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১. চসনেমা হনের মনযে 

চসনেমা হনের মনযে অন্ধকানরই পপছে চিক পেনক পছনেচিনক একিু পিো পিো মনে  

হনেচছে  আনো জ্বেনে ভানো কনর পিখা পেে  হোাঁ, যূর্জচিই  

  

পসই আনের মেেই পরাো আর েম্বা মাোভরচে ঘে এনোনমনো িুে, কাাঁনয একিা 

প াোনো ব্োে  পিহারাে এমে চকছু বব্চিষ্ট্ে পেই, শুযু েম্বা ব্নেই চভনের মনযেও অনেক 

িূর পেনক পিানখ পনে  

  

িীপংকর সুচিোনক ব্েে, ওই পিনখা, যূর্জচি ব্নস আনছ ওখানে  

  

সুচিো খুব্ একিা উৎসাহ পিখানো ো  ব্েে, োই োচক? ডাে চিনক পিনখা, চেেনি পরা 

সামনে–  

  

সুচিো সংচিপ্তভানব্ ব্েে, ও–  

  

িীপংকর স্ত্রীর মুনখর চিনক োচকনে পব্া ব্ার পিষ্ট্া করে, সুচিো আনেই যূর্জচিনক 

পিনখনছ চক ো  হেনো পিনখও িকাি কনরচে  

  

ডাকনব্ ওনক? 

  

পকে, পডনক কী হনব্? 

  

িীপংকর পহনস ব্েে, পকে, ডাচক-ো! অনেকচিে পো পিখা হেচে ওর সনে  

  

সুচিোও এব্ার স্বামীর মুনখর চিনক একব্ার োকাে  োরপর চেরুত্তাপ েোে ব্েে, 

পোমার ইনে হনে ডাকনে পার! 
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িীপংকনরর সচেেই ডাকনে ইনে করে  পছনেচি সম্পনকজ োর আগ্রহ আনছ  পস চেনর্ 

পে র্েনে পঘানর, োনির সনে পমোনমিা কনর, পসখানে যূর্জচির মনো পছনের পিখা 

পাওো োে ো  এনির কোব্ােজার যরেই অেেরকম  

  

চকন্তু পসই মুহূনেজই যূর্জচি উনে পেে ব্াইনর  সনে োর আরও দু-চেের্ে ব্নু্ধ  পস এচিনক 

একব্ারও োকাে ো  একব্ারও োকাে ো ব্নেই, িীপংকনরর মনে হে, সম্ভব্ে 

যূর্জচিও পিনখনছ োনির  পিখনেও পস চেনর্ পেনক চকছুনেই কো ব্েনব্ ো  িীপংকনরর 

পোাঁনি একিা পকৌেুনকর হাচস ফুনি উেে  

  

মুখ ো চফচরনেই িীপংকর সূক্ষ্মভানব্ োর স্ত্রীর মুনখর ভাব্ েি করার পিষ্ট্া করে  সুচিো 

মুখ েীিু কনর ব্নস আনছ, কী পেে ভাব্নছ  ও চক যূর্জচির কোই ভাব্নছ? অনেকচিে 

ব্ানি পিখা হনে এ-রকম পো হেই  

  

সুচিো মুখ েুনে সমূ্পর্জ অেে িসনে ব্েে, চিেীপব্াবু্র পছনেচি পকমে আনছ আর্? 

  

িীপংকর একিু িমনক উেে  কোিা বু্ নে োর একিু সমে োেে  োরপর 

আব্ছাভানব্ ব্েে, চিেীনপর পছনে, ও হোাঁ, আর্ পো আর খব্র পেওো হেচে  আর্ 

ওনক পিচখচে  

  

সুচিো উিচব্গ্নভানব্ ব্েে, আর্ উচে অচফনস আনসেচে? 

  

হোাঁ এনসনছ, িূর পেনক পিনখচছোম একব্ার  

  

কাে পছনেিার এক-নিা িার জ্বর উনেচছে  

  

আর্ ভানোই আনছ পব্ায হে  ো হনে চেকই খব্র পপোম  ব্াচ্চানির ওরকম হে  

  

যূর্জচি চফরে আব্ার অন্ধকার হনে োওোর পর  িীপংকর োর চিনক ের্র পরনখনছ  

যূর্জচি অন্ধকানরর মনযেও এচিনক পিখে ো  
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েখে িীপংকনরর মনে হে, পস পকে ইন্টারভোনে ব্াইনর পেে ো? চসোনরি িাোর র্েে 

পসও েে ব্াইনর পেনে পারে সুচিোনক ব্চসনে পরনখ  োহনে যূর্জচির সনে পিখা হেই  

যূর্জচি চক োনক পিনখ ো-নিোর ভাে করনব্? মনে হে ো  

  

ছচব্ শুরু হনে পেনছ  এমে র্মাি েল্প পে, মগ্ন ো হনে পারা োে ো  পকাো চিনে পকনি 

পেে দু-ঘণ্টা  

  

ছচব্ ভাঙনেই িীপংকর ব্েস্ত হনে উনে িাাঁচেনে সুচিোনক ব্েে, োোোচে এনসা, পিন  

পব্চি চভে হনে োনব্  

  

চেনর্ই পস চভে পেনেেুনে আনেভানে এনস িাাঁচেনে রইে পেনির কানছ  পোাঁনি চসোনরি 

এব্ং হাচস  

  

যূর্জচি আসনছ োর ব্নু্ধনির সনে েল্প করনে করনে  অেে পকানো চিনক পস পিখনেই 

পানে ো  সুচিো স্বামীনক ব্েে, িাাঁচেনে রইনে পকে, োনব্ ো? 

  

িীপংকর ব্েে, িাাঁোও-ো, এে োোোচের কী আনছ? 

  

েুচমই পো চভনের ভনে আনে পব্চরনে আসনে িাইনে! 

  

িীপংকর পস-কোর পকানো উত্তর ো চিনে চভনের চিনক োচকনে রইে েীক্ষ্ণভভানব্  

  

যূর্জচি কাছাকাচছ আসনেই পস িাে সামোসামচে িাাঁচেনে পনে ব্েে, কী খব্র? যূর্জচি 

চক িমনক উেে? অন্তে পসরকম পকানো ভাব্ পিখানো ো  মুখ েুনে িীপংকরনক পিনখ 

পস খুব্ স্বাভাচব্কভানব্ ব্েে, আপোর কী খব্র? ভানো? ছচব্িা পকমে োেে? 

  

িীপংকর ব্েে, সুচিোও এনসনছ  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গনগাপাধ্যায় । মনন্ মনন্ খেলা । উপন্যাস 

 5 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

যূর্জচি সুচিোর চিনক ভানো কনর োকােও ো  আেোভানব্ ব্েে, কী খব্র? েরপরই 

আব্ার োকাে িীপংকনরর চিনক  অিূনর োর ব্নু্ধরা িাাঁচেনে  পস একিু িঞ্চে ভাব্ 

পিচখনে ব্েে, আো িচে  

  

একিু িাাঁোে-ো  আমরা পকাোও ব্নস একিু িা-িা খাব্ ভাব্চছ  আপচেও আসুে-ো  

  

যূর্জচি ব্েে, আপোরা োে  আমার সনে ব্নু্ধরা আনছ  

  

আপোর ব্নু্ধনিরও ডাকুে  ওাঁরাও রাইিার চেশ্চেই  একিু আোপ করোম  

  

ব্নু্ধরা একিু িূনর িাাঁচেনে যূর্জচিনক পিখনছ  যূর্জচি পেে েজ্জা পানে একিু  ব্নু্ধনির 

পিানখর সামনে পকানো সুন্দরী পমনের সনে কো ব্েনে অনেনকই েজ্জা পাে  

  

সুচিো চব্রক্তভানব্ ব্েে  এখে আব্ার পকাোে িা খাব্? 

  

োোোচে চফরনে হনব্-ো? বু্োে একো আনছ  

  

িীপংকর উিারভানব্ ব্েে, োহনে সব্াই চমনে আমানির ব্াচেনে চেনেও িা খাওো 

পেনে পানর  িেুে, োই িেুে  

  

ব্নু্ধর মেে পস যূর্জচির চপনে হাে পরনখ িাপ চিে  যূর্জচির পেে একিু আপচত্ত করার 

ইনে চকন্তু িীপংকর োনে আমেই চিে ো  

  

যূর্জচির ব্নু্ধ চেের্নের সনে আোপ হে  চকন্তু োনির অেে কার্ আনছ, োরা এখে 

িীপংকনরর ব্াচেনে পেনে পারনব্ ো  োনির মনযে একর্ে, োর োম িেুে পসেপ্প্ত, 

পস শুযু িীপংকনরর োচেনে এেচেে পরাড পেজন্ত চেফি চেনে রাচর্ হে  

  

োচে িাোনে িীপংকর  সুচিো ব্নসনছ পপছনের চসনি  যূর্জচি আর িেুে দু-র্নেই 

সামনের চিনক উেনে োচেে, িীপংকর োোোচে ব্নে উেে, এ কী, আপোরা দুর্নেই 

োিাোচি কনর সামনে ব্সনছে পকে? একর্ে পপছনে ব্সুে? 
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িেুে আর যূর্জচির মনযে, পক সামনে ব্সনব্? দুই ব্নু্ধ পরস্পরনক পেোনেচে করনে 

োেে  িেুে আনে পেনম োনব্, সুেরাং পস-ই পর্ার কনর সামনের চসনি উেে  েখে 

অব্িে যূর্জচি আর পমানিই আেষ্ট্ো ো পিচখনে পব্ি সিচেভভানব্ উনে ব্সে সুচিোর 

পানি  এব্ং চসোনরি যরানো  

  

িেুে ব্েে, আমানক পাকজ চিি আর কোমাক চিনির পমানে োচমনে চিনেই হনব্  

  

িীপংকর অব্িে ওই পে চিনে পেে ো, একিু পঘারা হে, েবু্ আপচত্ত করে ো  োমব্ার 

সমে িেুে পি ব্ার সুচিোর চিনক োচকনে পেে দু-নিাখ চিনে চেনে পেে  
  

োচেনে যূর্জচি িাে চে:িব্দ  িীপংকর োো িশ্ন করনছ, পস হাঁ-হাাঁ ব্নে োনে শুযু  সুচিো 

সারাির্ োচকনে রইে ব্াইনরর চিনক  

  

েেফ ক্লাব্ পরানড িীপংকনরর ফ্ল্োি  অচফস পেনক ভাো পিে, ফ্ল্োিচি পব্ি ব্নো এব্ং 

সার্ানো-প্নছানো  সুচিো চকছুচিে আিজস্কুনের ছাত্রী চছে  এসব্ ব্োপানর োর আোিা 

রুচি আনছ  

  

ওনির একচি মাত্র পমনে, ব্নেস িার  রাাঁযুচে আর িাকনরর কানছই পস চিচব্ে োনক  

  

িীপংকর আর যূর্জচি রইে ব্সব্ার ঘনর  সুচিো িনে পেে পভেনর  যূর্জচি একিু আেষ্ট্, 

একব্ার পস পানের ওপর পা েুেনছ, পরিনর্ই আব্ার দু-পা পসার্া করনছ  পসাফার 

পানিই পছানিা চিপনের ওপর রাখা পব্ি িাচম যরনের সুন্দর কারুকার্ করা পপেনের 

ব্াচিিা অোিনে চক ো ো বু্ নে পারনছ ো ব্নেই পস চসোনরি যরানে পারনছ ো  

  

িীপংকর চর্নেস করে, আপচে আমানির এব্াচেনে পো আনে আনসেচে, ো?  

  

অকারনর্ই একিু িমনক উনে যূর্জচি ব্েে, ো পো! 

  

আপচে আমানির ভব্ােীপুনরর ফ্ল্োনি এনসচছনেে পব্ায হে  
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হোাঁ, দু-একব্ার  রর্র্নের সনে  রর্র্ে এখে পকাোে? 

  

ও পো মুম্বাইনে আনছ  আপোর সনে পোোনোেই পেই? 

  

ো  অনেকচিে… 

  

রর্র্ে সুচিোর মাসেুনো ভাই  োর ব্নু্ধ চহনসনব্ই যূর্জচি িােই আসে সুচিোনির 

ব্াচে  চব্নের আনে িীপংকর মাত্র দু-চেেব্ার চেনেচছে সুচিোনির ব্াচে  িনেেকব্ারই 

পস রর্র্নের সনে যূর্জচিনকও পিনখনছ পসখানে  োর হাব্ভাব্ পিনখ মনে হে, পস িাে 

ব্াচের পছনের মেে  চকংব্া োর পিনেও পব্চি  সুচিোনক চব্নে করার খুব্ই ইনে চছে 

যূর্জচির, পস-কো িীপংকর র্ানে  চব্নে পি পেজন্ত ো পহাক, েবু্ ভানোনব্নসচছে পো! 

সুচিো আযুচেক কানের বু্চিমেী পমনেনির মেে চব্নের আনে সামােে পিম-নেম কনর 

পি পেজন্ত চব্নে কনরনছ পাত্র চহনসনব্ পে পোেেের, পসই িীপংকরনকই  

  

িাক্তে পিচমকার স্বামীর সনে কো ব্েনে কীরকম োনে? রাে হে! যূর্জচি চক এখেও 

পরনে আনছ িীপংকনরর ওপর? িীপংকর চকন্তু ওর সনে ভাব্ র্মানেই িাে  োর 

পকানোরকম ইনে চছে ো যূর্জচির মনে আঘাে পিওোর  পস পো সুচিোনক পর্ার কনর 

চব্নে কনরচে  সুচিোই চেনর্ পেনক রাচর্ হনেচছে  

  

িীপংকর ব্েে, েেমানস আপোর একিা কচব্ো পব্চরনেচছে-ো অমুক পচত্রকাে? আচম 

পনেচছ, আমার খুব্ ভানো পেনেনছ  

  

যূর্জচি োর্ুকভানব্ মুখ চিনে কী একিা িব্দ করে, চেক পব্া া পেে ো  িীপংকর ব্েে, 

আমরা অচেসাযারর্ পোক, সাচহেে-িাচহেে চব্নি  বু্চ  ো, েবু্ পচে, পেিা ভানো 

োনে  
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িীপংকর পোশুনোে চছে চিচেোন্ট  চিরকাে ভানো পরর্াল্ট কনরনছ  এব্ং অচেসহনর্ 

খুব্ ভানো িাকচর পপনেনছ চব্চেচে পকাম্পাচেনে  অচফনসর কানর্ োনক দু-ব্ার চব্নেে 

পেনে হনেনছ  এইরকম সাযারর্ পোক পস  

  

আর যূর্জচি েখে োকে উত্তর কেকাোে  খুব্ সাযারর্ পচরব্ানরর পছনে  পোশুনোেও 

পেমে চকছু উনেখনোেে েে  পসইসমে যূর্জচি পকানো িাকচরও করে ো  পিষ্ট্া কনরও 

পােচে  চকন্তু কচব্ো চেনখ খাচেকিা োম-িাম হনেচছে  

  

আপচে েেুে কী চেখনছে? 

  

যূর্জচি ব্েে, চব্নি  চকছু ো  আপচে, ইনে, এে কানর্র মনযেও কচব্ো পোর সমে 

পাে, পসিাই পো আশ্চেজ! 

  

সব্সমে শুযু কার্ চেনে োকনে কী মােু  ব্াাঁিনে পানর? আপোর কচব্োিা আচমই 

সুচিোনক পোোম  ওর পো আর্কাে পো-িোর অনভেসই িনে পেনছ িাে, পমনেনক 

চেনেই সব্সমে ব্েস্ত  

  

সুচিোর িসনে যূর্জচি একিাও কো ব্েনব্ ো পেে চেক কনরনছ  িীপংকর খুব্ ভানো 

কনর েি করনে োেে যূর্জচিনক  সুচিোর োম শুনে মুনখর একিা পরখাও চক কাাঁপনব্ 

ো? 

  

ব্েেজ পিচমকনির মনের ভাব্ কীরকম হে, ো িীপংকর র্ানে ো  পস কখনো পিনম ব্েেজ 

হেচে  পস র্ীব্নে, িাে সব্ ব্োপানরই সােজক  চকন্তু একিা ব্োপানর যূর্জচি এখে োর 

পেনক পব্চি উনেখনোেে  যূর্জচি আর্ও পিচমক, আর িীপংকর স্বামী  েল্প-উপেোস-

োিনক স্বামীনির েুেোে পিচমকরাই অনেক পব্চি িাযােে পাে  

  

িাকর এনস পে-নে কনর িা চিনে োওোে িীপংকর একিু চব্রক্ত হে  যূর্জচিনক ব্েে, 

আপচে ব্সুে, আচম এিুচে আসচছ  
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পভেনরর ঘনর এনস পিখে সুচিো চব্ছাোে শুনে পনে পমনেনক ঘুম পাোনে  িীপংকর 

চফসচফস কনর ব্েে, এই, েুচম একব্ার আসনব্ ো ওঘনর? পছনেিা ব্নস আনছ, ওর 

সনে একিু কো-িো ব্েনব্ ো? 

  

েুচম পডনক এনেছ, েুচমই কো ব্নো  

  

আচম পো ব্েচছই এেির্ যনর  েুচম একব্ারচি এনসা  

  

আচম বু্োেনক ঘুম পাোচে  

  

িীপংকর মুখ েীিু কনর চব্ছাোর কানছ এনস পমনেনক পিনখ ব্েে, ও পো ঘুচমনে পনেনছ 

অনেকির্  েুচম একব্ারচি এনসা  

  

েুচম োও, আচম োচে  

  

িীপংকর ব্সব্ার ঘনর চফনর এনস পিখে, যূর্জচি েখেও িানের কাপ পছাাঁেচে  িীপংকর 

ব্েে, চেে িা চেে  সুচিো আসনছ, পমনেনক ঘুম পাচেনেই আসনছ  পমনে আব্ার মানের 

হানের িাপোচে ো পপনে চকছুনেই ঘুনমানে িাে ো  

  

কে ব্নেস হে আপোনির পমনের? 

  

িার ব্ছর  

  

চব্নে হনেনছ সাে ব্ছর আনে  যূর্জচির চেশ্চেই মনে আনছ পস-কো  যূর্জচি চক চব্নে 

কনরনছ এর মনযে? খুব্ সম্ভব্ে ো, োহনে চেশ্চেই কানে আসে খব্রিা  ব্েেজ পিচমক 

হনে যূর্জচি চক চেক কনরনছ পে পস আর চব্নেই করনব্ ো? োহনে ব্োপারিা খুব্ দুখেনখর 

হনব্  
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চব্নে কনরচে ব্নেই পব্ায হে যূর্জচিনক এখেও পব্ি পছাকরা পছাকরা পিখাে  িীপংকনরর 

পিনে পস মাত্র পব্ায হে ব্ছর দু-এনকর পছানিা  অেি স্বামী ব্নেই িীপংকর এখে 

রীচেমেে িাচেত্বিীে পুরু মােু   

  

ব্াইনরর িাচে পােনি একিা ঘনরাো িাচে পনর এনস ব্সে সুচিো  খুব্ সহর্ েোে 

চর্নেস করে, পকমে আছ, যূর্জচিিা? পোমানির ব্াচের সব্ার খব্র কী? 

  

িীপংকর একিা ব্োপানর চেচশ্চন্ত হে  সুচিো আনেও যূর্জচিনক েুচম-েুচমই ব্েে  এখে 

েচি আব্ার আপচে ব্ো শুরু করে, োহনে ব্োপারিা খুব্ পব্াকার মেে  হে  েনব্ 

আনে চক যূর্জচিিা ব্েে, ো শুযু যূর্জচি? েচিও মাসেুনো পছােিার ব্নু্ধ, েবু্ পমনেরা 

আর্কাে আর পিচমকনির িািা ব্নে ো  চব্নের আনে িীপংকনরর সনেও আোপ 

হনেচছে সুচিোর, েখে িীপংকনরর োম যনর ডানকচে, িািাও ব্নেচে  খাচেকিা িূরত্ব 

পরনখ ব্েে, িীপংকরব্াবু্  

  

যূর্জচি ভানো কনর োকানে পারনছ ো সুচিোর চিনক  িীপংকনরর মাো োেে  আহা, 

অনেকচিে পর আব্ার পিখা হে পিচমকার সনে, োনক পিাখভনর পিখব্ার ইনে হে 

চেশ্চেই  চকন্তু পিচমকার স্বামী উপচিে োকনে আর পসরকম িার্ ভনর পিখা োে? 

যূর্জচির চক বু্ক কাাঁপনছ? সুচিোর পকানো ভাব্ান্তর পিখা োনে ো অব্িে  পমনেনির 

অচভেে িমো অনেক পব্চি  

  

িীপংকনরর মনে হে, পস একিা অসম িচেনোচেোে যূর্জচিনক হাচরনে চিনেনছ  পেনহেু 

পব্িারা একিা ভানো িাকচর কনর ো, কচব্ো-িচব্ো পেনখ, োই সমানর্ োর পসরকম 

িাম পেই  চকন্তু ভানোব্াসার িমো ওর হেনো অনেক পব্চি  ও সুচিোনক চেনে একিা 

কচব্ো চেনখ পফেনে পানর, ো অনেক পোন ক পেনব্  পস-িমো চক িীপংকনরর 

আনছ? যূর্জচির মেে সাচর্নে সাচর্নে সুন্দর কো ব্োর িমোও োর পেই  
  

এখে অব্িে যূর্জচি িাে কোই ব্েনছ ো, সুচিো কো ব্েনছ  
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আর্ পে চসনেমািা পিনখ এে পসই চব্ নে  চেশ্চেই ওনির দুর্নেরই অেে কো ব্োর 

ইনে হনে পভেনর পভেনর  

  

িীপংকর ব্েে, িা-িা চেক র্মে ো, কী ব্নেে? 

  

যূর্জচি ব্েে, ো, ো, চেকই পো আনছ  

  

সুচিো ব্েে, আর এক কাপ কনর আেব্? 

  

িীপংকর ব্েে, ো, িা োক  আপচে একিু হইচস্ক খানব্ে যূর্জচিব্াবু্? আমার কানছ স্কি 

আনছ  

  

যূর্জচি ব্েে, হইচস্ক, মানে, ো োক, আচম একিু ব্ানিই উেব্  

  

আনর মিাই, ব্সুে-ো  আপচে খাে পো হইচস্ক! 

  

খাই, েনব্ এখে চেক… 

  

সুচিো যূর্জচির চিনক োচকনে ব্েে, েুচমও এইসব্ অনভেস কনরছ োচক? 

  

িীপংকর হা-হা কনর পহনস ব্েে, পিনখনছে পো, সুচিো এখেও চিচপকোে ব্াঙাচে পমনে 

রনে পেনছ—এখেও চেক পমনে চেনে পানরচে—আর্কাে পক ো খাে? পব্চি ো পখনেই 

হে!  

  

িীপংকর স্কনির পব্ােে আর পেোস চেনে এনস পিচব্নের ওপর রাখে, োরপর িাকনরর 

উনেনি হাাঁক চিনে ব্েে, এই সুনখে, এক পব্ােে র্ে চিনে ো আর খাচেকিা ব্রফ  

  

িাকর র্ে পিওোর আনেই িীপংকর আব্ার ব্েস্ত হনে উনে পেে  একিা পেনি কনর 

চেনর্ই চেনে এে খাচেকিা কার্ুব্ািাম  
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সুচিো একিু চব্চিেভানব্ োচকনে আনছ স্বামীর চিনক  িীপংকনরর কানছ দু-চেে পব্ােে 

মি রাখা োনক—মান  মান  পস একিু-আযিু খাে  পব্চিরভােই অচফনসর পোকনির 

সনে  এই ব্োপানরও োর একিা েীচে আনছ  ব্নু্ধিােীে ব্া চেনর্র সমাে মেজািাসম্পন্ন 

অচফনসর পোনকনির পস পিে পিচি হইচস্ক, আর খুব্ পহামরানিামরা পকউ এনে, পস পিে 

স্কি  েনব্ হোৎ যূর্জচির সামনে পস আর্ িাচম স্কি ব্ার করে পকে? যূর্জচিনক পস 

হকিচকনে চিনে িাে? 

  

দু-চি পেোনস স্কি পেনে, র্ে ও ব্রফ চমচিনে পস একিা েুনে চিে যূর্জচির হানে  োর 

পেোস উাঁিু কনর পব্ি উৎফুেভানব্ ব্েে, চিোসজ! অনেকচিে র্চমনে আ্া হে ো  

অচফনসর পোনকর সনে চক আ্া হে? 

  

যূর্জচি এখেও আেষ্ট্ হনে আনছ  োর খুব্ একিা আ্া র্মাব্ার মেে পমর্ার্ পেই 

মনে হনে  েচিও চব্নের আনে িীপংকর পিনখনছ যূর্জচিনক িারুর্ হইহই করনে  চেনর্র 

স্ত্রীর ব্িনে পস সব্জির্ যূর্জচিনকই েি করনছ শুযু  যূর্জচি পব্ায হে ভাব্নছ, িীপংকর 

োনক পকানোরকম সুনোে পিনব্ ো? 

  

চেনর্র পেোনস সামােে একিু িুমুক চিনে হোৎ ব্েে, আপোরা একিু ব্সুে, েল্প 

করুে  আচম িি কনর স্নােিা পসনর আচস  রানত্র ব্াচে চফনরই স্নাে ো করনে আচম সুচির 

োকনে পাচর ো  ব্রাব্নরর অনভেস যূর্জচিব্াবু্  আপোর পেোস পি  হনে চেনর্ই পেনে 

পেনব্ে চকন্তু  

  

যূর্জচিনক চকছু ব্েনে ো চিনে পস িি কনর িনে পেে, চেনর্র পেোসিা হানে চেনেই  
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২. দুনিা ব্ােরুম 

দুনিা ব্ােরুম  একিা ব্াইনরর চিনক, আর একিা িেেকি সংেগ্ন  পস পেে চিেীেিাে  

অনেক িূনর, এখাে পেনক ব্সব্ার ঘনরর পকানো কোই শুেনে পাওোর উপাে পেই  

  

ব্ােরুনম েুনক পস কানির োনকর ওপর পেোসিা রাখে  োরপর চসোনরি যরানো 

একিা  স্নাে করার চব্নি  োো পেই  যীনরসুনি পব্নরানেই হনব্  ওনির খাচেকিা সমে 

পিওো োক  এেচিে পনর পিখা দু-র্নের চকছু কী অন্তরে কো হনব্ ো? 

  

িীপংকনরর মেিা পব্ি খুচি খুচি োেনছ  অনেকচিে পনর পস পেে সুচিোর র্েে একিা 

িাচম পখেো এনে চিনেনছ  িাচেত্বব্াে স্বামী চহনসনব্ পস সুচিোনক অনেক চকছু চিনে 

পানর, শুযু পখোর সমে ব্া সেী চিনে পানর ো  িীপংকরনক সকাে ে-িার মনযে অচফনস 

পব্চরনে পেনে হে  চব্চেচে পকাম্পাচে, উপচিচের সমনের ব্োপানর খুব্ কোকচে আনছ  

অচফস পেনক পব্নরানে পব্নরানে সােিা-আিিা হনে োে িােই  োরা ভানো মাইনে 

পিে, োরা খাচিনেও পেে  এর পনরও অচফনসর পোকর্ে িােই ব্াচেনে আনস, েখেও 

অচফনসর কোই হে  অচফনসর পোনকর সনে অেে পকানো েল্প র্নম ো  ো ছাো 

অচফনসর কানর্ দু চেেচিনের র্েে িােই ব্াইনর পেনে হে, পসসমে সুচিো একিম 

একো োনক  

  

সুচিোনক িীপংকর সুখ-সােনন্দের উপকরর্ সব্ই পো চিনেনছ  সুন্দর ফ্ল্োি, দু-র্ে 

কানর্র পোক, ব্সব্ার ঘনর কানপজি, মানস দু-চেেনি িাচে পকোর মনো হােখরি  

পেনকানো িনখর চর্চেসও চকেনে পানর সুচিো, আত্মীেস্বর্েনক েেখুচি উপহার চিনে 

পানর  শুযু দু-র্নে একসনে পব্চি সমে কািানে পানর ো  সকােিা পো ব্েস্তোর মনযেই 

পকনি োে, রানত্র দু-চেে ঘণ্টামাত্র কো ব্োর সমে, েখেও েে রানর্ের কানর্র কো 

আর ঘনরাো সংসানরর কোই হে  মানস ব্েনর্ার দু-চেেচিে িারীচরক চমেে আর 

পকানো পকানো িচেব্ার একসনে চসনেমা  
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সারাচিে সুচিো একা োনক  পছানিা সংসার, কার্ খুব্ সামােে, োর কািনব্ কী কনর? 

এই চেনে সুচিো কখনো পেমে অচভনোে কনরচে ব্নি, চকন্তু িীপংকর পব্ান   সব্রকম 

আরাম পপনেও মােুন র মনের িুযা পমনি ো  

  

ব্ছনর অন্তে একব্ার ওরা ব্াইনর পকাোও পব্োনে োে  িীপংকর একিা চর্চেস বু্ নে 

পানর, চব্নের পর িেম দু-এক ব্ছর সুচিোনক চেনে ব্াইনর পকাোও পব্োনে চেনে পে 

পরামাঞ্চ, পে উন্মািো পপনেনছ, এখে আর পসরকম স্বাি পাওো োে ো  পসখানে চেনেও 

সংসানরর কো হে, চকংব্া এক-এক সমে পকানো কোই খুাঁনর্ পাওো োে ো  মনে হে, 

আর একর্ে পকউ সনে োকনে পেে ভানো হে, োহনে কোব্ােজা অনেক সহর্ হনে 

পেে  সুচিোও চেশ্চেই এিা অেুভব্ কনর, চকন্তু মুনখ স্বীকার করনব্ ো  েেব্ছরই পো 

িাচর্জচেং োওোর সমে িীপংকর িস্তাব্ কনরচছে, অচফনসর পিব্োে আর োর স্ত্রীনক 

সনে পেওোর  সুচিোও একিুও আপচত্ত কনরচে, আগ্রনহর সনে রাচর্ হনেচছে  
  

ওরা এখে চক কো ব্েনছ? োচক পরস্পনরর চিনক অপেকভানব্ পিনে িুপ কনর ব্নস 

আনছ? যূর্জচি সুচিোর র্েে একসমে পােে হনেচছে, চকন্তু সুচিো োনক কেখাচে 

ভানোনব্নসচছে ো অব্িে পব্া া োেচে  চব্নের চেক পনরই যূর্জচির িসে কখনো 

উেনেই, সুচিো পহনস ব্েে, ও পো একিা পােে! পকানোরকম ব্াস্তব্ বু্চি পেই  

সব্সমে শুযু স্বপ্ন পিখনছ! িীপংকর র্ানে, পৃচেব্ীনে এইরকম চকছু পােনেরও িরকার 

আনছ  ো-হনে কারা কচব্ো চেখনব্! কারা ছচব্ আাঁকনব্? 

  

এই, পোমার হনেনছ? 

  

োর পিচর পিনখ সুচিো ডাকনে এনসনছ  িীপংকর ব্েস্ত হনে ব্েে, হোাঁ, আসচছ  

  

এব্ার োোোচে স্নাে পসনর পস পব্চরনে এে  িীপংকর রীচেমেে সুপুরু , োর পিহারাে 

একচি চেখুাঁে পাচরপািে আনছ  মান  মান  বু্নকর মনযে একিা চিেচিনে ব্েো ছাো োর 

িরীনর পকানো ব্োচয পেই  ডাক্তার অব্িে ব্নেনছ, ওই চিেচিনে ব্েোিাও মােচসক  সব্ 
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পুরু মােুন র বু্নকই ওইরকম ব্েো োনক  োর চেনর্র ব্নু্ধই ডাক্তার, িীপংকনরর 

স্বািেনক পস চহংনস কনর  

  

িুে আাঁিোনে আাঁিোনে পস ব্সব্ার ঘনর এনস পিখে, যূর্জচি পসই এক পেোসই পি  

কনরচে  

  

িীপংকরনক পিনখই পস ব্েে, আচম এব্ার উেব্  

  

ব্সুে-ো  আর একিু ব্সুে  আপচে এখে পকাোে োনকে? 

  

কােীঘানি  

  

েনব্ পো খুব্ পব্চি িূর েে  িনে আসনব্ে মান  মান   এচিনক এনেই, পেনকানো সমে 

িনে আসনব্ে  

  

যূর্জচি িাে অস্ফুিভানব্ ব্েে, আো! 

  

চেে আপোর পেোস পি  করুে  পসই একিা চেনেই ব্নস আনছে পিখচছ  

  

িীপংকর চেনর্র পেোস এক িুমুনক পি  করে  োর মনে হে, যূর্জচি চেশ্চেই োর 

পিচমকার সামনে ব্নস মি পখনে েজ্জা পানে  আনে চেশ্চেই পস সুচিোর সামনে কখনো 

মি খােচে  

  

িীপংকর যূর্জচির পেোনসর সামনে আব্ার পব্ােেিা আেনেই যূর্জচি পেোনসর ওপর 

হাে িাপা চিে  ব্েে, ো, ো, আমানক আর ো! 

  

পস কী! 

  

সুচিো ব্েে, পকে, মি ছাো বু্চ  আর আ্া হনে পানর ো? 

  

িীপংকর ব্েে, চেক আনছ, এমচেই েল্প করা োক  
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চকন্তু আর পব্চিির্ যূর্জচি ব্সনে িাইে ো  িীপংকর োনক সির িরর্া পেজন্ত পপৌাঁনছ 

চিনে এে  এব্ং অেেন্ত আন্তচরকভানব্ আব্ার ব্েে, আব্ার আসনব্ে চকন্তু, েখে ইনে 

হে িনে আসনব্ে  আমরা সাযারর্ পোক, েবু্ মান  মান  েচি আপোনির মেে 

সাচহচেেকনির সে পাই, োনে আমানিরই োভ  সুচিোর পো একসমে খুব্ই ব্ই-িই 

পোর চিনক প াাঁক চছে— 

  

যূর্জচি পকানো মন্তব্ে করে ো  োর মুনখ আেষ্ট্ ভাব্িা েখেও কানিচে  

  

িীপংকর ব্েে, আপোনক চক পর্ার কনর যনর এনে আপোর সমে েষ্ট্ করোম?  

  

যূর্জচি এব্ার মুনখ খাচেকিা হাচস ফুচিনে ব্েে, ো, ো, আমার পকানো কার্ চছে ো  

যেেব্াি, অনেক যেেব্াি  

  

িীপংকর ওপনর এনস পিখে, সুচিো পব্ি েম্ভীর  িীপংকর েবু্ উৎফুেভানব্ ব্েে, 

পছনেিা চকন্তু ব্েড পরাো হনে পেনছ  
  

সুচিো ব্েে, ও পো ব্রাব্রই পরাো! 

  

ো পহাক  েবু্ পিাখ দুনিা খুব্ সুন্দর! 

  

িনো, পখনে ব্সনব্ িনো! 

  

খাব্ার পিচব্নে সব্ চকছুই বেচর  পখনে ব্নস চব্নি  পকানো কোই হে ো  িীপংকর 

পকানো িসে েুেনেও সুচিো খুব্ একিা উৎসাহ পিখাে ো  

  

খাওো পি  কনর িীপংকর চব্ছাোে একিা চসোনরি যচরনে ব্সে  পিানখর সামনে একিা 

ব্াংো পচত্রকা  সুচিোর এখে চকছু কার্ ব্াচক আনছ  রাাঁযুচে আর িাকরনক খাব্ার 

পিওো, সব্ িরর্া-উরর্া ব্ন্ধ করা  
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োরপর রাচত্রর পপািাক পনর পস আেোর সামনে িাাঁচেনে মুনখ চিম ঘ নে োেে  

িীপংকর মুগ্ধভানব্ োচকনে রইে োর চিনক  একচি সন্তাে হনে পেনেও সুচিোনক 

এখেও কুমারী পমনের মেেই পিখাে  চসাঁচেনে চসাঁদুনরর চিহ্ন এেই সূক্ষ্ম পে পিানখই 

পনে ো  

  

সুচিো আর্কাে বু্োেনক চেনেই পব্চি সমে কািাে  এেিা পব্ায হে ভানো েে  

পমনেরা র্েেী চেকই, চকন্তু পসিাই োনির একমাত্র পচরিে হনে োওো উচিে েে 

পমানিই  োরী পো পুরুন রও সচেেী ব্া পিচমকা  পকানো োরীর মনযে েচি খুব্ পব্চি 

র্েেীর ভাব্ এনস োে—োহনে োর স্বামী ব্া পিচমক োনক আর পেমেভানব্ পাে ো  

  

যূর্জচির কচব্োিা আব্ার পেচছোম  পব্ি চেনখনছ চকন্তু  পছনেিার হাে পব্ি ভানো  

  

সুচিো মুখ চফচরনে স্বামীর চিনক চিরভানব্ োকাে  োরপর আনস্ত আনস্ত ব্েে, েুচম 

হোৎ আর্ ওনক ব্াচেনে পডনক আেনে পকে? 

  

এমচেই, অনেকচিে পর পিখা হে! পকে? েুচম খুচি হওচে? 

  

খুচি অখুচির িশ্ন েে  পোমার হোৎ এে উৎসানহর কারর্ কী? 

  

ওনক আমার ভানো োনে পব্ি! 

  

সুচিো এব্ার হাসে  এিা সচেেই একিা হাচসর কো  স্ত্রীর িাক্তে পিচমকনক পকানো 

স্বামীর েচি ভানো োনে, োহনে পসিা একিা েেুে কো েে? িীপংকর আর যূর্জচি 

পরস্পনরর িত্রু হনেই ব্োপারিা স্বাভাচব্ক হে  

  

সুচিো ব্েে, েুচম সচেেই অদু্ভে! িীপংকর হাসনছ  হাসনে হাসনেই ব্েে, আচম পো 

সরে সািাচসনয পোক, আচম আব্ার অদু্ভে হোম কনব্ পেনক? 

  

েুচম মান  মান  এমে ব্েব্হার কনরা, পে োর পকানো মানেই হে ো!  
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পেমে? 

  

আর্ যূর্জচিিানক িাে পর্ার কনর যনর আেনে পকে? 

  

িীপংকর ব্েে, এনসা, কানছ এনসা  পোমার মান  মান  যূর্জচির কো মনে পনে ো? 

  

সুচিো স্বামীর পানি ব্নস পনে ব্েে, েুচম চক র্ােনে িাইছ পে, আচম মান  মান  

যূর্জচির কো পভনব্ িীঘজশ্বাস পফচে চক ো? পস িশ্নই ওনে ো  কারর্ আমানক পো পকউ 

পর্ার কনর চব্নে পিেচে  আচম চেনর্র ইনেনে চব্নে কনরচছ  আচম ইনে করনেই 

যূর্জচিিানক চব্নে করনে পারোম  আচম চেনর্র ইনেনেই পোমানক চব্নে কনরচছ  
  

পকে? 

  

এমচেই  

  

এমচেই মানে? এমচে এমচে পকউ চব্নে কনর? 

  

এেচিে ব্ানি এই িশ্ন? 

  

িশ্ন েে, শুযু পকৌেূহে  

  

কারর্, আচম পোমানকই ভানোনব্নসচছোম  মােু  চহনসনব্ েুচম অনেক ব্নো  

  

িীপংকর একিু েজ্জা পপনে পেে  স্ত্রীর মুনখ িিংসা শুেনে কার-ো ভানো োনে  েবু্ 

একিু েজ্জাও হে  পস পসার্াসুচর্ সুচিোর মুনখর চিনক োচকনে রইে  সুচিোর চেস্পাপ 

মে  পস চমনেে কো ব্েনে র্ানে ো  িীপংকর কো পঘারাব্ার পিষ্ট্া করে  

  

পোমরা পমনেরা চকন্তু ব্ে চেষ্ঠুর  োহে েুচম ইনে কনরই যূর্জচিনক চব্নে কনরাচে  চকন্তু 

ও পোমানক ভানোব্াসে, োর খাচেকিা সম্মােও চিনে পার ো? চব্নের পর পো 
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এইরকম  একর্েনক ব্নু্ধ চহনসনব্ও মনে রাখা োে  যূর্জচি চকন্তু পোমানক এখেও মনে 

পরনখনছ  

  

কী কনর বু্ নে? হানের ব্াংো পচত্রকািা সুচিোর চিনক ছুনে চিনে িীপংকর ব্েে, এনে 

ওর কচব্োিা পনে পিনখা ভানো কনর  এই কচব্োিা পোমানক চেনেই পেখা  

  

সুচিো এব্ার ব্োপারিা হােকা কনর পিওোর র্েে ব্াচেকার মেে পহনস ব্েে, পোমার 

আব্ার এে কচব্ো পোর িখ হে কনব্ পেনক? পোমার অচফনসর পোনকরা শুেনে হাসনব্ 

ো? এমেকী এইর্েে পোমার িনমািােও আিনক পেনে পানর! 

  

িীপংকরও হাসনে হাসনে ব্েে, পসইর্েেই এখে পেনক খুব্ েুচকনে েুচকনে কচব্ো 

  

পেব্ চেক কনরচছ  এইসব্ ভানো ভানো চর্চেস পোমরাই শুযু উপনভাে করনব্ পকে? 

  

েুচম কচব্োর চকছু পব্ান া ো! আর্কােকার কচব্রা পমনেনির চেনে কচব্ো পেনখই ো  

োরা কী পেনখ চকছুই পব্া া োে ো! সব্ই অোব্িাক্ট! 

  

পচত্রকািা আব্ার েুনে চিনে পাো উেনি িীপংকর ব্েে, এই র্ােোিা চকন্তু পব্ি 

ভানোই পব্া া োে  এই পে চেখনছ, কী র্াচে আব্ার কনব্ িাে পাব্ আচম পোমার 

পিানখর সুিীঘজ পেনব্! এ পো সব্াই র্ানে, পোমার পিানখর পেব্প্নো খুব্ ব্নো ব্নো  

  

সুচিো ম্লাে হনে ব্েে, ও কচব্োিা আমানক চেনে পেখা হনে আচম খুচি হোম চেশ্চেই! 

চকন্তু ওই োইে দুনিার আনেই একিা োনছর কো আনছ  ওিা একিা পিব্িারু োছ চেনে 

পেখা! 

  

িীপংকর পমানিই েনকজর চিনক ো চেনে ব্েে, োই পহাক, কচব্োিা আমার খুব্ ভানো 

োনে  আমার ইনে চছে, কচব্োিা যূর্জচির মুখ পেনক একচিে আবৃ্চত্ত শুেব্! আর 

একচিে যূর্জচি এনে মনে কনর ব্েনে হনব্ পো! 
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ও আব্ার আসনব্ োচক? 

  

পকে পোমার আপচত্ত আনছ? 

  

ো, আপচত্ত োকনব্ পকে? েবু্ এেচিে ব্ানি— 

  

আচম যূর্জচিনক ব্ার ব্ার অেুনরায কনরচছ আসব্ার র্েে  আচম ব্াচেনে ো োকনেও 

আসনব্, পোমার সনে েল্প করনব্! 

  

সুচিো মুখিা চফচরনে চেে অেেচিনক  োরপর আনস্ত আনস্ত ব্েে, পোমার ঘুম পােচে? 

আনো পেভানব্ ো? 

  

িীপংকর ব্েে, আর একিু পনর  আো, যূর্জচির কচব্ো আর পকাে পকাে কােনর্ 

পব্চরনেনছ ব্নো পো? একিু পনে পিচখ! 

  

সুচিো  ংকার চিনে ব্েে, র্াচে ো  আমার অে কচব্ো পোর উৎসাহ পেই  পোমার 

িখ োনক চেনর্ খুাঁনর্ পিনখা! 

  

আহা, পব্িারা যূর্জচি পোমানির মেে পমনেনির উনেিে কনর কচব্ো পেনখ, আর পোমরা 

পসিা পনেও পিনখা ো? 

  

সুচিো েীক্ষ্ণভিৃচষ্ট্নে স্বামীর চিনক োকাে  যারানো েোে চর্নেস করে, ও কী একিা 

ইাঁদুর? 

  

োর মানে? 

  

ও কী একিা ব্াচ্চা ইাঁদুর পে েুচম ওনক চেনে পব্োনের মেে পখো করনব্? ও পেখানে 

আনছ, পসখানেই োকনে িাও-ো! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গনগাপাধ্যায় । মনন্ মনন্ খেলা । উপন্যাস 

 21 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িীপংকর একিু আহে পব্ায করে  পস চক পকানো অেোে কনরনছ যূর্জচিনক পডনক এনে? 

সুচিো এে কচেে কো ব্েে পকে? চব্নে কনর স্বামী হনেই পেনকানো পুরু মােু  একচি 

োরীর সমস্ত সত্তা গ্রাস কনর োকনব্, োর পকানো মানে আনছ কী, স্ত্রীনির মনের চক 

পকানো স্বাযীেো োকনব্ ো? পস চক! অেে কারুর সনে কখনো-সখনো একিু ঘচেষ্ঠভানব্ 

েল্প কনর মনের স্ফুচেজ আেনে পারনব্ ো? চেশ্চেই পানর  আর, িাক্তে পিচমনকর সনে 

কো ব্নেই সব্নিনে পব্চি মনের স্ফুচেজ আসনে পানর  এনে পিান র কী আনছ? 

  

সুচিোর েোর আওোর্ শুেনেই পব্া া োে পস এব্ার একিু পরনে পেনছ  পস পব্ায হে 

পভনব্নছ, যূর্জচিনক অপমাে করনে িাইনছ িীপংকর, োই সহে করনে পারনছ ো  চকন্তু 

পস পো যূর্জচিনক একিুও অপমাে করনে িােচে  যূর্জচি সম্পনকজ োর পচরপূর্জ সমনব্িো, 

এমেকী খাচেকিা সমীনহর ভাব্ও আনছ  

  

িীপংকর ব্েে, েুচম কী কনর র্ােনে পে ও-ই ইাঁদুর আর আচম পব্োে? এর উেনিািাও 

পো হনে পানর? 

  

ো, ো হনে পানর ো! েুচম ওর পেনক অনেক ব্নো  পোমার অনেক িমো, পোমার 

অনেক পিোনিাো, েুচম ব্নো িাকচর কনরা— 

  

শুযু িাকচর চিনেই কী মােুন র চব্িার হে? 

  

ো হে ো ব্নি, চকন্তু সামাচর্ক িচেপচত্তর একিা ব্োপার আনছ পো! ও পোমার সনে 

পকানো চিক পেনকই পারনব্ ো! ও পব্িারা পেখানে আনছ পসখানেই োকনে িাও-ো! ো 

ছাো–  

  

িীপংকর অেেন্ত ব্েগ্রভানব্ চর্নেস করে, কী ো ছাো? 
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আচম েচি পোমার ব্িনে ওনক চব্নে করোম, োহনে ওর পকানোচিেই সাহস হে ো  

পোমানক ওর ব্াচে পডনক চেনে োওোর  ও সব্সমনেই চেনর্নক পোমার পিনে অনেক 

দুব্জে মনে করে! 

  

োহনে েুচম স্বীকার করছ, আচম দুব্জে েই  

  

পক পোমানক দুব্জে ব্েনব্? 

  

আচম দুব্জে েই ব্নেই আমার পকানো ভে োকার কো েে  যূর্জচি েচি মান  মান  

এখানে আনস, পোমার সনে েল্প কনর, োনে আমার ভে পাওোর চকছু পেই  োনে 

আচম  আেন্দই পাব্  

  

ো হনে সব্িাই পোমার আেনন্দর র্েে  পসইর্েেই েুচম ওনক চেনে পখেনে িাও? 

  

িীপংকর পহা-নহা কনর পহনস উেে  োরপর ব্েে, চকন্তু োই ব্ে, আচম পো পকানোচিেই 

ওর মেে কচব্ো চেখনে পারব্ ো পোমানক চেনে! 

  

আখে ব্েচছ পো, কচব্োিা আমানক চেনে পেখা েে! 

  

িীপংকর সুচিোর োনে একিা পিাকা পমনর ব্েে, েুচম এে চসচরোস হনে োে পকে? 

একিু োট্টা করচছ, বু্ নে পারছো! 

  

এনসা, এখে শুনে পনো  

  

আনো পেভাব্ার পর িীপংকর সুচিোনক বু্নক র্চেনে যরে  এইভানব্ই একসমে দু 

র্নে ঘুচমনে পেনব্  পে িেম ঘুচমনে পেনব্, োর কাছ পেনক অেের্ে আচেেে ছাচেনে 

পেনব্  ঘুনমর পর মােুন র হাে-পা ব্্ ভারী হনে োে  

  

সুচিোই ঘুচমনে পেে আনে  িীপংকনরর ঘুম আসনছ ো  একব্ার পস উাঁিু হনে স্ত্রীর 

ঘুমন্ত মুনখর চিনক োচকনে রইে  কী সুন্দর, কী চেমজে মুখশ্রী! সুচিোর মুনখ পকানো 
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গ্লাচের পরখা পেই  িীপংকর সুচিোনক পকানোচিে পকানোরকম দুখেখ চিনে িাে ো  ব্রং 

পেনকানো উপানে আরও পব্চি আেন্দ চিনে িাে  সুচিোর পেনকানো পখেোই পছন্দ 

পহাক, পস চেক পর্াোে কনর পিনব্  

  

ঘুম আসব্ার আনে িীপংকর সন্তুষ্ট্ভানব্ ভাব্ে, সুচিো েখে হোৎ িনি উেে, োনেই 

পব্া া োে পস যূর্জচিনক এনকব্ানর ভুেনে পানরচে  যূর্জচির পেনকানো অপমাে হনে 

সুচিোরও বু্নক ব্ার্নব্  এইিাই পো স্বাভাচব্ক  

  

পরচিে অচফনস পব্নরাব্ার সমে িীপংকর ভাব্ে, এই পে আচম এখে পব্নরাচে, আর 

চফরব্ সনন্ধের পর, অন্তে সােিার আনে চকছুনেই েে  একচিেও আচম হোৎ আনে 

আনে ব্াচে চফনর আচসচে  দুপুর পব্ো হোৎ ব্াচে পফরার পো িশ্নই আনস ো  এই সুিীঘজ 

সমেিা সুচিোর একিম ফাাঁকা  যূর্জচি পো এনেও আসনে পানর! 
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৩. যূর্জচিনক ব্াচেিা চিচেনে পিওো 

হনেনছ 

যূর্জচিনক ব্াচেিা চিচেনে পিওো হনেনছ  োনক আসনে ব্ো হনেনছ ব্ার ব্ার  সুেরাং, 

পেনকানো সমে আব্ার আসার একিা বেচেক অচযকার োর চেশ্চেই আনছ  যূর্জচি একিা 

কনেনর্ পোে—ওনির পো অচফনসর চেচিজষ্ট্ সমে পেই, েখে-েখে ছুচি  ইনে করনে 

একচিে ক্লানস োও পেনে পানর  দুপুনর আসব্ার ওর অনেক সুনোে  

  

চকন্তু আসনব্ চক? েচি আনসও, শুযু েল্প করনব্? িেম চিে চেশ্চেই োই  েচি পর পর 

কনেকচিে আনস? সুচিো এখেও চেক আনেকার মেেই সুন্দরী—যূর্জচির চক ইনে করনব্ 

ো োনক একিু ছুাঁনে  কচব্রা কী খুব্ একিা িারীচরক ব্োপানর আগ্রহী? িাাঁি, ফুে, পাচখর 

মেে োরা পো শুযু োরীর রূপ পিনখই মুগ্ধ  োরা চক োরীনক িেোসচেেীও করনে িাে? 

োহনে অব্িে সুচিো একিু মুিচকনে পেনব্  রাাঁযুচে আনছ, িাকর আনছ, পকাে ছুনোে 

োনির সরানব্? িাকরিা দুপুনরর চিনক চেশ্চেই পকাোও আ্া মারনে োে  রাাঁযুচেনকও 

ব্াইনর পাোনে হনে অনেক বু্চি খািানে হনব্  অব্িে সুচিোর িারীচরক অেৃচপ্ত পেই 

ব্নেই পো মনে হে  স্বামীর কাছ পেনক পস সব্ই পাে, শুযু শুযু পস  ুাঁচক চেনে োনব্ 

পকে? েনব্ েচি যূর্জচি করুর্ভানব্ আনব্িে র্াোে চকংব্া পর্ার কনর… 

  

যূর্জচি করুর্ আনব্িে র্াোনব্, ো পর্ার করনব্—পসিা র্াোর র্েে িীপংকর পকৌেূহনে 

এনকব্ানর ছিফি করনে োেে  অেি োর র্াোর পকানো উপাে পেই  পস েে আর 

পকানোচিেই স্ত্রীর ওপর পোনেন্দাচেচর করার র্েে অসমনে ব্াচে চফনর আসনব্ ো  ো 

পস চকছুনেই পারনব্ ো  োর রুচিনে ব্ানয  

  

যূর্জচি েচি আনস, োহনে সুচিো চক পস-কো পোপে কনর োনব্ িীপংকনরর কানছ? 

সুচিো পো আর্ পেজন্ত পকানো কোই েুনকােচে  সুচিো যূর্জচিনক খুব্ পব্চি িশ্রে পিনব্ 
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ব্নে মনে হে ো  েবু্, যরা োক, যূর্জচি েচি ব্াোব্াচে কনর? োহনে চক সুচিো োর 

স্বামীর সাহােে িাইনব্? পকানো পমনে চক স্বামীর কানছ পিচমনকর োনম োচেি র্াোে? 

পসিা পো পিনমর অপমাে! 

  

চসাঁচে চিনে পেনম চেনেও িীপংকর ওপনরর চিনক একব্ার োকাে  আর্ পেে পস োর 

ফ্ল্োনির িরর্ািা েেুে কনর পিখনছ  

  

দুপুর পব্ো চসাঁচেনে একিাও পোক োনক ো  

  

অচফনস িীপংকনরর আোিা ঘর  শুযু োর পেনো ব্নস পসখানে  পমনেচি ব্াঙাচে 

চিশ্চাে  োম শুনে অব্িে চকছুই পব্া ব্ার উপাে পেই, সরো চব্শ্বাস  অচফনস সব্াই 

র্ানে পে চমনসস চব্শ্বাস চব্ব্াচহো, একমাত্র িীপংকরনকই চমনসস চব্শ্বাস ব্নেনছ পে, 

োর স্বামী আোিা একচি পমনেনক চেনে োনক—ওনির পসপানরিে হনে পেনছ  

  

এোর কচিিচেং-এর র্েে ঘনরর িরর্া সব্সমে ব্ন্ধ োনক  সরো চেচব্ষ্ট্মনে চেনর্র 

কার্ কনর োে  কার্ ো োকনে েনল্পর ব্ই পনে, কোব্ােজা চব্নি  ব্নে  চেনর্ পেনক 

পস পকানো চিেই িীপংকনরর সনে েল্প র্ুনে পিওোর পিষ্ট্া কনরচে  েনব্ পমনেচি পব্ি 

বু্চিমেী  সাযারর্ একর্ে পেনোর েুেোে পস অনেকরকম ব্ইপত্র পনেনছ, অনেক 

খব্র রানখ  িীপংকনরর পব্ি ভানোই োনে সরোনক  আহা, পমনেচি সাংসাচরক র্ীব্নে 

সুখ পপে ো  

  

সুচিো কনেকব্ার এনসনছ স্বামীর অচফনস  চমনসস চব্শ্বানসর সনে োর আোপ আনছ  

িেম িেম সুচিো োট্টা কনরনছ িীপংকরনক, পিনখা, সরো চব্শ্বানসর সনে পেে পিম-

পেম কনর পফনো ো! 

  

সুচিো র্ানে, োর স্বামী পকানোচিেই এ-রকম চকছু করনে পারনব্ ো  িীপংকর 

অচেমাত্রাে ভদ্রনোক  অবব্য পকানো চকছু করার মেে ব্োপার োর িচরনত্রই পেই! ো 
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ছাো, সরো চব্শ্বাসনক পিখনেও এমে চকছু সুচব্নযর েে—সুচিোর সনে পকানো েুেোই 

িনে ো  যূর্জচির পিহারাও পো িীপংকনরর েুেোে পব্ি খারাপ  

  

চেনর্র পেনোগ্রাফানরর সনে পিম করািা অরুচিকর ব্োপার হনেও অপনরর পেনোর 

সনে পিম করাে পব্ায হে পকানো পিা  পেই  অচফনসর সকনেই েখে পর্নে পেে পে 

িীপংকর ব্নন্দোপাযোে কখনো সরো চব্শ্বানসর সনে হােকা সুনর কো ব্নে ো, েখে 

অেে দু-একর্ে সরো চব্শ্বাস সম্পনকজ উৎসাহী হে  

  

িীপংকনররই সমব্নেচস অচফসার চিেীপ ব্সু িােই িীপংকনরর ঘনর আনস  কখনো 

কানর্র উপেনিে, কখনো েল্প করার র্েে  িীপংকর বু্ নে পানর, চিেীপ ইিােীং 

একিু ঘে ঘে আসনছ, সরোর চিনক পিারানিানখ োকাে  সরোর সনে এমে সুনর কো 

ব্নে, োনে সনন্দহ হে পে চিেীপ পব্ায হে সরোর সনে আোিাভানব্ পিখা কনর  

সম্ভব্ে ওর ব্াচেনেও োে  সাযারর্ ব্াঙাচের যারর্া আনছ পে, অোংনো-ইচিোে ব্া 

চিশ্চাে পমনেনির বেচেক মাে ব্নে চকছু পেই  

  

িীপংকর চকছুই েি ো করার ভাে কনর  পকানোচিে পস চিেীপনক সামােেেমও চেরস্ত 

করার পিষ্ট্া কনরচে  শুযু একিা ব্োপানর খিকা োনে  চিেীনপর স্ত্রী পব্ি সুন্দরী এব্ং 

সিচেভ, অেি োর কানছও চিেীপ চেশ্চেই সব্ চকছু পাে ো  েইনে োর এ-রকম 

িুকিুাঁনক ভাব্ পকে? এর আনেও চিেীপ কনেকচি পমনের সনে পঘারাঘুচর কনরনছ  

  

চিেীনপর ভানোব্াসার র্েে পকানো অেৃচপ্ত পেই  পস িাে একাচযক োরীসে  এিানক 

োেসাই ব্ো উচিে  এ চর্চেসিাও ভানো কী খারাপ, ো িীপংকর র্ানে ো  

অনেকরকম মূেেনব্াযই পো আর্কাে ব্িনে োনে  কানর্র ব্োপানর চিেীনপর পব্ি 

সুোম, অচফনস পস একচি রত্ন–চব্নি , পসইর্েেই োরীঘচিে দুব্জেোর ব্োপারিা চেনে 

পকউ চব্নি  মাো ঘামাে ো  

  

চকন্তু পেনহেু চিেীপ িীপংকনরর ঘনর এনসই সরোর সনে ভাব্ র্মাব্ার পিষ্ট্া কনর োই 

িীপংকরনক মাো ঘামানেই হে  চিেীপ আব্ার পেে পব্চি ব্াোব্াচে চকছু কনর ো পফনে  
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এইসব্ কো েচি পকানোিনম চিেীনপর স্ত্রীর কানে োে, োহনে পস কে দুখেখ পানব্! 

ো ছাো অচফনসর মনযে পকানো চকছু ঘনি োওো খুব্ই অরুচিকর ব্োপার, পসইর্েেই 

চিেীপ েখে আনস েখে িীপংকর ঘর পছনে পারেপনি োে ো  আর্কাে চিেীপ পেে 

োনক সূক্ষ্মভানব্ একিু অব্ো করনে শুরু কনরনছ  োর ভাব্খাো পেে এই, িীপংকর 

চেনর্র ঘনরর মনযে সব্জিনর্র র্েে সরোনক পপনেও কব্র্া করনে পারে ো  চকন্তু 

চিেীপ ব্াইনর পেনক এনস কীরকম কােিা কনর চেে  

  

অেজাৎ িীপংকর পেে একিা অপিােজ  সামােে একিা পমনেনক িখে করার িমোই োর 

পেই  োর পে ওই ইনেিাই পেই, পসিা চক পকউ বু্ নব্ ো  

  

ছাত্রব্নেনস িীপংকর পোশুনো চেনে এে ব্েস্ত চছে পে, পমনেনির সনে পেমেভানব্ 

পমিার সুনোেই হেচে  োর র্ীব্নে সুচিোই িেম োরী  চব্নের আনে চকছুচিে আোপ 

পচরিে হনেচছে সুচিোর সনে  োনক চেক পিম ব্ো োে ো  োরপর এক আত্মীনের 

মাযেনম চব্নের িস্তাব্ আনস  এব্ং মন্ত্র পনে চকছু পোকনক পেমন্তন্ন খাওোব্ার পনরই 

সুচিো োর িেোসচেেী হনে োে  

  

িীপংকনরর পকানো অেৃচপ্ত পেই  ব্রং পস িােই ভানব্, স্বামী চহনসনব্ সুচিোনক োর 

আরও চকছু পিওো উচিে  সুচিোর পূব্জির্ে ীনক চফচরনে পিওোই চক একিা উপহার 

েে! ো ছাো, োর আর একিা কোও মনে পনে, পস পেে একিু অেোেভানব্ই যূর্জচির 

কাছ পেনক সুচিোনক চর্নে চেনেনছ  োর ভানো িাকচর আর সামাচর্ক মেজািা চিনে পস 

যূর্জচির ভানোব্াসানক খব্জ কনর চিনেনছ  পসইর্েেই যূর্জচিনক এখে সুচিোর সনে পিখা 

করার অচযকার চফচরনে পিওো উচিে  যূর্জচি আর সুচিো চক সীমা ে্ঘনে করনব্? 

  

িীপংকর ব্ােেকানে কারুনক ভানোব্ানসচে  ভানোব্াসার কো পভনব্ োর এখে একিু 

মে পকমে কনর  পেে োর ব্ােেকােিা ব্েেজ পেনছ  ো ব্নে পসিা পুচ নে পেওোর র্েে 

চিেীনপর মেে পেনকানো পমনের সনে ঘচেষ্ঠো পস করনে পারনব্ ো কখনো  সরো 
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চব্শ্বাসনক পিনখ মনে হে, ওনক োসজ চহনসনব্ পব্ি মাোে, অসুনখর সমে এইসব্ পমনের 

হানের পসব্া পেওো োে  চকন্তু এনির কানছ মনের কো ব্ো োে ো  

  

চম. ব্োোচর্জ, এই ড্রাফিিা চেক আনছ? 

  

িীপংকর মে চিনে একিা ফাইে পেচছে, পিাখ েুনে োকাে  সরো আর্ একিা েীে 

রনঙর িাচে পনর এনসনছ  সাযারর্ে সািা িাচেই পস পছন্দ কনর  

  

পিাচযকারব্নে িীপংকর সরোর ওপরওোো  োর ইনে-অচেনের ওপনরই সরোর 

িাকচর চেভজর করনছ  সাযারর্ে েীনির কমজিারীরা ওপনরর অচফসারনির সোর ব্নে  

িীপংকর পসরকম সম্পকজ রাখনে িােচে  সরোর মুনখ িেম কনেক চিে সোর সম্বান যে 

শুনেই োর খুব্ খারাপ পেনেনছ  েখেই পস ব্নে চিনেচছে, আমানক োম যনরই 

ডাকনব্ে  সরো অব্িে িীপংকরব্াবু্ ব্নে ো, অচফস-িচফনস পসরকম চেেমই পেই, চম. 

ব্োোচর্জ ব্নে  িীপংকরও িেম চকছুচিে ওনক চমনসস চব্শ্বাস ব্নে ডাকা শুরু কনরচছে, 

এখে সরাসচর সরোই ব্নে  

  

সরোর হাে দু-চি চেরাভরর্  চিশ্চাে পমনেরা চক েেো পনর? সরো পে চব্ব্াচহো ো 

পব্া ার পকানোই উপাে পেই  এমেকী চব্নের আংচিিাও খুনে পফনেনছ  

  

সরো, েুচম পে ছুচি পেনব্ ব্েচছনে… ব্াইনর পকাোও োনব্ োচক? 

  

ো, এখে আর ছুচি পেব্ ো, কানর্র খুব্ িাপ  

  

িীপংকর ব্েস্ত হনে ব্েে, ো, ো, পোমার ছুচি পেওোে আচম আপচত্ত করচছ ো, কার্ 

ো আনছ আচম কনেকচিে চেকই িাচেনে চেনে পেনে পারব্—আচম এমচে চর্নেস 

করচছোম, েুচম পকাোও ব্াইনর পব্োনে োনব্ চকো—েুচম পো এ ব্ছনর একচিেও ছুচি 

োওচে  
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সরো ব্েে, পািোে আমার চিচি োনকে, পভনব্চছোম, পসখানে োব্—চকন্তু এখে আর 

োব্ ো, চিচিই এখানে আসনছে… 

  

সরোর স্বামীর কো িীপংকর চেনর্ পেনক চর্নেস করনে পানর ো  সরোই একচিে 

ব্নেচছে  অেে একিা পকাম্পাচে পেনক একিা সুন্দর ডাইচর চিনে চেনেচছে িীপংকরনক  

িীপংকর এ-রকম ডাইচর একাচযক পাে  পসচিে পস ডাইচরিা সরোনক চিনে ব্নেচছে, 

এিা েুচম পোমার স্বামীর র্েে চেনে োও! 

  

সরো ব্নেচছে, আপচে পব্ায হে র্ানেে ো, আমার স্বামী আমার সনে আর োনকে ো  

  

িীপংকর অব্াক হনে োচকনেচছে শুযু  মুনখ চকছু ব্নেচে  সরোই ব্নেচছে, উচে পাকজ 

সাকজানস আর একচি পমনের সনে োনকে, িাে এক ব্ছর হনে পেে  

  

কোপ্নো ব্োর সমে সরো পকানো চিযা কনরচে  সাযারর্ ব্াঙাচে পমনের মেে োর 

েোর আওোনর্ রাে চকংব্া দুখেখ দুখেখ ভাব্ পেই  পস পেে ব্োপারিা সহর্ভানব্ই পমনে 

চেনেনছ  

  

চকন্তু িীপংকর পমনে চেনে পানর ো  োোে িুকনরা-িাকরা কোে িীপংকর আরও 

কনেকিা েেে পর্নে চেনেনছ  সরো চব্নে কনরচছে একর্ে অোংনো-ইচিোেনক  েনব্ 

সাযারর্ ইচিে ড্রাইভার চকংব্া ডনকর খাোচস েে  রীচেমেে চিচিে, একচি কমাসজ 

কনেনর্ পোে  সরো পোকচিনক চেনর্ পছন্দ কনরই চব্নে কনরচছে  পসই পোকচি, 

চব্নের মাত্র দু ব্ছর ব্ানি, চেনর্র স্ত্রীনক পছনে আর একচি পমনেনক চেনে িকানিে ব্সব্াস 

করনছ  একই িহনর  হেনো োওো-আসার রাস্তাে সরোর সনে পিখাও হনে োে  

েখে কীরকম মনের অব্িা হে সরোর? োর ভানোব্াসার এই পচরর্চে? 

  

চেশ্চেই সাংঘাচেক দুখেখ পপনেনছ সরো, চকন্তু মুনখ ো কিনো িকাি কনর ো  

িীপংকরও চিন্তা কনর সরোর র্েে, চকন্তু পস-কো ব্নে ো সরোনক  
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িরর্ািা একিু ফাাঁক কনর চিেীপ ব্েে, কী খব্র, ব্স? 

  

চিেীপ েচিও কোিা ব্েে িীপংকরনক উনেিে কনর, চকন্তু োচকনে আনছ সরোর চিনক  

কী পোভীর মেে িৃচষ্ট্! পেে পিাখ চিনে পিনি চেনে পমনেচির িরীর  িীপংকর পব্ি 

চব্রক্ত হে  

  

একসমে চিেীপ োর পব্ি ব্নু্ধই চছে  চিেীনপর অনেক প্র্ আনছ  চকন্তু সরোর িচে 

োর ব্েব্হারিা ব্্ পিানখ োনে  একচি পমনে, স্বামী পচরেেক্তা, দুখেনখর িচে পকানো 

সহােুভূচে ো র্াচেনে শুযু োর িরীনরর িচে পোভ করনে হনব্? সরো একা োনক 

ব্নেই পেে চিেীপ ওর ওপর  াাঁচপনে পেনে িাইনছ  সরোর িনোর্ে এখে 

ভানোব্াসার  চকন্তু চিেীপ পো ভানোব্াসনে র্ানে ো, পস শুযু িরীর পিনে  

  

চিেীপ ঘনর েুনক িীপংকনরর পিচব্ে পেনক চসোনরনির পোনকি েুনে চেনে যরানো  

োরপর অোব্িেক অচফনসর কানর্র কো েুেে  এসব্ কো দু-চিে ব্ানি ব্েনেও 

পকানো িচে চছে ো  িীপংকর শুযু হাঁ-হাাঁ কনর পেে  

  

চিেীপ এব্ার সরোর চিনক চফনর ব্েে, চমনসস চব্শ্বাস, আমার কানছ একিা পেঞ্চ চিচে 

এনসনছ, আপচে একিু পসিা পনে মানে ব্নে পিনব্ে পো? 

  

িীপংকর একিু অব্াক হে  সরো পেঞ্চ র্ানে? োনক পো ব্নেচে! 

  

সরো ব্েে, কাে চেনে আসনব্ে  

  

সরো চর্চেসপত্র প্নছানে  পস এখে ব্াচে োনব্  িীপংকর মান  মান ই েি করনছ  

সরোনক  পস পো চিেীপ সম্পনকজ খুব্ একিা আগ্রহ পিখানে ো  পমনেনির মুখ পিখনে 

চেকই পব্া া োে  হেনো সরো ভদ্রো কনর চিেীপনক সহে কনর মাত্র  োর পব্চি চকছু 

ো  কারুনক ভানোনব্নস চব্নে করনে ো-পারার পে দুখেখ, োর পিনেও ভানোনব্নস এব্ং 
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চব্নে কনর োরপর ব্েেজ হওোর দুখেখ অনেক অনেক পব্চি  সরোর পসই দুখেখিা পব্া ার 

মনো মে চিেীনপর পেই  

  

িীপংকনরর কাছ পেনক চব্িাে চেনে সরো পব্চরনে পেে  চিেীপও েখে িঞ্চে হনে 

কানর্র কো োচমনে ব্েে িচে  

  

চিেীপ চেশ্চেই এখে সরোর পপছে পপছে োনব্  ওর োচেনে চেফি চিনে োনব্  ওর 

ব্াচেনে চেনে র্ুেুম করনব্! 

  

িীপংকর এব্ার ইনে কনরই কেকপ্চে অোব্িেক অচফনসর কো শুরু করে  এব্ার 

চিেীপিা বু্ ুক মর্া! 

  

ব্াচে চফনর িীপংকর পকৌেূহেী হনে োনক  যূর্জচি চক এনসচছে? পকানো চিহ্ন আনছ? 

অোিনেনে চসোনরনির ছাই? বু্োে েচি কোে কোে ব্নে পিে, আর্ একর্ে কাকু 

এনসচছে োও পস ব্নে ো  পকাোও পকানো চিহ্ন ো-নপনে িীপংকর রীচেমেে চেরাি 

হে  পকে এে ো পছনেিা? এে কনর ব্ো হে  

  

অব্িে চেক পনরর চিেই পে আসনব্, োর পকানো মানে পেই  একিু িিুেজ্জা হনে পানর  

একচিে দু-চিে সমে চেনে োরপর আর ব্োর চকছু োনক ো  

  

এমেও হনে পানর, আরও দু-একব্ার চেক দুপুনর ো এনস, সনন্ধে পব্োনেই আসনব্  

পেে িীপংকনরর সনেই পিখা করা উনেিে  োরপর আনস্ত আনস্ত র্েো পকনি পেনে 

দুপুনর িনে আসনব্  

  

যূর্জচি পো িীপংকরনক চেক ভানোরকম পিনে ো  োই পব্ায হে বু্ন  চেনে িাইনছ  

চকন্তু িীপংকর পো বু্চ নেই চিনেনছ পে, যূর্জচি পেনকানো সমে আসুক, সুচিোর সনে 

েল্প করুক, োর পকানো আপচত্ত পেই  
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সুচিোনক এ িসনে চকছু চর্নেস করা োে ো  পসিা পেে একিু পব্চি ব্াোব্াচে হনে 

োে  অেোেে কোব্ােজা ব্োর সমে হোৎ হোৎ পস, েীক্ষ্ণভ পিানখ োচকনে োনক োর 

চিনক  সুচিোর মুনখ চক একিু উিনব্নের ভাব্? 

  

চিে পাাঁি-ছনের মনযেও যূর্জচির পকানো পাত্তা ো পপনে িীপংকর রীচেমেে ব্েস্ত হনে 

উেে  এ কীরকম ব্েব্হার পছনেিার! পস েচি সুচিোনক এনকব্ানর ভুনে চেনে োনক, 

পসিা সুচিোর অপমাে  সুচিোর মেে সুন্দরী আর িমৎকার পমনেনক একব্ার 

ভানোনব্নস পকউ ভুনে পেনে পানর? কিনো ো  যূর্জচি সুচিোনক চকছুনেই পভানেচে  

এখেও বু্নকর মনযে ব্েো পুন  পরনখনছ  পসচিে চক যূর্জচিনক েনেষ্ট্ ভানোভানব্ আসনে 

ব্ো হেচে? আর একব্ার পিখা হনে িীপংকর ওনক পব্চি খাচের করনব্  

  

যূর্জচি কার্ কনর একিা কনেনর্  িীপংকর পসই কনেনর্র োম র্ানে  পসখানে চেনে 

যূর্জচিনক অোোনসই খুাঁনর্ ব্ার করা োে  চকন্তু িীপংকনরর পসখানে োওোিা চক ভানো 

পিখানব্? োখে, পসিা একিা পছনেমােুচ  ব্োপার  পখাাঁর্াখুাঁচর্ কনর স্ত্রীর পিচমনকর 

কমজনিনত্র চেনে োনক পর্ার কনর ব্াচেনে চেনে আসা োে োচক? চকন্তু পছনেিা এে ো 

পকে? যূর্জচির ো-আসার পকানো কারর্ই পস খুাঁনর্ ব্ার করনে পানর ো  ো হনে কী 

িীপংকনরর ব্েব্হানর সচেেই পকানো ত্রুচি পেনক পেনছ? চকছুনেই পস মেচির করনে 

পানর ো  

  

রানত্র হোৎ ঘুম পভনঙ পেে িীপংকনরর  সুচিো পানি পেই  পমনেিা ঘুনমানে  সুচিো 

পব্ায হে ব্ােরুনম পেনছ  আব্ার পস ঘুচমনে পেে  আব্ার ঘুম ভাঙে একিু ব্ানিই  

োর খুব্ পােো ঘুম  সুচিো এখেও পফনরচে পকে? 

  

িীপংকর যেমে কনর উনে ব্সে  োরপর একিুির্ ভাব্ে  সুচিো পকাোে পেনে 

পানর? ফ্ল্োনির ব্াইনর চেশ্চেই োনব্ ো  পকাোে োনব্, রাস্তাে? অসম্ভব্! ওসব্ েনভে 

োিনক হে  ো হনে সুচিো চেশ্চেই ব্ােরুনমই পেনছ  িরীর-িরীর খারাপ হেচে পো 

হোৎ? ো হনে সুচিো পসকো িীপংকরনক ব্েনব্ ো পকে? হোৎ কখনো পপি ব্েো 
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করনে সুচিো পো িীপংকরনকই পডনক পোনে  িীপংকর আরও একিুির্ অনপিা 

করে  আর একখাো ঘর আনছ, পসখানে িীপংকনরর ব্াব্া-মা পািো পেনক এনস োনকে 

মান  মান   সুচিো পসই ঘনর শুনে পেনছ? পকেই-ব্া োনব্? চব্নের সাে ব্ছনরর মনযে 

সুচিো একচিনের র্েেও আোিা পিােচে  

  

েবু্ িীপংকর উনে, িুচপ িুচপ পসই ঘরিা পিখনে পেে  অন্ধকানর ভানো পব্া া োে ো  

পািব্াচেিিানকই মােু  মনে হে  আসনে পকউ পেই  িূেে ঘর  

  

এনক এনক ব্ােরুম, ব্সব্ার ঘর সব্ খুাঁনর্ পিখে  পকাোও পেই  োরপর সুচিোর েোর 

আওোর্ পপনে পস িমনক উেে এনকব্ানর  

  

ব্ারান্দািা পিখার কো োর মনেই আনসচে  সুচিো িাাঁচেনে আনছ ব্ারান্দাে  একব্ার 

উফ যরনের একিা আওোর্ করে  

  

িীপংকর এনস চেখেিনব্দ িাাঁোে ব্ারান্দার চিনকর িরর্ার পানি  োর একিু ভে করনে 

োেে  সুচিো ওখানে িাাঁচেনে কী করনছ? পস চক রাস্তাে িাাঁোনো কারুর সনে কো 

ব্েনছ? ো েচি হে, োহনে িীপংকর মা পনে পমানিই চেনে ব্াযা চিনে পারনব্ ো! 

পসিা িারুর্ েজ্জার ব্োপার  সুচিো এরপর আর োর কানছ মুখ পিখানব্ কী কনর? 

সুচিোনক এ-রকম অপমাের্েক অব্িাে িীপংকর চকছুনেই পকানোচিে পফেনব্ ো  

হার্ার পহাক, সুচিো োর অচে আিনরর পমনের মা  

  

একিুির্ িাাঁচেনে োকার পরই িীপংকনরর ভুে ভাঙে  এ কখনো হনে পানর? সুচিোর 

মেে পমনে কখনো রােদুপুনর রাস্তার পকানো পোনকর সনে কো ব্েনে পানর? চছ, চছ, 

চছ, এসব্ কী ভাব্চছে পস? 

  

একিু এচেনে চেনে পস ডাকে সুচিো! 

  

সুচিো িমকাে ো  পপছে চফনর োকাে ো পেজন্ত  শুকনো েোে ব্েে, কী? 
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েুচম এখানে িাাঁচেনে আছ? 

  

এমচেই? 

  

িীপংকর সুচিোর চপনে হাে পরনখ চর্নেস করে, কী হনেনছ? মাো-িাো যনরনছ? 

  

ো  

  

ো হনে রাচত্র পব্ো এখানে এ-রকমভানব্ িাাঁচেনে আছ পকে? 

  

ব্েোম পো, এমচেই! 

  

সুচিো, পোমার কী হনেনছ? আমানক ব্েনব্ ো? 

  

সনে সনে কান্নাে এনকব্ানর পভনঙ পেে সুচিো  

  

িীপংকর ব্োকুেভানব্ ব্েনে োেে, কী হনেনছ? এই, কী হনেনছ? আমানক ব্নে? 

িীপংকনরর বু্নক  াাঁচপনে পনে ব্েনে োেে, েুচম আমানক আর ভানোব্ানসা ো! আর 

একিুও ভানোব্ানসা ো! 

  

সহাসে উিারোে িীপংকর সুচিোর মাোে হাে বু্চেনে চিনে চিনে ব্েনে োেে, 

পােে! েুচম কী পছনেমােু  হনে পেনে োচক? পোমাে আচম ভানো ো পব্নস পাচর? 

পোমার র্েেই পো আমার সব্  
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৪. চসনেমা হনে পোকার মুনখ 

চসনেমা হনে পোকার মুনখই যূর্জচিনক পিখনে পপনেচছে সুচিো  যূর্জচি চেে-িার র্ে 

ব্নু্ধর সনে েল্প করনে করনে আসনছ  সুচিো িি কনর যূর্জচির ব্নু্ধ ক-র্েনক একব্ার 

পিনখ চেে  োরপর যূর্জচির সনে পিাখানিাচখ হওোর আনেই পস মুখ ঘুচরনে চেে  স্বামীর 

পাি পঘাঁনস পস েুনক এে পভেনর  

  

এক সমে অন্ধকানরর মনযে িীপংকর ব্েে, ওই পিনখা যূর্জচি ব্নস আনছ ওখানে  

  

সুচিো চেচেজপ্তভানব্ ব্েে, োই োচক? 

  

েবু্, েেির্ চসনেমা িেচছে, ব্ার ব্ার সুচিোর পিাখ িনে োচেে যূর্জচির চিনক  আর 

চকছু ো, পস পিখনে িাইচছে যূর্জচি োর চিনক পপছনে চফনর োকাে চকো  চকংব্া যূর্জচির 

পকানো ব্নু্ধ  অচেো সনেও সুচিোর বু্নকর মনযে একিা চিরচিরাচে ভাব্ পর্নে ওনে  

পুনরানো চিনের কো মনে পনে োে  

  

োরপর চসনেমা ভাঙার পর িীপংকরই আে ব্াচেনে ডাকে যূর্জচিনক  একরকম পর্ার 

কনরই যূর্জচিনক চেনে এে ব্াচেনে  িীপংকনরর এেখাচে আচিনখেো পছন্দ হে ো 

সুচিোর  

  

যূর্জচির চিনক পসার্াসুচর্ োকানে ইনে কনর ো সুচিোর  কী পোভীর মেে িৃচষ্ট্! যূর্জচি 

সব্সমেই এইভানব্ োকাে, পেে িাচে ব্লাউর্ পভি কনর একব্ানর পভের পেজন্ত পিনখ  

উখে, চব্নের আনে কম জ্বাচেনেনছ ওই পছনেিা! পকানো েজ্জা-িরম পেই, েখে-েখে 

ব্াচেনে এনসনছ  চব্শ্বসুি পব্ায হে কারুনকই র্াোনে ব্াচক রানখচে পে পস ভানোব্ানস 

সুচিোনক  ইি, কী ভানোব্াসার চছচর! শুযু কোর ফুে ুচর  

  

সুচিোর মামানো ভাই রর্র্নের সনে োর কনেকর্ে ব্নু্ধও আসে সুচিোনির ব্াচেনে  

রর্র্নের ব্নু্ধনির মনযে যূর্জচিই চছে সব্নিনে আমুনি আর হইিই স্বভানব্র  
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সুচিোনির ব্াচের আব্হাওোে কখনোই খুব্ েম্ভীর চকংব্া কোকচের ভাব্ চছে ো  

পছনে-নমনেরা একসনেই আ্া চিে, োে োইে  একব্ার একিা োিকও কনরচছে  

যূর্জচিই চছে পসই োিনকর পচরিােক  পস পে কচব্ো চেখে, একো পোপে করার পিষ্ট্া 

কনরচে কখনো  সকনেই োনক কচব্ কচব্ ব্নে ডাকে  েখে- েখে পস মুখি ব্েে 

কচব্োর োইে, চেনর্র েে অব্িে, রব্ীন্দ্রোে চকংব্া র্ীব্োেন্দ িানির  যূর্জচি চেছক 

পাোর কচব্ চছে ো, েখেই খাচেকিা োম হনেচছে, ব্নো ব্নো পত্রপচত্রকাে ছাপা হে 

োর কচব্ো  

  

পমনেনির সনে আগ্রহ োর ব্রাব্রই পব্চি  সব্ পমনের সনেই পস ঘচেষ্ঠো করার পিষ্ট্া 

করে  চেনেিানর পে িার-পাাঁিচি পমনে চছে, সকেনকই পস পেে োচেকা ব্নে মনে করে, 

কো ব্েে এনকব্ানর চব্েচেেভানব্  সুচিোনকই অব্িে জ্বাোেে করে পব্চি  সুচিো 

এইর্েেই পছন্দ করে ো যূর্জচিনক  োনে-পো পছনেনির োর পমানিই ভানো োনে ো  

েখে-েখে সুচিোনক একিু একো পপনেই—যূর্জচি োর রূনপর িিংসাে পঞ্চমুখ হনে 

উেে  ব্ার ব্ার শুেনে শুেনে কোপ্চে একনঘনে হনে োে  

  

এক-এক সমে পস েখে কচব্ো পিাোনো সুচিোনকই উনেিে কনর পেখা, েখে মন্দ 

োেে ো অব্িে  েনব্ ওই পেজন্তই  োর পব্চি ো  অব্িে সুচিো কখনোই যূর্জচিনক 

পকানো রূে কো ব্নেচে  হেনো দু-একব্ার ব্ো উচিে চছে  িশ্রে পপনে পপনে যূর্জচি 

অেেন্ত পব্চি সাহসী হনে উনেচছে  

  

িীপংকর যূর্জচিনক ব্াচেনে চেনে এে পেচিে, পসচিে সুচিো িেম িেম চব্নি  কো 

ব্েনে িােচে  িেম পেনকই কচেে হনে োকা ভানো  োহনে যূর্জচি েচি আব্ার ঘে ঘে 

আসনে শুরু কনর? সুচিোর ব্ানপর ব্াচেনে পস েখে-েখে আসে ব্নি, চকন্তু এখানে, 

ফাাঁকা ফ্ল্োনি পস ওরকম আসনে শুরু করনে পাোিচেনব্িীর পিানখ পেেই  ো ছাো 

চ  িাকর রনেনছ  শুযু শুযু একিা ব্িোম  
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িীপংকনরর আব্ার ব্ে পব্চি ব্াোব্াচে  ওনক স্কি পিওো পকে? ও কী স্কনির মমজ বু্ নব্? 

এই স্কনির পোনভই েচি িচে সনন্ধে পব্ো আসনে িাে! 

  

যূর্জচি অব্িে িাে িুপিাপই ব্নস আনছ  আনে পস ছিফনি চছে খুব্, কোও ব্েে 

অেেজে  এখে পস প্ম হনে আনছ পকে? পস চক ব্িনে পেনছ ো সুচিোর ওপর পরনে 

আনছ? িীপংকনরর সনে েখে সুচিোর চব্নের চেক হে, েখে সুচিো পস-কোিা 

যূর্জচিনক র্াোেচে পেজন্ত  যূর্জচিনক পো পসরকম প্রুত্বই পিেচে কখনো  যূর্জচি পে 

সুচিোনক চব্নে করার র্েে পােোচম শুরু কনরচছে চকন্তু সুচিোনক চব্নে করার 

পোেেোই চছে চকো, পস-কো পো পভনব্ও পিনখচে  েনব্ আনে যূর্জচিনক পিখনে পব্ি 

মর্া োেে সুচিোর এখে এেচিে পর, োনক েম্ভীরভানব্ ব্নস োকনে পিনখ ভে 

োেনছ  মুখ-নিাখ স্বাভাচব্ক কনর ব্নস োকনেও বু্ক কাাঁপনছ সুচিোর  

  

সুচিোর স্বামী ওনির দুর্েনক ব্চসনে পরনখ হোৎ ব্ােরুনম িনে পেে স্নাে করনে  

সুচিো র্ানে এর মানে কী! িীপংকর িাে োর সনে যূর্জচির একিু চেরাোে কোব্ােজার 

সুনোন ে চিনে  িীপংকর যনরই ব্নস আনছ, পস এখেও যূর্জচির ভানোব্াসা ভুেনে 

পানরচে  িীপংকর উিার হনে িাে  উিার হওো িীপংকনরর পেিা  অচফনস, ব্নু্ধনির 

মনযে এমেকী স্ত্রীর কানছ সব্সমে োর উিার পসনর্ ো োকনে পেে িনে ো! 

  

িীপংকর ব্ােরুনম োব্ার পর যূর্জচি পসার্াসুচর্ সুচিোর পিানখর চিনক োকাে  োরপর 

চর্নেস করে, পকমে আছ? 

  

সুচিো ব্েে, ভানোই পো আচছ  

  

সার্ানো ফ্ল্োিিার িারচিনক োচকনে হোৎ োট্টার সনে যূর্জচি ব্েে, হোাঁ ভানোই পো 

আছ পিখচছ! পমনেরা পো এ-রকম ভানো োকনেই িাে  

  

এই যরনের ব্োাঁকা ব্াাঁকা কো সুচিো পছন্দ কনর ো  পস উেনি ব্েে, পকে, েুচম বু্চ  

খারাপ আছ? 
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আচম কখনোই খারাপ োচক ো  পোমানির এই িাচম পপেনের চর্চেসিা চক অোিনে? 

এনে ছাই পফেনে পাচর? 

  

হোাঁ, পফেনে পার  

  

যূর্জচি চসোনরি যরানো, োরপর চর্নেস করে, পোমার স্বামী িাে পর্ারার্ুচর কনর 

আমানক আর্ যনর আেে পকে ব্নো পো? 

  

সুচিো ব্েে, পর্ারার্ুচর আব্ার কী? পোমার েচি একান্তই ো আসার ইনে োকে, েুচম 

ব্েনেই পারনে! পর্ার কনর চক পকউ কারুনক আেনে পানর? 

  

এব্ার যূর্জচি হাসে  

  

সচেে কো ব্েনে কী, আমার একিু একিু ইনে চছে পোমার সুনখর সংসারিা পিনখ 

োওোর! 

  

সুনখর সংসার—এই কো দু-চির ওপর যূর্জচি এমে পর্ার চিে পেে সুচিো সচেে সচেে 

অসুখী  পস পকে অসুখী হনে োনব্? োর পো চকছুরই অভাব্ পেই  অভাব্ ো োকনেও 

মােুন র অনেকরকম দুখেখ োকনে পানর, চকন্তু সুচিোর পো পসরকমও চকছু পেই  স্বামী 

চহনসনব্ িীপংকনরর পকানো খুাঁে পেই, ো ছাো ফুিফুনি একিা সন্তাে রনেনছ সুচিোর  

একমাত্র যূর্জচিই শুযু বু্চ  োনক অসুখী করনে পানর এখে  যূর্জচির েচি পসরকম পকানো 

উনেিে োনক  যূর্জচিই শুযু িশ্ন করনছ, সুচিো চেনর্র পেনক চকছুই ব্নেচে এপেজন্ত  

একিা চকছু ব্ো উচিে পব্ায হে  

  

সুচিো চর্নেস করে, পোমার খব্র-িব্র কী; েুচম পকমে আছ? 

  

যূর্জচি হােকাভানব্ ব্েে, ভানোই  এই িনে োনে আর কী! 

  

োরপর আপেমনেই পস ব্েে, এ-পাোিা আমার খুব্ পিো  
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সুচিো ব্েে, আমরা এই ফ্ল্োনি মাত্র দু-মাস আনে এনসচছ! যূর্জচি িুপিাপ খাচেকির্ 

চসোনরি িােে  োরপর খুব্ সাযারর্ কোর কো চহনসনব্ র্াোনো, েুচম আনের মেেই 

সুন্দর আছ! 

  

এইকোিা পিাোর অনভেস আনছ সুচিোর  অনেনকর কানছই পিানে, েনব্, িচেব্ারই 

একিু একিু ভানো োনে  পেে একিা চেরাপত্তা পব্ায  পকউ োনক অব্নহো করনে 

পারনব্ ো এখেও  

  

যূর্জচি একিুির্ চেখেিব্দ হাচসমুনখ োচকনে রইে সুচিোর চিনক  চেক পিানখর ওপনর 

পিাখ  এেির্ পোমো মুনখ োকার পর এখে পে একিু হাচস ফুনিনছ যূর্জচির, োনেই 

একিু খুচি হনে উেে সুচিো  

  

যূর্জচি চকন্তু পনরই আঘােিা পিওোর র্েে বেচর হনে চেচেে  সুচিোর মুনখর খুচির 

ভাব্িা েি কনর পস আেিপকা ব্নে পফেে, অমনের সনে পিখা হে? 

  

সুচিো এনকব্ানর পকাঁনপ উেে  পস চক এই কোিারই অনপিা কনরচছে? চকংব্া পভেনর 

পভেনর সব্সমে অস্বীকার করার পিষ্ট্া করচছে পে, ো, ও কো আর পকউ পকানোচিে 

ব্েনব্ ো! 

  

েবু্ মুনখর ভাব্ েেিূর সম্ভব্ স্বাভাচব্ক পরনখ পস ব্নেচছে, অমে, ো পো. পস চক 

কেকাোে োনক োচক? 

  

ো ছাো পকাোে োকনব্? 

  

চিচেনে িাকচর চেনেনছ শুনেচছোম? 

  

পস পো মাত্র ব্ছর খানেনকর র্েে  চেে-িার ব্ছর যনর পো এখানেই আনছ  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গনগাপাধ্যায় । মনন্ মনন্ খেলা । উপন্যাস 

 40 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সুচিো চেরাসক্তভানব্ ব্েে, কী র্াচে, আচম আর্কাে একিম সমে পাই ো, কারুর 

খব্রই রাচখ ো— 

  

যূর্জচি আরও চকছু ব্েনে োচেে, সুচিো োোোচে উনে িাাঁচেনে ব্েে, আসচছ আচম 

এিুচে  

  

আর পস সহে করনে পারনব্ ো  এখে খাচেকিা মনের পর্ার ো কনর চেনে পসার্াসুচর্ 

োকানে পারনব্ ো যূর্জচির চিনক  ব্ােরুনমর িরর্ার কানছ চেনে পস িীপংকরনক 

চর্নেস করে, এই পোমার আর কে পিচর? 

  

িীপংকর ো পব্নরানো পেজন্ত সুচিো আর ব্সব্ার ঘনর পেে ো  যূর্জচির সামনে পস একা 

পেনে পারনব্ ো! পস পিাোর ঘনর আেোর সামনে িুপ কনর িাাঁচেনে রইে  এখে সুচিো 

োর স্বামীর আোনে আশ্রে চেনে িাে  

  

িীপংকর এনস পেব্ার পর যূর্জচি আর চব্নি  চকছু ব্নেচে  হেনো সুচিোর পিাখ চিনে 

চমেচে  নর পনেচছে  যূর্জচি চক এেিা েীনি োমনব্ পে পস সুচিোর স্বামীর সামনেই 

অমনের কো… 

  

োওোর আনে যূর্জচি পি ব্ার েীক্ষ্ণভনিানখ োচকনেচছে সুচিোর চিনক  পসই িৃচষ্ট্নে ফুনি 

উনেচছে একিাই কো—পস অমে সম্পনকজ অনেক চকছু র্ানে! 

  

িীপংকর ব্ার ব্ার অেুনরায করে যূর্জচিনক আব্ার আসনে  পকে, পকে, পকে? পকে 

যূর্জচি আসনব্? পহ ভেব্াে, যূর্জচি পেে আর ো আনস  

  

রাচত্র পব্ো চব্ছাোে শুনেও িীপংকর ব্ার ব্ার ব্েনে োেে যূর্জচির কো  আর্কাে 

আব্ার ও কচব্ো পেনে শুরু কনরনছ  এ আব্ার কী উদ্ভি ব্াচেক িীপংকনরর? চব্নের 

সাে ব্ছর ব্ানি পস পকে পুনরানো চব্ ে চেনে মাো ঘামানে! এর আনে পো পস পকানো 

কচব্োর ব্ইনের পাোও উেনি পিনখচে কখনো! যূর্জচি পকে োনক চেনে কচব্ো পেনখ 
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এখেও? েচিও িীপংকনরর কানছ অস্বীকার কনরনছ, চকন্তু সুচিো মনে মনে চেকই র্ানে 

পে যূর্জচি ওই কচব্োচি োনক চেনেই চেনখনছ  যূর্জচির পো সুচিোর ওপর খুব্ পরনে 

োকার কো  

  

িীপংকর েে ইনে ভাবু্ক পে যূর্জচি এখেও মনে মনে সুচিোনক ভানোব্ানস  োনে 

পকানো িচে পেই  মনে মনে ভানোব্াসা পো পকউ আিকানে পানর ো! চব্নের আনে 

পমনেরা দু-একিা পছানিাখানিা পিম কনর োকনেও স্বামীরা এখে োনে চকছু মনে কনর 

ো  চব্নি ে িীপংকনরর মেে সব্সমে উিারো পিখানে পছন্দ কনর পেসব্ স্বামী  

  

চকন্তু চব্নের পনর েচি—?  

  

অমে, অমে, অমে!  

  

োমিা মনে পেনেই সুচিোর এখেও োাঁ কাাঁনপ  অমে োর বু্নকর মচর্, অমেই োর 

সব্জোি! 

  

কে সাব্যানে সুচিো েুচকনে পরনখনছ অমনের কো  এমেকী োর ব্াচের পকউ র্ানে 

ো চকছু  

  

সুচিোর েখে ব্ানরা-নেনরা ব্ছর ব্নেস, পসই সমে পস হোৎ একচিে পির পাে পে োর 

র্ীব্নে একর্েই পিব্ো, োর োম অমে  অেি োর আনে চকছুই পব্ান চে, কেচিে 

যনর পািাপাচি ব্াচেনে আনছ  অমে োর পেনক িার-পাাঁি ব্ছনরর ব্নো, পসই সমে পস 

বকনিার ছাচেনে সিে েুব্ক, খুব্ েম্ভীর, পর্চি আর অচভমােী  খুব্ পছানিানব্োে অমে 

োনির ব্াচেনে পখেনে আসে, একব্ার োনির ব্াচের চসাঁচে চিনে পনে চেনে অমনের 

েুেচে পকনি োে  অনেকিা পমনেচে যরনের পিহারা, োর ডাক োম চছে অমু, িূর পেনক 

েখে পকউ অমু অমু ব্নে ডাকে, েখে মনে হে পেে একচি পমনেনকই ডাকা হনে  
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বকনিার ছাোব্ার পর অমে এনকব্ানর ব্িনে োে  হোৎ েম্বা হনে োে অনেকখাচে, 

িক্ত পুরু াচে পিহারািা পব্চরনে আনস  পাোর কারুর সনে পস আর পমনি ো, একা 

একা োনক  ব্ই পোর সাংঘাচেক পেিা, শুযু েল্প-উপেোস েে, অেে যরনের ব্ই, 

কনের্ পেনক পব্চরনে দুপুরপ্নো পস চব্চভন্ন োইনিচরনে কািাে  অনেক সমে মা রানত্র, 

োর ঘর পেনক পভনস আনস পরকনডজর পসোর ব্ার্ো  

  

একচিে সনন্ধে পব্ো ছানি উনে সুচিো পিখচছে, পানির ছানি, স্বামী চব্নব্কােন্দর 

ভচেনে বু্নকর ওপর আোআচে হাে পরনখ অমে চিরভানব্ পিনে আনছ আকানির চিনক  

কী অদু্ভে পসই ভচে  েখে বিত্রমাস, পচরষ্কার আকানি অসংখে জ্বেজ্বনে োরা, অমে 

পেে, খাচে পিানখই পসই েিত্র র্েনের সমস্ত ইচেহাস পাে করনছ  

  

পসই িেম সুচিোর বু্ক কাাঁপে  পস একচি কোও ব্নেচে  শুযু আোনে িাাঁচেনে 

চেচেজনমন  অমেনক পিনখনছ  এর আনে পস অমনের সনে কে স্বাভাচব্কভানব্ কো 

ব্েনে পারে, পস-চিে পারে ো  

  

েীনি পেনম আসার পর, পস-চিে সব্জির্, এমেকী ঘুনমর মনযেও ব্ার ব্ার পর্নে উনে 

পস পিানখর সামনে অমনের পসই মূচেজিাই পিখনে োেে ব্ার ব্ার  

  

এরপর পেনক অমনের সনে েেব্ার পিখা হনেনছ, র্ােো চিনে চকংব্া ব্াচের সামনের 

রাস্তাে, সুচিো কো ব্েনে পানরচে, পিাখ োচমনে চেনেনছ  অমেও চেনর্র পেনক আর 

পকানো কো ব্নে ো  শুযু েম্ভীরভানব্ োচকনে োনক  

  

অেি অমনের কানছ োওোর র্েে, োর সনে দুনিা কো ব্োর র্েে সুচিোর বু্নকর 

মনযে আকুচেচব্কুচে কনর  োর মনে হে, পেে অমনের কানছ একিা িারুর্ িচক্তিােী 

িুম্বক রনেনছ, পসিা িব্েভানব্ সারাির্ িােনছ সুচিোনক  অমে চকন্তু মুনখ পসরকম 

পকানো ভাব্ই পিখাে ো  

  

এর মাস িানরক পনরই অমেরা িনে পেে পাো পছনে  
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পস-রাচত্তনর সুচিো পকাঁনি পকাঁনি োর ব্াচেি চভচর্নে চিে, পকউ পির পােচে! কী অসহে 

কষ্ট্ বু্নকর মনযে! কারুনক পো একো ব্োও োে ো! 

  

সুচিোনির পানির ব্াচেনে অমেরা ভাো োকে  এখে ওরা ব্াচেেি পেনস চেনর্নির 

ব্াচে ব্াচেনে উনে পেে  চকন্তু মােু  পো পুনরানো পাোে পব্োনেও আনস  চকন্তু অমে 

আর একব্ারও এে ো  পেখানে ওরা সাে-আি ব্ছর একিাো চছে, পস-র্ােো সম্পনকজ 

অমনের পেে আর পকানো মাোই পেই  সুচিো োনমর একচি পমনের অচস্তত্বও পেে পস 

ভুনে পেনছ  

  

স্কুে ছাচেনে কনেনর্ ভরচে হওোর পর সুচিো িেম একা একা ব্াইনর োওোর 

স্বাযীেো পপে  েখে োর ইনে হে ব্াচেেি পেনস চেনে ঘুনর পব্োনে  চকন্তু র্ােোিা 

পস পিনে ো  চেকাোও র্ানে ো অমেনির ব্াচের, কারুনক চর্নেস করাও োে ো  

  

পসনকন্ড ইোনর উনেই সুচিো পূর্জেুব্েী হে  োর িরীর িেিনের মেে পমনে পিখাে 

োর রূপ  োরাই োর চিনক োকাে, সহনর্ পিাখ পফরাে ো  

  

পসই সমে আিচম্বনে একচিে রাস্তাে অমনের সনে পিখা  

  

সুচিোই িেম পডনকচছে, অমেিা– !  

  

অমে মুখ চফচরনে োচকনেচছে  োর দু-নিানখ েভীর চব্িে  
  

পস পেে, সুচিোনক চিেনেই পারনছ ো  এ পেে, অেে এক সুচিো  চব্রাি একিা িীঘজশ্বাস 

পফনে ব্নেচছে, সুচিো, েুই? 

  

পসচিে পব্চি কো হেচে  অমনের কী একিা র্রুচর কার্ চছে  েবু্ োওোর সমে সুচিো 

চর্নেস করে, অমেিা, পোমানির েেুে ব্াচেিা পকাোে? 

  

অমে ব্েে, এই পো কানছই–!  
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োরপর পস চেকাোিা ব্েে এব্ং দ্রুে একিা ব্ানস উনে পেে  

  

সারারাস্তা সুচিো পসই চেকাোিা মুখি করনে করনে এে  চকছুনেই আর ভুেনে িেনব্ 

ো  

  

োর পরচিে সুচিো োর র্ীব্নের িেম চিচে চেখে অমেনক  চিচেনে চকছুই চছে ো, 

চেছক সব্ পছনেমােুচ  কো, েবু্ও পসই চিচে চেখনে োর হাে কাাঁপচছে  

  

অমে চকন্তু চিচের উত্তর চিে ো  অে পেুো পে-অমে পস এক োইে চিচে চেখনে 

পানর? সাে চিে, িি চিে, পনেনরা চিে অনপিা করার পর সুচিোর মে অচভমানে 

পাের হনে পেে  আর পস অমনের কো ভাব্নব্ ো  অমে োক োর অহংকার চেনে  

  

পোনো চিে পর, চেক পেখানে আনের ব্ার পিখা হনেচছে পসইখানে অমেনক আব্ার 

পিখনে পপে সুচিো  এব্ার অমে চেনর্ই এচেনে এনস ব্েে, আচম পািোে 

চেনেচছোম, চফনর এনস কাে পোমার চিচে পপোম  

  

পছনেনব্োে সুচিোনক অমে ডাকে েুই ব্নে, সুচিো ব্েে, অমেিা  চকছুচিনের 

মনযেই দু-র্নেরই সম্ভা র্ ব্িনে পেে  

  

ব্াচেেি পেনস অমেনির েেুে ব্াচেিা পব্ি ব্নো  চকছু অংি ভাো পিওো হনব্ চক 

হনব্, পস-চব্ নে অমনের ব্াব্া আর মা এখেও একমে হনে পানরেচে! অনেকপ্নো ঘর 

ফাাঁকা পনে আনছ! অমনের চিচির চব্নে হনে পেনছ  অমনের পছানিাভাই খেপুর আই 

আই চি-নে পনে—সব্াই একসনে এনে ব্াচেিা েবু্ র্মর্মাি হে  অেে সমে খাাঁ খাাঁ 

কনর িাে  

  

চেেেোে একচিই মাত্র ঘর, পসিা অমনের চের্স্ব  অমনের মা েখে অসুি, োই পসই 

ঘনরর চর্চেসপনত্র পকানো পমনেচে হানের স্পিজ পেই  অমে সুচিোনক এনে পসই ঘনর 

ব্সানো  
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ব্াইনর এে েম্ভীর োকনেও অমে োর ঘনরর মনযে উেে  সুচিোর সনে োর কে 

কো  পসকো একচিে দু-চিনে ফুনরাে ো  িাে কনের্ ছুচির পর, পকানো পকানোচিে 

ছুচি হওোর আনেই সুচিো িনে আনস অমেনির ব্াচেনে  

  

অমনের কাছ পেনকই সুচিো োর িরীনর িেম পুরুন র স্পিজ পাে  

  

চকন্তু অমে কখনো পোভীর মেে সুচিোর সনে ককজি ব্েব্হার কনরচে  কে েরম, কে 

সুন্দর োর আির  অমনের বু্নক মাো পরনখ সুচিো পসই িুম্বকচির সচেক সন্ধাে 

পপনেনছ  
  

অেোেে পছনেরা েখে সুচিোর স্তুচে কনর, যূর্জচি োনক চেনে কচব্ো পেনখ, িািার 

অেোেে ব্নু্ধরাও োনক চেনে কম আচিনখেো কনর ো, োনির সকনের কানছ সুচিো 

পেে, এক রার্কুমারী  একমাত্র অমনের কানছই সুচিো িীেিাসীর মেে  এখানে 

সুচিোর ইনে অচেনের পকানো িাম পেই, অমে ো ব্েনব্, োই শুেনে হনব্  অমে 

পেচিে আসনে ব্েনব্, পস-চিে আসনেই হনব্ সুচিোনক, ো পস েেরকম ব্াযা োর 

োকুক ো পকে  সুচিো েবু্ এনেই কৃোেজ  

  

ওনির মনযে ভানোব্াসার কো হেচে, চব্নের কো হেচে, েবু্ পেে, যনর পেওোই 

হনেচছে, ওনির র্ীব্ে এনকব্ানর আেন্ন  পরস্পরনক পছনে ওরা ব্াাঁিনে পারনব্ ো  

  

েচিও েোচিসচিকনস চপএইি চড করনছ েখে অমে, েবু্ পসই সমে খুব্ োে-ব্ার্োর 

চিনকও  ুাঁনকনছ! চেনর্ োইনে পানর ো, চকন্তু সনরাি পিখা শুরু কনরনছ খুব্ মে চিনে  

  

পেমে একসমে অমে োর সুচিোনির পািাপাচি ব্াচেনে চছে, পসইরকম অমেনির 

েেুে ব্াচের চেক পানির ব্াচেনে ব্োেী োনম একচি পমনে োনক  পমনেচি ভানো োে 

োে  সারাচিেরােই পেে পস োনের িিজা কনর, অনেক ব্নো ব্নো ওস্তাি আনস োনির 
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ব্াচেনে  অমনের ঘনর ব্নসও পসই োে পিাো োে  কো ব্েনে ব্েনে হোৎ িুপ কনর 

চেনে অমে পসই োে শুনেনছ  

  

িািার ব্নু্ধরা একচিে হইিই কনর চমউচর্ক কেফানরনে চেনেচছে িে পব্াঁনয  সারারাে  

সুচিোনক চেনে চেনেচছে  সুচিো শুযু রাচর্ হনেচছে এইর্েেই পে োহনে পস িূর 

পেনকও অমেনক পিখনে পানব্  অমে চেেচমে কেফানরনে োে  সুচিো পো আর 

অমনের সনে সারারাে োে শুেনে পেনে পারে ো  

  

পসচিে িািার ব্নু্ধনির মনযে যূর্জচিও চছে  যূর্জচি সুচিোর পানি ব্নস খুেসুচি করচছে 

সারাির্  োে পিাোর ব্িনে সুচিোর রূনপর স্তব্ করার চিনকই োর পব্চি উৎসাহ  

সুচিো শুযু একিৃনষ্ট্ োচকনেচছে, োনির চেে সাচর সামনে, চেক ডাে চিনকর পকানর্র 

চসনি ব্সা অমনের চিনক  একসমে যূর্জচিও পিখনে পপে অমেনক  

  

যূর্জচি আর আরও দু-একর্ে ব্নু্ধ অমেনক আনে পেনকই পিনে  যূর্জচি অমেনক পডনক 

োোরকম োট্টা-ইোচকজ করনে শুরু কনর  অমে ব্াইনর পে-রকম েম্ভীর োনক পসইরকম 

েম্ভীরই রইে  দুনিা-একিার পব্চি কোই ব্েে ো  সুচিোও কো ব্নেচে চব্নি , 

অেেনির সামনে অমনের সনে পকানোরকম পচরিনের কোই পব্া ানে িােচে  শুযু 

অমনের মুনখর চিনক োচকনে মনে মনে ব্নেনছ, ও পো আমার, ও আমার, ও শুযু 

আমার–  

  

চকন্তু পি পেজন্ত সুচিো অমেনক চব্নে করনে পানরচে  কী পে হনে পেে পসই সমেিা  

অমনের যারর্া হে সুচিো বু্চ  যূর্জচিনক ভানোনব্নস পফনেনছ  অমে পসই চেনে একিু 

সামােে ভসো করনেই সুচিো িনি উনেচছে  অমে এিুকুও চব্শ্বাস করনে পানর ো 

োনক? আনস্ত আনস্ত, আরও দু-একিা ঘিোর পর সুচিো বু্ন চছে অমনের ঈ জা কী 

সাংঘাচেক  আর পকানো পুরু , সুচিোর সনে একিা কো ব্েনেই পস সহে করনে পানর 

ো  এই চেনে সুচিোনক আঘাে চিনে শুযু কাাঁিােচে পস, োনক চেনে পেনছ অপমানের 

পি  সীমাে  কারুর সনে একিু পহনস েল্প করা মানেই কী পিম? োহনে সুচিো কী 
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অমনের সনে ব্োেীনক একিা ব্োপানর চহংনস ো-কনর পারে ো  সুচিোর একিম 

োনের েো পেই  পছনেনব্ো পেনকই পস বু্ন  চেনেচছে, োর িারা োে হনব্ ো 

পকানোচিে  িেচসে অপানরিনের পর োর েোর পর্ার একিম কনম পেনছ  োই সুচিো 

চকছুচিে পসোর পিখার পিষ্ট্া কনরচছে  পি পেজন্ত বযনেজ কুনোেচে  চকন্তু ছচব্ আাঁকািা 

পস ভানোই চিনখচছে  
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৫. অমে চছে োে-পােে 

অমে চছে োে-পােে  ওইখানেই ব্োেীর চর্ে, পসৌন্দেজ িচেনোচেোে পস চেশ্চেই 

সুচিোর কানছ পহনর োনব্  চকন্তু অমে েখে মুগ্ধ হনে ব্োেীর োে শুেে, েখে চহংনসে 

জ্বনে পেে সুচিোর বু্ক  েচিও পস চেনর্ই র্ােে, এ-রকম চহংনস করা খুব্ খারাপ, 

পছানিামনের পচরিে  চকন্তু উপাে কী, োর চহংনস হনে পস, আিকানব্ কী কনর? চহংনস 

পো ভানোব্াসারই মেে, কখে কী কনর আনস পব্া া োে ো  

  

ব্োেীর োে পিাোর র্েে অমে ঘে ঘে োর ব্াচে োওো-আসা শুরু করনেই একচিে 

সুচিো রানে িাে অন্ধ হনে পেে  

  

পসচিে অমে োনক দুপুর সানে চেেনির সমে োর ব্াচেনে আসনে ব্নেচছে  চেক 

সমে পপৌাঁনছ শুেে, অমে ব্াচে পেই  ব্াচের বু্নো িাকরচি সির িরর্ার সামনেই 

ব্নসচছে  পস ব্েে, িািাব্াবু্ পানির ব্াচেনে পেনছে  আপচে একিু ব্সুে চিচিমচর্  

িািাব্াবু্ আপোনক ব্সনে ব্নে পেনছে  

  

অমনের মা েখে ঘুনমানেে, োাঁনক র্াোে ো সুচিো  পস একা অমনের ঘনর ব্নস 

রইে  পানির ব্াচে পেনক ব্োেীর োে পভনস আসনছ  খুব্ চেনম েনে োে চব্স্তার 

পরওোর্ করনছ  অমে ব্নস আনছ ওখানে  শুযু অমে আর ব্োেী? ো, েব্োর আওোর্ 

পিাো 

  

োনে েখে, েখে একর্ে েব্েচিও আনছ  েবু্ সুচিোর বু্কিা পুনে পেনে োেে  

অমনের সমনের হাঁিও পেই? োনক আসনে ব্নে পস এখে ব্োেীর কানছ ব্নস আনছ? 

সুচিোর পিনেও োে োর কানছ ব্ে! ওর পেনক অনেক ভানো োে পো পরকডজ ব্াচর্নে 

পিাো োে  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গনগাপাধ্যায় । মনন্ মনন্ খেলা । উপন্যাস 

 49 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এক ঘণ্টা পপচরনে োওোর পর, রানের ব্িনে সুচিোর বু্ক পেনক একিা দুখেনখর িীঘজশ্বাস 

পব্চরনে এে  োর মনে হে, অমে োনক চব্নে কনর পকানোচিে সুখী হনব্ ো, কারর্ পস 

োে োইনে পানর ো  এমেকী চব্নের পনরও েচি অমে ব্োেীনক োনির ব্াচেনে োে 

োইব্ার র্েে চেনে আনস? সুচিো ো সহে করনে পারনব্ ো চকছুনেই  োর পিনে োক 

অমে ব্োেীনক চেনেই  অমেনক র্ব্দ করার র্েেই পেে সুচিো েিুচে দুম কনর চব্নে 

কনর পফেে  হানের কানছই সুনোেে পাত্র চছে িীপংকর  ব্াব্া-মানের সামােে ইচেনেই 

সুচিো োনক চব্নে করনে রাচর্ হনে পেে  

  

এমেই চেষ্ঠুর অমে পে সুচিোর চব্নের কো শুনেও পস একচিব্ার আনসচে োর কানছ  

একচিব্ারও অেুেে কনরচে সুচিোনক  পস পেে যনরই চেনেচছে, সুচিো সমূ্পর্জ োর 

চের্স্ব  সুচিোর আোিাভানব্ ইনে-অচেনের পকানো িামই পেই  সুচিো চব্নদ্রাহ 

করনেই পস পেে একব্ানর োচেেে করে ব্োপারিানক  হেনো পস পভনব্চছে, চব্নের 

আসর পেনকও পি মুহূনেজ চেনর্র ভুে বু্ নে পপনর, সুচিো পিৌনে িনে আসনব্ োর 

কানছ  পসই অহংকার চেনে অমে িূনরই রনে পেে  

  

িীপংকর অব্িে স্বামী চহনসনব্ খুব্ই ভানো  অেেন্ত চেভজরনোেে  পস চেরাপত্তা পব্ায 

র্াচেনে রাখনে পানর সব্সমে  এক-একর্ে মােু  োনক এ-রকম, োনির কাছাকাচছ 

এনেই মনে হে, এরা কখনো অেে কারুনক চকছুনেই পকানো চব্পনি পেনে পিনব্ ো  

িীপংকনরর পস্নহ, িো, মাো সব্ই চেক চেক আনছ  অব্িে এরমনযে ভানোব্াসার পকানো 

িশ্নই পেই  িীপংকর ভানোব্াসনে র্ানে ো  োরা ভানোব্াসনে র্ানে ো, োরাই মুনখ 

সব্সমে ব্নে, আচম পোমাে ভানোব্াচস, আচম পোমাে ভানোব্াচস! সুচিো একব্ার 

চেনর্ ভানোনব্নসনছ ব্নেই র্ানে, ভানোব্াসা কানক ব্নে? িীপংকনরর কাছ পেনক পসই 

চর্চেস পস কখনো পানব্ ো  োক োনে পো পকানো িচে পেই  চব্ব্াচহে র্ীব্নে 

ভানোব্াসা এমচেনেই আনস্ত আনস্ত মনর োে  চব্নের সাে ব্ছর ব্ানি সুচিো বু্ নে 

পপনরনছ, অেে অনেনকর র্ীব্নেও পিনখনছ স্বামী-স্ত্রীর মনযে পে-ব্ন্ধনে সংসারিা চিনক 

োনক, োর োম ভানোব্াসা েে  পসিা এক যরনের পব্া াপো  
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চব্নের দু-ব্ছর ব্ানি একিা পেমন্তন্নব্াচেনে হোৎ অমনের সনে পিখা  পিােোর একিা 

পছানিা ছানি িাাঁচেনেচছে অমে, োনক একপেক পিনখই সুচিো পেে পাের হনে পেে  

বু্নকর মনযে এমে চেপ চেপ িব্দ হনে োেে, পেে পানির পোকও শুেনে পপনে োনব্  

সুচিো িি কনর সনর পেে  

  

পমনেনির কেরকম অচভেে করনে হে  সুচিোনক হাচস মাচখনে রাখনে হে মুনখ, 

পিোশুনো কেরকম পোনকর সনে কেরকম কো ব্েনে হে, এচিনক োর পভেনর 

পভেনর একিা  ে ব্ইনছ, িরীরিা কাাঁপনছ একিু একিু  এে ভানোব্াসাও চছে বু্নকর 

মনযে  সুচিো পো পভনব্চছে, পস অমেনক এনকব্ানর ভুনে পেনে পারনব্  আর 

পকানোচিে পস অমনের কো চিন্তাও করনব্ ো  এই দু- ব্ছ পর, পো পস অমনের পকানো 

খব্র পেওোর পিষ্ট্াও কনরচে  আর্ একব্ারমাত্র পিানখর পিখাে সব্ ব্াাঁয পভনস পেে! 

  

োরপর েেব্ারই সুচিো পসই ছানির চিনক এনসনছ, েেব্ারই পিনখনছ, অমে পিওোনে 

পেস চিনে পসই একভানব্ িাাঁচেনে আনছ  পস স্বভাব্-েম্ভীর, োনক এইভানব্ িাাঁচেনে 

োকনে পিনখ পকউ চকছু ভাব্নব্ ো  অমনের পিানখ পিাখ পেে সুচিোর, অমে 

একিৃচষ্ট্নে োনকই পিখনছ, চকন্তু আর পকানো উনত্তর্োর চিহ্ন পেই  সুচিোনক পিনখ পস 

খুচি হনেনছ, ো পরনে পেনছ, োও পব্া া োে ো  

  

পসচিে সুচিো বু্ন চছে, পস কে দুব্জে  অমেনক পিখামাত্র পস সব্ পুনরানো রাে ভুনে 

পেনছ  অমনের মেে কচেে পস োকনে পানর ো  অমনের পভেনর িুম্বকিা োনক 

সাংঘাচেকভানব্ এখেও িােনছ  

  

পসচিে অমনের সনে োর একিাও কো হে ো  অমনের সনে কো ব্েনে োর ভে 

করচছে  ো ছাো আর একিা ভে চছে, েচি িীপংকনরর সনে অমনের আোপ হনে 

োে  ো, ো, োর িরকার পেই  িীপংকর পেে পকানো কারনর্ই অমেনক ো েি কনর  
  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গনগাপাধ্যায় । মনন্ মনন্ খেলা । উপন্যাস 

 51 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োরপর পেনক মান  মান ই সুচিোর মে খারাপ হনে োে  ব্্ পব্চি মনে পনে অমনের 

কো  চকন্তু পস পো আর চেনর্ পেনক পিখা করনে পারনব্ ো অমনের সনে  অমে পো 

চকছু ব্নেচে! 

  

চব্নের পর, সন্তাে হওোর আনে পেজন্ত সুচিো িােই দুপুনরর চিনক ব্ানপর ব্াচে িনে 

আসে  েেুে ব্াচেনে একা একা দুপুর পব্ো চকছুনেই ভানো োনে ো  দুপুর পব্ো পস 

চেনর্ চেনর্ ব্ানপর ব্াচেনে িনে আনস, সনন্ধে পব্ো িীপংকর এনস োনক সনে চেনে 

োে  কখনো-কখনো িীপংকনরর অচফনস পব্চি কানর্র িাপ োকনে সুচিো একাই 

পফনর  

  

পস-ব্ছর িেম িীে পেনে শুরু কনরনছ, পরাদুরিানক ভানো োেনছ আনস্ত আনস্ত, পসই 

সমনে এক দুপুনর ব্ানপর ব্াচের কাছাকাচছ রাস্তাে োম পেনক পেনমই সুচিো পিখে 

অমেনক  োর িাাঁোব্ার ভচে পিনখই মনে হে অনেকির্ িাাঁচেনে আনছ  পিাখানিাচখ 

হওোর পরও সুচিো বু্ নে পারে ো পস চেনর্ পেনক কো ব্েনব্ চকো  

  

অমে এচেনে এনস ব্েে, আচম িার-পাাঁিচিে যনর এখানে এনস িাাঁচেনে োকচছ— 

  

সুচিো মুখ েীিু কনর ব্েে, পকে? 

  

অমে পস-িনশ্নর উত্তর চিে ো  আপেমনেই ব্নে িেে, েুচম এখে পকাোে োক, আচম 

পস-ব্াচে চিচে ো  চকন্তু র্ােোম, েুচম ব্ানপর ব্াচেনে মান  মান  আসনব্ই  পরশুচিেও 

পোমানক পিনখচছ, চকন্তু কো ব্েনে সাহস কচরচে  

  

সুচিো চর্নেস করে, অমেিা, েুচম ভানো আছ? 

  

ো  
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সুচিো এচিক-ওচিক োকাে  অমনের সনে এখানে িাাঁচেনে োনক কো ব্েনে পিখনে 

পকউ চক চকছু মনে করনব্? একপাোরই পছনে-নমনে, রাস্তাে িাাঁচেনে দু-চমচেি কো 

ব্েনে কী আর এমে পিা ? 

  

অমে ব্েে, আমার ভে হচেে, েুচম রাে কনর আছ, আচম কো ব্েনেও চক েুচম–  

  

অমনের কো এব্ং ব্েব্হার দুনিাই খুব্ েেুে োেে সুচিোর কানছ  অমে পো এ-রকম 

চব্েীেভানব্ কিনো কো ব্নে ো  পস ভে পাচেে? অমেও োহনে ভে পাে? অমে 

সুচিোর র্েে িার-পাাঁিচিে রাস্তাে িাাঁচেনে অনপিা করনছ—এও পো আনে ভাব্াই পেে 

ো  পসই অহংকারী অমে  

  

অমে ব্েে, িনো— 

  

সুচিো চর্নেস করে, পকাোে? 

  

আমার সনে  
  

সুচিো পকাঁনপ উনে ব্েে, ো ো, ো, আচম এখে কী কনর োব্? 

  

অমে কােরভানব্ অেুেে কনর ব্েে, সুচিো, পোমানক আমার ভী র্ িরকার  চের্ 

িনো, পোমার সনে অনেক কো আনছ–  

  

ো অমেিা, আর্ েে, মানক ব্নে এনসচছ— 

  

চকছু হনব্ ো, েুচম এক ঘণ্টা ব্ানি চফনর আসনব্  

  

সুচিো দুব্জে হনে পেে  আর আপচত্ত করনে পারে ো  এক ঘণ্টার মনযে চফনর এনে 

এমে কী আর িচে হনব্  
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একিু এচেনে চেনে অমে িোচি যরে  িোচিনে উনে পস সুচিোর েেুে িুচে-েেো পরা 

একিা হাে েুনে চেে চেনর্র মুনোে  একিাও কো ব্েে ো  সুচিোও চকছু ব্েনে 

পারে ো  বু্নকর মনযে েখে অনেক কো র্নম োনক আর্ িেম পকাে কোিা ব্েনব্, 

পসিাই মনে আনস ো  

  

িোচি এে অমনের ব্াচের সামনে  দুপুর পব্োর পসই চের্জে, িব্দহীে ব্াচে  অমনের 

মানের ঘনরর িরর্া ব্ন্ধ  চেেেোর পসই পিো ঘর  

  

ঘনর েুনকও একিাও কো ব্েে ো অমে  আনে ো কখনো পস কনরচে, পসচিে োই 

করে  িসুের মেে  াাঁচপনে পেে সুচিোর িরীনর  আনে পস েখে সু চিোনক আির 

করে, েখে কে েরম, কে িান্ত চছে োর হাে  এখে পস এক চমচেিও অনপিা করনে 

পারনছ ো  

  

সুচিো িেনম একিু আপচত্ত করার পিষ্ট্া কনরচছে  পকাোে ো পভনস পেে  পব্ায হে  

োর মনযেও এই ব্োকুেো সুপ্ত চছে  অমনের স্পনিজ োর পে-আেন্দ, এ-রকম আেন্দ 

পস আর কখনো পাে ো  অমে োনক সমূ্পর্জ কনর চেনে পেে  

  

একিু ব্ানি  েজ্জাকর মুনখ সুচিো আব্ার পব্িব্াস সংেে কনর চেে  

  

অমে ব্েে, সুচিো, পোমানক পছনে আচম কী কনর োকব্? পকে েুচম আমানক পছনে 

িনে পেনে? 

  

সুচিো ব্েে, পকে েুচম আমানক পেনে চিনে? 

  

অমে িুপ কনর পেে  

  

সারাব্াচেিা ব্নো পব্চি চেস্তব্ধ! এমেকী রাস্তাঘানিও পকানো আওোর্ পেই  েখে 

সুচিোর পখোে হে  পানির ব্াচেনে ব্োেীর োেও পো পিাো োনে ো! 
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সুচিো চর্নেস করে, ব্োেী পকাোে? 

  

অমে চেষ্ঠুনরর মেে ব্েে, ব্োেী মনর পেনছ  

  

কী? 

  

কােনর্ পেচে? চেনেিার পরানডর মুনখ চমচেব্াস িাপা পিে  এই পো মাস ছনেক আনে  

হাসপাোনে পপৌাঁনছাব্ার আনেই  

  

সুচিো হহ কনর পকাঁনি পফেে  ব্োেীর র্েেই  ব্োেীনক পস োর চেনর্র র্ােোিাই 

পছনে চিনেচছে  ব্োেী ো-ও চেনে পারে ো  এে ভােেহীো পমনেিা– !  

  

ব্োেীর র্েেই সুচিো অমেনক পছনে িনে চেনেচছে  ব্োেী আর পেই  েনব্ পকে 

সুচিো চব্নে করে িীপংকরনক? এখে সমস্ত র্ীব্েিাই োহনে োর ব্েেজ হনে োে ো? 

আর পো পফরারও পকানো পে পেই  

  

অমে কো ো ব্নে একিৃনষ্ট্ পিনে আনছ সুচিোর চিনক  পেমে পস একিা উত্তর িাইনছ  

চকন্তু সুচিো কী উত্তর পিনব্? 

  

অমে হানের োেু চিনে সুচিোর পিানখর র্ে মুচছনে চিে  োরপর আনস্ত আনস্ত ব্েে, 

আচম পোমানক িাই, আচম পোমানক ছােনে পারব্ ো  

  

চকন্তু আর পে উপাে পেই? 

  

চেশ্চেই উপাে আনছ  

  

সুচিো পভনব্চছে অমে চডনভানসজর কো ব্েনব্  েচিও পসিা একিা অসম্ভব্ কো  কী 

েুচক্ত পিখানব্ চডনভানসজর? িীপংকর চক পকানোচিে োর সনে খারাপ ব্েব্হার কনরনছ? 

িীপংকর িমৎকার পোক  সুচিোর পকানো অচযকার পেই োনক অপমাে করার  
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অমে চকন্তু চডনভানসজর কো ব্েে ো  পস ব্েে, েুচম োরই ব্উ হও, োনে আমার চকছু 

োে আনস ো  চকন্তু েুচম আমার, েুচম আমারই োকনব্  

  

চকন্তু শুযু মনে মনে োকা েে  অমে িাে, সুচিো মান  মান  আসনব্ োর কানছ  

  

অমনের পীোপীচেনে সুচিো রাচর্ হনে চেনেচছে  মানস অন্তে একব্ার  

  

পস-চিেই অমনের ব্াচে পেনক পব্চরনে একা একা রাস্তা চিনে আসব্ার সমে সুচিোর 

মনে হনেচছে, এিা ভুে  এ-রকম হনে পানর ো  চেনর্নক োর কেচিেীর মেে মনে 

হে  মনের মনযে একিা সৎ আর অসনের িন্দ্ব োনকই  আনে পেনক চেচিজষ্ট্ যারর্া সহনর্ 

ব্িোনো োে ো  সকনে র্ানে, িীপংকরনক পস্বোে চব্নে কনরনছ সুচিো, এরপর 

োনক েচকনে অেে একর্নের সনে পোপে র্ীব্ে কািানো চক পাপ েে? পৃচেব্ীনে 

একর্ে োরী শুযু একর্ে পুরুন র, সভেসমার্ এইরকম চেেম কনরনছ  চকন্তু এর সনে 

েচি ভানোব্াসা ো পমনে? ো চমেনেও চেেনমর ব্াইনর োওোর সাহস সুচিোর পেই; 

সব্নিনে ব্নোকো, পোনক েচি পর্নে পফনে? একচিে-ো-একচিে র্াোর্াচে হনব্ই! 

েখে, সুচিোর মা-ব্াব্া, আত্মীেরা কী ভাব্নব্? িীপংকর কে দুখেখ পানব্? ো, ো সুচিো 

পারনব্ ো  পস আর আসনব্ ো অমনের কানছ  সুচিো ভানোব্াসনে িাে, চকন্তু ব্িোম 

চেনে পারনব্ ো চকছুনেই  

  

েবু্ চেক এক মাস ব্ানি সুচিো এনসচছে অমনের কানছ  পসব্ারও একইরকমভানব্ 

অমে চহংস্র আির কনরচছে োনক  পেমে অমে একিা বু্ভুিু  

  

পসচিেও অমনের ব্াচে পেনক পব্চরনে সুচিোর চিপ্র্ মে খারাপ হনেচছে  আনের 

কোপ্চেই আব্ার মনে হনেচছে  এব্ার সুচিো িচেো কনরচছে, আর ো, আর ো, আর 

চকছুনেই পস আসনব্ ো  অমে েেই ব্েুক, পস শুেনব্ ো  সুচিো েচি চেনর্নক 

সামোনে ো পানর, েচি আব্ার কখনো আনস, োহনে োরপর পস চেক আত্মহেো 

করনব্  
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োরপর আর আনসচে সুচিো  

  

বু্োে র্ন্মাব্ার পর সুচিো চেনর্নক আরও িৃে  করনে পপনরনছ  এখে পো পস আর শুযু 

পিচমকা েে, এখে পস মা  এখে োর িাচেত্ব অনেক পব্চি  

  

অমনের ব্াচেনে আর কখনো ো এনেও অমনের সনে পিখা হনেনছ সুচিোর  ব্েব্িা 

কনর চেনর্রাই পিখা কনরনছ  এিুকু সুচিো এোনে পানরচে  চেনর্র মেনক বু্চ নেনছ, 

শুযু পিখা করাে কী পিা  োকনে পানর? চব্নে মানেই পো আর সব্জস্ব চব্চকনে পিওো 

েে  অেে একর্েনক ভানো োেনে পানর ো? োর সনে একিু পমোনমিা, একিু েল্প 

করা চেশ্চেই অেোে েে  

  

সুচিো অমনের ব্াচেনে আর আসনব্ ো ব্নে িেম িেম অমে খুব্ রাে কনরচছে  

চকছুচিে আর পোোনোে রানখচে  চকন্তু পি পেজন্ত আর িূনর োকনে পানরচে  আব্ার 

োনকই আসনে হনেনছ সুচিোর কানছ  

  

িীপংকর েখে িেমব্ার চব্নেনে োে, েখে অমে পিখা করার র্েে সুচিোনক খুব্ 

পীোপীচে করে  সুচিো আনস্ত আনস্ত েরম হনে পনেনছ  অব্িে অমেনক পস পকানোচিে 

চেনর্র ফ্ল্োনি আনেচে  অমনের অচস্তত্বই র্ানে ো িীপংকর  পকানোচিে পেে র্ােনে 

ো পানর  

  

এেপ্চে ব্ছর পকনি পেে, েবু্ অমে চব্নে করে ো  সুচিো চেনর্ই কেব্ার ব্নেনছ  

অমে চকছুনেই রাচর্ হে ো  ওই িসে েুেনেই অমে মুখ পোাঁর্ কনর ব্নেনছ, আমার 

পমনেনির ভানো োনে ো  

  

সুচিো ব্নেনছ, ব্াখে, আচমও পো পমনে! 

  

অমে ব্নেনছ, ো েুচম পমনে েও! েুচম সুচিো  
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একোিা শুেনে সুচিোর িরীনর একিা ভানো োোর আেন্নো আনস  আব্ার একিু 

একিু অপরাযনব্াযও র্ানে  সুচিোর স্বামী-সংসার রনেনছ, অমনের চকছুই োকনব্ ো? 

োরীর সাহিেজ ছাো পুরু মােু  ব্াাঁিনে পানর? অমে এে পোাঁোর পকে, পকে পস অেে 

পমনেনির সনে চমিনে িাে ো? সুচিোনকই চকছু সাহিেজ চিনে হে পসই র্েে  েনব্ খুব্ 

সাব্যানে, চেনর্র িরীর ব্াাঁচিনে  

  

সুচিো োই পিখা করে ব্াইনর  খুব্ েুচকনে-িুচরনে  পকাোও পো পোপে র্ােো পেই  

অমনের পো পকানো িাচেত্ব পেই  পস পেনকানো র্ােোে পিখা করনে রাচর্ সুচিোর 

সনে  চকন্তু সুচিো পো সব্ র্ােোে আসনে পানর ো  অমে পকানো পহানিনে ঘর 

পেওোর কো ব্নেনছ, সুচিো রাচর্ হেচে  অমে চসনেমার চিচকি পকনিনছ, সুচিো 

োেচে  রাস্তাে িাাঁচেনে খাচেকির্ কো ব্ো োে  চকন্তু োনে আি পমনি ো  আর ক-

চিেই ব্া রাস্তাে িাাঁচেনে কো ব্ো োে? একচিে পো পসর্িার মুনখামুচখ পনে চেনেচছে 

িাে  সব্সমে এ-রকম ভনে ভনে চক পিখা করা োে? পি পেজন্ত অমে একিা চেরাপি 

র্ােোর কো ব্নেচছে  

  

অন্ধকার হনে োওোর পর সুচিো একা একা এনসচছে েোর ঘানি  অমে িাাঁচেনে চছে 

আউিরাম পর্চির পানি  আনে পেনকই একিা পেৌনকা ভাো কনর পরনখচছে  িপ কনর 

উনে পেে দু-র্নে  োরপর পেৌনকা েোে পভনস পেনেই আর কারুর পিনখ পফোর 

ভে চছে ো  
  

পসই চিেিার কো সুচিো কখনো ভুেনব্ ো  ভাব্নেই এখে চিহরে হে িরীনর  িমৎকার 

পর্োৎস্নার রাে চছে পসচিে! চমগ্ধ হাওো চছে  অমেনক অে কাছাকাচছ চেচশ্চন্তভানব্ পে 

পকানোচিে আর পানব্, পসকো ভানব্চে সুচিো  দু-চি দুখেখী হৃিনের কে কো  

  

অমনের খুব্ ইনে চছে সুচিোর সনে একিু দুষু্ট্চম করার  চকন্তু মাচ রা পিনখ পফেনব্ 

পে  েেব্ার অমে বু্নক র্চেনে যরনে পিনেনছ, েেব্ারই সুচিো ব্নেনছ, ো, েক্ষ্মীচি, 

ওসব্ ো! 
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অমে েখে পিনেনছ সুচিোর পকানে মাো চিনে শুনে  এই িাচব্িা পস চকছুনেই ছােনব্  

পেে চিশুর মেে আব্িার  সুচিো চকছুনেই আিকানে পানরচে  োর পকানে মাো পরনখ 

অমে শুনে পনেচছে পা ছচেনে, সুচিো চব্চে পকনি চিচেে োর িুনে  

  

মনের মনযে পসই পুনরানো অপরাযনব্ান যিা েখে কার্ কনর  সুচিো চেনর্নক িশ্ন 

কনর, এিাও চক অেোে? এই পে-অমে োর পকানে মাো পরনখ শুনে আনছ, এক হানে 

র্চেনে আনছ পকামর, সুচিোও পে একিু-একিু আির করনছ মান  মান , পসিা পাপ? 

  

সুচিো চেনর্ই এর উত্তর বেচর কনর পেে  মেনক পব্া াে, ো, এিা পাপ েে! সেীনত্বর 

সংো চক চিরকাে একই োকনব্? ো ো হনেই পানর ো! সুচিো পো চেনর্নক অনেক 

সংেে কনরনছ  অমনের ব্াচেনে োওো পস চেনর্ই ব্ন্ধ কনরচে? অমে েচি আর পকানো 

পমনের সনে ো পমনি, েচি আর কারুর পকানে মাো পরনখ ো পিাে, োহনে সুচিো 

োনক এইিুকু চিনে পারনব্ ো? 

  

কষ্ট্ চক সুচিোরও কম? োরও চক ইনে কনর ো, অমনের কাছ পেনক আরও পব্চি আির 

পপনে? অমেনক আরও পব্চি আির করনে? পস-কো পস অমেনক র্ােনে পিে ো  

আর্ অনেকচিে ব্ানি শুযু এই একিুখাচে—এখানে পকউ পিখনছ ো, এখানে সমানর্র 

ভ্রূকুচি পেই–  

  

মা  েোনেও ব্খানি পছনেনির হাে পেনক চেষৃ্কচে পেই  আর দু-একখাো পেৌনকা পেনক 

মান  মান  পছনেনির চিৎকার পিাো োচেে  অমে সুচিোর হাে যনর ব্নেচছে, ওচিনক 

কাে চিনো ো  মনে কনরা, এখে পৃচেব্ীনে আর চকছু পেই  আচম পো শুযু পিখনে পাচে 

আকািিানক আর পোমানক  

  

সুচিো দুখেচখেভানব্ ব্েে, ওরা পকে পে এখানেও আনস! 

  

অমে ব্েে, ওচিনক োচকনো ো  ওরা একিু ব্ানিই িূনর িনে োনব্  
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েচি আমানির পকউ পিনখ পফনে? 

  

এখানে পক পিখনব্? পোমার এখেও ভে! এখানে এই অন্ধকানরর মনযে আমানির 

পিখনেই ব্া চিেনব্ পক? একিা পেৌনকা খুব্ কাছাকাচছ এনস পনেচছে  োর মনযে পেনক 

ককজি েোে একচি পছনে একচি অসভে োে োইচছে আর মান  মান  হাচসর যুম পনে 

োচেে  চেশ্চেই পসিা সুচিো আর অমেনক উনেিে কনরই  

  

একব্ার পসই পেৌনকা পেনক একর্ে পিাঁচিনে উেে, িািা, আপোর কানছ পিিোই আনছ? 

  

সুচিো অমেনক ব্েে, এই, েুচম উনে পব্ানসা  

  

অমে িৃে স্বনর ব্েে, ো  

  

সুচিোর িারুর্ েজ্জা করনছ  পস অমনের মাোিা যনর েবু্ ব্েনে োেে, ওনো, এব্ার 

ওনো, েক্ষ্মীচি  
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৬. পেৌনকািা এনকব্ানর পানি এনস 

োেে 

পেৌনকািা এনকব্ানর পানি এনস োেে  পিিোইনের র্েে পে-হাে ব্াচেনে আনছ, পস 

যূর্জচি  

  

যূর্জচি পে শুযু সুচিোনকই পিনে ো েে, পস অমেনকও পিনে  চেনর্র ব্নু্ধ ো-হনেও 

ব্নু্ধর ব্নু্ধ  যূর্জচি র্ােেই ো পে, সুচিোর সনে অমনের পকানো সম্পকজ আনছ  অমে 

চছে সচেেকানরর পোপে  

  

যূর্জচির ব্নু্ধনির মনযে পে-নছনেচি ককজি েোে চিৎকার করচছে, পসও পিনে অমেনক  

পস োিকীেভানব্ চর্ভ পকনি ব্নেচছে, আনর, অমেব্াবু্ ো? সচর, সচর, পভচর সচর! পসম 

সাইড হনে পেনছ  আমরা এিুচে োচে  

  

পেৌনকািা আব্ার িূনর সনর পেনে পেনে সুচিো স্পষ্ট্ শুেে, পসই পোকিা যূর্জচিনক 

চর্নেস করনছ, এই ওই ভদ্রমচহো অমেব্াবু্র পক পর? ব্উ? কনব্ চব্নে করে? 

  

যূর্জচির উত্তরিা শুেনে পােচে  কী উত্তর চিনেচছে যূর্জচি? 

  

োরপর আর যূর্জচির সনে পিখা হেচে সুচিোর  পিখা হেচে ব্ো চেক েে, িূর পেনক 

পিখনেও যূর্জচির সামনে পেনে ভে পপনেনছ পস  েেব্ছর চিনকি পিে মোনির সমে 

মানে োর খুব্ কানছই ব্নসচছে যূর্জচি  োনক সুচিোই আনে পিখনে পপনে িি কনর মুখ 

ঘুচরনে চেনেচছে  পস চিে পখো ো পিনখই িনে এনসচছে  পসচিে চসনেমা হনেও পো 

যূর্জচিনক আনে পিনখই সুচিো অেে চিনক চফনর িনে পেনে পিনেচছে  পকে পে িীপংকর 

োনক পিনখ পফেে? 
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আর্ও সুচিো র্ানে ো, যূর্জচি ওর ব্নু্ধনক োর িনশ্নর কী উত্তর চিনেচছে? যূর্জচি ব্েেজ 

পিচমক, োর সাংঘাচেক রাে োকাই স্বাভাচব্ক  আর্ও পিানখ ভানস পসই িৃিেিা  আব্ছা 

পর্োৎস্নাে েোর ওপর একিা পেৌনকার পানি আর একিা পেৌনকা চভেে  একিা পিিোই 

এর র্েে হাে ব্াচেনেনছ যূর্জচি  যূর্জচি িেনম পিনখচছে সুচিোনকই  োর পকানে মাো 

পরনখ শুনে োকা অমেনক পিনখনছ োরপনর  অদু্ভেরকম মুখখাো হনে চেনেচছে 

যূর্জচির  োনে অনেক ব্েো, পব্িো, অনেক অপমাে পমিানো  চেশ্চেই িিন্ড আঘাে 

পপনেচছে, কারর্ োরপর আর একিাও কো ব্নেচে পস  পস সুচিো ব্া অমেনক পিোর 

ভােও কনরচে  পাি পেনক োর অসভে ব্নু্ধিাই েো ব্াচেনে–  

  

যূর্জচি োর র্ীব্নের সব্নিনে পোপে কোিা র্ানে  চকন্তু যূর্জচি একিা কো র্ানে ো পে 

োরপর পেনক সুচিোর েনেষ্ট্ চিিা হনে পেনছ  আর পস পকানোচিে অমনের সনে 

পকানো চের্জে র্ােোনেও পিখা করনব্ ো  অমে আর পকানোচিে োর পকানে মাো 

চিনে পিানব্ ো  চকন্তু যূর্জচি চক একো চব্শ্বাস করনব্? পস একব্ার পিানখ ো পিনখনছ, 

পসিাই োর কানছ সচেে হনে আনছ  ইনে করনে যূর্জচি এখে োর োনম িাচরচিনক চব্  

ছোনে পানর  যূর্জচির কো সব্াই চব্শ্বাসও করনব্  কারর্ োর সািীও আনছ  

  

পকে িীপংকর যূর্জচিনক পডনক আেে? সুচিো, চকছুনেই আর যূর্জচির পিানখর চিনক 

োকানে পারনব্ ো  পসই ঘিোর পর সুচিোর এমে েজ্জা আর আত্মগ্লাচে হনেচছে পে, 

এক-একব্ার মনর পেনেই পিনেচছে  চকন্তু েখে বু্োে মাত্র এক ব্ছনরর চিশু  
  

যূর্জচি চক আব্ার আসনব্? পেে ো আনস! পেে ো আনস! 

  

পরচিে দুপুনর খাওো-িাওোর পর সুচিো িাাঁচেনেচছে রাস্তার চিনকর ব্ারান্দাে  একিু 

আনে বৃ্চষ্ট্ হনে পেনছ, োই িূনরর সর্ে িৃিে পিখনে ভানো োনে  

  

সুচিোনির ব্াচের সামনের রাস্তািাে একিু একিু র্ে র্নমনছ  োরমনযেই সুচিো 

পিখে, পোন্ট উাঁিু কনর, পা চিনপ চিনপ আসনছ যূর্জচি  এই দুপুনরই! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গনগাপাধ্যায় । মনন্ মনন্ খেলা । উপন্যাস 

 62 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সুচিোর বু্নকর মনযে যক কনর উেে  পকে আসনছ যূর্জচি? িচেনিায চেনে? োর 

ভানোব্াসানক সুচিো েঘু কনর পিনখচছে  পাত্তাই পিেচে  োরপনরও েচিও পস চব্নে 

করে অেে একর্েনক, ে দুখেনখর কারর্ োকনেও অচভনোনের কারর্ োকে ো  অনেক 

সমে ব্াব্া-মানের িানপ পনে পমনেনির এ-রকম পমনে চেনেই হে  চকন্তু আব্ার আর 

একর্নের সনে পিম? োর মানে যূর্জচি পকউ-ই ো! 

  

কী িচেনিায চেনে িাে যূর্জচি? সুচিোর মুখখাো ফোকানি হনে পেনছ  ব্ারান্দা পেনক 

সনর এনস োোোচে পস পিওোে পঘাঁন  িাাঁোে  োনে পিাখানিাচখ ো হে  যূর্জচি ব্াচের 

এনকব্ানর কানছ এনস পেনছ  এব্ার পস চেশ্চেই পেি চিনে েুকনছ  পিােোে উেনে আর 

কেির্ই-ব্া োেনব্? এিুচে পব্নর্ উেনব্ কচেং পব্ে  

  

পেে ঘােক আসনছ মৃেুেিন্ড চিনে, সুচিো চেক পসইভানব্ অনপিা করনে োেে  পস 

চিেই ব্াাঁকাভানব্ অমনের কো উচ্চারর্ কনর যূর্জচি বু্চ নে চিনে পেনছ পে, অমনের কো 

োর চেকই মনে আনছ  ভুেনব্ই-ব্া পকে, ওইিাই পো োর েুরুনপর োস  আর্ চের্জে 

দুপুনর পস আসনছ পব্া াপো করনে  এখে পস ইনে করনে ো খুচি ব্লোকনমে করনে 

পানর  সুচিো োর েোসব্জস্ব চিনে চিনেও রাচর্ চকংব্া ব্াযে  কী মূেে িাইনব্ যূর্জচি? 

পস কচব্, পস চক আর িাকাপেসা িাইনব্  

  

এেিনর্ যূর্জচি ব্াচের মনযে েুনক পনেনছ  একিা একিা কনর চসাঁচে পভনঙ উনে আসনছ  

ওপনর  এব্ার িরর্ার সামনে এনস কচেং পব্নে হাে  

  

সুচিো উৎকর্জ হনে রইে  োর িরীরিা কাাঁপনছ  যূর্জচির কাছ পেনক ব্াাঁিব্ার চক পকানো 

উপােই পেই? েচি পস িরর্া ো পখানে? োহনেও যূর্জচি কেির্ অনপিা করনব্? 

িাকরনক ব্নে রাখনব্ সুচিো পে, দুপুর পব্ো পে-ই আসুক, িরর্া পেে ো পখানে! 

  

চকন্তু কচেং পব্ে ব্ার্ে ো  পিােোে উেনে পো এর পিনে পব্চি সমে োেনে পানর 

ো  োহনে যূর্জচি পকাোে পেে? 
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সুচিো আব্ার আনস্ত আনস্ত উাঁচক মারে ব্ারান্দা চিনে  যূর্জচি রাস্তানেও পেই  পস চক 

ব্াচে ভুে করনব্? একচিে মাত্র রাচত্তর পব্ো এনসচছে  ো, ো হনে পানর ো, ব্াচেিার 

সামনে একিা পাম োছ-ওিা পিখনে আর কারুর ভুে হওোর কো েে  

  

োহনে চক সুচিোই ভুে পিনখনছ? যূর্জচি েে, অেে পকানো পোক? চকন্তু স্পষ্ট্ পিখে, 

মাোে  াাঁকো িুে, পরাো, েম্বা—অব্িে মুখিা েীনির চিনক চছে  

  

সারা দুপুর েবু্ সুচিো উৎকণ্ঠার মনযে রইে  িরর্াে সামােে িব্দ হনেই উনে ব্নস  

চকন্তু যূর্জচি এে ো  

  

ো এনস আরও পব্চি কষ্ট্ চিে যূর্জচি  চেে চেে মৃেুেেন্ত্রর্া পিওোর মেে  িচেচি মুহূেজ 

অসহে  কখে আসনব্, কখে আসনব্? পকে আসনছ ো? এিাও চক োর কােিা? সুচিোনক 

পব্চি কষ্ট্ পিওোর র্েে পস এই কােিািা ব্ার কনরনছ? ব্াচের সামনে এনসও পকাোও 

েুচকনে আনছ? 

  

েন্ত্রর্াে অচির হনে সুচিো একসমে চব্ছাো পেনক ঘুমন্ত বু্োেনক বু্নক েুনে চেে  

পমনেই োর একমাত্র আশ্রে  পমনের র্েেই োনক ব্াাঁিনে হনব্  েচি পস আনে চকছু 

অেোে কনরই োনক, েবু্ চক িমা পপনে পানর ো? োর পকানে বু্োেনক পিনখও চক 

যূর্জচির িো হনব্ ো? 

  

বু্োেনক পকানে চেনে িরর্ািা খুনে রাখে সুচিো  যূর্জচি েবু্ আনস ো  ব্ারান্দাে চেনে 

কেব্ার উাঁচক ুাঁচক চিে  ো, যূর্জচি পকাোও পেই  

  

েখে সুচিোর মনে হে, আসনে পব্ায হে যূর্জচিই ভে পপনেনছ  ব্াচের সামনে পঘারাঘুচর 

করনেও পি পেজন্ত পভেনর পোকার সাহস পােচে  যূর্জচি পো ভীেুই! আনে েখে ও 

পিনমর কো ব্েে, েখে মুখ-নিাখ এনকব্ানর কাাঁিুমািু হনে পেে  যূর্জচি হেনো এখেও 

োনক পসইরকম ভানোব্ানস, োই ভেিা এখেও োেচে  
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িনেেকচিে সুচিো যূর্জচির িেীিা কনর  পস িাে ো যূর্জচি আসুক  অেি িচেচি দুপুনরই 

মনে হে, পেনকানো সমে যূর্জচি এনস িরর্ানে পব্ে ব্ার্ানব্  পস কী পি  পেজন্ত সাহস 

সঞ্চে কনর উেনে পারনব্ ো? 

  

এর ফনে হে কী, অমনের কো আব্ার েেুে কনর মনে পেনে োেে  পেৌকার পসই 

ঘিোর পর অমনের সনে আর পিখা করনে সাহস পােচে  অমে মান  মান  পফাে 

কনর  অমেনক পস চিচে চেখনে ব্ারর্ কনরনছ  অব্িে োও দু-ব্ার খুব্ কম সমনের র্েে 

অমনের সনে পিখা করনেই হনেনছ  োর মনযে একচিে চছে অমনের র্ন্মচিে  ওই 

চিেিা সুচিো কখনো পভানে ো  পছনেনব্ো পেনকই ওই চিেিাে পস অমেনক ফুে 

চিনেনছ  এব্ার অব্িে ফুে চিনে পানরচে  েনব্, পসই সমে হচিজকােিারাে োনডজনে 

একিা ফুনের িিিজেী চছে  পসইখানে চেনে পিখা কনরচছে অমনের সনে  পসখানে পকউ 

পিনখ পফেনেও িচে পেই  ফুনের িিিজেীনে পো পে-নকউই আসনে পানর  একব্ার 

শুযু পসখানে সুচিো িুচপিুচপ অমেনক ব্নেচছে, এই ব্াোনের সব্ ফুে আচম পোমানক 

চিোম  

  

রানত্র শুনে শুনে অমনের কো িারুর্ মনে পনেনছ  এক-এক সমে এ-রকম হে  মনে 

হে, ভুে, ভুে, সারার্ীব্েিাই এইরকম ভুনের ওপর চিনে িেনব্? েখে অসহে োনে, 

আর শুনে োকাও োে ো  

  

মান  মান  দু-একিা অসম্ভব্ কোও োর মাোে আনস  এমে হে ো পে যূর্জচি এনে 

সুচিো োনক সব্ কো খুনে ব্নে োর কানছ িো চভনি করনব্  যূর্জচির কানছ হােনর্াে 

কনর অেুেে কনর ব্েনব্, অমেনক ভানো ো পব্নস আমার উপাে পেই  যূর্জচিিা, েুচম 

আমানক পসই সুনোে িাও  

  

পেে পৃচেব্ীনে এখে একমাত্র যূর্জচিই পানর োর সনে অমেনক চমচেনে চিনে  আর 

পকানো ব্াযা পেই  পস পো পব্চি চকছু িাে ো, োর স্বামী-সংসার সব্ই চেক োকনব্, শুযু 
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অমনের সনে মান  মান  একিু পিখা করা  শুযু পিানখর পিখা  অমনের োরীসেহীে 

রুির্ীব্নে সামােে একিু সান্ত্বো  

  

চকন্তু ো, যূর্জচি িো করনব্ ো  অেে পে-নকউ হনে হেনো িো করে, চকন্তু যূর্জচি পে 

চেনর্ই সুচিোর পিচমক  পস কী কনর সুচিোনক অপনরর হানে েুনে পিনব্? োর ব্িনে 

িচেনিায পেনব্ পস  

  

সুচিো উনে এনস ব্ারান্দাে িাাঁচেনে রইে  মযেরানত্রর িািকা হাওোে পর্ানর পর্ানর 

চেশ্বাস চেনে  একসমে পস পির পপে, োর স্বামী এনস পপছনে িাাঁচেনেনছ  

  

সুচিোর কান্না আসনছ  কী কনর কান্না িাপনব্? েচি মনের সব্ কো পব্চরনে আনস? ো, 

ো, িীপংকরনক পস দুখেখ চিনে িাে ো  িীপংকনরর েে পকানো পিা  পেই  পস পো 

সাযেমেে সুচিোনক সুনখই রাখনে পিনেনছ  

  

সুচিো কান্নাে পভনঙ পনে িীপংকনরর বু্নক মাো পরনখ ব্েে, েুচম আর আমাে 

ভানোব্ানসা ো! আমানক একিুই ভানোব্ানসা ো! 

  

িীপংকর োর মাোে হাে বু্নোনে বু্নোনে ব্েে, োখে পোমানক চক ভানো ো পব্নস 

পাচর? পোমানকই পো শুযু ভানোব্াচস  েুচমই পো আমার সব্  

  

সুচিো চেচশ্চন্ত হে  িীপংকর ভানোব্াসা কোিা ব্ারব্ার উচ্চারর্ করনেই ভানোব্ানস  

এনে েৃচপ্ত পাে  োনক এই েৃচপ্তিুকু চিনে িাে সুচিো এব্ং অচেচরক্ত চহনসনব্ পস 

িীপংকনরর পোাঁনি একচি িুমু চিে  

  

এরপনরর দু-চেেচিে মনে হে সব্ চেকোক হনে পেনছ  মুনছ পেনছ অেীনের ো-চকছু  

যূর্জচি আর আসনব্ ো  এখে সুচিো সনন্ধে পব্ো স্বামীর র্েেই উেো হনে অনপিা 

করনছ  িীপংকর চফরনে সুচিো আির কনর চেনর্ই োর েোর িাই খুনে পিে  িীপংকর 

ো পখনে ভানোব্ানস, পসরকম চকছু-ো-চকছু একিা পস চেনর্ই রান্না কনর, িীপংকর ব্াচে 
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পফরার পর  পমনে ঘুচমনে পেনে োইি পিানে পকানো একিা চসনেমা পিখব্ার র্েে 

আব্িার করে একচিে স্বামীর কানছ  স্বামী আর পমনেনক চেনে পছাট্টসংসার, এর োমই 

পো সুখ  

  

যূর্জচিনক চেনে চকছুচিনের র্েে পে-পােোচম পিনপচছে িীপংকনরর, পসিা পকনি পেনছ  

আর পস যূর্জচির কো ব্নে ো  ব্াংো পচত্রকার পাো উেনি যূর্জচির কচব্োও পখাাঁনর্ ো  

  

ভীেু, কাপুরু  যূর্জচি এব্াচের িরর্া পেজন্ত এনসও পাচেনে পেনছ  আর পকানোচিে 

  

আসব্ার সাহস হনব্ ো োর  
  

িীপংকনরর োচে রং হনে, োই োইি পিা পিনখ পফরার সমে ওরা িোচি চেে  

িোচিিাও িাচেেি পমানে এনস খারাপ হনে পেে হোৎ  ব্াচে আর পব্চিিূর েে, পহাঁনিই 

োওো োে  েবু্ িীপংকর চর্নেস করে, চরকিা পেনব্? এর আনে সুচিো পকানোচিে 

িীপংকনরর সনে চরিা িানপচে  অল্প িীনের হাওোে পব্ি ভানোই োেে  সুচিোর 

মনে হে, িীপংকনরর ওপর সচেে চেভজর করা োে  এখে োনির মা খানে অমে পেই  

সুচিো পেই—এখে শুযু িীপংকনরর স্ত্রী  আখে কী িাচন্ত! 

  

পরচিেই যূর্জচি এে  চেক দুপুনর েে অব্িে, একিু চব্নকনের চিনক  িাকর ছুচি চেনেনছ  

পসইচিেই, একিু আনে রাাঁযুচে বু্োেনক চেনে পানকজ পব্োনে পেনছ  আশ্চেজ, যূর্জচি কী 

কনর এেসব্ খব্র রাখে? ব্াচেনে সুচিো একিম একা  

  

িরর্া খুনেই সুচিো চব্ব্র্জ মুনখ োচকনে রইে  আর্ বু্োেও পেই পে োনক বু্নক পিনপ 

যনর আত্মরিা করনব্ সুচিো  আর্ পস সমূ্পর্জ একা  যূর্জচি চক েুচকনে এেচিে েি 

পরনখনছ, কখে ব্াচেিা সমূ্পর্জ ফাাঁকা হনে োে  
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যূর্জচি হাচসমুনখ োচকনে আনছ  েবু্ ওর আোনে সুচিো পিখনে পানে িচেচহংসার 

আপ্ে  আর পকানো উপাে পেই, আর পকানো উপাে পেই  যূর্জচি পভেনর এনস পকৌেুনকর 

সুনর ব্েে, ব্কা পখনে এোম  

  

চসনেমা হনে পোকার সমেই যূর্জচি ওনির পিখনে পপনেচছে  সুচিো আর োর স্বামী  

কী পেে োম ভদ্রনোনকর? সুযামে, ো অচেরুি? ো, মনে পনেনছ, িীপংকর  সরোনির 

অচফনস িাকচর কনর  সরোর ব্স  

  

পিখনে পপনেও যূর্জচি মুখিা ঘুচরনে চেে িি কনর  কারর্, োর সনে কনেকর্ে ব্নু্ধব্ান্ধব্ 

রনেনছ, োনির মনযে একর্ে হনে িেুে  িেুে ব্ে মুখ চখচস্ত কনর, পস েচি একব্ার 

পিনখ পে যূর্জচি পকানো সুন্দরী মচহোর সনে কো ব্েনছ, োহনেই ো চেনে এমে 

জ্বাোনব্ পনর! িেুে পমনেনির সনে চমিনে পানর ো  পমনেনির সনে কো ব্োর িমো 

পেই, োই আোনে োনির চেনে চখচস্তখাস্তা পছন্দ কনর  

  

ওরই মনযে েবু্ একব্ার সুচিোর সনে যূর্জচির পিাখানিাচখ হনে পেে  পকউই পিোর ভাব্ 

করে ো  সুচিো পেে মুখিা চফচরনেই চেে মনে হে  পসইরকম আনের মেেই অহংকারী 

ভাব্িা এখেও আনছ  সুচিো োর স্বামীর ো-নঘাঁন  িনে পেে পভেনর  যূর্জচি ব্নু্ধনির 

সনে িাাঁচেনে একিা চসোনরি পি  করে, োরপর পভেনর েুকে অন্ধকার হব্ার পর  

  

অন্ধকানরও পস পিখনে পপে সুচিো আর োর স্বামী পকাোে ব্নসনছ  োনির চসনির 

পিনে কনেক পরা পপছনে  সুচিোর স্বামী পব্ায হে পিখনে পােচে যুর্জচিনক   পিখনেও 

চিেনে পারনব্ চকো সনন্দহ  

  

চকন্তু চসনেমা ভাঙার পর যূর্জচি পিখে, সুচিোর স্বামী পেনির কানছই েোাঁি হনে িাাঁচেনে 

আনছ  এই পর, কী কনর এোনো োে? এচিক চিনে পো পব্নরানেই হনব্  িেুেিা আব্ার 

এরই মনযে একিা পািাচব্ পমনেনক পিনখ োোরকম মন্তব্ে শুরু কনর চিনেনছ  ওরা 

আব্ার শুেনে ো পাে! 
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এই পে, পকমে আনছে? 

  

িীপংকনরর কো শুনে যুর্জচিনক িাাঁোনেই হে  েমস্কার কনর ব্েনেই হে দুনিা-একিা 

কোব্ােজা  সুচিো অেে চিনক োচকনে আনছ  ভে পপনেনছ মনে হনে  

  

সুচিোর ব্র আব্ার োনক ব্াচেনে িানের পেমন্তন্ন কনর পফেে! শুযু োনক একা েে, 

ব্নু্ধনিরও  িেুেনক চেনেই পো েে ভে, োই যূর্জচি কাচিনে োওোর পিষ্ট্া করে খুব্! 

োক ব্নু্ধরা পকউ রাচর্ হে ো  িেুেিা শুযু পাকজ চিনি মি পখনে োনব্ ব্নে ওনির 

োচেনে চেফি চেে  এিুকু সমনেই িেুেিা পোভীর মেে োচকনে রইে সুচিোর চিনক  

োখে, এ পছনেিানক চেনে আর রাস্তাঘানি িো োে ো  পাকজ চিনি িেুে পেনম োব্ার পর 

যূর্জচি একিু চেচশ্চন্ত হে  

  

িীপংকরই পব্চি কো ব্েনছ যূর্জচির সনে  সুচিো িুপিাপ  সুচিো অব্িে এে েম্ভীর 

আনে কখনো চছে ো! স্বামীর কাছাকাচছ ব্নস যূর্জচির সনে কী কো ব্েনব্ ো পভনব্ই 

পানে ো  

  

এ কী, ওরা েেফ ক্লাব্ পরানড োনক? এ পাোিা পো যূর্জ চির খুব্ পিো  অনেকব্ার 

আসনে হে এই রাস্তাে  এই ব্াচেিার পাি চিনেও কেব্ার পেনছ, েখেও যূর্জচি র্ােে 

ো, সুচিো এখানেই রনেনছ এেচিে  ফ্ল্োিিা পব্ি সুন্দর সাচর্নেনছ  মন্দ-ো  

  

এ যরনের ফ্ল্োি পিখনেই োর মাচেনকর িচরত্রিা পব্া া োে  িাইনভি ফানমজর িাকচর  

োরা মাইনে খুব্ পব্চি ো চিনে ইেকাম িোি ব্াাঁিাব্ার র্েে, অেে অোোউনেে পিে 

হার্াররকম  ফ্ল্োিিার ভাো হার্ার-ব্ানরা-নিা হনব্ই, পকাম্পাচে পিে  চেশ্চেই িীপংকর 

সকাে সানে আিিা পেনক সনন্ধে সােিা পেজন্ত িাকনরর মেে অচফনস খানি! এ ছাো 

মান  মান  পাচিজ আর চসনেমা পিখা—এই পো এনির র্ীব্ে  এনির সকনের ব্াচেই 

একইরকম পিখনে হে  সকনেই পিৌচখে োমার অোিনে রানখ  উখে, এই োমার 

অোিনে পিখনেই যূর্জচির ো জ্বনে োে  
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সুচিো পসই পে পভেনরর ঘনর িনে পেে, আর আসার োম পেই  োর স্বামীই একা 

ব্কব্ক করনছ  

  

অব্িে একিা ব্োপানর যূর্জচি একিু খুচি হে  সুচিোর স্বামী িীপংকর কচব্ো পনে এব্ং 

পব্ান   এইসব্ পোনকর সনে েবু্ দু-একিা কো ব্ো োে  সুচিো পো কচব্োর চকছুই 

পব্ান  ো  

  

সুচিোনক অনেকচিে পেনক পিনে যূর্জচি  রর্র্নের কীরকম পেে পব্াে হে  রর্র্নের 

সনে ওনির ব্াচেনে পেনছ অনেকব্ার  এক সমে যূর্জচি সুচিোনক পিনখ মুগ্ধ হনেচছে  

েখে ওনক পিখনে আরও অনেক পব্চি সুন্দর চছে  চব্নি ে পিাখ দুচি এনকব্ানর অপূব্জ  

স্নাে করব্ার পর মুখিা েখে চভনর্ চভনর্ োকে, েখে অপ্সরী ব্নে মনে হে এক-এক 

সমে  এখে অব্িে পস পিহারার চকছুই পেই  কীরকম একিা মা-মা ভাব্ এনস পেনছ  

  

সুচিোর চব্নের আনেই যূর্জচি বু্ন  চেনেচছে, সুচিো শুযুই সুন্দরী, োর মনের পকানো 

েভীরো পেই  পে-োরীর মেিাও আক জর্ীে েে, োর েেই পসৌন্দেজ োক, পি পেজন্ত 

োনক পুেুে পুেুে পিখাে  

  

েবু্, পে-রকম পমঘো আকাি, ব্ জাকানের েিী ব্া র্েনে িােোনছর ফুে  পসইরকম 

োরীর রূনপরও একিা আোিা আক র্জ আনছ  যূর্জচি পসই রূপ পিনখ ভুনেচছে  সুচিো 

পসইিানকই পভনব্চছে ভানোব্াসা  সুচিোর মনযে একিা আমাে ভানোব্ানসা, আমাে 

ভানোব্ানসা ভাব্ আনছ  অনেক পমনে পেমে চব্নের আনে একিু ভানোব্াসার পেচেং 

চেনে চেনে িাে, রানে স্বামীর সনে ভানোব্াসার অচভেনে পেে পকানো ভুে ো হে  

  

রর্র্নের অনেক ব্নু্ধই েচিও সুচিোর িচে পব্ি খাচেকিা দুব্জে হনে পনেচছে, েবু্ 

সুচিো পব্চি িশ্রে চিে যূর্জচিনকই  যূর্জচিও ব্াচেনে পেনেই সুচিো ওপর পেনক েরের 

কনর পেনম আসে  পর্ার কনর যূর্জচির কানছ কচব্ো শুেনে িাইে  পেনকানো কচব্ো 

শুনেই ভাব্ে, পসিা ওনক চেনে পেখা  ও সুন্দরী ব্নেই ওর যারর্া চছে পৃচেব্ীর সব্ 

কচব্ো ওনক চেনে পেখা হনব্  যূর্জচি অব্িে আপচত্ত করে ো  সুচিো েখে যূর্জচির চপনে 
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হাে পরনখ ব্েে, যূর্জচিিা, আর একিা পনো  েখে যূর্জচির িরীনর একিা চিরচিরাচে 

ভাব্ এনস পেে  কৃচত্রম দুখেনখর ভাব্ পিচখনে যূর্জচি ব্েে, পোমার মেে পমনেনক চব্নে 

করনে পারনে আচম যেে হনে পেোম  চকন্তু র্াচে, ো পো হনব্ ো—েুচম রানর্ন্দ্রার্ী 

হওোর পোেে, আচম একর্ে সামােে কচব্  

  

োনেই সুচিো ভাব্ে, যূর্জচি বু্চ  োর পিনম এনকব্ানর হাবু্ডুবু্ খানে  সুচিো েিুচে 

রাচর্ হনেও যূর্জচি োনক চকছুনেই চব্নে করে ো  সুন্দরী ব্উনক সার্ানে-নোছানেই 

যূর্জচিনক সব্জস্বান্ত হনে হে  সুচিোর কষ্ট্ সহে করার িমো পেই  এইসব্ পমনেনক চব্নে 

করা োে ো, িূর পেনক পিখনেই ভানো োনে  

  

সকনের মুনখ সুন্দরী সুন্দরী শুনে সুচিোর একসমে একিা যারর্া হনে চেনেচছে পেে 

পৃচেব্ীনে োর পিনে সুন্দরী আর পেই  যূর্জচি এই ব্োপারিানে পব্ি মর্া পপে  

পসইর্েেই যূর্জচি ইনে কনরই আরও পব্চি উোনসর সনে রূনপর িিংসা করে সুচিোর  

সুচিো োর িনেেকচি কো চব্শ্বাস করে  যূর্জচির পানি এনস ব্সে সব্সমে, যূর্জচির 

হাে ছুাঁনে কো ব্েে  পেে পস যূর্জচিনক িো করনছ  যূর্জচি পে, পসই সমনেই আরও দুচি 

পমনের সনে পিম করনছ, ো আর সুচিো র্ােনব্ কী কনর  

  

সুচিো অব্িে পব্নছ পব্নছ সব্নিনে সুনোেে পাত্রচিনকই চব্নে কনরচছে  িীপংকনরর 

পিহারা সুন্দর, ভানো ফোচমচে, িাকচরও পপনেনছ র্ব্বর  স্বামী চহনসনব্ আিিজ  

িীপংকনরর এইরকম স্ত্রী িরকার চছে, ব্নো অচফসারনির সুন্দরী স্ত্রী ো োকনে িনে 

ো  োোে পাচিজনে ব্উনক চেনে পেনে হে পো  

  

িীপংকর যূর্জচিনক হইচস্ক পখনে অেুনরায করে  ইস, স্কি  িীপংকর চক যূর্জচির কানছ 

িাে মারনে িাইনছ োচক? পব্ােেচিনে অনযজনকরও কম আনছ  ওিুকু পো যূর্জচি একাই 

এক িুমুনক পি  কনর চিনে পানর  চকন্তু োক িরকার পেই, ভদ্রনোক চেশ্চেই চিনপ 

চিনপ খরি কনরে  
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সুচিো ব্াইনরর িাচম িাচেিা পােনি একিা সাযারর্ আিনপৌনর িাচে পনর এনসনছ  

স্বামীর সামনে পিখানে িাে, আমাে চব্নি  পকানো আোিা মূেে পেই ওর কানছ  আমার 

র্েে পসনর্ োকারও িরকার পেই  আমার চিনক পসার্াসুচর্ োকানে পারনছ ো  পিানখ 

একিা ঘুম ঘুম ভাব্—পেে আচম িনে পেনেই ভানো হে! িনেই পো োনব্ যূর্জচি, পস চক 

োকনে এনসনছ োচক! 

  

সুচিোর স্বামী হোৎ ভানোমােুচ  পিখাব্ার র্েে, ওনির আোিা পরনখ ব্ােরুনম িনে 

পেে পকে? ভাব্ে বু্চ , এই সুনোনে যূর্জচি চকছু পোপে কো ব্নে পেনব্? পােে! পকানো 

পিচমকই পকানো চব্ব্াচহো মচহোর স্বামীর উিারোর সুনোে পেে ো! স্বামীনক েচকনেই 

পব্চি সুখ  

  

যূর্জচি আর সুচিো মুনখামুচখ ব্নস আনছ  দু-র্নেই িুপ  কী কো ব্েনব্, যূর্জচি পভনব্ই 

পানে ো  এক সমে সুচিোর সামনে কেরকম িেেভোই কনরনছ  এখে কোই খুাঁনর্ 

পানে ো পস  মাত্র দু-চেে ব্ছর আনে হনেও, পস োোরকম োট্টা-ইোচকজ চকংব্া সুচিোর 

রূনপর িিংসা কনর োর অহংকার উসনক চিে  চকন্তু এখে আর পস ো পারনব্ ো  এখে 

োর র্ীব্নে অনেক ব্িে এনসনছ  

  

সুচিোর মুনখ একিু দুখেখী দুখেখী, ভীেু ভীেু ভাব্  ও চক অসুখী? চকন্তু অসুখী হওোর পো 

পকানো কারর্ পেই  মযেচব্ত্ত ব্াঙাচে ঘনরর পমনে পো এইরকম স্বামী আর সংসারই িাে  

পকানো চকছুরই পো অভাব্ পেই, এমেকী স্বামীর ভানোব্াসারও  

  

অব্িে অনেনক ইনে কনর দুখেখী সার্নে ভানোব্ানস  আসে পকানো দুখেখ ো োকনেও 

মেেো দুখেখ চেনে পমনে োনক  ো ছাো, সুচিোর একসমে অনভেস চছে ব্হপুরুন র 

স্তুচে পিাোর, এখে চক পস শুযু োর স্বামীর পিম চেনেই েৃপ্ত োকনে পারনব্? 

  

পসইর্নেেই চক অমে প্নপ্তর সনে— 
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৭. পসচিনের পসই সনন্ধেিার কো 

পসচিনের পসই সনন্ধেিার কো ভাব্নেই যূর্জচির ো প্চেনে ওনে  যূর্জচি পসই একচিেই 

মাত্র েোে পেৌনকা কনর পব্োনে চেনেচছে  ওরকম উিনকা পব্োব্ার িখ োর পেই  

পসচিে চেনেচছে চেোন্ত ব্নু্ধব্ান্ধনব্র পাোে পনে, এক ব্নু্ধ িাকচরনে একিা ব্নো 

পিানমািে পপনেনছ, পসই উপেনিে  ডর্ে খানেক চব্োনরর পব্ােে চছে সনে, োই 

পখনেই কনেকর্ে রীচেমেে মাোে হনে পেে  োে আর হইহো  িনের মনযে চছে 

িেুে, োর আব্ার ভী র্ চখচস্ত-নখউে করা স্বভাব্  পমনেনির পিখনেই োর চর্ভ 

েকেক কনর  অব্িে মা েোে আর পমনে পকাোে! 

  

একিা মুিচকে হনেচছে এই, পসচিে কারুর কানছ পিিোই চছে ো  মাচ নির 

পিিোইিা পিনে পেওো হনেচছে, পসিানেও দুনিা মাত্র কাচে, দুরন্ত হাওোে দুনিাই 

চেনভ পেে  চসোনরি ো িােনে পপনর েখে ওনির িাে িমব্ন্ধ হনে আসার অব্িা  

মাচ রাই ব্েে, অেে একিা পেৌনকা পেনক োরা পিিোই পিনে পিনব্  

  

আর একিা পেৌনকার কাছাকাচছ পেনেই যূর্জচি পিনখচছে, এক র্ে মচহোর পকানে মাো 

চিনে শুনে আনছ একর্ে পুরু   েখেই পস ব্নেচছে, ওচিনক পেনে হনব্ ো  পকানো 

পিচমক-নিচমকার চেরাো মুহূনেজ ব্োঘাে ঘিানে োর একিুও ইনে কনর ো  চকন্তু িেুে 

পিনখ পফনেনছ, পস আর ছােনব্ ো  পস ব্নেচছে, িে ো মাইচর, একিু চহচেক চিই! 

আমানির পকানো পমনেনছনে পর্ানি ো 

  

পেৌনকা দু-চি পািাপাচি আসব্ার পর যূর্জচি চিেনে পপনরচছে সুচিো আর অমেনক! 

অমেনক পিনখ পস একিুও অব্াক হে চে  চকন্তু সুচিো? অমে প্নপ্তর সনে? যূর্জচির 

পকানো েীচে ব্াচেক পেই  পকানো চব্ব্াচহো মচহো অপর কারুর সনে পিম করনে 

পারনব্ ো, এর পকানো মানে হে ো  রাযা েচি কৃনের সনে পিম ো করে, োহনে 

এেপ্নো বব্েব্ কচব্ পব্কার হনে পেে! 
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সুচিোর চক সামােে িমোও পেই মােু  পিোর! েুচকনে পিম করার র্েে পস পি পেজন্ত 

অমে প্প্তর খপ্পনর চেনে পেে  ভচেিা পিনখই পসচিে মনে হনেচছে, সুচিো িােই 

ওরকমভানব্ েোর ওপনর িনমাি ভ্রমনর্ আনস  চেশ্চেই পহানিনেও োে  সুচিোর র্েে 

পসচিে খুব্ই দুখেখ হনেচছে যূর্জচির … 

  

এেচিে পর, সুচিোনির ফ্ল্োনি এনস, োর মুখখামুচখ ব্নস পেনক ব্ার ব্ার পস-িৃিেিার 

কোই মনে পেনছ  অমে সম্পনকজ সুচিোনক চকছু ব্ো িরকার  কীরকমভানব্ ব্েনব্, 

পসিাই পভনব্ পানে ো  

  

চকন্তু যূর্জচি একব্ার অমনের োম করনেই সুচিো এমে ভাব্ পিখানো, পেে অমেনক 

পস ভানো কনর পিনেই ো! পমনেরা কে কী পানর! োরপনরই সুচিো একিা অচছো কনর 

ত্রনস্ত উনে পেে, চফনর এে স্বামীর সনে  পকে সুচিো এখে স্বামীর আোনে োকনে 

িাে, ো যূর্জচি ভানোই পব্ান ! 

  

সুচিোর স্বামী িীপংকর এে পব্চি পব্চি খাচের করনছ পকে? যূর্জচি এই ব্োপারিাই 

বু্ নে পারনছ ো  এমে ভাব্ করনছে পেে উচে একচি চেপাি ভানো মােু   চকন্তু ো 

পো েে  

  

সরো চব্শ্বাস ব্নে একচি চিশ্চাে পমনে যূর্জচির সনে কনেনর্ পেে  পস এখে 

িীপংকনররই পেনোগ্রাফার হনেনছ  পমনেিার ব্ে দুভজােে, কনেনর্ োকনে োকনেই 

োনক চব্নে কনরচছে, পস ওনক পছনে িনে পেে  পসই সরোর মুনখ িীপংকনরর সম্পনকজ 

চকছু চকছু খব্র পপনেনছ যূর্জচি! ভদ্রনোক এমে ভাব্ কনর োনকে, পেে ভার্া মাছচি 

উেনি পখনে র্ানেে ো  অেি পভেনর পভেনর পোভ আনছ  ান নো আো  অচফসাররা 

মনে কনর োনির পেনোগ্রাফাররা পেে োনির ব্েচক্তেে সম্পচত্ত  োরা কীরকম পপািাক 

পরনব্, কার সনে চমিনব্, কখে পকাোে োনব্, োও ব্সরাই চেক কনর পিনব্ে  সরোর 

সনে িীপংকর খারাপ ব্েব্হার কনর ো চেকই, চকন্তু ভানোমােুচ র মনযেই একিা িমব্ন্ধ 

করা ব্োপার আনছ  সরোর চিনক িােই েুচকনে েুচকনে পিনে োনকে, চকন্তু মুনখ চকছু 
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ব্োর সাহস পেই  এখে চিেীপ পব্াস ব্নে ওরই অচফনসর আর এক ভদ্রনোক 

অনেকরকমভানব্ সাহােে করনছে  সরোনক  চেচেই পো েরর্ কনর সরোনক ভরচে 

কনর চিনেনছে পেঞ্চ ক্লানস  পসখানে যূর্জচির সনে পিখা হে  চিেীপ পব্াস সম্ভব্ে 

চিেচেরই চব্নে করনব্ে সরোনক  চকন্তু এই িীপংকরই োচক ব্োেো চিনে িাইনছ  

এইসব্ পোক হনে ডে ইে িা মোের্ার িাইপ  চেনর্ ো পখনে পারনব্ ো, অেেনিরও 

ো পখনে পিনব্ ো  

  

আর এখানে ব্সনে ভানো োেনছ ো  কোব্ােজা িমি একনঘনে হনে আসনছ  যূর্জচি 

উনে পেনে িাইনছ, চকন্তু িীপংকর চকছুনেই উেনে পিনব্ ো  স্কি এখেও অনেকিা 

আনছ চকন্তু যূর্জচির এখে মিেপানে রুচি পেই  আ্ার সমে হইচস্ক-িুইচস্ক োকনে 

ভানোই োনে, চকন্তু এ-রকম আেষ্ট্ভানব্ ব্নস মিেপাে করনে ইনে কনর ো  

  

একসমে যূর্জচি পর্ার কনরই উনে পেে  িীপংকর অনেকখাচে এচেনে চিে োনক এব্ং 

ব্ার ব্ার ব্েনে োেে, আব্ার আসনব্ে, চেশ্চেই আসনব্ে, পেনকানো সমনে িনে 

আসনব্ে  

  

ভদ্রনোকচি এে ব্াোব্াচে করনছে পকে? কী এমে খাচের োর সনে যূর্জচির? পকে 

আসনে োনব্ পস, োর চক আর কার্কমজ পেই? োরা ব্নো অচফসার োরা ভানব্, োরাই 

বু্চ  খুব্ ব্েস্ত  চকন্তু োরা কচব্ো পেনখ, োনিরই সমনের অভাব্ সব্নিনে পব্চি  

  

চব্িাে পেওোর আনে একব্ার যূর্জচি োচকনেচছে সুচিোর চিনক  সুচিো একচিব্ারও 

োনক আসনে ব্নেচে  

  

সুচিোর মুনখ েখেও পসই ভেভে ভাব্  কানক ভে পানে সুচিো, োর স্বামীনক, ো 

যূর্জচিনক? যূর্জচিনক সুচিো ভে পানব্? পসই যূর্জচি, োর সনে সুচিো একসমে কেরকম 

হাচস-োট্টাে পমনে োকে! যূর্জচিনক পকউ কখনো ভে কনরচে, পস কচব্ো পেনখ ব্নে 

অনেনক োনক মােু  চহনসনব্ প্রুত্বই পিে ো—োনক সুচিোর মেে পমনে ভে পপনে 

োনব্ পকে? 
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েবু্, চসাঁচে চিনে পেনম োওোর সমে যূর্জচি মনে মনে ব্নেচছে, েুচম চেচশ্চন্ত পেনকা 

সুচিো, পোমার স্বামী েেই অেুনরায করুক, আচম আর পোমানির ব্াচেনে আসব্ ো! 

  

িীপংকর আর সুচিোর সনে েেুে কনর পিখা হওোর পর, যূর্জচির পব্ি একিা অসুচব্নয 

হনে পেে  এখে আর এ পাোে েখে-েখে আসা োনব্ ো  

  

পরচিেই যূর্জচির ব্াচেনে িেুে এনস হাচর্র  িেনমই চর্নেস করে, কােনকর ওই 

ভদ্রমচহো পক পর? 

  

িেুনের পিানখ-মুনখ একিা েুব্ধ ভাব্  যূর্জচি র্ােে, িেুে আসনব্ই  পকানো সুন্দরী 

পমনে পিখনেই িেুে পােে হনে ওনে  েচিও পসইসব্ পমনেনির সনে ঘচেষ্ঠ হওো পো 

িূনর োক, আোপ করার সাহস োর পেই  পস শুযু ভানোব্ানস পকো-কাচহচে  

  

যূর্জচি আেোভানব্ ব্েে, ওই পো আমানির রর্র্নের মাসেুনো পব্াে  আচম চিচে 

অনেকচিে আনে পেনকই  
  

আমারও কীরকম পেে পিো পিো মনে হে  যূর্জচি িেুেনক ব্েে, েুই চিেচব্ কী কনর? 

েুই চক রর্র্নের সনে ওর মাচসনির ব্াচেনে পেচছস কখনো? 

  

ো  

  

েনব্? পোর পেমে মুখ আেো, পোনক পকউ আত্মীেস্বর্নের ব্াচেনে চেনে পেনে সাহস 

পাে ো  

  

পিাপ িাো! 

  

কো পঘারানে পিনে যূর্জচি ব্েে, েুই পকািচব্হানর কনব্ োচব্? 
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িেুে পস-চিনক পেে ো  অেেমেস্কভানব্ ব্েে, োই ব্নো পমনেিানক আনে পেে পকাোে 

পিনখচছ  সুন্দরী পমনেনির একব্ার পিখনে আচম পো সহনর্ ভুচে ো! 

  

ও আর সুন্দর পিখনে পকাোে? আনে ব্রং পিখনে মন্দ চছে ো! 

  

োই ব্ে, এখেও পব্ি িারুর্  চেক পেে পনির চব্চব্  পকাোে পিনখচছ? আনে পকাোে 

পিনখচছ? 

  

পোর পো সব্ পমনেনকই পিো মনে হে! 

  

ো, ো, আো, েোে পসই পে, অমে প্প্তর সনে একর্েনক— 

  

যূর্জচি সনে সনে সেকজ হনে পেে, কোিা এনকব্ানর উচেনে চিনে ব্েে, োখে, কী ো-

ো ব্েচছস? আচম এনক ব্হচিে যনর চিচে  খুব্ সরে আর ভানো পমনে  

  

চকন্তু অমে প্প্ত পো চব্নে কনরচে, পসচিে ওর সনে পে চছে— 

  

খুব্ সম্ভব্ে ব্ার্ানরর পমনে  

  

চকন্তু িারুর্ পিহারা চছে মাইচর,—পিখনে পব্া াই োে ো–  

  

েুই ওরকম পমনে িাস? সনন্ধের পর চমউচর্োনমর সামনে িাাঁচেনে োক, পপনে োচব্! 

পোর পো আর চকছু র্ুিনব্ ো! 

  

িেুে যূর্জচির চপনে এক িাপে পমনর ব্েে, সব্াই চক পোর মেে োচক হে পর শুনোনরর 

ব্াচ্চা! কচব্ো পো অনেনকই পেনখ, চকন্তু েুই পেরকম একচি পমনের ভানোব্াসা 

পপনেচছস, েুই পব্াঁনি পেচে এ-র্নন্ম.. 

  

কোব্ােজা অেে চিনক সচরনে চিে যূর্জচি  িেুেনক চব্শ্বাস পেই  িেুচিজনক আনর্ব্ানর্ 

কো ব্নে পব্োনে পানর  সুোম ছোনে পিচর হে, চকন্তু দুেজাম পছানি  নের পব্নে  
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সুচিোর একিা সংসার আনছ, স্বামী আনছ—েচি ঘুর্ািনরও পসখানে অমে প্প্তর সনে 

সুচিোর পেৌকাচব্োনসর খব্র পপাাঁনছ োে, োহনে সব্ চকছু েছেছ হনে োনব্  যূর্জচি 

চকছুনেই ো িাে ো  েচি সুচিোনক চকছু ব্েনে হে, োহনে যূর্জচি চেনর্ই কখনো 

ব্েনব্  

  

পি পেজন্ত পব্া া পেে পে, িেুে চব্শ্বাস কনরনছ, অমে প্নপ্তর সনে পস-চিে অেে একচি 

পমনে চছে, োর িুে পকাাঁকো পকাাঁকো, োকিা একিু িাপা এব্ং বু্ক দুনিা ব্্ ব্নো 

ব্নো— েখে যূর্জচি চেচশ্চন্ত হে  

  

দু-চেে চিে হনে পেনছ, যূর্জচির েেফ ক্লাব্ পরানড োওো হেচে  োর মে পকমে কনর  

ওখানে ো চেনে পস পারনব্ ো  

  

এক বৃ্চষ্ট্র চিনে যূর্জচি ব্াস পেনক ওই রাস্তাে োমে  এই দুপুর পব্ো চেশ্চেই পকউ 

োকনব্ ো  র্নের মনযে ছপছপ কনর যূর্জচি এনোনো  

  

একিু িূনর চেনেই পিখে, পিােোর ব্ারান্দাে সুচিো িাাঁচেনে আনছ  িুেপ্চে চপনের 

ওপর পমো  পিানখর িৃচষ্ট্ উিাস  

  

যূর্জচি িমনক উেে  সুচিোনক পিনখ মনে হে, পস পেে কারুর িেীিা করনছ  কার? 

যূর্জচির? ো, সুচিো পো একব্ারও চেনর্র মুনখ যূর্জচিনক আসনে ব্নেচে  েবু্ পস দুপুর 

পব্ো উিগ্রীব্ হনে োচকনে োনক পকে ব্ারান্দাে? েনব্ চক পস অমনের র্েে? অমে 

বু্চ  এখানে আনস চেেচমে? োক পে, অমে আসুক ব্া ো আসুক, োনে যূর্জচির চকছু 

োে-আনস ো! সুচিো চক োনক পিখনে পপনেনছ? পস োোোচে পিওোে পঘাঁন  িাাঁোে  

োরপর পিওোে পঘাঁন  এনোনে োেে  পার হনে পেে সুচিোনির ব্াচে  

  

সুচিো পিখনে পপনে চেশ্চেই ভাব্ে, পস ওনিরই ব্াচেনে আসনছ  পসচিে ওর স্বামী 

অে কনর ব্নেচছে েখে, েখে পো যূর্জচি আসনব্ই  
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যূর্জচির হাচস পপে  দুপুর পব্ো িুচপ িুচপ পস সুচিোর সনে পিম করনে আসনব্! পসরকম 

ঘচেষ্ঠো কী কখনো সুচিোর সনে হনেনছ? সুচিোর স্বামী কী পসরকম চকছু পভনব্ ব্নস 

আনছ োচক? 

  

সুচিোনির ব্াচে পপচরনে পব্ি কনেকিা ব্াচের পর যূর্জচি আর একিা ব্াচের সামনে 

িাাঁোে  িারপািিা পিনখ চেনে েুনক পেে পভেনর  

  

চসাঁচে চিনে উনে এে িারেোে  িরর্া খুনে চিে একিা ব্াচ্চা িাকর  যূর্জচি চফসচফস 

কনর চর্নেস করে, চিচিমচর্ ঘুনমানেে? 

  

িাকর ব্েে, ো, ব্ই পেনছে  

  

পা চিনপ চিনপ এনস এনকব্ানর পকানর্র ঘরিার পিজা সচরনে পস িাাঁোে  চব্ছাোে শুনে 

আনছ একচি চির চব্দুেৎ  িুেপ্চে পখাো, একচি েীে িাচে পরা  বু্নকর ওপর একিা 

পমািা ব্ই  

  

পভেনর এনস যূর্জচি চর্নেস করে, আর্ পকমে আছ? 

  

ব্ইচি সচরনে পমনেচি েরম আনো ছচেনে োকাে যূর্জচির চিনক  োরপর ব্েে, েুচম 

চেেচিে আসচে! 

  

যূর্জচির মুখখাো অপরাযীর মেে  পমনেচি হানের ইিারাে চব্ছাোর এক িান্ত পিচখনে 

ব্েে, পব্ানসা  

  

পমনেচির ব্নেস ব্াইি-নেইনির পব্চি ো  খুব্ ফসজা েে, মার্া মার্া োনের রং  োর 

োক, পিাখ, পোাঁি পকানোিাই পসৌন্দনেজ চেখুাঁে েে, চকন্তু অদু্ভে একিা আেো োব্র্ে 

ছচেনে আনছ োর সারািরীনর  পমনেচি চকছুচিে যনর অসুি, েবু্ পরােও পকনে চেনে 

পানরচে োর পসই োব্র্ে  
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পমনেচির োম িৃচেকর্া  এেচিেকার ব্াউিুনে র্ীব্নে যূর্জচিই এই িেম একচি পমনেনক 

সচেেকানরর ভানোনব্নসনছ  এর পানের কানছ োর হৃৎচপন্ডিা উপনে েুনে চিনে পানর  

  

যূর্জচি পমনেনির ব্োপানর পকানোচিেই পেমে প্রুত্ব চিনে চকছু চিন্তা কনরচে  হােকা 

সুনর কো ব্োই োর স্বভাব্  পস রূনপর পূর্াচর, রূপ পিনখ পস ব্ার ব্ার মুগ্ধ হনেনছ  

শুযু রূপচস পমনেনির রূপ োর ভানো োনে ো েে, অনেক সাযারর্ পমনেরও চব্নি  

একিা োকানোর ভচে চকংব্া অসমনের হাচস চকংব্া কারুর পকামে স্বভাব্ োনক মুগ্ধ 

কনরনছ  

  

কনের্র্ীব্ে পেনকই পস পিম করনে শুরু কনরনছ পমনেনির সনে, চকন্তু কারুনকই চব্নে 

করার কো ভানব্চে  ব্নু্ধরা এনক এনক চব্নে কনর সংসারী হনে পেে, যূর্জচি পসইরকমই 

রনে পেে  পমনেনির সাহিেজ োর ভানো োনে, চকন্তু িচেচিনের র্ীব্েসচেেী চহনসনব্ 

কারুনক চেক ভাব্নে পানর ো  চকংব্া পসইরকম পমনের সন্ধাে পস কখনো পােচে, পে 

োনক পুনরাপুচর বু্ নব্  

  

িৃচেকর্ার সনে আোপ হনেচছে অদু্ভেভানব্  একিা কনেনর্র সাচহেেসভাে চেনেচছে 

যূর্জচি  োর কচব্ো পাে ছাত্র-ছাত্রীরা পব্ি আগ্রনহর সনেই পিানে, এমেকী অনেনক 

পিাঁচিনে ব্নে, আর একিা, আর একিা! 

  

পসচিেও, পসই কনেনর্র সাচহেেসভাে সনেৌরনব্ কচব্োপাে করার পর ব্াইনর পব্চরনে 

এনসনছ, পছনে-নমনেরা োনক চঘনর যনরনছ অনিাগ্রানফর র্েে, একচি পমনে িূনর োর 

চিনক োচকনে িাাঁচেনেচছে  েম্বা চছপচছনপ পিহারার পমনেচি, পস চকন্তু অনিাগ্রাফ িােচে  

যূর্জচি দু একব্ার োচকনেনছ োর চিনক, চব্নি ত্ব চকছু পিানখ পনেচে  

  

চভে কাচিনে পব্চরনে আসব্ার সমে যূর্জচি েখে পমনেচির পাি চিনে আসচছে, েখে 

যূর্জচি পির পপে, পমনেচি েখেও একিৃনষ্ট্ োচকনে আনছ োর চিনক, পেে পিাখ চিনে 

ডাকনছ োনক  যূর্জচি েমনক িাাঁোনে পমনেচি খুব্ েীিু েোে ব্েে, শুেুে, আপচে 

আর্কাে এে ব্ানর্ ব্ানর্ চেখনছে পকে? 
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আর সব্ সহে করনে পানর যূর্জচি, চকন্তু চেনর্র পেখার একিুও চেনন্দ সইনে পানর ো  

োই ব্েনের সুনর উত্তর চিে, ব্ানর্ চেখচছ? োই োচক? 

  

পমনেচি ব্েে, চেশ্চেই! 

  

এব্ার যূর্জচি পমনেচিনক সমূ্পর্জ অব্নহো করনে পানর  োই আব্ার এচেনে পেনে পেনে 

মিো চিনব্াব্ার মেে ভচে কনর ব্েে, ো কী আর করা োনব্  আচম ব্ানর্ চেখনে 

পোনক োই পেনব্! 

  

পমনেচি েবু্ ব্েে, আপচে খারাপ চেখনে আমার খুব্ কষ্ট্ হে  

  

েখেও অব্নহোর সুরিা ব্র্াে পরনখ যূর্জচি ব্েে, পকে? আচম খারাপ চেখনে কার কী 

আনস-োে? 

  

োর কারর্, আচম শুযু আপোর পেখানকই ভানোব্াচস-ো, আচম আপোনকও ভানোব্াচস! 

যূর্জচি পেে স্তচম্ভে হনে পেে  কী ব্েনছ পমনেচি? আনে োনক পকানোচিে পিনখচে; পস 

এ-রকম িকািে র্ােোে োনক ভানোব্াসার কো ব্েনছ! যূর্জচি িাাঁচেনে আব্ার 

পমনেচির কানছ আসনে িাইে  চকন্তু পারে ো  আরও অনেক পছনে-নমনে োনক চঘনর 

যনর েখে োোরকম িশ্ন করনছ  চভে পেনে যূর্জচি এনোব্ার পিষ্ট্া করে, চকন্তু পমনেচি 

েখে পকাোে পেে আোনে পনে পেনছ  এচিনক েখে যূর্জচি এব্ং অেোেে অচেচেনির 

র্েে িোচি পডনক আো হনেনছ, আর অনপিা করা োে ো  আর পিখা হে ো  

  

সারাসনন্ধে যূর্জচি পসই পমনেচির কো ভাব্ে  িোমো রং, পরাো-পােো, পমনেচির মুখ 

যূর্জচির ভানো মনে পনে ো  যূর্জচিনক আনে পকানো পমনে চেনর্র পেনক ভানোব্াসার 

কো ব্নেচে  এই পমনেচি োনক ো চিনেই  হেনো, েেুে িিনকর পছনে-নমনেরা 

ভানোব্াসার কোিা অনেক আেোভানব্ ব্নে  হেনো ভানোব্াসা কোিার মানেই 

োনির কানছ অেে চকছু  
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েবু্ পমনেচিনক আর একব্ার পিখব্ার ইনে হনেচছে োর  চকন্তু উপাে কী? পসই কনেনর্ 

চেনে পো আর পমনেচির পখাাঁর্ করা োে ো  োর োমিাও র্াো হেচে  

  

এর চকছুচিে পনর, একচি পচত্রকা অচফনস যূর্জচির োনম একচি পমনের চিচে এনসচছে  

এ রকম মান  মান ই আনস  এই পমনেচি যূর্জচির একচি পেখার সমানোিো কনর 

র্াচেনেচছে পে, যূর্জচির পে-েেুে পেখািা পব্চরনেনছ, োর একিা অংি, অনেকচিে আনে 

যূর্জচি আর একিা পেখাে ব্েব্হার কনরচছে  এ-রকম উচিে েে  যূর্জচির চক অচভেো 

ফুচরনে োনে? 

  

চিচেিার সুর পিনখই যূর্জচির মনে হনেচছে, এই হেনো পসই পমনেচি! শুযু মনে হওো 

েে, যূর্জচির িৃে  চব্শ্বাস হনে পেে  সনে সনে পস উত্তর চেখে, পমনেচির সনে পিখা 

কনর পস সামোসামচে আনোিো করনে িাে  

  

িৃচেকর্ার সনে িেম চিে আোনপর পরই যূর্জচি বু্ ে এ অেে যরনের পমনে, এ-রকম 

পমনে োর অচভেোে আনে আনসচে  

  

িচৃেকর্া োর িনেেকচি পেখা পনেনছ, িনেেকচি পেখা চেনর্র কানছ র্চমনে পরনখনছ  

শুযু োই েে, োোে পোকর্নের কানছ শুনে শুনে পস যূর্জচির র্ীব্েোত্রা সম্পনকজও 

খাচেকিা আন্দার্ কনর চেনেনছ  অেজাৎ যূর্জচির পেখকর্ীব্নের পোো পেনকই পস 

অেুসরর্ করনছ োনক  িৃচেকো চেনর্ চকছু পেনখ ো, চকন্তু োর মনের কোপ্নোই পেে 

যূর্জচির কেম চিনে পব্নরাে  পসইর্েেই, যূর্জচির পেখার মনযে পকানো দুব্জেো পিখা 

চিনে পস দুখেখ পাে  অেেন্ত বু্চিমেী পমনে পস, এে অল্প ব্েনস পোশুনোও কনরনছ 

অনেক  

  

যূর্জচি বু্ নে পারে, ইংনরচর্নে োনক োচডজোে এনিে ব্নে, িৃচেকর্াও োর র্ীব্নে 

অনেকিা োই  চকংব্া আরও সহর্ ভা াে িৃচেকর্াই োর চেেচে  পকানো কচব্র পনি 

এ রকম একচি পমনের ভানোব্াসা পাওো, পোনব্ে িাইর্ পাওোর পিনেও ব্নো  
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সমস্ত অহংকার চব্সর্জে চিনে, যূর্জচি িৃচেকর্ার সামনে হাাঁিু পেনে ব্নস ব্নেচছে, েুচম 

আমানক সচেেই ভানোব্াসনব্? োহনে পিনখা, আচম চেশ্চেই আরও অনেক পব্চি ভানো 

চেখনে পারব্  

  

োরপর পেনক যূর্জচির র্ীব্েোত্রা ব্িনে পেনছ  পসই েঘু িপেো চকংব্া েখে-েখে 

চমনেে কো ব্ো চকংব্া চব্চভন্ন পমনের কানছ েকে স্তুচের পখো আর পেই  এেচিে ব্ানি 

পস পিনে পিখে চেনর্র মনের েভীনর  আত্ম-আচব্ষ্কানর মত্ত হনে উেে  

  

োরপর পেনক িচেচিেই িৃচেকর্ার সনে পিখা ো করনে আর িনে ো  িনেেকিা েেুে 

পেখা িৃচেকর্ানক আনে পিাোনো িাই  িৃচেকর্াও পেখাপ্নো চেনে এমেভানব্ কো 

ব্নে, পেে পসপ্নো োর চেনর্রই পেখা  দু-র্নে একাত্ম হনে পেে  

  

মাস ছনেনকর মনযেই িৃচেকো পেে অসুনখ  সাংঘাচেক অসুখ, র্ীব্েসংিে হনেচছে  

এর আনে িৃচেকর্ার ব্াচের পোকর্ে যূর্জচির অচস্তত্বই র্ােে ো  চকন্তু িেম কনেকচিে 

যূর্জচিনক িাে িচব্বি ঘণ্টাই হাসপাোনে োকনে পিনখ োাঁরা অব্াক হনেও পকানো রূে  

ব্েব্হার করনে পানরচে  পেে যূর্জচির অচযকার সম্পনকজ পকানো িশ্নই ওনে ো  পসই 

সমেিানে যূর্জচি এক োইেও পেনখচে, কনেনর্র িাকচরনেও োেচে  ব্নু্ধরা যূর্জচির 

পচরব্েজে পিনখ অব্াক হনে চেনেচছে  যূর্জচিনক অেুসরর্ কনর োরাও কনেকর্ে 

হােপাোনে এনস িৃচেকর্ানক পিনখনছ  োরপর আর োরা যূর্জচিনক এ চব্ নে োট্টা 

করার সাহস পােচে  

  

িৃচেকর্া এখে অনেকিা পসনর উনেনছ  িেম পেচিে িৃচেকর্ার ভানো কনর োে চফরে 

  

পসচিে যূর্জচি দুপুর পব্ো চেনেচছে হাসপাোনে, োর পিো এক ডাক্তারনক যনর  পস-

সমে িৃচেকর্ার ব্াচের পোকর্ে পকউ োনক ো  পস যূর্জচিনক চর্নেস কনরচছে, আচম 

েচি মনর পেোম! 

  

যূর্জচি িৃে  স্বনর ব্নেচছে, ো  
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কী ো? 

  

েুচম মরনে পার ো  

  

পসিা কী আমার ইনে? েবু্ েচি মনর পেোম? 

  

পসিা অেোে হে  এে োোোচে েচি মরনব্, োহনে পসচিে আমার সনে আোপ 

কনরচছনে পকে? েুচম মনর পেনে আমানক একিম পেখা পছনে চিনে হে! 

  

িৃচেকর্া োর দুব্জে হােিা েুনে যূর্জচিনক ছুাঁনে ব্নেচছে, আমার ভী র্ আেন্দ হনে  

এই পে পব্াঁনি উেোম, এিাই খুব্ আেনন্দর ো! 

  

একিু পেনম িৃচেকর্া ব্নেচছে, হাসপাোে পেনক চিেচেরই ব্াচে িনে োব্  আমার 

হাসপাোে ভানো োনে ো, িারচিনক এে অসুখ! েুচম আমানির ব্াচেনে আসনব্ পো? 

পকানোরকম ভে পপনো ো  পোমার েখে খুচি িনে আসনব্  

  

যূর্জচি িৃচেকর্ার কপানে হাে চিনে পিখে, আর্ও জ্বর আনছ  যূর্জচি মুখিা োচমনে 

িৃচেকর্ার জ্বরেপ্ত পোাঁনি একিা আেনো িুমু পখে  

  

েুচম পকে চেেচিে আসচে? 

  

আিনক চেনেচছোম  

  

এখে পো কনের্ ছুচি পোমার  

  

পরার্ই পব্নরাব্ার সমে পকউ-ো-নকউ এনস োে  োনির কানছ পো পোমার কো ব্েনে 

পাচর ো  েুচম আমার সব্নিনে পোপে  

  

েচি আর্ এনস পিখনে আচম মনর পেচছ? 
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যূর্জচি পহনস ব্েে, ো কখনো হনে পানর? আচম আমার অনযজক র্ীব্েীিচক্ত পে পোমানক 

চিনে চিনেচছ  িরকার হনে ব্াচক অনযজকিাও পিব্  

  

পসরকমভানব্ আচম পব্াঁনি উেনেই ব্া োভ কী হনব্? 

  

িৃচেকর্ার মা পেই  িাে মাস পিনেক পস হাসপাোনে চছে  চিে কুচে আনে ব্াচে চফনর 

এনসনছ  এখে পস পসনর ওোর মুনখ  িৃচেকর্ার ব্াব্া যূর্জচিনক খুব্ একিা পছন্দ কনরে 

ো  চকন্তু িৃচেকর্া পসনর উেনেই োনক যূর্জচি এ-ব্াচে পেনক হরর্ কনর চেনে োনব্  

এরর্েে পস, সারাপৃচেব্ীিাই মূেে চহনসনব্ চিনে রাচর্ আনছ  

  

িৃচেকর্ার সব্নিনে ব্েো প্র্, পস যূর্জচিনক পব্ান   যূর্জচির দুখেখ, ো চেখনে পারার 

অেৃচপ্ত পস োর পিানখর চিনক োকানেই পর্নে োে  িৃচেকর্ানক ভানোব্াসার পরই 

যূর্জচি েেুে কনর ভানো কচব্ো চেখনে পারনছ  

  

িচৃেকর্ার পিানখর পাোে যূর্জচি আনস্ত আনস্ত আঙুে বু্নোে  কাশ্মীচর পমনেনির মেে 

িৃচেকর্ার পিানখর পাোপ্নো খুব্ ব্নো ব্নো  

  

পরচিে দুপুনর িৃচেকর্ানির ব্াচেনে আসব্ার সমেও যূর্জচি পিখে সুচিো িাাঁচেনে আনছ 

ব্ারান্দাে  আব্ার েুচকনে পেে যূর্জচি  

  

িৃচেকর্ানির ব্াচে পেনক যূর্জচি পফনর িারনি-সানে িারনির সমে  েখে চব্নকে  েখে 

চকন্তু পস সুচিোনক ব্ারান্দাে িাাঁচেনে োকনে পিনখ ো  োর িেীিা পেে শুযু দুপুনরই  

  

সুচিোনক আনে পো দুপুনর এ-রকম িাাঁচেনে োকনে পস পিনখচে  পস চক কারুর র্েে 

অনপিা কনর? চেশ্চেই যূর্জচির র্েে েে  সুচিো খুব্ ভানোভানব্ই র্ানে, যূর্জচি এ-

রকম হোংো েে! পে-নমনেনক পস ভানোব্াসনে পানরচে, োর কাছ পেনক যূর্জচি অেে 

চকছু িাচব্ করনে কখনো োনব্ ো! 
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সুচিো চক অমনের র্েে অনপিা কনর? অমে চক আনস এব্াচেনে? আসনেই পানর  

অমে ো পোক  

  

যূর্জচির এক-এক সমে ইনে কনর, সুচিোনক সাব্যাে কনর চিনে  অমে প্প্ত সচেেই 

একচি চব্চিত্র িচরনত্রর মােু   এমচেনে িারুর্ বু্চিমাে, ভদ্র, আরও অনেক প্র্ আনছ, 

চকন্তু পমনেনির ব্োপানর এনকব্ানর উন্মাি  

  

ওনক পিনখ পকউই বু্ নে পারনব্ ো ওর িচরনত্র ডক্টর পর্চকে অোি চমোর হাইনডর 

মেে একিা ব্োপার আনছ  চেোন্ত ঘচেষ্ঠ কনেকর্ে ছাো পকউ র্ানেও ো  পেনকানো 

োনের আসনর চকংব্া ভদ্র সমানব্নি অমেনক পিনখ সব্াই মুগ্ধ হনব্  চকন্তু এই অমে 

প্প্তই িচে সপ্তানহ ব্ার্ানরর অচেখারাপ পমনেনছনে চেনে ডােমি হারব্ানর ফুচেজ করনে 

োনব্ই  এমেকী কেকাোর পহানিনেও োে  এই ব্োপানর এনকব্ানর পব্পনরাো  ওর 

রুচিও অদু্ভে  সাযারর্ে অমেনক ভদ্র পমনেনির চেনে এ-রকম োম্পিে করনে পিখা 

োে ো  অচেসাযারর্ পব্িোনির চেনে ফুচেজ করার চিনকই ওর প াাঁক  ব্নু্ধব্ান্ধব্রা অনেক 

বু্চ নে-সুচ নেও ওনক পফরানে পানরচে  ব্ছর িানরক যনর ওর এই পরাে যনরনছ  

  

অমে সম্পনকজ োর ঘচেষ্ঠ ব্নু্ধনির আনে পব্ি একিা উচ্চ যারর্া চছে  োর সুন্দর পিহারা, 

োর োম্ভীেজ—সব্ চমচেনে আোিা যরনের একিা ব্েচক্তত্ব চছে  পকউ পকউ ভাব্ে, অমে 

একসমে চব্রাি চকছু হনব্  

  

চকছুই হে ো  এখে পব্া া পেনছ, সুন্দর পিহারাে পস আসনে একচি োে মুনো  োর 

োম্ভীেজ আসনে োর পব্াকাচমিা পেনক রাখার র্েে  োর মোমনের পকানো েভীরো 

পেই  পকানো চব্ নে েখে পস হোৎ দু-একিা কো ব্নে পফনে, পব্া া োে, পস একিা 

অচেসাযারর্ পোক  

  

অব্িে পমনেরা োনক পিখনেই মুগ্ধ হে  অচযকাংি পমনেই পো মুখ পিনখ পভানে  

অমেনক পকানো ঘনরাো পচরনব্নি চেনে োওোর উপাে পেই  পমনেরা োর চিনক আকৃষ্ট্ 

হনব্ই, আর অমেও োর পচরপূর্জ সুনোে পেনব্  সিে অচভনোে কনরচছে, পস অমেনক 
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একচিে োর িািার ব্াচেনে চেনে পেনছ, পসখানে অমে একচিনের পচরিনেই োর 

ব্উচির সনে পিম করার পিষ্ট্া কনরচছে  

  

যূর্জচি চেনর্র পিানখ পিনখনছ, অমে রাে ে-িা-িিিার সমে চমউচর্োনমর সামনে 

িোচি োচমনে অনপিা কনর  ওই সমে ফুিপানে অচেসাযারর্ পব্িোরা পঘানর োনির 

োনে সস্তা পাউডার, পোাঁনি িো রনঙর চেপচেক—অমে োনির ডানক, িরািচর কনর, 

োরপর িোচিনে েুনে উযাও হনে োে  এ-রকম িাে িনেেক চিে  অমে মি-িি খাে 

ো, অেে পেিা পেই, শুযু োর এই এক পমনেনছনের পেিা  ব্নু্ধব্ান্ধব্রা অনেকভানব্ 

োনক বু্চ নে সুচ নে পফরাব্ার পিষ্ট্া কনরনছ, খারাপ অসুনখর ভে পিচখনেনছ  চকন্তু 

অমে চকছুনেই শুেনব্ ো  এখে অনেনকই অমে সম্পনকজ আিা পছনে চিনেনছ  

  

পসইর্েেই েোে পেৌনকার ওপনর অমনের সনে সুচিোনক পিনখ যূর্জচি শুযু অব্াক হেচে, 

দুখেচখে হনেচছে খুব্  সুচিো এ কী সাংঘাচেক ভুে কনরনছ! সুচিো েচি অেে কারুর 

সনে পিম করনেই িাে, োহনে োর স্বামীর ব্নু্ধ চিেীপ ব্সুর মেে কারুর সনে পিম 

করুক ো  এইসব্ পোক অনেক পব্চি চেভজরনোেে  ো ছাো কিনো মনে আঘাে 

পিওোর মেে চকছু করনব্ ো  অমে পো োর চেনর্র িরীর পেনক সুচিোর স্পিজ 

পমোনে-ো-নমোনেই আব্ার আর একিা পমনের কানছ িনে োনব্! 

  

িৃচেকর্ার চব্ছাোর পানি ব্নস যূর্জচি একিা েভীর েৃচপ্তর স্বাি পাে  এ-রকম সুখ আর 

পকউ কখনো পােচে  দু-র্নে দু-র্েনক েচি চেক মেে বু্ নে পানর—োর পেনক ব্নো 

ভানোব্াসা আর কী োকনে পানর? িৃচেকর্া েখে যূর্জচির কচব্োর দু-একিা োইে 

উচ্চারর্ কনর, েখে োর মনে হে, পস পোনব্ে িাইর্ পপনে পেে! 

  

িৃচেকর্ার হােিা একিু ছুাঁনেই যূর্জচি পে আেন্দ পাে, সহস্র োরীনক পভাে কনরও রার্া 

েোচে পস-আেন্দ পােচে  িৃচেকর্ানক ভানোনব্নস যূর্জচির পেে পুের্জন্ম হনেনছ  
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িৃচেকর্ানির ব্াচে পেনক পফরব্ার সমে যূর্জচির একচিে হোৎ মনে হে, িাে পরার্ই 

এ পাোে আসনছ েখে, েখে একচিে পব্ায হে সুচিোনির ব্াচেনেও োওো উচিে  

হেনো সুচিো দু-একচিে োনক পিনখ পফনেনছ  

  

সুচিো েচি ভানব্, এ পাোনে এনসও যূর্জচি ওনির ব্াচেনে আসনছ ো, োর মানে পস 

ওনির অগ্রাহে করনে িাে  ো, পসরকম পো চকছু েে  সুচিোর ওপর োর পো পকানো 

রাে পেই  ব্রং খাচেকিা করুর্ার মেে ব্োপার আনছ  

  

চব্নকে হনে পেনছ  এখে পেনে চেশ্চেই খুব্ একিা খারাপ পিখানব্ ো  খুব্ অন্তরেো 

ো োকনে পঘার দুপুর পব্ো পকউ কারুর ব্াচে োে ো  চকন্তু চব্নকে পব্ো পে-নকউ 

আসনে পানর  

  

ওপনর উনে এনস যূর্জচি িরর্ার কচেং পব্নের পব্াোম চিপে  

  

িাকর ব্া রাাঁযুচে েে, িরর্া খুেে সুচিোই  পেে পস অেে কারুর কো পভনব্ োোহনো 

কনর চেনর্ই পিৌনে এনসনছ  

  

সুচিো যূর্জচিনক পিনখ খুব্ই অব্াক হনে পেনছ মনে হনে  কনেক মুহূেজ পকানো কোই 

ব্েনে পারনছ ো  োই যূর্জচি হােকা কনর ব্েে, এই একিু িা পখনে এোম  সুচিো 

েবু্ও পকানো কো ব্েনছ ো পিনখ যূর্জচি ব্েে, চক, অসমনে এনস চব্রক্ত করোম 

োচক? েুচম ব্েস্ত আছ? অেে কারুর আসার কো আনছ? 

  

সুচিো চেনর্নক সামনে চেনে ব্েে, ো, ো এনসা! েুচম পো পসই পসচিনের পর আর 

এনেই ো  

  

দু-র্নে এনস ব্সব্ার ঘনর পসাফাে ব্সে  সারাফ্ল্োিিা চেস্তব্ধ  ব্াচ্চানমনেিা পকাোে 

পেে? 

  

পস-কোই চর্নেস করে যূর্জচি  
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পোমার পমনে পকাোে? এখেও পো পিখোমই ো  পসচিেও ঘুচমনে পনেচছে  

  

সুচিো ব্েে, পস পো রাাঁযুচের সনে পানকজ পব্োনে পেনছ  েুচম একিু পব্ানসা, িানের 

র্ে িাচপনে চিনে আচস  িাকরিাও আর্ ছুচি চেনেনছ— 

  

সুচিো রান্নাঘনর োওোর পর যূর্জচি চিন্তা করনে োেে  িাকর ছুচিনে, পমনেনক চেনে 

রাাঁযুচে পব্োনে পেনছ, ফ্ল্োি একিম ফাাঁকা  পেে একিা সার্ানো পের্  সুচিোর মুনখর 

অচিরো পিনখ মনে হে, চেশ্চেই কারুর র্েে অনপিা করচছে পস  

  

কার র্েে? অমে? ো ছাো আর পক? ওরা দু-র্নে চক এেিা েীনি পেনম পেনছ? 

িীপংকরব্াবু্ পো এখে কেকাোনেই আনছ! 

  

অমনের সাহস খুব্ই পব্নে পেনছ  চকংব্া পস এখে পব্পনরাো হনে পেনছ  ব্নু্ধব্ান্ধব্রা 

  

অমেনক সাব্যাে কনর চিনেচছে, পস েখে ব্ার্ানরর পমনেনির চেনেই সন্তুষ্ট্, েখে পস 

পেে আর ভদ্র পমনেনির চিনক ের্র ো পিে  োর ওই রূপ পিচখনে ভদ্র পমনেনির 

সব্জোি করার অচযকার আর পেই  অমে পিানেচে একো  পস সুচিোনক েষ্ট্ করনে 

আনস  আহা, সুচিো রর্র্নের পব্াে, পস েচি এ-রকম একিা চব্শ্রী পোনকর পাোে 

পনে— 

  

চফনর এনস সুচিো ব্েে, পরার্ই ভাব্োম, কনব্ েুচম আসনব্  আচম অনপিা করোম 

পোমার র্েে  

  

মুখিা কুাঁিনক পেে যূর্জচির  কে ব্নো চমনেে কো! পমনেরা অম্লােব্িনে এ-রকম চমনেে 

কো ব্েনে পানর! (ো, ো, সব্ পমনে েে, িৃচেকোর মেে পমনে সমূ্পর্জ আোিা)  

সুচিো খুব্ ভানো কনরই র্ানে, যূর্জচি পেনকানো সমে আসব্ার মেে সম্পকজ পাোেচে 

কখনো োর সনে  পস পো কখনো অমনের মেে সুচিোর পকানে মাো চিনে পিােচে! 

এিুচে েচি অমে এনস পনে, োহনে পব্ি মর্া হনব্  

http://www.bengaliebook.com/


 সুন্ীল গনগাপাধ্যায় । মনন্ মনন্ খেলা । উপন্যাস 

 89 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

সুচিোনক একিু আঘাে পিওোর পোভ পস সামোনে পারে ো  চসোনরি যচরনে ব্েে, 

অমনের কী খব্র? 

  

ো পভনব্চছে োই, সুচিোর মুখখাো সািা হনে পেে  ভূে পিখার মেে পিাখ কনর 

োচকনে রইে যূর্জচির চিনক  

  

কনেক পেক ওইরকম ভানব্ োচকনে োকার পর আব্ার হোৎ সুচিোর মুখিা োেনি 

হনে পেে  পস েীক্ষ্ণভ েোে ব্েে, েুচম আমার ওপর িচেনিায চেনে এনসছ? 

  

যূর্জচি অব্াক হনে ব্েে, কীনসর িচেনিায? 

  

েুচম আমানক িাচস্ত চিনে এনসছ? 

  

কীনসর িাচস্ত? েুচম কী ব্েছ, সুচিো? 

  

েুচম অমনের োম কনর… 

  

পিানো, পিানো, আচম ব্েচছোম পে, অমে… 

  

ো, ো, পোমানক চকছু ব্েনে হনব্ ো! 

  

এরপর সুচিো ো করে, ো আরও োিকীে  পস হোৎ উনে এনস যূর্জচির হাে যনর 

ব্োকুেভানব্ ব্েে, যূর্জচিিা, েুচম আমাে িমা করনব্? 

  

চব্িে হনে যূর্জচি ব্েে, আনর, এ কী, এ কী! িমার চক আনছ? 

  

ো, েুচম কো িাও! আচম একব্ার ভুে কনরচছ, আর র্ীব্নে কখনো করব্ ো  েুচম িমা 

করনব্ কো িাও! 

  

েুচম কী পিা  কনরছ? পোমানক আচম কীর্েে িমা করব্? 
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েুচম অমনের কো আর কখনো উচ্চারর্ করনব্ ো  পকানো চিে আর কারুনক ব্েনব্ ো  

আমার ো ছুাঁনে ব্নো  ওিা একিা দুখেস্বপ্ন  আচম চেনর্ই ওই পচরনেিিা এনকব্ানর ভুনে 

পেনে িাই  েুচম কারুনক ব্েনব্ ো ব্নো! 

  

যূর্জচি একিুির্ স্তচম্ভে হনে ব্নস রইে  সুচিোর েোর স্বর শুনেই একিা চর্চেস স্পষ্ট্ 

পব্া া োে পস যূর্জচিনক ভে পানে  পস পভনব্নছ, যূর্জচি সুচিোর পোপে অচভসানরর 

কো িেুচিজনক ব্নে পব্োনব্  চকংব্া যূর্জচি বু্চ  সুচিোর পোপেীেোর র্েে োনক 

ব্লোকনমে করনে এনসনছ  

  

চছ চছ সুচিো োনক এে পছানিা ভানব্? সুচিো োর ব্নু্ধর পব্াে, োর পকানো িচে করার 

কো যূর্জচির মাোে কখনো আসনে পানর? 

  

সুচিো, আচম কী এমে চকছু করনে পাচর, োনে পোমার পকানো চব্পি হে? ো, ো, েুচম 

কো িাও! আনে আমার ো ছুাঁনে কো িাও! যূর্জচির মেিা খারাপ হনে পেে  সুচিো 

এনকব্ানর োর সামনে এনস িাাঁচেনেনছ  যূর্জচি আেনোভানব্ োর ব্াহ ছুাঁনে আনস্ত আনস্ত 

ব্েে, এই পোমার ো ছুাঁনে চিোম, পকানোচিে অমনের কো পকউ র্ােনব্ ো  

  

সুচিোর মুখ পেনক পেে িমকা হাওোে সব্ পমঘ উনে পেে   েমে কনর উেে আনো  

পস ব্েে আচম পো র্াচে, পোমার ওপর সব্সমে চেভজর করনে পাচর  েুচম আমার ব্নু্ধ! 

  

আনব্ে েুনকাব্ার র্েে সুচিো পিৌনে িনে পেে িা চেনে আসনে  যূর্জচির আর এক 

মুহূেজও ব্নস োকনে ইনে করনছ ো  োর মুখ চব্স্বাি হনে পেনছ  সুচিো পি পেজন্ত 

োনক এে খারাপ পভনব্নছ! সুচিো অেে কারুর সনে পিম করনেই ব্া যূর্জচি আপচত্ত 

করনে োনব্ পকে? অেে কারুনক ব্েনেই-ব্া োনব্ পকে? পস েে ইনে অেে পুরুন র 

সনে েোে পেৌনকা চেনে পব্োক ো, োনে যূর্জচির কী আনস-োে? পস শুযু পভনব্চছে, 

অমে সম্পনকজ একিু সাব্যাে কনর পিনব্  োও পো ব্নেচে পি পেজন্ে  
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পেহাে এনসই িানের কো ব্নেচছে যূর্জচি, িা ো পখনে উনে পেনে পারে ো  িুপ কনর 

ব্নস রইে  

  

িা চেনে আসনে আসনে সুচিোর মনে হে, যূর্জচির কানছ েনেষ্ট্ কৃেেো পিখানো 

হেচে  যূর্জচির মুখিা খুব্ শুকনো পিখানে  

  

সুচিো িা চেনে ব্সে যূর্জচির এনকব্ানর পানি  খুব্ অন্তরে সুনর চর্নেস করে, 

যূর্জচিিা, 

  

পোমাে একিা কো চর্নেস করব্, সচেে কনর উত্তর পিনব্? 

  

কী? 

  

সচেে কনর উত্তর পিনব্ ব্নো? 

  

চেশ্চেই  

  

েুচম এখেও আমানক আনের মেে ভানোব্ানসা? 

  

যূর্জচি িীপংকনরর মেে েখে-েখে ভানোব্াসা কোিা উচ্চারর্ করা পছন্দ কনর ো  পস 

মনে মনে একিু পকৌেুকনব্ায করে  আনের মেে মানে কী? আনেও পো পোমানক 

ভানোব্াচসচে সুচিো! চকন্তু পকানো পমনের ব্েগ্র মুনখর সামনে এ-রকম কো ব্ো োে 

ো  যূর্জচির এইিুকু রসনব্ায আনছ  

  

পস হােকা েোে ব্েে, চেশ্চেই? 

  

সুচিোর মেিা হোৎ খুব্ েরম হনে পেে  পস অেুভব্ করে, যূর্জচির ওপর একসমে পস 

সচেেই খুব্ অচব্িার কনরনছ  যূর্জচি একসমে োনক খুব্ই ব্োকুেভানব্ ভানোব্াসে, 

সুচিো পসই ভানোব্াসা চেনে োট্টাোমািা কনরনছ  
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সুচিো ব্েে, এব্ার আচম পোমানক একিা সচেে কো ব্চে? 

  

ব্নো! 

  

চব্নের আনে আচম িাে পছনেমােু  চছোম পো! েখে অনেক চকছুই বু্ নে পারোম 

ো  চকন্তু মান  মান  মনে পনে পসইসব্ চিনের কো, েখে বু্ নে পাচর, আচম পোমানক 

েখেই খুব্ ভানোব্াসোম  আচম র্ীব্নে অনেক ভুে কনরচছ, চকন্তু চব্শ্বাস কনরা, আচম 

এখেও পোমানক ভানোব্াচস! 

  

যূর্জচি কনেক মুহূেজ িুপ কনর রইে, সুচিোর চব্নে হনেনছ িচব্বি ব্ছর ব্নেনস  িচব্বি 

ব্ছর ব্নেনসও েচি পকউ পছনেমােু  োনক, েনব্ পস চক আর সারার্ীব্নে ব্নো হনে 

পানর? ব্রং ব্নেস ব্ােনে মােু  চমনেে কো ব্োিা একিু কমাে  সুচিো োও কমােচে  

  

েবু্ পস সুচিোর এই কোিা শুনে োট্টা ব্া ইোচকজ করনে পারে ো  সচেে পহাক, চমনেে 

পহাক, সুচিো ব্নেনছ পো পে পস যূর্জচিনক ভানোব্ানস  এ-রকম একচি সুন্দরী পমনের 

মুখ পেনক কোিা উচ্চাচরে হনে শুেনেই একরকনমর পমাহ র্ন্মাে  

  

পস একিু োে  স্বনর ব্েে, সুচিো, আর্ আচম যেে হেুম  

  

সুচিো যূর্জচির পিানখ পিাখ রাখে  পব্ি চকছুির্  পিানখ পিানখ অনেক কো হনে পেে  

সচেেকানরর পিচমক-নিচমকার মেে  পসইমুহূনেজ যূর্জচি িৃচেকর্ার কো এনকব্ানরই 

ভুনে পেে! োর মনে হে, সুচিো আনের পিনেও পব্চি সুন্দরী হনেনছ  এক সন্তানের 

মানেরাই পচরপূর্জ োরী হে  োর আনে পমনেনির পকমে পেে, পপেচসে পস্কনির মেে 

আেনো পিখাে  

  

যূর্জচি সুচিোর একিা হাে চেনর্র হানে েুনে চেে  সুচিো চব্ন্দুমাত্র আপচত্ত করে ো  

পস পেে আরও পব্চি চকছু িাে  
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যূর্জচির মনযে পসই পুনরানো রূপ-িােকচি চফনর এনসনছ  চের্জে ব্াচে, সুচিো োর এে 

কাছাকাচছ, পস চেশ্বানসর সনে পিনে চেনে সুচিোর িরীনরর ঘ্রার্  এইমাত্র সুচিো োনক 

ব্নেনছ, পস যূর্জচিনক ভানোব্ানস  পহাক ো চমনেে, েবু্ র্ীব্নে অনেক চমনেেও পো 

সুন্দর  

  

সুচিো আদুনর পমনের মেে মুখভচে কনর ব্নস আনছ  পেে পস আির িাে  যূর্জচি চক 

োনক এখে একিু আির করনে পানর ো? এনে কী পিা  আনছ? বু্নকর মনযে েৃোর 

পো চেবৃ্চত্ত পেই  খাচেকির্ আনেই িৃচেকর্ানির ব্াচেনে, িৃচেকর্ার হাে ছুাঁনে যূর্জচি 

পভনব্চছে, পৃচেব্ীনে োর আর চকছুই িাইব্ার পেই  

  

একিা িীঘজশ্বাস পফনে যূর্জচি সুচিোর হােিা োচমনে রাখে  ো, অমে প্প্তর উচেষ্ট্ 

পমনেনক পস করুর্া করনে পানর, আির করনে পানর ো  িা খাওো হনে পেনছ, এব্ার 

োর উনে পোই উচিে  

  

পোমার চেনর্র হানের পেখা দুনিা কচব্ো এখেও আমার কানছ আনছ  

  

পকাে কচব্ো? 

  

পস-কচব্ো দুনিার কো পব্ায হে পোমারও মনে পেই  েুচম পছােিানক চিনেচছনে, 

পছােিা পো কচব্ো-িচব্ো পসরকম পব্ান  ো  একিা ব্ইনের ভাাঁনর্ পরনখ চিনেচছে  

হাচরনেই পেে, আচম েত্ন কনর েুনে পরনখচছোম  আর্ও আমার কানছ আনছ  

  

কই, পিখাও পো! 

  

পব্ায হে আেমাচরনে আনছ  

  

এব্াচেনে! 
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হোাঁ, ব্ানপর ব্াচে পেনক আমার সব্ চর্চেসপত্তর আেব্ার সমে… িাাঁোও খুাঁনর্ পিখচছ  

যূর্জচি একিু উনত্তচর্ে পব্ায করে  োর চিেচেরই একিা েেুে ব্ই পব্নরানব্  পুনরানো 

অনেক কচব্োরই কচপ হাচরনে পেনছ  েচি সুচিোর কাছ পেনক দুনিা কচব্ো পাওো 

োে, োহনে অনেক সুচব্নয হনব্  সুচিো সচেে োর কচব্ো েত্ন কনর পরনখ চিনেনছ? 

সুচিোর কানছ কচব্োর পকানো িাম আনছ? যূর্জচি োহনে পসই সমে সুচিোনক চিেনে 

ভুে কনরচছে? 

  

সুচিো উনে িাাঁোে  োরপর যূর্জচিনক ব্েে, েুচমও এনসা! পকাে আেমাচরনে পরনখচছ, 

চেক মনে পেনছ ো  খুাঁর্নে সমে োেনব্  েেির্ েুচম একো একো ব্নস োকনব্ 

পকে? 

  

সুচিোনক অেুসরর্ কনর যূর্জচি এে ওনির পিাোর ঘনর  এিা োর চকছুই অস্বাভাচব্ক 

মনে হে ো  ব্াচেনে েখে পকউ পেই, েখে ব্সব্ার ঘনর োকা আর পিাোর ঘনর োকা 

পো একই কো  

  

এঘনর পকানো পিোর পেই  ব্সনে হনে চব্ছাোনেই ব্সনে হনব্  সুচিো চব্ছাোর চিনক 

হাে পিচখনে ব্েে, পব্ানসা-ো! 

  

ঘনর চেেনি আেমাচর  সচেেই সুচিোর খুাঁনর্ পিখনে সমে োেনব্  

  

পিওোনের োনে একিা কানির আেমাচর, োনে িীপংকনরর মনির পব্ােে সার্ানো  

কনেকিা পব্ােে খাচে, কনেকিা সুিৃিে পব্ােে এমচেই রাখা আনছ  দুনিা পব্ােে পব্ায 

হে ভরচে  

  

যূর্জচিনক পসই চিনক োচকনে োকনে পিনখ সুচিো পছানিা পছনে-নমনেনির  েেন্ত্র করার 

ভচেনে চর্নেস করে, খানব্? 

  

ো োক  
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িাচব্র পোছা সুচিোর পকামনর পোাঁর্া  সুচিো পসখাে পেনক িাচব্র চরংিা েুনে চেনেই 

যূর্জচি েি করে, সুচিোর পকামনরর খাাঁর্ এখেও কী চেখুাঁে  চপেিা পেে ইংচরচর্ চভ 

অিনরর মেে  োে ব্লাউর্ পনর আনছ  এক-একব্ার আাঁিে খনস োনে, এই সমে েচি 

একব্ার এচিনক চফরে  এই োরীচি সচেেই ব্নো পমাহমে ী  

  

সুচিো একিা আেমাচর খুাঁনর্ পপে ো  পস আেমাচর শুযু িাচেনে ভরচে  িাচে-েেোর 

সনে চক পকউ কচব্ো রানখ? সুচিো চক সচেে কচব্ো দুনিা খুাঁনর্ পানব্? হেনো সুচিো 

চমনেে কো ব্নেনছ  েবু্, পহাক-ো চমনেেকো, সুচিোর মেে পমনের মুখ পেনক এ-রকম 

চমনেেও অনেক মযুর! আব্ার পস িৃচেকর্ানক ভুনে চেনে সুচিোর রূনপর িচে আকৃষ্ট্ 

হনে পেে  সুচিো েচি আব্ার োর সামনে এনস িাাঁোে, োর কাাঁনয হাে রানখ— 

  

যূর্জচির চিনক পপছে চফনর চিেীে আেমাচর খুাঁর্নছ সুচিো  যূর্জচি উনু্মখভানব্ োচকনে 

রনেনছ  এই সমে িরর্াে কচেং পব্ে পব্নর্ উেে  

  

যূর্জচি িমনক উেে  পক হনে পানর? অমে েে পো? এই সমে েচি অমে প্প্ত এনস 

পনে! পব্ি মর্াই হনব্ োহনে  

  

সুচিোও এচিনক ঘুনর চব্হ্বেভানব্ োকাে যূর্জচির চিনক  োরপর চর্নেস করে, পক? 

  

পেে যূর্জচিই র্ানে এর উত্তর  পস উনে িাাঁচেনে ব্েে, আচম িরর্া খুনে চিনে আসব্? 

পব্ায হে অমে এনসনছ–  

  

সুচিো পিাঁচিনে ব্েে, ো  অমে এ ব্াচেনে কখনো আনস ো  েুচম চব্শ্বাস কনরা, পসই 

পে েুচম একচিে পিনখচছনে, ো ছাো আচম অমনের কানছ আর পকানোচিে োইচে  োর 

আনেও ো, পনরও ো 

  

যূর্জচি হাসে  
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৮. আোইিা পব্নর্ পেনছ 

আোইিা পব্নর্ পেনছ  িীপংকর রীচেমেে অসচহেু হনে পনেনছ  কনেকিা র্রুচর চিচে 

পাোনে হনব্  চকন্তু সরো চব্শ্বাস এখেও পফনরচে  

  

একিার সমে োঞ্চ আওোর শুরু হে  এেিনর্ চেশ্চেই চফনর আসা উচিে চছে  

িীপংকর সমনের ব্োপানর কিনো কোকচে কনর ো  অনেকচিে পো কার্ই োনক ো 

পেমে  চকন্তু েখে কার্ োনক, েখে িাচেত্বোেহীেো িীপংকর পছন্দ কনর ো পমানিই  

আর পকাে সমে কার্ োকনব্ কী ো োকনব্ পসিার পখাাঁর্ রাখা পেনোগ্রাফানররই কেজব্ে  

  

পব্চি রাে হনে পেনে িীপংকর কিনো ো িকাি কনর ো  পস চেনর্ই েখে পব্চি কার্ 

কনর  িীপংকর চেনর্ই েং হোনি চেেখাো চিচে চেখে  োর চেনর্র হানে িাইপ করনে 

ব্সে  

  

কানর্ মে ব্সনছ ো িীপংকনরর  সরো চব্শ্বানসর ওপর পস ব্নোনব্চি চেভজরিীে হনে 

পনেনছ আর্কাে  এ-রকম হে  সরো খুব্ কানর্র পমনে ব্নেই িীপংকর োনক 

অনেকখাচে চব্শ্বাস কনর ব্নস আনছ  অনেক র্রুচর চিচের কো িীপংকর ভুনে পেনেও 

সরোই োনক মনে কচরনে চিনেনছ  

  

ইিােীং অব্িে সরোনক িােই অেেমেস্ক পিখা োে  ঘে ঘে ছুচি পেে  এিা পছন্দ হে 

িীপংকনরর  সরো ছুচি চেক, োনে োর আপচত্ত পেই, পাওো ছুচি পো পেনব্ই—চকন্তু 

সরো পো একব্ারও ব্নে ো ছুচিিা োর কীর্েে িরকার  আনে সব্ চকছুই ব্েে  এখে 

পব্ি একিা িূরত্ব রিো কনর পফনেনছ  িীপংকর পকানো চিে সরোর পকানোরকম 

অসম্মাে কনরচে, োো ভানব্ োর উপকারই করনে পিনেনছ—সরো চক পসিা পব্ান  ো? 

  

সরোর কানর্ পকানো ত্রুচি পেই  সমস্ত কাের্পত্রই পস পব্ি সুিৃঙ্খেভানব্ সাচর্নে 

রানখ  পব্িাচর চেনর্র ঘরসংসারই শুযু সার্ানে পারে ো  ওর স্বামীিা একিা পা ন্ড, 
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এমে একিা পমনের মূেে বু্ নে পারে ো  িীপংকনরর েচি িমো োকে োহনে পস 

ঘাে যনর সরোর স্বামীনক চফচরনে আেে  পস পোকিা অেে পমনেনক চেনে পব্নেো কনর 

পব্োনে—আর সরোর ব্েব্হার চেক শুি েপশ্চাচরর্ীর মেে—অেে পকােো পরুুন র 

চিনক পস পিাখ েুনে োকাে ো  ব্ন্ধঘনরর মনযে িীপংকনরর এে কাছাকাচছ পস ব্নস, 

চকন্তু একচিনের র্েেও িীপংকর ওর ব্েব্হানর পকানো খুাঁে পােচে  চিেীপ পব্াসিা অব্িে 

মান সান  ওনক খুব্ জ্বাোব্ার পিষ্ট্া করচছে  আর্কাে চিেীপনক আর এঘনর পব্চি 

পিখা োে ো  আনের মেে কার্ ো োকনেও ছেছুনো কনর েখে-েখে এঘনর আনস 

ো  চিেীপ চেশ্চেই অেে পকানো পমনের সন্ধাে পপনেনছ  ওর কার্ই পো এই  

  

অনেক চিে িাইপ করার অনভেস পেই িীপংকনরর  খি খি িব্দ চেনর্র কানেই ব্ার্নছ  

েবু্ সরোর ওপনর চব্রচক্তিা পস কািাব্ার পিষ্ট্া করনছ  ঘচে পিখনছ ঘে ঘে  

  

সরো চব্শ্বাস চফরে পপৌনে িারনির সমে  

  

িীপংকর োনক পিনখও মুখ েুেে ো  পস োর রাচে মুখ ব্ােরুনমর আেো ছাো আর 

কারুনকই পিখাে ো  ো ছাো আর্ সকাে পেনকই োর মাো যনর আনছ  

  

সরো ব্েে, চম. ব্োোচর্জ, আচম খুব্ই দুখেচখে  হোৎ এমে আিনক পনেচছোম  

  

হাঁ, চেক আনছ  

  

আপোনক আমার খব্র পিওো উচিে চছে  চকন্তু পিচেনফানে চকছুনেই কানেকিাে 

পপোম ো  

  

আো  

  

পেনহেু িীপংকর সরোরই পিচব্নে ব্নস িাইপ করনছ, োই সরো ব্সনে পারনছ ো  পস 

পো োর ওপরওোোর পিোনর ব্সনে পানর ো  
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চম. ব্োোচর্জ, রাে করনব্ে ো  অন্তে আর্নকর চিেিা আমার ওপর রাে করনব্ে ো! 

  

সরোর েোর আওোনর্ এমে একিা ব্োকুেো চছে, পে-র্েে িীপংকর িমনক মুখ 

েুনে োকাে  

  

অেে চিনের েুেোে সরো আর্ পেে একিু পব্চি পসনর্নছ  সাযারর্ে সািা িাচেই পস 

পনর, আর্ োর িাচের রং হােকা েীে  ব্নো িমৎকার, মাোমে েীে  মুনখ েেুে 

পকানো িসাযে পেই, েবু্ মুখখাো অেে চিনের েুেোে অনেক পব্চি উজ্জ্বে  

  

সরোর কপানে চব্ন্দু চব্ন্দু ঘাম  পেনকানো কারনর্ই পহাক, পস আর্ পব্ি উনত্তচর্ে হনে 

আনছ মনে হে  পসই িান্ত যীরচির সরো চব্শ্বাস আর্ পেে সমূ্পর্জ েেুে পমনে  

  

কী ব্োপার? 

  

সরোর মুখ েজ্জাে আরক্ত  কী কনর পস চেনর্নক িকাি করনব্ চেক পভনব্ পানে ো  

একিু চকন্তু চকন্তু কনর পস ব্নেই পফেে আচম আব্ার চব্নে করচছ  

  

োই োচক? খুচি হোম  

  

মানে, আর্ই চব্নের পোচিি চিনে এোম…হোৎ চেক হে…আপোনক আনেই ব্ো উচিে 

চছে… 

  

িীপংকর আব্ার মুখ েীিু কনর িাইপ রাইিানর চিচেিা পি  করনে োেে  সরোর 

ব্োপানর োর পকানো আগ্রহই পেই  আসনে পস োর অচভমাে পোপে করার পিষ্ট্া করনছ  

সরো আব্ার চব্নে করনছ, কনব্ সব্ চেকোক হনে পেে? িীপংকরনক একব্ার র্াোনো 

ো  িীপংকর চক োর িত্রু? কানক চব্নে করনছ, আব্ার পকানো একিা অোংনো-

ইচিোেনক? এ চব্নেই ব্া আব্ার কেচিে চিকনব্ পক র্ানে? ওনির চক পকানো েীচেনব্ায 

আনছ? 
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অনেকির্ মাো েীিু কনর িাইপ করব্ার র্েেই হেনো িীপংকনরর ঘানের কানছ 

চিেচিনে ব্েো শুরু হনেনছ  দু-চেেচিে যনর িরীরিা ভানো োনে ো  এব্ার পস চকছুচিে 

ছুচি পেনব্  িুনোে োক অচফস  পস একা আর কে কার্ করনব্? 

  

িাাঁচেনে িাাঁচেনে অস্বচস্ত পব্ায করনছ সরো  পস পির পানে িীপংকনরর রাে  চকন্তু 

আর্নকর চিেিানে উচে রাে ো করনেই পারনেে! 

  

পস আনস্ত আনস্ত ব্েে, আচম পভনব্চছোম, আপোর ব্নু্ধর কাছ পেনকই আপচে সব্ 

র্ােনে পারনব্ে  

  

কী? 

  

চিেীপব্াবু্ চেনর্ই আপোনক সব্ খুনে ব্েনব্ে! 

  

চকন্তু চিেীনপর পো ব্উ আনছ  

  

ওনির মনযে অনেকচিে ব্চেব্ো পেই! 

  

িীপংকর চব্শ্বাসই করনে পারনছ ো কোিা  এ কখনো হনে পানর? চিেীনপর স্ত্রী  

সুেপানক পস পিনে  অেেন্ত বু্চিমেী পমনে, পিখনেও ভানো—ওনির পো পব্ি সুখী মনে 

হনেচছে  

  

কী কনর চব্নে হনব্? ওনির চক চডনভাসজ হনে পেনছ? 

  

আমারই মেে  এখে পসপানরিে িেনছ, আোমী মানসই— 

  

চিেীনপর পো দু-চি পছনে-নমনে আনছ  

  

ো োক-ো  োনে পো পকানো িচে পেই  
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চমনসস চব্শ্বাস, একর্নের সংসার পভনঙ, আর একিা সংসার েেনে, পস-সংসার চেনে 

চক সুখী হওো োে? সুেপার সনে চিেীনপর সামচেক ভুে পব্া াবু্চ  হনে পানর—

আমানির মেে পচরব্ানর ওরকম হেই, চকন্তু পসিা পিাযরাব্ার পিষ্ট্া করাই চক উচিে 

েে? হোৎ প াাঁনকর মাোে একিা চকছু কনর পফোই চক চেক? এ-চিকিা একব্ারও 

ভাব্নব্ে ো? চব্নি  কনর ওনির পছনে-নমনে দুনিার কো 

  

িীপংকনরর কোপ্নো প্রুেম্ভীর উপনিনির মনো পিাোনো  সরো িি কনর উত্তর চিে, 

একিু সমে চেে  োরপর আনস্ত আনস্ত ব্েে, চমোর ব্োোচর্জ আপচে চেকই ব্নেনছে  

েনব্ সব্ র্ােোে এক চেেম খানি ো  আমার অচভেো পেনকই আচম র্াচে, এক 

ব্াচেনে, এক সংসানর, একই ঘনর পেনক চেেে চেচরি চিে  েো করার পিনে আোিা 

হনে োওো অনেক ভানো  োনে পছনে-নমনেনিরও িচে হে ো  উপকারই হে  ব্াপ-

মানক পরার্ পরার্  েো করনে পিখনে কী পছনে-নমনেনির খুব্ একিা ভানো োনে 

ব্েনে িাে? অনেক সমে পসিা োনির র্ীব্নের ওপর ছাপ পফনে পিে  আমরা অনেক 

পভনব্চিনন্তই এিা চেক কনরচছ  চিেীপব্াবু্ ভী র্ অসুখী চছনেে… 

  

সরোনক একসনে এেকো ব্েনে পকানোচিে পিানেচে িীপংকর  পস বু্ নেই পারে, 

োর েেই আপচত্ত োক, ওরা চব্নে করনব্ই  একসনে োর মনের ওপর চিনে অনেক 

কো পখনে পেে  চিেীপ োহনে সচেে চব্নে করনছ! িীপংকনরর যারর্া চছে, চিেীপ 

শুযু চব্চভন্ন পমনের সনে সুনখর পখো পখনে পব্োে, কারুর িাচেত্ব চেনে িাে ো  

…একব্ার চব্নে পভনঙ আব্ার চব্নে করা—এেব্নো একিা  ানমোর কার্ িীপংকর 

চেনর্ কখনোই পারে ো  …চব্নের পর সরো আর িাকচর করনব্ ো  সরো ছাো এই 

ঘরিা…  োর ওপর েে কার্ চিনে চেভজর করা োে, পসরকম চক আর কারুনক..  চকংব্া 

িাকচর করনেও পানর  পমনেরা একব্ার িাকচরনে েুকনে সহনর্ ছােনে িাে ো  আসনব্ 

সরো এই ঘনর… চকন্তু েখে পস চিেীনপর স্ত্রী  এ-ঘনর িরর্া ব্ন্য…পস চক েখেও 

সরোনক েখে-েখে কানর্র র্েে অেুনরায করনে পারনব্? 

  

িীপংকর পর্ানর ব্নে উেে ো, এ হনেই পানর ো  
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ব্নে পস চেনর্ই িমনক উেে  এ কী ব্েনছ পস? এরকমভানব্ কখনো ব্ো োে? এিা 

পো চিেীপ আর সরোর চের্স্ব ব্োপার  ওরা পো পছনেমােু  েে! 

  

রুমাে চিনে মুখ মুনছ পস ব্েে, আপোরা চেশ্চেই বু্ন সুন ই কনরনছে, আমার এেসব্ 

কো ব্ো উচিে েে  

  

েবু্ িীপংকর চেনর্নক সামোনে পারনছ ো  োর রাে িমি পব্নে োনে, সরো চব্নে 

কনর িনে োনব্ এই ঘর পেনক—এিা পেে পস চব্শ্বাসই করনে পারনছ ো  এখে পস 

বু্ নে পারনছ, সরো একিুির্ ঘনরর ব্াইনর োকনে পকে পস ছিফি করে  োর ইনে 

হে, পস সরোর হাে র্চেনে চমেচে কনর ব্নে, সরো, েুচম চিেীপনক চব্নে পকানরা 

ো! েুচম আর োনক খুচি চব্নে কনরা, এই অচফনসর কারুনক েে  েুচম আমানক পছনে 

পেনো ো! 

  

চকন্তু একো িীপংকর ব্েনে পানর ো  সরো োর পক? সামােে একর্ে কমজিারী মাত্র  

একর্নের ব্িনে আর একর্ে আসনব্  পস পো সরোনক এেচিনের মনযে একব্ারও 

অন্তরে সুনর পকানো কো ব্নেচে  অচভমানে িীপংকর মুখ পোাঁর্ কনর রইে  

  

আপচে উেুে ো, আচম িিপি পি  কনর চিচে  

  

ো, চেক আনছ  

  

আপচে উেুে-ো, আচম িিপি পি  কনর চিচে  

  

চিশুর মেে পর্ি যনর িীপংকরও ব্েে, ব্েচছ পো, িরকার পেই! 

  

আসনে িীপংকর ব্েনে িাইে, এরপর পেনক আমানকই সব্ করনে হনব্  আচম আর 

পকানো পেনোগ্রাফারনক আমার ঘনর ব্সাব্ ো  
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সরো একিম কানছ এনস খুব্ েরম েোে ব্েে, চম. ব্োোচর্জ আপচে রাে করনব্ে ো  

আচম চিচেপ্নো এিুচে— 

  

সরোর পখাো িুে, পুনরা হাে ব্লাউর্, োর িরীনরর মৃদু েন্ধিীপংকনরর এে কানছ! 

সরোর পে একিা আোিা যরনের রূপ আনছ, ো পেে িীপংকর আনে কখনো েি 

কনরচে  এই পমনেনক োর কাছ পেনক অেে একর্ে পকনে চেনে োনব্? … ো, ো, পকনে 

পো চেনে ো, চিেীপ রীচেমেে আইেসম্মে ভানব্ চব্নে করনছ—এনে িীপংকর 

পকানোরকম ব্াযা চিনে পানর ো  েবু্ রানে িীপংকনরর কপানের দু-পানির চিরা িপিপ 

করনছ  

  

উনে ব্ােরুনম পেনে চেনে িীপংকর অোে হনে পনে পেে  

  

িীপংকর োিকীে ঘিো একিম পছন্দ কনর ো  অচফনসর সব্ পোক এনসনছ  যরাযচর 

কনর োনক েুেনছ, োোরকম সহােুভূচেসূিক মন্তব্ে—োে চফনর আসার পর িীপংকর 

এসব্ একিুও পছন্দ করনছ ো  োর েজ্জা করনছ  পস চেনর্ই উনে িাাঁোে  পিানখ-মুনখ 

র্ে পছিানে চেনে এরা োর র্ামা-পোন্ট একিম চভচর্নে পফনেনছ! পভেনর পভেনর 

োর পে কনব্ এে ব্লাড-নিসার পব্নে পেনছ পস চেনর্ই র্ানে ো  এখে পকানোরকম 

মােচসক উনত্তর্োর কারর্ ঘিানো একিম উচিে ো  

  

িীপংকনরর ইনে ো োকনেও অচফনসর দু-র্ে সহকমজী োনক ব্াচেনে পপৌাঁনছ চিনে 

এে  

  

একব্ার পব্ে চিনেও িরর্া খুেে ো, চিেীেব্ার পব্ি পর্ানর পব্ে চিনেই িরর্া খুনে 

চিে সুচিো  এব্ং িেেকি পেনক পব্চরনে এে যূর্জচি  

  

িীপংকর এখে অনেকিা সুি হনে উনেনছ  পেহাে র্ামা আর পোন্ট চভনর্ পেনছ এব্ং 

িুে এনোনমনো হনেনছ ব্নেই োর পনি আর অচফনস োকা সম্ভব্ চছে ো  
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যূর্জচিনক পিনখ পস ভাব্ে, োক, এনস পেনছ োহনে? আনেও এনসনছ ো এই িেম? ো 

র্ােব্ার উপাে পেই, কারর্ িীপংকর পো কখনো এ সমে ব্াচে পফনর ো  

  

েনব্, মনে হে যূর্জচি মান মান ই দুপুনরর চিনক আনস, পসইর্েেই কনেকচিে যনর 

সুচিোনক পব্ি খুচি খুচি পিখাচেে! োক, সুচিো োহনে োর সমে কািাব্ার র্েে 

উপেুক্ত একিা পখেো পপনেনছ  এিা িীপংকনররই কৃচেত্ব  

  

িীপংকর মনে মনে ব্েে, আচম চকন্তু পোনেন্দাচেচর করনে আচসচে  যূর্জচি আর সুচিো 

চক পসইকো ভাব্নছ? ো, ো, ো, সচেে, চব্শ্বাস কনরা, আচম সচেেই হোৎ অোে হনে 

পনে চেনেচছোম  এ-রকম কখনো আমার হে ো  এিা একিা অোচিনডন্ট  

  

যূর্জচি অিস্তুে মুনখ িাাঁচেনেচছে, িীপংকর োর সনে সহকমজীনির আোপ কচরনে চিে, 

ইচে যূর্জচি পিৌযুচর, চব্খোে কচব্—সম্পনকজ সুচিোর িািা হে  

  

ব্াচেনে রাাঁযুচে আর িাকরও পেই, পমনেিাও পেই! সুচিোর সনে রনেনছ অেে একচি 

েুব্কোর সনে একিা আত্মীেোর সম্পকজ খুাঁনর্ ব্ার করনেই হে  অচফনসর সহকমজীরা 

পো সব্ ব্োপারিা বু্ নব্ ো! 

  

রাাঁযুচে আর িাকর, দু-র্েনক একসনে কী কনর ব্াইনর পাোে সুচিো? চব্নি  চকছু 

িরকার পনেচছে? যূর্জচি বু্চ  সমূ্পর্জ চের্জেো িাে? যূর্জচি হোৎ খুব্ অিস্তুে হনে পেনছ 

মনে হনে  

  

সব্াই চমনে িীপংকরনক ব্েনে োেে, আপচে এব্ার শুনে পেে চেনে  

  

িীপংকর চকছুনেই পেনে িাে ো  পস পো এখে ভানো হনে পেনছ  পস পো এখে 

অোোনসই েল্প করনে পানর অেেনির সনে! যূর্জচিনক পসই কচব্োিা পেনে ব্েনব্ 

োচক? 
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োরপনরই িীপংকর বু্ নে পারে  এখে চব্ছাোে শুনে পোই উচিে! েইনে োর 

অসুখিা চব্শ্বাসনোেে হনব্ ো  হেনো পকউ ভাব্নেও পানর, পস এমচেই অোে হওোর 

ভাে কনরচছে! 

  

সুচিো পানিই িাাঁচেনে! অসুনখর ব্োপানর সুচিো কখনো পব্চি আচিনখেো কনর ো  পস 

র্ানে হনোহচে-নিৌনোিৌচে চকংব্া হা-হোি করনে অসুনখর পকানো িচেবৃ্চি হে ো  

পস এর মনযেই োনির পাচরব্াচরক ডাক্তারনক পফাে কনর চিনেনছ  এখে অনপিা করনছ  

ডাক্তানরর র্েে  োর মুনখ উিনব্নের চিহ্নিা িীপংকর ছাো আর পকউ পিখনে পানব্ 

ো  

  

িীপংকর উনে িাাঁচেনে সুচিোর চিনক োচকনে অস্ফুি েোে ব্েে, সচেে, এখেও একিু 

একিু মাো ঘুরনছ  আমার হােিা যনরা পো! 

  

অচেব্েস্ত সহকমজী দু-র্ে সনে সনে ব্েে, আমরাও যরচছ, আমরাও যরচছ! 

  

চেের্নে চমনে যরাযচর কনর িীপংকরনক চেনে পেে পিাোর ঘনর  

  

ব্াইনরর ঘরিাে যূর্জচি িাাঁচেনে রইে অিচেভ মুনখ! এইসব্ অব্িাে পস চেনর্নক চেক 

মাচেনে চেনে পানর ো  িীপংকর অসুি হনে পনেনছ ব্নে পস চক োনক সান্ত্বো পিনব্, 

ো পকানো কো ব্েনব্? কী করনে হে এই সমনে? 

  

আসনে চকছুই করার পেই  পিাোর ঘনর একিা আেমাচর এখেও পখাো  সুচিো যূর্জচির 

পেখা দুনিা খুাঁনর্ পােচে  পুনরানো পেখা সম্পনকজ যূর্জচির খুব্ আগ্রহ চছে  চকন্তু আর্ 

আর পাওোর আিা পেই! এখে যূর্জচি িনে পেনেই পানর  ডাক্তার-িাক্তার আসনব্, 

সব্াই এখে ব্েস্ত োকনব্, পস পো উপচিে পেনকও চব্নি  পকানো সাহােে করনে পারনব্ 

ো  
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যূর্জচি িনে পেনেই িাে  েবু্ পারনছ ো  োর পা দুনিা পেে পপনরক চিনে োাঁো  খাচে 

পা! এর মনযে পস পব্াকার মেে একিা কান্ড কনর পফনেনছ  োোহনোর মনযে পস োর 

িচিনর্াো সুচিোনির পিাোর ঘনরই পফনে এনসনছ  চেক খানির েীনি  পে-খানি এখে 

িীপংকর শুনে আনছ  যূর্জচি চক ওখাে পেনক এখে িচিনর্াো আেনে পেনে পানর? 

  

েচি িীপংকর অেে চকছু ভানব্? 
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