর্।  এমনচে, এই সূল বর 

আওতা পেলে চেটলে চগল ়ে অনে পোলনা গ্রহমণ্ডলীর মলধে নতুন উপচনলর্ব গড়েললও 

মানুলষর পূর্ব-পচশ্চম পেলে চনষ্কষচত পনই।  মানুষলে পতা পোলনা না পোলনা সমল ়ে চনলজর 

মলনর চদলে তাোলতই হলর্।  

  

ঝন ঝন েলর আর্ার পটচললফান র্াজলতই অতীন পিাখ পমলল মাো উেঁিু েরললা।  পে 

ডােলে? বচমবলা, না অচল? র্ার্া পর্েঁলি আলেন, না পনই? েী হলর্ পজলন? দু’চদলে দুই 

মহাসাগর, অতীলনর চটচেট পনই, চ সা পনই।  পস পতা আর হনুমালনর মতন লাচফল ়ে পার 

হল ়ে।  প লত পারলর্ না! োরুলে এই অর্স্থ্াটা র্োখো েরারও মালন হ ়ে না।  অতীন খােঁিা ়ে 

র্ন্দী, সুতরািং তার র্ার্া পর্েঁলি আলেন চে না, তা জানার পোলনা দরোর পনই।  তার বরীলর 

এখন পোলনা পপাবাে পনই, পস শুল ়ে আলে প্রা ়ে বূলনের ওপর।  প্রা ়ে এেটা জন্তুর মতন, 

ধরা  াে আচদ মানর্, অেবাৎ র্ােঁদর।  তা হলল তালে  ারতী ়ে চেিংর্া অোলমচরোন, পোলনা 

জালতর মলধে পফলা  ালর্ না।  র্ািঃ, এই পতা  াললা।  র্াজুে পটচললফান, পর্লজ িলুে, 

আও ়োজটা মন্দ লাগলে না! 

  

পষচের্ীর এেচদলে  খন আললা, অনেচদলে তখন অন্ধোর।  এেচদলে জাগরণ, অনেচদলে 

ঘুম।  পোোও আর্ার চদলনর পর্লালতও অন্ধোর, পোোও রাচত্তলরও আললার উৎসর্।  

পডন ালর এখন গ ীর রাত, েলোতা ়ে প্রা ়ে দুপুর।  এেই পষচের্ীর দু’প্রালতর মানুষ 
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অনু র্ই েলর না প  তালদর মাঝখালন চরখ র্দলল পগলে।  অতীন প  সম ়েটালে মলন 

েরলে আজ।  েলোতার মানুষ চঠে পসই সম ়েটালেই মলন েরলে গতোল।  

  

অতীন  খন গ ীর রালত পডন ালরর নক্ষত্রখচিত আোলবর চদলে এের্ার তাোললা, 

তখন েলোতা ়ে, প্রখর মধোলহ এেচট নাচসবিংলহালমর সামলন পোটখালটা এেচট চ ড়ে 

জলমলে।  প -প্রতাপ মজুমদার দুচদন আলগও চর্লেল-সলন্ধ োটার্ার জনে োর র্াচড়েলত 

 ালর্ন তা প লর্ পাচেললন না, আজ তােঁলেই পদখার জনে এলসলেন পর্ব অলনলেই।  

ইনলটনচস  পে ়োর ইউচনলট অর্বে প্রলর্ব অচধোর আলে শুধু অচলর।  মমতার োলে 

খর্র পগলে।  চতচন এখনও পপৌেঁেলত পালরনচন।  তুতুল এখলনা আোলব।  অতীলনর োে 

পেলে পপৌেঁে ়েচন পোলনা র্াতবা।  প্রতাপ পসসর্ পোলনাই অ ার্ পর্াধ েরলেন না।  তােঁর 

নালে নল লাগালনা োেললও পিতনা সম্প্রচত চফলর এলসলে পুলরাপুচর, অচল প  তােঁর 

মাোর িুলল হাত রু্চলল ়ে চদলে, তা চতচন অনু র্ েরলেন, তােঁর  াললা লাগলে।  অচল 

পোো পেলে এখালন এললা, তা অর্বে চতচন মলন েরলত পারলেন না।  এই জা ়েগাটাই র্া 

পোো ়ে? 

  

প্রতাপ র্ললত িাইললন, পাল ়ের চদলের জানলা দুলটা খুলল পদ পতা, অচল! 

  

প্রতালপর েণ্ঠস্বর এেটুও ফুটললা না, অচল চেেুই রু্ঝলত পারললা না।  তরু্ তালতও পোলনা 

অসুচর্লধ হললা না অর্বে।  অনে পে প ন দমাস দমাস েলর খুলল চদল জানলা দুলটা।  

প্রতাপ পদখললন তার র্াইলর হচরৎ প্রাতর।  প্রা ়ে চদগত েড়োলনা।  তারপর নদী।  আর্ার 

ফসললর পক্ষত, আর্ার নদী, এেটা জলা ূচম, পিৌধুরীলদর পপালডা র্াচড়ে।  সুললমান িািার 

োোচর, পীর সালহলর্র মাজার, চবর্ মচন্দর, চঠে প ন এেটা পনৌলো দুলল দুলল  ালে, 

চতচন পদখলেন।  তারপর পনৌলো প খালন োমললা, পসই ঘাটলা ়ে এেটা মেরমুলখা র্ড়ে 

পাের।  আলর, এ প  মালখানগলরর মজুমদারলদর চনজস্ব ঘাট! চঠে পসই রেমই আলে।  

চ সা লাগললা না, পাসলপাটব লাগললা না, তরু্ প্রতাপ এখালন পপৌেঁলে পগললন েী েলর? তা 

হলল এখলনা আসা  া ়ে? প্রতাপ চর্লবষ অর্াে হললন না।  তােঁর মনটা খুবীলত  লর পগলে।  

ঘালটর োলেই দােঁচড়েল ়ে আলেন নীল বাচড়ে পরা সুহাচসনী।  চরপন েললজ পেলে পুলজার 
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েুচটলত র্াচড়েলত আসার সম ়ে প্রতাপ মাল ়ের চঠে এই  ুর্তী পিহারাটাই পদখলতন।  তরু্ 

প্রতালপর এের্ার মলন হললা, পদওঘলর মষতুের আলগ, মা র্ললচেললন, খুেন, তুই এের্ার 

আমালর পসই র্াচড়েলত চন ়ো  াচর্? প্রতাপ তখন চেেুই েরলত পালরনচন, তরু্ মা পসখালন 

পপৌেঁলে পগলেন? র্ািঃ, পর্ব মজা পত।  

  

প্রতাপ এের্ার পিল ়ে পদখললন, পসই র্াচড়ে, আটিালা, উলঠালনর চতনচদলে চপচস-

মাচসলদর ঘর এেই রেম আলে।  পসই আম গাে, অনেচদলে র্াতাচর্ পলরু্র গাে, দচক্ষলণর 

পুেুলর মালের ঘাই, তার অনেপালর রহসেম ়ে জেল, সর্ চঠেই আলে।  একু্ষচন প ন র্ার্া 

খড়েম ফটফচটল ়ে আসলর্ন।  েলোতার পেলে এখানোর র্াতালস েত আরাম! 

  

অচল প ন তােঁর র্ালেোললর পখলার সেী, এই ালর্ প্রতাপ তার চদলে পিল ়ে সলেৌতুলে 

র্লললন, আচম িললাম পর, পতারা আর আমা ়ে ধরলত পারচর্ না।  আচম মা’র োলে  াচে! 

ঐ 

  

তারপর প্রতাপ পরম সলতালষ পিাখ রু্জললন।  

  

মাল ়ের োলে  ার্ার আলগ পা ধুল ়ে চনলত হলর্।  পাল ়ে োদা পললগলে।  সারা গাল ়ে এত 

ম ়েলা এললা পোো পেলে।  ও, চতচন রাোর ধালর এেটা নদবমা ়ে শুল ়ে চেললন, পসই োদা।  

এখলনা ওলঠচন।  এমন ালর্ মালে জচড়েল ়ে ধরা  া ়ে না।  শুধু পা ধুললই হলর্ না।  সমে 

বরীর পচরষ্কার েরলত হলর্।  ঘাট পেলে প্রতাপ আর্ার জলল নামলত লাগললন, েী সুন্দর, 

চস্নগ্ধ, পস্নহ স্পলববর মতন জল, আর েী আরাম।  প্রতাপ ডুর্ চদললন পসই জলল।  

  

॥ সমাি ॥ 
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