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হারাণের নাতজামাই 

মাচিক বন্দ্যাপাধ্যায় 

  

মাঝরান্দে পুচিশ গাাঁন্দয় হানা চিি। 

  

সন্দে জজােিার িণ্ডী জ ান্দের জিাক কানাই ও শ্রীপচে। কন্দয়কজন জিন্দেি। কনকন্দন 

শীন্দের রাে চবরাম চবশ্রাম জহাঁন্দে জেন্দি ঊর্ধ্বশ্বান্দস চেনচে চিনরাচত্র একোনা ধ্ান কাোর 

পচরশ্রন্দম পুরুন্দেরা অন্দিেন হন্দয়  ুন্দমাচিিা পািা কন্দর জজন্দগ  ন্দর  ন্দর  াাঁচে আগন্দি 

পাহারা চিচিি জমন্দয়রা শাাঁখ আর উিুর্ধ্চনন্দে ্ান্দমর কাাাকাচা পুচিন্দশর আকচমিকক 

আচবর্বাব জানাজাচন হন্দয় চগন্দয়চাি। প্রায় সন্দে সন্দে পুচিশ সমস্ত গাাঁ চ ন্দর জেিবার 

আন্দয়াজন করন্দি হারান্দির  র জেন্দক র্ুবন মণ্ডি সন্দর পড়ন্দে পারে, উধ্াও হন্দয় জযে। 

গাাঁ শুদ্ধ জিাক যান্দক আড়াি কন্দর রাখন্দে িায়, হোৎ হানা চিন্দয়ও হয়ে পুচিশ সহন্দজ 

োর পাত্তা পায় না। জিড়মাস জিষ্টা কন্দর পান্দরচন, র্ুবন এ-গাাঁ ও-গাাঁ কন্দর জবড়ান্দি যখন 

খুচশ। 

  

চকন্তু ্াম জ রবার, আাঁে াে জবাঁন্দধ্ বসবার জকান জিষ্টাই পুচিশ আজ করি না। সোন 

চগন্দয় চ ন্দর জেিি জাাে হাাঁসেিা পাড়ােুকুর ক-খানা  র, যার মন্দধ্য একচে  র হারান্দির 

জবাঝা জগি আাঁে াে আন্দগ জেন্দক বাাঁধ্াই চাি। 

  

জর্েন্দরর খবর জপন্দয় এন্দসন্দা। 

  

খবর জপন্দয় এন্দসন্দা মান্দনই খবর চিন্দয়ন্দা জকউ। আজ চবকান্দি র্ুবন পা চিন্দয়ন্দা ্ান্দম, 

হোৎ সন্ধ্যার পন্দর োন্দক অচেচে কন্দর  ন্দর চনন্দয় জগন্দা হারান্দির জমন্দয় ময়নার মা, োর 

আন্দগ পযবন্ত চেক চাি না জকান পাড়ায় কার  ন্দর জস োকন্দব। খবর েন্দব জগন্দা র্ুবন 

হারান্দির  ন্দর যাবার পন্দর! এমনও চক জকউ আন্দা োন্দির এ গাাঁন্দয়? শীন্দের জে-র্াগা 
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িাাঁন্দির আবাা আন্দিায় জিাখ জ্বন্দি ওন্দে িােীন্দির, জানা যান্দব সাাঁন্দঝর পর জক গাাঁ জান্দড় 

বাইন্দর চগন্দয়চাি। জানা যান্দবই, এ বজ্জাচে জগাপন োকন্দব না। 

  

িাাঁন্দে িাাঁে  ন্দে গেুর আিী বন্দি, জিইখা িমু জকান হািাচপাঁপড়ার পাখা উেন্দা। জিইখা 

িমু। 

  

র্ুবন মণ্ডিন্দক োরা চনন্দয় জযন্দে জিন্দব না সাচিগঞ্জ গাাঁ জেন্দক। গাাঁন্দয় গাাঁন্দয়  ুরন্দা র্ুবন 

এেচিন জ্প্তারী ওয়ান্দরন্টন্দক কিা জিচখন্দয়, জকানও গাাঁন্দয় জস ধ্রা পন্দড়চন সাচিগঞ্জ জেন্দক 

োন্দক পুচিশ চনন্দয় যান্দব? োন্দির গাাঁন্দয়র কিঙ্ক োরা সইন্দব না। ধ্ান জিন্দব না বন্দি কবুি 

কন্দরন্দা জান, জস জানো জিন্দব এই আপনজনোর জন্দনয 

  

শীন্দে আর  ুন্দম অবশপ্রায় জিহগুচি িাো হন্দয় ওন্দো িাচে সড়চক িা কুড়ি বাচগন্দয় 

িােীরা। িি বাাঁধ্ন্দে োন্দক। সাচিগন্দঞ্জ মাঝরান্দে আজ জিখা জিয় সাাং াচেক স্াবনা! 

  

জগাো আন্দষ্টক মশাি পুচিশ সন্দে এন্দনচাি, চেন-িারন্দে েিবা হাাঁসখাচি পাড়া চ রন্দে 

চ রন্দে িপিপ কন্দর োরা মশািগুচি জজ্বন্দি জনয়। জিখা যায় সব সশস্ত্র পুচিশ, কানাই 

ও শ্রীপচের হান্দেও জিশী ব্ুক। 

  

পাড়াো চিনন্দিও কানাই বা শ্রীপচে হারান্দির বাড়ীো চেক চিনে না সামন্দন রাখান্দির  র 

জপন্দয় ঝাাঁপ জর্ন্দে োন্দক বাইন্দর আচনন্দয় জরইচডাং পাচেবর নায়ক মন্মেন্দক োই চজন্দেস 

করন্দে হয়, হারাি িান্দসর জকান বাড়ী? 

  

োর পান্দশর বাড়ীর হারাি াাড়াও জযন কন্দয়ক গণ্ডা হারাি আন্দা গাাঁন্দয়। জবাকার মে 

রাখাি পাল্টা প্রশ্ন কন্দর, আো, জকান হারাি িান্দসর কো কন? 

  

গান্দি একো িাপড় জখন্দয়ই এমন হাউমাউ কন্দর জকাঁন্দি ওন্দে রাখাি, িম আেন্দক আেন্দক 

এমন জস  ন  ন উাঁচক েুিন্দে োন্দক জয োন্দক আর চকাু চজোসা করাই অনেবক হন্দয় 
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যায় েখনকার মো জবান্দ কা হাবা িাোগুন্দিা শুধু্ জবপন্দরায়া নয়, এন্দকবান্দর েুন্দখাড় হন্দয় 

উন্দেন্দা িািাকীবাচজন্দে। 

  

এচিন্দক হারাি বন্দি, হায় র্গবান ময়নার মা বন্দি, েুচম উেি। জকন কও চিচক? বন্দি 

চকন্তু জান্দন জয োর কো কান্দন যায়চন বুন্দড়ারা জিান্দখও জযমন কম জিন্দখ, কান্দনও জেমচন 

কম জশান্দন হারািা চক হন্দয়ন্দা র্াি বুঝন্দেও জবাধ্হয় পান্দরচন, শুধু্ বাইন্দর একো গণ্ডন্দগাি 

জের জপন্দয় র্ড়ন্দক চগন্দয়ন্দা। জান্দি আর জমন্দয়োন্দক বুচঝন্দয় জিওয়া জগন্দা িেপে, এই 

বুন্দড়ান্দক জবাঝান্দে জগন্দি এে জজান্দর জিাঁিান্দে হন্দব জয, প্রন্দেযকচে কো কান্দন জপ াঁান্দব 

বাইন্দর যারা জবড় চিন্দয়ন্দা। দু’এক িণ্ড জিাঁিান্দিই জয বুঝন্দব হারাি োও নয়, োর জর্াাঁো 

চিন্দম মাোয় অে সহন্দজ জকান কো জিান্দক না। এই বুন্দড়ার জনয না োস হন্দয় যায় সবা। 

  

র্ুবনন্দক বন্দি ময়নার মা, বুড়া বাপোর েন্দর র্াবনা! 

  

র্ুবন বন্দি, জমার চকন্তু হাচস পায় ময়নার মা। 

  

ময়নার মা গ্ীর মুন্দখ বন্দি, হাচসর কো না। গুচিও করন্দে পান্দর। জিখন মাত্তর। কইন্দবা 

হাোমা করচান্দিন! 

  

োড়াোচড় একো কুচপ জ্বান্দি ময়নার মা। হারািন্দক েুন্দি চনন্দয়  ন্দর চবাানায় শুইন্দয় 

চিন্দয় হান্দের আেুন্দির ইসারায় োন্দক মুখ বুন্দজ িুপিাপ শুন্দয় োকন্দে বন্দি। োরপর 

কুচপর আন্দিায় জমন্দয়র চিন্দক োচকন্দয় চনিারুি আপন্দসান্দস েুাঁন্দস ওন্দে, আঃ! র্াি 

শাড়ীখান পরন্দে পারচি না? 

  

বিা নাচক?ময়না বন্দি। 

  

ময়নার মা চনন্দজই চেন্দনর জোরন্দের ডািাো প্রায় মুিন্দড় জর্ন্দে োাঁন্দের রচেন শাড়ীখান 

বার কন্দর। ময়নার পরন্দনর জহাঁড়া কাপড়খানা োর গা জেন্দক একরকম চাচনন্দয় চনন্দয় 

োড়াোচড় এন্দিান্দমন্দিা র্ান্দব জচড়ন্দয় জিয় রচেন শাড়ীচে।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 মাননক বণদ্যাপাধ্যায় । হারাণের নাতজামাই । গল্প 

 4 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

বন্দি, জ ামো চিচব। িাজ জিখাচব। জামান্দয়র কান্দা জযমন জিখাস। র্ুবনন্দক বন্দি, র্াি 

কো জশান্দনন, আপনার নাম হইি জগন্দমাহন, বান্দপর নাম সােকচড়। বাড়ী হােীনাড়া, 

োনা জগ রপুর–  

  

নেুন এক জকািাহি কান্দন আন্দস ময়নার মার। কান খাড়া কন্দর জস জশান্দনা কুচপর 

আন্দিান্দেই জের পাওয়া যায় জপ্র ি় বয়ন্দসর শুরুন্দেই োর মুখখানান্দে দুঃখ দুিবশার াাপ 

ও জরখা চক রুক্ষো ও কাচেনয এন্দন চিন্দয়ন্দা। ধু্চে-পরা চবধ্বার জবশ আর কিম াাাঁো 

িুি জিহারায় এন্দন চিন্দয়ন্দা। পুরুোচি র্াব। 

  

গাাঁ র্াইো রুইখা আইন্দেন্দা। োই না র্াবন্দেচািাম বযাপার চক, গাাঁর মাইনন্দের সাড়া 

নাই! 

  

র্ুবন বন্দি, েন্দবই সারন্দা। িশচবশো খুন-জখম হইব চন বাৎ। আচম যাই, সামিাই চগয়া। 

  

োন্দমন আপন্দন, বন্দসন, ময়নার মা বন্দি, িযান্দখন চক হয়।  

  

শ’জিন্দড়ক িােী িাোন্দড় অস্ত্র হান্দে এন্দস িাাঁচড়ন্দয়ন্দা িি জবাঁন্দধ্ ওন্দির আওয়াজ জপন্দয় 

মন্মেও জন্দড়া কন্দরন্দা োর জে জ হারান্দনর  ন্দরর সামন্দন দু’িার জন শুধু্ পাহারায় আন্দা 

বাড়ীর পান্দশ ও চপান্দন, জবড়া চডচেন্দয় ওচিক চিন্দয় র্ুবন না পািায় িশচে ব্ুন্দকর জজার 

মন্মন্দের, োর চনন্দজর চরর্ির্ার আন্দা। েবু িােীন্দির মচরয়া র্াব জিন্দখ জস অস্বচস্ত জবাধ্ 

করন্দা স্পষ্টই জবাঝা যায়। োর সুরো রীচেমে নরম জশানায়—জেে হুকুমজাচরর বিন্দি 

জস জযন একেু বুচঝন্দয় চিন্দে িায় সকিন্দক উচিে আর অনুচিে কান্দজর পােবকযো, 

পচরমািোও। 

  

বক্তৃোর র্চেন্দে জস জানায় জয, হাচকন্দমর িস্তখেী পন্দরায়ানা চনন্দয় জস এন্দসন্দা হারান্দির 

 র েল্লাস করন্দো েল্লাস কন্দর আসামী না পায়, চেন্দর িন্দি যান্দব। এন্দে বাধ্া জিওয়া 

হাোমা করা উচিে নয়, োর েি খারাপ হন্দব। জব-আইনী কাজ হন্দব জসো। 
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গেুর জিাঁচিন্দয় বন্দি, জমারা েল্লাস করচে চিমু না। 

  

প্রায় দুন্দশা গিা সায় জিয়, চিমু না! 

  

এমচন যখন অবস্থা, সাং েব প্রায় শুরু হন্দয় যান্দব মন্মে হুকুম চিন্দে যান্দি গুচি িািাবার, 

ময়নার মার খযানন্দখন্দন েীক্ষ্ণ গিা শীোেব েমেন্দম রাচত্রন্দক চাাঁন্দড় জকন্দে জবন্দজ উেি, রও 

চিচক জোমরা, হাোমা কইন্দরা না। জমার  ন্দর জকান আসামী নাই। জিার ডাকাইে নাচক 

জয  ন্দর আসামী রাখুম? চবকান্দি জামাই আইন্দা, জশায়াইচা মাইয়া জামাইন্দর িান্দরাগাবাবু 

োল্লাস করন্দে িান োল্লাস কন্দরন। 

  

মন্মে বন্দি, র্ুবন মণ্ডি আন্দা জোমার  ন্দর? 

  

ময়নার মা বন্দি, িযান্দখন আইসা, োল্লাস কন্দরনা র্ুবন মণ্ডি জকডা? নাম জো শুচন নাই 

বান্দপর কান্দিা মাইয়ার চবয়া চিিাম ববশান্দখ, দুই র্চর রূপা কম চিচা কযান, জামাই চেযবা 

োকায় না। দুই র্চরর িাম পাোইয়া চিচা েন্দব আইজ জামাই পান্দয়র ধূ্িা চিন্দা। 

আপনান্দর কমু চক িান্দরাগাবাবু, মাইয়াো কাই্া মন্দরা মাইয়া যে কান্দ্, আচম েে 

কাচ্–  

  

আিা, আিা। মন্মে বন্দি, র্ুবনন্দক না পাই, জামাই চনন্দয় েুচম রাে কাচেও। 

  

জগ র সাউ জহাঁন্দক বন্দি, অে িুন্দপ িুন্দপ আন্দস জকন জামাই ময়নার মা? 

  

গা জ্বন্দি যায় ময়নার মা-রা বন্দি, সির চিয়া আইন্দা! জোমার একো মাইয়ার সােো 

জামাই িুন্দপ িুন্দপ আন্দস, জমার জামাই সির চিয়া আইন্দা।  

  

জগ র আবার চক বিন্দে যাচিি, জক জযন আ াে কন্দর োর মুন্দখ একো আেব শব্দ শুধু্ 

জশানা যায়, সান্দপ-ধ্রা বযান্দের একচে মাত্র আওয়ান্দজর মন্দো। 
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ময়নার রচেন শাড়ী ও আিুোিু জবশ জিান্দখ জযন ধ্াাঁধ্া িাচগন্দয় জিয় মন্মের, চপিুচের মে 

জিান্দখ এাঁন্দে জযন্দে িায় জ ামো পরা র্ীরু িাজুক কচি িােী জমন্দয়োর আধ্পুষ্ট জিহচে। এ 

জযন কচবো চব.এ. পাশ মন্মের কান্দা, জযন জিারাই স্কি হুইচস্কর জপগ, জযন মাচের 

পৃচেবীর জীিবচিষ্ট অচেচসয়াি জীবন্দন একন্দোঁো েসেন্দস িরি। োর রীচেমে আপন্দসাস 

হয় জয জজায়ান মিব মাঝবয়সী িাোন্দড় জিাকো এর স্বামী, ওর আিন্দরই জমন্দয়োর এই 

আিুোিু জবশ! 

  

েবু মন্মে জজরা কন্দর, সাংশয় জমোন্দে গাাঁন্দয়র দু’জন বুন্দড়ান্দক এন্দন সনাক্ত করায়। োর 

পন্দরও জযন োর চবশ্বাস হন্দে িায় না! র্ুবন িুপিাপ িাাঁচড়ন্দয় আন্দা গান্দয় িাির জচড়ন্দয় 

যেো স্ব চনরীহ জগান্দবিারী জসন্দজ। চকন্তু জখাাঁিা জখাাঁিা জগাাঁপিাচড় র্রা মুখ, রুক্ষ 

এন্দিান্দমন্দিা একমাো িুি, জমান্দেই োন্দক জিখায় না নেুন জামান্দয়র মে মন্মে গজবন 

কন্দর হারািন্দক প্রশ্ন কন্দর, এ জোমার নােনীর বর?  

  

হারাি বন্দি, হায় র্গবান! 

  

ময়নার মা বন্দি, চজগান চমাা, কান্দন জশান্দন না, বদ্ধ কািা।  

  

আ! মন্মে বন্দি। 

  

র্ুবন র্ান্দব এবার োর চকাু বিা বা করা উচিে। 

  

 এমন হাোমা জানন্দি আইোম না কেবা চমাা কইয়া আনন্দা আমান্দরা সড়াইন্দির হান্দে 

আইচা, োইন্দরি জপািান্দর চিয়া খপর চিন্দিন, মাইয়া নাচক মর মর, েখন যায় এখন 

যায়। 

  

েুচম অমচন াুন্দে এন্দি? 

  

আসুম না? রচের্চর জসানা-রূপা যা চিব কইচাি, োও জেকায় নাই চবয়ান্দে। মইরা জগন্দি 

গাও জেইকা খুইিা চনন্দি আর পামু? 

http://www.bengaliebook.com/


 মাননক বণদ্যাপাধ্যায় । হারাণের নাতজামাই । গল্প 

 7 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

ওঃ! োই াুন্দে এন্দসা? েুচম চহন্দসবী জিাক বন্দে। মন্মে বন্দি বযে কন্দর। 

  

আর চকাু করার জনই, বাড়ীগুচি োল্লাস ও োনা কন্দর চনয়ম রক্ষা করা াাড়া। 

জামাইোন্দক জবাঁন্দধ্ চনন্দয় যাওয়া িন্দি সন্দ্ন্দহর যুচক্তন্দে জ্প্তার কন্দর, চকন্তু হাোমা হন্দব। 

দু’পা চপাু হন্দে এখন্দনা িােীর িি িাাঁচড়ন্দয় আন্দা, াত্রর্ে হন্দয় িন্দি যায় চন। গাাঁন্দয় গাাঁন্দয় 

িাোগুন্দিার জকমন জযন উ্ মচরয়া র্াব, র্য় ডর জনই।  ন্দর  ন্দর েল্লাস িিন্দে োন্দক 

একো চবড়াি িুকান্দনার মন্দো আড়ািও জয  ন্দর জনই, জস  ন্দরও কাাঁো বাচিস 

হাাঁচড়পাচেি চজচনসপত্র াত্রখান কন্দর জখাাঁজা হয় মানুেন্দক।  

  

মন্মে োন্দক হারান্দির বাড়ীন্দেই। অল্প জনশায় রচেন জিাখা এ সব কান্দজ জবন্দরান্দে হন্দি 

মন্মে। অল্প জনশা কন্দর, মাি সন্দে োন্দক কেববয সমাচপ্তর পর োনবার জনয,—জিাখ োর 

রচেন শাড়ীজড়ান্দনা জমন্দয়োন্দক াাড়ন্দে িায় না। কুচরন্দয় কুচরন্দয় োকায় ময়নার চিন্দক 

ময়নার কুচড় বাইশ বান্দরর জজায়ান র্াইো উসখুস কন্দর ক্রমাগে র্ুবন্দনর জিাখ জ্বন্দি 

ওন্দে জেন্দক জেন্দক। ময়নার মা জের পায়, একেু যচি বাড়াবাচড় কন্দর মন্মে, আর রক্ষা 

োকন্দব না! 

  

জমন্দয়োন্দক বন্দি ময়নার মা, শীন্দে কাাঁপুচন ধ্ন্দরন্দা, জশা’ না চগয়া বাাা? েুচমও শুইয়া পড় 

বাবা। আপন্দন অনুমচে িযান িান্দরাগাবাবু, জামাই শুইয়া পড়ুক। কে মানে কইরা, মাো 

কপাি কুইো আনচা জামাইন্দর,—ময়নার মা’র গিা ধ্ন্দর যায়। আপনান্দর চক কমু 

িান্দরাগাবাবু–  

  

ময়না  ন্দর চগন্দয় শুন্দয় পন্দড়। র্ুবন যায় না। 

  

আরও দু’বার ময়নার মা সন্দেন্দহ সাির অনুন্দরাধ্ জানায় োন্দক, েবু র্ুবনন্দক ইেস্তে 

করন্দে জিন্দখ চবরক্ত হন্দয় জজার চিন্দয় বন্দি, গুরুজন্দনর কো জশান, জশাও চগয়া। খাড়াইয়া 

চক করবা? ঝাাঁপ বন্ধ্ কইরা জশাও! 
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েখন োই কন্দর র্ুবনা যেই োন্দক জামাই মন্দন না জহাক, এরপর না জমন্দন আর চক িন্দি 

জয জস জামাই?মন্মে আন্দস্ত আন্দস্ত বাইন্দর পা বাড়ায়। পন্দকে জেন্দক িযাপ্টা চশচশ বার কন্দর 

জিন্দি জিয় গিায়। 

  

পরচিন মুন্দখ মুন্দখ এ গল্প াচড়ন্দয় যায় চিগচিগন্দন্ত, দুপুন্দরর আন্দগ হােীপাড়ার জগন্দমাহন 

আর জজােিার িণ্ডী জ াে আর বড় োনার বড় িান্দরাগার কান্দা পযবন্ত চগন্দয় জপ াঁাায়। গাাঁন্দয় 

গাাঁন্দয় জিান্দক বিাবচি কন্দর বযাপারো আর হাচসন্দে জেন্দে পন্দড়, বাহবা জিয় ময়নার 

মান্দক! এমন োমাশা জকউ কখন্দনা কন্দরচন পুচিন্দশর সন্দে, এমন জব্দ কন্দরচন পুচিশন্দক। 

ক’চিন আন্দগ দুপুরন্দবিা পুরুেশূনয গাাঁন্দয় পুচিশ এন্দি ঝাাঁো বাঁচে হান্দে জমন্দয়র িি চনন্দয় 

ময়নার মা োন্দির োড়া কন্দর পার কন্দর চিন্দয়চাি গাাঁন্দয়র সীমানা! জস জয এমন 

রচসকোও জান্দন, জক ো র্াবন্দে জপন্দরচাি? 

  

গাাঁন্দয়র জমন্দয়রা আন্দস িন্দি িন্দি, অচনচিে আশঙ্কা ও স্াবনায় র্রা এমন জয র্য়ঙ্কর 

সময় িন্দিন্দা এখন, োর মন্দধ্যও োরা আজ র্াবনা-চিন্তা র্ুন্দি হাচসখুচশন্দে উিি। 

  

জমাক্ষিার মা বন্দি একগাি জহন্দস গান্দি হাে চিন্দয়, মান্দগা মা, ময়নার মা, জোর মচিয 

এে? 

  

জক্ষচন্ত বন্দি ময়নান্দক, চকন্দিা ময়না, জামাই চক কইন্দিা? চিন্দা চক? 

  

িান্দজ ময়না হান্দস। 

  

জবিা পন্দড় এন্দি, কাি জয সময় র্ুবন মণ্ডি গাাঁন্দয় পা চিন্দয়চাি প্রায় জসই সময় আচবর্বাব 

 ন্দে জগন্দমাহন্দনর। বয়স োর াাচিশ-সাোশ, জবাঁন্দে খান্দো জজায়ান জিহারা, িাচড় 

কামান্দনা, িুি আাঁিড়ান্দনা। গান্দয়  রকািা শােব, কাাঁন্দধ্ জমাো সুচের সািা িাির গাাঁন্দয় িুন্দক 

গেগে  কন্দর জস িিন্দে োন্দক হারান্দির বাড়ীর চিন্দক, এপাশ ওপাশ না োচকন্দয়, গ্ীর 

মুন্দখ। 
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রচসক ডান্দক িাওয়া জেন্দক, জগন্দমাহন নাচক? কখন আইিা? 

  

ন্ বন্দি, আন্দর জশান জশান, োমুক খাইয়া যাও।  

  

জগন্দমাহন চেন্দরও োকায় না। 

  

রচসক র্ড়ন্দক চগন্দয় ন্ন্দক শুন্দধ্ায়, এই কাণ্ড বুঝিা চন? 

  

জকমন্দন কমু? 

  

অবাক হন্দয় মুখ িাওয়ািাওচয় কন্দর দু’ জনন।  

  

পন্দে মেুন্দরর  র। োর সন্দে একেু  চনষ্ঠো আন্দা জগন্দমাহন্দনর নাম ধ্ন্দর হাাঁক চিন্দে 

জর্ের জেন্দক সাড়া আন্দস না, বাইন্দরর জিাক জবাব জিয়।  ন্দরর কান্দাই পন্দের ওপান্দশ 

একো োন্দির গুচড়ন্দে দু’জন মানুে বন্দস চাি চনচিবপ্তর্ান্দব, একজন্দনর হান্দে জখাাঁো সুদ্ধ 

গরু-বাাঁধ্া িচড় 

  

োন্দির একজন বন্দি, বাড়ীন্দে নাই। েুচম জকডা, হারামজািান্দর জখাাঁজ কযান? 

  

জগন্দমাহন পচরিয় চিন্দেই দুজন োরা অন্তরে হন্দয় যায় সন্দে সন্দে। 

  

অ! েুচমও আইা বযাোন্দর দুই  া চিন্দে? 

  

ো র্য় জনই জগন্দমাহন্দনর, োরা আশ্বাস জিয়, হান্দের সুখ োর েসকান্দব না। কাি সন্ধ্যায় 

জগন্দা গাাঁ জেন্দক, এখন্দনা জেন্দরচন মেুর, কখন চেন্দর আন্দস চেকও নাই, োর অন্দপক্ষায় 

িাাঁচড়ন্দয় োকন্দে হন্দব না জগন্দমাহনন্দক। মেুর চেরন্দি োন্দক যখন জবাঁন্দধ্ চনন্দয় যাওয়া হন্দব 

চবিান্দরর জনয, জস খবর পান্দবা সবাই চমন্দি চাাঁন্দড় কুচে কুচে কন্দর জেিার আন্দগ োন্দকই 

নয় সুন্দযাগ জিওয়া হন্দব মেুন্দরর নাক কানো জকন্দে জনবার, জস ময়নার মা’র জামাই, োর 

িাচব সবার আন্দগ। 
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শাউড়ী পাইচািা িািা একখানা! 

  

চনন্দজর হইন্দি বুঝো জগন্দমাহন জবাব জিয় ঝাাঁন্দঝর সন্দে। িিন্দে আর্ কন্দর। শুন্দন 

দুজন্দন োরা মুখ িাওয়া-িাওচয় কন্দর অবাক হন্দয়! 

  

আিমকা জামাই এি, মুন্দখ োর  ন জম  জিন্দখই ময়নার মা চবপি গন্দি। বযস্ত-সমস্ত না 

হন্দয় হাচস মুন্দখ ধ্ীন্দর শান্তর্ান্দব অর্যেবনা জানায়, োর জযন আশা চাি, জানা চাি, এ 

সময় এমচনর্ান্দব জামাই আসন্দব, এো অ েন নয়। বন্দি, আস বাবা আস। ও ময়না, 

চপাঁড়া জিা র্াি চন আন্দা জববান্দক? চবয়াই চবয়ান জপািামাইয়া? 

  

আন্দা! 

  

আন্দরকেুকু র্ড়ন্দক যায় ময়নার মা। কে জগাাঁসা না জমা আন্দা জামাই-এর কাো-াাাঁো 

এই কোর জবান্দব। ময়নার চিন্দক োর না-োকাবার র্চেোও র্াি জেন্দক না পড়ন্ত জরান্দি 

িাউমািার সািা েুন্দির জশার্া াাড়া আর চকাুই জযন জিাখ জিন্দয় জিখন্দব না শ্বশুরবাচড়র, 

পি কন্দরন্দা জগন্দমাহন! িক্ষি খারাপ। 

  

 র জেন্দক কাাঁপা কাাঁপা গিায় হারাি হাাঁন্দক, আন্দস নাই? হারামজািা  আন্দস নাই?হায় 

র্গবান! নাচেন্দর জখাাঁন্দজ, ময়নার মা জগন্দমাহনন্দক জানায়, চবয়ান জেইকা িযান্দখ না, 

উেিা হইন্দা। 

  

ময়নার মা প্রেযাশা কন্দর জয, নাচেন্দক হারাি সকাি জেন্দক জকন িযান্দক না, চক হন্দয়ন্দা 

হারান্দির নাচের, ময়নার র্ান্দয়র, জানন্দে িাইন্দব জগন্দমাহন, চকন্তু জকান খবর জানন্দেই 

এেেুকু জক েূহি জিখা যায় না োরা 

  

খাড়াইয়া রইিা কযান? বন্দসা বাবা, বন্দসা। 

  

জগন্দমাহন বন্দস ময়নার পাো চপাঁচড় জস জাাাঁয় না, িাওয়ার খুাঁচেন্দে জেস চিন্দয় উবু হন্দয় 

বন্দস। 
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মুখ হাে ধু্ইয়া চনন্দি পারো। 

  

না, যামু চগয়া অখচন। 

  

অখচন যাইবা? 

  

হ। একো কো শুইনা আইিাম। চমাা না খাাঁচে চজগাইয়া যামু চগয়া। মাইয়া নাচক কার 

িন্দগ শুইচাি কাইি রান্দে? 

  

শুইচাি? ময়নার মার িমক িান্দগ, জমার িন্দগ জশায় মাইয়া, জমার িন্দগ শুইচাি, আর 

কার িন্দগ শুইব? 

  

ব্রহ্মান্দণ্ডর মাইনন্দে জানন্দা কার িান্দগ শুইচাি। জিান্দখ জিইখা জগন্দা দুয়ান্দর ঝাাঁপ চিয়া 

কার িন্দগ শুইচাি। 

  

োরপর জবন্দধ্ যায় শাশুড়ী-জামাইন্দয়। প্রেন্দম ময়নার মা োণ্ডা মাোয় নরম কোয় 

বযাপারো বুচঝন্দয় চিন্দে জিষ্টা কন্দর, চকন্তু জগন্দমাহন্দনর ওই এক জগাাঁ! ময়নার মাও জশন্দে 

গরম হন্দয় ওন্দো বন্দি, েুচম চনন্দজ ম্, অন্দনযন্দর োই ম্ র্ান্দবা। উোন্দন মাইনন্দের 

গািা, আচম খাড়া সামন্দন, একিণ্ড ঝাাঁপো চিন্দা চক না চিন্দা, েুচম জিাে ধ্রিা! অন্দনয 

জো কয় না? 

  

অন্দনযর চক? অন্দনযর জব  হইন্দি কইন্দো। 

  

ড় জাাে মন জোমারা আইজ মণ্ডন্দির নান্দম এমন কো কইিা, কাইি কইবা জুয়ান র্ান্দয়র 

িন্দগ কযান কো কয়। 

  

কওন উচিে। ও মাইয়া সব পান্দর। 
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েখন আর শুধু্ গরম কো নয়, ময়নার মা গিা জান্দড় উদ্ধার করন্দে আর্ কন্দর 

জগন্দমাহন্দনর জিাদ্দপুরুে হারাি কাাঁপা গিায় জিাঁিায়, আইন্দা নাচক? আইন্দা হারামজািা? 

হায় র্গবান আইন্দা? ময়না কাাঁন্দি েুাঁচপন্দয় েুাঁচপন্দয় াুন্দে আন্দস পাড়ান্দবড়াচন চন্াাড়াচন 

চনোই পান্দির জব  আর প্রচেন্দবশী কন্দয়কজন স্ত্রীন্দিাক। 

  

চক হইন্দা জগা ময়নার মা? চনোই পান্দির জব  শুধ্ায়, মাইয়া কাাঁন্দি কযান? 

  

োন্দির জিন্দখ সচিৎ চেন্দর পায় ময়নার মা, জোাঁস কন্দর ওন্দে,কাাঁন্দি কযান? র্াইোন্দর ধ্ইরা 

চনন্দা, কাাঁিব না? 

  

জামাই বুচঝ আইন্দা খবর পাইয়া?  

  

শুনবা বাাা, শুনবা। বইন্দে িাও, চজরাইন্দে িাও।  

  

ময়নার মার চবরচক্ত জিন্দখ ধ্ীন্দর ধ্ীন্দর অচনিুক পন্দি জমন্দয়রা চেন্দর যায়। োন্দক  াাঁোবার 

সাহস কান্দরা জনই। ময়নার মা জমন্দয়ন্দক ধ্মক জিয়, কাাঁচিস না। বান্দপন্দর চনয়া  ন্দর 

জগচাচি, জবশ কচরচাচি, কাাঁিন্দনর চক? 

  

বাপ নাচক? জগন্দমাহন বন্দি বযে কন্দর। বাপ না? মণ্ডি িশো গাাঁন্দয়র বাপা খাচি জন্দমা 

চিন্দিই বাপ হয় না, অন্ন চিন্দিও হয়। মণ্ডি আমান্দগা অন্ন চিন্দা। আমান্দগা বুঝাইন্দা, 

সাহস চিন্দা, একসাে করন্দা, ধ্ান কাোইন্দা। না জো িণ্ডী জ াে চনে জববাক ধ্ানা জোমান্দর 

কই জগু, হান্দে ধ্ইরা কই, বুইঝা িযান্দখা, চমাা জগাসা কইন্দরা না। 

  

বুইঝা কাম নাই। অখন যাই। 

  

রাইেো োইকা যাও। জামাই আইিা, জগি। চগয়া, মাইনন্দে চক কইব? 

  

জামাইন্দয়র অর্াব চক। মাইয়া আন্দা, কে জামাই জুেন্দবা।  
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জবিা জশে হন্দে না হন্দে  চনন্দয় এন্দসন্দা শীন্দের সন্ধ্যা অল্প অল্প কুয়াশা জনন্দমন্দা। খুাঁন্দের 

জধ্াাঁয়া ও গন্দন্ধ্ চনিি বাোস র্াচর। যাই বন্দিই জয গা জোন্দি জগন্দমাহন ো নয়। ময়নার 

মারও ো জানা আন্দা জয শুধু্ শাশুড়ীর সন্দে ঝগড়া কন্দর যাই বন্দিই জামাই গে গে কন্দর 

জবচরন্দয় যান্দব না। ময়নার সান্দে জবাঝাপড়া, ময়নান্দক কাাঁিান্দনা, এখন্দনা বাচক আন্দা। যচি 

যায় জামাই, জমন্দয়োন্দক নান্দকর জন্দি জিান্দখর জন্দি এক কচরন্দয় োরপর যান্দব। আর কো 

বন্দি না ময়নার মা, আন্দস্ত আন্দস্ত উন্দে জবচরন্দয় যায় বাড়ী জেন্দক।  ন্দর চকাু জনই, 

জমায়ামুচড় চকাু জযাগাড় করন্দে হন্দব। খাক বা না খাক সামন্দন ধ্ন্দর চিন্দেই হন্দব 

জামাইন্দয়র। 

  

জিাখ মুন্দা নাক জঝন্দড় ময়না বন্দি র্ন্দয় র্ন্দয়,  ন্দর আস।  

  

খাসা আচা। শুইচািা জো? 

  

না, মা কািীর চকরা, শুই নাই। মার কওন্দন খাচি ঝাাঁপচে চিচািাম, বাাঁশোও িাগাই নাই। 

  

ঝাাঁপ চিচািা, জশাও নাই। জবউিা সেী! 

  

ময়না েখন কাাঁন্দি। 

  

জোমার িন্দগ আইজ জেইকা জশে। 

  

ময়না আরও কাাঁন্দি। 

  

 র জেন্দক হারাি কাাঁপা গিায় হাাঁন্দক, আন্দস নাই? জাাাঁড়া আন্দস নাই? হায় র্গবান! জেন্দম 

জেন্দম এক একো কো বন্দি যায় জগন্দমাহন, না জেন্দম অচবরাম জকাঁন্দি িন্দি ময়না, যেক্ষি 

না কান্নাো একন্দ ন্দয় িান্দগ জগন্দমাহন্দনর। েখন চকাুক্ষি জস িুপ কন্দর োন্দক। মুচড়ন্দমায়া 

জযাগাড় কন্দর পাড়া  ুন্দর ময়নার মা যখন চেন্দর আন্দস, ময়না েখন িাপা সুন্দর ডুকন্দর 

ডুকন্দর কাাঁিন্দা। জবড়ার বাইন্দর সুপাচর গাাো ধ্ন্দর িাাঁচড়ন্দয় োন্দক ময়নার মা সারাচিন 
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পন্দর এখন োর দু’জিাখ জন্দি র্ন্দর যায়। জজােিান্দরর সান্দে, িান্দরাগা পুচিন্দশর সান্দে 

িড়াই করা িন্দি, অবুঝ পােণ্ড জামাইন্দয়র সান্দে িড়াই জনই! 

  

আপন মন্দন আবার হাাঁন্দক হারাি, আন্দস নাই? জমার মরিো আন্দস নাই? হায় র্গবান! 

  

জগন্দমাহন িুপ কন্দর চাি, এেক্ষি পন্দর হোৎ জস চজোসা কন্দর শািার খবর। —উয়ান্দর 

ধ্রন্দা কযান? 

  

ময়নার কান্না চেচেন্দয় এন্দসচাি, জস বন্দি, মণ্ডিখুড়ার িন্দগ জগাাঁিি পাড়া জগচাি, চেরচে 

পন্দে একা পাইয়া ধ্রন্দা। 

  

কযান ধ্রন্দা? 

  

কাইি জব্দ হইন্দা, জসই রান্দগ বুচঝ। 

  

বন্দস বন্দস চক র্ান্দব জগন্দমাহন, আর কাাঁিায় না ময়নান্দকা ময়নার মা জর্েন্দর আন্দস, 

কাাঁচসন্দে মুচড় আর জমায়া জখন্দে জিয় জামাইন্দক, বন্দি, মাো খাও, মুন্দখ িাও। 

  

আবার বন্দি, রাইে কইরা কযান যাইবা বাবা? োইকা যাও।  

  

োকন্দনর জবানাই। মা চিচবয চিন্দা। 

  

েন্দব খাইয়া যাও? আখা ধ্রাই? জপািাোন্দর ধ্ইন্দর চনন্দা, পরাি জপাড়ায়। জোমান্দর রাইখা 

জুড়ামু র্াবচািাম। 

  

না, রাইে বান্দড়। 

  

আবার কন্দব আইবা? 

  

জিচখ। 
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উচে-উচে কন্দরও জিচর হয়। োরপর আজ সন্ধ্যারান্দেই পুচিশ হানার জসইরকম জসার ওন্দে 

কাি মাঝরাচত্রর মন্দো। সিিবন্দি মন্মে আবার আিমকা হানা চিন্দয়ন্দা। আজ োর সন্দের 

শচক্ত কান্দির জিন্দয় অন্দনক জবশী। োর জিাখ সািা। 

  

জসাজাসুচজ প্রেন্দমই হারান্দির বাড়ী। 

  

 চক জগা মণ্ডন্দির শাশুড়ী, মন্মে বন্দি ময়নার মান্দক, জামাই জকাো? 

  

ময়নার মা িুপ কন্দর িাাঁচড়ন্দয় োন্দক। 

  

এো আবার জক? 

  

জামাই ময়নার মা বন্দি। 

  

বাঃ, জোর জো মাগী র্াচগয র্াি, জরাজ নেুন নেুন জামাই জজান্দে। আর েুই াুাঁচড় এই 

বয়ন্দস–  

  

হােো বাচড়ন্দয়চাি মন্মে রচসকোর সন্দে ময়নার েুেচন ধ্ন্দর আির কন্দর একেু জনন্দড ়

চিন্দো। োন্দক পযবন্ত িমন্দক চিন্দয় জগন্দমাহন িাচেন্দয় এন্দস ময়নান্দক আড়াি কন্দর গন্দজব 

ওন্দে, মুখ সামিাইয়া কো কইন্দবন!  

  

বাড়ীর সকিন্দক, বুন্দড়া হারািন্দক পযবন্ত, জ্েোর কন্দর আসামী চনন্দয় রওনা জিবার সময় 

মন্মে জিখন্দে পায় কািন্দকর মন্দো না হন্দিও জিাক ম্ জন্দমচন। িন্দি িন্দি জিাক াুন্দে 

আসন্দা িাচরচিক জেন্দক, জমান্দয়ে চমচনন্দে চমচনন্দে বড় হন্দি। মেুরার  র পার হন্দয় পানা 

পুকুরো পযবন্ত চগন্দয় আর এন্দগান্দনা যায় না। কান্দির জিন্দয় সাে-আেগুি জবশী জিাক পে 

আেকায়। রাে জবশী হয়চন, শুধু্ এগাাঁন্দয়র নয়, আন্দশপান্দশর গাাঁন্দয়র জিাক াুন্দে এন্দসন্দা। 

এো র্াবন্দে পান্দরচন মন্মে। মণ্ডন্দির জনয হন্দি মান্দন জবাঝা জযে, হারান্দির বাড়ীর 

জিান্দকর জনয িারচিন্দকর গাাঁ জর্ন্দে মানুে এন্দসন্দা! মানুন্দের সমুদ্র, ঝন্দড়র উত্তাি সমুন্দদ্রর 

সন্দে িড়া যায় না। ময়না োড়াোচড় আাঁিি চিন্দয়ই রক্ত মুচান্দয় চিন্দে আর্ কন্দর 
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জগন্দমাহন্দনর। নিই বান্দরর বুন্দড়া হারাি জসইখান্দন মাচেন্দে জমন্দয়র জকান্দি এচিন্দয় 

নাচের জনয উেিা হন্দয় কাাঁপা গিায় বন্দি, জাাাঁড়া জগি কই? কই জগি? হায় র্গবান! 
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