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লয্াবেরটির
pথম pকাশ: 1940

রবীndনাথ ঠাkর
(1861 – 1941)

"লয্াবেরটির" রবীndনাথ ঠাkেরর গl, ধু ei গlিট িনেয় েলখেকর
জীবdশায় বা তাঁর মৃ তুয্র পের বi িহেসেব েবর হয়িন। গlিটর pথম pকাশ
আনnবাজার পিtকা 15 আি ন 1347 শারদীয় সংখয্ায়। 1941 সােলর 1 জানু য়াির
pকািশত িতনস ী গlgেnর anভুর্k হয় গlিট। পের রবীndনােথর গl c
গlসংকলেনর চতুথর্ খে (সংকলন: পু িলনিবহারী েসন, সmাদনা কানাi সামn,
1369 ব াb) সংেযািজত হয় গlিট।
eবাের আটর্স i-বু ক সংsরণ িহেসেব লয্াবেরটির গlিট িনেয় sতnt বi
pকািশত হেলা।

……. . আটর্স i- বুক …. . .
http://arts.bdnews24.com
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নnিকেশার িছেলন ল ন য়ুিনভািসর্িট েথেক পাস করা eি নীয়ার। যােক
সাধু ভাষায় বলা েযেত পাের েদদীপয্মান ছাt aথর্াৎ িbিলয়াn, িতিন িছেলন তাi।
sু ল েথেক আরm কের েশষ পযর্n পরীkার েতারেণ েতারেণ িছেলন পয়লা
ে ণীর সoয়ারী।
oঁর বু িd িছল ফলাo, oঁর pেয়াজন িছল দরাজ, িকn oঁর aথর্সmল িছল
আঁটমােপর।
েরলoেয় েকাmািনর েটা বেড়া িbজ ৈতির করার কােজর মেধয্ uিন ঢু েক
পড়েত েপেরিছেলন। o-কােজর আয়বয্েয়র বাড়িত-পড়িত িবsর, িকn াnটা
সাধু নয়। ei বয্াপাের যখন িতিন ডানহাত বাঁহাত i হাতi েজােরর সে চালনা
কেরিছেলন তখন তাঁর মন খুঁ তখুঁ ত কের িন। e-সব কােজর েদনাপাoনা নািক
েকাmািন-নামক eকটা aয্াবsাk সtার সে জিড়ত, েসiজেনয্ েকােনা
বয্িkগত লাভেলাকসােনর তহিবেল eর পীড়া েপৗঁছয় না।
oঁর িনেজর কােজ কতর্ ারা oঁেক জীিনয়স বলত, িনখুঁ ত িহসােবর মাথা িছল
তাঁর। বাঙািল বেলi তার uপযু k পাির িমক তাঁর েজােট িন। নীেচর দেরর িবিলিত
কমর্চারী পয্ােnর i ভরা-পেকেট হাত ঁেজ যখন পা ফাঁক কের 'হয্ােলা িমsার
মিlক' ব'েল oঁর িপঠ-থাবড়া িদেয় কতর্ ািt করত তখন oঁর ভােলা লাগত না।
িবেশষত যখন কােজর েবলা িছেলন uিন, আর দােমর েবলা আর নােমর েবলা
oরা। eর ফল হেয়িছল ei েয, িনেজর নয্াযয্ pাপয্ টাকার eকটা pাiেভট
িহেসব oঁর মেনর মেধয্ িছল, েসটা পু িষেয় েনবার ফিn জানেতন ভােলা কেরi।
পাoনা eবং aপাoনাদার টাকা িনেয় নnিকেশার েকােনািদন বাবু িগির কেরন
bdnews24.com

2|

লয্াবেরটির

রবীndনাথ ঠাkর

িন। থাকেতন িশকদারপাড়া গিলর eকটা েদড়তলা বািড়েত। কারখানাঘেরর দাগেদoয়া কাপড় বদলাবার oঁর সময় িছল না। েকu ঠা া করেল বলেতন, 'মজু র
মহারােজর তকমা-পরা আমার ei সাজ।'
িকn ৈবjািনক সংgহ o পরীkার জেনয্ িবেশষ কের িতিন বািড়
বািনেয়িছেলন খু ব মs। eমন মশ ল িছেলন িনেজর শখ িনেয় েয, কােন uঠত
না েলােকরা বলাবিল করেছ, eত বেড়া iমারতটা েয আকাশ ফুঁ েড় uঠল-আলািদেনর pদীপটা িছল েকাথায়।
eক-রকেমর শখ মানু ষেক েপেয় বেস েসটা মাতলািমর মেতা, ঁশ থােক না
েয েলােক সেnহ করেছ। েলাকটা িছল সৃ ি ছাড়া, oঁর িছল িবjােনর পাগলািম।
কয্াটালেগর তািলকা oলটােত oলটােত oঁর সমs মনpাণ েচৗিকর i হাতা
আঁকেড় ধের uঠত েঝঁ েক েঝঁ েক। জমর্ািন েথেক আেমিরকা েথেক eমন-সব দামী
দামী যnt আনােতন যা ভারতবেষর্র বেড়া বেড়া িব িবদয্ালেয় েমেল না। ei
িবদয্ােলাভীর মেন েসi েতা িছল েবদনা। ei েপাড়ােদেশ jােনর েভােজর
uিc িনেয় সsা দেরর পাত পাড়া হয়। oেদর েদেশ বেড়া বেড়া যnt বয্বহােরর
েয সু েযাগ আেছ আমােদর েদেশ না থাকােতi েছেলরা েটkট্বু েকর কেনা
পাতা েথেক েকবল eঁেটাকাঁটা হাতিড়েয় েবড়ায়। uিন ে েক uেঠ বলেতন,
kমতা আেছ আমােদর মগেজ, akমতা আমােদর পেকেট। েছেলেদর জেনয্
িবjােনর বেড়া রাsাটা খু েল িদেত হেব েবশ চoড়া ক'ের, ei হল oঁর পণ।
মূ লর্ য্ যnt যত সংgহ হেত লাগল, oঁর সহকম েদর ধমর্েবাধ ততi aসহয্
হেয় uঠল। ei সমেয় oঁেক িবপেদর মু খ েথেক বাঁচােলন বেড়াসােহব।
নnিকেশােরর দkতার uপর তাঁর pচুর dা িছল। তা ছাড়া েরলoেয় কােজ
েমাটা েমাটা মু েঠার aপসারণদkতার াn তাঁর জানা িছল।
চাকির ছাড়েত হল। সােহেবর আনু kেলয্ েরল-েকাmািনর পু রেনা
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েলাহালkড় সsা দােম িকেন িনেয় কারখানা েফঁ েদ বসেলন। তখন য়ুেরােপর
pথম যু েdর বাজার সরগরম। েলাকটা aসামানয্ েকৗশলী, েসi বাজাের নতুন
নতুন খােল নালায় তাঁর মু নফার টাকায় বান েডেক eল।
eমন সময় আর-eকটা শখ েপেয় বসল oঁেক।
eক সমেয় নnিকেশার পা ােব িছেলন তাঁর বয্বসার তািগেদ। েসখােন জু েট
েগল তাঁর eক সি নী। সকােল বারাnায় বেস চা খািcেলন, িবশ বছেরর েমেয়িট
ঘাগরা িলেয় aসংেকােচ তাঁর কােছ eেস uপিsত-- jলjেল তার েচাখ,
েঠাঁেট eকিট হািস আেছ, েযন শান-েদoয়া ছু িরর মেতা। েস oঁর পােয়র কােছ
েঘঁ েষ eেস বলেল, 'বাবু িজ, আিম কয়িদন ধের eখােন eেস 'েবলা েতামােক
েদখিছ। আমার তাjব েলেগ েগেছ।'
নnিকেশার েহেস বলেলন,'েকন, eখােন েতামােদর িচিড়য়াখানা েনi নািক।'
েস বলেল, 'িচিড়য়াখানার েকােনা দরকার েনi। যােদর িভতের রাখবার, তারা
বাiের সব ছাড়া আেছ। আিম তাi মানু ষ খুঁ জিছ।'
'খুঁ েজ েপেল?'
নnিকেশারেক েদিখেয় বলেল, 'ei েতা েপেয়িছ।'
নnিকেশার েহেস বলেলন,'কী ণ েদখেল বেলা েদিখ।'
o বলেল, 'eখানকার বেড়া বেড়া সব েশঠিজ, গলায় েমাটা েসানার েচন,
হােত হীরার আংিট, েতামােক িঘের eেসিছল-- েভেবিছল িবেদশী, বাঙািল,
কারবার েবােঝ না। িশকার জু েটেছ ভােলা। িকn েদখলু ম তােদর eকজেনরo
ফিn খাটল না। uলেট oরা েতামারi ফাঁসকেল পেড়েছ। িকn তা oরা eখেনা
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েবােঝ িন, আিম বু েঝ িনেয়িছ।'
নnিকেশার চমেক েগল কথা েন। বু ঝেল eকিট িচজ বেট-- সহজ নয়।
েমেয়িট বলেল, 'আমার কথা েতামােক বিল, তুিম েন রােখা। আমােদর
পাড়ায় eকজন ডাকসাiেট েজয্ািতষী আেছ। েস আমার kি গণনা কের
বেলিছল, eকিদন িনয়ায় আমার নাম জািহর হেব। বেলিছল আমার জnsােন
শয়তােনর ি আেছ।'
নnিকেশার বলেল, 'বল কী। শয়তােনর?'
েমেয়িট বলেল, 'জােনা েতা বাবু িজ, জগেত সব েচেয় বেড়া নাম হেc ঐ
শয়তােনর। তােক েয িনেn কের ক ক, িকn েস খু ব খাঁিট। আমােদর বাবা
েবাmেভালানাথ েভাঁ হেয় থােকন। তাঁর কমর্ নয় সংসার চালােনা। েদেখা-না,
সরকার বাহা র শয়তািনর েজাের িনয়া িজেত িনেয়েছ, খৃ sািনর েজাের নয়।
িকn oরা খাঁিট, তাi রাজয্ রkা করেত েপেরেছ। েযিদন কথার েখলাপ করেব,
েসিদন ঐ শয়তােনরi কােছ কানমলা েখেয় মরেব।'
নnিকেশার আ যর্ হেয় েগল।
েমেয়িট বলেল, 'বাবু , রাগ েকােরা না। েতামার মেধয্ ঐ শয়তােনর মnর
আেছ। তাi েতামারi হেব িজত। aেনক পু ষেকi আিম ভুিলেয়িছ, িকn আমার
uপেরo েটkা িদেত পাের eমন পু ষ আজ েদখলু ম। আমােক তুিম েছেড়া না
বাবু , তা হেল তুিম ঠকেব।'
নnিকেশার েহেস বলেল, 'কী করেত হেব।'
'েদনার দােয় আমার আiমার বািড়ঘর িবিk হেয় যােc, েতামােক েসi েদনা
bdnews24.com

5|

লয্াবেরটির

রবীndনাথ ঠাkর

েশাধ কের িদেত হেব।'
'কত টাকা েদনা েতামার।'
'সাত হাজার টাকা।'
নnিকেশােরর চমক লাগল, oর দািবর সাহস েদেখ। বলেল, 'আcা আিম
িদেয় েদব, িকn তার পের?'
'তার পের আিম েতামার স কখেনা ছাড়ব না।'
'কী করেব তুিম।'
'েদখব, েযন েকu েতামায় ঠকােত না পাের আিম ছাড়া।'
নnিকেশার েহেস বলেলন, 'আcা েবশ, রiল কথা, ei পেরা আমার
আংিট।'
কি পাথর আেছ oঁর মেন, তার uপের দাগ পড়ল eকটা দামী ধাতুর।
েদখেত েপেলন েমেয়িটর িভতর েথেক ঝk ঝk করেছ কয্ােরkটেরর েতজ-েবাঝা েগল o িনেজর দাম িনেজ জােন, তােত eকটুমাt সংশয় েনi।
নnিকেশার aনায়ােস বলেল, 'েদব টাকা'-- িদেল সাত হাজার বু িড় আiমােক।
েমেয়িটেক ডাকত সবাi েসািহনী ব'েল। পি মী ছাঁেদর সু কেঠার eবং সু nর
তার েচহারা। িকn েচহারায় মন টলােব, নnিকেশার েস জােতর েলাক িছেলন না।
েযৗবেনর হােট মন িনেয় জু েয়া েখলবার সময়i িছল না তাঁর।
নnিকেশার oেক েয-দশা েথেক িনেয় eেসিছেলন েসটা খু ব িনমর্ল নয়, eবং
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িনভৃত নয়। িকn ঐ eকেরাখা eক ঁেয় মানু ষ সাংবািদক pেয়াজন বা pথাগত
িবচারেক gাহয্ করেতন না। বnু রা িজjাসা করত, িবেয় কেরছ িক। utের নত,
িবেয়টা খু ব েবিশ মাtায় নয়, সহয্মেতা। েলােক হাসত যখন েদখত, uিন stীেক
িনেজর িবেদয্র ছাঁেচ গেড় তুলেত uেঠপেড় েলেগ িগেয়েছন। িজjাসা করত, 'o
িক েpােফসাির করেত যােব নািক।' নn বলেতন, 'না, oেক নnিকেশাির করেত
হেব, েসটা েয-েস েমেয়র কাজ নয়।' বলত, 'আিম aসবণর্িববাহ পছn কির েন।'
'েস কী েহ।'
'sামী হেব eি নীয়র আর stী হেব েকাটনা-kটিন, eটা মানবধমর্শােst িনিষd।
ঘের ঘের েদখেত পাi i আলাদা আলাদা জােত গাঁটছড়া বাঁধা, আিম জাত
িমিলেয় িনিc। পিতbতা stী চাo যিদ, আেগ bেতর িমল করাo।'
2
নnিকেশার মারা েগেলন েpৗঢ় বয়েস েকাn-eক ঃসাহিসক ৈবjািনক
পরীkার aপঘােত।
েসািহনী সমs কারবার বn কের িদেল। িবধবা েমেয়েদর ঠিকেয় খাবার
বয্াবসাদার eেস পড়ল চার িদক েথেক। মামলার ফাঁদ ফাঁদেল আtীয়তার
িছেটেফাঁটাআেছ যােদর। েসািহনী sয়ং সমs আiেনর পয্াঁচ িনেত লাগল বু েঝ।
তার uপের নারীর েমাহজাল িবsার কের িদেল sান বু েঝ uিকলপাড়ায়। েসটােত
তার aসংেকাচ ৈনপু ণয্ িছল, সংsার মানার েকােনা বালাi িছল না। মামলায়
িজেত িনেল eেক eেক, র সmেকর্ র েদoর েগল েজেল দিলল জাল করার
aপরােধ।
oেদর eকিট েমেয় আেছ, তার নামকরণ হেয়িছল নীিলমা। েমেয় sয়ং
েসিটেক বদল কের িনেয়েছ-- নীলা। েকu না মেন কের, বাপ-মা েমেয়র কােলা
রঙ েদেখ eকটা েমালােয়ম নােমর তলায় েসi িনেnিট চাপা িদেয়েছ। েমেয়িট
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eেকবাের ফু টফু েট েগৗরবণর্। মা বলত, oেদর পূ বর্পু ষ কা ীর েথেক eেসিছল-েমেয়র েদেহ ফু েটেছ কা ীরী ে তপেdর আভা, েচােখেত নীলপেdর আভাস,
আর চুেল চমক েদয় যােক বেল িপ লবণর্।
েমেয়র িবেয়র pসে kলশীল জাত ি র কথা িবচার করবার রাsা িছল না।
eকমাt িছল মন েভালাবার পথ, শাstেক িডিঙেয় েগল তার েভলিক। al বয়েসর
মােড়ায়াির েছেল, তার টাকা ৈপতৃক, িশkা e কােলর। aকsাৎ েস পড়ল eেস
aনে র aলkয্ ফাঁেদ। নীলা eকিদন গািড়র aেপkায় isু েলর দরজার কােছ
িছল দাঁিড়েয়। েস সময় েছেলিট ৈদবাৎ তােক েদেখিছল। তার পর েথেক আেরা
িকছু িদন ঐ রাsায় েস বায়ুেসবন কেরেছ। sাভািবক stীবু িdর েpরণায় েমেয়িট
গািড় আসবার েবশ িকছু kণ পূ েবর্i েগেটর কােছ দাঁড়াত। েকবল েসi মােড়ায়াির
েছেল নয়, আেরা -চার সmpদােয়র যু বক ঐখানটায় aকারণ পদচারণার চচর্া
করত। তার মেধয্ ঐ েছেলিটi েচাখ বু েজ িদল ঝাঁপ oর জােলর মেধয্। আর িফরল
না। িসিভল মেত িবেয় করেল সমােজর oপাের। েবিশ িদেনর েময়ােদ নয়। তার
ভােগয্ বধূ িট eল pথেম, তার পের দাmেতয্র মাঝখানটােত দাঁিড় টানেল
টাiফেয়ড, তার পের মু িk।
সৃ ি েত aনাসৃ ি েত িমিশেয় uপdব চলেত লাগল। মা েদখেত পায় তার
েমেয়র ছটফটািন। মেন পেড় িনেজর pথম বয়েসর jালামু খীর aিgচা লয্। মন
udিবg হয়। খু ব িনিবড় কের পড়ােশানার েবড়া ফাঁদেত থােক। পু ষ িশkক
রাখল না। eকজন িব ষীেক লািগেয় িদল oর িশkকতায়। নীলার েযৗবেনর আঁচ
লাগত তারo মেন, তুলত তােক তািতেয় aিনেদর্ শয্ কামনার তpবাে । মু েgর
দল িভড় কের আসেত লাগল eিদেক oিদেক। িকn দরoয়াজা বn।
বnু tpয়ািসনীরা িনমntণ কের চােয় েটিনেস িসেনমায়, িনমntণ েপৗঁছয় না েকােনা
িঠকানায়। aেনক েলাভী িফরেত লাগল মধু গnভরা আকােশ, িকn েকােনা
aভাগয্ কাঙাল েসািহনীর ছাড়পt পায় না। eিদেক েদখা যায় uৎকি ত েমেয়
সু েযাগ েপেল uিকঝুঁ িক িদেত চায় aজায়গায়।বi পেড় েয বi েটkট্বু ক কিমিটর
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aনু েমািদত নয়, ছিব েগাপেন আিনেয় েনয় যা আটর্িশkার আনু kলয্ কের ব'েল
িবড়িmত। oর িব ষী িশkিয়tীেক পযর্n aনয্মনs কের িদেল। ডােয়ািসশন েথেক
বািড় েফরবার পেথ আলু থালু চুলoয়ালা েগাঁেফর-েরখামাt-েদoয়া সু nরহােনা
eক েছেল oর গািড়েত িচিঠ েফেল িদেয়িছল। oর রk uেঠিছল ছm ছm ক'ের।
িচিঠখানা লু িকেয় েরেখিছল জামার মেধয্। ধরা পড়ল মােয়র কােছ। সমs িদন ঘের
বn েথেক কাটল aনাহাের।
েসািহনীর sামী যােদর বৃ িt িদেয়িছেলন, েসi-সব ভােলা ভােলা ছাtমহেল
েসািহনী পাt সnান কেরেছ। সবাi pায় আেড় আেড় oর টাকার থিলর িদেক
তাকায়। eকজন েতা তার িথিসস oর নােম uৎসগর্ কের বসল। o বলেল, 'হায় ের
কপাল, লjায় েফলেল আমােক। েতামার েপাsgাজু েয়িট েময়াদ ফু িরেয়
আসেছ নলু ম, aথচ মালাচnন িদেল aজায়গায়, িহসাব কের ভিk না করেল
unিত হেব না েয।' িকছু িদন েথেক eকিট েছেলর িদেক েসািহনী ি পাত
করিছল। েছেলিট পছnসi বেট। তার নাম েরবতী ভ াচাযর্। eরi মেধয্ সায়ােnর
ডাkার পদবীেত চেড় বেসেছ। oর েটা-eকটা েলখার যাচাi হেয় েগেছ
িবেদেশ।
3
েলােকর সে েমলােমশা করবার কলােকৗশল েসািহনীর ভােলা কেরi জানা
আেছ। মnথ েচৗধু রী েরবতীর pথম িদককার aধয্াপক। তাঁেক িনেল বশ কের।
িকছু িদন চােয়র সে িটেটাs, aমেলট, কখেনা বা iিলশমােছর িডেমর বড়া
খাiেয় কথাটা পাড়েল। বলেল, 'আপিন হয়েতা ভাবেছন আিম আপনােক বাের
বাের চা েখেত ডািক েকন।'
'িমেসস মিlক, আিম েতামােক িন য় বলেত পাির, েসটা আমার ভর্ াবনার
িবষয় নয়।'
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েসািহনী বলেল,'েলােক ভােব, আমরা বnু t কের থািক sােথর্র গরেজ।'
'েদেখা িমেসস মিlক, আমার মত হেc ei-- গরজটা যারi েহাক,
বnু tটাi েতা লাভ। আর ei বা কম কথা কী, আমার মেতা aধয্াপকেক িদেয়o
কােরা sাথর্িসিd হেত পাের। e জাতটার বু িd েকতােবর বাiের হাoয়া েখেত পায়
না ব'েল ফয্াকােশ হেয় েগেছ। আমার কথা েন েতামার হািস পােc েদখেত
পািc। েদেখা, যিদo আিম মাsাির কির তবু ঠা া করেতo পাির। িdতীয়বার চা
েখেত ডাকবার পূ েবর্ eটা েজেন রাখা ভােলা।'
'েজেন রাখলু ম, বাঁচলু ম। aেনক aধয্াপক েদেখিছ, তাঁেদর মু খ েথেক হািস
েবর করেত ডাkার ডাকেত হয়।'
'বাহবা, আমারi দেলর েলাক েদখিছ তুিম। তা হেল eবার আসল কথাটা
পাড়া েহাক।'
'জােনন েবাধ হয়, জীবেন আমার sামীর লয্াবেরটিরi িছল eকমাt আনn।
আমার েছেল েনi, ঐ লয্াবেরটিরেত বিসেয় েদব বেল েছেল খুঁ জিছ। কােন
eেসেছ েরবতী ভ াচােযর্র কথা।'
aধয্াপক বলেলন। 'েযাগয্ েছেলi বেট। তার েয লাiেনর িবেদয্ েসটােক
েশষ পযর্n চালান করেত মালমসলা কম লাগেব না।'
েসািহনী বলেল, 'আমার রাশ-করা টাকায় ছাতা পেড় যােc। আমার বয়েসর
িবধবা েমেয়রা ঠাkরেদবতার দালালেদর দালািল িদেয় পরকােলর দরজা ফাঁক
কের িনেত চায়। আপিন েন হয়েতা রাগ করেব, আিম o-সব িকছু i িব াস কির
েন।'
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েচৗধু রী i চkু িবsািরত কের বলেলন, 'তুিম তেব কী মান।''
'মানু েষর মেতা মানু ষ যিদ পাi, তেব তার সব পাoনা েশাধ কের িদেত চাi
যত র আমার সাধয্ আেছ। ei আমার ধমর্কমর্।'
েচৗধু রী বলেলন, ' রের। িশলা ভােস জেল। েমেয়েদর মেধয্o ৈদবাৎ েকাথাo
েকাথাo বু িdর pমাণ েমেল েদখিছ। আমার eকিট িব.esিস. েবাকা আেছ, েসিদন
হঠাৎ েদিখ, র পা ছুঁ েয় েস uলেটা িডগবািজ েখলেত েলেগেছ, মগজ েথেক
বু িd যােc uেড় ফাটা িশমূ েলর তুেলার মেতা। তা েতামার বািড়েতi oেক
লয্াবেরটিরেত বিসেয় িদেত চাo? তফােত আর েকাথাo হেল হয় না?'
'েচৗধু রীমশায়, আপিন ভুল করেবন না, আিম েমেয়মানু ষ। eiখােনi ei
লয্াবেরটিরেতi হেয়েছ আমার sামীর সাধনা। তাঁর ঐ েবদীর তলায় েকােনাeকজন েযাগয্ েলাকেক বািত jািলেয় রাখবার জেনয্ যিদ বিসেয় িদেত পাির, তা
হেল েযখােন থাkন তাঁর মন খু িশ হেব।'
েচৗধু রী বলেলন, 'বাi েজাভ, eতkেণ েমেয়মানু েষর গলার আoয়াজ পাoয়া
যােc। নেত খারাপ লাগল না। eকটা কথা েজেন েরেখা, েরবতীেক যিদ েশষ
পযর্n পু েরাপু ির সাহাযয্ করেত চাo তা হেল লাখটাকারo লাiন েপিরেয় যােব।'
'েগেলo আমার খু দkঁ েড়া িকছু বািক থাকেব।'
'িকn পরেলােক যাঁেক খু িশ করেত চাo তাঁর েমজাজ খারাপ হেয় যােব না
েতা? েনিছ তাঁরা icা করেল ঘােড় চেড় লাফালািফ করেত পােরন।'
'আপিন খবেরর কাগেজ পেড়ন েতা। মানু ষ মারা েগেলi তার ণাবলী
পয্ারাgােফ পয্ারাgােফ ছািপেয় পড়েত থােক। েসi মৃ ত মানু েষর বদানয্তার 'পের
ভরসা করেল েতা েদাষ েনi। টাকা েয মানু ষ জিমেয়েছ aেনক পাপ জিমেয়েছ
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েস তার সে , আমরা কী করেত আিছ যিদ থিল েঝেড় sামীর পাপ হালকা করেত
না পাির। যাক েগ টাকা, আমার টাকায় দরকার েনi।'
aধয্াপক uেtিজত হেয় বেল uঠেলন, 'কী আর বলব েতামােক। খিন েথেক
েসানা oেঠ, েস খাঁিট েসানা, যিদo তােত িমেশাল থােক aেনক-িকছু । তুিম েসi
ছdেবশী েসানার েঢলা। িচেনিছ েতামােক। eখন কী করেত হেব বেলা।'
'ঐ েছেলিটেক রািজ কিরেয় িদন।'
'েচ া করব, িকn কাজটা খু ব সহজ নয়। আর েকu হেল েতামার দান
লািফেয় িনত।'
'েকাথায় বাধেছ বলু ন।''
'িশ কাল েথেক eকিট েমেয়-gহ oর kি দখল কের eেসেছ। রাsা
আগেল রেয়েছ aটল aবু িd।'
'বেলন কী। পু ষমানু ষ--'
'েদেখা িমেসস মিlক, রাগ করেব কােক িনেয়। জােনা েম য়াকর্ াল সমাজ
কােক বেল। েয সমােজ েমেয়রাi হেc পু েষরা েসরা। eক সমেয় েসi dািবড়ী
সমােজর েঢu বাংলােদেশ েখলত।'
েসািহনী বলেল, 'েস সু িদন েতা েগেছ। তলায় তলায় েঢu েখেল হয়েতা,
ঘু িলেয় েদয় বু িdসু িd, িকn হাল েয eকলা পু েষর হােত। কােন মnt েদন
তাঁরাi, আর েজাের েদন কানমলা। কান িছঁেড় যাবার েজা হয়।'
'আহা হা, কথা কiেত জান তুিম। েতামার মেতা েমেয়েদর যু গ যিদ আেস তা
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হেল েম য়াকর্ াল সমােজ েধাবার বািড়র ফদর্ রািখ েমেয়েদর শািড়র, আর
আমােদর কেলেজর িpিnপlেক পািঠেয় িদi েঢঁ িক kটেত। মেনািবjান বেল,
বাংলােদেশ েম য়ািকর্ বাiের েনi, আেছ নািড়েত। মা মা শেb হাmা িন আরেকােনা েদেশর পু ষমহেল েনছ িক। েতামােক খবর িদিc, েরবতীর বু িdর
ডগার uপের চেড় বেস আেছ eকিট রীিতমেতা েমেয়।'
'কাuেক ভােলাবােস নািক।'
'আহা, েসটা হেল েতা বু ঝতুম, oর িশরায় pাণ করেছ ধু kধু k। যু বতীর
হােতবু িd েখায়াবার বায়না িনেয়i েতা eেসেছ, ei েতা েসi বেয়স। তা না হেয়
ei কাঁচা বয়েস o েয eক মালাজপকািরণীর হােত মালার িট বেন েগেছ। oেক
বাঁচােব িকেস-- না েযৗবন, না বু িd, না িবjান।'
'আcা eকিদন oঁেক eখােন চা েখেত ডাকেত পাির িক। আমােদর মেতা
a িচর ঘের খােবন েতা?'
'a িচ! না খায় েতা oেক আছেড় আছেড় eমিন িচ কের েনব েয
বামনাiেয়র দাগ থাকেব না oর মjায়। eকটা কথা িজjাসা কির, েতামার নািক
eকিট সু nরী েমেয় আেছ?'
'আেছ। েপাড়াকপালী সু nরীo বেট। তা কী করব বলু ন।'
'না না, আমােক ভুল েকােরা না। আমার কথা যিদ বল, সু nরী েমেয় আিম
পছni কির। oটা আমার eকটা েরাগ বলেলi হয়। িকn oর আtীেয়রা েবরিসক,
ভয় েপেয় যােব।'
'ভয় েনi, আিম িনেজর জােতi েমেয়র িবেয় েদব িঠক কেরিছ।'
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eটা eেকবাের বানােনা কথা।
'তুিম িনেজ েতা েবজােত িবেয় কেরছ।'
'নাকাল হেয়িছ কম নয়। িবষেয়র দখল িনেয় মামলা করেত হেয়েছ িবsর।
েয কের িজেতিছ েসটা বলবার কথা নয়।'
' েনিছ িকছু িকছু । িবপk পেkর আিটর্েকlড্ kাkর্েক িনেয় েতামার নােম
জব রেটিছল। মকdমায় িজেত তুিম েতা সের পড়েল, েস েলাকটা গলায় দিড়
িদেয় মরেত যায় আর িক!'
'eত যু গ ধের েমেয়মানু ষ িটেঁ ক আেছ কী ক'ের। ছল করার কম েকৗশল লােগ
না, লড়াiেয়র তাগবােগর সমানi েস, তেব িকনা তােত মধু o িকছু খরচ করেত
হয়। e হল নারীর sভাবদt লড়াiেয়র রীিত।'
'ঐ েদেখা, আবার তুিম আমােক ভুল করছ। আমরা িবjানী, আমরা িবচারক
নi, sভােবর েখলা আমরা িন াম ভােব েদেখ যাi। েস েখলায় যা ফল হবার তা
ফলেত থােক। েতামার েবলায় ফলটা েবশ িহেসবমেতাi ফেলিছল, বেলিছলু ম,
ধনয্ েমেয় তুিম। e কথাটাo েভেবিছ, আিম েয তখন েpােফসর িছলু ম,
আিটর্েকlড্ kাকর্ িছলু ম না, েসটা আমার বাঁেচায়া। মাকর্ ির সূ েযর্র কাছ েথেক
যতটুk ের আেছ ততটুk ের েথেকi েবঁ েচ েগল। oটা গিণেতর িহসােবর
কথা, oেত ভােলা েনi মn েনi। e-সব কথা েবাধ হয় তুিম বু ঝেত িশেখছ।'
'তা িশেখিছ। gহ েলা টান েমেন চেল আবার টান eিড়েয় চেল-- eটা eকটা
িশেখ েনবার তtt ৈবিক।'
'আর-eকটা কথা কবু ল করিছ। eiমাt েতামার সে কথা কiেত কiেত
eকটা িহেসব মেন মেন কষিছলু ম, েসo aে র িহেসব। েভেব েদেখা, বয়সটা
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যিদ anত দশটা বছর কম হত তা হেল খামকা আজ eকটা িবপদ ঘটত।
েকািলশন ঐটুk পাশ কািটেয় েগল আর িক! তবু বাে র েজায়ার uঠেছ বু েকর
মেধয্। েভেব েদেখা, সৃ ি টা আগােগাড়াi েকবল a কষার েখলা।'
ei ব'েল েচৗধু রী i হাঁটু চাপিড়েয় হাহা কের েহেস uঠেলন। eকটা কথা
তাঁর ঁশ িছল না েয, তাঁর সে েদখা করবার আেগ েসািহনী ঘnা ধের রেঙ চেঙ
eমন কের বয়স বদল কেরেছ েয সৃ ি কতর্ ােক আগােগাড়াi িদেয়েছ ঠিকেয়।
4
পেরর িদন aধয্াপক eেস েদখেলন েসািহনী েরাঁয়া-oঠা হাড়-েবর করা
eকটা kkরেক sান কিরেয় েতায়ােল িদেয় তার গা মু িছেয় িদেc।
েচৗধু রী িজgেগসা করেলন, 'ei aপয়মnটােক eত সmান েকন।'
'oেক বাঁিচেয়িছ ব'েল। পা েভেঙিছল েমাটেরর তলায় পেড়, আিম সািরেয়
তুেলিছ বয্াে জ েবঁেধ। eখন oর pাণটার মেধয্ আমারo েশয়ার আেছ।'
'েরাজ েরাজ ঐ aলু kুেনর েচহারা েদেখ মন খারাপ হেয় যােব না?'
'েচহারা েদখবার জেনয্ oেক েতা রািখ িন। মরেত মরেত oi েয o েসের
uঠেছ, eটা েদখেত আমার ভােলা লােগ। ঐ pাণীর েবঁ েচ থাকবার দরকারটা
যখন িদেন িদেন িমিটেয় িদi, তখন ধমর্কমর্ করেত ছাগলছানার গলায় দিড় েবঁ েধ
আমােক কালীতলায় েদৗড়েত হয় না। েতামােদর বােয়ালিজর লয্াবেরটিরর
কানােখাঁড়া kkর-খরেগাশ েলার জেনয্ আিম eকটা হাসপাতাল বানাব িsর
কেরিছ।'
'িমেসস মিlক, েতামােক যতi েদখিছ তাক লাগেছ।'

bdnews24.com

15 |

লয্াবেরটির

রবীndনাথ ঠাkর

'আেরা েবিশ েদখেল oটার uপশম হেব। েরবতীবাবু র খবর েদেবন
বেলিছেলন, েসটা আরm কের িদন।'
'আমার সে র সmেকর্ oেদর েযাগ আেছ। তাi oেদর ঘেরর খবর জািন।
েরবতীেক জn িদেয়i oর মা যান মারা। বরাবর o িপিসর হােত মানু ষ। oর িপিসর
আচারিন া eেকবাের িনেরট। eতটুk খুঁ ত িনেয় oঁর খুঁ তখুঁ তুিন সংসারেক aিত
কের তুলত। তাঁেক ভয় না করত eমন েলাক িছল না পিরবাের। oঁর হােত েরবতীর
েপৗ ষ েগল ছাতু হেয়। sু ল েথেক িফরেত পাঁচ িমিনট েদির হেল পঁ িচশ িমিনট
লাগত তার জবাবিদিহ করেত।'
েসিহনী বলেল, 'আিম েতা জািন পু ষরা করেব শাসন, েমেয়রা েদেব আদর,
তেবi oজন িঠক থােক।'
aধয্াপক বলেলন, 'oজন িঠক েরেখ চলা মরালগািমনীেদর ধােত েনi। oরা
eিদেক ঝুঁ কেব oিদেক ঝুঁ কেব। িকছু মেন েকােরা না িমেসস মিlক, oেদর
মেধয্o ৈদবাৎ েমেল যারা খাড়া রােখ মাথা, চেল েসাজা চােল। েযমন--'
'আর বলেত হেব না। িকn আমার মেধয্o িশকেড়র িদেক েমেয়মানু ষ যেথ
আেছ। কী েঝাঁেক েপেয়েছ েদখেছন না! েছেল-ধরা েঝাঁক। নiেল আপনােক
িবরk করেতম িক।'
'েদেখা, বার বার ঐ কথাটা েবােলা না। েজেন েরেখা আজ kােসর জেনয্
ৈতির না হেয়i চেল eেসিছ। কতর্ েবয্র গােফিল eতi ভােলা লাগেছ।'
'েবাধ হয় েমেয়-জাতটার 'পেরi আপনার িবেশষ eকটু কৃপা আেছ।'
'eকটুo aসmব নয়। িকn তার মেধয্o েতা iতরিবেশষ আেছ। যা েহাক, েস
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কথাটা পের হেব।'
েসািহনী েহেস বলেল, 'পের না হেলo চলেব। আপাতত েয কথাটা uেঠেছ
েশষ কের িদন। েরবতীবাবু র eত unিত হল কী কের।'
'যা হেত পারত তার তুলনায় িকছু i হয় িন। eকটা িরসেচর্র কােজ oর িবেশষ
দরকার হেয়িছল uচু পাহােড় যাবার। িঠক কেরিছল যােব বদিরকা েম। আের
সবর্নাশ! িপিসরo িছল eক িপিস, েস বু িড় মরেব েতা ম ক ঐ বদিরকারi রাsায়।
িপিস বলেল, 'আিম যতিদন েবঁেচ আিছ, পাহাড়পবর্ত চলেব না।' কােজi তখন
েথেক eকমেন যা কামনা করিছ েস মু খ ফু েট বলবার নয়। থাk েস কথা।'
'িকn ধু িপিসমােদর েদাষ িদেল চলেব েকন। মােয়র লাল ভাiেপােদর
হাড় বু িঝ েকােনা কােল পাকেব না।'
'েস েতা পূ েবর্i বেলিছ। েম য়ািকর্ রেkর মেধয্ হাmা িন জািগেয় েতােল,
হতবু িd হেয় যায় বৎসরা। আফেসােসর কথা কী আর বলব। e েতা হল নmর
oয়ান। তার পের েরবতী যখন সরকােরর বৃ িt িনেয় েকিmbেজ যােব িsর হল,
আবার eেস পড়ল েসi িপিসমা হাu হাu শেb। তার িব াস, o চেলেছ
েমমসােহব িবেয় করেত। আিম বললু ম, নাহয় করল িবেয়। সবর্নাশ, কথাটা
আnােজ িছল, eবার েযন পাকা েদখা হেয় েগল। িপিস বলেল, 'েছেল যিদ
িবেলেত যায় তা হেলগলায় দিড় িদেয় মরব।' েকাn েদবতার েদাহাi পাড়েল
পাকােনা হেব দিড়টা নািsক আিম জািন েন, তাi দিড়টা বাজাের িমলল না।
েরবতীেক খু ব খািনকটা গাল িদলু ম, বললু ম sুিপড, বললু ম ডাn, বললু ম
imেবসীল। বয্স, ঐখােনi খতম। েরবু eখন ভারতীয় ঘািনেত েফাঁটা েফাঁটা েতল
েবর করেছন।'
েসািহনী aিsর হেয় বেল uঠল, 'েদয়ােল মাথা ঠু েক মরেত iেc করেছ।
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eকটা েমেয় েরবতীেক তিলেয় িদেয়েছ, আর-eকটা েমেয় তােক েটেন তুলেব
ডাঙায়, ei আমার পণ রiল।'
'প কথা বিল ময্াডাম। জােনায়ার েলােক িশেঙ ধের তিলেয় েদবার হাত
েতামার পাকা-- েলেজ ধের তােদর uপের েতালবার হাত েতমন রs হয় িন। তা
eখন েথেক aভয্াসটা
েহাক। eকটা কথা িজjাসা কির, সায়ােn eত
uৎসাহ েতামার eল েকাথা েথেক।'
'সকল রকম সায়ােni সারা জীবন আমার sামীর মন িছল েমেত। তাঁর েনশা
িছল বমর্া চু ট আর লয্াবেরটির। আমােক চু ট ধিরেয় pায় বিমর্জ েমেয় বািনেয়
তুেলিছেলন। েছেড় িদলু ম, েদখলু ম পু ষেদর েচােখ খটকা লােগ। তাঁর আর-eক
েনশা আমার uপর িদেয় জিমেয়িছেলন। পু ষরা েমেয়েদর মজায় েবাকা বািনেয়,
uিন আমােক মিজেয়িছেলন িবেদয্ িদেয় িদনরাত। েদখু ন েচৗধু রীমশায়, sামীর
বর্লতা stীর কােছ ঢাকা থােক না, িকn আিম oঁর মেধয্ েকােনাখােন খাদ েদখেত
পাi িন। কােছ েথেক যখন েদখতুম, েদেখিছ uিন বেড়া; আজ ের েথেক
েদখিছ, েদিখ uিন আেরা বেড়া।'
েচৗধু রী িজgেগসা করেলন, 'েকানখােন সব েচেয় তাঁেক বেড়া েঠকেছ।'
'বলব? uিন িবdান বেল নয়। িবদয্ার 'পের oঁর িন াম ভিk িছল ব'েল। uিন
eকটা পু েজার আেলা পু েজার হাoয়ার মেধয্ িছেলন। আমরা েমেয়রা েদখবারেছাঁবার মেতা িজিনস না েপেল পু েজা করবার পথ পাi েন। তাঁর ei লয্াবেরটির
আমার পু েজার েদবতা হেয়েছ। iেc কের eখােন মােঝ মােঝ ধূ পধু েনা jািলেয়
শাঁখঘnা বাজাi। ভয় কির আমার sামীর ঘৃ ণােক। তাঁর ৈদিনক যখন পু েজা িছল,
ei-সব যntতnt িঘের জমত কেলেজর ছােtরা, িশkা িনত তাঁর কাছ েথেক, আর
আিমo বেস েযতুম।''
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'েছেল েলা সায়ােn মন িদেত পারত িক।'
'যারা পারত তােদরi বাছাi হেয় েযত। eমন-সব েছেল েদেখিছ যারা
সতয্কার ৈবরাগী। আবার েদেখিছ েকu েকu েনাট েনবার ছেল eেকবাের পােশর
িঠকানায় িচিঠ িলেখ সািহতয্চচর্া করত।'
'েকমন লাগত?'
'সিতয্ কথা বলব? খারাপ লাগত না। sামী চেল েযেতন কােজ, ভাবু কেদর
মন আেশপােশ ঘু র ঘু র করত।'
'িকছু মেন েকােরা না, আিম সাiকলিজ sািড কের থািক। িজgেগসা কির,
oরা িকছু ফল েপত িক।'
'বলেত iেc কের না, েনাংরা আিম। -চার জেনর সে জানােশানা হেয়েছ
যােদর কথা মেন পড়েল আজo মেনর মেধয্ মু চিড়েয় ধের।'
' -চার জন?'
'মন েয েলাভী, মাংসমjার নীেচ েলােভর চাপা আ ন েস লু িকেয় েরেখ
েদয়, েখাঁচা েপেল jেল oেঠ। আিম েতা েগাড়ােতi নাম ডু িবেয়িছ, সিতয্ কথা
বলেত আমার বােধ না। আজn তপিsনী নi আমরা। ভড়ং করেত করেত pাণ
েবিরেয় েগল েমেয়েদর। েdৗপদীknীেদর েসেজ বসেত হয় সীতাসািবtী। eকটা
কথা বিল আপনােক েচৗধু রীমশায়, মেন রাখেবন, েছেলেবলা েথেক ভােলামnেবাধ আমার s িছল না। েকােনা
আমায় তা িশkা েদন িন। তাi মেnর
মােঝ আিম ঝাঁপ িদেয়িছ সহেজ, পারo হেয় েগিছ সহেজ। গােয় আমার দাগ
েলেগেছ িকn মেন ছাপ লােগ িন। িকছু আমােক আঁকেড় ধরেত পাের িন। যাi
েহাক, িতিন যাবার পেথ তাঁর িচতার আ েন আমার আসিkেত আ ন লািগেয়
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িদেয়েছন, জমা পাপ eেক eেক jেল যােc। ei লয্াবেরটিরেতi jলেছ েসi
েহােমর আ ন।'
'bয্ােভা, সিতয্ কথা বলেত কী সাহস েতামার।'
'সিতয্ কথা বিলেয় েনবার েলাক থাকেল বলা সহজ হয়। আপিন েয খু ব
সহজ, খু ব সিতয্।'
'েদেখা, ঐ েয িচিঠ িলিখেয় েছেল েলা েতামার pসাদ েপেয়িছল, তারা িক
eখেনা আনােগানা কের।'
'েসi কেরi েতা তারা মু েছ িদেয়েছ আমার মেনর ময়লা। েদখলু ম, জু টেছ
তারা আমার েচকবiেয়র িদেক লk কের। েভেবিছল েমেয়মানু েষর েমাহ মরেত
চায় না, ভােলাবাসার িসঁেধর গতর্ িদেয় েপৗঁছেব তােদর হাত আমার টাকার
িসnু েক। eত রস আমার েনi,তারা তা জানত না। আমার কেনা পা ািব মন।
আিম সমােজর আiনকানু ন ভািসেয় িদেত পাির েদেহর টােন প'েড়, িকn pাণ
েগেলo েবiমািন করেত পারব না। আমার লয্াবেরটিরর eক পয়সাo তারা খসােত
পাের িন। আমার pাণ শk পাথর হেয় েচেপ আেছ আমার েদবতার ভা ােরর
dার। oেদর সাধয্ েনi েস পাথর গলােব। আমােক িযিন েবেছ eেনিছেলন িতিন
ভুল কেরন িন।'
'তাঁেক আিম pণাম কির, আর পাi যিদ েসi েছেল েলার কান মেল িদi।'
িবদায় েনবার আেগ aধয্াপক eকবার লয্াবেরটিরটা ঘু ের eেলন েসািহনীেক
সে িনেয়। বলেলন, 'eখােনi েমেয়িলবু িdর েচালাi হেয় েগেছ, aপেদবতার
গাদ েগেছ েনেম, েবিরেয় eেসেছ খাঁিট িsিরট।'
েসািহনী বলেল, 'যা বলু ন, মন েথেক ভয় যায় না। েমেয়িলবু িd িবধাতার আিদ
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সৃ ি । যখন বয়স al থােক মেনর েজার থােক, তখন েস লু িকেয় থােক
েঝােপঝােপ, েযi রk আেস ঠা া হেয়, েবিরেয় আেসন সনাতনী িপিসমা। তার
আেগi আমার মরবার iেc রiল।'
aধয্াপক বলেলন, 'ভয় েনi েতামার, আিম বলিছ তুিম সjােন মরেব।'
5
সাদা শািড় পের মাথায় কাঁচাপাকা চুেল পাuডার েমেখ েসািহনী মু েখর uপর
eকিট িচ সািttক আভা েমেজ তুলেল। েমেয়েক িনেয় েমাটরলে কের
uপিsত হল েবাটািনকােল। তােক পিরেয়েছ নীলেচ সবু জ েবনারসী শািড়, িভতর
েথেক েদখা যায় বসnী রেঙর কাঁচুিল। কপােল তার k েমর েফাঁটা, সূ k eকটু
কাজেলর েরখা েচােখ, কাঁেধর কােছ ঝু েলপড়া cকরা েখাঁপা, পােয় কােলা
চামড়ার 'পের লাল মখমেলর কাজ-করা সয্াে ল।
েয আকাশিনম বীিথকার তলায় েরবতী রিববার কাটায় আেগ থাকেত সংবাদ
িনেয় েসািহনী েসiখােনi eেস তােক ধরেল। pণাম করেল eেকবাের তার পােয়
মাথা েরেখ। িবষয় বয্s হেয় uঠল েরবতী।
েসািহনী বলেল, 'িকছু মেন েকােরা না বাবা, তুিম bাhেণর েছেল, আিম ছিtর
েমেয়। েচৗধু রীমশােয়র কােছ আমার কথা েন থাকেব।'
' েনিছ। িকn eখােন আপনােক বসাব েকাথায়।'
'ei-েয রেয়েছ সবু জ তাজা ঘাস, eমন আসন েকাথায় পাoয়া যায়। ভাবছ
েবাধ হয়, eখােন আিম কী করেত eেসিছ। eেসিছ আমার bত udযাপন করেত।
েতামার মেতা bাhণ েতা খুঁ েজ পাব না।'
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েরবতী আ যর্ হেয় বলেল, 'আমার মেতা bাhণ?'
'তা না েতা কী। আমার
বেলেছন, eখনকার কােলর সবেসরা েয িবদয্া
তােতi যাঁর দখল িতিনi েসরা bাhণ।'
েরবতী apsত হেয় বলেল, 'আমার বাবা করেতন যজনযাজন, আিম মntতnt
িকছু i জািন েন।'
'বল কী, তুিম েয-মnt িশেখছ েসi মেnt জগৎ হেয়েছ মানু েষর বশ। তুিম
ভাবছ েমেয়মানু েষর মু েখ e-সব কথা eল েকাথা েথেক। েপেয়িছ পু েষর মেতা
পু েষর মু খ েথেক। িতিন আমার sামী। েযখােন তাঁর সাধনার পীঠsান িছল, কথা
দাo বাবা, েসখােন েতামােক েযেত হেব।'
'কাল সকােল আমার ছু িট আেছ, যাব।'
'েতামার েদখিছ গাছপালার শখ। বেড়া আনn হল। গাছপালার েখাঁেজ আমার
sামী িগেয়িছেলন বমর্ায়, আিম তাঁর স ছািড় িন।'
স ছােড় িন িকn সায়ােnর চচর্ায় নয়। িনেজর িভতর েথেক েয গাদ uঠত
ফু েট, sামীর চিরেtর মেধয্o েসটা aনু মান না কের থাকেত পারত না। সেnেহর
সংsার িছল oর আঁেত আঁেত। eকসমেয় নnিকেশােরর যখন তর পীড়া
হেয়িছল, িতিন stীেক বেলিছেলন, 'মরবার eকমাt আরাম ei েয, েসখান েথেক
তুিম আমােক খুঁ েজ েবর কের িফিরেয় আনেত পারেব না।'
েসািহনী বলেল, 'সে েযেত পাির েতা।'
নnিকেশার েহেস বলেলন, 'সবর্নাশ!'
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েসািহনী েরবতীেক বলেল, 'বমর্া েথেক আসবার সময় eেনিছলু ম eক গােছর
চারা। বিমর্জরা তােক বেল েkাষাiটািনেয় ্। চমৎকার ফু েলর েশাভা-- িকn
িকছু েতi বাঁচােত পারলু ম না।'
আজi সকােল sামীর লাiেbির েঘঁ েট e নাম েসািহনী pথম েবর কেরেছ।
গাছটা েচােখo েদেখ িন। িবদয্ার জাল েফেল িবdানেক টানেত চায়।
aবাক হল েরবতী। িজgেগসা করেল, 'eর লািটন নামটা িক জােনন।'
েসািহনী aনায়ােস বেল িদেল, 'তােক বেল িমেলিটয়া।'
বলেল, 'আমার sামী সহেজ িকছু মানেতন না, তবু তাঁর eকটা anিব াস
িছল ফেল ফু েল pকৃিতর মেধয্ যা-িকছু আেছ সু nর, েমেয়রা িবেশষ aবsায় তার
িদেক eকাn কের যিদ মন রােখ তা হেল সnানরা সু nর হেয় জnােবi। e কথা
তুিম িব াস কর িক।'
বলা বা লয্ eটা নnিকেশােরর মত নয়।
েরবতী মাথা চুলিকেয় বলেল, 'যেথািচত pমাণ েতা eখেনা জেড়া হয় িন।'
েসািহনী বলেল, 'anত eকটা pমাণ েপেয়িছ আমার আপন ঘেরi। আমার
েমেয় eমন আ যর্ প েপল েকাথা েথেক। বসেnর নানা ফু েলর েযন-- থাk,
িনেজর েচােখ েদখেলi বু ঝেত পারেব।'
েদখবার জেনয্ uৎসু ক হেয় uঠল েরবতী। নােটয্র েকােনা সর াম বািক িছল
না। েসািহনী তার রাঁধু নী বামু নেক সািজেয় eেনেছ পূ জারী বামু েনর েবেশ। পরেন
েচিল, কপােল েফাঁটািতলক,িটিকেত ফু ল বাঁধা, েবেলর আঠায় মাজা েমাটা পiেত
গলায়। তােক েডেক বলেল, 'ঠাkর, সময় েতা হল, নীলু েক eবার েডেক িনেয়
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eেসা।'
নীলােক তার মা বিসেয় েরেখিছল sীমলে । িঠক িছল ডািল হােত েস uেঠ
আসেব, েবশ খািনকkন তােক েদখা যােব সকালেবলায় ছায়ায়-আেলায়।
iিতমেধয্ েরবতীেক েসািহনী তn তn কের েদেখ িনেত লাগল। রঙ মসৃ ণ
শয্ামবণর্, eকটু হলেদর আভা আেছ। কপাল চoড়া, চুল েলা আঙুল বু িলেয়
বু িলেয় uপের েতালা। েচাখ বেড়া নয় িকn তােত ি শিkর sc আেলা jljl
করেছ, মু েখর মেধয্ েসiেটi সকেলর েচেয় েচােখ পেড়। নীেচ মু েখর েবড়টা
েমেয়িল ধাঁেচর েমালােয়ম। েরবতীর সmেn o যত খবর েজাগাড় কেরেচ তার
মেধয্ o িবেশষ লkয্ কেরেছ eকটা কথা। েছেলেবলাকার বnু েদর oর uপের
িছল কাnাকািট-জড়ােনা েসি েমnাল ভােলাবাসা। oর মু েখ েয eকটা বর্ল মাধু যর্
িছল, তােত পু ষ বালকেদর মেন েমাহ আনেত পারত।
েসািহনীর মেন খটকা লাগল। oর িব াস, েমেয়েদর মনেক েনাঙেরর মেতা
শk কের আঁকেড় ধরার জেনয্ পু েষর ভােলা েদখেত হoয়ার দরকারi কের
না। বু িdিবেদয্টাo েগৗণ। আসল দরকার েপৗ েষর ময্াগেনিটjম। েসটা তার sায়ুর
েপশীর িভতরকার েবতার-বাতর্ ার মেতা। pকাশ েপেত থােক কামনার aকিথত
sধর্া েপ।
মেন পড়ল, িনেজর pথম বয়েসর রেসাntতার iিতহাস। o যােক েটেনিছল
িকংবা েয েটেনিছল oেক, তার না িছল প, না িছল িবদয্া, না িছল বংশেগৗরব।
িকn কী eকটা a শয্ তােপর িবিকরণ িছল যার aলkয্ সংsেশর্ সমs েদহ মন
িদেয় o তােক aতয্n কের aনু ভব কেরিছল পু ষমানু ষ ব'েল; নীলার জীবেন
কখন eকসমেয় েসi aিনবাযর্ আেলাড়েনর আরm হেব ei ভাবনা তােক িsর
থাকেত িদত না। েযৗবেনর েশষ দশাi সকেলর েচেয় িবপেদর দশা, েসi
সময়টােত েসািহনীেক aেনকখািন ভুিলেয় েরেখিছল িনরবকাশ jােনর চচর্ায়।
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িকn ৈদবাৎ েসািহনীর মেনর জিম িছল sভাবত uবর্রা। িকn েয jান ৈনবর্য্িkক,
সব েমেয়র তার pিতটান থােক না। নীলার মেন আেলা েপৗঁছয় না।
নদীর ঘাট েথেক আেs আেs েদখা িদল নীলা। েরাd র পেড়েছ তার
কপােল তার চুেল, েবনারসী শািড়র uপের জিরর রি ঝlমl কের uঠেছ।
েরবতীর ি eকমু হূেতর্ র মেধয্ oেক বয্াp কের েদেখ িনেল। েচাখ নািমেয় িনল
পরkেণi। েছেলেবলা েথেক তার ei িশkা। েয সু nরী েমেয় মহামায়ার
মেনাহািরণী লীলা, তােক আড়াল কের েরেখেছ িপিসর তজর্নী। তাi যখন সু েযাগ
ঘেট তখন ি র aমৃ ত oেক তাড়াতািড় eক চুমু েক িগলেত হয়।
মেন মেন েরবতীেক িধkার িদেয় েসািহনী বলেল, 'েদেখা েদেখা, eকবার
েচেয় েদেখা।'
েরবতী চমেক uেঠ েচাখ তুেল চাiেল।
েসািহনী বলেল, 'েদেখা েতা ডkর aব সায়াn, oর শািড়র রেঙর সে
পাতার রেঙর কী চমৎকার িমল হেয়েছ।'
েরবতী সসংেকােচ বলেল, 'চমৎকার!'
েসািহনী মেন মেন বলেল, 'নাঃ আর পারা েগল না!' আবার বলেল, 'িভতের
বসnী রঙ uিক মারেছ, uপের সbেজ নীল। েকাn ফু েলর সে েমেল বেলা
েদিখ।'
uৎসাহ েপেয় েরবতী ভােলা কেরi েদখেল। বলেল, 'eকটা ফু ল মেন
পড়েছ িকn uপেরর আবরণটা িঠক নীল নয়, bাuন।'
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'েকাn ফু ল বেলা েতা।'
েরবতী বলেল, 'েমিলনা।'
'o বু েঝিছ। তার পাঁচিট পাপিড়, eকিট ujjল হলেদ, বািক চারেট শয্ামবণর্।'
েরবতী আ যর্ হেয় েগল। বলেল, 'eত কের ফু েলর পিরচয় জানেলন কী
কের।'
েসািহনী েহেস বলেল, 'জানা uিচত হয় িন বাবা। পু েজার সািজর বাiেরর ফু ল
আমােদর কােছ পরপু ষ বলেলi হয়।'
ডািল হােত eল ধীের ধীের নীলা। মা বলেল, 'জড়সড় হেয় দাঁিড়েয় রiিল
েকন। পা ছুঁ েয় pণাম কর।'
'থাk থাk' ব'েল েরবতী aিsর হেয় uঠল। েরবতী আসন কের বেসিছল, পা
খুঁ েজ েবর করেত নীলােক eকটু হাতড়ােত হল। িশuের uঠল েরবতীর সমs
শরীর। ডািলেত িছল লর্ভ-জাতীয় aিকর্ েডর ম ির, েপার থালায় িছল বাদােমর
তিk, েপsার বরিফ, চndপু িল, kীেরর ছাঁচ, মালাiেয়র বরিফ, েচৗেকা কের কাটা
কাটা ভাপা দi।
বলেল, 'e-সমsi ৈতির নীলার িনেজর হােত।'
সmূ ণর্ িমেথয্ কথা। e-সব কােজ নীলার না িছল হাত, না িছল মন।
েসািহনী বলেল, 'eকটু মু েখ িদেত হয় বাবা, ঘের ৈতির েতামারi uেdেশ।''
ফরমােশ ৈতির বেড়াবাজােরর eক েচনা েদাকােন।
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েরবতী হাত েজাড় কের বলেল, 'e সমেয় খাoয়া আমার aভয্াস নয়। বরং
aনু মিত কেরন যিদ বাসায় িনেয় যাi।'
েসািহনী বলেল, 'েসi ভােলা। aনু েরাধ কের খাoয়ােনা আমার sামীর আiেন
বারণ। িতিন বলেতন, মানু ষ েতা aজগেরর জাত নয়।'
eকটা বেড়া িটিফন-কয্ািরয়ের থােক থােক েসািহনী খাবার সািজেয় িদেল।
নীলােক বলল,'েদ েতা মা, সািজেত ফু ল িল ভােলা কের সািজেয়। eক জােতর
সে আর-eক জাত িমিশেয় িদস েন েযন। আর েতার েখাঁপা িঘের ঐ েয িসেlর
মাল জিড়েয়িছস, oটা েপেত িদস ফু ল িলর uপের।'
িবjানীর েচােখ আটর্িপপাসু র ি uঠল uৎসু ক হেয়। e েয pাকৃত জগেতর
মাপ-oজেনর বাiেরকার িজিনস। নানা রেঙর ফু ল িলর মেধয্ নীলার সু ঠাম আঙুল
সাজাবার লয় েরেখ নানা ভি েত চলিছল-- েরবতীর েচাখ েফরােনা দায় হল।
মােঝ মােঝ নীলার মু েখর িদেক তািকেয় িনিcল। eক িদেক েসi মু েখর সীমানা
িদেয়েছ চুিনমু েkাপাnার-িমেশালকরা eকহারা হার জড়ােনা চুেলর indধনু , আরeক িদেক বসnীরঙা কাঁচুিলর uিcত রাঙা পাড়িট। েসািহনী িম াn সাজািcল
িকn oর eকটা তৃতীয় েনt আেছ েযন। সামেন েয eকটা জা চলিছল েস oর
লkয্ eড়ায় িন।
িনেজর sামীর aিভjতা aনু সাের েসািহনীর ধারণা িছল িবদয্াসাধনার েবড়ােদoয়া েখত েয-েস েগা র চরবার েখত নয়। আজ আভাস েপল েবড়া সকেলর
পেk সমান ঘন নয়। েসটা ভােলা লাগল না।
6
পেরর িদন েসািহনী aধয্াপকেক েডেক পাঠােল। বলেল, 'িনেজর গরেজ
আপনােক েডেক eেন িমিছিমিছ ক িদi। হয়েতা কােজর kিতo কির।'
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'েদাহাi েতামার, আেরা-eকটু ঘন ঘন েডেকা। দরকার থােক েতা ভােলা, না
থােক েতা আেরা ভােলা।'
'আপিন জােনন, দামী যnt সংgেহর েনশায় আমার sামীর কা াকা jান
থাকত না। মিনবেদর ফাঁিক িদেতন ei িন াম েলােভ। সমs eিসয়ার মেধয্ eমন
লয্াবেরটির েকাথাo পাoয়া যােব না, ei েজদ তাঁর মেতা আমােকo েপেয়
বেসিছল। ei েজেদi আমােক বাঁিচেয় েরেখিছল, নiেল আমার েমােদা রk
গাঁিজেয় uেঠ uপিচেয় পড়ত চার িদেক। েদখু ন েচৗধু রীমশায়, িনেজর sভােবর
মেধয্ মnটা যা েলপিটেয় থােক েসটা যাঁর কােছ aসংেকােচ বলেত পাির আপিন
আমার েসi বnু । িনেজর কলে র িদকটা েদখাবার েখালসা দরজা েপেল মন হাঁফ
েছেড় বাঁেচ।'
েচৗধু রী বলেলন, 'যারা সmূ ণটর্ া েদখেত পায় তােদর কােছ সতয্েক চাপা
েদবার দরকার কের না। আধা সতয্i লjার িজিনস। পু েরাপু ির েদখার ধাত
আমােদর, আমরা িবjানী।'
'িতিন বলেতন, মানু ষ pাণপেণ pাণ বাঁচােত চায় িকn pাণ েতা বাঁেচ না।
েসiজেনয্ বাঁচবার শখ েমটাবার জেনয্ eমন িকছু েক েস খুঁ েজ েবড়ায় যা pােণর
েচেয় aেনক েবিশ। েসi লর্ভ িজিনসেক িতিন েপেয়েছন তাঁর লয্াবেরটিরেত।
eেক যিদ আিম বাঁিচেয় রাখেত না পাির তা হেলi তাঁেক চরম কের মারব
sামীঘািতনী হেয়। আিম eর রkক চাi, তাi খুঁ জিছলু ম েরবতীেক।'
'েচ া কের েদখেল?'
ঁ েব না।'
'েদেখিছ, হােত হােত ফল পাবার আশা আেছ, িকn েশষ পযর্n িটক
'েকন।'
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'oঁর িপিসমা েযমিন নেবন েরবতীেক েটেনিছ কােছ, aমিন তাঁেক েছাঁ
েমের িনেয় যাবার জেনয্ ছু েট আসেবন। ভাবেবন, আমার েমেয়র সে oঁর িবেয়
েদবার ফাঁদ েপেতিছ।'
'েদাষ কী, হেল েতা ভােলাi হত। িকn তুিম েয বেলিছেল, েবজােত েমেয়র
িবেয় েদেব না।'
'তখেনা আপনার মন জানতুম না, তাi িমেথয্ কথা বেলিছলু ম। খু বi
েচেয়িছলু ম। িকn েছেড়িছ েসi মতলব।'
'েকন।'
'বু ঝেত েপেরিছ, o ভাঙনধরােনা েমেয়। oর হােত যা পড়েব তা আs
থাকেব না।'
'িকn o েতা েতামারi েমেয়।'
'আমারi েমেয় েতা বেট, তাi েতা oেক আঁেতর িভতর েথেকi িচিন।'
aধয্াপক বলেলন, 'িকn e কথা ভুলেল চলেব েকন েয, েমেয়রা পু েষর
inিsেরশন জাগােত পাের।'
'আমার সবi জানা আেছ। পু েষর েখারােক আিমষ পযর্n ভােলাi চেল
িকn মদ ধরােলi সবর্নাশ। আমার েমেয়িট মেদর পাt, কানায় কানায় ভরা।'
'তা হেল কী করেত চাo বেলা।'
'আমার লয্াবেরটির দান করেত চাi পাবিলকেক।'
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'েতামার eকমাt েমেয়েক eিড়েয় িদেয়?'
'েমেয়েক? oেক দান করেল েস দান েপৗঁছেব েকাn রসাতেল কী কের
জানব। আমার াs সmিtর েpিসেডn কের েদব েরবতীেক। তােত েতা িপিসর
আপিt হেত পারেব না?'
'েমেয়েদর আপিtর যু িk যিদ ধরেতi পারব তা হেল পু ষ হেয় জnােত
েগলু ম েকন। িকn eকটা কথা বু ঝেত পারিছ েন, oেক যিদ জামাi না করেব তা
হেল েpিসেডn করেত চাo েকন।'
' ধু যnt েলা িনেয় কী হেব। মানু ষ চাi oেদর pাণ িদেত। আর-eকটা কথা
ei, আমার sামীর মৃ তুয্র পর েথেক eকটাo নতুন যnt আনা হয় িন। টাকার
aভােব নয়। িকনেত হেল eকটা লkয্ ধের িকনেত হয়। খবর েজেনিছ, েরবতী
ময্াgেনিটjm িনেয় কাজ কেরেছন। েসi পেথ সংgহ eিগেয় চলু ক, যত দাম
লােগ লা k-না।'
'কী আর বলব, পু ষমানু ষ যিদ হেত েতামােক কাঁেধ কের িনেয় েনেচ
েবড়াতুম। েতামার sামী েরল-েকাmািনর টাকা চুির কেরিছেলন, তুিম চুির কের
িনেয়ছ তাঁর পু েষর মনখানা। eমন adুত কলেমর েজাড়-লাগােনা বু িd আিম
কখেনা েদিখ িন। আমারo পরামশর্ েনoয়া তুিম েয দরকার েবাধ কর, ei
আ যর্।'
'তার কারণ আপিন েয খু ব খাঁিট, িঠক কথা বলেত জােনন।'
'হাসােল তুিম। েতামােক েবিঠক কথা ব'েল ধরা পড়ব, eত বেড়া িনেরট
েবাকা আিম নi। তা হেল লাগা যাক eবার, িজিনসপt ফদর্ করা, দর যাচাi করা,
ভােলা uিকল েডেক েতামার st িবচার করা, আদনকানু ন েবঁ েধ েদoয়া iতয্ািদ
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aেনক হা ামা আেছ।'
'e-সব দায় িকn আপনারi।'
'েসটা হেব নামমাt। েবশ ভােলা কেরi জান, যা তুিম বলােব তাi বলব, যা
করােব তাi করব। আমার লাভটা ei েবলা েদখা হেব েতামার সে । েতামােক
েয কী চেk েদেখিছ তুিম েতা জান না।'
েসািহনী েচৗিক েথেক uেঠ eেস ধাঁ কের eক হােত েচৗধু রীর গলা জিড়েয়
ধের গােল চুেমা েখেয় চট্ কের সের েগল, ভােলামানু েষর মেতা বসল িগেয়
েচৗিকেত।
'ঐ ের সবর্নােশর

হল েদখিছ।'

'েস ভয় যিদ eকটুo থাকত তা হেল কােছo eগতুম না। e বরাd আপনার
জু টেব মােঝ মােঝ।'
'িঠক বলছ?'
'িঠকi বলিছ। আমার eেত খরচ েনi, আপনারo েয েবিশ িকছু পাoনা
আেছ, মু েখর ভাব েদেখ তা েবাধ হেc না।''
'aথর্াৎ বলেত চাo, e হেc মরা কােঠ কাঠেঠাকরার েঠাকর েদoয়া। -চললু ম uিকলবািড়েত।'
'কাল eকবার আসেবন e পাড়ােত।'
'েকন, কী করেত।'
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'েরবতীর মেন দম িদেত।'
'আর িনেজর মনটা খু iেয় বসেত।'
'মন িক আপনার eকলারi আেছ।'
'েতামার মেনর িকছু বািক আেছ নািক।'
'uিc aেনক পেড় আেছ।'
'তােত eখেনা aেনক বাঁদর নাচােনা চলেব।'
7
তার পরিদেন েরবতী লয্াবেরটিরেত িনিদর্ সমেয়র anত িবশ িমিনট আেগ
eেসi uপিsত। েসািহনী psত িছল না, আটেপৗের কাপেড়i তাড়াতািড় চেল
eল ঘের। েরবতী বু ঝেত পারেল গলদ হেয়েছ। বলেল, 'আমার ঘিড়টা িঠক চলেছ
না েদখিছ।' েসািহনী সংেkেপ বলেল, 'িন য়।' eকসময় eকটু কী শb েন
েরবতী মেন মেন চমেক uেঠ দরজার িদেক তাকােল। সু খন েবহারাটা gাসেকেসর
চািব িনেয় eল ঘের।
েসািহনী িজgেগসা করেল, 'eক েপয়ালা চা আিনেয় েদব িক।'
েরবতী ভাবেল বলা uিচত, হাঁ। বলেল, 'েদাষ কী।'
o েবচারার চা aভয্াস েনi, সিদর্ র আভাস িদেল েবলপাতািসd গরম জল
েখেয় থােক। মেন মেন িব াস িছল sয়ং নীলা আসেব েপয়ালা হােত।
েসািহনী িজgেগসা করেল, 'তুিম িক কড়া চা খাo।'
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o ফs কের বেল বসল, 'হাঁ।'
ভাবেল e েkেt হাঁ বলাটাi পাকা দsর। eল চা, েসটা কড়া সেnহ েনi।
কািলর মেতা রঙ, িনেমর মেতা িতেতা। চা আনেল মু সলমান খানসামা। eটাo
oেক পরীkা করবার জেনয্। আপিt করেত oর মু েখ কথা সরল না। ei সংেকাচ
ভােলা লাগল না েসািহনীর। খানসামােক বলেল, 'চা-টা েঢেল দাo-না েমাবারক,
ঠা া হেয় েগল েয।'
খানসামার হােতর পিরেবশন-pতয্াশায় েরবতী িবশ িমিনট আেগ eখােন
আেস িন।
কী ঃেখ েয মু েখ চামচ uঠিছল anযর্ামীi জানিছেলন, আর জানিছল
েসািহনী। হাজার েহাক েমেয়মানু ষ, গর্িত েদেখ বলেল, 'o েপয়ালাটা থাk। ধ
েঢেল িদিc, তার সে িকছু ফল েখেয় নাo। সকাল সকাল eেসছ, েবাধ হয় িকছু
েখেয় আসা হয় িন।' কথাটা সতয্। েরবতী েভেবিছল আজo েসi েবাটািনকােলর
পু নরাবৃ িt হেব। কাছ িদেয়o েগল না, মু েখ রেয় েগল কড়া চােয়র িতেতা sাদ
আর মেন রেয়েছ আশাভে র িতেতা aিভjতা।
eমন সমেয় pেবশ করেলন aধয্াপক; ঘের ঢু েকi েরবতীর িপঠ চাপিড়েয়
বলেলন, 'কী ের হল কী, সব েয eেকবাের ঠা া িহম। খু kর মেতা বেস বেস ধ
খািcস ঢেক ঢক। চার িদেক যা েদখিছস eিক েখাকাবাবু র েখলনার েদাকান।
যােদর েচাখ আেছ তারা েদেখেছ, মহাকােলর েচলারা eiখােন আেস তা বনৃ তয্
করেত।'
'আহা েকন বকেছন। না েখেয়i o েবিরেয়িছল আজ সকােল। eল যখন,
তখন েদখলু ম মু খ েযন কেনা।'
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'ঐ ের িপিসমা িদ েসেক । eক িপিসমা েদেব eক গােল চাপড়, আর-eক
িপিসমা েদেব aনয্ গােল চুেমা। মাঝখােন প'েড় েছেলটা যােব িভেজ কাদা হেয়।
আসল কথা কী জান, লkী যখন আপিন েসেধ আেসন েচােখ পেড়ন না; যারা
সাত মু lুক ঘু ের তাঁেক খুঁ েজ েবর কের, ধরা েদন িতিন তােদরi কােছ। না-েচেয়
পাoয়ার মেতা না-পাoয়ার আর রাsা েনi। আcা বেলা েদিখ িমেসস-- র েহাক
েগ ছাi িমেসস, আিম ডাকবi েতামােক েসািহনী ব'েল, eেত তুিম রাগi কর
আর যাi কর।'
'মরণ আমার, রাগ করেত যাব েকন। ডাkন আমােক েসািহনী ব'েল, সু িহ
বলেল আমার কান জু িড়েয় যােব।
'েগাপন কথাটা pকাশ কেরi বিল। েতামার ঐ েসািহনী নামিটর সে আরeকিট শেbর িমল আেছ, বেড়া খাঁিট তার aথর্। সকােল ঘু ম েথেক uেঠi িহিন
িহিন িকিন িকিন রেব ঐ িট শb িমিলেয় মেন মেন খ িন বাজােত থািক।'
'েকিমিsর িরসেচর্ িমল করা আপনার aভয্াস আেছ, oটা তারi eকটা
েফঁ কড়া।'
'িমল করেত িগেয় মেরo aেনক েলাক। েবিশ ঘাঁটাঘাঁিট করেত েনi-েঘারতর দাহয্ পদাথর্।'
ei ব'েল হাঃ হাঃ শেb ucহাসয্ কের uঠেলন।
'নাঃ, ঐ েছাকরাটার সামেন e-সব কথার আেলাচনা করেত েনi। বা েদর
কারখানায় আজ পযর্n o aয্ােpিnিস
কের িন। িপিসমার আঁচল oেক
আগেল আেছ, েস আঁচল নnকmবািsbl।'
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েরবতীর েমেয়িল মু খ লাল হেয় uঠিছল।
'েসািহনী, আিম েতামােক িজgেগসা করেত যািcলু ম, আজ সকােল তুিম িক
oেক আিফম খাiেয় িদেয়িছেল। aমন িঝিমেয় পড়েছ েকন।'
'খাiেয় যিদ থািক েসটা না েজেন।'
'েরবু , oঠ্ বলিছ oঠ্। েমেয়েদর কােছ aমন মু খেচারা হেয় থাকেত েনi।
oেত oেদর আsধর্া েবেড় যায়। oরা েতা বয্ােমার মেতা পু েষর বর্লতা খুঁ েজ
েবড়ায়, িছd েপেলi েটmােরচর চিড়েয় েদয়
ক'ের। সাবেজkটা জানা
আেছ, েছেল েলােক সাবধান করেত হয়। আমার মেতা যারা ঘা েখেয়েছ, মের
িন, তােদর কাছ েথেকi পাঠ িনেত হয়। েরবু , িকছু মেন কিরস েন বাবা। যারা কথা
কয় না, চুপ কের থােক, তারাi সব েচেয় ভয়ংকর। চl েদিখ, েতােক eকবার
ঘু িরেয় িনেয় আিস। ঐ েদখ্ েটা গয্ালভােনািমটর,eেকবাের হাল কায়দার। ei
েদখ্ হাi ভয্াkয়ম পm্ , আর eটা মাiেkােফােটািমটার, e েছেল-পাস-করাবার
কলার েভলা নয়। eকবার eখােন আসন েগেড় েবাস েদিখ। েসi েতামার
টাকপড়া মাথার েpােফসর-- নাম করেত চাi েন-- েদিখ েকমন তার মু খ চুন হেয়
না যায়। আমার ছাt হেয় যখন তুi িবেদয্
করিল আিম েতােক বিল িন িক,
েতার নােকর সামেন ঝু লেছ যােক কথায় বেল 'ভিবষয্ৎ'। েহলােফলা কের
েসটােক েফাঁপরা কের িদস েন েযন। েতার জীবনীর pথম চয্াpটােরর eক েকােণ
আমার নামটাo েছােটা akের েলখা যিদ থােক, েসটা হেব আমার মs
দিkণা।'
েদখেত েদখেত িবjানী েজেগ uঠল। jেল uঠল তার i েচাখ। েচহারাটা
eেকবাের িভতর েথেক েগল বদেল। মু g হেয় েসািহনী বলেল, 'েতামােক েযেকu জােন তারা সকেলi েতামার eত বেড়া unিতর আশা কের যা pিতিদেনর
িজিনস নয়, যা িচরিদেনর। িকn আশা যতi বেড়া, ততi বেড়া তার বাধা িভতের
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বাiের।'
aধয্াপক েরবতীর িপেঠ আর-eকবার িদেল eকটা মs চাপড়। ঝnঝn কের
uঠল তার িশরদাঁড়া। েচৗধু রী তাঁর মs ভারী গলায় বলেলন, 'েদখ্ েরবু , েয মহৎ
ভিবষয্েতর বাহন হoয়া uিচত িছল ঐরাবত, কৃপণ বতর্ মান চািপেয় েদয় তােক
েগা র গািড়েত, কাদায় পেড় থােক েস aহল হেয়। নছ, েসািহনী, সু িহ? -- না
না ভয় েনi, িপেঠ চাপড় মারব না। বেলা সিতয্ ক'ের কথাটা আিম েকমন িছেয়
বেলিছ।'
'চমৎকার।'
'oটা িলেখ েরেখা েতামার ডায়ািরেত।'
'তা রাখব।'
'কথাটার মােনটা বু েঝিছস েতা েরিব?'
'েবাধ হয় বু েঝিছ।'
'মেন রািখস মs pিতভার মs দািয়t। o েতা কােরা িনেজর িজিনস নয়। oর
জবাবিদিহ aনnকােলর কােছ। নছ সু িহ, নছ? কথাটা েকমন বেলিছ বেলা
েতা ভাi।'
'খু ব ভােলা বেলেছন। আেগকার িদেনর রাজা থাকেল গলা েথেক মালা খু েল-'
'তারা েতা মেরেছ সব, িকn--'
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'ঐ িকnটুk মের িন, মেন থাকেব।'
েরবতী বলেল, 'ভয় েনi, িকছু েত আমােক বর্ল করেব না।'
েসািহনীেক পা ছুঁ েয় pণাম করেত েগল। েসািহনী তাড়াতািড় আটিকেয়
িদেল।
েচৗধু রী বলেলন, 'আের করেল কী। পু ণয্কমর্ না করার েদাষ আেছ, পু ণয্কেমর্
বাধা েদoয়ার েদাষ আেরা েবিশ।'
েসািহনী বলেল, 'pণাম যিদ করেত হয় েতা ঐখােন।'-- ব'েল েবদীর uপের
বসােনা নnিকেশােরর মূ িতর্ েদিখেয় িদেল। ধূ পধু েনা jলেছ, ফু েল ভের আেছ
থালা।
বলেল, 'পাতকীেক udার করার কথা পু রােণ পেড়িছ। আমােক udার
কেরেছন ঐ মহাপু ষ। aেনক নীেচ নামেত হেয়িছল, েশষকােল তুেল বসােত
েপেরেছন-- পােশ বলেল িমেথয্ হেব, তাঁর পােয়র তলায়। িবদয্ার পেথ মানু ষেক
udার করবার দীkা িতিন আমােক িদেয় েগেছন। বেল িগেয়েছন েযন
েমেয়জামাiেয়র মর বাড়াবার জেনয্ তাঁর জীবেনর খিনেখাঁড়া রt ছাiেয়র
গাদায় হািরেয় না েফিল। বলেলন, ঐখােন েরেখ েগেলম আমার সdগিত, আর
সdগিত আমার েদেশর।'
aধয্াপক বলেলন, ' নিল েতা েরবু ? eটা হেব াs সmিt, েতােক েদoয়া
হেব তার কতৃর্t।'
েরবতী বয্s হেয় বলেল, 'কতৃর্t েনবার েযাগয্ আিম নi। আিম পারব না।'
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েসািহনী বলেল, 'পারেব না! িছ, e িক পু েষর মেতা কথা।'
েরবতী বলেল, 'আিম িচরিদন পড়া েনা কের eেসিছ, eরকম কােজর ভার
কখেনা িনi িন।'
েচৗধু রী বলেলন, 'িডম েফাটাবার আেগ কখেনা হাঁস সাঁতার েদয় িন। আজ
েতামার িডেমর েখালা ভাঙেব।'
েসািহনী বলেল, 'ভয় েনi েতামার, আিম েতামার সে সে থাকব।'
েরবতী আ s হেয় চেল েগল।
েসািহনী aধয্াপেকর মু েখর িদেক েচেয় রiল। েচৗধু রী বলেলন, 'জগেত
েবাকা aেনকরকম আেছ, পু ষ েবাকা সকল েবাকার েসরা। িকn মেন েরেখা,
দািয়t হােত না েপেল দািয়েtর েযাগয্তা জnায় না। eকেজাড়া হাত েপেয়েছ
মানু ষ তাi েস হেয়েছ মানু ষ, eকেজাড়া খু র েপেলi তার সে সে মলবার
েযাগয্ েলজ আপিন গিজেয় uঠত। তুিম িক েরবতীর হােতর বদেল খু র েদখেত
েপেয়ছ নািক।'
'না, আমার ভােলা লাগেছ না। েমেয়র হােতi যারা মানু ষ েকােনা কােল
তােদর েধ-দাঁত ভােঙ না। কপাল আমার। আপিন থাকেত আিম আর-কােরা কথা
েকন ভাবেত েগলু ম।'
'খু িশ হলু ম েন। eকটুখািন বু িঝেয় দাo কী ণ আেছ আমার।'
'েলাভ েনi আপনার eকটুo।'
'eত বেড়া িনেnর কথা! েলােভর মেতা িজিনসেক েলাভ কির েন?-- খু বi
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কির--'
মু েখর কথা েকেড় িনেয় তাঁর i গােল i চুেমা িদেয় েসািহনী সের েগল।
'েকাn খাতায় জমা হল eটা েসািহনী।'
'আপনার কােছ েয ঋণ েপেয়িছ েস েতা েশাধ করেত পাির েন, তারi সু দ
িদিc।'
'pথম িদন েপেয়িছ eকিট, আজ েপলু ম িট। েকবলi েবেড় চলেব নািক।'
'বাড়েব ৈবিক, চkবৃ িdর িনয়েম।'
8
েচৗধু রী বলেলন, 'েসািহনী, েতামার sামীর ােd েশষকােল আমােক পু ত
বািনেয় িদেল? সবর্নাশ, e িক কম দািয়t। যার aিst হাতিড়েয় পাoয়া যায় না
তােক খু িশ করা! e েতা বাঁধাদsেরর দানদিkেণ নয় েয--'
'আপিনo েতা বাঁধাদsেরর ঠাkর নন, আপিন যা করেবন েসটাi হেব
পdিত। দােনর বয্বsা ৈতির কের েরেখেছন েতা?'
'কিদন ধের ঐ কাজi কেরিছ, েদাকানবাজার কম ঘু ির িন। দানসামgী
সাজােনা হেয় েগেছ নীেচর বেড়া ঘরটােত। iহেলাকিsত আtা যারা e েলা
আtসাৎ করেব তারা েপট ভের খু িশ হেব, সেnহ েনi।'
েচৗধু রীর সে নীেচ িগেয় েসািহনী েদখেল, সায়াn-পড়ুয়া েছেলেদর জেনয্
নানা যnt, নানা মেডল, নানা দামী বi, নানা মাiেkাsেকােপর sাiড্s নানা
বােয়ালিজর নমু না। pেতয্ক সামgীর সে নাম o িঠকানা-েলখা কাডর্। আড়াiেশা
েছেলর জেনয্ েচক েলখা হেয়েছ eক বৎসেরর বৃ িtর। খরেচর জেনয্ িকছু মাt
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সংেকাচ করা হয় িন। বেড়া বেড়া ধনীেদর ােd েয bাhণিবদায় হয় তার েচেয়
eর বয্েয়র pসর aেনক েবিশ, aথচ িবেশষ কের েচােখ পেড় না eর সমােরাহ।
'পু তিবদােয়র কী দিkণা িদেত হেব, েসটা েতা আপিন ধের েদন িন।'
'আমার দিkণা েতামার খু িশ।'
'খু িশর সে সে আপনার জেনয্ েরেখিছ ei kেনািমটার। জমর্িন েথেক
আমার sামী eটা িকেনিছেলন, বরাবর তাঁর িরসেচর্র কােজ েলেগিছল।'
েচৗধু রী বলেলন, 'যা মেন আসেছ তার ভাষা েনi। বােজ কথা বলেত চাiেন,
আমার পু েতর কাজ সাথর্ক হল।'
'আর-eকিট েলাক আেছ, আজ তােক ভুলেত পাির েন-- েস আমােদর
মািনেকর িবধবা বu।'
'মািনক বলেত কােক েবাঝায়।'
'েস িছল oঁর লয্াবেরটিরর েহড িমিst। আ যর্ তার হাত িছল। aতয্n সূ k
কােজ eক চুল তার ন চ হত না, কলকbজার তtt বু েঝ িনেত তার বু িd িছল
a াn। তােক uিন aিতিনকট বnু র মেতা েদখেতন। গািড় কের িনেয় েযেতন
বেড়া বেড়া কারখানায় কাজ েদখােত। eিদেক েস িছল মাতাল, oঁর aয্ািসেsnরা
তােক েছােটােলাক ব'েল aবjা করত। uিন বলেতন, o েয ণী, তার েস ণ
বািনেয় েতালা যায় না, েস ণ খুঁ েজ িমলেব না। oঁর কােছ তার সmান
পু েরামাtায় িছল। eর েথেক বু ঝেবন েকন েয uিন আমােক েশষ পযর্n eত মান
িদেয়িছেলন। আমার মেধয্ েয মূ লয্ িতিন েদেখিছেলন তার তুলনায় েদােষর oজন
oঁর কােছ িছল খু ব সামানয্। েয জায়গায় আমার মেতা kিড়েয়-পাoয়া েমেয়েক
িতিন aসmব রকম িব াস কেরিছেলন, েস জায়গায় েস িব াস আিম েকােনািদন
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eকটুমাt ন কির িন। আজo মনpাণ িদেয় রkা করিছ। eতটা িতিন আর-কােরা
কােছ েপেতন না। েযখােন আিম িছেলম েছােটা েসখােন আিম তাঁর েচােখ পিড়
িন, েযখােন আিম িছলু ম বেড়া েসখােন িতিন আমােক পু েরা সmান িদেয়েছন।
আমার মূ লয্ যিদ তাঁর েচােখ না পড়ত তা হেল আিম েকাথায় তিলেয় েযতুম বলু ন
েতা। আিম খু ব খারাপ, িকn আিম িনেজi বলিছ আিম খু ব ভােলা, নiেল িতিন
আমােক কখেনা সহয্ করেত পারেতন না।'
'েদেখা েসািহনী, আিম aহংকার কের বলব েয আিম pথম েথেকi েজেনিছ
তুিম খু ব ভােলা। সsা দেরর ভােলা হেল কল লাগেল দাগ uঠত না।'
'যাক েগ, আমােক আর েয েলাক যা মেন ক ক-না, িতিন আমােক যা মান
িদেয়েছন, েস আজ পযর্n িটেঁ ক আেছ, আমার েশষ িদন পযর্n থাকেব।'
'েদেখা েসািহনী, েতামােক যত েদখিছ ততi জানিছ, তুিম েস জােতর সহজ
েমেয়মানু ষ নo যারা sামী নামটা নেলi গ'েল পেড়।'
'না, তা নi; আিম েদেখিছ oঁর মেধয্ শিk, pথম িদন েথেক েজেনিছ uিন
মানু ষ, আিম শাst িমিলেয় পিতbতািগির করেত বিস িন। আিম জাঁক কেরi বলিছ,
আমার মেধয্ েয রt আেছ েস eকা oঁরi ক হাের েদালবার মেতা, আর কােরা
নয়।'
eমন সময় নীলা ঘের eেস ঢু েক পড়ল। বলেল,'aধয্াপকমশায়, িকছু মেন
করেবন না, মােয়র সে িকছু কথা আেছ।'
'িকcু না মা, আিম eখন যািc লয্াবেরটিরেত। েরবতী কী রকম কাজ করেছ
েদেখ আিস েগ।'
নীলা বলেল, 'েকােনা ভয় েনi। কাজ ভােলাi চলেছ। আিম eক-eকিদন
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জানালার বাiের েথেক েদখিছ, uিন মাথা ঁেজ িলখেছন, েনাট িনেcন, কলম
কামেড় ধের ভাবেছন। আমার pেবশ িনেষধ, পােছ সার আiজােকর gািভেটশন
যায় ন'েড়। েসিদন মা কােক বলিছেলন uিন ময্াgেনিটজm িনেয় কাজ
করেছন,তাi পাশ িদেয় েকu েগেলi কাঁটা নেড় যায়, িবেশষত েমেয়রা।'
েচৗধু রী েহা েহা কের েহেস uঠেলন, বলেলন, 'মা, লয্াবেরটির িভতেরi
আেছ, ময্াgেনিটজm িনেয় কাজ চলেছi, কাঁটা যাঁরা নিড়েয় েদন তাঁেদর ভয়
করেতi হয়। িদg ম ঘটায় েয। তেব চললু ম।'
নীলা মােক বলেল, 'আমােক আর কতিদন েতামার আঁচেলর গাঁট িদেয় েবঁেধ
রাখেব। েপের uঠেব না, েকবল ঃখ পােব।'
'তুi কী করেত চাস বl।'
নীলা বলেল, 'তুিম েতা জানi েমেয়েদর জেনয্ eকটা হাiয়র sািড
মু ভেমn েখালা হেয়েছ, তুিম তােত aেনক টাকা িদেয়ছ। েসখােন আমােক েকন
কােজ লাগাo-না।'
'আমার ভয় আেছ পােছ তুi িঠকমেতা না চিলস।'
'সব চলাi বn কের েদoয়াi িক িঠক চলার রাsা।
'তা নয়, তা েতা জািন, েসi েতা আমার ভাবনা।'
'তুিম না েভেব eকবার আমােক ভাবেত দাo না। েস েতা িদেতi হেব। আিম
েতা eখন খু িক নi। তুিম ভাবছ েসi-সব পাবিলক জায়গায় নানা েলােকর যাoয়াআসা আেছ, েস eকটা িবপদ। জগৎ-সংসাের েলাকচলাচল েতা বn হেব না
েতামার খািতের। আর তােদর সে আমার জানা েনা eেকবােরi েঠিকেয় রাখেব
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েয েস আiন েতা েতামার হােত েনi।'
'জািন সব জািন, ভয় কের ভেয়র কারণ েঠিকেয় রাখেত পারব না। তা হেল
তুi oেদর হাiয়র sািড সাকর্ েল ভরিত হেত চাস?'
'হাঁ চাi।'
'আcা তাi হেব। েসখানকার পু ষ aধয্াপকেদর eেক eেক িদিব জাহাnেম
েস জািন। েকবল eকিট কথা িদেত হেব আমােক। েকােনামেতi তুi েরবতীর
কােছ েঘঁ ষেত পািব েন। আর েকােনা ছু েতােতi ঢু কিব েন তার লয্াবেরটিরেত।'
'মা, তুিম আমােক কী মেন কর েভেব পাi েন। কােছ েঘঁ ষেত যাব েতামার ঐ
খু েদ সার আiজাক িনuটেনর, eমন িচ আমার?-- মের েগেলo না।'
সংেকাচ েবাধ করেল েরবতী শরীরটােক িনেয় েযরকম আঁkবাঁk কের তারi
নকল ক'ের নীলা বলেল, 'ঐ sাiেলর পু ষেক িনেয় আমার চলেব না। েয-সব
েমেয়রা ভােলাবােস বু েড়া েখাকােদর মানু ষ করেত, oেক িজiেয় েরেখ েদoয়া
ভােলাতােদরi জেনয্। o মারবার েযাগয্ িশকারi নয়।'
'eকটু েবিশ বািড়েয় কথা বলিছস নীলা, তাi ভয় হেc oটা িঠক েতার মেনর
কথা নয়। তা েহাক, oর সmেn েতার মেনর ভাব যাi েহাক, oেক যিদ মািট
করেত চাস তা হেল েস েতার পেk ভােলা হেব না।'
'কখন েতামার কী মিজর্ িকছু i বু ঝেত পাির েন মা। oর সে আমার িবেয়
েদবার জেনয্ তুিম আমােক সািজেয় পু তুল গেড় তুেলিছেল, েস িক আিম বু ঝেত
পাির িন। েসiজেনয্i িক তুিম আমােক oর েবিশ কােছ আনােগানা করেত বারণ
করছ, পােছ, েচনােশানার েঘঁ ষ েলেগ পািলশ ন হেয় যায়।'
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'েদখ্ নীলা, আিম েতােক ব'েল িদিc েতার সে oর িবেয় িকছু েতi হেত
পারেব না।'
'তা হেল আিম যিদ েমািতগেড়র রাজkমারেক িবেয় কির?'
'icা হয় েতা কিরস।'
'সু িবেধ আেছ, তার িতনেট িবেয়, আমার দায় aেনকটা হালকা হেব, আর েস
মদ েখেয় ঢলাঢিল কের নাiটkােব-- তখন আিম aেনকটা ছু িট পাব।'
'আcা েবশ, েসi ভােলা। েরবতীর সে েতার িবেয় হেত েদব না।'
'েকন, েতামার সার আiজাক িনuটেনর বু িd আিম ঘু িলেয় েদব মেন কর?'
'েস তকর্ থাk, যা বললু ম তা মেন রািখস।'
'uিন িনেজi যিদ হয্াংলাপনা কেরন।'
'তা হেল e পাড়া তােক ছাড়েত হেব-- েতার aেn তােক মানু ষ কিরস,
েতার বােপর তহিবল েথেক eক কিড়o েস পােব না।'
'সবর্নাশ! তা হেল নমsার সার আiজাক িনuটন।'
েসিদনকার পালা সংেkেপ ei পযর্n।
9
'েচৗধু রীমশায়, আর সবi চলেছ ভােলা েকবল আমার েমেয়র ভাবনায় সু িsর
হেত পারিছ েন। o েয েকাn িদেক তাক করেত
কেরেছ বু ঝেত পারিছ েন।'
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েচৗধু রী বলেলন, 'আবার oর িদেক তাক করেছ কারা েসটাo eকটা ভাববার
কথা। হেয়েছ িক, eরi মেধয্ রেট েগেছ লয্াবেরটির রkার জেনয্ েতামার sামী
aগাধ টাকা েরেখ েগেছ। মু েখ মু েখ তার a টা েবেড়i চেলেছ। eখন রাজt
আর রাজরনয্া িনেয় বাজাের eকটা জু য়ােখলার সৃ ি হেয়েছ।'
রাজকনয্ািট মািটর দের িবেকােব তা জািন, িকn আিম েবঁেচ থাকেত রাজt
সsায় িবেকােব না।'
'িকn েলােকর আমদািন
হেয়েছ। েসিদন হঠাৎ েদিখ, আমােদরi
aধয্াপক মজু মদার oরi হাত ধের েবিরেয় eল িসেনমা েথেক। আমােক েদেখi
ঘাড় েবঁিকেয় িনল। েছেলটা ভােলা ভােলা িবষেয় বkৃতা িদেয় েবড়ায়, েদেশর
ম েলর িদেক oর বু িল খু ব সহেজ েখেল। িকn েসিদন oর বাঁকা ঘাড় েদেখ
sেদেশর জেনয্ ভাবনা হল।'
'েচৗধু রীমশায়, আগল েভেঙেছ।'
'েভেঙেছ ৈবিক। eখন ei গিরবেকi িনেজর ঘিটবািট সামলােত হেব।'
'মজু মদার-পাড়ায় মড়ক লােগ লা ক, আমার ভয় েরবতীেক িনেয়।'
েচৗধু রী বলেলন, 'আপাতত ভয় েনi। খু ব ডু েব আেছ। কাজ করেছ খু ব
চমৎকার।'
'েচৗধু রীমশায়, oর িবপদ হেc সায়ােn o যত বেড়া osাদi েহাক, তুিম
যােক েম য়ািকর্ বল েস রােজয্র o েঘার আনািড়।'
'েস কথা িঠক। oর eকবারo িটেক েদoয়া হয় িন। েছাঁয়াচ লাগেল বাঁচােনা
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শk হেব।'
'েরাজ eকবার িকn oেক আপনােক েদেখ েযেত হেব।'
'েকাথা েথেক o আবার েছাঁয়াচ না িনেয় আেস। েশষকােল e বয়েস আিম না
মির। ভয় েকােরা না, েমেয়মানু ষ যিদo, তবু o আশা কির ঠা া বু ঝেত পার। আিম
পার হেয় েগিছ eিপেডিমেকর পাড়াটা। eখন েছাঁoয়া লাগেলo েছাঁয়াচ লােগ না।
িকn eকটা মু শিকল ঘেটেছ। পর আমােক েযেত হেব জরানoয়ালায়।'
'eটাo ঠা া নািক। েমেয়মানু ষেক দয়া করেবন।'
'ঠা া নয়, আমার সতীথর্ aমূ লয্ আি িছেলন েসখানকার ডাkার। িবশপঁ িচশ
বছর pয্াকিটস কেরেছন। িকছু িবষয়সmিto জিমেয়েছন। হঠাৎ িবধবা stী আর
েছেলেমেয় েরেখ মেরেছন হাটর্েফল কের। েদনাপাoনা চুিকেয় জিমজমা েবেচ
তােদর udার কের আনেত হেব আমােক। কতিদন লাগেব িঠক জািন েন।'
'eর uপের আর কথা েনi।'
'e সংসাের কথা িকছু রi uপের েনi েসািহনী। িনভর্ েয় বেলা, যা হেবi তা
েহাক। যারা a মােন তারা ভুল কের না। আমরা সায়ািns্ রাo বিল aিনবােযর্র
eক চুল eিদক-oিদক হবার েজা েনi। যতkণ িকছু করবার থােক কেরা, যখন
েকােনামেতi পারেব না, েবােলা বাs।'
'আcা তাi ভােলা।'
'েয মজু মদারিটর কথা বললু ম,দেলর মেধয্ েস তত েবিশ মারাtক নয়। তােক
oরা দেল েটেন রােখ মান বাঁচাবার জেনয্। আর-যােদর কথা েনিছ, চাণেকয্র
মেত তােদর কাছ েথেক শত হs ের থাকেলo ভাবনার কারণ েথেক যায়।
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aয্াটিনর্ আেছ ব িবহারী, তােক আ য় করা আর aেkাপসেক জিড়েয় ধরা eকi
কথা। ধনী িবধবার তp রk ei-সব েলাক পছn কের। খবরটা েন রােখা, যিদ
িকছু করবার থােক েকােরা। সবেশেষ আমার িফলজিফটা মেন েরেখা।'
'েদখু ন েচৗধু রীমশায়, েরেখ িদন িফলজিফ। মানব না আপনার a , মানব না
আপনার কাযর্কারেণর aেমাঘ িবধান, যিদ আমার লয্াবেরটিরর 'পের কােরা হাত
পেড়। আিম পা ােবর েমেয়, আমার হােত ছু ির েখেল সহেজ। আিম খু ন করেত
পাির তা েস আমার িনেজর েমেয় েহাক, আমার জামাiপেদর uেমদার েহাক।'
oর শািড়র নীেচ িছল েকামরবn লু েকােনা। তার েথেক ধাঁ কের eক ছু ির েবর
কের আেলায় ঝলক েখিলেয় িদেয় েগল। বলেল,'িতিন আমােক েবেছ
িনেয়িছেলন-- আিম বাঙািলর েমেয় নi, ভােলাবাসা িনেয় েকবল েচােখর জল
েফেল কাnাকািট কির েন। ভােলাবাসার জেনয্ pাণ িদেত পাির, pাণ িনেত পাির।
আমার লয্াবেরটির আর আমার বু েকর কিলজা, তার মাঝখােন রেয়েছ ei ছু ির।'
েচৗধু রী বলেলন, 'eক সমেয় কিবতা িলখেত পারতুম,আজ আবার মেন হেc
হয়েতা পাির িলখেত।'
'কিবতা িলখেত হয় িলখেবন, িকn আপনার িফলজিফ িফিরেয় িনন। যা না
মানবার তােক আিম েশষ পযর্n মানব না। eকলা দাঁিড়েয় লড়ব। আর বু ক ফু িলেয়
বলব, িজতবi, িজতবi, িজতবi।'
'bয্ােভা, আিম িফিরেয় িনলু ম আমার িফলজিফটা। eখন েথেক লাগাব ঢােক
চাঁিট েতামার জয়যাtার সে সে । আপতত িকছু িদেনর জেনয্ িবদায় িনিc,
িফরেত েদির হেব না।'
আ েযর্র কথা ei েসািহনীর েচােখ জল ভের eল। বলেল, 'িকছু মেন
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করেবন না।' জিড়েয় ধরেল েচৗধু রীর গলা। বলেল, 'সংসাের েকােনা বnনi েটঁেক
না, eo মু হূতর্ কােলর জেনয্।'
ব'েলi গলা েছেড় িদেয় পােয়র কােছ প'েড় েসািহনী aধয্াপকেক pণাম
করেল।
10
খবেরর কাগেজ যােক বেল 'পিরিsিত' েসটা হঠাৎ eেস পেড়, আর আেস
দল েবঁেধ। জীবেনর কািহনী সু েখ ঃেখ িবলিmত হেয় চেল। েশষ aধয্ােয়
েকািলশন লােগ aকsাৎ, েভেঙচুের sb হেয় যায়। িবধাতা তাঁর গl গেড়ন ধীের
ধীের, গl ভােঙন eক ঘােয়।
েসািহনীর আiমা থােকন আmালায়। েসািহনী তার কাছ েথেক েটিলgাম
েপেয়েছ, 'যিদ েদখা করেত চাo শীঘ্র eেসা।'
ei আiমা তার eকমাt আtীয় েয েবঁ েচ আেছ। eরi হাত েথেক
নnিকেশার িকেন িনেয়িছেলন েসািহনীেক।
নীলােক তার মা বলেল,'তুিমo আমার সে eেসা।'
নীলা বলেল, 'েস েতা িকছু েতi হেত পাের না।'
'েকন পাের না।'
'oরা আমােক aিভনnন েদেব তারi আেয়াজন চলেছ।'
'oরা কারা।'
'জাগানী kােবর েমmররা। ভয় েপেয়া না, খু ব ভd kাব। েমmরেদর নােমর
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ফদর্ েদখেলi বু ঝেত পারেব। খু বi বাছাi করা।'
'েতামােদর uেdশয্ কী।'
's বলা শk। uেdশয্টা নােমর মেধয্i আেছ। ei নােমর তলায়
আধয্ািtক সািহিতয্ক আিটর্িsক সব মােনi খু ব গভীরভােব লু েকােনা আেছ।
নবkমারবাবু খু ব চমৎকার বয্াখয্া কের িদেয়িছেলন। oরা িঠক কেরেছ েতামার
কাছ েথেক চাঁদা িনেত আসেব।'
'িকn চাঁদা েদখিছ oঁরা িনেয় েশষ কেরেছ। তুিম েষােলা-আনাi পেড়ছ oর
হােত। িকn ei পযর্ni। আমার েযটা তয্াজয্ েসটাi oরা েপেয়েছ। আমার কাছ
েথেক আর িকছু পাবার েনi।'
'মা, eত রাগ করছ েকন। oঁরা িনঃsাথর্ভােব েদেশর uপকার করেত চান।''
'আcা েস আেলাচনা থাk। eতkেণ তুিম েবাধ হয় েতামার বnু েদর কাছ
েথেক খবর েপেয়ছ েয তুিম sাধীন।'
'হাঁ েপেয়িছ।'
'িনঃsাথর্রা েতামােক জািনেয়েছন েয েতামার sামীর দt aংেশ েতামার েয
টাকা আেছ েস তুিম েযমন খু িশ বয্বহার করেত পােরা।'
'হাঁ েজেনিছ।'
'আমার কােন eেসেছ uiেলর েpােবট েনবার জেনয্ েতামরা psত হc।
কথাটা েবাধ হয় সিতয্?'
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'হাঁ সিতয্। ব বাবু আমার েসািলিসটর।'
'িতিন েতামােক আেরা িকছু আশা eবং মntণা িদেয়েছন।'
নীলা চুপ কের রiল।
'েতামার ব বাবু েক আিম িসেধ কের েদব যিদ আমার সীমানায় িতিন পা
বাড়ান। আiেন না পাির েব আiেন। েফরবার সময় আিম েপেশায়ার হেয় আসব।
আমার লয্াবেরটির রiল িদনরািt চারজন িশখ িসপাiেয়র পাহারায়। আর যাবার
সময় ei েতামােক েদিখেয় যািc-- আিম পা ােবর েমেয়।'
ব'েল িনেজর েকামরবn েথেক ছু ির েবর কের বলেল, 'e ছু ির না েচেন আমার
েমেয়েক, না েচেন আমার েমেয়র েসািলিসটরেক। eর sৃিত রiল েতামার
িজmায়। িফের eেস যিদ িহেসব েনবার সময় হয় েতা িহেসব েনব।'
11
লয্াবেরটিরর চার িদেক aেনকখািন জিম ফাঁকা আেছ। কাঁপন বা শb যােত
যথাসmব কােজর মাঝখােন না েপৗঁছয়। ei িনsbতা কােজর aিভিনেবেশ
েরবতীেক সহায়তা কের। তাi o pায়i eখােন রােt কাজ করেত আেস।
নীেচর ঘিড়েত েটা বাজল। মু হূেতর্ র জনয্ েরবতী তার িচnার িবষয় ভাবিছল
জানলার বাiের আকােশর িদেক েচাখ েমেল।
eমন সমেয় েদoয়ােল পড়ল ছায়া। েচেয় েদেখ ঘেরর মেধয্ eেসেছ নীলা।
রাত-কাপড় পরা, পাতলা িসেlর েশিমজ। o চমেক েচৗিক েথেক uেঠ পড়েত
যািcল। নীলা eেস oর েকােলর uপর বেস গলা জিড়েয় ধরল। েরবতীর সমs
শরীর থr থr কের কাঁপেত লাগল, বু ক uঠেত পড়েত লাগল pবলেবেগ। গdগদ
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কে বলেত লাগল, 'তুিম যাo, e ঘর েথেক তুিম যাo।'
o বলেল, 'েকন।'
েরবতী বলেল, 'আিম সহয্ করেত পারিছ েন। েকন eেল তুিম e ঘের।'
নীলা oেক আেরা ঢ়বেল েচেপ ধের বলেল, 'েকন, আমােক িক তুিম
ভােলাবাস না।'
েরবতী বলেল, 'বািস, বািস, বািস। িকn e ঘর েথেক তুিম যাo।'
হঠাৎ ঘেরর মেধয্ ঢু েক পড়ল পা াবী pহরী; ভৎর্ সনার কে বলেল, 'মািয়িজ,
ব ত শরমিক বাৎ হয্ায়, আপ বাহার চলা যাiেয়।'
েরবতী েচতনমেনর aেগাচের iেলক ক ডাকঘিড়েত কখn চাপ িদেয়িছল।
পা াবী েরবতীেক বলেল, 'বাবু িজ, েবiমািন মৎ কেরা।'
েরবতী নীলােক েজার কের েঠেল িদেয় েচৗিক েথেক uেঠ পড়ল। দেরায়ান
েফর নীলােক বলেল,'আপ বাহার চলা যাiেয়, নিহ েতা মিনবেকা kম তািমল
কেরগা।'
aথর্াৎ েজার কের aপমান কের েবর কের েদেব। বাiের েযেত েযেত নীলা
বলেল, ' নেছন সার আiজাক িনuটন?-- কাল আমােদর বািড়েত আপনার
চােয়র েনমnn, িঠক চারেট পঁ য়তািlশ িমিনেটর সময়। নেত পােcন না?
ajান হেয় পেড়েছন?' ব'েল eকবার তার িদেক িফের দাঁড়ােল।
বা াdর্ কে utর eল, ' েনিছ।'
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রাত-কাপেড়র িভতর েথেক নীলার িনখুঁ ত েদেহর গঠন ভাsেরর মূ িতর্ র
মেতা aপ প হেয় ফু েট uঠল, েরবতী মু g েচােখ না েদেখ থাকেত পারল না।
নীলা চেল েগল। েরবতী েটিবেলর uপর মু খ েরেখ পেড় রiল। eমন আ যর্ েস
কlনা করেত পাের না। eকটা েকাn ৈব য্ত বষর্ণ pেবশ কেরেছ oর িশরার
মেধয্, চিকত হেয় েবড়ােc aিgধারায়। হােতর মু েঠা শk কের েরবতী েকবলi
িনেজেক বলােত লাগল, কাল চােয়র িনমntেণ যােব না। খু ব শk শপথ করবার
েচ া করেত চায়, মু খ িদেয় েবরয় না। bিটেঙর uপর িলখল, যাব না, যাব না, যাব
না। হঠাৎ েদখেল তার েটিবেল eকটা ঘন লাল রেঙর মল পেড় আেছ, েকােণ
নাম েসলাi করা 'নীলা'। মু েখর uপর েচেপ ধরল মাল, গেn মগজ uঠল ভের,
eকটা েনশা িসr িসr কের ছিড়েয় েগল সবর্াে ।
নীলা আবার ঘেরর মেধয্ eল। বলেল, 'eকটা কাজ আেছ ভুেল িগেয়িছলু ম।'
দেরায়ান খেত েগল। নীলা বলেল, 'ভয় েনi েতামার, চুির করেত আিস িন।
eকটা েকবল সi চাi। জাগানী kােবর েpিসেডn করব েতামােক-- েতামার নাম
আেছ েদশ জু েড়।'
aতয্n সংkিচত হেয় েরবতী বলেল, 'o kােবর আিম েতা িকছু i জািন েন।'
'িকছু i েতা জানবার দরকার েনi। eiটুk জানেলi হেব bেজndবাবু ei
kােবর েপ ন।'
'আিম েতা bেজndবাবু েক জািন েন।'
' eiটুk জানেলi হেব, েম পিলটান বয্াে র িতিন ডাiেরkর। লkী আমার,
জা আমার, eকটা সi ৈব েতা নয়।' ব'েল ডান হাত িদেয় তার কাঁধ িঘের তার
হাতটা ধের বলেল, 'সi কেরা।'
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েস spািবে র মেতা সi কের িদেল।
কাগজটা িনেয় নীলা যখন মু ড়েছ দেরায়ান বলেল, 'e কাগজ আমােক
েদখেত হেব।'
নীলা বলেল, 'e েতা তুিম বু ঝেত পারেব না।'
দেরায়ান বলেল, 'দরকার েনi েবাঝবার।' বেল কাগজটা িছিনেয় িনেয় টুকেরা
টুকেরা কের িছঁেড় েফলেল। বলেল, 'দিলল বানােত হয় বাiের িগেয় বািনেয়া।
eখােন নয়।'
েরবতী মেন মেন হাঁপ েছেড় বাঁচল। দেরায়ান নীলােক বলেল, 'মািজ, eখন
চেলা েতামােক বািড় েপৗিছেয় িদেয় আিস েগ।' ব'েল তােক িনেয় েগল।
িকছু kণ পের আবার ঘের ঢু কল পা াবী। বলেল 'চার িদেক আিম দরজা বn
কের রািখ, তুিম oেক িভতর েথেক খু েল িদেয়ছ।'
e কী সেnহ, কী aপমান। বারবার কের বলেল, 'আিম খু িল িন।'
'তেব o কী কের ঘের eল।'
েসo েতা বেট। িবjানী তখন সnান কের েবড়ােত লাগল ঘের ঘের।
aবেশেষ েদখেল রাsার ধােরর eকটা বেড়া জানলা িভতর েথেক আগল েদoয়া
িছল, েক েসi aগলটা িদেনর েবলায় eক সমেয় খু েল েরেখ েগেছ।
েরবতীর েয ধূ তর্ বু িd আেছ eতটা dা তার pিত দেরায়ানিজর িছল
না। েবাকা মানু ষ, পড়া না কের ei পযর্n তার তাকত। aবেশেষ
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কপাল চাপেড় বলেল, 'আoরত! e শয়তািন িবিধদt।'
েয al-eকটু রাত বািক িছল েরবতী িনেজেক বারবার কের বলােল, চােয়র
িনমntেণ যােব না।
কাক েডেক uঠল। েরবতী চেল েগল বািড়েত।
12
পেরর িদন সমেয়র eকটু বয্িতkম হল না। চােয়র সভায় চারেট পঁ য়তািlশ
িমিনেটi েরবতী িগেয় হািজর। েভেবিছল e সভা িনভৃেত জনেক িনেয়।
ফয্াশেনবল সাজ oর দখেল েনi। প'ের eেসেছ জামা আর ধু িত, েধাবার
বািড়েথেক নতুন কািচেয় আনা, আর কাঁেধ ঝু লেছ eকটা পাটকরা চাদর। eেস
েদেখ সভা বেসেছ বাগােন। aজানা েশৗিখন েলােকর িভড় । দেম েগল oর সমs
মনটা, েকাথাo লু েকােত পারেল বাঁেচ। eকটা েকাণ িনেয় বসবার েচ া করেতi
সবাi uেঠ পড়ল। বলেল, 'আসু ন আসু ন ডkর ভ াচাযর্, আপনার আসন
eiখােন।'
eকটা িপঠ-uচু মখমেল-েমাড়া েচৗিক, ম লীর িঠক মাঝখােনi। বু ঝেত
পারেল সমs জনতার pধান লkয্i o। নীলা eেস oর গলায় মালা পিরেয় িদেল,
কপােল িদেল চnেনর েফাঁটা। bেজndবাবু psাব করেলন oেক জাগানী সভার
সভাপিত পেদ বরণ করা েহাক। সমথর্ন করেলন ব বাবু , চাির িদেক করতািলর
িন uঠল। সািহিতয্ক হিরদাসবাবু ডkর ভ াচােযর্র i ারনয্াশনাল খয্ািতর কথা
বয্াখয্া করেলন। বলেলন, 'েরবতীবাবু র নােমর পােল হাoয়া লািগেয় আমােদর
জাগানী kােবর তরণী েখয়া েদেব পি ম-মহাসমু েdর ঘােট ঘােট।'
সভার বয্বsাপেকরা িরেপাটর্ারেদর কােন কােন িগেয় বলেল, 'uপমা েলার
েকােনাটা েযন িরেপাটর্ েথেক বাদ না যায়।'
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বkারা eেক eেক uেঠ যখন বলেত লাগল 'eতিদন পের ডkর ভ াচাযর্
সােয়েnর জয়িতলক ভারতমাতার কপােল পিরেয় িদেলন', েরবতীর বু কটা ফু েল
uঠল-- িনেজেক pকাশমান েদখেল সভয্জগেতর মধয্গগেন। জাগানী সভা
সmেn েয-সমs দাগী রকেমর জন িত েনিছল মেন মেন তার pিতবাদ
করেল। হিরদাস বাবু যখন বলেল, 'েরবতীবাবু র নােমর কবচ রkাকবচ েপ e
সভার গলায় আজ েঝালােনা হল, eর েথেক েবাঝা যােব e সভার uেdশয্ কত
মেহাc', তখন েরবতী িনেজর নােমর েগৗরব o দািয়t খু ব pবল েপ aনু ভব
করেল। oর মন েথেক সংেকােচর েখালসটা খেস পেড় েগল। েমেয়রা মু েখর
েথেক িসগােরট নািমেয় ঝুঁ েক পড়ল oর েচৗিকর uপর, মধু র হােসয্ বলেল,
'িবরk করিছ আপনােক, িকn eকটা aেটাgাফ িদেতi হেব।'
েরবতীর মেন হেল, eতিদন েস েযন eকটা sেpর মেধয্ িছল, sেpর িট
েগেছ খু েল, pজাপিত েবিরেয় পেড়েছ।
eেক eেক েলাক িবদায় হল। নীলা েরবতীর হাত েচেপ ধের বলেল, 'আপিন
িকn যােবন না।'
jালাময় মদ েঢেল িদেল oর িশরার মেধয্।
িদেনর আেলা েশষ হেয় আসেছ, লতািবতােনর মেধয্ সবু জ pেদােষর
anকার।
েবি র uপের জেন কাছাকািছ বসল। িনেজর হােতর uপের েরবতীর হাত
তুেল িনেয় নীলা বলেল, 'ডkর ভ াচাযর্, আপিন পু ষমানু ষ হেয় েমেয়েদর aত
ভয় কেরন েকন।'
েরবতীর sধর্াভের বলেল, 'ভয় কির? কখেনা না।'
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'আমার মােক আপিন ভয় কেরন না?'
'ভয় েকন করব, dা কির!'
'আমােক?'
'িন য় ভয় কির।'
'েসটা ভােলা খবর। মা বেলেছন, িকছু েত আপনার সে আমার িবেয়
েদেবননা। তা হেল আিম আtহতয্া করব!'
'েকােনা বাধা আিম মানব না, আমােদর িবেয় হেবi হেব।'
কাঁেধর uপর মাথা েরেখ নীলা বলেল, 'তুিম হয়েতা জান না, েতামােক
কতখািন চাi।'
নীলার মাথাটা আেরা বু েকর কােছ েটেন িনেয় েরবতী বলেল, 'েতামােক
আমার কাছ েথেক েকেড় িনেত পাের eমন েকােনা শিk েনi।'
'জাত?'
'ভািসেয় েদব জাত'
'তা হেল েরিজsােরর কােছ কালi েনািটস িদেত হেব।'
'কালi েদব, িন য় েদব।'
েরবতী পু েষর েতজ েদখােত
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পিরণামটা dতেবেগ ঘিনেয় আসেত লাগল।
আiমার পkাঘােতর লkণ েদখা িদেয়েছ। মৃ তুয্র আশ া আসn। েয পযর্n
মৃ তুয্ না হয় েসািহনীেক িতিন িকছু েত ছাড়েবন না। ei সু েযাগটােক হাত িদেয়
আঁকিড়েয় ধের নীলার unt েযৗবন আেলািড়ত হেয় uেঠেছ।
পাি েতয্র চােপ েরবতীর েপৗ েষর sাদ িফেক হেয় েগেছ-- তােক নীলার
যেথ পছn নয়। িকn oেক িববাহ করা িনরাপদ, িববােহাtর ucৃ লতায় বাধা
েদবার েজার তার েনi। ধু তাi নয়। লয্াবেরটিরর সে েয লােভর িবষয়
জড়ােনা আেছ তার পিরমাণ pভূত। oর িহৈতষীরা বেল লয্ােবেরটিরর ভার েনবার
েযাগয্তর পাt েকাথাo িমলেব না েরবতীর েচেয়; েসািহনী িকছু েত oেক
হাতছাড়া করেব না, ei হেc বু িdমানেদর aনু মান।
e িদেক সহেযাগীেদর িধkার িশেরাধাযর্ কের েরবতী জাগানী kােবর
aধয্kতার সংবাদ েঘাষণা করেত িদেল সংবাদপেt। নীলা যখন বলত, 'ভয়
লাগেছ বু িঝ', o বলত 'আিম েকয়ার কির েন'। oর েপৗ ষ সmেn সংশয়মাt না
থােক ei েজদ oেক েপেয় বসল। বলেল, 'eিডংটেনর সে িচিঠপt আমার
চেল, eকিদন ei kােব আিম তাঁেক িনমntণ কের আনব', kােবর েমmররা বলেল
'ধনয্'।
েরবতীর আসল কাজ েগেছ বn হেয়। িছn হেয় েগেছ oর সমs িচnাসূ t।
মন েকবলi aেপkা করেছ নীলা কখন আসেব, হঠাৎ িপছন েথেক ধরেব oর
েচাখ িটেপ। েচৗিকর হাতার uপের বেস বাঁ হােত ধরেব oর গলা জিড়েয়। িনেজেক
ei ব'েল আ াস িদেc, oর কাজটা েয বাধা পেয়েছ েসটা kিণক, eকটু সু িsর
হেলi ভাঙার মু েখ আবার েজাড়া লাগেব। সু িsর হবার লkণ আ েদখা যােc
না। oর কােজর kিতেত পৃ িথবীর েকােনা kিত হেc নীলার মেনর eক েকােণo
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েস শ া েনi, সমsটােক েস pহসন মেন কের।
িদেনর পর িদন জাল েকবলi জিড়েয় যােc। জাগানী সভা oেক েছঁ েক
ধেরেছ, oেক েঘারতর পু ষমানু ষ বািনেয় তুলেছ। eখেনা aকথয্ মু খ েথেক
েবরয় না, িকn a াবয্ নেল েজার কের হাসেত থােক। ডkর ভ াচাযর্ oেদর
খু ব eকটা মজার িজিনস হেয় uেঠেছ।
মােঝ মােঝ েরবতীেক ঈষর্ায় কামিড়েয় ধের। বয্াে র ডাiেরkেরর মু েখর
চুরট েথেক নীলা চুরট ধরায়। eর নকল করা েরবতীর aসাধয্। চুরেটর েধাঁয়া গলায়
েগেল oর মাথা ঘু ের পেড়, িকn ei শয্টা oর শরীরমনেক আেরা aসু s কের
েতােল। তা ছাড়া নানারকেমর েঠলােঠিল টানাটািন যখন চলেত থােক, o আপিt
না জািনেয় থাকেত পাের না। নীলা বেল, 'ei েদহটার 'পের আমােদর েতা
েকােনা েমাহ েনi, আমােদর কােছ eর দাম িকেসর-- আসল দামী িজিনস
ভােলাবাসা, েসটা িক িবিলেয় ছিড়েয় িদেত পাির।' ব'েল েচেপ ধের েরবতীর হাত।
েরবতী তখন aনয্েদর aভাজন ব'েলi মেন কের, ভােব oরা েছাবড়া িনেয়i
খু িশ,শাঁসটা েপল না।
লয্াবেরটিরর dােরর বাiের িদনরাত পাহারা চলেছ, িভতের ভাঙা কাজ পেড়
রেয়েছ, কােরা েদখা েনi।
13
িয়ং েম েসাফায় পা েটা তুেল kশেন েহলান িদেয় নীলা, েমেঝর uপের
নীলার পােয়র কােছ েঠস িদেয় বেস আেছ েরবতী, হােত রেয়েছ েলখন-ভরা
ফু লsয্াপ।
েরবতী মাথা েনেড় বলেল, 'ভাষায় েকমন েযন েবিশ রঙ ফলােনা eতটা
বািড়েয়-বলা েলখা পড়েত লjা করেব আমার।'
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'ভাষার তুিম মs সমজদার িকনা। e েতা েকিমি ফরমু লা নয়, খুঁ ত খুঁ ত
েকােরা না, মু খs কের যাo। জান eটা িলেখেছন আমােদর সািহিতয্ক
pমদার নবাবু ?'
'ঐ-সব মs মs েসে n আর বেড়া বেড়া শb েলা মু খs করা আমার
পেk ভাির শk হেব।'
'ভাির েতা শk। েতামার কােনর কােছ আuেড় আuেড় আমার েতা সমsটা
মু খs হেয় েগেছ-- 'আমার জীবেনর সেবর্াtম ভ মু হূেতর্ জাগানী সভা আমােক
েয aমরাবতীর মnারমােলয্ সমলংকৃত কিরেলন'-- gয্া ! েতামার ভয় েনi
আিম েতা েতামার কােছi থাকব, আেs আেs েতামােক বেল েদব।'
'আিম বাংলাসািহতয্ ভােলা জািন েন িকn আমার েকমন মেন হেc, সমs
েলখাটা েযন আমােক ঠা া করেছ। iংেরিজেত যিদ বলেত দাo কত সহজ হয়।
Dear friends, allow me to offer you my heartiest thanks for the
honour you have conferred upon me on behalf of the Jagani Club-the great Awakener iতয্ািদ। eমন েটা েসে n বলেলi বাs--'
'েস হেc না, েতামার মু েখ বাংলা েয খু ব মজার েশানােব-- ঐ
েযখানটােত আেছ-- 'েহ বাংলােদেশর ত ণসmpদায়, েহ sাতntস ালনরেথর
সারিথ, েহ িছn-শৃ লপিরকীণর্ পেথর agণীবৃ n'-- যাi বল iংেরিজেত e িক
হবার েজা আেছ। েতামার মেতা িবjানিবশারেদর মু েখ নেল ত ণ বাংলা
সােপর মেতা ফণা িলেয় নাচেব। eখেনা সময় আেছ, আিম পিড়েয় িনিc।'
ভার দীঘর্ েদহেক িসঁিড়র uপর িদেয় সশেb বহন ক'ের সােহবী
েপাশােক বয্াে র ময্ােনজার bেজnd হালদার মcমc শেb eেস uপিsত। বলেল,
'নাঃ e aসহয্, যখনi আিস তখনi নীলােক দখল কের বেস আছ। কাজ েনi ,
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কমর্ েনi, নীিলেক তফাত কের েরেখছ আমােদর কাছ েথেক কাঁটাগােছর েবড়ার
মেতা।'
েরবতী সংkিচত হেয় বলেল, 'আজ আমার eকটু িবেশষ কাজ আেছ তাi--'
'কাজ েতা আেছ, েসi ভরসােতi েতা eেসিছলু ন; আজ তুিম েমmরেদর
েনমnn কেরছ, বয্s থাকেব মেন ক'ের আিপেস যাবার আেগ আধ ঘ াটাক
সময় কের িনেয় তাড়াতািড় eেসিছ। eেসi েনিছ eখােনi uিন পেড়েছন
কােজ বাঁধা। আ যর্! কাজ না থাকেল eiখােনi oঁর ছু িট, আবার কাজ থাকেল
eiখােনi oঁর কাজ। eমন নােছাড়বাnার সে আমরা েকেজা েলােকরা পাlা
িদi কী ক'ের। নীিল, is it fair।'
নীলা বলেল, 'ডkর ভট্চােজর েদাষ হেc, uিন আসল কথাটা েজার কের
বলেত পােরন না। uিন কাজ আেছ বেল eেসেছন eটা বােজ কথা; না eেস
থাকেত পােরন না বেলi eেসেছন, eটাi eকটা েশানবার মেতা কথা eবং সিতয্
কথা। আমার সমs সময় uিন দখল কেরেছন oঁর েজেদর েজাের। ei েতা oঁর
েপৗ ষ। েতামােদর সবাiেক ঐ বাঙােলর কােছ হার মানেত হল।'
'আcা ভােলা, তা হেল আমােদরo েপৗ ষ চালােত হেব। eখন েথেক
জাগানীkাব-েমmররা নারীহরেণর চচর্া
করেব। েজেগ uঠেব েপৗরািণক যু গ।'
নীলা বলেল, 'েবশ মজা লাগেছ নেত। নারীহরণ, পািণgহেণর েচেয় ভােলা।
িকn পdিতটা কী রকম।'
হালদার বলেল,'েদিখেয় িদেত পাির।'
'eখনi?'
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'হাঁ eখনi।'
বেলi েসাফা েথেক নীলােক আড়েকালা কের তুেল িনেল।
নীলা িচৎকার কের েহেস oর গলা জিড়েয় ধরেল।
েরবতীর মু খ anকার হেয় uঠল, oর মু শিকল ei েয aনু করণ করবার
িকংবা বাধা েদবার মেতা গােয়র েজার েনi। oর েবিশ কের রাগ হেত লাগল
নীলার 'পের, ei-সব aসভয্ েগাঁয়ারেদর p য় েদয় েকন।
হালদার বলেল 'গািড় ৈতির আেছ। েতামােক িনেয় চললু ম ডায়ম হারবাের।
আজ সেnর েভােজ িফিরেয় eেন েদব। বয্াে কাজ িছল, েসটা যাক েগ চুেলায়।
eকটা সৎকাযর্ করা হেব। ডাkার ভট্চাজেক িনজর্েন কাজ করবার সু িবেধ কের
িদিc। েতামার মেতা aতবেড়া বয্াঘাতেক সিরেয় িনেয় যাoয়াi ভােলা, eজেনয্
uিন আমােক ধনয্বাদ েদেবন।'
েরবতী েদখেল, নীলার ছট্ফট্ করবার েকােনা লkণ েদখা েগল না,
িনেজেক েস ছািড়েয় েনবার েচ ামাt করেল না, েবশ েযন আরােম oর বk
আ য় কের রiল। oর গলা জিড়েয় রiল িবেশষ eকটা আসkভােব। েযেত
েযেত বলেল, 'ভয় েনi িবjানী সােহব, eটা নারীহরেণর িরহসর্লমাt-- ল াপাের
যািc েন, িফের আসব েতামার েনমnেn।'
েরবতী িছঁেড় েফলেল েসi েলখাটা। হালদােরর বা র েজার eবং aসংkিচত
aিধকার-িবsােরর তুলনায় িনেজর িবদয্ািভমান oর কােছ আজ বৃ থা হেয় েগল।
আজ সাnয্েভাজ eকটা নামজাদা েরেsারাঁেত। িনমntণকতর্ া sয়ং েরবতী
ভ াচাযর্, তাঁর সmািনতা পা র্বিতর্ নী নীলা। িসেনমার িবখয্াত নটী eেসেছ গান
গাiেত। েটাs েpােপাজ করেত uেঠেছ ব িবহারী, ণগান হেc েরবতীর আর
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তার নােমর সে জিড়েয় নীলার। েমেয়রা খু ব েজােরর সে িসগােরট টানেছ
pমাণ করেত েয তারা সmূ ণর্ েমেয় নয়। েpৗঢ়া েমেয়রা েযৗবেনর মু েখাশ পের
iি েত ভি েত a হােসয্ ucকে পরsর গা-েটপােটিপেত যু বতীেদর ছািড়েয়
যাবার জেনয্ মাতামািতর েঘাড়েদৗড় চািলেয়েছ।
হঠাৎ ঘের ঢু কল েসািহনী। sb হেয় েগল ঘরসু d সবাi। েরবতীর িদেক
তািকেয় েসািহনী বলেল, 'িচনেত পারিছ েন। ডkর ভ াচাযর্ বু িঝ? খরেচর টাকা
েচেয় পািঠেয়িছেল, পািঠেয় িদেয়িছ েগল kবাের; ei েতা s েদখেত পািc
িকছু akেলান হেc না। eখন eকবার uঠেত হেc, আজ রােti লয্াবেরটিরর
ফদর্ aনু সাের িজিনসপt িমিলেয় েদখব।'
'আপিন আমােক aিব াস করেছন?'
'eতিদন aিব াস েতা কির িন। িকn লjাশরম যিদ থােক িব াসরkার কথা
তুিম আর মু েখ eেনা না।'
েরবতী uঠেত যািcল, নীলা তােক কাপড় ধের েটেন বিসেয় িদেল। বলেল,
'আজ uিন বnু েদর িনমntণ কেরেছন, সকেল যান আেগ, তার পের uিন যােবন।'
eর মেধয্ eকটা িন ু র েঠাকর িছল। সার আiজাক মােয়র বেড়া েপয়ােরর।
oর মেতা eতবেড়া িব াসী আর েকu েনi, তাi সকলেক ছািড়েয় লয্াবেরটিরর
ভার oর uপেরi। আেরা eকটু েদেগ েদবার জেনয্ বলেল, 'জান মা? aিতিথ
আজ পঁ য়ষিট্ট জন, e ঘের সকলেক ধের িন, eক দল আেছ পােশর ঘের-- ঐ
নছ না েহা েহা লািগেয়েছ? মাথা-িপছু পঁ িচশ টাকা ধের েনয়, মদ না েখেলo
মেদর দাম ধের িদেত হয়। খািল েগলােসর জিরমানা কম লাগল না। আর েকu
হেল মু খ চুপেস েযত। oঁর দরাজ হাত েদেখ বয্াে র িডেরkেরর তাক েলেগ
েগেছ। িসেনমার গাiেয়েক কত িদেত হেয়েছ জান?-- তার eক রািtেরর পাoনা
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চারেশা টাকা।'
েরবতীর মেনর িভতরটা কাটা কiমােছর মেতা ধ ফ করেছ; কেনা মু েখ
কথািট েনi।
েসািহনী িজjাসা করেল, 'আজেকর সমােরাহটা িকেসর জেনয্।'
'তা জান না বু িঝ? aয্ােসািসেয়েটড েpেস েতা েবিরেয় েগেছ, uিন জাগানী
kােবর েpিসেড হেয়েছন, তারi সmােন ei েভাজ। লাiফ েমmরিশেপর
ছেশা টাকা সু িবেধমত পের েধ েদেবন।'
'সু িবেধ েবাধ হয় শীঘ্র হেব না।'
েরবতীর মনটার মেধয্ sীমেরালার চলাচল করিছল।
েসািহনী তােক িজjাসা করেল, 'তা হেল eখন েতামার oঠবার সু িবেধ হেব
না।'
েরবতী নীলার মু েখর িদেক তাকােল। তার kিটল কটােkর েখাঁচায়
পু ষমানু েষর aিভমান েজেগ uঠল। বলেল, 'েকমন কের যাi, িনমিntেতরা সব-'
েসািহনী বলেল, 'আcা, আিম ততkণ eখােন বেস রiলু ম। নােসরulা ,
তুিম দরজার কােছ হািজর থােকা।'
নীলা বলেল, 'েস হেত পারেব না, মা। আমােদর eকটা েগাপন পরামশর্ আেছ,
eখােন েতামার থাকা uিচত হেব না।'
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'েদখ্ নীলা, চাতুরীর পালা তুi সেব
কেরিছস, eখেনা আমােক ছািড়েয়
েযেত পারিব েন। েতােদর িকেসর পরামশর্ েস খবর িক আিম পাi িন। বেল িদিc,
েতােদর েসi পরামেশর্র জেনয্ আমারi থাকা সব েচেয় দরকার।'
নীলা বলেল, 'তুিম কী েনছ, কার কােছ।'
'খবর েনবার ফিn থােক গতর্ র সােপর মেতা টাকার থিলর মেধয্। eখােন
িতনজন আiনoয়ালা িমেল দিললপt েঘঁ েট েবর করেত চাo লয্াবেরটির ফে
েকােনা িছd আেছ িকনা। তাi নয় িক, নীলু ।'
নীলা বলেল, 'তা সিতয্ কথা বলব। বাবার aতখািন টাকায় তাঁর েমেয়র
েকােনা েশয়ার থাকেব না, eটা asাভািবক। তাi সবাi সেnহ কের--'
েসািহনী েচৗিক েথেক uেঠ দাঁড়াল। বলেল, 'আসল সেnেহর মূ ল আেরা
aেনক আেগকার িদেনর। েক েতার বাপ, কার সmিtর েশয়ার চাস। eমন
েলােকর তুi েমেয় e কথা মু েখ আনেত েতার লjা কের না?'
নীলা লািফেয় uেঠ বলেল, 'কী বলছ, মা।'
'সিতয্ কথা বলিছ। তাঁর কােছ িকছু i েগাপন িছল না, িতিন জানেতন সব।
আমার কােছ যা পাবার তা িতিন সmূ ণর্ েপেয়েছন, আজo পােবন তা, আর-িকছু
িতিন gাহয্ কেরন িন।'
বয্ািরsর েঘাষ বলেল, 'আপনার মু েখর কথা েতা pমাণ নয়।'
'েস কথা িতিন জানেতন। সকল কথা েখালসা কের িতিন দিলল েরেজিs
কের েগেছন।'
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'oেহ ব , রাত হল েয, আর েকন। চেলা।'
েপেশায়ারীর ভি েদেখ পঁ য়ষিট্ট জন anধর্ান করেল।
eমন সময় সু টেকস হােত eেস uপিsত েচৗধু রী। বলেলন, 'েতামার েটিলgাম
েপেয় ছু েট আসেত হল। কী ের েরিব, েবিব, মু খখানা েয পাচর্েমে র মেতা সাদা
হেয় েগেছ। oের, েখাকার েধর বািট েগল েকাথায়।'
নীলােক েদিখেয় েসািহনী বলেল, 'িযিন েজাগােবন িতিন েয ঐ বেস আেছন।'
'গয়লানীর বয্বসা ধেরছ নািক, মা'
'গয়লা ধরার বয্বসা ধেরেছ, ঐ েয বেস আেছ িশকারিট।'
'েক, আমােদর েরিব নািক।'
'eiবার আমার েমেয় আমার লয্াবেরটিরেক বাঁিচেয়েছ। আিম েলাক িচনেত
পাির িন; িকn আমার েমেয় িঠক বু েঝিছল েয লয্াবেরটিরেত েগায়ালঘর বিসেয়
িদেয়িছলু ম--েগাবেরর kে আর-eকটু হেলi ডু বত সমs িজিনসটা।'
aধয্াপক বলেলন, 'মা, তুিম ei জীবিটেক আিব ার কেরছ যখন, তখন ei
েগা িবহারীর ভার েতামােকi িনেত হেব। oর আর সবi আেছ েকবল বু িd েনi,
তুিম কােছ থাকেল তার aভাবটা েটর পাoয়া যােব না। েবাকা পু ষেদর নােক
দিড় িদেয় চািলেয় িনেয় েবড়ােনা সহজ ।'
নীলা বলেল, 'কী েগা সার আiজাক িনuটন, েরিজিs আিপেস েনািটস েতা
েদoয়া হেয়েছ, িফিরেয় িনেত চাo নািক।'
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বু ক ফু িলেয় েরবতী বলেল, 'মের েগেলo না।'
'িবেয়টা হেব তা হেল a ভ লেg।'
'হেবi, িন য় হেব।'
েসািহনী বলেল, 'িকn লয্াবেরটির েথেক শত হs ের।'
aধয্াপক বলেলন, 'মা নীলু , o েবাকা, িকn akম নয়। oর েনশাটা েকেট
যাক, তার পের oর েখারােকর জেনয্ েবিশ ভাবেত হেব না।'
'সার আiজাক, তা হেল িকn েতামার কাপড়েচাপড় েলা eকটু ভd
রকেমর বানােত হেব, নiেল েতামার সামেন আমােক আবার েঘামটা ধরেত
হেব।'
হঠাৎ আর-eকটা ছায়া পড়ল েদয়ােল। িপিসমা eেস দাঁড়ােলন। বলেলন,
'েরিব, চেল আয়।'
সু সু কের েরবতী িপিসমার িপছন িপছন চেল েগল, eকবার িফেরo
তাকাল না।
আি ন 1347

।। সমাp ।।

bdnews24.com

66 |

লয্াবেরটির

