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হলুদ প োড ো 

  

সস বছর কাচতিক মাসসর মাঝামাচঝ চতন চিন আসে-পসর োাঁস ়ে দু-দুস া ুনন যস ়ে সে।  

একজন মাঝব ়েসী সজা ়োন মদ্দ পনরুষ এবং সষা।-সসতর বছসরর একচ  সরাো ীীরু 

সমস ়ে  

  

োাঁস ়ের িচিসে স াসষসির মজা-পনকনসরর ধাসর এক া মরা েজাচর োছ বুককা। সকসক 

িাাঁচ ়েস ়ে আসছ  স্থানচ  ফাাঁকা, বনজঙ্গস।র আবরু সনই  কাছাকাচছ ুধধন কস ়েক া ক।াোছ  

ওই েজাচর োছ ার চনসি একচিন ব।াই িক্রবতিীসক মসর পস ়ে কাকসত সিুা সে।  

মাকা া আ  চির যস ়ে সফস  সেসছ, ুনব সম্ভব অসনকগুস।া ।াচির আ াসত  
  

িাচরচিসক যইিই পস ়ে সে। বস  চকন্তু স।াসক ুনব চবচিত য। না  ব।াই িক্রবতিীর 

এইরকম অপমৃতনুই আশপাসশর িশ া োস ়ের স।াক প্রতুাশা কসরচছ।, অসনসক কামনা 

করচছ।  অনু পসি ুধভ্রা সমস ়েচ র ু নন যও ়ো চনস ়ে যইিই য। কম চকন্তু মাননসষর চবি ়ে 

ও সকৌতূযস।র সীমা রই। না  সেরস্থ  সরর সাধারে  সরা ়ো সমস ়ে, োাঁস ়ের স।াসকর 

সিাসুর সামসন আর িশচ  সমস ়ের মসতা ব ়ে যস ়েসছ, চবস ়ের পর শ্বুধরবাচ ়ে সেসছ এবং 

মাসুাসনক আসে  কারীচত বাসপর বাচ ়ে চফসর এসসসছ সছস। চবস ়োবার জনু  পাসশর 

বাচ ়ের সমস ়েরা প িন্ত সকাসনাচিন কল্পনা করার ছনসতা পা ়েচন স  সমস ়ে ার জীবসন 

ুাপছা ়ো চকছন ।নকাসনা চছ।, এমন ী ়োবয পচরোসমর না কী ়ে উপািান সচিত 

যস ়েচছ।! োস ়ে সবসশসষর সাসঝর বাচতচ  সবাধ  য ়ে  ুন সসব জ্বা।া যস ়েসছ তুন 

বাচ ়ের চপছসন স াবার  াস  ুধভ্রার মসতা সমস ়েসক সক বা কারা স  সকন ে।া চ সপ সমসর 

সরসু  াসব সীসব উিসত না সপসর োাঁসনদ্ধ স।াক স ন অপ্রস্তুত যস ়ে রই।  

  

বছর সিস ়েক সমস ়ে া শ্বুধরবাচ ়ে চছ।, োাঁস ়ের স।াসকর সিাসুর আ ়োস।  সসুাসন চক এই 

ী ়োনক অ  সনর ীূচমকা েস ়ে উসিচছ।? 
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দুস া ুনসনর মসধু চক সকাসনা স াোস াে আসছ? চবশ-চত্রশ বছসরর মসধু োস ়ের সকউ 

সতমনীাসব জুম প িন্ত য ়েচন,  ুন য। পর পর এসকবাসর ুনন যস ়ে সে। দুস া! তার 

একচ  পনরুষ, অপরচ   নবতী নারী  দুচ  ু নসনর মসধু এক া সম্পকি আচবকারার করার জনু 

প্রাে সকস।র ছ ফ  কসর  চকন্তু ব।াই িক্রবতিী ুধভ্রাসক কসব ুধধন সিাসুর সিুা সিসুচছ। 

তাও োাঁস ়ের সকউ মসন করসত পাসর না  এক নুাচন বাস্তব সসতুর ুাসির অীাসব নানা 

জসনর কল্পনা ও অননমানগুস।া গুজব যস ়ে উিসত উিসত মনষস ়ে  া ়ে  

  

ব।াই িক্রবতিীর সম্পচি সপ। তার ীাইসপা নবীন  িচিশ  াকার িাকচর সছস ়ে শযর সকসক 

সপচরবাসর োস ়ে এসস ক্রমােত সকাাঁিার ুনাঁস  িশমার কাাঁি মনছসত মনছসত সস পা ়োর 

স।াকসক ব।সত ।াে।, পিাশ  াকা চরও ়ো ি স াষো কসরচছ  কাকাসক  ারা অমন মার 

সমসরসছ তাসির  চি ফাাঁচসকাসি ঝনস।াসত না পাচর–  

  

িশমার কাাঁসির বিস। মাসঝ মাসঝ সকাঁিার ুনাঁস  সস চনসজর সিাুও মনছসত ।াে।  

  

চিক একনশ চিন োাঁস ়ে বাস করার পর নবীসনর স্ত্রী িাচমনী সন্ধ্ুাসব।া ।ন হন যাসত রান্না র 

সকসক উিান পার যস ়ে সশাবার  সর  াসে, সকাকা সকসক অচত মৃদু এক ন িমকা বাতাস 

বাচ ়ের পনব সকাসের সতাঁতন।োসছর পাতাসক না ়ো চিস ়ে তার োস ়ে এসস ।াে।  িাচমনীর 

যাসতর ।ন হন চছ সক চেস ়ে প ়ে। িচিসের  সরর িাও ়ো ়ে, উিাসন আছস ়ে পস ়ে যাত-পা 

ছনাঁ ়েসত ছনাঁ ়েসত িাচমনীর িাাঁসত িাাঁত স।সে সে।  িা।াসনর আনাসি-কানাসি ঝস ়ো যাও ়ো 

স মন গুমসর গুমসর কাাঁসি, িাচমনী আও ়োজ করসত ।াে। সসইরকম  

  

ুধভ্রার িািা ধীসরন স্থানী ়ে স্কনস। মাস্টাচর কসর  োস ়ে সস-ই একমাত্র  াক্তার, পাসনা 

করা  চফচজসে অনাসি চনস ়ে চবএসচস পাস কসর সাত বছর োাঁস ়ের স্কনস। চজওরাফাচফ 

প ়োসে  প্রকমচিসক প্রব। উৎসাসযর সসঙ্গ সাতিচিশুানা বই চনস ়ে ।াইসরেরচর, সাতজন 

সছস।সক চনস ়ে তরুে সচমচত, বই পস ়ে সাধারে সরাসে চবনামূস।ু  াক্তাচর, এইসব আরম্ভ 

কসরচছ।  সোঁস ়ো একচ  সমস ়েসক চবস ়ে কসর দুবছসর িাচরচ  সছস।সমস ়ের জ্ম  যও ়ো ়ে 

এুন অসনক া চঝচমস ়ে সেসছ  ।াইসরেরচরর বইস ়ের সংুুা চতনশ-সত উসি সকসম সেসছ, 
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তার চনসজর সম্পচি চযসাসব বইস ়ের আ।মাচর তার বাচ ়েসতই তা।াবদ্ধ যস ়ে কাসক, িািা 

সকউ সি ়ে না, তসব দু-িারজন  প ়ো-বই আর একবার প ়োর জনু মাসঝ মাসঝ সিস ়ে 

চনস ়ে  া ়ে  বছসর দু-চতনবার তরুে সচমচতর চমচ ং য ়ে  িার আনা আ  আনা ফী চনস ়ে 

এুন সস  াক্তাচর কসর, ওষনধও চবচক্র কসর  

  

ধীসরনসক  ুন স সক আনা য।, ক।চস ক।চস জ। সেস। িাচমনীর মূছিা ীাঙা যস ়েসছ  

চকন্তু সস তাকাসে অকিযীন িৃচিসত, আপন মসন যাসসছ আর কাাঁিসছ এবং  ারা তাসক ধসর 

সরসুচছ। তাসির আাঁিস ়ে কামস ়ে পাচ।স ়ে  াবার সিিা করসছ  

  

ধীসরন েম্ভীর চিচন্তত মনসু ব।স।, শা’পনসরর কক।াস  াক্তারসক একবার  াকা িরকার  

আচম চিচকৎসা করসত পাচর, তসব চক জাসনন, আচম সতা পাস-করা  াক্তার নই, িাচ ়ে্ 

চনসত ীরসা যসে না  

  

বনস ়ো পঙ্কজ স াষা। ব।াই িক্রবতিীর অননরাফসয বুককা। সপচরবাসর পচরপনি যস ়েচছস।ন, 

চতচন ব।স।ন,  াক্তার? কী যসব? তনচম আমার ককা সশাসনা বাবা নবীন, কনঞ্জসক অচব।সে 

স সক পািাও  

  

োাঁস ়ের  ারা চী ়ে কসরচছ। তারা প্রা ়ে সকস।ই বনস ়ো স াষাস।র ককা ়ে সা ়ে চি।  

  

নবীন চজসেস কর।, কনঞ্জ কত সন ়ে? 

  

ধীসরন ব।।, চছ, ওসব দুবনিচদ্ধ সকাসরা না নবীন  আচম ব।চছ সতামা ়ে, এ া অসনু, অনু 

চকছন ন ়ে  স।ুাপ ়ো চশসুছ, োনবনচদ্ধ আসছ, তনচমও কী বস। কনঞ্জসক চিচকৎসার জনু 

স সক পািাসব? 

  

নবীন আমতা-আমতা কসর ব।।, এসব ুাপছা ়ো অসনসু ওসির চিচকৎসাই ীাস।া ফ। 

সি ়ে ীাই  
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ব ়েসস নবীন চতন-িার বছসরর ব ়ে চকন্তু এককাস। দুজসন একসসঙ্গ স্কনস। একই াাসস 

পাশাপাচশ বসস স।ুাপ ়ো করত  সবাধ য ়ে সসই ুাচতসরই কক।াস  াক্তার ও কনঞ্জ মাচঝ 

দুজনসক আনসতই নবীন স।াক পাচিস ়ে চি।  

  

কনঞ্জই আসে এ।  স।াক সপৌাঁছবার আসেই সস ুবর সপস ়েচছ। িক্রবতিীসির সবৌসক 

অন্ধ্কাসরর অশরীরী শচক্ত আ ়েি কসরসছ  কনঞ্জ নামকরা গুেী  তার গুেপনা সিুবার 

স।াসী আসরা অসনসক এসস চী ়ে বাচ ়েস ়ে চি।  

  

ীর সাাঁসঝ ীর কসরসছন, সযসজ ছা ়েসবন না  

  

ওই বস। সক।সক ী ়ে সিচুস ়ে সসঙ্গ সসঙ্গ আবার অী ়ে চিস ়ে কনঞ্জ ব।।, তসব ছা ়েসত 

যসবই সশষ-তক  কনঞ্জ মাচঝর সাসক সতা িা।াচক ি।সব না  

  

 সরর িাও ়ো সকসক সক।সক উিাসন নাচমস ়ে সিও ়ো য।  চব ়েচব ়ে কসর মন্ত্র প ়েসত 

প ়েসত কনঞ্জ িাও ়ো ়ে জ। চছচ স ়ে চি।  িাচমনীর এস।া িন। শক্ত কসর সবাঁসধ সিও ়ো য। 

িাও ়োর এক া ু নাঁচ র সসঙ্গ, িাচমনীর না রই। বসবার উপা ়ে, না রই। পা।াবার িমতা  

তাসক আর কাসরা ধসর রাুবার প্রস ়োজন রই। না  ন ়েসত চেস ়ে িনস।  ান ।াো ়ে িাচমনী 

আতিনাি কসর উিসত ।াে।  

  

কনঞ্জ চ  কাচর চিস ়ে চিস ়ে ব।সত ।াে।, রও, বাছাধন, রও! এুচন যস ়েসছ কী! মজাচ  

স র পাও ়োচে সতামা ়ে  

  

ধীসরন প্রকম চিসক িনপ কসর চছ।  বাধা চিস ়ে ।াী সনই  োাঁস ়ের স।াক ককা সশাসন না, 

চবরক্ত য ়ে  এবার সস আর কধ ি ধরসত পার। না  

  

তনচম চক পাে। যস ়ে সেছ, নবীন? 

  

তনচম িনপ কসরা ীাই  
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উিাসন চত্রশ-পাঁ ়েচত্রশ জন পনরুষ ও নারী এবং সো া পাাঁসিক ।ন হন জস ়ো যস ়েসছ  

সমস ়েসির সংুুা ু নব কম,  ারা এসসসছ ব ়েসও তাসির সবচশ  কমব ়েসী সমস ়েরা আসসত 

সাযস পা ়েচন, অননমচতও পা ়েচন   চি সছাাঁ ়োি ।াসে, নজর ।াসে, অপরাধ য ়ে! মন্ত্রমনসের 

মসতা এতগুচ। সমস ়ে-পনরুষ িাও ়োর চিসক তাচকস ়ে স াঁষাস চষ কসর িাাঁচ ়েস ়ে কাসক, এই 

দু।িী সরামাি সকসক তাসির বচিত করার িমতা নবীসনর সনই  িাও ়োচ  স ন সস্টজ, 

সসুাসন স ন মাননসষর োনবনচদ্ধর অতীত রযসুসক সযজসবাধু না সকর রূপ চিস ়ে অচীন ়ে 

করা যসে,  সরর দু ়োসর কনঞ্জ স ন আমিাচন কসরসছ জীবসনর সশষ সীমানার ওপাসরর 

মুাচজক  এমন  সরা ়ো, এমন বাস্তব যস ়ে উসিসছ িাচমনীর মসধু অসিযী ী ়েঙ্কসরর এই 

 চনষ্ঠ আচবীিাব! ী ়ে সকস। ীনস। সেসছ  ুধধন আসছ তীরের উসিজনা এবং সকৌতূয।ীরা 

পরম উপসীােু চশযরে  

  

এক পা সামসন এচেস ়ে, পাসশ সসর, চপছন যস , সামসন চপছসন দুস। দুস। কনঞ্জ দুসবিাধু 

মন্ত্র আও ়োসত কাসক  মা।সাসত আগুন কসর তাসত সস একচ -দুচ  ুধকসনা  পাতা আর 

চশক ়ে পন ়েসত সি ়ে, িাম ়ো সপা ়োর মসতা এক া উৎক  েসন্ধ্ িাচরচিক ীসর  া ়ে  

িাচমনীর আতিনাি ও ছ ফ াচন ধীসরধীসর কসম আসচছ।, এক সমস ়ে ুনাঁচ সত চপি 

সিচকস ়ে কাি যস ়ে িাাঁচ ়েস ়ে সস সবাজা-সবাজা সিাসু কনঞ্জর চিসক তাচকস ়ে চন্পন্দ  যস ়ে 

রই।  

  

তুন এক া কাাঁিা য।নি পনচ ়েস ়ে কনঞ্জ তার নাসকর কাসছ ধর।  িাচমনীর েন।নেন।ন সিাু 

ধীসর ধীসর চবস্ফাচরত যস ়ে উি।  সবিাসঙ্গ  ন  ন চশযরে বস ়ে স সত ।াে।  

  

সক তনই? ব।, তনই সক? 

  

আচম ুধভ্রা  আমা ়ে সমসরা না  

  

িা নস ু বাচ ়ের ুধভ্রা? স  ুনন যস ়েসছ? 

  

যুাাঁ সো, যুাাঁ  আমা ়ে সমসরা না  
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নবীন িাও ়োর একপাসশ িাাঁচ ়েস ়ে চছ।, তার চিসক মনু চফচরস ়ে কনঞ্জ ব।।, বুাপার 

বনঝস।ন কতিা? 

  

উিান সকসক িাপা ে।া ়ে বনস ়ো স াষাস।র চনসিিশ এ।, সক ুনন কসরচছ। ুধসধাও কনঞ্জ? 

ওসয কনঞ্জ, ুধনছ? সক ুধভ্রাসক ুনন কসরচছ। ুধচধস ়ে নাও ি  কসর  

  

কনঞ্জসক চকছন চজসেস করসত য। না, িাচমনী চনসজ সকসকই চফসচফস কসর জাচনস ়ে চি।, 

ব।াই ুনস ়ো আমা ়ে ুনন কসরসছ  

  

নানাীাসব  নচরস ়ে চফচরস ়ে অসনক বার তাসক প্রশ্ন করা য। চকন্তু িাচমনীর মনু চিস ়ে এ 

ছা ়ো আর সকাসনা জবাব বার য। না স  সস ুধভ্রা এবং ব।াই তাসক ু নন কসরসছ  তারপর 

একসম ়ে তার মনু বন্ধ্ যস ়ে সে।, নাসক য।নি সপা ়ো ধসরও আর তাসক ককা ব।াসনা 

সে। না  কনঞ্জ অনু একচ  প্রচতচক্র ়োর আস ়োজন করচছ। চকন্তু কক।াস  াক্তার এসস 

প ়ো ়ে আর ও সনস াে সপ। না  কক।াসসর সিযারাচ  জমকাস।া, প্রকাণ্ড শরীর, একমাকা 

কাাঁিাপাকা িন।, সমা া ীনরু আর মনুম ়ে সুাাঁিা-সুাাঁিা সোাঁফিাচ ়ে  এসস িাাঁচ ়েস ়েই ষাস ়ের 

মসতা েজিন করসত করসত সস সক।সক ো।াোচ। চিসত আরম্ভ কর।, কনঞ্জর আগুসনর 

মা।সা তার চিসকই ।াচক সমসর ছনাঁস ়ে চিস ়ে ব।।, িাাঁ ়ো যারামজািা, সতাসক ফাাঁচসকাসি 

ঝনস।াচে  ওষনধ চিস ়ে সবৌমাসক আজ সমসর সফস। কানা ়ে সতার নাসম চরসপা ি সিব, তনই 

ুনন কসরচছস  

  

কক।াস ুনাঁচ সত বাধা িন। ুনস। িাচমনীসক  সর চনস ়ে চেস ়ে ব।াইস ়ের িািামশাস ়ের 

আমস।র প্রকাণ্ড ু াস র চবছানা ়ে ুধইস ়ে চি।  পুা  কসর তার বাুকসত উাঁি ফনচ স ়ে েনচকস ়ে 

চি।  নসমর ওষনধ  

  

িাচমনী কাতরীাসব ব।।, আমা ়ে সমসরা না  আচম ুধভ্রা  িা নস ু বাচ ়ের ুধভ্রা  

  

কস ়েক চমচনস র মসধু সস  নচমস ়ে প ়ে।  
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িাচমনীর মনু চিস ়ে ুধভ্রা ব।াই িক্রবতিীর নাম করা ়ে অসনক চবশ্বাসীর মসন স  ধাাঁধার 

সৃচি যস ়েচছ।, বনস ়ো স াষাস।র বুাুুা ুধসন সস া সকস  সে।  ুধভ্রার চতন চিন আসে 

ব।াই িক্রবতিী মসর চেস ়েচছ। সস্দ য সনই চকন্তু ুধধন জুান্ত মাননষ চক মাননসষর ে।া চ সপ 

মাসর? আর চকছন মাসর না? শ্মশাসন মশাসন চিনিে প্রকৃচতর স াোস াে   স। পকসীা।া 

পচকসকর  া ়ে তসব মাসঝ মাসঝ ম সক সি ়ে চকসস! 

  

বুাুুা া সিও ়ো উচিত চছ। কনঞ্জ গুেীর  বনস ়ো স াষা। আসেই সক।সক ুধচনস ়ে সিও ়োসত 

সজার ে।া ়ে তাসক সমকিন কসরই চনসজর ম িািা বাাঁিাসনা ছা ়ো তার উপা ়ে রই। না  

তসব ককা াসক সস  নচরস ়ে চি। এক ন অনুীাসব,  ার ফস। অচবশ্বাসীর মসন প িন্ত ু  কা-

বাাঁধা সম্ভব যস ়ে উি।  ব।াই িক্রবতিীই ুধভ্রাসক ুনন কসরসছ বস  চকন্তু সসাজাসনচজ চনসজ 

ন ়ে  কারে, মরার এক বছসরর মসধু সস া সকউ পাসর না; ওই সমস ়ের মসধু শ্রাদ্ধ-শাচন্ত 

না যস। তসবই সসাজাসনচজ মাননসষর িচত করার িমতা জ্ম া ়ে  ব।াই িক্রবতিী 

একজনসক ীর কসর তার মধুস্থতা ়ে ুধভ্রাসক ুনন কসরসছ, তার রক্তমাংসসর যাত চিস ়ে  

  

না,  াসক সস ীর কসরচছ। তার চকছন মসন সনই  মসন চক কাসক! 

  

এক রাসত্র অসনক কান  নসর পরচিন সকাস। এই ককাগুচ। ধীসরসনর কাসন সে।  

অরাফযা ়েসের উজ্জ্ব। চমসি সরাি তুন িাচরচিসক ছচ ়েস ়ে আসছ, বষিার পচরপনি োসছ আর 

আোছার জঙ্গস। স ন পাচকিব জীবসনর ছ ়োছচ ়ে  বাচ ়ের চপছসন স াবাচ  কিনচরপানা ়ে 

আেন্ন, োে়ে সবনজ অসংুু রসাস।া পাতা, বেিনাতীত সকাম। রসঙর অপরূপ ফন।  

তা।োসছর গুাঁচ ়ের  া ়েচ  কাচতিক মাসসও প্রা ়ে জস।  নসব চছ।, এুন জ। কসম অসধিসকর 

সবচশ সীসস উসিসছ   নকসরা বচসস ়ে ধাপগুস।া এবার ধীসরন চবসশষ কসর ুধভ্রার জনু 

বাচনস ়ে চিস ়েচছ।, সাত মাসসর েীি চনস ়ে  াস  উিসত-নামসত সস  াসত পা চপছস। 

আছা ়ে না ুা ়ে  পা ়োর মাননষ বাচ ়ে বস ়ে োস ়ের গুজব ুধচনস ়ে সে।, আসবিনীর প্রীাসব 

উদ্ভ  ককাগুস।া সসঙ্গ সসঙ্গ ধীসরসনর মন সকসক বাচত। যস ়ে সে।  িনব্ধ যবার অবসরও 

সস সপ। না  স াবার সকান চিক সকসক কীীাসব সক সসচিন সন্ধ্ুা ়ে  াস  এসসচছ।, সকন 

এসসচছ।, এই পনরসনা ীাবনা সস ীাবচছ। অসনকিে সকসক  তাই সস ীাবসত ।াে।  
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একমাত্র এই ীাবনা তাসক অনুমনস্ক কসর সি ়ে  সিাী ও চবষাসির তার এত প্রািন ি 

এুন স  মাসঝ মাসঝ চকছনিসের জনু অনুমনস্ক যসত না পারস। তার অসযু কি য ়ে  

অনু সকাসনা চবষস ়ে তার মন বসস না  

  

ীাসতর কা।া সামসন ধসর চনস ়ে শাচন্ত ব।।, আমার চকন্তু মসন য ়ে তাই যসব  নইস।— 

  

ক ম  কসর তাচকস ়ে ধীসরন ধমক চিস ়ে ব।।, িনপ   া ুনচশ মসন সযাক সতামার, আমা ়ে 

চকছন ব।সব না  ুবরিার  

  

স্কনস।  াও ়োর পসক  াসির সসঙ্গ সিুা য।, মনসু তারা চকছন ব।। না চকন্তু তাসির 

তাকাসনার ীচঙ্গ স ন আসরা ্পনি চজোসা যস ়ে উি।; ককা া তনচম কীীাসব চনস ়েছ ুধচন? 

পনরুতিাকনর তাসক অসনকিে িাাঁ ়ে কচরস ়ে সরসু সিাষসমািসনর জনু িরকাচর 

চক্র ়োকসমির চবষ ়ে আস।ািনা করস।ন, উপসিশ চিস।ন, চবসশষ কসর বস। চিস।ন স  

স্কন। সকসক চফরবার সম ়ে তার বাচ ়ে সকসক সস স ন তার চনসজর ও বাচ ়ের সকস।র 

ধারসের জনু মাদুচ। চনস ়ে  া ়ে  স্কনস। পা সিও ়োর পর সকসক ধীসরসনর মসন যসত ।াে।, 

সস স ন বাইসরর সকাসনা চবচশি অীুােত, স্কন। পচরিশিন করসত এসসসছ, তার সাত 

বছসরর অীুস্ত অচস্ত্সক আজ এক মনযূসতির জনু সকউ ীন।সত পারসছ না  

  

প্রকম  ণ্টাসতই াাস চছ।  অসধিক সছস। আ ়েি যস ়ে বসস আসছ, বাচক অসধিক চনসজসির 

মসধু গুজোজ চফসফাস করসছ  চনসজসক জীবন্ত বুসঙ্গর মসতা মসন যচে।  বইস ়ের 

পাতা ়ে সিাু সরসু ধীসরন প ়োসত ।াে।  সিাু তনস। সছস।সির চিসক তাকাসত পার। 

না  

  

 ণ্টা কাবার যসতই সয মাস্টার স সক পািাস।ন  

  

তনচম এক মাসসর ছনচ  নাও ধীসরন  

  

এক মাসসর ছনচ ? 
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মকনরবাবন এইমাত্র বস। সেস।ন  আজ সকসকই ছনচ  পাসব, আজ আর সতামার পচ ়েস ়ে কাজ 

সনই  

  

মকনরবাবন স্কনস।র সসসক্র াচর  মাই।ুাসনক পক যাাঁ স।ই তার বাচ ়ে পাও ়ো  া ়ে  ি।সত 

ি।সত মাঝপসক ধীসরসনর মাকা া সকমন  নসর উি।  কচিন সকসক যিাৎ সিতনা ়ে ঝাাঁচক 

স।সে মাকা া তার এইরকম  নসর উিসছ  চিন্তা ও অননীূচতর আকচিক পচরবতিসনর সসঙ্গ 

এই ঝাাঁচক ।াসে  অকবা এমন ঝাাঁচক স।সে তার চিন্তা ও অননীূচত বিস।  া ়ে  

  

োছত।া ়ে চকছনিে চবশ্রাম কসর সস বাচ ়ের চিসক পা বা ়ো।  মকনরবাবন এুন য ়েসতা 

সুস ়ে-সিস ়ে চবশ্রাম করসছন, এুন তাসক চবরক্ত করা উচিত যসব না  স্কন। সকসক তাচ ়েস ়ে 

সিও ়ো য ়েচন, এক মাসসর ছনচ  সিও ়ো যস ়েসছ  এক মাসসর মসধু মকনরবাবনর সসঙ্গ সিুা 

করার অসনক সম ়ে সস পাসব  আজ চেস ়ে যাসত পাস ়ে না ধরাই ীাস।া  মকনরবাবনর  চি 

ি ়ো য ়ে,  চি চতচন বনঝসত পাসরন স  তার সবান ুনন  যস ়েসছ বস।, িাচমনীর স াষোর 

ফস। তার সবাসনর কাল্পচনক সকস।ঙ্কাচর চনস ়ে িাচরচিসক যইিই যসে বস। তাসক সিাষী 

করা উচিত ন ়ে, তা যস। মনশচক। যসত পাসর  ছনচ  বাচত। কসর কা। সকসক কাসজ  াবার 

অননমচত য ়েসতা চতচন চিস ়ে বসসবন  এতিে সু ়ো। য ়েচন, এুন সস বনঝসত সপসরছ, 

চন ়েচমতীাসব প্রচতচিন স্কনস। সছস।সির প ়োসনার িমতা তার সনই  মকনরবাবনর সামসন 

চেস ়ে িাাঁ ়োসত ।জ্জা  যসে  সিনা মাননসষর সসঙ্গ সিুা যস ়ে   াবার ীস ়ে সস মাসির পক 

ধসর বাচ ়ে িস।সছ  বাচ ়ে চেস ়ে  সরর মসধু ।নসকাসত যসব  দুবি। শরীর া চবছানা ়ে ।নচ স ়ে 

চিস ়ে ীারী  মাকা া বাচ।সশ রাুসত যসব  

  

সারা দুপনর  সরর মসধু ুধস ়ে-বসস ছ ফ  কসর কাচ স ়ে সশষসব।া ়ে ধীসরন উিাসন সবচরস ়ে 

এ।  মাজা বাসন যাসত চনস ়ে শাচন্ত  া  সকসক উসি আসচছ।  স াবার ধাসর প্রকাণ্ড 

বাাঁশঝা ়ে ার ছা ়ো ়ে মাননসষর মসতা কী স ন এক া ন ়োি ়ো করসছ  

  

ধীসরন আতিনাি কসর উি।, সক ওুাসন! সক? 
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শাচন্তর যাসতর বাসন ঝনঝন শসে পস ়ে সে।  উচি-পচ ়ে কসর কাসছ ছনস  এসস ী ়োতি 

কসন হ সস চজোসা কর।, সকাকা ়ে সক? সকানুাসন? 

  

বাাঁশঝা ়ে সকসক সিনা ে।ার আও ়োজ এ। –আচম, মাস্টারবাবন  বাাঁশ কা চছ  

  

সক সতাসক বাাঁশ কা সত বস।সছ? 

  

শাচন্ত ব।।, আচম বস।চছ  সিচন্তচপচস ব।।, নূতন এক া বাাঁশ সকস  আো মাকা এক ন 

পনচ ়েস ়ে  াস র পসক তা ়োতাচ ়ে সফস। রাুসত  সীাসর উসি সচরস ়ে সিব, সসন্ধ্র আসে 

সপসত রাুব  তনচম স ন আবার ীন। কসর বাাঁশ া চ চঙস ়ে স স ়ো না  

  

সন্ধ্ুার আসেই শাচন্ত আজকা। রাধাবা ়ো আর  রকন্নার সব কাজ সশষ কসর রাসু  

অন্ধ্কার  চনস ়ে আসার পর ধীসরনসক সসঙ্গ না চনস ়ে ব ়ে  সরর সিৌকাি পার য ়ে না  

সছস।সমস ়েসিরও  সরর মসধু আ সক রাসু  সন্ধ্ুা সকসক  সর বচ্দ  যস ়ে ধীসরন  আকাশ-

পাতা। ীাসব আর মাসঝ মাসঝ সসিতন যস ়ে সছস।সমস ়েসির আ।াপ সশাসন  

  

সছা চপচস ীূত যস ়েসছ  

  

ীূত ন ়ে, সপতচন  সব াসছস। ীূত য ়ে  

  

 সরর মসধুও কারসে-অকারসে শাচন্ত ী ়ে সপস ়ে আাঁতসক ওসি  কা। প্রকম রাসত্র এক া 

পুািার  াক ুধসন ধীসরনসক আাঁকস ়ে ধসর সোঙাসত সোঙাসত বচম কসর সফস।চছ।  

  

ব ়ে  সরর িাও ়োর পনব প্রাসন্ত বসস তামাক  ানসত  ানসত চিসনর আস।া ম্লান যস ়ে এ।  

এুাসন বসস স াবার  া  আর দুধাসরর বাাঁশঝা ়ে ও জঙ্গ। সিুা  া ়ে  জঙ্গস।র পর 

সসসনসির ক।াবাোন  সসসনসির কাছাচর সরর পাশ চিস ়ে িূসর সবাসসসির মজা-পনকনসরর 

তীসর মরা েজাচর োছ ার  ো সিাসু পস ়ে  অন্ধ্কার যবার আসেই কন ়োশা ়ে প্রকসম 

োছ া তারপর সসসনসির বাচ ়ে আবছা যস ়ে োকা পস ়ে সে।  
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তনচম চক আর  াস র চিসক  াসব? শাচন্ত চজসেস কর।  

  

না  

  

তসব বাাঁশ সপসত িাও  

  

বাাঁশ া পাতসত যসব না  

  

শাচন্ত কস ়েক মনযূতি িনপ কসর িাাঁচ ়েস ়ে রই।  

  

সতামার সিাু ।া। যস ়েসছ   ক সক ।া।  

  

সযাক  

  

সশাবার  র আর রান্না সরর চীস র সসঙ্গ দুচ  প্রান্ত সিচকস ়ে শাচন্ত চনসজই বাাঁশ া সপসত 

চি।  কাাঁিা বাাঁসশর দু প্রাসন্তর ুাচনক া পনচ ়েস ়ে সিও ়ো যস ়েসছ  অশরীরী সকাসনা চকছন এ 

বাাঁশ চ সঙাসত পারসব না   া  সকসক ুধভ্রা  চি বাচ ়ের উিাসন আসসত িা ়ে, এই বাাঁশ 

প িন্ত এসস সিসক  াসব  

  

আস।া জ্বা।ার আসেই সছস।সমস ়েসির ুাও ়ো সশষ য।  সন্ধ্ুািীপ না সজ্বস। শাচন্তর 

চনসজর ু াও ়োর উপা ়ে সনই, ীাস।া কসর সন্ধ্ুা যও ়োর আসেই সস তা ়োতাচ ়ে িীপ সজ্বস। 

 সর  সর সিচুস ়ে শাসু ফনাঁ চি।  িশ চমচনস র মসধু চনসজ সুস ়ে ধীসরসনর ীাত সবস ়ে 

োকা চিস ়ে সরসু, রান্না সর তা।া চিস ়ে, কাপ ়ে সছস ়ে  সর চেস ়ে েনক।  চবকাস। 

আজকা। সস মাছ রান্না কসর না, এাঁস াকা া নাচক অশরীরী আত্মাসক আকষিে কসর  

ুাও ়োর যাঙ্গামা ুনব সংসিসপ, সযসজ এবং অল্প সমস ়ে সম্পন্ন যস ়ে  া ়ে  

  

 সর আসসব না? 

  

না  
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তুসনা আকাশ সকসক আস।ার সশষ আীাস নকন মনসছ  া ়ে চন  দু-চতনচ  তারা সিুা 

চিস ়েসছ, আসরা কস ়েকচ  সিুা চিসত চিসত আবার যাচরস ়ে  াসে, আর এক চমচন  চক 

দু-চমচনস র মসধু রাচত্র ুধরু যস ়ে  াসব  জীচবসতর সসঙ্গ মৃসতর সংস াে স্থাপসনর সবসিস ়ে 

প্রশস্ত সম ়ে সন্ধ্ুা  ীর সন্ধ্ুাসব।া ুধভ্রা িাচমনীসক আশ্র ়ে কসরচছ।  আজ সন্ধ্ুা পার 

যস। রাচত্র আরম্ভ যস ়ে সেস। সিিা কসরও ুধভ্রা য ়েসতা তার সসঙ্গ ককা ব।সত পারসব না  

আর সিচর না কসর এুনচন ুধভ্রাসক সনস াে সিও ়ো উচিত  

  

সিাসরর মসতা চীস  সকসক সনসম বাশ চ চঙস ়ে ধীসরন পা চ সপ চ সপ স াবার মাসির চিসক 

এচেস ়ে সে।  

  

.  

  

অদ্ভনত চবকৃত ে।ার  াক ুধসন শাচন্ত ।ন হন যাসত  র সকসক সবচরস ়ে এ।  বাাঁসশর ওপাসর 

িাাঁচ ়েস ়ে চযংস্র জন্তুর িাপা েজিসনর মসতা েীীর আও ়োসজ ধীসরন তার চনসজর নাম ধসর 

 াকা াচক করসছ  সেচঞ্জ আর কাপস ়ে কািা ও রক্ত মাুা  সিাাঁ  সকসক চিবনক সবস ়ে সফাাঁ া 

সফাাঁ া রক্ত েচ ়েস ়ে প ়েসছ  

  

বাাঁশ া সচরস ়ে িাও  

  

চ চঙস ়ে এসসা  বাাঁশ চ চঙস ়ে িস। এসসা  কী যস ়েসছ? পস ়ে সেছ নাচক? 

  

চ সঙাসত পারচছ না  বাাঁশ সচরস ়ে িাও  

  

বাাঁশ চ সঙাসত পারসছ না  মাচ সত সশা ়োসনা বাাঁশ  শাচন্তর আর এত নকন সস্দ য রই। না  

আকাশসিরা তীক্ষ্ণ ে।া ়ে সস আতিনাসির পর আতিনাি ুধরু কসর চি।  

  

তারপর প্রচতসবশী এ।, পা ়োর স।াক এ।, োাঁস ়ের স।াক এ।  কনঞ্জও এ।  চতন-িার 

ক।স জ। সেস। ধীসরনসক স্নান কচরস ়ে িাও ়োর ুনাঁচ র সসঙ্গ তাসক সবাঁসধ সফ।া য ়ে; মন্ত্র 
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পস ়ে, জ। চছচ স ়ে, মা।সার আগুসন পাতা ও চশক ়ে পনচ ়েস ়ে  ণ্টাুাসনসকর সিিা ়ে 

ধীসরনসক কনঞ্জ চনঝনম কসর সফ।।  

  

তারপর মা।সার আগুসন কাাঁিা য।নি পনচ ়েস ়ে ধীসরসনর নাসকর কাসছ ধসর বজ্রকসন হ সস 

চজোসা কর।, সক তনই? ব। তনই সক? 

  

ধীসরন ব।।, আচম ব।াই িক্রবতিী  ুধভ্রাসক আচম ুনন কসরচছ  
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