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ভূিমকা
িবখ াত ফরাসী ঔপন ািসক, কিব ও নাট কার, িভ র মাির হেগা (১৮০২-১৮৮৫) একজন
নতৃ ানীয় রাজৈনিতক ব ও িছেলন, ১৮৫১ সােল নেপািলয়েনর অভ ােনর িবেরািধতা করায়
দীঘ িবশ বছেরর িনবাসন দয়া হয় তােক। এই সমেয়র মেধ  বশ কেয়ক ট উে খেযাগ  উপন াস
রচনা কেরন িভ র হেগা, যার মেধ  ‘লা িমজােরবল’  বেল ীকৃিত অজন কের। এ উপন ােসর
মূল চির , জা ঁভালজারঁ মৃত দৃেশ র মম শ , দয়িবদারক বণনা পেড় অিভভূত হেয় িবখ াত
ি টশ কিব আলে ড টিনসন হেগােক ‘লড অভ িহউম ান টয়াস’ অ াখ া িদেয়িছেলন। জজ
মেরিডেথর মেত ‘লা িমজােরবল’ ‘শতা ীর সরা উপন াস’। ওয়া ার প াটােরর িবচাের দাে র

‘িডভাইন কেমিড', িম েনর ‘প ারাডাইস ল ’ এবং পিব  বাইেবেলর মতই এক মহান িশ কম
‘লা িমজােরবল'। হেগার অনবদ  রচনা ‘হা ব াক অভ নাতরেদম’ ও ‘টয়লাস অভ দ  সী’র মত
এ টও ঐিতহািসক পটভূিমর ওপর রিচত এক ট সামা জক উপন াস।

বােটর ম াডাম বভাির, মলিভেলর ক াে ন আহাব আর িডেকে র ম াগউইচ চিরে র মত
এই উপন ােসর জা ঁভালজাওঁ িচর রণীয় হেয় থাকেব িব  সািহেত র অ েন।
‘লা িমজােরবল’ সামা জক-রাজৈনিতক -সংঘাতেক ক  কের রিচত এক ট অত  গিতশীল
ঘটনাবহল মানিবক উপন াস। সারা পিৃথবীেত িবপুলভােব সমাদৃত হেয়েছ এ ট। ১৮৬২ সােল
বলজয়াম থেক এক যােগ নয় ট ভাষায় থম কািশত হয় 'লা িমজােরবল'। এর থম প ািরস
সং রণ ফুিরেয় িগেয়িছল মা  চ শ ঘ ায়।

‘লা িমজােরবল’ ছাপা হওয়ার কেয়ক বছর পর িভ র হেগা তারঁ বলজয়ান কাশকেক এক
িচ ঠ লেখন, যােত িছল কবল বড় কের আকঁা এক ‘?’ িচ । িতিন জানেত চাইিছেলন কমন চলেছ
‘লা িমজােরবল'। জবােব কাশকও বড় এক ‘!’ িচ  এেঁক পা ঠেয় দন—অথাৎ িব য়কররকম
চলেছ। হেগার সই িচ ঠ িবে র সংি তম িচ ঠ িহেসেব খ াত হেয় আেছ।

‘লা িমজােরবল'-এ িবশপ িমিরেয়ল, জা ঁভালজা,ঁ পুিলশ ই েপ র জ াভার, ফািঁতন, কােজত,
মািরয়াস, থনারিদেয়র এবং এেপানাইনসহ চর চিরে র উপি িত, তােদর িব াস, বেঁচ থাকার
সং াম, ষড়য  সংঘাত, ম-ভালবাসা ইত ািদ সব িমিলেয় উপন াস টর কািহনী য গিতশীলতা
লাভ কেরেছ, তা যমন াস কর, ঘটনাবহল, তমিন দয়িবদারক।

‘লা িমজােরবল’ বাংলায় লখার ইে  িছল আমার বহিদেনর, িকন্ত মূল বই জাগাড় করেত
পািরিন বেল তা স ব হয়িন। যখন ওটা পলাম, দখলাম স এক িবশাল বই। ওর থেক কািহনীর মূল
িনযাস বর করা বড় ক ঠন কাজ, তাই িক করা যায় ভাবিছলাম, এই সময় আমার এক ছাট ভাই,
‘িকেশারপ কার’ সহকারী স াদক, টপু িকবিরয়া সহেযািগতার হাত বাড়ােলন। তার কােছ িছল
মূল বই থেক ইংের জেতই সংে িপত করা ‘লা িমজােরবল’-এর আেমিরকান এিডশন। স টও কম
নয়, ায় সােড় িতনেশা পাতার বই। ওটার সংি  পা র এ ট। মূল কািহনীর সবটকুই আেছ এেত,
কান ঘটনা বা চির  বাদ পেড়িন। িনঃসে েহ বলা যায়, এ ট পড়েল পুেরা কািহনী জানেত পারেবন
পাঠক, বুঝেত পারেবন কন 'লা িমজােরবল' এত িবখ াত। টপু িকবিরয়ার কােছ িচর কৃত  রইলাম।

ছাট-বড় সবার জেন  লখা এ বই ট যথাস ব সহজেবাধ  কের উপ াপন করার েচ ায়
কান ত্ ট কিরিন। আমার েচ া-পির ম কতটা সফল হেয়েছ স িবচােরর ভার পাঠকেদর
ওপরই রইল।
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এক
াে র ছাট এক শহর াই। এ শহেরর খুবই গরীব এক কাঠেরর ঘের জ  িনল এক ছেল—তার

নাম রাখা হেলা ভালজা।ঁ জা ঁভালজা।ঁ তার বাবার নাম জা ঁভালজা,ঁ মােয়র নাম জিন ম ািথউ। এক
বান িছল ভালজারঁ, তার থেক বশ কেয়ক বছেরর বড় িছল স।

বাবা-মা আর দুই ভাই- বােনর সংসার, তবু পট ভের খেত পাের না সবাই দুেবলা, এতই গরীব
িছল ওরা। কাঠ িব  কের বাবার যা আয় হয়, সংসােরর েয়াজেনর তলনায় তা িছল অপযা । তবু,
গরীেবর যমন কােট, তমিন কেট যেত থাকল জা ঁভালজােঁদর িদন।

ভাল কের ান হওয়ার আেগই মােক হারায় স। বুেক ঠা া জেম ধুেক ধুেক মারা গল
ভালজারঁ মা, পয়সার অভােব তার িচিকৎসা করােনা গল না। এর কেয়ক বছর পর পােশর
ফ ােভেরালস শহেরর এক ওেদরই মত গরীেবর সােথ িবেয় হেলা জা ঁভালজারঁ বান টর, চেল গল স
িনেজর সংসাের।

লখাপড়ার িদেক ঝাক িছল ভালজারঁ, িকন্ত আিথক দরূব ার জেন  শখার সুেযাগ হেলা না।
িকছকাল পর জা ঁভালজারঁ বাবাও মারা গল। গােছর ডাল কাটার সময় ওপর থেক পেড় একিদন
আচমকা িচরিবদায় িনল স। একা হেয় গল জা ঁভালজা।ঁ

বড় বান বাধ  হেয় তােক আ য় িদল িনেজর সংসাের। তার সংসােরর অব া তখন ভীষণ
শাচনীয়। অবণনীয় অভাব সখােন। কারণ ততিদেন স সাত-সাত ট স ােনর মা হেয়েছ। বড় টর
বয়স সেব আট, আর ছাট টর মা  এক। ওিদেক ভি পিতর া ও ভেঙ পেড়েছ তখন।

সংসাের পট যত বেড়েছ, তার পির মও বেড়েছ সই হাের, অথচ পিরমাণমত খাবার
জােটিন। অিতখাটিনর ফেল িদেন িদেন তার অব ার অবণিত ঘটেতই থাকল। বান যিদও টকটাক
কাজ কের, িকন্ত তােত িকছই হয় না। সংসাের সারা ণ কবল নাই নাই, খাই খাই লেগই আেছ
তার, সই সােথ িনত  অশাি  আর িখ টিম ট।      

জা ঁভালজারঁ বয়স যখন পিঁচশ, হঠাৎ একিদন মারা গল তার ভি পিত। বাজ পড়ল যন
বােনর সংসাের। স তা বেটই, জা ঁভালজাওঁ চােখ আধঁার দখল। এত েলা পট িক কের চলেব,
ভাবেত িগেয় দু'জেনরই মাথা খারাপ হওয়ার দশা। বিশ িচ া-ভাবনার সময় িছল না, কােজর খােঁজ
বিরেয় পড়ল জা ঁভালজা।ঁ

দুিদেন বান তােক আ য় িদেয়েছ, খেত িদেয়েছ, কােজই আজ এই িবপেদ তােক সাহায
করা তার কতব । বাঝ বওয়া, গ  চরােনা, ফসল কাটা ইত িদ যা যখন জােট, তাই করেত লেগ
গল জা ঁভালজা।ঁ আয় যা হয়, পুেরাটাই বােনর হােত তেল দয়। িদন-রাত গাধার মত খােট স। এই
করেত িগেয় িনেজর জীবেনর সম  -সাধ হাওয়ায় উেব গল জা ঁভালজারঁ, সংসােরর িনদয়
যাতাকেল পেড় িনে িষত হেত থাকল স।

িকছিদন পর বুঝল স, কবল মাট বেয় আর গ  চিরেয় বাচঁা যােব না, অন  িকছ করেত
হেব। খাটিনেক ভয় পায় না জা ঁভালজা।ঁ বয়েসর সােথ পা া িদেয় বেড়েছ স। দখেত ছাটখাট এক
দেত র মত হেয়েছ। চ  শ  দেহ, চারজেনর কাজ একাই করেত পাের অনায়ােস। িকন্ত
আকাের-গঠেন যাই হাক, মনটা খুবই কামল জা ঁভালজারঁ। মানুেষর দুঃখ-ক  দখেল মন কােঁদ।

িকন্ত কেয়কিদন যেত না যেত টর পল স, এত কেরও আসেল লাভ হে  না কান।
উদয়-অ  অমানুিষক পির ম কেরও ভাে -ভাি েদর দুেবলা পট পুের খাওয়ােত পারেছ না স।
চােখর সামেন িদেন িদেন িকেয় হা সার হেয় যাে  ওরা। দেখ খুব ক  হয় জা ঁভালজারঁ।

শষ পয  সব ছেড় বােপর পশা বেছ িনল স। িদেনর আেলা ভাল কের ফাটার আেগই
বািড় ছােড় জা ঁভালজা।ঁ জ েল িগেয় গাছ কােট সারািদন ধের। সে র আেগ কােঠর বাঝা ঘােড়
িনেয় শহের ফের স, ও েলা বেচ যা পায়, তাই িদেয় ট, বাধঁা কিপ, বীন, কানিদন বা পয়সা
িকছ বিশ হেল সামান  মাংস িকেন বািড় ফের।

িদন যায়, অথচ পিরি িতর কান উ িত নই। ওিদেক বাজাের জিনসপে র দাম একট একট
কের চড়েত  কেরেছ। দেশ তমন ফলন হয়িন সবার, য কারেণ এই মূল বৃ । সবাই বলাবিল



করেছ, খুব শীগিগির আকাল দখা দেব। েন ভেয় বুক কােঁপ জা ঁভালজারঁ। িক করেব িদশা পায়
না। এখনই য সব াসী অভাব সংসাের, আকাল দখা িদেল িক করেব স? িক কের বাচঁােব
এত েলা ছেলেমেয়েক? এিদেক বান টও আজকাল মেন হয় ভাল চােখ দেখ না জা ঁভালজােঁক,
বদেল গেছ স অেনক। বুঝেত পাের, ওর ক া জত টাকা-পয়সা েষ নয়ার জেন  সারা ণ
মুিখেয় থােক বান।

যিদও কানিদনই িনেজর জেন  আলাদা কের িকছ রােখিন জা ঁভালজা।ঁ রােখ না। উপাজেনর
শষ কিড় ট পয  তেল দয় বােনর হােত। অথচ ইদানীং বােনর অসহনীয় াথপরতা দখেল মেন
হয় ভালজা ঁবু ঝ তােক ফািঁক িদেত আর  কেরেছ। নীরেব সব সহ  কের যায় স, বরং বানেক খুিশ
করার জেন  ব  হেয় পেড়। তারপরও েমই পিরি িতর অবনিত ঘটেত থােক। অভাব িদনেক িদন
বােড়, সই সােথ পা া িদেয় বােড় সংসােরর অশাি । িতিরি  হেয় উঠেত  করল বােনর
মজাজ।

রােত খেত বেস টর পায় জা ঁভালজা,ঁ তার খাবােরর পিরমাণ রাজই একট একট কের কেম
আসেছ। বুেঝও না বাঝার ভান কের স, মুখ িনচ কের খেয় উেঠ যায়। ভিবষ ৎ আকােলর কথা
ভেব দু া হয় জা ঁভালজারঁ।

শীতকাল এেস পেড়েছ। া  শীত ধান দশ, এ সমেয় ঘের ঘের ফায়ারে স ািলেয় রাখেত
হয়। য জেন  িতবছর কাঠ েয়াজন হয় চর পিরমােণ। অতএব চারিদেক কাঠ কাটার ধুম পেড়
গল। এ সমেয় দম ফলার ফুরসতও মেল না কাঠেরেদর, সারািদন কবল কাজ আর কাজ। জাঁ
ভালজারঁ কাজও বেড় গল বহ ণ, সই সােথ টাকার আমদািনও িকছটা বাড়ল। ওখান থেক যতটা
পারা যায়, আস  দুিদেনর কথা ভেব জমা করেত লাগল ভালজা।ঁ িকছ িদন মাটামু ট চলল সংসার,
িকন্ত যই কােজর চাপ কেম এল, অমিন জঁেক বসল অভাব। ১৭৯৫ সােলর শষিদেকর ঘটনা
এটা।

সামান  য অথ জমা কেরিছল জা ঁভালজা,ঁ দখেত দখেত ফুিরেয় গল। ওিদেক শীতও পড়ল
সবার ভীষণরকম। ঠা া মাকািবলার জেন  সবার ঘেরই পযা  কাঠ মজতু, কােজই ভালজা ঁপুেরা
বকার। আবার  হেলা সই অভাব, বােনর সারা ণ িখ টিম ট আর বা ােদর কা াকা ট। পাগল
হওয়ার দশা হেলা জা ঁভালজারঁ। অন  কান কাজ করেব, তাও পারেছ না। নই তমন কান কাজ।
শীতকােল এমিনেতই ঝিমেয় পেড় দশটা, সবিকছর গিত ম র হেয় পেড়। উেপাস করেত করেত
ভাে -ভাি রা সব িকেয় ক াল হেয় গল।

উপায় না দেখ সাহােয র খােঁজ ছটল জা ঁভালজা।ঁ এতিদন যােদর কাঠ কেটেছ, তারা ছাড়াও
পিরিচত সবার াের াের িভিখরীর মত ঘুের বড়ােত লাগল স, অেনক কাকুিত-িমনিত করল,
িকন্ত কাথাও িকছ হেলা না। ওিদেক ায় অনাহাের আধমরা হেয় গেছ বািড়র েত েক। কা ার
জেন  য শ  েয়াজন, তাও নই বা ােদর। সারািদন িবছানায় পেড় থােক িনথর হেয়। এেকক
সময় বুেকর মেধ  কাপঁন উেঠ যায় জা ঁ ভালজারঁ ভেয়, মেন হয় সিত ই বু ঝ মের গেছ ওরা।
িনেজেক বড় অ ম মেন হয় তার। অবেশেষ এল সই িবেশষ িদন ট, যিদন জা ঁভালজারঁ জীবেনর
গিত স ণূ পাে  গল।

সিদন িছল রিববার। রাত খািনকটা গভীর তখন। অনাহারি  বান তার ছেলেমেয়েদর িনেয়
মরার মত পেড় আেছ িবছানায়। জা ঁভালজা ঁিনেজও খুব দুবল, ায় দু'িদন বলেত গেল িকছই খেত
পায়িন। মাথা ঘুরেছ তার একট একট, পেটর নািড় লেছ। অেনক ণ ধের িক যন ভাবল জাঁ
ভালজা।ঁ মেন হেলা, স যন ইে র িব ে  কান একটা িস াে  পৗছার জেন  িনেজর সােথই
লড়াই করেছ। অবেশেষ মনি র করল ভালজা।ঁ চােখ তার পািন। সবল-সুঠাম, দত াকার জাঁ
ভালজা ঁকাদঁেছ মেনর দুঃেখ। িবছানার িদেক তাকাল স ক ণ চােখ। গতকাল আর আজ সারািদন
এক টকেরা কেনা টও খেত পায়িন ছেল- মেয়রা। আহা! না জািন কত ক  পাে  ওরা।

ঘর থেক বিরেয় এল জা ঁ ভালজা।ঁ নাংরা ব  ছেড় পাড়ার বড় রা ায় উঠল এেস।
দাকানপাট সব আেগই ব  হেয় গেছ, অ কাের ডেব আেছ চারিদক। রা া ফাকঁা, কউ নই।



পােয় পােয় সবেচেয় কােছর পিরিচত এক টর দাকােনর িদেক এেগাল ভালজা।ঁ উে জনায়
িকেয় উেঠেছ গলা, বুেকর মেধ  িঢপ িঢপ করেছ। দাকানটার ব  এক কােচর জানালার সামেন

এেস দাড়ঁাল স। তার ধারণা এত েণ িন য়ই ঘুিমেয় পেড়েছ দাকােনর মািলক, মবাট ইসাবু।
আসেল ঘুমায়িন লাকটা তখনও। সেব শায়র আেয়াজন করিছল। হঠাৎ সামেনর কাথাও

থেক কাচ ভাঙার আওয়াজ কােন এল তার, চমেক উঠল ইসাবু, কান খাড়া করল। আবার উঠল
আওয়াজটা। িন য়ই চার! ভাবল স, জানালার কাচঁ ভাঙেছ তার দাকােনর। পা টেপ টেপ বিরেয়
এল লাকটা। আবছা আেলাছায়ায় এক লাকেক দখেত পল স, দাকােনর জানালা ভেঙ ভতের
হাত ঢিকেয় িদেয়েছ লাকটা, িক যন বর কের আনেছ। কােজর ফােঁক ভীত চােখ বারবার এিদক
ওিদক তাকাে ।

এক সময় হাত বর কের আনল স, দু'িতনটা বড় আকােরর পাউ ট ধরা আেছ স হােত।
ও েলা একটা ঝালায় পুের আরও কেয়কটা ট বর কের িনল লাকটা, তারপর ঘুের দািঁড়েয় তু
হাটঁেত লাগল। েমই িমিলেয় যাে  স অ কাের। হঠাৎ হঁশ হেলা যন দাকান মািলেকর, ‘ চার!’,
‘ চার!' কের চঁিচেয় উঠল স াণপেণ। পিড়মির কের ছটল চার ধরেত।

িপছেন আচমকা হাকঁডাক েন চমেক উঠল জা ঁ ভালজা।ঁ ঘাড় ঘারােতই দাকািন
লাকটােক তীরেবেগ ছেট আসেত দেখ অ রা া কঁেপ গল। সবনাশ! এক মুহতূ পাথেরর মত
ি র হেয় থাকল জা ঁভালজা,ঁ তারপর দৗড় িদল। িকন্ত কেয়ক পা যেত না যেতই অ কাের
িকেসর সােথ যন হাচঁট খল স, পেড় গল পেথর ওপর। তত েণ দাকািনর চচােমিচেত আরও
অেনেক বিরেয় এেসেছ রা ায়, হ- হ শে  ছেট আসেছ তারা চার ধরার জেন । হাচঁেড় পাচেড়
উেঠ পড়ল ভালজা;ঁ আবার ছটল, টর ঝালাটা বুেকর সােথ শ  কের চেপ ধের আেছ। য কের
হাক, ও েলা িনেয় বাসায় পৗছেতই হেব আজ। আজ ভালজা ঁ িত া কেরেছ, ভাে -ভাি েদর
মুেখ িকছ না িকছ তেল দেবই স। িখেদর ালায় ধুেক ধুেক মরেত বেসেছ ওরা, মামা হেয় স দৃশ
িক কের সহ  করেব জা ঁভালজা?ঁ ডান হােতর কনুইেয়র কােছ ভীষণ ালা করেছ। ভাঙা কােচ লেগ
অেনকখািন জায়গা কেট গেছ ওখােন, র  ঝরেছ দর দর কের। সিদেক ল ই নই ভালজারঁ,
জান াণ বা জ রেখ ছটেছ স।

িকন্ত দুভাগ , আবারও হাচঁট খেয় পেড় গল। এর মেধ  অেনক কােছ এেস পেড়িছল
ধাওয়াকারীরা, চারিদক থেক িঘের ফলল তারা ভালজােঁক। ধরা পেড় গল স। ‘ ক র, ব াটা?’
এিগেয় এেস ওর চল মুেঠা কের ধরল দাকািন।

আেরকজন বেল উঠল, জনেমর িশ া দব আজ তামােক, শালা!'
িবপদ বুেঝ র া  হাত তেল আ র ার চ া করল জা ঁভালজা।ঁ িনেজর অপরাধ ীকার কের

তােক ছেড় দয়ার জেন  অনুনয় করেত লাগল। িকন্ত ক শােন ওর কথা! মুহেূত বৃ র মত িনদয়
িকল-ঘুিস  হেয় গল চারিদক থেক। মুখ থুবেড় পেড় গল জা ঁভালজা,ঁ টর ঝালাটা িছটেক
কাথায় িগেয় পড়ল ক জােন!

অমানুিষক মােরর য ণায় কাতর হেয় পড়ল জা ঁভালজা,ঁ চাখ ভের গল পািনেত। ওর মােঝও
বারবার অনুনয় করেত লাগল স, “ দাহাই আপনােদর! আমােক একট দয়া ক ন। ঘের সাতটা ছাট
ছাট বা া, দুিদন ধের না খেয় আেছ। অেনক চ া কেরও কাথাও কান কাজ পাইিন। আিম ওেদর
কথা িদেয় এেসিছ, আজ ওেদর জেন  ট িনেয় যাব। দয়া কের ছেড় িদন আমােক।”

কারও কােন গল না ভালজারঁ ক ণ িমনিত। দয়া করা দেূর থাক, মেনর সুেখ িপ টেয় ওেক
আধমরা কের ফলল তারা, তেল িদল পুিলেশর হােত। চিরর অপরােধ আদালেত হা জর করা হেলা
জা ঁভালজােঁক,  হেলা িবচার। অপরাধ মাণ হওয়ায় পাচঁ বছেরর স ম কারাদ  দয়া হেলা
তােক, জাহােজর দাড়ঁ বাইেত হেব ভালজােঁক এই পাচঁ বছর। রায় েন  হেয় বেস থাকল স।
তার অনুপি িতেত বান আর ভাে -ভাি েদর িক ভয়াবহ পিরণিত হেব ভাবেত িগেয় িশউের উঠল
ভতের ভতের। িনঃসে েহ মের যােব ওরা। একজনও বাচঁেব না। ভালজা ঁ িনেজ শ  সমথ এক
পু ষ হেয় যা পােরিন, বান ট একা িক কের পারেব তা?



সমােজর উঁচ েরর মানুেষর িত চ  ঘণৃা জ াল জা ঁভালজারঁ অ ের। ভেব পল না স,
যারা দীনহীন, ু ধাতেক সামান  দয়া করেত জােন না, তারা কমন মানুষ? এত িনদয়, এত িনষ্ঠর
িক কের হয় মানুষ?

দে র ময়াদ পুেরা করার জেন  ১৭৯৬ সােলর এি ল মােস াে র িবখ াত সমু  ব র তেল
পাঠােনা হেলা জা ঁভালজােঁক। ঘাড়ার গািড়েত দীঘ সাতাশ িদন লাগল সখােন পৗছেত। ভালজােঁক
পরােনা হেলা কেয়দীেদর জেন  িনধািরত লাল রেঙর পাশাক, যার িপেঠ বড় কের লখা: ২৪৬০১।
ওটা িছল তার িমক ন র। একটা জাহােজ তেল দয়া হেলা ভালজােঁক। স আমেল স ম
কারাদে  দ তেদর ায় সবাইেক দাড়ঁ বাইেত হত। বা ীয় ই ন তখনও আিব ার হয়িন,
সমু গামী জাহাজ চলত পাল আর দােড়র সাহােয । দাড়ঁ বাওয়া ক ঠন পির েমর কাজ, ায়
কউ ও কাজ করেত চাইত না। তাই ীতদাস, যু ব ী আর ভালজারঁ মত স ম দে  দ তেদর
িদেয় করােনা হত কাজটা।

তােদর কউ যােত পালােত না পাের, স জেন  লাহার শকল িদেয় সবার পা বেঁধ রাখা হত।
শকেলর এক মাথা বাধঁা থাকত জাহােজর গােয় মজবুত কের লাগােনা লাহার আংটার সােথ, তার
আেরক মাথায় থাকত তালাওয়ালা বিড়। পােয়র িগেরর সামান  ওপের বিড় পিরেয় তালা মের দয়া
হত। এভােব জাহােজর একটা অে  পিরণত করা হত তােদরেক। হঠাৎ ঝেড় বা অন  কান কারেণ
যিদ তিলেয় যত জাহাজ, দািঁড়রাও ডেব মরত।

 হেলা জা ঁভালজারঁ দাড়ঁ বাওয়া। িদন নই রাত নই, কবলই দাড়ঁ বাওয়া আর দাড়ঁ বাওয়া।
কােজর তলনায় পযা  খেত দয়া হয় না কেয়দীেদর, যা দয়া হয় তা এক কথায় অখাদ । মুেখ
দয়ার মত নয়। উপায় নই বেল আর সবার মত জা ঁভালজােঁকও িগলেত হয় স সব। সােথ আেছ
আেরক য ণা, িদেন অসংখ বার কারেণ-অকারেণ র ীেদর অকথ -অ াব  গাল, আর কথায়
কথায় চাবুেকর বািড়। মুখ বুেজ সেয় যাওয়া ছাড়া উপায় নই। িতবাদ করেত গেল সেধ য ণা
বাড়ােনা ছাড়া আর কান লাভ হয় না।

িদন যায় এক এক কের, জা ঁভালজাওঁ বদেল যেত থােক। কমন যন হেয় যেত থাকল স
একট একট কের। িদেন িদেন ভাতা হেয় যেত লাগল ভালজারঁ অনুভূিত। সবিকছেতই িনিবকার।
ভেল যেত চায় অতীত। িকন্ত পাের না। থেক থেক চােখর সামেন ভেস ওেঠ অনাহারি
ভাে -ভাি েদর ক ালসার চহারা, বােনর আকুিতমাখা িন ভ চাউিন।

ওরা সবাই কমন আেছ এখন? ভাবেত িগেয় আনমনা হেয় পেড় জা ঁভালজা,ঁ বেঁচ আেছ তা?
িক কের চলেছ অতবড় সংসার? হায়! অসহ  িখেদ আর শীেত কাতর বা া েলা না জািন কত
কাদঁেছ! এ সব ভাবেত িগেয় বুেকর ভতর দুমেড়-মুচেড় ওেঠ ভালজারঁ। মনটা িবে াহ কের বেস
কখনও কখনও, ইে  কের শকল িছেড় পািলেয় যায়। িকন্ত পাের না, ভীষণ মজবুত ওটা, পরখ
কের দেখেছ ভালজা।ঁ ওই বাধঁন ছড়ার মতা তার নই।

েম আরও বদেল গল জা ঁভালজা।ঁ ভারবাহী প  হেয় গল স। িদনরাত দাড়ঁ টােন মুখ
বুেজ, তবু মন ভের না র ীেদর, থেক থেক সপাং সপাং চাবুক চালায় তারা, হজম কের যায়
ভালজা ঁনীরেব, অন েদর মত। মােঝমেধ  অন  ধরেনর শা ও জােট কপােল। ছেতানাতা কারণ
দিখেয় হয়েতা একিদন ঘাষণা করা হেলা, পরপর িতন িদন পাড়া ট খেয় থাকেত হেব
ভালজােঁক, বা এর চাইেতও আরও ক ঠন িকছ, তাই সই। রা শ টও না কের মেন নয় স। িকন্ত
তাই বা কতিদন চেল?

অবেশেষ একিদন ধয হারাল জা ঁভালজা,ঁ দ বােসর চতথ বছর ায় শষ হেয় এেসেছ তখন।
নানান অিনয়ম আর অত াচাের অিত  হেয় উঠল স, ভতের সু  িবে ােহর বীজ নতন কের
অঙ্কু িরত হেলা। কেয়কজন কেয়দীর সাহােয  বিড় ভেঙ জাহাজ ছেড় পালাল একিদন জাঁ
ভালজা।ঁ িনজ শহের িফের যােব, তার উপায় নই। পেকট এেকবাের শূন । পুিলেশর ভেয় এিদক-
ওিদক পািলেয় বড়ােত লাগল স। দুিদন এই কেরই কাটল তার। খাওয়া নই, ঘুম নই, কবলই
এখান থেক ওখােন, ওখান থেক সখােন ছাটাছ ট কের বড়াল।



দুভাগ  ভালজারঁ, দুিদন যেত না যেতই ধরা পেড় গল। মিরটাইম াইবুনােল হা জর করা
হেলা তােক। পালােনার জেন  নতন কের িবচার হেলা, তােত িতন বছর অিতির  সাজা যাগ হেলা
আেগর দে র সােথ। অথাৎ পাচঁ বছেরর দ  ঠকল িগেয় আট বছের। এই বাড়িত সাজা মন থেক
মেন িনেত পারল না জা ঁভালজা,ঁ তাই নতন ময়াদ  হওয়ার িদন থেকই আবার পালােনার ফ
আটঁেত আর  করল।

ছয় বছেরর মাথায় পেয়ও গল স ি তীয় সুেযাগ। পালাল জা ঁভালজা।ঁ িকন্ত মা  বােরা ঘ া
ব বধােন ধরাও পেড় গল। দে র ময়াদ আরও পাচঁ বছর বাড়ল, তেরা বছর হেলা সব িমিলেয়। দশ
বছেরর মাথায় পালাবার আেরকটা সুেযাগ পল ভালজা,ঁ পািলেয় গল। িকন্ত দুভাগ  তখনও িপছ
ছােড়িন, তাই আবার ধরা পড়েত হেলা। নতন িবচাের আরও িতন বছেরর সাজা যাগ হেলা ভালজারঁ,
মাট ময়াদ দাড়াল যােলা বছর। অিতির  সাজা িহেসেব এবার তার গলায়ও পরােনা হেলা
আেরকটা বিড়।

বারবার ধরা পড়ায় জদ চেপ গল ভালজারঁ, খেপ গল স। তেরা বছেরর মাথায় শষবােরর
মত বিড় িছেড় পালাল। এবার মা  চার ঘ ার মাথায় ধরা পেড় গল ভালজা।ঁ এই দফায় আরও িতন
বছর বাড়ল তার দে র ময়াদ, মাট হেলা উিনশ বছর।

কন ক জােন, এরপর আর পালােনা চ া করল না জা ঁভালজা।ঁ খাটেত এেসিছল পাচঁ বছেরর
সাজা, বর হেলা উিনশ বছর খেট। এেসিছল ১৭৯৬ সােল সাতাশ বছেরর তরতাজা যুবক জাঁ
ভালজা,ঁ মু  পল ১৮১৫ সােলর অে াবর মােস ছচি শ বছেরর ৗঢ় হেয়। সময় যিদও কাবু
করেত পােরিন তােক, আেগর মতই শ - পা  আেছ স, বরং আরও পশীবহল হেয়েছ কেঠার
পির েমর ফেল। কবল চােখমুেখ তার াি  আর অবসােদর ছাপ পেড়েছ, এবং বুেকর ভতর
উঁচতলার মানুষেদর িত ঘণৃা িদেন িদেন জেম পাহাড় হেয়েছ।

িতবছর কারাবােসর জেন  সরকােরর তরফ থেক কেয়দীেদর ভাতা দয়া হয় নয় া ঁকের।
সই িহেসেব উিনশ বছের ভালজারঁ পাওনা হয় একেশা একা র া।ঁ িকন্ত পুেরা অথ পল না স।
পল একেশা নয় া,ঁ বািকটা মের িদল ধান র ী। কম দয়ার কারণ জানেত চাইল জা ঁভালজা,ঁ
জবােব লাকটা তেড় মারেত এল তােক। এ িনেয় তক করার বিৃ  হেলা না ওর। হলদু রেঙর একটা
পিরচয়প  ধিরেয় দয়া হেলা জা ঁভালজারঁ হােত, ওটা পেকেট পুের বিরেয় এল।

সাধারণ ফরাসীেদর পিরচয়প  সাদা রেঙর হেয় থােক। ভালজারঁটা হলদু হওয়ার কারণ স
সাধারণ নয়, একজন দ  খাটা আসামী। িবপ নক অপরাধী। পেথ বিরেয় ভাবনায় পড়ল জাঁ
ভালজা,ঁ কাথায় যােব স? কার কােছ? ক আেছ তার ফ ােভেরালস িফের গেল কমন হয়? ভাবেত
লাগল ভালজা,ঁ এখনও িক বেঁচ আেছ তার বান, ভাে -ভাি রা? ওখােন গেল িক দখা পােব স
ওেদর?

মু  পাওয়ার পরিদন হঁেট া জ শহের পৗছল জা ঁ ভালজা।ঁ এক দােমর সামেন
কুিলেগােছর কেয়কজনেক ঠলাগািড় থেক ব া নামােত দেখ এিগেয় গল। িকছ উপাজন হেব
ভেব কুিল সদােরর কােছ কােজর অনুমিত চাইল। ভালজারঁ আকার গঠন দেখ রা জ হেলা সদার।
িকছ েণর মেধ  টর পল স, আগন্তক লাকটা চারজেনর কাজ একাই করেছ। চর শ  তার
দেহ। খুিশ হেলা সদার।

দুপুেরর িদেক এক টহল পুিলশ ঘুরেত ঘুরেত দােমর সামেন এল। ভালজােঁক দেখ কমন
সে হ জাগল তার মেন। এত দীঘ, জ েলর মত দািড়- গাফঁওয়ালা মানুষ টেক সুিবেধর মেন হেলা
না। কােছ এেস ভালজারঁ পিরচয়প  দখেত চাইল স, িবনা বাক  ব েয় দখাল ওটা ভালজা।ঁ কুিল
সদারও দখল। আগন্তক য কেয়িদ িছল, জানেত পের খুিশ আরও বাড়ল তার।

কাজ শষ হেল কুিলেদর মজিুর দয়ার সময় েত কেক শ সাউ কের িদল সদার, অথচ
ভালজােঁক িদল মা  পেনেরা সাউ।

‘আমােক কম িদেল কন?’ অবাক হেয়  করল জা ঁভালজা।ঁ সবার চেয় আিম বিশ কাজ
কেরিছ, ‘আিম কন কম পাব?’



‘ তামার মত চার-ছেচােরর জেন  এই বিশ,’ গ ীর গলায় বলল সদার। ‘জলিদ কেট পেড়া,
নইেল িবপেদ পেড় যােব। ভােগা!’

িত তায় অ র ছেয় গল জা ঁভালজারঁ। একটা দীঘ াস ছেড় ভাবল স, আিম িক মানুষ
নই?

িনতা  ত  এক অপরােধ কতবড় শা টাই না িদল তােক উঁচতলার মানুেষর তির সমাজ।
তারপর আইন। দেশর আইন র ার দািয়  যােদর ওপর, তােদরই মতাবান একজন কেড় িনল
তার নায়  পাওনার বড় এক অংশ। সবেশেষ এই কুিল সদার, এর কােছও শািষত হেলা জা ঁভালজা।ঁ
আর কত লা না সইেত হেব তােক? ভাবেত ভাবেত সখান থেক বিরেয় এেস পেথ নামল জাঁ
ভালজা।ঁ
 



দইু
ছাট একটা শহর, নাম িড। সূয ডাবার ঘ াখােনক আেগ আজবদশন এক আগন্তেকর আিবভাব
ঘটল িডর রা ায়। খুব একটা ল া নয় স, তেব গা ােগা া। বয়স ছচি শ িক সাতচি শ হেব। রংচটা
হলেদ শাট তার গােয়, খুব ঢালা। তার ওপর ধূসর রেঙর বঢপ কাট, তার আ েন আবার সবুজ
কাপেড়র তািল। পরেন মিলন নীল াউজার, সটাও ঢলঢেল। গলায় দিড়র মত পচঁােনা মাফলার।
পােয় ভাতা নােকর ভারী জেুতা। মাজা নই।

িপেঠ বড় একটা কাপেড়র ঝালা আগন্তেকর, হােত ছিড়। মাথায় চওড়া িকনারাওয়ালা টিপ
অেধক মুখ ঢেক রেখেছ তার, চহারা দখা যায় না ভাল কের। অযে  বেড় ওঠা দািড়েগােঁফ মুখ
ভের আেছ। লাকটােক সুিবেধর মেন হেলা না শহরবাসীেদর। তার চহারা, ভাবভি  যন কমন
অদ্ভত।

বুেলভাড গ ােসনিডর এক ঝণা থেক চর পািন খল আগন্তক। তারপর  পােশভাট হেয়
ময়েরর অিফেস িগেয় ঢকল। এরমেধ  তােক পাগল ধরেনর িকছ ভেব শহেরর বশ িকছ ছেল-
ছাকরা িপছ িনেয়িছল, বাইের অেপ া করেত লাগল তারা লাক টর বিরেয় আসার অেপ ায়। বশ
অেনক ণ পর বর হেলা স। কানিদক না তািকেয় সাজা বাজােরর িদেক চলল।

বাজাের ঢাকার মুেখ লা াই  িড কলবাস নােম বড় একটা সরাইখানা দখেত পেয় তার
সামেন থমেক দাড়াল স। ভতর থেক মাংস রা ার সুগ  আসেছ। মুহেত জেভ পািন এেস গল
আগন্তেকর, িখেদয় মুচেড় উঠল পট। আজ সারািদন হঁেটেছ স ায় অভ  অব ায়। তমন
িকছ খাওয়ার সুেযাগ পায়িন। খাওয়া আর রােত মাথা গাজার একটা ঠাইঁেয়র স ােনই বাজাের
এেসিছল আগন্তক। নােক মাংেসর গ  পেয় আর সহ  হেলা না, তাড়াতািড় সরাইখানায় ঢেক
পড়ল স।

সামেনই চেলার কােছ বেস িছল সরাইখানার মািলক, মুখ িনচ কের কাজ করেছ। দরজার শ
কােন যেত না তািকেয়ই বুঝল স ভতের খে র ঢেকেছ। ‘িক সবা করেত পাির আপনার,
মািঁসেয়?’ আেগর মতই মুখ িনচ কের আেছ স। ‘বলনু, িক চাই?’

‘ থেম খাবার চাই। তারপর রােত থাকার জায়গা।’
‘ কান সমস া নই, হািসমুেখ অিতিথর িদেক তাকাল মািলক, থমেক গল পর েণ তার

চহারা-সুরত, বশভূষা দেখ। তেব টাকা লাগেব,’ খািনক ইত ত কের যাগ করল স।
পেকট থেক চামড়ার বড় একটা মািনব াগ বর কের দখাল আগন্তক। ‘অবশ ই! টাকা

আেছ আমার কােছ।’
আ  হেলা মািলক। ঠক আেছ, বসুন।
কােঁধর ঝালা মেঝেত রেখ একটা টল িনেয় চেলার কােছ িগেয় বসল আজবদশন খে র।

চেলাটা েবশপেথর পােশই, মািলক ওটার মুেখামুিখ বসা। িড পাহােড়র ওপের। অে াবের চ
শীত পেড় এখােন। ছিড়র ওপর থুতিন রেখ আ ন পাহােত লাগল আগন্তক। অন মনে র মত
তািকেয় আেছ চেলার িদেক। কান এক গভীর িচ ায় ডেব আেছ।

হােতর কাজ রেখ উেঠ পড়ল মািলক। সে  হেয় এেসেছ ায়, রােত িডনাের চর খে র হয়,
তােদর আপ ায়েনর জাগাড়যে  লাগেত হেব তােক। ঘুের ঘুের এটা-ওটা করেত লাগল স, িকন্ত
চাখ লপেট থাকল তার আগন্তেকর ওপর।

‘িডনার রিড?’ এক সময় জানেত চাইল লাকটা।
‘এই তা, আেরকট,' বলল মািলক। িকছ একটা ভাবল স। তারপর আগন্তেকর িদেক িপছন

িফের এক টকেরা কাগেজ িকছ িলখল প ল িদেয়। কাগজটা হােটেলর এক িকেশার কমচারীর
হােত িদেয় িক যন বলল িনচ কেঠ। মাথা ঝাকাল ছেলটা, তারপর তীরেবেগ ছটল ময়েরর
অিফেসর িদেক। এসেবর িকছই চােখ পড়ল না অন মন  আগন্তেকর, পলকহীন চােখ আ ন
দখেছ স। তার ঘাের ঢলেছ থেক থেক।

িকছ ণ পর িসেধ হেলা স। ‘িডনােরর আর কত দির?’



‘এই তা, হেয় এেসেছ ায়। আর দির নই।’ িনেজর আসেন সল লাকটা। িকছ একটার
তী া করেত লাগল অি র িচে । িমিনট দেশক পর ছটেত ছটেত িফের এল িকেশার, কাগেজর

টকেরাটা তেল িদল তার হােত। ভাজঁ খুেল ওটা পড়ল স, তারপর মাথা ঝাকাল সন্ত মেন, যন
এমন িকছই জানেত চাইিছল। কাগজ পেকেট পুের আসন ছাড়ল লাকটা। পােয় পােয় আগন্তেকর
কােছ িগেয় দাড়ঁাল।

‘মঁিসেয়,’ গভীর কে  বলল স। ‘আপনােক খেত িদেত পারিছ না আিম।’
িব ত হেয় মুখ তলল আগন্তক। ‘ কন? ভয় পাে ন আিম খাবােরর দাম দব না ভেব?

আিম তা বেলিছ টাকা আেছ আমার। আপিন চাইেল অ ীমও িদেত পাির।’
না, তা নয়।
তাহেল িক? িব য় আরও বাড়ল আগন্তেকর।
‘থাকার জায়গা িদেত পারব না আপনােক।
‘এই কথা? ঠক আেছ, আিম না হয় আ াবেলই থাকব। একট রােতরই তা ব াপার, আমার

কান ক  হেব না।’
‘তাও স ব নয়,’ একেরাখা গলায় বলল মািলক।
কন?

‘ওখােন জায়গার অভাব।’
“ ঠক আেছ,” একট ভেব বলল আগন্তক। ‘না হয় িচেলেকাঠােতই থাকব আিম। স খাওয়ার

পর দখা যােব। আেগ িডনােরর ব ব া তা ক ন!'
‘বললাম না খাবার দয়া যােব না?' রেগ উঠল লাকটা।
উেঠ দাড়ঁাল আগন্তক। ' দখুন, মঁিসেয়, সারািদন আজ হঁেটিছ আিম। ায় বােরা লীগ (এক

লীগ=সােড় িতন মাইল) হঁেটিছ, চি শ বয়াি শ মাইল পথ। িকছ খাইিন, িখেদর য ণায় মের যা
আিম। দয়া কের িকছ খেত িদন।’

‘হেব না। বাড়িত খাবার নই।'
চেলার িদেক ইি ত ক ল আগন্তক। পােশ সার িদেয় রাখা বড় বড় কেয়কটা হািঁড় দখাল।

‘এত খাবার ক খােব?’
‘খে েরর অভাব নই। অেনক িবেদশী অিতিথ এেসেছ আজ আমার এখােন। বােরাজন। তারা

খােব।'
িকন্ত িবশজন খেলও তা এত খাবার শষ হেব না!
‘তবু আপনােক খেত িদেত পারব না আিম, মঁিসেয়। চেল যান আপিন।’
ধপ কের বেস পড়ল া  আগন্তক। ‘এটা একটা সরাইখানা। আিম ু ধাত এক পিথক,

আমােক থাকেত এবং খেত িদেত আপিন বাধ , মঁিসেয়। কােজই আিম যা  না।'
‘চেল যাও!' চাপা কে  বলল মািলক। রােগ কাপঁেছ। ‘আিম িচেনিছ তামােক! জািন তিম ক,

িক তামার পিরচয়। তামােক থম দেখই আমার সে হ হেয়িছল, জা ভালজা।ঁ পের ময়েরর
অিফেস খাজঁ িনেয় িন ত হেয়িছ। বিরেয় যাও! আমােক দুব বহার করেত বাধ  কােরা 'না! এটা
ভ েলােকর জায়গা, সরাইখানা বািনেয়িছ আিম তােদর জেন । তামার মত চােরর জেন  নয়! চেল
যাও।’

মুখ কােলা হেয় গল জা ঁভালজারঁ। কেয়ক মুহতূ মাথা িনচ কের বেস থাকল স। তারপর
একটা দীঘ াস ছেড় উেঠ দাড়ঁাল, ঝালা কােঁধ তেল া  পােয় বিরেয় গল। তত েণ আধঁার
ঘিনেয় এেসেছ, এখনই রাত নামেব। আলপস পবতমালা থেক ভেস আসা হীম বাতােস গােয় কাটঁা
িদল ভালজারঁ। রাতটা কাথায় কাটােনা যায় ভেব অি র হেয় উঠল স, এই ঠা ায় খালা জায়গায়
থাকা কানমেতই স ব নয়। খাবার না হয় নাই পল, অ ত মাথা গাজঁার একটা ঠাই তােক পেতই
হেব য কের হাক।

অেনক দেূর, এ রা ার ায় শষ মাথায় আেরকটা সরাইখানা দেখ আশাি ত হেয় উঠল জাঁ



ভালজা,ঁ তাড়াতািড় এেগাল সিদেক। ওিদেক িপছেন লেগ রেয়েছ দুই ছেলর দল, নানারকম ম ব ,
কট  চড়েছ তারা ভালজােঁক ল  কের। খয়াল নই তার, হঁেট চেলেছ আপনমেন। িখেদ, তৃ া
আর পথ চলার চ  াি েত স ণূ কািহল জা ভালজা।ঁ

থম অভ থনা এখােনও আেগরবােরর মতই হেলা। ওেক ঢকেত দেখ  করল মািলক,
‘ ক?’

‘পিথক। খাবার আর রােত থাকার জায়গা চাই,’ বলল জা ঁভালজা।ঁ ধেরই িনেয় িছল এটােতও
জায়গা হেব না। িকন্ত লাকটার িত উ ের সামান  আশার আেলা দখেত পল যন।

‘ ঠক আেছ। ভতের এেস বসুন।’
ঢেক পড়ল জা ঁভালজা।ঁ ঝালাটা দরজার কােছ রেখ তাড়াতািড় ফায়ারে েসর সামেন িগেয়

বসল। মাজা না থাকায় জেুতার ভতর পােয়র পাতা, আঙল, সব ায় জেম যাওয়ার অব া হেয়েছ
তার। দু’পা আ েনর যত কােছ স ব এিগেয় িদেয় বল জা ঁভালজা।ঁ আ েনর উ াপ পেয় ধেড়
যন াণ িফের পল স। আেবেশ দু' চাখ মুেদ এল। খয়াল কেরিন, আরও একজন খে র এেস
ঢেকেছ ভতের।

চাখ বুেজ বেস থাকা জা ঁভালজােঁক দখামা  কপাল কঁুচেক উঠল লাকটার। ানীয় এক
জেল স। আজ সকােল ওই িকম্ভতদশন, সে হজনক মানুষ টেক থম দেখেছ স াস িড
আিস আর এসকুরন শহেরর মাঝামা ঝ ােন, জার কদেম িডর িদেক আসেত দেখেছ স তােক।
অেনক দেূরর এক জেল প ী থেক মাছ িকেন ানীয় বাজাের রস্টেরে  িব  করার জেন  িড
িফরিছল স তখন।

আধঘ া আেগ ি তীয়বার লাকটােক দেখেছ স জ াকুইন ল াবােরর সরাইখানায়, যখান
থেক বর কের দয়া হেয়েছ তােক। কেয়ক মুহতূ ভালজােঁক দখল জেল লাকটা, তারপর এিগেয়
গল মািলেকর িদেক। মুখ নািমেয় িফসিফস কের বলল িকছ তােক। সােথ সােথ চহারা পাে  গল
মািলেকর কােছ িগেয় জা ঁভালজারঁ কাধ ধের ঝািক িদল স জাের। ‘এখনই বিরেয় যাও এখান
থেক!’

মুখ তেল তােক দখল ভালজা।ঁ এবার তমন একটা অবাক হেত দখা গল না তােক। শা
কে  ধু বলল, ‘ওহ!্ আপিনও তাহেল জেন গেছন?’

হ া ঁ
‘আেগ এক সরাইখানায় িগেয়িছলাম, সখান থেকও বর কের দয়া হেয়েছ আমােক,’

িবড়িবড় কের বলল ভালজা।ঁ
‘এখান থেক বর কের দব আিম।’
‘ কাথায় যাব তাহেল?’
‘ যখােন খুিশ,’ ব ে র সুের তৎ ণাৎ জবাব িদল মািলক।
ঝালা আর ছিড় িনেয় আবার বিরেয় পড়ল জা ঁভালজা।ঁ ধীরপােয় হাটঁেত লাগল অিনিদ

লে র িদেক। তখনও ছেল- ছাকরার দল লেগ আেছ তার িপছেন। ওেদর মেধ  বাদঁরেগােছর
কেয়কটা ছাট ছাট পাথর ছঁড়েত লাগল ভালজােঁক ল  কের। থেম আমল িদল না ও, ভাবল,
সে  হেয় গেছ, এখনই যার যার বািড় িফের যােব ওরা। িকন্ত বশ িকছ ণ পিরেয় যাওয়ার পরও
তমন কান ল ণ ওেদর মােঝ দখা গল না। বরং ‘পাগল’ িকছ বলেছ না দেখ উৎসাহ হাজার ণ
বেড় গেছ, িবপুল িব েম িনেজেদর কাজ চািলেয় যাে  তারা। এক সময় ব াপারটা অসহ  লাগল
ভালজারঁ, হােতর ছিড় তেল ধাওয়া করল স ওেদর। ভয় পেয় িদি িদক ছটল সবাই, মুহেূত এ গিল
ও গিলেত ঢেক পড়ল।

হাটঁেত হাটঁেত শহেরর জলখানার সামেন চেল এল জা ঁ ভালজা।ঁ মূল ফটেকর সামেন
শকেলর সােথ ঝালােনা একটা ঘ া দেখ সিদেক এেগাল। ঘ  বাজাল স। ফটেকর গােয়র
চৗেকা একটা অংশ পােশ সের গল ভতর থেক, ছাট একটা ফাকর উন্মু  হেলা। ভতর থেক
হঁেক উঠল ফটেকর এক র ী, ‘ ক?’



মঁিসেয়, আজেক রাতটা ভতের কাটােত পাির?
‘এটা সরাইখানা নয়, বাপু, জলখানা। িকছ একটা ঘ টেয় এেসা, তাহেল থাকেত পারেব।’ ঘটাং

শে  বুেজ গল ফাকরটা।
হতাশ হেয় আবার পা চালাল জা ঁভালজা।ঁ িকছ েণর মেধ  এক আবািসক এলাকায় এেস

পড়ল। পেথর দুিদেক সু র সু র একতলা দাতলা বািড়। িত টর সামেন বশ খািনকটা কের খালা
জায়গা, চমৎকার ফুেলর বাগান সখােন। একটা কা  একতলা বািড়র জানালায় আেলা দেখ
আশাি ত হেয় উঠল ভালজা।ঁ ধপধেপ সাদা রং করা বািড়টা দখেলই বাঝা যায় মািলক খুব
পয়সাওয়ালা। সাহস কের এেগাল জা ঁভালজা,ঁ বাগান পিরেয় বািড়টার বারা ায় উেঠ এল।

পদা সরােনা কােঁচর জানালা িদেয় ঘেরর ভতের তাকাল ভালজা।ঁ যা ভেবিছল ঠক তাই, এক
পলক দেখই বুঝল স, এ বািড়র মািলক খুব বড়েলাক। সামেনর িবশাল হল েমর মাঝখােন পাতা
বড় একটা ডাইিনং টিবেলর একপােশ বেস আেছ গহৃকতা। সুখী মানুেষর মত চহারা। একটা িতন-
চার বছেরর িশ  খলা করেছ তার কােল বেস। কতার মুেখামুিখ বসা এক অ বয়সী মিহলা। তার
কােলও এক ট িশ , বড়েজার বছরখােনক বয়স হেব িশ টর।

কতার সামেন একটা ােস গলা সমান ওয়াইন িচকিচক করেছ। ওটার পােশ একটা সুপ িডশ,
ধায়ঁা উড়েছ অ  অ । পেটর মেধ  আবার মুচেড় উঠল জা ঁভালজারঁ। ব  দরজায় টাকা িদল স।
হািস গে  ব  বািড়র কতা-িগি , তাই নেত পল না আওয়াজটা। আবার টাকা িদল ভালজা।ঁ
তৃতীয়বার নক করেত ভতেরর কথাবাতা থেম গল, উেঠ এেস দরজা খুলল কতা। এক হােত
িপতেলর তির সু র একটা ল া । আেলা উচ কের সামেন তাকাল লাকটা। ‘ ক?’

‘মাফ করেবন, মঁিসেয়,’ িবনীত কে  বলল ভালজা।ঁ আিম এক পিথক, খুব া । উপযু
মূেল র িবিনমেয় যিদ আমােক এক বা ট সুপ আর আজেকর রাতটা থাকার মত একটা জায়গা
িদেতন, এই বারা ার এক কােণ হেলও কান অসুিবেধ নই, খুবই উপকৃত হতাম আিম।

আপিন ক? স  গলায়  করল কতা।
আিম অেনক দরূ থেক এেসিছ, মঁিসেয়। সই পাই-মইসন থেক বােরা লীগ পথ হঁেট একট

আেগ পৗ েছিছ এখােন।
িকন্ত এখােন কন এেসেছন আপিন? কান সরাইখানায় যানিন কন?
‘িগেয়িছলাম, মঁিসেয়, গলা নেম গল ভালজারঁ। িকন্ত জায়গা পাইিন।’
‘দুেটা সরাইখানার একটােতও না?’ সে হ আরও বাড়ল কতার। ‘দুেটােতই িগেয়িছেলন?’
মাথা দালাল ভালজা।ঁ এ বািড়েত রাত কাটােনার য দরূাশা কেরিছল, কতার ক ঠন জরার মুেখ

পেড় তত েণ হাওয়ায় িমিলেয় গেছ তা।
এ অস ব! হেতই পাের না।
সিত  বলিছ, মঁিসেয়, িগেয়িছলাম। িকন্ত ওরা কউ থাকেত িদল না আমােক।
আেলাটা আেরকট উঁচ কের ধরল কতা, ভালজারঁ পা থেক মাথা পয  ঘন ঘন চাখ বালাল

কেয়কবার। দখেত দখেত চহারায় গভীর সে হ আর অিব াস ফুটল তার। িব েয় ায় চঁিচেয়
উঠল লাকটা, বুঝেত পেরিছ! তিমই সই লাক, তাই না?

উ র িদল না জা ঁভালজা,ঁ মাথা নত হেয় এল তার আপনাআপিন।
চট কের িপিছেয় গল কতা, আেলা রেখ থাবা িদেয় দয়ােল ঝালােনা ব কু হােত তেল িনল।

আগন্তেকর সােথ কতার কথাবাতা নেত পায়িন িগি , তাই বুঝেত পােরিন িক চলেছ সামেন।
হঠাৎ অি মূিত হেয় তােক ব কু হােত িনেত দেখ চমেক উঠল স, তু আকঁেড় ধরল িশ
দু টেক।
দরূ হও এখান থেক? হ ার ছাড়ল কতা।

বুক িচের একটা দীঘ াস বিরেয় এল জা ঁভালজারঁ। যা , মৃদু ের বলল ও। এক াস পািনই
না হয় িদন, মঁিসেয়। ত ায় বুক ফেট যাে ।

আর এক মুহতূ দির করেল পািন নয়, িল খােব তিম। বিরেয় যাও আমার বািড় থেক।



নীরেব বিরেয় এল ভালজা।ঁ িপছেন দড়াম শ  েন হাটঁেত হাটঁেত িফের তাকাল এক পলক।
দরজা ব  হেয় গেছ দখল স। জানালার সামেন মুহেূতর জেন  দখা গল কতােক। পদা টেন
িদল স জানালার। পেথর িদেক মন িদল জা ঁভালজা।ঁ ঠা া বাতােসর তাড় আরও বেড়েছ এর
মেধ । হােড়র ভতেরর ম া পয  কাপেত  কেরেছ তার চ  শীেত, িহিহ করেছ স।

বশ খািনকটা দেূর এেস পেথর পােশ একটা কঁুেড় দেখ থমেক দাড়ঁাল ভালজা।ঁ ঘরটা িনচ,
ভতের অ কার। মানুষজন আেছ বেল মেন হেলা না। খুিশ হেয় উঠল স, তু পােয় এেগাল
সিদেক। ঘরটার েবশপথ বশ অ শ , এবং িনচ। অতসব দখার সময় নই, হামা ঁ িড় িদেয়
ভতের ঢেক পড়ল জা ঁভালজা।ঁ খুিশ হেয় উঠল স মেঝেত খেড়র পু  গিদ িবছােনা আেছ টর
পেয়। বশ উ  ভতরটা। ভাগ েক ধন বাদ জানাল ভালজা,ঁ তাড়াতািড় কােঁধর ঝালা নািমেয়
ওটােক বািলশ বািনেয় শায়ার আেয়াজন করল। খাওয়ার িচ া কাল করা যােব, ভাবল স, এখন
ঘুমােনা যাক। চ  াি েত আর এক পা ও এেগাবার শ  নই।

হঠাৎ গর গর গভীর আওয়াজ েন চমেক উঠল জা ঁভালজা,ঁ ঘুের তাকাল দরজার িদেক।
িবশাল একটা বুল ডেগর ওপর চাখ পড়ল তার, ভতের মাথা ভের িদেয় ভালজােঁক দখেছ ওটা, তার
থাকার জায়গায় কার এতবড় সাহস য ঢেকেছ, ভাবেছ হয়েতা। রােগ গজরাে । আচমকা বােঘর
মত হ ার ছাড়ল কুকুরটা।

এটা তাহেল কুকুেরর ঘর! চরম হতাশ হেয় ভাবল জা ঁভালজা।ঁ আবার হ ার ছাড়ল বুল ডগ।
এমিনেত গােয় চ  শ  ধের ভালজা,ঁ একটা-দুেটা কুকুরেক পেরায়া করার কান কারণ নই তার।
িকন্ত এখনকার কথা আলাদা। এ পয  এখােন য ধরেনর অভ থনা স পেয়েছ, তােত িকছ করেত
ভরসা হেলা না। জন্তটার হাকঁ-ডাক েন যিদ মানুষ জেম যায়, নতন িবপেদ পড়েত হেব তােক।

এক হােত ঝালাটা তেল িনল ভালজা,ঁ অন  হােত ছিড় উঁিচেয় কুকুরটােক আঘাত করার ভান
করল, ভয় পেয় িপিছেয় গল ওটা, এই ফােঁক তু বিরেয় পড়ল স এত আরােমর জায়গা ছেড়।
িকন্ত সহেজ মু  পল না, লাফ িদেয় এিগেয় এেস তার পা কামেড় িদল বুল ডগ, ফড়াৎ কের
অেনকখািন িছেড় গল ভালজারঁ মিলন াউজার। ভাগ  ভাল কামড়টা ঠকমত বসােত পােরিন
কুকুর, তার আেগই ঝটকা মের পা মু  কের িনেত পেরেছ জা ঁভালজা।ঁ ছিড় তেল তেড় গল স,
ছেট সামেন থেক সের গল বুল ডগ।

আবার পেথ নামল জা ঁভালজা।ঁ চলেত পারেছ না, তবু চলেত হেব। ফর কাথায় গেল আ য়
জটুেব, আেদৗ জটুেব িক না, ক জােন! ঘুেম চাখ বুেজ আসেছ তার আপনাআপিন, াণপণ
সং াম কেরও খুেল রাখেত পারেছ না। একটা কুকুরও আজ তােক সইেত পাের না ভেব িনেজেক
ক ণা করেত ইে  হেলা ভালজারঁ। মাতােলর মত টলেত টলেত এিগেয় চলল স, থুতিন ঠেক আেছ
বুেকর সােথ। এ শহর ভালজারঁ অেচনা, রােতর আধঁাের কানিদক থেক কানিদেক চেলেছ জােন
না স। জানেতও চায় না। লাকালয় থেক সের যেত চায় স। দেূর কাথাও।

িকন্ত পা আর এেগােত চায় না। দেহর শ  পুেরাপুির িনঃেশিষত হেয় গেছ তখন জাঁ
ভালজারঁ। চারিদেক তাকাল স, সামেনই বড় িগজা আর বড়সড় একটা পাকা চ র দেখ অনুমান
করল, এটা স বত ক ােথ াল য়ার হেব। য়ােরর এক কােণ একটা ছাপাখানা দখা গল, পাথেরর
একটা ব  রেয়েছ তার সামেন। ঘােরর মেধ  সিদেকই এেগাল জা ঁভালজা।ঁ জায়গাটা উন্মু ,
চ  ঠা ায় ওখােন য বিশ ণ টকা যােব না, খয়ালই নই তার। বে র ওপর বসল জা ঁভালজা,ঁ

দু’পা তেল টসু ট মের েয় পড়ল সে  সে । ায় একই সময় এক বৃ া বিরেয় এল িগজার
ভতর থেক। বে র ওপর অ কাের কউ একজন েয় আেছ দেখ তাড়াতািড় কােছ এেস
দাড়ঁাল স।

‘ ক ওখােন? এই খালা জায়গায় কন েয় আছ তিম?’  করল বৃ া।
‘আিম িভনেদশী, বুিড়মা,’ িবর  কে  বলল জা ঁভালজা।ঁ ‘এখােন ঘুমাব বেল েয়িছ।’

‘ স িক!’ আতঁেক উঠল বৃ া। খালা জায়গায়, ‘পাথেরর বে  ঘুমােব তিম এই শীেতর মেধ ?’
‘তােত িক?’ িত  কে  বলল স, ‘উিনশ বছর ঘুিমেয়িছ কােঠর বে , িকছ হয়িন। পাথেরর



বে  এক রাত ঘুমােল িক আর হেব?’
‘ও, বুেঝিছ। তিম তাহেল সিনক?’
এত দুঃেখও হািস পল জা ঁভালজারঁ। ‘হ া,ঁ সিনকই বেট।’
‘িকন্ত, বাবা, চ  শীেত জেম যােব তিম বাইের থাকেল। তারেচ কান সরাইখানায় আ য়

নাও না কন?’
বুিড়র কে  দরদ আেছ টর পেয় ভাল লাগল জা ঁভালজারঁ।
‘িগেয়িছলাম, বুিড়মা। িকন্ত কউ আ য় িদল না।’
‘ও মা! িব ত হেলা ব া। স িক কথা? আ য় দেব না কন?’ বেল িকছ ণ ভাবল স,

এিদক-ওিদক তাকাল। হঠাৎ িক খয়াল হেত চহারা উ ল হেয় উঠল তার। ‘তিম এক কাজ কেরা,
বাপু। ওই য বািড়টা দখছ,’ ক ােথ ােলর সােথ বড় বািড়টা দখাল ন। ‘ওখােন যাও। ওখােন িন ই
একটা রােতর জেন  আ য় পােব তিম।’

উেঠ বসল জা ঁভালজা।ঁ আশা করেত ভরসা হেলা না, তবু, ত াগ করেতও পা ল না পুেরাপুির।
‘সিত  বলছ?’

‘িন ই! তাড়াতািড় যাও।’
‘ওটা কার বািড়, বুিড়মা?’
‘যাও না, গেলই দখেব।’

 



িতন
শাল ােঁসায়া িবেয়ঁেভনু িমিরেয়ল িডর িবশপ। িছয়া র বছর বয়স তারঁ, িকন্ত সুঠাম া  দখেল
ষােটর বিশ মেন হয় না। উ তা মাঝাির, একট মাটােসাটা গড়ন তার। শ  কপাল, চল সব
ধপধেপ সাদা। চহারায় দরদী, অমািয়ক ভ েলােকর ছাপ সু । হািসেত িন াপ িশ র সরলতা
িবেয়ঁেভনু িমিরেয়েলর। উদারিচ , দানবীর এই িবশেপর জেন  িড গিবত।

মা  কেয়ক মাস আেগ িডর িবশপ হেয় এেসেছন িমিরেয়ল, এরমেধ ই চারিদেক ছিড়েয় গেছ
তারঁ সুনাম। দশ বছেরর ছাট এক বান, ব াি ি ন, আর এক বুিড় পিরচািরকা, ম াগেলােয়র, এই
িনেয় িবশপ িমিরেয়েলর সংসার।

মযাদার িদক থেক াে  ধান সনাপিতর পরই িবশেপর ান। সই অনুযায়ী অন  সব
শহেরর মত িডর িবশেপর সরকারী বাসভবনও িছল ায় রাজকীয় াসােদর মত, যমন িবশাল,
র ণােব েণ তমিন ব য়বহল। থম যখন িড এেলন ফাদার িমিরেয়ল, ব াপারটা খুবই বখা া
ঠকল তার। কারণ পােশই শহেরর সরকারী হাসপাতাল। বশ ছাট আর পুরেনা ভবন সটা, ভীষণ
স াতঁেসঁেত। জায়গার অভােব গাদাগািদ কের থাকেত হয় গীেদর। অথচ ওিদেক তার জেন
অেহতক িবশাল াসােদর আেয়াজন।

হাসপাতাল সুপােরর সােথ কথা বলেলন ফাদার িমিরেয়ল, সাতিদেনর মেধ  হাসপাতাল
ানা িরত হেলা িবশেপর াসােদ, আর িতিন চেল গেলন হাসপাতােল। এমিন উদার ও মহানুভব

মানুষ িতিন।
এ মুহেূত িনেজর েম বেস আেছন ফাদার িমিরেয়ল। ইদানীং এক িবেশষ কােজ হাত

িদেয়েছন িতিন, সমাজ ও রা েক সুখী-সমৃ শালী কের গেড় তলেত হেল িক করেত হেব, তারই
ব াখ া সমৃ  গেবষণামূলক এক বই লখা। তাই িনেয় ব  ফাদার এ মুহেূত। রাত আটটা।
ম াগেলােয়র এেস ঢকল ঘের। ফাদােরর িবছানার মাথার িদেকর একটা তাক থেক দুেটা সুদৃশ
েপার থালা িনেয় বিরেয় গল। রােতর খাবার তির, বুঝেলন ফাদার, থালা িনেত এেস তাই বু ঝেয়
গল মিহলা।

লখা ব  কের উঠেলন িতিন। পােশর ডাইিনং েম চেল এেলন। তত েণ টিবল সাজােনা
হেয় গেছ। ল  করেলন ফাদার, িক িনেয় যন িনচ কে  আেলাচনা করেছ ব াি ি ন আর
ম াগেলােয়র। দুজনেকই বশ িচি ত মেন হেলা তার।

‘িক ব াপার?’  করেলন ফাদার িমিরেয়ল। ‘িক হেয়েছ?’
ম াগেলােয়র হড়বড় কের যা বলল, তা এরকমঃ একট আেগ বাজার থেক িফেরেছ স।

বাজােরর সবার মুেখ এক অদ্ভত আগন্তেকর কথা েন এেসেছ। অপিরিচতেলাক স, কাে েক
এেসেছ কউ জােন না। খুবই সে হজনক মানুষ, ভাব-চির  ভাল না। এ শহেররই কাথাও গা
ঢাকা িদেয় আেছ স, সবাই আশ া করেছ, িকছ একটা অঘটন ঘটােব লাকটা আজ রােত।

‘এই কথা?’ ত হািস ফুটল ফাদােরর মুেখ। ‘তােত এত িচ ার িক আেছ আপনােদর?’
‘বেলন িক, ফাদার!’ িব য় কাশ করল পিরচািরকা। ‘সামেনর দরজার িছটিকিনটা কান

কােজরই না। কতিদন থেক আপনােক বলিছ ঠক করাবার কথা, আপিন শােননিন। চ া করেল
একটা বা া ছেলও খুেল ফলেত পাের ওটা বাইের থেক। তারওপর রা ায় বািত নই, সামেন
ঘুটঘুেট অ কার, িক মুশিকেলর কথা ভাবুন তা? সিত  যিদ লাকটা এিদেক আেস রােত, িক অব া
হেব?’

একট থেম আবার িকছ বলেত যা ল বৃ া, এমন সময় ব  দরজায় করাঘােতর শ  হেলা।
চট কের মুখ বুেজ ফলল স।

‘ ভতের আসুন!’ আহবান জানােলন ফাদার।
খুেল গল ভড়ােনা দরজা। ভতের এেস দাড়ঁাল জা ঁ ভালজা।ঁ ভতেরর সবার ওপর চাখ

বালাল স। তার চহারা আর পাশাক আশাক দেখ জায়গায় জেম গল ম াগেলােয়র, এতই ভয়
পেয়েছ য িচৎকার করার সাহসও হািরেয় ফেলেছ। চাখ বড় কের একদৃে  ভয় র দশন



আগন্তেকর িদেক তািকেয় থাকল বৃ া। তােক দখামা ই বুেঝেছ স, এ সই লাক না হেয়ই যায়
না, যার কথা বাজাের েন এেসেছ একট আেগ। অ ভ িকছ একটা ঘটার অেপ ায় শ  হেয়
দািঁড়েয় থাকল স।

ব াি ি ন ভয় পেলন না বেট, তেব সতক হওয়ার েয়াজন বাধ করেলন। ওিদেক ফাদার
িমিরেয়ল আ হী দৃ েত তািকেয় থাকেলন লাক টর িদেক। থম দশেনই বুঝেলন, চহারা যাই
হাক, মানুষটা খুবই া , ু ধাত।

তােঁক দখল জা ঁভালজা,ঁ চহারায় বপেরায়া একটা ভাব ফুেট আেছ তার। ঠক কের এেসেছ
স, থম চােটই িনেজর সিত কার পিরচয় জানােব এখােন। অপরােধর কথা, দ  খেট আসার
কথা জানােব। তােত যিদ আ য় জােট, খাবার জােট, ভাল। না জােট নই। ‘ দখুন, মঁিসেয়,’ বেল
উঠল স। ‘আমার নাম জা ঁ ভালজা।ঁ আিম একজন অপরাধী, উিনশ বছর স ম দ  খেটিছ
জাহােজ। মু  পেয়িছ সেব চারিদন হেলা। এই চারিদন হাটঁার ওপর আিছ আিম, তেলা ঁ থেক
আসিছ, যাব পতারিলেয়র।’

‘আজ একিদেনই হঁেটিছ বােরা লীগ পথ। সে র একট আেগ এ শহের পৗ েছ একটা ইেন
িগেয়িছলাম। দাম িদেত চাইলাম, এমনিক অ ীমও িদেত চেয়িছলাম, তবু খেত দয়িন ওরা
আমােক। থাকেত িদল না, বর কের িদল। কারণ আমার পিরচয়প  আর সবার মত সাদা নয়, হলদু,
তাই। শহের পা রেখ আইন অনুযায়ী থেমই ময়েরর অিফেস িগেয়িছলাম আিম, আমার আসার
খবর জানােত, সটাই বাধ হয় কাল হেলা আমার।’

নীরেব ভালজােঁক দখেছ সবাই। ফাদােরর দৃ েত বদনার আভাস। তার িত ট কথা মন িদেয়
নেছন িতিন। বেল চেলেছ জা ঁভালজা,ঁ ‘আেরক ইেন গলাম, সখান থেকও বর কের িদল ওরা।

পের এক বািড়েত গলাম, অেথর িবিনমেয় এক বা ট সুপ, আর রাতটা তােদর বারা ায় থাকেত
চাইলাম, িদল না। বরং ব কু তেল আমােক িল করার ভয় দিখেয় তািড়েয় িদল। এক াস পািন
চাইলাম, তাও িদল না।

তারপর গলাম শহেরর জলখানায়, রাতটা ভতের কাটাবার অনুমিত চাইলাম। িদল না
পাহারাদার। না বুেঝ খািল দেখ একটা কুকুেরর ঘের ঢেক পেড়িছলাম, ওটাও শষ পয  তািড়েয়
িদল আমােক। উপির পাওনা িহেসেব কামেড়ও িদেয়েছ পােয়। আর আর কান জায়গা না পেয়
ঘুরেত ঘুরেত আপনােদর সামেনর ওই ছাপাখানার বে  এেস েয় পেড়িছলাম। দেখ এক সদয়
বুিড় বলেলন, এখােন এেস আ য় চাইেত।

তাই এেসিছ আিম। এটা কান জায়গা, মঁিসেয়? কান ইন? দখুন, মঁিসেয়, আিম খুবই ু ধাত,
ত ায় বুেকর ছািত ফেট যাে  আমায়। ভীষণরকম া  আিম। যিদ দয়া কের আমােক িকছ
খেত দন, রাত কাটাবার জায়গা দন, তাহেল ভাবেবন না, আমার টাকা আেছ। একেশা নয় া ঁ
আেছ আমার কােছ। আিম দাম দব।’

ম াগেলােয়েরর িদেক তাকােলন ফাদার িমিরেয়ল। ‘আেরকটা ট িদন টিবেল।’
থতমত খাওয়া চহারা কের থেম িবশপ, তারপর বুিড় পিরচািরকােক দখল জা ঁভালজা।ঁ মেন

হেলা িবশেপর ব েব র অথ বােঝিন স। ‘দাড়ানঁ! আমার সব কথা বুঝেত পেরেছন তা আপিন,
মঁিসেয়? উিনশ বছর জাহােজ স ম দ  খেট এেসিছ আিম। আিম একজন অপরাধী। সাত ট
ু ধাত, মৃত ায় ছাট ছাট ভাে -ভাি েক খেত িদেত না পের ট চির করেত িগেয়িছলাম, তারপর

ধরা পেড়...এই দখুন!’ পেকট থেক হলদু রেঙর কেয়ক ভাজঁ করা একটা কাগজ বর করল জাঁ
ভালজা।ঁ বািড়েয় ধরল িবশেপর িদেক। ‘এই দখুন, মঁিসেয়, পেড় দখুন। পড়েবন? ঠক আেছ,
আিমই পড়িছ। নুন, িক লখা আেছ এেত। আিম লখাপড়া িকছ িকছ িশেখিছ এই উিনশ বছের।
আমার জাহােজই কেয়দীেদর লখাপড়া শখার ু লমত িছল একটা। এখন তাই িলখেত-পড়েত পাির।
পড়িছ, নুন।’

‘এেত লখা আেছ: “জা ঁভালজা,ঁ মু া  অপরাধী, ায়ী িনবাস—, উিনশ বছর দ  খেটেছ
জাহােজ। থম পাচঁ বছর চির করার সময় হােতনােত ধরা পড়ার কারেণ, পেরর চা  বছর পর পর



চারবার জাহাজ ছেড় পািলেয় যাওয়ার অপরােধ। এই লাক ট খুবই িবপ নক”।
মুখ তলল ভালজা।ঁ কাগজটা ভাজ কের পেকেট রাখল। ‘ নেলন তা? তারপরও খেত দেবন

আমােক, আ য় দেবন এক রােতর জেন ? এখােন থাকেত চাই না, যিদ আপনার আ াবেলর এক
কােণ...’।

‘মাদােমায়ােজল ম াগেলােয়র,’ শা  কে  বলেলন িবশপ িমিরেয়ল। ‘এরঁ জেন  গ েমর
িবছানা তির ক ন। নতন চাদর িবিছেয় িদেয় আসুন।’

নীরেব মিনেবর িনেদশ পালন করেত চেল গল বৃ া।
মঁিসেয়, ভালজারঁ উে েশ বলেলন ফাদার। ‘আপিন ফায়ারে েসর সামেন খািনক বেস গরম

হেয় িনন। তারপর খেত বসব আমরা একসােথ। তত েণ িবছানা তির হেয় যােব আপনার।’
অেনক ণ ধের ফাদােরর িদেক তািকেয় থাকল জা ঁভালজা।ঁ থেম িব াস হেত চাইল না,

ভাবল লাকটা বাধহয় তামাশা করেছ তার সােথ। িকন্ত ফাদােরর সৗম  চহারার কাথাও সরকম
কান আভাস নই দেখ একট একট কের পূণ আ া িফের এল। বুঝল ভালজা,ঁ মানুষ ট তামাশা
করেছ না ওর সােথ, যা বেলেছ অ র থেকই বেলেছ। বুেকর ভার নেম গল ভালজারঁ।

‘সিত  বলেছন!’ খুিশর চােট পাগেলর মত লাপ বকেত  করল স। আপিন আ য়
দেবন আমােক, খেতও দেবন? তািড়েয় দেবন না? আমার মত এক ঘণৃ  কেয়দীেক আপিন

“মঁিসেয়” বেল সে াধন কেরেছন। আমােক িবছানায় ঘুমােত দেবন? জােনন, উিনশ ট বছর ফ
কােঠর ত ার ওপর ঘুিমেয়িছ আিম, ভেল গিছ িবছানা কােক বেল। সিত  আপিন খুব ভাল মানুষ,
মঁিসেয়। মাফ করেবন, মঁিসেয়, আপনার সরাইখানার নাম িক? আপনার নাম িক? আপিন যা
চাইেবন, তাই দব আিম।

িশ র হািস ফুটল ফাদােরর মুেখ। ‘এটা কান সরাইখানা নয়, মঁিসেয়। আমার বাসা। আিম
একজন ধমযাজক।’

থমেক গল জা ঁভালজা।ঁ ‘ধমযাজক! ও, আ া! কী বাকা আিম, এত েণ আপনার টিপটার
িদেক ভাল কের এক নজর তাকাইিন পয । আপিন খুব ভাল মানুষ, মঁিসেয় িকউের। বাইের য বড়
িগজা দখলাম, ওটার িকউের তা আপিন? কী বাকা আিম, কী বাকা! তার মােন আপনােক কান
পয়সা িদেত হেব না আমােক?’

মাথা দালােলন ফাদার। ‘না, িদেত হেব না। কত া ঁআেছ। আপনার বলেলন, একেশা নয়, তাই
না?’

হ া।ঁ এ েলা সরকােরর তরফ থেক ভাতা িহেসেব পেয়িছ। বছর িত নয় া  িহেসেব।
দীঘসময় জা ঁভালজারঁ িদেক তািকেয় থাকেলন িবশপ িবেয়ঁেভনু িমিরেয়ল। অজাে ই গভীর

একটা দীঘ াস ছাড়েলন।
মিনেবর িনেদশ পালন কের িফের এল পিরচািরকা। আগন্তকেক ফায়ারে েসর সামেন ঝম্

মের বেস থাকেত দেখ ফাদােরর িদেক তাকাল। ‘হেয় গেছ?’ বলেলন িতিন। ‘এক কাজ ক ন,
আরও দুেটা মামবািত জেল িদন টিবেল, আমােদর নতন বন্ধু র স ােন।’

তাই করল বৃ া। জা ঁ ভালজা ঁ অবাক চােখ ফাদারেক দখল খািনক, তারপর অেনকটা
আপনমেন বেল উঠল, ‘সিত , মঁিসেয় িকউের, আপনার মত মানুষ হয় না। অন েদর মত আমােক
তািড়েয় না িদেয় িনেজর ঘের আ য় িদেলন আপিন। আমার মত এক দীনহীন, িনঃশেক...’ থেম
গল জা ঁভালজা।ঁ ফায়ারে েসর জল  কুে র িদেক তািকেয় ভাবল িক যন। ‘আপনার মত এত
ভাল মানুষ আিম আর দিখিন ফাদার। জানা নই, শানা নই, কাউেক এভােব িনেজর বািড়েত
আ য় দয়া...’।

‘এ আমার বািড় নয়, ভাই,’ মালােয়ম কে  বলেলন িবশপ িমিরেয়ল। একটা হাত রাখেলন
িতিন জা ঁভালজারঁ কােধ। ‘এ বািড় ভ িয র। সবার জেন  এ বািড়র দরজা খালা। আপিন অেনক
ক  পেয়েছন, আপিন া , ু ৎিপপাসায় কাতর, তাই এ বািড়েত িব াম নয়ার, পানাহােরর পূণ
অিধকার আেছ আপনার। এ বািড় যতটা না আমার, তারেচ’ বিশ আপনার, মঁিসেয়। এখােন যা



আেছ, তার সবই আপনার। আপিন এক া , পির া  মুসািফর, এর বিশ আর িকছ জানার
েয়াজন নই আমার। তাছাড়া আপনার সবিকছ তা জানাই িছল আমার।’

‘সিত !’ তা ব হেয় ফাদােরর মুেখর িদেক তািকেয় থাকল জা ঁভালজা।ঁ সব জানেতন আপিন
আমার স েক?

‘জানতাম।’
আমার নাম জানেতন?
‘হ া,ঁ জানতাম আপনার নাম “আমার ভাই”।’
‘দাড়ঁান, মঁিসেয়। থামুন। আপিন সব ওলট-পালট কের িদে ন আমার। িনেজর কােছই এখন

িনেজেক অপিরিচত লাগেত  কেরেছ আমার। বুঝেত পারিছ না গত উিনশ বছেরর আিম আর
এই আিম এক িক না।’

‘খুব কে  কেটেছ আপনার এত েলা বছর, তাই না?’ মালােয়ম কে   করেলন িবশপ
িমিরেয়ল।

আনমনা হেয় পড়ল জা ঁভালজা।ঁ ‘ওহ,্ স কী ক ! লাল কেয়দীর পাশাক, শকেল বাধঁা
অব ায় িদন-রাত দাড়ঁ বাওয়া, কথায় কথায় চাবুেকর মার, কবেরর মত অ কার জাহােজর
তলকুঠিরেত িদেনর পর িদন ব ী থাকা, ত ার িবছানায় ঘুমােনা, কী অমানুিষক ক !’

‘বুঝেত পারিছ, অেনক আঘাত সইেত হেয়েছ আপনােক। তেব এ ও ঠক, মঁিসেয়, অতীত
অপরােধর জেন  এর মেধ  কখনও যিদ অজাে ও অনুেশাচনা জেগ থােক আপনার মেন, এক
ফাটা চােখর পািন পেড় থােক স কারেণ, জানেবন আপনার জেন  েগর দরজা খুেল গেছ। যিদ
এর মেধ  একবারও িনেজেক ধের নয়ার িচ া জেগ থােক আপনার অ ের, জানেবন আপিন
আমােদর সবার চাইেত মানুষ িহেসেব অেনক উ ম।’

‘ টিবল রিড, ফাদার,’ মৃদু কে  জানান িদল ম াগেলােয়র।
‘উঠন, মঁিসেয়,’ বলেলন িতিন। খেয় ঘুমুেত হেব, িব াম েয়াজন আপনার। আসুন।
বহ বছর পর ভাল িকছ খল জা ঁভালজা।ঁ এত ভাল স বত জীবেন এই থম। মাথা িনচ কের

গা ােস িগলল স। খাওয়া শেষ ফাদার িনেজ তােক গ  েম পৗ েছ িদেলন। িবদায় নয়ার আেগ
বলেলন, সকােল রওনা হওয়ার আেগ পট পুের গরম দুধ খেয় যােবন, মঁিসেয়। কেয়কটা গ  আেছ
আমার, ভাল দুধ দয়। ভরা ।

‘ ভরা , মঁিসেয়। অেনক অেনক ধন বাদ আপনােক।’
ক ােথ ােলর টাওয়ার েক রাত দুেটার ঘ া পড়ল। নীরব, িন  রােত আওয়াজটা হেলা িবকট। চট
কের ঘুমটা ভেঙ গল জা ঁভালজারঁ। চাখ মেল তাকাল স। আসেল এত ণ ঘুমায়িন স, পেড়
িছল ত া ে র মত। এত আরােমর িবছানায় েয় অভ  নয় ভালজা,ঁ তাই িকছেতই ঘুম আসিছল
না।

চাখ মেল অ কােরর িদেক তািকেয় থাকল জা ঁভালজা।ঁ মাথার মেধ  আেবাল-তােবাল িচ া
ঘুরেছ। তার মেধ  একটা িচ া িকছেতই মু  িদে  না ভালজােঁক। সটা হে  এ বািড়র মূল বান
ছয়টা চমৎকার েপার ট, যার একটায় খেত দয়া হেয়িছল তােক। আর একটা বড় চামচ, যটা
িদেয় সুপ পিরেবশন করা হেয়িছল ডাইিনং টিবেল। ওটাও েপার তির। দখেত অিব াস রকম
সু র। ও েলা কাথায় রেখেছ পিরচািরকা, জানা আেছ জা ঁভালজারঁ। দেখেছ স।

চাখ বুজল ভালজা,ঁ পেড় থাকল মড়ার মত। িকন্ত ঘুম আর আেস না, কবলই আেজবােজ
িচ া ঘুরপাক খাে  মাখায়।

টং টং!
িতনটার ফ া পড়ল। ঘ া িনর কাপঁা কাপঁা বশ েম দরূ থেক দেূর িমিলেয় গল। উেঠ

পড়ল জা ঁভালজা।ঁ ঝালাটা কােধ তেল িনল, তারপর ছিড় হােত িনঃশে  ফাদার িমিরেয়েলর েমর
িদেক এেগাল। ওই েমই, ফাদােরর মাথার কােছ তােকর ওপর আেছ েপার ট েলা আর
চামচটা।



এক ঘ া পর চারাই ট-চামচসহ পাহারাদার পুিলেশর হােত ধরা পেড় গল জা ঁভালজা।ঁ
 
ভারেবলা বািড়র সামেনর বাগােন পায়চাির করিছেলন িবেয়েভনু িমিরেয়ল। হঠাৎ ঘর থেক িছটেক
বিরেয় আসেত দখেলন িতিন ম াগেলােয়রেক। ‘ফাদার! ফাদার’ ছেট এল বৃ া। ফাদার! সবনাশ
হেয় গেছ! েপার থালা-চামচ িকছ নই। সব চির হেয় গেছ। সই হত াড়া লাক টও নই। স-ই
িনেয় গেছ আমােদর দামী দামী জিনস েলা।

িব মুা  িবচিলত হেলন না ফাদার। এক মুহতূ নীরব থেক বলেলন, ‘ও েলা সিত ই িক
আমােদর? না, মাগেলােয়র, আমােদর নয় ওসব। িছলও না কান কােল। ওসব গরীেবর স দ।
লাকটা গরীব িছল, অতএব ও েলা তারই াপ । িনেজর জিনস িনেয় গেছ স, ভালই হেয়েছ।’

হা ঁকের িকছ সময় ফাদারেক দখল বৃ া, তারপর িনচ কে  িবড়িবড় করেত করেত ভতের
চেল গল। একট পর না া খেত এেলন িবশপ। চাখ তেল তােক এক পলক দখেলন কবল
ব াি ি ন। িকছ বলেলন না। িতিন ভালই চেনন তার ভাই টেক। অবশ  বুিড় পিরচািরকার মুখ ব
হয়িন তখনও। একনাগােড় িক সব বেক চেলেছ স িনচ কে ।

না া শষ কের উঠেত যােবন ফাদার, এই সময় সামেনর দরজায় জার করাঘােতর আওয়াজ
উঠল। ‘ ভতের আসুন!’ বলেলন িতিন।

দরজা খুেল ভতের এেস দাড়াল িতন পুিলশ। নতমুেখ জা ঁভালজাওঁ রেয়েছ তােদর সােথ। তার
কলার শ  মুেঠায় ধের রেখেছ পুিলশেদর একজন। তু পােয় সিদেক এেগােলন ফাদার।
‘মঁিসেয়,’ বেল উঠল এক পুিলশ। এই লাকটা...’

তার িদেক তাকােলন না িবশপ, সাজা এেস জা ঁভালজারঁ মুেখামুিখ দাড়ঁােলন। ‘এই য, আপিন
এেসেছন?’ বলেলন িতিন। ‘ েপার মামবািতদান দুেটা ফেল িগেয়িছেলন কন আপিন, মঁিসেয়?’

িনেজর অপরাধ স েক ভালই অবিহত জা ঁভালজা,ঁ থম থেকই তাই মাথা িনচ কের িছল,
ফাদােরর মুেখর িদেক তাকােত পােরিন ল ায়। এইবার মুখ তলল স, চরম িব য় িনেয় তাকাল
অদ্ভত মানুষ টর িদেক। িনেজর কানেকও িব াস করেত পারিছল না ভালজা।ঁ ওিদেক দুই মিহলারও
চাখ কপােল উেঠেছ িবশেপর কথা েন। থতমত খেয় গল পুিলেশর দল। য ভালজারঁ কলার ধের
রেখিছল, চট কের হাত নািমেয় ফলল স।

‘ওহ,্’ বেল উঠল লাকটা। ‘আপিনই তাহেল িদেয়েছন এেক ও েলা? ছয়টা েপর ট আর
একটা বড় চামচ?’

‘িন ই! আরও দুেটা মামবািতদানও িদেয়িছলাম ওঁেক, মেন হয় ভেল ফেল িগেয়িছেলন। তা
আপনারাও বুেঝিছ! ভল বাঝাবু ঝ হেয় গেছ িন ই!’

‘হ া,ঁ ফাদার, কাচঁমাচ ভি েত বলল স। মারা ক ভল হেয় গেছ।’
‘ ঠক আেছ, অিফসার। আপনারা এবার যেত পােরন।’
চেল গল িতন পুিলশ বকুেবর মত চহারা কের। পাথেরর মূিত হেয় একই জায়গায় দািঁড়েয়

থাকল জা ঁভালজা,ঁ নড়াচড়া করার মতাও হািরেয় ফেলেছ যন। ফায়ারে েসর িদেক এেগােলন
ফাদার। তার ওপর থেক দেটা চমৎকার কা কাজ করা েপার মামবািতদান িনেয় এেস এিগেয়
িদেল ভালজারঁ িদেক। ‘িনন। এ েলা িব  করেল কম কেরও দুেশা া ঁপােবন,’ বলেত বলেত ও
দুেটা ায় জার কের তার ঝালায় পুের িদেলন িতিন।

‘আপনােক বেলিছলাম, মঁিসেয়, যাওয়ার আেগ পট ভের গরম দুধ খেয় যােবন। কন খানিন?
ম াগেলােয়র, িসেয়র জেন  দুধ িনেয় আসুন।’

‘আিম...আিম তাহেল সিত ই মু ?’ অেনক চ ার পর ভাষা িফের পেয় িবড়িবড় কের বলল
জা ঁভালজা।ঁ

‘হ া,ঁ ভাই, আপিন মু । আপিন যখােনই থাকুন, মেন রাখেবন, সারা ণ আমার আশীবাদ
থাকেব আপনার ওপর। আমার দৃঢ় িব াস, আজেকর পর আপিন সৎ মানুষ হেয় যােবন। ভাল হেয়
যােবন। সই আশােতই আজ আপনােক মু  কেরিছ আিম ওেদর হাত থেক। আজ আপনার আ া



িকেন িনলাম আিম ঈ েরর পােয় অপণ করার জেন । কথাটা ভলেবন না যন।’
তারঁ িদেক এক পলক তািকেয়ই দৃ  নািমেয় িনল জা ঁভালজা।ঁ চােখ পািন এেস গেছ তার।
‘আর হ া,ঁ এ বািড়র দরজা সব সময় আপনার জেন  খালা থাকেব। যখন খুিশ, ইে  হেলই

চেল আসেবন। িকছ েয়াজন হেল িবনা ি ধায় িনেয় যােবন। আজেকর মত কের নয়, সবার চােখর
সামেন িদেয় িনেয় যােবন, কউ িনেষধ করেব না। এ বািড়েত যা আেছ, মেন করেবন সবই
আপনার।’
 
জার পােয় হঁেট িড ত াগ করল জা ঁভালজা।ঁ তার  হাটঁা দখেল মেন হেব বু ঝ পালাে  স, যত
তু স ব অ াত কারও নাগােলর বাইের চেল যেত চাইেছ। কান িদেক যাে  খয়াল নই, মাথা

িনচ কের হন্ হন কের কবলই হঁেট চেলেছ। েম দুপুর গিড়েয় গল, িবেকল হেলা, তবু থামল না
জা ঁভালজা।ঁ এমনিক কানিদক যাে  স, তাও দখেছ না-হাটঁেছ তা হাটঁেছই।

এক সময় প ম আকােশ হেল পড়ল সূয, আর বড়েজার এক- দড় ঘ া, তারপর
আলপেসর ওপােশ ডেব যােব। এই সময় হঁশ হেলা জা ঁভালজারঁ। চারিদেক তািকেয় িনেজেক িবশাল
এক মােঠর মােঝ আিব ার করল স। কম কেরও িতন লীগ পথ পিরেয় এেসেছ স এরমেধ ।
ফসলহীন, লালেচ ন াড়া মাঠ। মােঝমেধ  এক-আধটা ঝাপ ঝাড় আেছ। সূয হেল পড়ায় এবেড়া-
খবেড়া মা টর বুেক ও েলার দীঘ ছায়া পেড়েছ। ভালজারঁ ছায়া ও েলার চাইেত বহ ণ দীঘ।

এিদক-ওিদক তাকাল স। সামেন-িপছেন, ডাইেন-বােঁয়, কানিদেকই কান শহর বা ােমর
িচ  নই। কান িগজার চূড়াও চােখ পেড় না। হাটঁার গিত কেম এল জা ঁভালজারঁ। থেম পড়ল
একসময়। এত েণ যন াি  অনুভব করল স। সকােল িবশপ িমিরেয়েলর বািড়েত এক াস দুধ
ছাড়া িকছ খায়িন, তবু িখেদ বাধ হে  না। এিদক-ওিদক তািকেয় কামর সমান একটা ঝাপ দেখ
এেগাল ভালজা,ঁ বেস পড়ল ঝােপর আড়ােল, একট জিরেয় িনেয় আবার এেগােব।

নানান িচ া এেস ভর করল মেনর মেধ । িনেজর অতীত, বতমান আর িবশপ িমিরেয়লেক
িনেয় ভাবেত লাগল। অেনক ণ পর হঠাৎ কােছই কাথাও হািসর শ  উঠেত সচিকত হেলা জাঁ
ভালজা,ঁ ঘুের তাকাল। স য মেঠাপথ ধের এেসেছ, সই পথ িদেয়ই, উে ািদক থেক হঁেট
আসেছ দশ-বােরা বছেরর এক ট িকেশার। হােত স বত কেয়কটা ধাতব মু া রেয়েছ তার। হাটঁার
মেধ ই থেক থেক স েলা শূেন  ছঁেড় মারেছ িকেশার, ক াচ ধরেছ, হেস উঠেছ আপন খয়ােল।
মেনর আনে ।

ঝাপটার ওপােশ পৗ েছ থেম পড়ল ছেল ট, এপােশ য কউ বেস আেছ, খয়াল কেরিন।
আবারও চার-পাচঁটা মু া আকােশ ছঁেড় মারল স, মরা রাদ গােয় পড়েত িচকিচক কের উঠল
ও েলা, পাক খেত খেত নেম এল িনেচ। টপাটপ সব েলা ক াচ ধের ফলল স, হেস উঠল িহ
িহ কের। দুেল উঠল তার মাথা ভিত , সানালী চল। আবার ছঁেড় মারল স পয়সা েলা। এবার
ল  ঠক িছল না িকেশােরর, হয়েতা শষ সময় হাত কঁেপ িগেয়িছল বা আর িকছ, একটা চি শ
সাউ মু া ঝােপর ওপর িদেয় উেড় এেস পড়ল জা ঁভালজারঁ পােয়র কােছ। ায় সােথ সােথ ওটার
ওপর ভারী বুটজেুতা পরা একটা পা তেল িদল অন মন  ভালজা।ঁ

স না দখেলও যার জিনস স ঠকই দখল কাথায় গেছ ওটা। অন  পয়সা েলা কুিড়েয়
িনেয় তু এ পােশ চেল এল িকেশার। ধ ানমেয়র মত বেস থাকা আজব মানুষ টেক দেখ থমেক
দাড়ঁাল। িকন্ত, ঘাবড়াল না স। যিদও অ িমত আেলায় ভালজারঁ চহারা ভয় র লাগেছ, এবং
এরকম সমেয় এমন জনহীন তপা েরর মােঠ ওরকম কাউেক আচমকা চােখ পড়েল ভয়
পাওয়ারই কথা তার মত বা া ছেলর। তবু এিগেয় এল স িনভ ক পােয়।

মঁিসেয়, আমার পয়সাটা!
িক নাম তামার? জানেত চাইল ভালজা,ঁ অন মন ।
জাভাই, মঁিসেয়। প টট জাভাই।
চেল যাও এখান থেক।



আমার পয়সাটা তা দেবন।
তত েণ আবার িনেজর ভাবনায় ডেব গেছ ভালজা।ঁ মুখ িনচ কের মা টর িদেক চেয় আেছ।

শশােনিন কথাটা।
‘আমার পয়সা, মঁিসেয়!’ গলা চিড়েয় বলল জাভাই।
এবারও সাড়া িদল না জা ঁভালজা।ঁ কােছ িগেয় তার কােঁধ হাত রেখ ঝািক িদল ছেলটা। কঁেদ

ফেলেছ। কাজ না হওয়ায় উবু হেয় তার পা-টা ধরল স, টানাটািন করেত লাগল সরাবার জেন ।
‘আিম আমার পয়সা চাই। আমার চি শ সাউ! িদেয় িদন, মঁিসেয় িদেয় িদন দয়া কের!’

িবর  হেয় উঠল জা ঁভালজা।ঁ রেগ গল। চাখ গরম কের তাকাল ছেল টর িদেক। মেন হেলা
যন অন  কান জগৎ থেক িফেরেছ স এইমা । ‘অ াই, ক তিম? িক হেয়েছ?’

কাদঁেত কাদঁেত বলল িকেশার, ‘আিম, মঁিসেয়। আিম, প টট জাভাই। আপনার পা-টা সরান,
মঁিসেয়। পয়সাটা িদেয় িদন আমােক,’ বলেত বলেত রেগ উঠল স। চঁিচেয় উঠল, ‘ কন পা
সরাে ন না আপিন? কন িদে ন না আমার পয়সা?’

িনেজর িচ ায় এতই আছ  ভালজা ঁ য ছেল টর কা ার কারণ বুঝেতই পারল না, উে
ভয় র রেগ গল। ছিড়টা তেলই ভীষণ মুখভি  কের তেড় উঠল, ‘ভাগ, ছাড়ঁা!’ চঁিচেয় বলল স।
‘পালা এখান থেক।’

তার অি মূিত দেখ কা া থেম গল িকেশােরর, ভেয় আতঁেক উঠল স। কাপঁেত  করল
থর থর কের। কেয়ক মুহতূ িব ািরত চােখ ভালজােঁক দখল ছেল ট, তারপর ঘুেরই তীরেবেগ ছেট
পালােত লাগল। এতই ভয় পেয়েছ য িপছেন একবার তাকাল না পয । িকছদরূ িগেয় ভয় র
লাকটার নাগােলর বাইের আসা গেছ। ভেব দম নয়ার জেন  কেয়ক মুহেতর জেন  থেম দাড়াল
স। হাপঁেরর মত সশে  ঘন ঘন দম িনল। তারপর আবার পা বাড়াল। এরমেধ  ভেলও িপছেন
তাকায়িন স।

জা ঁভালজা ঁযখন সচিকত হেলা, সূয তখন ডেব গেছ। প টট জাভাইও অদৃশ  হেয় গেছ।
রােতর জেন  একটা আ য় খাজঁার কথা খয়াল হেত উেঠ পড়ল ভালজা।ঁ পর েণ মা টেত পেড়
থাকা ছিড়টা তলেত িগেয় ি র হেয় গল। অবাক চােখ তািকেয় থাকল সামেনই পেড় থাকা চকচেক
একটা িকছর িদেক। এক মুহতূ মা , আচমকা যন িবদু ৎপৃ  হেলা ভালজা,ঁ ঝটকা মের তেল িনল
জিনসটা। একটা ধাতব মু া! চি শ সাউ!

একছেট ঝােপর এপােশ চেল এল জা ঁ ভালজা,ঁ ব  হেয় এিদক ওিদক তাকােত লাগল
জাভাইর খােঁজ। নই স কাথাও। কাপঁেত  করল স ভীত হিরণ শাবেকর মত। কানিদেক গল
ছেলটা? উে জনার মাথায় তু কেয়ক কদম এিগেয় গল ভালজা ঁতার ফেল আসা পেথর িদেক।
থমেক দাড়ঁাল। িব া । িক করেব, কানিদেক যােব বুেঝ উঠেত পারেছ না।

গলার সম  শ  এক কের চঁিচেয় উঠল ভালজা ঁ ছেল টর নাম ধের। তপা েরর মাঠ জেুড়
ভৗিতক িত িন তেল নেচ বড়ােত লাগল তার িচৎকার। কান জবাব এল না। আবার চঁিচেয়
ডাকল স, শূেন  হািরেয় গল তার হাহাকার। িকছ ণ পর দরূ থেক একজন যাজকেক ঘাড়ায়
চেড় আসেত দেখ ছেট গল ভালজা।ঁ

মঁিসেয় িকউের, কান ছেলেক দেখেছন আপিন পেথ?
‘না।’
‘ প টট জাভাই নাম ছেলটার। অ বয়সী, দশ-বােরা বছেরর।’
না, কাউেকই দিখিন আিম, অবাক চােখ ভালজােঁক দখেত লাগেলন যাজক।
হতাশ হেলা ভালজা।ঁ চহারা দেখ মেন হেলা কঁেদ ফলেব এ ু িণ। পেকট থেক মািনব াগ

বর করল স ব  হােত। দুেটা পাচঁ ারঁ নাট বর কের ঁ েজ িদল যাজেকর হােত। ‘মঁিসেয়
িকউের, এ েলা ছেলটােক িদেয় দেবন দয়া কের। তার িপেঠ িছল একটা কাঠিবড়ািলর বা ,
মঁিসেয় িকউের। কােধ হািড-গািড ( বহালার মত এক ধরেনর বাদ য ) িছল। দশ-বােরা বছর বয়স
হেব তার, সানালী রেঙর চল মাথায়। বাধহয় িচমিন ঝাড়ুদার হেব, সরকমই লাগিছল।’



মাথা দালােলন যাজক। এরকম কাউেক দিখিন আিম।
‘হায় হায়!’ আরও দুেটা পাচঁ ারঁ নাট ধিরেয় িদল ভালজা ঁ তার হােত। বকেত লাগল,

‘মহাসবনাশ ঘ টেয় ফেলিছ আিম, মঁিসেয় িকউের! মহাডাকািত কের বেসিছ না জেন! আমােক
পুিলেশ ধিরেয় িদন, মঁিসেয়, পুিলেশ ধিরেয় িদন। ক ঠন শা  হওয়া উিচত আমার।’

‘ডাকািত’ কথাটা কােন যাওয়ামা  ঘাবেড় গেলন যাজক, পলেক চহারা ফ াকােস হেয় উঠল
তারঁ। ার িদেয় জার ঁ েতা মের বসেলন ঘাড়ার পেট, ব থা পেয় তীরেবেগ ছটল ঘাড়া। ধুেলা
উিড়েয় মুহেূত িদগে  হািরেয় গেলন যাজক। িকছ ণ ফ াল ফ াল কের সিদেক তািকেয় থাকল
জা ঁভালজা,ঁ তারপর ছেলটা যিদেক যা ল, সিদেক ছটল উদ াে র মত। সই সােথ চচাে
তার নাম ধের। এক সময় চাদঁ উঠল, তার আেলায় হেন  হেয় ছেল টেক খুেঁজ বড়ােত লাগল জাঁ
ভালজা।ঁ ডাকেত ডাকেত গলা িদেয় র  তেল ফলার জাগাড় করল, তবু সাড়া িমলল না জাভাইর।

া  হেয় পেথর ওপর বেস পড়ল জা ঁভালজা।ঁ কঁেদ ফলল হাউমাউ কের। উিনশ বছর
আেগ, ট চির করেত িগেয় ধরা পেড় শষ কঁেদিছল স মেনর দুঃেখ। তারপর আজ এই কাদঁল।
একই কারেণ। কত ণ কঁেদেছ ভালজা ঁ কউ জােন না। সখান থেক উেঠ কানিদক গল স,
তাও কউ জােন না। রাত, ভার হওয়ার আেগ সফ উধাও হেয় গল জা ঁভালজা।ঁ

কবল এক জ- কাচ াইভার, ভার িতনেটর িদেক আজব চহারা সুরেতর এক লাকেক
দেখিছল, িবশপ িবেয়েভনু িমিরেয়েলর বািড়র দরজায় হাটঁ মুেড় বেস াথনা করিছল স। তার পােশ
পেড় িছল বড় একটা কাপেড়র ব াগ, আর একটা গাটঁওয়ালা ছিড়।

এরপর আর কউ দেখিন তােক।
 



চার
স সমেয় প ািরেসর কােছ ম ফারেমেল এক মাটামু ট নাম করা চপ-হাউস িছল, তার মািলক িছল
কান এক থনারিদেয়র দ িত। ামী- ী দুজেন িমেল চালায় হােটলটা।

একিদন, হােটেলর সামেনর এক িচলেত আঙনায় খলা করিছল দু’ ট ছা  িশ । দু টই
মেয়-এক টর আড়াই বছর বয়স, অন টর দড়। থনারিদেয়র দ িতর মেয় ওরা। কােছই দািঁড়েয়
আেছ মা, িমেসস থনারিদেয়র। বা ােদর ওপর নজর রাখেছ। মিহলা মজবুত গড়েনর, িবশালেদহী।
খা ারনী মাকা চহারা। পু ষালী চাল চলন, গলার রও তমিন। চেলর রং লাল। বয়স েশর মত
হেব।

দেূর দািঁড়েয় তার বা ােদর খলা দখেছ এক যুবতী। মাটামু ট সু রী স। তেব অভাবী,
চহারায় িবষাদ। পরেনর কাপড়েচাপেড় ঝ-চাকরানীর মত দখাে  তােক। তার কােলও এক ট
মেয় িশ , ঘুমাে । কােধ বড় এক কােপট ব াগ ঝুলেছ যুবতীর, দেখ মেন হয় বশ ভারী ওটা।
কােলর িশ টর চহারা এতই সু র, এতই িম , যা কবল ে  অথবা ক নায় দখা যেত পাের।
গােয়র রং দুেধ-আলতায় মশােনা তার, ফালা গাল দু ট গালাপী। নাদুস-নুদুস া । চমৎকার
িডজাইেনর িলেনন হড স আর ঝালরওয়ালা টিপ হাজার ণ বািড়েয় িদেয়েছ িশ টর সৗ য।
বাজা থাকেলও বাঝা যায়, চাখ তার হিরণ চাখ। পাপিড় দীঘ, ঘন, কুচকুেচ কােলা।

একট একট কের থনারিদেয়র প ীর কােছ এেস দাড়ঁাল যুবতী। মুখ তেল তাকাল স। খািনক
পর বা ােদর শংসা ইত ািদ িনেয় আলাপ  হেলা দু’জেনর, এেক অেন র সােথ পিরিচত হেলা
তারা। িনেজর পিরচয় জানাল থমজন, তারপর যুবতীর নাম-পিরচয় জানেত চাইল। বলল স, যিদও
সব সিত  নয়।

‘আমার নাম ফািঁতন,’ বলল যুবতী। ‘প ািরেস থাকতাম। অ িদন আেগ ামী মারা গেছ।
সামান  যা স য় রেখ গেছ ামী, তা ায় শষ। নতন কান কাজও পলাম না, অেনক খুেঁজিছ।
তাছাড়া এই দুেধর বা ােক একা রেখ কাজ করেত যাওয়াও স ব নয়।’

‘বুঝলাম, তা যা েলন কাথায়?’  করল িমেসস থনারিদেয়র।
চহারা আরও িবষ  হেয় উঠল ফািঁতেনর। ‘জািন না। এখনও ঠক কের উঠেত পািরিন।

প ািরেস থাকা অস ব হেয় পেড়েছ, তাই চেল এেসিছ, ব াস।’
এর মেধ  ঘুম ভেঙ গেছ তার কােলর িশ টর। চাখ বড় কের অন  দু টর খলা দখেছ স।

থেক থেক হেস উঠেছ িখল িখল কের, জারাজিুর  কের িদেয়েছ মােয়র কাল থেক নেম
যাওয়ার জেন ।

‘ ছেড় িদন না ওেক, বলল িমেসস থনারিদেয়র। খলা ক ক আমার বা ােদর সােথ।’
মেয়েক নািমেয় িদল ফািঁতন। মহা হেটাপু ট, দৗড়-ঝাপ  কের িদল িশ  িতন ট। তােদর

াণেখালা আন  িচৎকার আর হািসেত ভের উঠল আঙনা।
দেখেছন, ওরা কত তাড়াতািড় এেক অেন র আপন হেয় যায়?
মাথা দালাল ফািঁতন। হ া।ঁ িকন্ত বড়রা পাের না, পেররটকু িবড়িবড় কের বলল।
‘িক নাম আপনার পুতল টর?’
‘ কােজত।’
বয়স কত?
‘ ায় িতন বছর।’
‘আমার বড়টারও তাই।’ িশ েদর িদেক তাকাল িমেসস থনারিদেয়র, হেস উঠল ওেদর

অ র তা দেখ। ‘ দখুন, দখুন! কউ বলেব ওরা আপন িতন বান নয়?’
যন এমন একটা িকছর অেপ ােতই িছল ফািঁতন। চট কের মিহলার একটা হাত ধের বসল।

‘আমার মেয়টােক রাখেবন আপিন?’ অবাক হেয় তার িদেক তাকাল মািলকপ ী, কান ম ব
করল না। বেল চলল ফািঁতন, ‘আপনার সােথ হঠাৎ এই পিরচয় স বত ঈ রই ঘ টেয় িদেয়েছন।
মেয় সােথ থাকেল কাজ করা স ব হেব না আমার পে । আর কাজ যিদ না করেত পাির, খাব িক?



বাচঁব কমন কের? রেখ িদন ওেক, বান! িনেজর মেয় মেন কের! আপনার কােছ ওেক রেখ
যেত পারেল খুব িন  হেত পারতাম আিম।’ বলা শষ হেত গভীর ত াশা িনেয় মিহলার িদেক
অিকেয় থাকল ফািঁতন।

‘একট ভেব দখেত হেব,’ িকছ সময় িচ া কের বলল থনারিদ
‘ওর খারেপােষর জেন  মােস ছয় া ঁকের দব আিম।’
ভতর থেক এক পু ষ ক  ভেস এল জবােব, ‘সাত ারঁ কেম হেব না। আর ছয় মােসরটা

অ ীম িদেত হেব।’
‘তার মােন বয়াি শ া,ঁ’ বলল িমেসস থনারিদেয়র।
মাথা দুিলেয় সায় িদল ফািঁতন, ‘ দব।’
‘ সই সােথ াথিমক খরচ িহেসেব আরও পেনেরা া,ঁ’ পু ষ ক ট বেল উঠল আবার।
‘ মাট সাতা  া,ঁ’ সন্ত র সােথ অ টা জানান িদল মািলকপ ী।
‘তাই দব। আিশ া ঁআেছ আমার সােথ। আপনােদর িদেয় যা থাকেব, তােত কেয়কিদন চেল

যােব আমার। কাথাও একটা কাজ জাগাড় কের যত তাড়াতািড় স ব এেস মেয়েক িনেয় যাব।
ততিদেন িকছটা বড় হেব মেয়, সুিবেধ হেব আমার।’

‘ওর কাপড়- চাপড় সব আেছ তা?’ জানেত চাইল অদৃশ  পু ষ ট।
সব আেছ, কােপট ব াগটা দখাল ফািঁতন মিহলােক। সবিকছ এক ডজন কের আেছ এর

মেধ । দামী, িসলেকর সব।
উিন আমার ামী, ভতেরর িদেক ইি ত করল িমেসস থনারিদেয়র।
বুঝেত পেরিছ। ব াগটা রেখ যা  আিম আপনােদর কােছ।
মেয়েক রেখ চােখর পািনেত বুক ভাসােত ভাসােত িবদায় িনল ফািঁতন। সই য গল,

জীবেনর তের গল। আর কানিদন এক পলক চােখর দখাও দখেত পল না স তার নাড়ীেছড়া
ধনেকােজতেক।

ফািঁতন চােখর আড়ােল চেল যেত মুেখ চালবাজ হািস ফু টেয় িনেজর ায় ি ণ সাইেজর
ীর িদেক তাকাল থনারিদেয়র। হােত তার মুঠ কের ধরা আেছ সাতা  া।ঁ ‘বাচঁলাম!’ বলল স,

একেশা দশ ারঁ য দনাটা িছল, কাল তা শাধ করার শষ িদন। অথচ আমার কােছ িছল মা  ষাট
া।ঁ ফাদ পেত ভালই ইদুর ধেরিছেল তিম, নইেল কাল ঠক সমন ধিরেয় িদেয় যত শিরফ।

‘তাই নািক?’ বলল িগি । জানতাম না তা!
এই থনারিদেয়র মানুষ ট িছল অত  জঘন  ভােবর। মহাবদমাশ। নানান বআইনী

কাযকলােপর সাহােয  অজত টাকায় সমােজর খুব িনচ র থেক উেঠ এেসেছ স। এমন াথপর,
দয়হীন আর কূটবু র মানুষ িছল থনারিদেয়র, ভাবাই যায় না। ী টও তমিন।

ওিদেক ফািঁতন িছল জ  অভাগী। মি ল-সুর- ময়াের জ  ফািঁতেনর। বাবা-মােক দেখিন স,
অন  এক পিরবােরর আ েয় বড় হেয়েছ। ওর নাম টও তােদর দয়া। পেনেরা বছর বয়েস প ািরেস
আেস ফািঁতন জীিবকার খােঁজ। খুবই সু রী িছল স। এক মাথা সানালী চল, মুে ার মত দাতঁ িছল।
পরীর মত দখাত। ফািঁতন যখন রা া িদেয় হঁেট যত, ছেল- ছাকরােদর তা কথাই নই, বুেড়ারা
পয  হা ঁকের চেয় থাকত তার িদেক।

েম ফিল  টেলিম নােম এক ছেলর সােথ ম হেলা ফািঁতেনর। কেয়ক বছর যন হাওয়ায়
ভর কের শূেন  ভেস ভেস বড়াল স িমেকর সােথ। এরপর, কােজেতর জে র আেগই
পািলেয় গল তার িমক। পেটর দােয় েম সমােজর প ল আবেত তিলেয় গল ফািঁতন। বহ
কে  মেয়েক বছর িতেনেকর কের তলল স। তারপর হঠাৎ কের কী এক অসুেখ ধের বসল
ফািঁতনেক। ঘন ঘন কািশ হয়, সই সােথ যখন-তখন আেস র। দুবল হেয় পড়েত  কের স।
িমেকর তারণার কারেণ প ািরেসর ওপর থেক মন উেঠ িগেয়িছল তার আেগই, এইবার িনজ

দেশ িফের যােব ঠক করল ফািঁতন।
শত হেলও মি ল-সুর- ময়ার তার জ ান, পিরিচত কাউেক না, কাউেক িন য়ই পােব স



ওখােন, য তার এই িবপেদ সাহায  করেব। িকন্ত মেয়র কথা ভেব কটা িদন দাটানায় ভগল
ফািঁতন। ওেক িনেয় যােব িক না, কাজটা ঠক হেব িক না ভেব বারবার িপিছেয় যেত লাগল।
অবেশেষ কােজতেক কান অনাথ আ ম বা ভ  কান পিরবাের লালন-পালেনর জেন  রেখ
যাওয়ার বু  এল মাথায়। মনি র কের ফলল ফািঁতন। খুব েয়াজনীয় জিনসপ  ছাড়া সংসােরর
যৎসামান  যা স দ িছল, িব  কের িদেয় বিরেয় পড়ল মেয়েক কােল িনেয়। থনারিদেয়র
দ িতর হােত ওেক তেল িদেয় িন ে  িফের গল স তার জ ােন। ভাগ  ভাল ফািঁতেনর,
মি ল-সুর- ময়াের পৗছার কেয়কিদেনর মেধ  যমন- তমন একটা চাকিরও জু টেয় িনল। বতন
যিদও অ , তবু, এেকবাের অচল হেয় পড়ার আেগই এমন একটা সুেযাগেক স ঈ েরর আশীবাদ
িহেসেব িনল।
 
ফািঁতেনর িদেয় যাওয়া টাকায় স যা া স ান র া হেলা থনারিদেয়েরর। স জেন  কৃত  হওয়া
উিচত িছল তার, কােজেতর িত য শীল হওয়া উিচত িছল, িকন্ত ঘটল উে াটা। লােভ পেড়
গল ামী- ী। হােটল থেক তমন আয় হত না, তাই পেরর মােস ফর অনটন দখা িদল তােদর।

একিদন কােজেতর কােপট ব াগসহ তার সম  কাপড়- চাপড় প ািরেসর এক ব কী
িত ােনর কােছ ষাট ারঁ িবিনমেয় ব ক রেখ এল থনারিদেয়র প ী। এরপর আর িকছ িব

করার মত িছল না কােজেতর, তাই নানারকম অত াচার-িনযাতন  কের িদল তারা অেবাধ
িশ টর ওপর। তার একমা  স ল, পরেনর কাপড় িছেড়েফেট খেস পেড়িছল আেগই।

নতন কাপেড়র ই আেস না, কােজই পিরবােরর বড় মেয়, এেপানাইেনর ফেল দয়া
শত  পাশাক পের িদন কাটেত লাগল কােজেতর। সবার ফেল দয়া উ  খেত দয়া হয়
তােক, তাও অপযা । িতন বলা ডাইিনং টিবেলর তলায় বেস একটা কােঠর েট কের তাই খায়
কােজত, সে  থােক পিরবােরর পাষা বড়াল আর কুকুর।

ওিদক থেক ফািঁতন িত মােস দুেটা কের িচ ঠ লেখ থনারিদেয়র দ িতেক। িনেজ
লখাপড়া জােন না ফািঁতন, অন  একজনেক িদেয় লখায়। িত িচ ঠেত মেয়র জেন  আকুল
উৎক া থােক তার। উ ের িতবার গৎ বাধা জবাব দয় তারা : আপনার মেয় চমৎকার আেছ।

ছয় মাস পিরেয় গল দখেত দখেত। স ম মাস থেক মেয়র খরেচর জেন  িনয়িমত সাত
া ঁকের পাঠােত থাকল কােজত িত মােস। বছর ঘারার আেগই কােজতেক িলখল থনারিদেয়র,

‘সাত া ঁ েয়াজেনর তলনায় কম হেয় যায়। এখন থেক বােরা া ঁকের পাঠােত হেব।’
িবনা ওজের তাই মেন িনল কােজেত। পেরর মাস থেক বােরা া ঁকের পাঠােত থাকল।

ওিদেক থনারিদেয়র দ িত লাক শানােনা আে প কের বড়ােত লাগল, মেয় টর মা ওেক ভেল
গেছ। এখন আর কােজেতর লালন-পালেনর খরচ পাঠায় না স। িতেবশীরা ভােব, আহা!
থনারিদেয়র কত ভাল মানুষ। এই অভােবর িদেন গরীব হেয়ও এক অনাথ মেয়েক পেল পুেষ বড়
করেছ িবেন পয়সায়। এ িক যা-তা কথা?

ভাল কের ান হওয়ার আেগই কােজত বুেঝ গেছ, এ বািড়র কতা-িগি র অবেহলা-
অত াচার, আর কারেণ-অকারেণ মারধরই তার িনয়িত। পাচঁ বছর পুেরা হেত না হেত পুেরাদস্তর
বািড়র কােজর মেয়েত পিরণত হেলা কােজত। এর মেধ  িকভােব যন জেন গল থনারিদেয়র য
কােজত ফািঁতেনর অৈবধ েমর ফসল। অমিন নতন দািব ঝেড় বসল স, িত মােস পেনেরা া ঁ
কের িদেত হেব মেয়র খরচ বাবদ। নইেল তােক ফরত পা ঠেয় দয়া হেব।

ক  হেলও মেন িনল ফািঁতন এক কথায়। পেরর মাস থেক িনয়িমত পেনেরা া কের পেত
থাকল থনারিদেয়র।

শীত এল। ছয় বছরও পরা হয়িন তখন কােজেতর। চ  শীেতর মেধ  শত , ছড়া-ফাসা
পুরেনা কাপড় পের িদন কােট তার। সারা ণ িহ িহ কের কােঁপ মেয় ট। দাতঁ দােঁত বািড় খায় িত
মুহেূত। ভােরর আেলা ফাটার অেনক আেগ খেড়র িবছানা আর চেটর ক ল ত াগ করেত হয়
কােজতেক। িনেজর থেক দড় ণ বড় এক ঝাড়ু িনেয় হােটেলর সামেনর রা া ঝাট দয়ার মেধ



িদেয়  হয় তার িদন। ঝট দয় আর ঠক্ ঠক্ কের কােঁপ। দুই হিরণ চােখ পািন টলমল কের
কােজেতর।

সু র, িম  চহারার জেন  এলাকার সবাই তােক ‘লাক’ বেল ডােক আদর কের। যিদও পুেরা
সাথক হয়িন এ নামকরণ, একটা ঘাটিত আেছ। দখেত কােজত লাক পািখর মতই বেট। ছা ,
সারা ণ ভীত-স , ক ত।

ঘাটিত হেলা, গান কােক বেল এই লাক তা জােন না।
 
ইিমেটশেনর অল ার তির করা িছল মি ল-সুর- ময়ারবাসীেদর বহ াচীন ব বসা। জট নােম এক
খিনজ ধাতব আর জামািনর ‘কােলা কাচঁ’ িদেয় তির হত এসব গহনা। গত কেয়ক বছর ধের বশ
ম া যা ল তােদর ব বসা। কারণ এ কােজ য র জন েয়াজন হয়, তার দাম বশ বেড় িগেয়িছল,
আমদানী কের পাষাত না। স ফািঁতন এখােন আসার বছর িতেনক আেগর কথা।

১৮১৫ সােলর শষিদেক অ াতপিরচয় এক লাক এেস হা জর হেলা শহের। এেসই নতন
এক অল ার তিরর কারখানা খুেল বসল স। লা া নােমর এক আঠা খুব স ায় পাওয়া যায় ানীয়
বাজাের, র জেনর বদেল তাই িদেয় কাজ  করল লাক ট। আেগ ধাতব সেলট তিরর ে
দুই া  ঝালাই কের দয়া হত, স পাটও তেল িদল স। তার বদেল দুই া  ভাজ কের জেুড় িদেত

 করল। এই সামান  পিরবতন িব ব ঘ টেয় িদল শহেরর ঝিমেয় পড়া অল ার ব বসায়।
হ হ কের বেড় গল অ াত লাক টর ব বসা। কাচঁামােলর দাম, িবেশষ কের র জেনর িবকে র
দাম নেম এল নামমা  ের। আেগর চেয় কম দােম িব  কেরও িতন ণ বিশ লাভ পেত লাগল
স। ফেল িমকেদর বতন বািড়েয় িদল লাক ট। ওিদেক অল ােরর ণগত মান আর উৎকষতাও
িদন িদন বাড়েত থাকল। মা  িতন বছের িবরাট ধনী বেন গল মানুষ ট।

যিদও, তার স েক িবেশষ িকছ জােন না কউ। কাথায় তার বািড়, িক বৃ া , িক  জােন না
শহরবাসী।

শানা যায় স যখন শহের আেস, সামান  কেয়কেশা া ঁ পুঁ জ িছল তার। পিরেধয়, আচার-
আচরণ আর চহারা দেখ তখন তােক িদনমজেুরর চেয় বিশ িকছ মেন হয়িন কারও। িডেস েরর
এক িবেকেল এ শহের যখন পা রােখ লাক ট, তখন তার কােঁধ িছল একটা ঝালা, হােত ছিড়।
ওইিদনই শহেরর টাউন হাউেস আ ন ধের গল িক ভােব যন। স বড় ভয়াবহ অি কা  িছল।
ভতের এক পুিলশ অিফসােরর দুই ছেল আটকা পেড় গেছ। িচৎকার কের কাদঁেছ তারা ােণর
ভেয়, িকন্ত কউ তােদর সাহােয  এিগেয় যাওয়ার সাহস পাে  না। সামেনর রা ায় জটলা পািকেয়
হায় হায় করেছ কবল মানুষ। পুিলশ অিফসার টও িছল তােদর মেধ ।

হঠাৎ িভড় ঠেল ছেট গল সই লাক। গায়ঁােরর মত আ েনর ওপর িদেয় লািফেয় ঘেরর
মেধ  ঢেক ছেল দুেটােক উ ার কের িনেয় এল। হেড়াহিড়র মেধ  তার নাম-পিরচয় জেন রাখার
কথা মেন িছল না তখন কারও। তেব মি ল-সুর- ময়ােরর সবার কােছ সিদন থেক স ফাদার
ম ােডিলন বেন গল আপনা আপিন। ক তােক এ নাম িদল, তাও কউ জােন না।

িতন বছর পর ফাদার ম ােডিলেনর কারখানােতই চাকির পল ফািঁতন।
প ােশর মত বয়স ফাদার ম ােডিলেনর। মজবুত দেহর গড়ন। অত  িবনয়ী মানুষ। িনেজর
ব াপাের মুখ খােলন না এেকবােরই। পথ চেলন ধীর পােয়, মুখ িনচ কের। মেন হয় সব সময় যন
গভীর কান িচ ায় ডেব থােকন। আসেলও তাই। সব ণ িচ া কেরন ফাদার, িনেজর জেন  যতটা
না ভােবন, তার বহগণ বিশ ভােবন অন েদর কথা, িবেশষ কের গরীেবর কথা।

১৮২০ সােলর িদেক শহেরর ায় সবাই জেন গল, প ািরেসর এক ব াংেক ফাদােরর ছয় লাখ
শ হাজার া ঁজমা আেছ, এবং এ পয  এই শহর ও এর গরীব অিধবাসীেদর উ িতর িপছেন এক

িমিলয়েনরও বিশ খরচ কেরেছন িতিন। এ খবর ক বা কারা ছিড়েয়েছ কউ জােন না, তেব ফাদার
ম ােডিলন য নন, তােত সে হ নই। য িনেজর স েকই মুখ খােল না, স তার জমা-খরচ
স েক কানাঘুষার সুেযাগ সৃ  করেব, তা হেত পাের না।



ততিদেন অন  সব অল ার ব বসায়ীরাও তারঁ উ ািবত পথ অনুসরণ কের লাল হেয় গেছ।
দেশ তা বেটই, িবেদেশও ছিড়েয় পেড়েছ মি ল-সুর- ময়ােরর অল ােরর ণকীতন। আেগর
বছর, ১৮১৯ সােল ফাদার ম ােডিলেনর সমাজেসবামূলক িবিভ  কােজ সন্ত  হেয় রাজা অ াদশ
লইু তােক এখানকার ময়র িনেয়াগ কেরিছেলন, িকন্ত িবনেয়র সােথ ফাদার স পদ িনেত অ ীকার
কেরন। স বছরই মি ল-সুর ময়াের খুব বড় এক অল ার দশনীর আেয়াজন করা হয় ফাদােরর
উেদ ােগ।

ানীয় স্ততকারীেদর অল ােরর মান দেখ অিভভূত হন রাজা, ফাদার ম ােডিলনেক এই
মৃত িশে র নব জ দাতা আখ া িদেয় তােক ‘ শভািলেয়র অভ দ া লজয়ন অভ অনার’ পদক দন
িতিন। িদন যায়, ফাদােরর সুনাম-সুকীিতর কথা মুেখ মুেখ ছড়ােত লাগল আরও বিশ বিশ।

২০ সােল আবার তােক ময়র িনযু  করেলন রাজা, এবারও অ ীকার করেলন ম ােডিলন।
িকন্ত শহরবাসী মু  িদল না তােঁক এবার, ধের বসল খুব কের। শষ পয  হার মানেত হেলা তােক,
মি ল-সুর- ময়ােরর ময়র হেলন ফাদার ম ােডিলন। হেলন মঁিসেয় ময়র।

ছাট ছেল- মেয়েদর খুব ভালবাসেতন িতিন, িবেশষ কের যারা গরীব। তােকও ওেদর দা ণ
পছ । যখােনই যান ময়র ম ােডিলন, সখােনই ঝাক ঝাক িশ  িকেশার িঘের থাকত তােক।
িশ েদর সােথ িশ  হেয় যেতন িতিন। তােদর িনেয় খালা মােঠ হঁেট বড়ােত পছ  করেতন।

সব সময় চওড়া িকনারার হ াটঁ পেরন ময়র ম ােডিলন, গােয় থােক গলা পয  বাতাম আটঁা
ওভারেকাট। িশ রা ছাড়া অন েদর সােথ তমন একটা কথা বেলন না েয়াজন ছাড়া। কারও মুেখ
িনেজর শংসা নেল ল া পান। রা া িদেয় যখন হােঁটন, ায় সারা ণই এক হাত অিভবাদন
জানােনার ভি েত হ ােঁটর িকনারা ছঁেয় থােক, যন পেথর পােশর সবাইেক স ান জানাে ন িতিন।
পু েষরা খুিশ হয়। মিহলারাও হয়। আড়ােল তারা ময়রেক আদর কের ‘চমৎকার ভ কু’ বেল
ডােক।

এত টাকা, তবু খুব সাধারণ জীবন যাপন কেরন ময়র ম ােডিলন। বাসায় ছাটখাট এক
লাইে ির আেছ। অবসের বই পেড়ন িতিন। এমনিক যখন খেত বেসন, তখনও সামেন বই খালা
থােক তার বয়স যা-ই হাক, দেহ চ  শ  ময়েরর। চারজন জায়ান পু ষ য ভার বইেত পাের,
ম ােডিলন একাই তা পােরন। পেথ যখন বর হন, ওভার কােটর পেকট ভরা টাকা থােক তার,
কাথায় কান গবীর-দুঃখী সামেন পেড় যায়, সাহায  েয়াজন হয় তার, ক জােন!

গরীেবর জেন  অেনক িকছই কেরন ময়র ম ােডিলন। তার মেধ  একটা িছল খুবই অদ্ভত।
ায় রােতই কান না কান অভাবী মানুেষর বাসাবািড়েত ঢেক পেড়ন িতিন চােরর মত তালা ভেঙ।

গহৃকতা বা ক  য-ই হাক, যখন অনুপি ত থােক, তখন.কাজটা কেরন ময়র। তারা িফের এেস
যখন দেখ দরজার তালা ভাঙা, চঁিচেয় পাড়া মত কের থেম। এরপর যখন িক িক চির গেছ
দখার জেন  ভতের ঢােক, মহািব েয় বাক  হেয় যায় তােদর।

ঢকেতই নজর পেড়, এমন কান জায়গায় সানার চকচেক মু া পেড় আেছ দেখ গােল হাত
িদেয় ভাবেত বেস তারা, এ কমন চার! কউই জােন না এই মহানুভব চার টর পিরচয়, তেব কউ
কউ অনুমান করেত পাের। স য-ই হাক, তারা তার নাম রেখেছ দয়াল ু চার।

ময়েরর আেরক অদ্ভত ভােবর কথা অেনেকই জােন। যখনই িতিন খবর পান শহের কান
িকেশার িচমিন ীনার এেসেছ বাইের থেক, সে  সে  তােক িনেয় আসার জেন  লাক পাঠান
িতিন। তােক কােছ বিসেয় তার নাম-ধাম জে স কেরন। িবদােয়র সময় মুেঠা মুেঠা া ঁখুেঁজ দন
তার পেকেট।

১৮১৯ সােলর থমিদেক আেরক অদ্ভত আচরণ দখা গল ময়েরর মেধ । প কায় িডর
িবশপ িবেয়েভনু িমিরেয়েলর মারা যাওয়ার খবর ছাপা হওয়ার পরিদন কােলা পাশাক পরেত দখা
গল তােক। এ িনেয় অেনক জ না-ক না হেলা শহের। সবার ধারণী হেলা, িন য়ই িবশেপর সােথ
মঁিসেয় ময়েরর আ ীয়তা আেছ।

এক বৃ া সাহস কের জানেত চাইল ময়েরর কােছ খবরটা সিত  িক না। জবােব মাথা



দালােলন িবষ  ম ােভিলন। ‘না, ম াডাম।’
‘তাহেল শােকর পাশাক কন পেরেছন আপিন?’
‘কেয়ক মুহতূ চাখ বুেজ বেস থাকেলন ময়র। ছাট বলায় তারঁ বাসায় কাজ কেরিছ আিম

িকছিদন।’
 



পাচঁ
সমােজ এমন িকছ মানুষ থােক, কারও উ িত দখেল যােদর চাখ টাটায়। িতপেদ তার ভল, খুতঁ
বর করার জেন  উেঠপেড় লােগ। িক কের তােক হয় করা যায়, সই িফিকের থােক। মি ল-সুর-
ময়ােরও তমন িকছ িছল যারা ফাদার ম ােডিলেনর এই তু উ িত সহ  করেত পারত না। তার
িত ট কােজর িপছেনই মতলব আেছ বেল চার কের বড়াত তারা।

িকন্ত যখন িকছেতই ঘােয়ল হেলন না ম ােডিলন, বরং িদন িদন উ িতর িশখের উেঠ যেত
লাগেলন, তখন ঝিমেয় পড়ল তারা। তারপর একসময় মুখ বুেজ তারঁ আেরাহণ, সমাজেসবা, পদক
পাওয়া, ময়র হওয়া ইত ািদ ফ দেখ গল। তারপর ময়েরর জনি য়তা যখন তে , তখন আর
তােদর কারও পা া নই। হাওয়া হেয় গল মানুষ েলা। সমােজই আেছ তারা, তেব িনেজর অতীত
ভূিমকা চেপ রাখেত সেচ । উে  ময়েরর শংসায় প মুখ হেয় উঠল।

এক সময় সবাই ভেল গল সসব িদেনর কথা। শহেরর সবার চােখ ময়র ম ােডিলন এখন
েগর দতূ। অিতবড় দুমুেখর মুেখও আর িন া শানা যায় না ময়েরর। দবতার মত মােন সবাই

তােক, দেখও তমিন ভ র চােখ।
একজন কবল আলাদা। দরূ থেক সব ণ ফাদােরর ওপর নজর রােখ স, গভীর সে েহর

চােখ তােক যন চনার চ া কের। ায়ই িবড় িবড় কের িনেজেক শানায় লাকটা, এেক কাথায়
যন দেখিছ আিম! িন ই দেখিছ! নইেল এত চনা চনা কন মেন হয়? কন ওর হাটঁার ভি  এত
পিরিচত লােগ?

এখানকার এক পুিলশ ই েপ র এই লাক, গােয় া। িকছিদন আেগ বদিল হেয় এেসেছ।
নাম জ াভার। মানুষটা ঢ াঙা। মাথা ছাট দেহর তলনায়, চৗেকা চায়াল। চল ঝুেল থােক কপাল
পয , চওড়া জলুিফ। ভ  কঁুচেক থােক তার সারা ণ। চাউিন অ েভদী। কারও িদেক তাকােল মেন
হয় যন তার ভতরটাও িনেমেষ দেখ ফেল স।

মেন মেন আজব এক দশন পাষণ কের ই েপ র, রাজা থেক  কের রাজ কমচারী যত
আেছ দেশ, সবাই ভাল। অেন রা সব খারাপ। িবে াহী। চার-ডাকাত, ধনী, মাতাল, বারবিণতা, সবাই
িবে াহী। কারণ এরা রাজার আইন অমান  কের। য রাজার আইন অমান  কের, স িবে াহী ছাড়া
আর িক? াে র আ ারওয়াে  জ াভার িছল মূিতমান এক াস। একবার তার ছায়ঁা য পেয়েছ,
স জীবেন ভলত না জ াভারেক। এক সময় তেলা ঁশহের চাকির কেরেছ স গ ািল গাড বািহনীেত।

িত ট মুহতূ ময়র ম ােডিলনেক চাখ িদেয় অনুসরণ কের ই েপ র। এর মেধ
ম ােডিলেনর সােথ পিরচয় হেয়েছ তার, িকন্ত জ াভারেক দেখ কান িত য়া হয়িন ময়েরর।
সবার সােথ যমন ব বহার কেরন িতিন, ই েপ েরর সােথও তাই। স ণূ াভািবক আচরণ
ময়েরর। ফেল ি ধায় পেড় গল জ াভার। যিদও সে হ দরূ হেলা না তার।

একিদন কান এক ঘটনােক ক  কের ময়র ম ােডিলেনর উে েশ এমন এক ম ব  করল
জ াভার য ভতের ভতের িচি ত হেয় পড়েলন িতিন।
 
এিদেক বছরখােনক ভালই কাটল ফািঁতেনর। চাকির কের, িনয়িমত যা, হাক পায়, মেয়র জেন
পা ঠেয় িনেজর খাওয়া-পরা মাটামু ট চেল যায়, ফেল অ িদেনই চহারার হারােনা জৗলসু িফের
এল তার। তখনই বাঝা গল ফািঁতন যমন- তমন সু রী নয়, খুবই সু রী এবং আকষণীয়। সহকম
মেয়রা িহংসায় লেত লাগল, ওেক অপদ  করার সুেযাগ খুজেত থাকল তারা।

পেয়ও গল সুেযাগ। কারখানার সবার জানা হেয় গল, ঘন ঘন কােক যন িচ ঠ লেখ ফািঁতন।
িনেজ নয়, আেরকজনেক িদেয় লখায়। কাথায় িচ ঠ লেখ স, তাও খুব অ িদেনই জানা হেয়
গল। িক থােক িচ ঠর ব ব , তাও অজানা রইল না কারও। মেয় আেছ ফািঁতেনর, অথচ ব াপারটা
গাপন রেখেছ স। তারওপর তােক িনেজর কােছ না রেখ ম ফারেমেলর এক হােটল মািলেকর
হফাজেত রাখা হেয়েছ যখন; সবাই ভাবল িন ই এর মেধ  গলদ আেছ। কথা ছিড়েয় গল, ফািঁতন
দু ির  মেয়।



চাকিরটা হারাল ফািঁতন। ফাদার ম ােডিলেনর কারখানায় অসৎ কউ থাকেত পাের না, এ
সবাই জােন। এখােন িত ট কমচারীেক ‘আিম সৎ থাকব’, এই িত া কেব যাগ িদেত হয়।
একিদন সকােল প াশ ারঁ একটা নাট ধিরেয় দয়া হেলা ফািঁতেনর হােত। জািনেয় দয়া হেলা তার
চাকির নই। ফাদােরর িনেদশ। অথচ ম ােডিলন এর িকছই জানেতন না।

আকাশ ভেঙ পড়ল ফািঁতেনর মাথায়। অেনক কা াকা ট করল স, অেনক হােত-পােয় ধরল
পদ  মিহলা কমকতার, িকছেতই িকছ হেলা না। চাকির খুইেয় ঘুম হারাম হেয় গল ফািঁতেনর, মাস
শেষ িক কের, কাে েক মেয়র জেন  টাকা পাঠােব িদেশ কের উঠেত পারল না স। হাত
এেকবাের শূন , য সামান  টাকা দয়া হেয়িছল ওেক িবদােয়র মুহেত, বািক পড়া বািড় ভাড়া শাধ
করেত ফুিরেয় গেছ তার বিশরভাগ। এছাড়া বািকেত বাসার জেন  সামান  আসবাব িকেনিছল স,
তাও শাধ করেত হেয়েছ। নতন কের সাজােত চেয়িছল িতন িনেজর জীবন, সংসার। চরমার হেয়
গল সব।

ফাদার ম ােডিলেনর িত চ  ঘণৃা জ াল তার মেন! পেটর ধা ায় নামেত হেলা ফািঁতনেক
নতন কের। বািড় বািড় ঘুের হয়রান হেলা স, ঝ-র কাজও পল না কাথাও। িকছিদন সিনকেদর
কাপড় সলাই কের কাটল তার। যা আয় হেলা, তা থেক মেয়র জেন  পা ঠেয় ায় িকছই থাকল
না। চ  অনটেনর মেধ  পড়ল ফািঁতন। অব া যত খারােপর িদেক যায়, ম ােডিলেনর িত ঘণৃা
ততই বাড়েত থােক তার। এক সময় কােজেতর জেন  টাকা পাঠােনার ব াপারটাও অিনয়িমত হেয়
পড়ল। রেগ গল থনারিদেয়র, ঘন ঘন তাগাদা পাঠােত লাগল।

মািসক পেনেরা া ঁছাড়াও ায়ই নানান বাহানায় বাড়িত টাকা চেয় পাঠােত  করল।
একবার িলখল : ‘শীেত খুব ক  পাে  কােজত। উপযু  গরম জামা নই ওর এক টও। এখনই দশ
া ঁপাঠান, গরম জামা িকনেত হেব।’

িক কের টাকা জাগাড় করেব ফািঁতন ভেব পল না। শেষ অেনক ভেব এক নািপেতর
দাকােন িগেয় হা জর হেলা স। িনেজর কামর সমান দীঘ, ঘন সানালী চেলর গাছা খুেল দখাল
তােক। অবাক হেলা নািপত। ‘এ েলা িব  করব,’ বলল ফািঁতন। ‘দশ া ঁদাম চাই, িকনেবন?’

খুিশ মেনই রা জ হেলা লাকটা। কািঁচ িদেয় এেকবাের গাড়া থেক কেট িনল সব চল। সই
টাকায় মেয়র জেন  সু র একটা গরম জামা িকেন থনারিদেয়েরর ঠকানায় পা ঠেয় িদল ফািঁতন।
ওটা পেয় খেপ গল লাকটা। স আসেল চেয়িছল টাকা। শষ পয  কােজেতর ভােগ  জটুল না
জামাটা, িনেজর বড় মেয়েক পিরেয় িদল ওটা িমেসস থনারিদেয়র। কােজত আেগর মতই ঠা ায়
কােঁপ। ওিদেক ফািঁতন ভােব, এখন আর শীেত ক  করেত হে  না তার মেয়েক।

িকছিদন যেত না যেতই আেরক িচ ঠ এল থনারিদেয়েরর। তােত স িলেখেছ : ম ােলিরয়া
হেয়েছ কােজেতর। ভয় র অসুখ। এ রােগর ওষুধ খুব দামী। আমার অব া খুবই খারাপ, ওষুধ
কনার মতা নই। তাড়াতািড় চি শ া ঁপাঠান। নইেল মেয় বাচঁেব না।

িচ ঠ পেড় উ ােদর মত টাকার খােঁজ বিরেয় পড়ল ফািঁতন। কাথায় পােব স এত টাকা?
আনমেন পথ ধের হাটঁেত হাটঁেত এক জটলার কােছ এেস দাড়ঁাল স। এক হাতেড় দােঁতর ডা ার
ক ানভাস করেছ, দাতঁ তালা, নকল দাতঁ লাগােনা ইত ািদ তার পশা। লােকরা িভড় কের তার ভাষণ
নেছ। জানা গল, কউ বচেত চাইেল আসল দাতও কেন স।

সামেনর দাতঁ দুেটা তার কােছ বেচ িদব ফািঁতন চি শ ারঁ িবিনমেয়। পা ঠেয় িদল টাকাটা। এ
শহের এেস একটা বাসা ভাড়া িনেয়িছল স, ভিবষ েতর কথা ভেব এটা ওটা িকেনিছল, বিশরভাগই
বািকেত। ওসব আেগই গেছ। বািক িছল একটা আয়না, দাতঁ দুেটা যিদন িব  করল, সিদন ওটাও
জানালা িদেয় দেূর ছঁেড় ফেল িদল স। আয়নার েয়াজন ফুিরেয় গেছ তার জীবেন। ফািঁতেনর
সৗ েযর ধান দুই উপাদান িছল চল আর দাত। সসব যখন নই, আয়না িদেয় িক হেব? ওেত
কােক দখােব স? এই চহারা না দখেলই বা, িত িক?

সব যায় যাক, তবু মেয়টা বেঁচ থাকুক। এখন আর ওষুেধর অভােব কােজত মরেব না, তাই
ভেবই ফািঁতন খুিশ। িকন্ত বিশিদন সুখ সইল না তার। আবার এল িচ ঠ : ‘অসুখ সেরেছ



কােজেতর, তেব তােক সু  কের তলেত পথ  েয়াজন। এখনই একেশা া ঁপাঠঁান। নইেল ওেক
বর কের িদেত বাধ  হব আিম। এ য ণা অসহ  হেয় উেঠেছ আমােদর পে ।’

িচ ঠ পেড় দীঘসময়  বেস থাকল ফািঁতন। সে র পর মনি র কের ঘর ছাড়ল। স জােন,
টাকা রাজগােরর অন  পথও আেছ। এখন থেক সই পেথই হাটঁেব স নতন কের। আেগর চহারা
যিদও নই, তবু, একটা-দুেটা পট িক চালােনার মত পয়সা িক জাটােত পারেব না স? িন য়
পারেব।
 
একিদন সকােল রা া িদেয় হঁেট যাে ন ময়র ম ােডিলন। দেূর একটা জটলা এবং মানুেষর
চঁচােমিচ েন তাড়াতািড় সিদেক এেগােলন। দখা গল একটা ঘাড়ার গািড় বকায়দা ভি েত
উপুড় হেয় পেড় আেছ, তার িনেচ চাপা পেড় আেছ এক বৃ , ফেশলেভঁ নাম তার।

এক পলেক পিরি িত বাঝা হেয় গল ময়েরর। য কেরই হাক, ঘাড়াটার সামেনর এক পা
ভেঙ গেছ, মা টেত বুক ঠিকেয় পেড় আেছ ওটা। গািড়র সামেনর দুই চাকা ধের থাকা দে র িনেচ
আটেক পেড়েছ ফেশলেভঁ। ওিদেক গািড়েত মালপ  িছল চর, এত ভার সহ  করেত না পের
আতকে  অনবরত চঁচাে  স। িভেড়র মেধ  ই েপ র জ াভারও আেছ। আরও আেগই এেসেছ
স এখােন, টানাটািন কের গািড়র তলা থেক বৃ েক বর করার অেনক চ া কেরেছ কেয়কজনেক
িনেয়, একচলও নেড়িন গািড়।

ব থ হেয় একজনেক পা ঠেয়েছ স জ াক আনেত। লাকটার িফের আসার অেপ ায় আেছ
সবাই। ওিদেক ফেশলেভঁর যায় যায় অব া।

মঁিসেয় ময়রেক দেখ সস ােন জায়গা কের িদল সবাই। ‘জ াক, জাগাড় করেত পােরন
কউ?’  করেলন িতিন।

ক একজন জবােব বলল, ‘জ াক আনেত লাক গেছ, মঁিসেয় ময়র। িকন্ত তার িফরেত কম
কেরও এক ঘ া লাগেব।’

এই সময় ‘মুট!’ কের মৃদু একটা আওয়াজ উঠল, একই সােথ চঁিচেয় উঠল ফেশলেভঁ, বাচঁাও
আমােক! পা ভেঙ গেছ আমার, মের যা  আিম।

ম ােডিলন বুঝেলন এখনই িকছ না করেল বাচােনা যােব না মানুষ টেক। কউ িকছ বুেঝ ওঠার
আেগই চট কের গািড়র তলায় ঢেক পড়েলন িতিন ফেশলেভঁর গা ঘেঁষ, ‘হায়! হায়!,’ কের উঠল
সবাই। ধু জ াভােরর মেধ  কান ভাবা র দখা গল না, িশকারী বােজর দৃ েত ময়েরর িদেক
তািকেয় থাকল স।

ওিদেক ময়েরর কা  দেখ ফেশলেভঁও চঁিচেয় উঠল। করেছন িক, মঁিসেয় বিরেয় যান,
নইেল আপিনও মরেবন আমার সােথ!

কােনই তলেলন না ময়র, তার পােশ, দ টার তলায় জায়গা কের িনেয় বহ কে  উপড় হেলন
িতিন, তারপর দুই চ  শ শালী বাহেত ভর িদেয় িপেঠর সাহােয  ওপরিদেক ঠলা িদেলন
গািড়টােক। শােস অেপ া করেত লাগল সবাই, ায় িন ত বুেঝ গেছ তারা, ফেশলেভঁ তা
গেছই, ময়রও শষ। মানুষটা বাকার মত িনেজর মৃত  ডেক এেনেছ।

িকন্ত অেনক বড় িব য় অেপ া করিছল তােদর জেন । থম েচ ায় আট দশজন যা
পােরিন, ময়র একাই তা কের ফলেলন। থম কেয়ক মুহতূ অনড় থাকল গািড়, তারপর নেড়
উঠল হঠাৎ কের। উেঠ পড়ল শূেন । ‘হাত লাগান সবাই!’ অস্ফু েট কানরকেম বলেলন ময়র।
‘তাড়াতািড় বর ক ন এেক!’

এইবার একেযােগ ঝািপেয় পড়ল সবাই, অ েণই মু  কের ফলল দু’জনেক। তত েণ
ঘেম গাসল হেয় গেছন ময়র, পরেনর কাপড় িছেড় একাকার। ফ াকােস হেয় গেছ চহারা।
আপিন ঠক আেছন তা, ‘মঁিসেয় ময়র?’ এিগেয় এেস জানেত চাইল জ াভার।
‘হ া,ঁ’ হাপঁােত হাপঁােত বলেলন ম ােডিলন।

‘ওহ, যা দখােলন! ঠক আপনার মত শ শালী আেরকজনেক িচনতাম আিম, মঁিসেয়।



চ  শ  িছল তার দেহ।’
‘তাই নািক?’
‘হ া,ঁ’ ময়েরর চােখ চাখ রেখ বলল স িচিবেয় িচিবেয়, কেয়ক বছর আেগ তেলায় পিরচয়

হেয়িছল তার সােথ। কেয়দী িছল লাকটা, এক জাহােজ দ  খাটিছল তখন।
জ াভার টর পল না বেট, িকন্ত ভতের ভতের িচ ায় পেড় গেলন ময়র।
‘জােনন, একবার তেলার নগরসভার এক ঝুল বারা া মরামেতর কাজ চলিছল। দুবল িছল

বেল ওটার িনচ থেক ঠকা িদেয় নয়া হেয়িছল। একিদন দুপুের িমি রা যখন খেত গেছ, হঠাৎ
ঠিক ভেঙ গল, আ  বারা াটাই পেড় পেড় অব া। এই সময় কাে েক এেস হা জর হেলা সই
লাক, এইমা  আপিন যমন করেলন, তমিন িপঠ িদেয় ঠিকেয় রাখল বারা া। খবর পেয় িমি রা
ছেট আসা পয  একাই ওটােক সামেল রেখিছল স।’

বাসায় িফের এেলন ময়র। মাথার মেধ  জ াভােরর িচ া। ওিদেক এক পা ভেঙ বকার হেয়
গল বৃ  ফেশলেভঁ। ঘাড়াটাও গেছ। ভাড়া টেন িদন চলত তার। তােক প ািরেসর এক কনেভে
চাকির পাইেয় িদেলন ম ােডিলন।
 
ফািঁতন চাকির হারােনার সাত-আট মাস পেরর ঘটনা।

একিদন িবেকেল শহেরর অিফসার’স কােফর সামেন হাটঁাহা ঁ ট করেছ ফািঁতন। চ  শীত
পেড়েছ গত কিদন থেক। তষার পড়েছ অিবরাম। অথচ ফািঁতনেক দেখ মেন হে  যন স
খয়ালই নই তার। কাধঁেখালা পাতলা কাপেড়র জামা পের আেছ ফািঁতন, খে র জাগােড়র ধা ায়
ঘুর ঘুর করেছ। এই ক’মােস চল বেড় ঘাড় ছঁেয়েছ ফেল চহারা খািনকটা িফেরেছ। তেব দাতঁ দুেটার
জেন  আফেসােসর সীমা নই তার। মুখ বুেজই থােক যথাস ব, নইেল দখেত িব ী লােগ। ওেক
দেখ কােথেক ছেট এল এক সুেবশী বখােট যুবক নানারকম অ ীল ম ব  করেত লাগল। থেম
পা া িদল না ফািঁতন, ভেবিছল খািনকপর িনেজ থেকই িবদায় হেব আপদ। িকন্ত হেলা না, বরং
েমই মা া ছািড়েয় যেত থাকল তার আচরণ। িকছেতই যখন ফািঁতনেক চটােনা গল না, তখন

অন  পথ ধরল বখােট যুবক। বড় এক মুেঠা তষার তেল ওর কােধর উ ু  ফাকঁ িদেয় ঠেস ভতের
ঢিকেয় িদল।

রােগ অ  হেয় গল ফািঁতন, ক্  বািঘনীর মত ঝািপেয় পড়ল যুবেকর ওপর। মাগত
িকল-ঘুিস আর লািথ মারেত মারেত ইেয় ফলল তােক। এতটা আশ া ভেলও কেরিন যুবক,
আ র ার কান উপায় খুেঁজ পল না স। সমােন চঁচাে  ফািঁতন, জঘন  ভাষায় গালাগাল করেছ
যুবকেক, তার সােথ হাত-পা দুেটাই চলেছ তার অিবরাম।

দখেত দখেত িভড় জেম গল উৎসাহী দশেকর। তেব বিশদরূ এেগােত পারল না অ ীিতকর
ব াপারটা। ধােরকােছই কাথাও িছল ই েপ র জ াভার, ছেট এেস ফািঁতনেক ধের ফলল স। বাহ
ধের টেন- হঁচেড় িনেয় চলল স তােক। হেড়াহিড়র মেধ  কানিদেক য পািলেয় গল বখােট যুবক,
খয়ালই করল না কউ।

ফািঁতনেক থানায় িনেয় এল জ াভার। তােক বিসেয় রেখ এজাহার িলখেত বেস গল ত ু িণ।
একজন ভ  নাগিরকেক জনসমে  চ ভােব অপমান কেরেছ ফািঁতন, এই িছল তার অিভেযাগ।
লখা শষ হেত এজাহােরর একটা কিপ এক সপাইর হােত িদল জ াভার। তারপর ফািঁতনেক ল
কের বলল, ‘যাও, ছয় মাস জল খেট এেস িগেয়।’

হাউমাউ কের কঁেদ উঠল ফািঁতন। সবেল জ াভােরর পা জিড়েয় ধের তােক ছেড় দয়ার
জেন  কাকুিত িমনিত করেত লাগল। ‘আিম জেল গেল আমার ছা  মেয় না খেত পেয় মের
যােব, ই েপ র সােহব! আমােক দয়া ক ন, মঁিসেয়। সিত  বলিছ, আমার কান দাষ নই, ওই
ছেলটাই দায়ী এ জেন । আমার জামার েধ  বরফ ভের িদেয়িছল ও, তারপর আিম মেরিছ। আিম
জেল গেল আমার কিচ বা া বাচেব না।’

মন গলল না কেঠার জ াভােরর। সপাইেদর িদেক তািকেয় হ ার ছাড়ল স, ‘এেক িনেয়



যাও।’
কউ খয়াল কেরিন, আেরকজন লাক দািঁড়েয় আেছ েমর বাইের, অেনক ণ আেগই

এেসেছ স। ভতেরর কথাবাতা নেছ নীরেব। ফািঁতন তখন কা ার ফােঁক ফােঁক জ াভারেক তার
দুঃেখর কািহনী শানাে । তবুদয়া হেলা না জ াভােরর। ‘ওসব বু ঝ না। আইন অমান  করছ, কােজই
তার শা  তামােক পেতই হেব।’

এইবার ভতের চেল এল বাইের দাড়ঁােনা লাকটা। তােক দেখ মেন হেলা যন বশ িবর
হেয়েছ জ াভার। ‘মাফ করেবন, মঁিসেয় ময়র। আপিন এখােন?’

জবাব দয়ার সময় পেলন না ময়র। জ াভােরর সে াধন েনই তড়াক কের উেঠ দািঁড়েয়েছ
ফািঁতন, ছেট ম ােডিলেনর সামেন এেস দাড়ঁাল স। তী  ব ে র সুের বেল উঠল, ‘ওহ! আপিন সই
মহানুভব ময়র, যার জেন  আজ আমার এই অব া?’ কথা শষ কেরই একদলা থুথু ছঁেড় িদল
মেয় ট তার মুেখর ওপর। ি ত হেয় গল উপি ত েত েক। জ াভার পয  হতবু  হেয় পেড়েছ।
সবাই িনবাক। িকন্ত যােক ক  কের এত বড় অঘটন, িতিন িব মুা  রাগেলন না। িকছই বলেলন
না ফািঁতনেক। মােল মুখ মুেছ জ াভােরর উে েশ শা  কে  বলেলন, ‘ই েপ র, মেয়টােক
ছেড় িদন।’

বকুব হেয় গল জ াভার। অবশ  পরমুহেূত িনেজেক সামেল িনল। ‘মঁিসেয় ময়র, আিম
দুঃিখত। এেক ছাড়া যােব না।’

‘ কন?’
‘একট আেগ মেয়টা একজন ভ  নাগিরকেক অপদ  কেরেছ কােশ ।’
‘জািন, বলেলন ময়র। িকন্ত স জেন  এ দায়ী নয়। ওখােন চর লাক িছল, যারা ঘটনাটা

দেখেছ। তারা সবাই বেলেছ দাষ ছেলটার, এর নয়। কােজই অনথক মেয় টেক শা  িদেত
পােরন না আপিন।’

‘িকন্ত ও এইমা  আমােদর সবার চােখর সামেন শহেরর ময়রেক অপমান কেরেছ,
মঁিসেয়।’

‘ স আমার ব াপার, আিম বুঝব।’
‘না,মঁিসেয়। ব াপারটা ধু আপনার নয়, মহান রাজার মেনানীত জন িতিনিধেক অপমান

করার অথ তােঁকও অপমান করা।’
িকছটা নরম হেলন ম ােডিলন। ‘ই েপ র, আিম জািন আপিন একজন সৎ অিফসার। তাই

বলিছ, বখােট ছেলটার দাষ িবচার না কের যিদ একা এই মেয়েক সাজা দন আপিন, তাহেল
িনেজর সততােকও আপিন অপমান করেবন। আিম িব াস কির আপিন তা করেত পােরন না।’

িকন্ত, মঁিসেয়...
‘আর কান কথা নয়, অিফসার। এেক আিম িনজ দািয়ে  িনেয়, যা ।’
তত েণ ি ত হেয় গেছ ফািঁতন। বুেকর মেধ  চ  ঝড় বেয় চেলেছ তার। অবাক চােখ

ময়রেক দখেছ তা দখেছই স। এিদেক যু -তেক হার মেন রেগেমেগ ম থেক বিরেয় গল
জ াভার। ফািঁতেনর িদেক িফের ম ােডিলন বলেলন, ‘বাইের দািঁড়েয় আিম তামার সব কথা েনিছ।
তামার দুভােগ র কথা িকছই আিম জানতাম না। যা ঘেটেছ, সব আমার অজাে  ঘেটেছ। স যাক,
এখন চেলা। আিম তামার দািয়  িনলাম। তামার কােজতেক আিম িনেজ িগেয় িনেয় আসব,
মেয়েক িনেয় যখােন খুিশ থাকেত পারেব তিম। এেসা।’

অসহ  আনে -আেবেগ কঁেদ ফলল ফািঁতন। িনেজর কারখানার িমকেদর জেন  একটা
দাতব  হাসপাতাল খুেলিছেলন ম ােডিলন, সখােন িনেয় এেলন িতিন মেয় টেক। স রােতই ের
পড়ল স— চ  র। সই সােথ কািশ। একটানা িন ে  ঘুিমেয় পরিদন দুপুের জাগল ফািঁতন।
চাখ মেলই ম ােডিলনেক সামেন বসা দেখ খুিশ হেয় উঠল। ‘ কমন আছ এখন?’ জানেত
চাইেলন িতিন।

অেনক ভাল, মঁিসেয়। আপিন িক করিছেলন এখােন?



মধুর হািস ফুটল ম ােডিলেনর মুেখ। ‘ তামার জেন  ঈ েরর কােছ াথনা করিছলাম।’
িকছ ণ এটা-ওটা িনেয় আেলাচনা করেলন িতিন ফািঁতেনর সােথ, তার জীবেনর সম  িকছ জেন
িনেলন। সিদনই থনারিদেয়েরর নােম িতনেশা া ঁপা ঠেয় িদেলন ম ােডিলন। সােথ একটা িচ ঠ।
তােত বলা হেলা, পাওনা বুেঝ িনেয় স যন খুব তাড়াতািড় কােজতেক িনেয় মি ল-সুর- ময়াের
চেল আেস। তার মা খুবই অসু । মেয়েক দখেত চায় স।

িচ ঠ আর টাকা পেয় থনারিদেয়র অবাক। ীেক বলল, িকছেতই ছাড়া যােব না কােজতেক।
মেন হে  ওর মা খুব মালদার কান নাগর ধেরেছ। খাবার এমন সুেযাগ ছাড়া বাকািম হেব।

অেনক িহেসব কেষ একটা িবল দাড়ঁ করাল স, ডা ার ওষুধ আর খারেপাষ বেকয়া বাবদ
মাট পাচঁেশা ারঁ। তার জবাব পেয় সােথ সােথ আরও িতনেশা  পাঠােলন ময়র। িলখেলন :

‘তাড়াতািড় িনেয় আসুন মেয় টেক’।
িকন্ত এল না চতর থনারিদেয়র, নানা অজহুােত মাস পার কের িদল লাকটা। এিদেক

ফািঁতেনর অব া েমই খারােপর িদেক যাে । র কমেছ না। কািশ আরও বেড়েছ। িদেন িদেন
িকেয় যাে  স। একিদন ডা ার বলেলন, ‘ওর মেয় টেক িনেয় আসা গেল অব ার িকছটা

উ িত হেব হয়েতা। সারা ণ মুেখ কবল মেয়র কথা ফািঁতেনর।’
আশায় আশায় আরও কেয়কিদন গল। আরও স ীন হেয় উঠল ফািঁতেনর অব া। ায়

সময়ই অ ান থােক স চ  েরর ঘাের। ান িফরেলই ঘালােট চােখ এিদক-ওিদক তাকায়।
িবড়িবড় কের বলেত থােক, ‘আমার মেয় কই? আমার কােজত কই? আেসিন এখনও?’।

অবেশেষ িস া  িনেলন ম ােডিলন, িতিন িনেজই যােবন কােজতেক আনেত। ফািঁতনেক
জানােলন, কাল-পর র মেধ  ম ফারেমল যাে ন িতিন। িকন্ত নানান কােজর ঝােমলায় যা া
িপিছেয় গল তার কেয়কিদন।

হাসপাতালবােসর দড় মাস পিরেয় গেছ তখন ফািঁতেনর।
 



ছয়
একিদন সকােল িনেজর অিফেস জ রী িকছ জেম থাকা কাজ করিছেলন ময়র ম ােডিলন।
এ েলা সের ফািঁতেনর মেয়েক আনেত যােবন। এই সময় ই েপ র জ াভার এল তার সােথ দখা
করেত। তােক ভতের ডেক পাঠােলন ম ােডিলন। এল লাকটা। খয়াল করেলন ময়র, আজ তার
চাউিন অন রকম লাগেছ। অেনকটা ল া পাওয়ার, মা াথনার দৃ ।

িক ব াপার, জ াভার?
‘মঁিসেয় ময়র, একটা মহাঅপরাধ ঘেট গেছ। ব াপারটা আপনােক জানােনা আমার কতব ,

তাই এেসিছ।’
‘ সটা িক?’
সাধারণ এক পুিলশ অিফসার ম া জে েটর সমান পদমযাদার এক জন িতিনিধেক

শাসেনর কােছ হয় করেত চেয়েছ।
চয়াের হলান িদেয় গভীর দৃ েত জ াভারেক দখেলন ময়র। ক সই পুিলশ অিফসার ট?

‘আিম, মঁিসেয় ময়র।’
আর জন িতিনিধ ট?
‘আপিন।’
‘আ া!’ কৗতূহলী হেয় উঠেলন ম ােডিলন।
‘আিম এেসিছ এ ব াপাের আপিন যােত আমােক অিভযু  কেরন, বরখা  কেরন, সই

অনুেরাধ জানােত।’
তা ব হেলন ময়র, িকছ বলার জেন  মুখ খুলেলন, িকন্ত বাধা দল জ াভার। ‘মঁিসেয় ময়র,

আিম ই ফা িদেত পারতাম, িকন্ত তােত আমার স ান বজায় থাকেব। িকন্ত য অন ায় আিম
কেরিছ, তােত স ান নয়, আমার শা  হওয়া েয়াজন। আপিন আমােক বরখা  ক ন। সিদন
আমার সততার দাহাই িদেয় মেয় টেক ছািড়েয় এেনেছন আপিন। আজ আপনােক আিম আপনার
সততার দাহাই দ , আমােক আমার ন ায  পাওনা বু ঝেয় িদন।’

‘িকন্ত এতিকছ িক িনেয় তা তা বুঝলাম না, জ াভার। ঘটনাটা খুেল বলনু। িক এমন কেরেছন
আপিন আমার িব ে ?’

খািনক ইতস্তত কের জ াভার বলল, ‘ফািঁতনেক যিদন আপিন ায় জার কের ছািড়েয়
এেনিছেলন, সিদন আপনার ওপর খুব রেগ গেয়িছলাম আিম।’

‘তারপর?’
‘এখােন বদলী হেয় আসার িদন থেকই সে েহর চােখ দখতাম আিম আপনােক। কারণ

একজেনর সােথ আপনার চহারার হবহ িমল আেছ। কবল চহারাই না, া , বয়স, হাটার ধরন
সব, অদ্ভত িমল আপনার তার সােথ। সিদন য এক কেয়দীর গ  বেলিছলাম আপনােক, সই
লােকর। তার নাম জা ঁভালজা।ঁ’

‘িক নাম বলেলন?’
‘জা ঁভালজা,ঁ মঁিসেয়। িবশ বছর আেগ তেলারঁ গ ািল গাড বািহনীর অ াডজেুট  িছলাম আিম,

তখন দেখিছ তােক। ভীষণ িবপ নক মানুষ িছল, পােয়র বিড় কেট কেয়কবার পািলেয়িছল
জাহাজ থেক িতবারই অবশ  ধরা পেড় যায়। আট বছর আেগ মু  পায় জা ঁভালজা।ঁ ছাড়া পেয়ই
আবার ডাকািত কের বেস।’

‘ডাকািত!’
‘হ া।ঁ খালা মােঠ এক ট ছেলর বুেক অ  ঠিকেয় তার চি শ সাউ ডাকািত কের পািলেয়

যায়। তারপর থেকই খাজঁা হে  তােক, এই আট বছর বহ খুেঁজিছ, কান হিদসই পাইিন। এখােন
এেস যিদ আপনােক দখলাম, ায় িন ত হলাম য আপিন সই জা ঁভালজা ঁপুেরাপুির িন ত
হওয়ার অেপ ায় িছলাম, এই সময় ফািঁতনেব ছািড়েয় আনেলন আপিন। আিমও রেগ িগেয়
প ািরেস িলেখ পাঠালাম য জা ঁভালজােঁক পাওয়া গেছ, আপিনই সই লাক।’



অপলক চােখ জ াভারেক দখিছেলন ময়র। িচি ত। এইবার নেড় বসেলন। ‘তারপর িক
হেলা?’

‘তারপর...!’ ক ণ হািস ফুটল ই েপ েরর চৗেকা মুেখ। ‘ওর জবােব বলল, আিম পাগল হেয়
গিছ। মাথার ঠক নই আমার। আর জানাল, জা ঁভালজােঁক িকছিদন আেগই ফতার কেরেছ
পুিলশ। এ মুহেূত অ ারােস িবচার চলেছ তার। কাল িবচােরর রায় দয়া হেব।’

‘ধরা পেড়েছ জা ঁভালজা?ঁ তার িবচার হে ?’ িবড় িবড় কের বলেলন ম ােডিলন।
‘হ া,ঁ মঁিসেয় ময়র। অবশ  থেম িব াস কিরিন আিম কথাটা। লাকটা িনেজও িবচােরর

সমেয় বারবার দািব কেরেছ, স জা ঁভালজা ঁনয়, তার নাম চ া ম ািথউ। পের অ ারাস কােটর
িবচারক তঁেলা থেক ভালজারঁ দুই ঘিন  বন্ধু , কােচপািল আর সেনলিদউেক আিনেয় তােদর িদেয়
সনা  কিরেয়েছন তােক। একই জাহােজ দীঘিদন একসােথ কাজ কেরেছ ওরা িতনজন, খুব ভাল
কের চেন এেক অন েক। ওরা দখামা  বেলেছ লাকটার দািব িমেথ , স-ই জা ঁ ভালজা।ঁ
লাকটােক িনেজর চােখ দখার জেন  আিমও িগেয়িছলাম অ ারাস।’

‘তারপর? দখেলন?’
‘ দেখিছ, মঁিসেয় ময়র। আর কান সে হ নই আমার। সই লাকই জা ঁভালজা।ঁ আপনােক

আিম িমেছই সে হ কেরিছ। এ জেন  অবশ ই শা  হওয়া উিচত আমার। আপিন দয়া কের...’
‘জা ঁভালজারঁ িবচােরর রায় হেব কাল?’
‘হ া।ঁ’
আসন ছাড়েলন ময়র। ‘জ াভার, আপিন যা কেরেছন, সিত কার একজন দশে িমক

অিফসােরর কাজই কেরেছন। আপনােক আিম া কির। আমার মেত এ জেন  আপনার েমাশন
হওয়া উিচত। বরখা  করার তা ই আেস না, বরং আিম আশা করব আপিন পদত াগও করেবন
না। িনজ পেদ বহাল থাকেবন আপিন।’

‘আিম আপনার সােথ একমত হেত পারলাম না, মঁিসেয় ময়র। একজন অত  স ানীয়
জন িতিনিধেক অন ায়ভােব সে হ কের তােক হয় করেত চেয়িছ আিম, সাধারণ চার,
কেয়দখাটা আসামী ভেব তােক আিম পেরা ভােব...’

‘না,’ আ ািনেত িবমষ, উে জত জ াভারেক বাধা িদেলন ম ােডিলন, আপনার মেনাভাব
বুঝেত পারিছ আিম, জ াভার। িকন্ত তবু বিল, এেত কান অন ায় হয়িন আপনার, যা কেরেছন
ঠকই কেরেছন। আমার কথা ভেব ক  পাে ন তা? িকন্ত আিম িকছই মেন কিরিন।

‘িকন্ত...’
আর কান কথা নয় এ সে , আবার বাধা িদেলন ময়র। িনেজর কাজ কের যান।
তবু ি ধা যায় না ই েপ েরর! যাই যাই কেরও দািঁড়েয় থাকল দীঘ সময়। তারপর নীরেব ঘুের

দাড়ঁাল। দরজার সামেন পৗ েছ িপছেন তাকাল। ‘আিম পদত াগ করব না, মঁিসেয় ময়র। আিম
আপনার বরখাে র সমেনর অেপ ায় থাকব।’

লাকটা িবেদয় হেত অেনক ণ চাখ বুেজ বেস থাকেলন ম ােডিলন। মৃদু মৃদু মাথা নড়েছ
তার, মেন হেলা যন অদৃশ  কারও সােথ তক করেছন। দীঘ াস ছেড় িফস িফস কের বলেলন
িতিন, ‘হা ঈ র! আবার িফের যেত হেব সখােন? তাও িমেথ  অিভেযােগ?’

খািনক পরই সেবেগ মাথা দালােলন ম ােডিলন। ‘না! ক নও না!’
‘িকন্ত তাহেল য িনেদাষ একজন...’

পরিদন। অ ারােসর জনাকীণ আদালেত এেস ঢকেলন ময়র ম ােডিলন। মি ল-সুর- ময়ােরর
মাননীয় ময়রেক সবাই চেন, এমনিক িবচারক পয , কােজই সস ােন বসেত দয়া হেলা তােক
অিভজাত দশকেদর সািরেত। িবচার তখন ায় শষ পযােয়, রায় ঘাষণা করা হেব আর িকছ েণর
মেধ । চ া ম ািথউ য আসেল জা ঁভালজা,ঁ িনঃসে েহ মাণ হেয় গেছ তা।

িবচারেকর বা ঁ িদেক পুিলশ পাহারায় বসা জা ঁভালজােঁক দখেলন ম ােডিলন। ঠকই বেলেছ
জ াভার, লাকটা দখেত হবহ তারই মত। ধু বয়স িকছ বিশ। পােশ আেরক বে  বসা



কােচপািল এবং সেনলিদউ, য দু’জন সনা  কেরেছ জা ঁভালজােঁক। রায় দােনর সময় যতই
কািছেয় আসেছ, ততই উে জত, ফ াকােস হেয় উঠেত লাগেলন ম ােডিলন। কাট েম িতল ধরার
ঠাই নই, এত মানুষ। েমর সব  নেচ বড়াে  তার অি র দৃ ।

এক সময় টিবেল হাতিড় িদেয় আঘাত করেলন িবচারক, দশকেদর ন থেম গল।
িপনপতন িন তার মেধ  জানােলন িতিন, এখনই িবচােরর রায় ঘাষণা করা হেব। ধীের ধীের
আসন ছাড়েলন ময়র ম ােডিলন। ‘মাননীয় আদালত,’ তারঁ গ ীর সে াধেন গম গম কের উঠল
আদালত ক , সিব েয় ঘুের তাকাল সবাই।

‘আপনারা যােক জা ঁভালজা ঁধের িনেয়েছন, স জা ঁভালজা ঁনয়,’ বলেলন ময়র।
চমেক উঠল উপি ত েত েক। িবচারকও। িক বলেছন আপিন?
‘ ঠকই বলিছ,’ দৃঢ় কে  বলেলন ম ােডিলন। বে  বসা আসামীর িদেক ইি ত করেলন। ‘ওই

লাক ট নয়, আিম সই জা ঁভালজা!ঁ’
আেরকবার আতঁেক ওঠার পালা সবার। একই সােথ, একই কথা ভাবল তারা, মঁিসেয় ময়েরর

মাথা খারাপ হেয় গেছ।
‘এিক বলেছন আপিন, মঁিসেয়!’ চাপা গলায় িবর  কাশ করেলন িবচারক।
‘িমেথ  বিলিন। একট অেপ া ক ন, এখনই মাণ কের িদ  য আিমই সিত কােরর জাঁ

ভালজা।ঁ’
এক কােণ দািঁড়েয় িছল ই েপ র জ াভার, তার চহারায় য িব য় ফুেট উেঠেছ মঁিসেয়

ময়েরর কা  দেখ, তা এক কথায় অবণনীয়। ময়র য এেসেছন, িভেড়র মেধ  ল ই কেরিন স
এত ণ। তার গলা েন এিদেক তাকােত িগেয় এমনভােব জেম গেছ স, দেখ মেন হয় পাথেরর
মূিত হেয় গেছ বু ঝ।

কানিদেক খয়াল নই ময়েরর। য দু’জন সনা  কেরিছল জা ঁ ভালজােঁক, তােদর
একজেনর িদেক তািকেয় হাকঁ ছাড়েলন, ‘ সেনলিদউ! আিম িছলাম তামার ঘিন  বন্ধু । তিম িক
কের
আেরকজনেক আিম বেল রায় িদেল?’

হা ঁকের তার িদেক তািকেয় থাকল সেনলিদউ লাকটা।
‘ তামার ডাক নাম জ-িন-িদউ, ঠক না?’ বেল উঠেলন ময়র।
তামার বা বাহেত ট.এফ.িপ অ র িতনটা টাট্ট করা আেছ না? সই হােত, য হাত

মারা কভােব পুেড় িগেয়িছল একবার?
ম মুে র মত মাথা দালাল লাকটা। ‘হ া ঁআেছ।’
‘ দখাও আদালতেক।’
দখাল হতবাক সনালিদউ। জিুর বে  জার ন উঠল।

‘ কােচপািল! তামার বা ঁ বাহেতও নীল কািলেত একটা তািরখ লখা আেছ। ১ মাচ ১৮১৫।
দখাও আ ন তেল।’

তাই করল ভ াবাচ াকা খাওয়া ি তীয়জন। মাণ হেয় গল ময়েরর দয়া তথ  িনভল। িবচারক
এবং দশেকর িদেক তািকেয় বেল উঠল জা ঁভালজা,ঁ ‘এখন িন ই িনঃসে হ হেয়েছন আপনারা য
আিমই জা ঁভালজা?ঁ যিদ না হতাম, এসব আমার জানা থাকার কথা িছল না, িব  আদালত। আিম
চাই না আমার জেন  িনেদাষ কউ সাজা পাক, তাই ধরা িদেত এেসিছ আিম। আিম য চি শ সাউ
ডাকািত কেরিছ বেল দািব করা হেয়েছ, সই মু া ট আজও আমার ঘের আেছ। ফায়ারে েসর
ছাইেয়র মেধ । িক ভােব ওটা হােত এেসিছল আমার, স কথা আজ আর নাই বা বললাম।’

দম ব  হেয় গেছ যন উপি ত েত েকর। পলক পড়েছ না কারও। এ য অিব াস ! সবার
ি য় ফাদার ম ােডিলন, মঁিসেয় ময়র এক গরীব িকেশােরর সামান  চি শ সাউ কেড় িনেয়েছ।
এতবড় এক জঘন  মানুষ স, িব াস করেত ক  হে  তােদর!

‘আদালেতর কােজ আর িব  ঘটােত চাই না। এখন চেল যা  আিম। হােত জ রী িকছ কাজ



আেছ, ও েলা শষ করেত হেব। মঁিসেয় িসিকউ টং অ াটিন যখন চাইেবন ফতার করেত
পারেবন আমােক। দশকেদর িদেক িফরল জা ঁ ভালজা।ঁ আজ আপনারা যারা উপি ত আেছন
এখােন, হয়েতা আমােক ক ণার পা  ভাবেছন। িকন্ত য কারেণ আিম এখােন এেসিছ, স হে
আমার িবেবক। িবেবেকর দৃ েত আিম ক ণার নয়, বরং ার পা  িহেসেব দখিছ িনেজেক।’

সবার সে ািহত দৃ র সামেন িদেয় ধীরপােয় কাট থেক বিরেয় এল জা ঁভালজা।ঁ চহারায়
তার তৃি র, আনে র দীি ।
 
পরিদন ভাের ঘুম ভাঙেতই মঁিসেয় ময়রেক পােশ দেখ উৎফু  হেয় উঠল ফািঁতন। গতিদন
দেখিন স মঁিসেয়েক, কােজই ধেরই িনেয়িছল িতিন ম ফারেমল গেছন কােজতেক আনেত।
দৃ  চ ল হেয় উঠল তার, ঘন ঘন দরজার িদেক তাকাে । আমার মেয়েক িনেয় এেসেছন,
মঁিসেয়? কাথায় স? কই আমার কােজত?

‘শা  হও, ফািঁতন, তার মাথায় হাত বুিলেয় িদল ভালজা।ঁ শা  হও। ওেক িনেয় এেসিছ আিম।’
‘ কাথায় স িনেয় আসুন না আমার কােছ।’
‘এখনই না। তামার শরীর বিশ ভাল না। ডা ার বেলেছন এ অব ায় তােক তামার সামেন

িনেয় এেল তিম উে জত হেয় পড়েব। িত হেব তামার।’
‘িকন্ত আিম তা সু !’ চঁিচেয় উঠল ফািঁতন। ‘পুেরাপুির সু । িনেয় আসুন ওেক, মঁিসেয়।

ীজ!’ বলেত বলেত আচমকা থেম গল স, আত ত চােখ দরজার িদেক তািকেয় থাকল। হঠাৎ
কেরই কাপঁেত  করল থর থর কের।

ফািঁতন! উি  হেয় ঝঁুেক এল জা ঁভালজা।ঁ িক হেয়েছ? ‘আমােক বাচঁান, মঁিসেয়! আমােক
বাচঁান!’ ক ত হােত দরজা দখাল স।

ঘুের তাকাল ভালজা।ঁ দারেগাড়ায় মারমুখী চহারা িনেয় দািঁড়েয় আেছ জ াভার। চাখােচািখ
হেত ভয় র হািস ফুটল তার মুেখ। িবকট গলায় চঁিচেয় উঠল লাকটা, ‘জলিদ এেসা!’ এমনভােব
উ ারণ করল স শ  দুেটা, েন ওটা মানুেষর গলা বেল িব াস করা ক ঠন। ঠক যন কান ম
জন্ত রােগ গেজ উঠল।

‘ও তামােক ধরেত আেসিন, ফািঁতন,’ মৃদু কে  বলল ভাল।
‘তাহেল? কােক...?’
‘অ াই!’ ষােঁড়র মত চঁচাল জ াভার। ‘এখনও এেল না?’ বেলই লাফ িদেয় ভতের ঢেক পড়ল

স, খপ্  কের চেপ ধরল জা ঁভালজারঁ কলার। এই অিব াস  দৃশ  দেখ ফািঁতেনর মেন হেলা চােখর
সামেন আছেড় পেড় খা খা হেয় গল বু ঝ পিৃথবীটা, সই সােথ তার সম  আশা ভরসাও।
কঁিকেয় উঠল স, মঁিসেয় ময়র।

ভয় র হািসেত ফেট পড়ল জ াভার। ‘ কান মঁিসেয় ময়র- ফয়র নই এখােন, বুঝেল?’
কলার ধের ভালজােঁক টেন দাড়ঁ করাল স।

‘জ াভার! তামার সােথ...’
‘মঁিসেয় ই েপ র বেল সে াধন কেরা আমােক,’ খিকেয় উঠল স বাধা িদেয়।
‘মঁিসেয়, গলা এেকবাের খােদ নািমেয় বলল জা ঁ ভালজা।ঁ আড়ােল িকছ কথা বলেত চাই

আপনার সােথ।’
‘যা বলার এখােনই বেলা, এবং জাের বেলা।’
‘িকন্ত িবষয়টা আর কাউেক জানেত িদেত চাই না আিম।’
‘তাই? তাহেল আিমও নেত চাই না।’
অসহায় বাধ করল জা ঁভালজা।ঁ িন পায় স, তবু বলেতই হেব। ফািঁতেনর কােন না যায়, এমন

িনচ কে  বলল, আমােক িতনেট িদন সময় িদন, মঁিসেয়। এর মেয় টেক ম ফারেমল থেক
আনেত যাব। যাব আর আসব। মা  িতন িদন সময় িদন। না হয় িনেজও চলনু আপিন আমার সােথ।

কড়া চােখ তাকাল জ াভার। ‘ফাজলােমা হে ?’ চঁিচেয় উঠল। ‘ওর মেয়েক আনেত



ম ফারেমল যােব, না?’
‘আমার মেয়! কঁেদ উঠল ফািঁতন। মঁিসেয় ময়র, ওেক আপিন...তখন তাহেল িমেথ

বেলেছন আপিন? ও... কােজত আেসিন?
‘অ াই ছঁিড়, চপ কর! বেলিছ না এখােন কান ময়র- ফয়র নই? এর নাম জা ঁভালজা।ঁ চার

একটা, ডাকাত। এেক ফতার করেত এেসিছ আিম,’ বেল তার কলার ধের জার এক ঝািক িদল
জ াভার।

অি র হেয় কাপঁেত কাপঁেত উেঠ বসেত গল ফািঁতন। ব িথত দৃ েত ভালজােঁক দখল,
তারপর জ াভারেক। চঁচােমিচ েন ডা ার নাসরা ছেট এেসিছল, তােদরেকও দখল স একবার।
হঠাৎ কাপুঁিন বেড় গল তার, দাতঁ লেগ গল, ডা ার-নাস ছেট কােছ পৗছার আেগই িবছানায়
আছেড় পড়ল ফািঁতন, ি র হেয় গল মুহেূত।

মারা গেছ।
হাত তেল কলার ধরা জ াভােরর হাতটা ধরল জা ঁভালজা,ঁ চ  চাপ িদল স হােত, ব থা পেয়

কলার ছেড় িদেত বাধ  হেলা স। ক ঠন দৃ েত তােক দখল ভালজা।ঁ ‘ মেয়টােক মের ফলেল
তিম!’

মেরেছ ভাল হেয়েছ। গলা চিড়েয় বলল ই েপ র। জাহা ােম গেছ। এখন তিমও চেলা। এই
মুহেূত!

েমর এক কােণ পুরেনা এক ল কট পেড় িছল। সিদেক এিগেয় গল ভালজা,ঁ ঝঁুেক পেড়
সটার মাথার িদেকর ওপেরর আড়াটা একটােন ভেঙ ফলল মড়াৎ কের। ওটা িনেয় জ াভােরর
িদেক এেগাল স। তার দিহক শ  স েক ভালই জােন ই েপ র, ভেয় কঁুকুেড় গল স। চট
কের িপিছেয় গল দু’পা।

চপ কের দািঁড়েয় থােকা ওখােন, গ ীর কে  বলল জা ঁভালজা।ঁ ‘আমার কাজ শষ না হওয়া
পয  িবর  করেব না।’

তাই করল জ াভার। চপ কের দািঁড়েয় থাকল ভালমানুেষর মত। দেখ মেনই হয় না এত ণ
তজন-গজন করিছল এই লাক।

এিগেয় এেস মৃত ফািঁতনেক যে র সােথ ঠক কের শায়াল ভালজা।ঁ পরম েহ বুেজ িদল
তার িব ািরত চােখর পাতা। কেয়ক মুহতূ নীরেব দািঁড়েয় মেয় টর কেনা, র শূন  মুেখর িদেক
তািকেয় থাকল। তারপর একটা দীঘ াস ছেড় ঘুের দাড়ঁাল। পােয় পােয় জ াভােরর সামেন এেস
দাড়ঁাল। চেলা এবার। যাওয়া যাক।
 
শহেরর জলখানায় িনেয় পুের িদল তােক জ াভার। িকন্ত জা ঁভালজােঁক ধের রাখার মতা িছল না
স কারাগােরর, ওইিদনই পালাল স রােতর বলা। িকছ েণর মেধ ই খবরটা জানাজািন হেয় গল।
রােত খাবার িদেত গল য গাড, স আিব ার করল ভালজারঁ ম খািল। িপছেনর দয়ােল, উঁচেত
বাতাস চলাচেলর য ফাকর আেছ, তার মাটা িশক ভেঙ হাওয়া হেয় গেছ স।

হেন  কুকুর হেয় উঠল জ াভার। পুেরা শহর তালপাড় কের ফলল, িকন্ত কাথাও পাওয়া
গল না তােক।

পরিদন দু’িতনজন ঘাড়াগািড় চালেকর মুেখ শানা গল, গভীর রােত িনঃস  এক পিথকেক
খুব জার পােয় প ািরেসর িদেক যেত দেখেছ তারা। হােত বাচকা ধরেনর িকছ একটা িছল
লাকটার।

চারিদন পর প ািরেস ধরা পড়ল জা ঁভালজা।ঁ খাজঁ-খবর িনেয় জানা গল, এই সমেয়র মেধ
ব াংেক জমা তার যাবতীয় স য়, ায় ছয় লাখ া ঁতেল ফেলেছ স। এই িবপুল পিরমাণ টাকা
কাথায় রেখেছ স তা অবশ  জানা যায়িন। পের নতন কের িবচার হেলা জা ঁভালজারঁ। তােত তােক
আট বছর আেগ এক িকেশােরর চি শ সাউ অে র ভয় দিখেয় িছিনেয় নয়ার অপরােধ মৃত দ
দয়া হেলা। উ তর কােট তােক আপীল করার সুেযাগ দয়া হেয়িছল, িকন্ত ত াখ ান কের জাঁ



ভালজা।ঁ
পের রাজা মৃত দ  রদ কের যাব ীবন আটকােদশ দন তােক। আবার তঁেলায় িনেয় আসা

হেলা ভালজােঁক, তেল দয়া হেলা জাহােজ। তার িমক ন র ৯৪৩০ হেলা এবার।
 
একই বছর, ১৮২৩ সােলর অে াবেরর শষিদেকর কথা। ‘অিরয়ন’ নােমর এক যু জাহাজ
মরামেতর জেন  তেলা ঁব ের িভড়ল এেস একিদন। যু জাহাজ দখার আ হ সাধারণ মানুেষর
থােকই, িতিদন ভার থেক সে  পয  িভড় কের ‘অিরয়ন’ ক দেখ তারা।

একিদন সকােল মমাি ক এক দুঘটনা ত  করল ঘােট উপি ত সবাই, কেয়কেশা মানুষ।
আচমকা কারও আত িচৎকার েন চমেক উঠল তারা। দখা গল অিরয়েনর মাস্তেলর এেকবাের
আগায়, অেনক উঁচেত, মাথা িনেচ পা ওপের িদেয় সেবেগ িনেচ নেম আসেছ এক নািবক। পেড়
যাে  লাকটা। হায় হায় কের উঠল সবাই। িকন্ত না, শষ পয  পড়ল না স, পড়েত পড়েত হাত
বািড়েয় পাল খাটােনার মাটা একটা দিড় ধের ফেলেছ। পতেনর হাত থেক বেঁচেছ ঠকই, িকন্ত
দহটা দুলেছ তার িবপ নক ভােব। অেনক িনেচ সাগর, দখেল মাথা ঘুের যায়, পড়েল আর র া
নই।

নেম য আসেব, স সাহস নই নািবেকর। জেল িছল লাকটা, সেব জাহােজ চাকির িনেয়েছ,
িনং তখনও পা  হয়িন। আবার ঝুেল থাকেব, তাও শ েত কুেলাে  না। ফ ােণর মায়া

এখনও ঝুিলেয় রেখেছ তােক। দু’হােতর পশী থর থর কের কাপঁেছ তার। মুেঠা ছেট যােব য কান
মুহেূত।

এই সময় আেরকজনেক দখা গল বাদঁেরর মত তর তর কের উেঠ যাে  রিশ বেয়। নািবক
যটা ধের ঝুলেছ, তার পােশ আরও দিড় আেছ, যার এক মাথা মাস্তেল, আেরক মাথা িনেচ বাধঁা
রেয়েছ, তারই একটা বেয় উেঠ যাে  লাকটা। তার পরেন লাল কেয়দীর পাশাক। মাথায় সবুজ
টিপ। হাওয়ায় টিপ উেড় যেত লাকটার ধপধেপ সাদা চল বিরেয় পড়েত অবাক হেলা সবাই। বশ
বয়  মানুষ।

পের জানা গল, লাক ট যাব ীবন দ া  কেয়দী, অিরয়েনর দাড়ঁ টানায় িনযু  িছল।
অসহায় নািবক টর অব া দেখ জাহােজর গাড অিফসারেক স অনুেরাধ কেরিছল তােক যেত
িদেত, যােত স নািবক টেক র া করেত পাের িগেয়। উপায় না দেখ অনুমিত দয় তােক অিফসার,
পােয়র বিড় ভেঙ ছেট যায় স।

দখেত দখেত ঝুল  নািবক টর কােছ পৗ েছ গল দুঃসাহসী কেয়দী ট। এেকবাের শষ
মুহেূত; নািবক টর মুেঠা যখন ায় খুেল যায় যায় অব া, জায়গামত পৗ েছ গল স, এক হােত ধের
ফলল তােক।

শষ পয  নািবক ট বেঁচ গল বেট, িকন্ত য তােক উ ার করল, সই বয়  কেয়দী টর মৃত
হেলা। হয়েতা বিশ পির েমর জেন ই দুবল হেয় পেড়িছল স, হাজার হাক বুেড়া মানুষ, য কারেণ
নেম আসার সময় দিড় থেক হাত ছেট গল তার। সাজা সাগের পেড় তিলেয় গল স। হায় হায়
কের উঠল শত শত দশক। পের বহ খাজঁাখু জ করা হেলা, িকন্ত পাওয়া গল না তার মৃতেদহ।
ােতর টােন ভেস গেছ কানিদেক ক জােন!
পরিদন ‘তেলা ঁজানােল’ ছাপা হেলা স খবর। বলা হেলা: গতকাল ১৭ নেভ র ব ের এক

দুঃখজনক দঘূটনায় যাব ীবন দ া  এক কেয়দী মারা গেছ। এক ডাকািত মামলায় সাজা
হেয়িছল তার। লাক টর নাম জা ঁভালজা।ঁ িমক ন র ৯৪৩০।

ত দশ র িববরেণ জানা গেছ...।
 



সাত
ম ফারেমল এখন আেগর থেক বড় হেয়েছ। সু র হেয়েছ। লাকসংখ াও বেড় গেছ বশ।

িকন্ত সই অনুপােত পািন সমস ার তমন একটা সুরাহা হয়িন। খাবার পািনর জেন  শহরবাসীেক
বশ সমস া পাহােত হয়, অেনক দরূ থেক আনেত হয় পািন। এক বৃ  আেছ, দুেরর পাহাড়ী ঝণা
থেক পািন এেন বািড় বািড় িব  কের স।

তেব শীতকােল িবেকল পাচঁটা আর গরমকােল সাতটা, এরপর আর পাওয়া যায় না তােক।
তারপরও যিদ কারও পািন েয়াজন হয় রােত, িনেজেদরই িগেয় িনেয় আসেত হয়। এিদক থেক
ম ফারেমেল থনারিদেয়র পিরবার বড় ভাগ বান। যত রােতই েয়াজন পড়ুক, তােদর কাউেক
যেত হয় না পািন টানেত, যায় কােজেত। পাহাড়ী বন-জ েলর মেধ  িদেয় একা, ছা  মেয় ট ভেয়
কাপঁেত কাপঁেত িগেয় পািন িনেয় আেস বালিত ভের, যটার আকার ায় তার িনেজর সমান। না
িগেয় উপায় নই, িপেঠর চামড়া তেল ফলেব থনারিদেয়রপ ী। আট বছর চলেছ তখন
কােজেতর।

শীত খুব একটা পেড়িন সবার, বরফও না। কােজই বড়িদন উপল  কের আনে র, উৎসেবর
জায়ার বেয় যেত লাগল ম ফারেমেল। আশপােশর াম থেক চর দাকািন এেস পসরা সা জেয়
বেসেছ পেথর পােশ, বড়িদেনর মলা বেসেছ। িগজিগজ কের মানুষ।

সারাবছর না চলেলও এই সময় ভালই চেল থনারিদেয়েরর হােটল। চর খে র আেস। এবার
আবহাওয়া ভাল, তাই অন ান বােরর তলনায় কােজর চাপ অেনক বিশ পড়ল। মািলেকর ী িদন-
রাত রা া িনেয় ব , মািলক ব  খে র সামাল িদেত। ক  হেলও দু’জেনই খুিশ তারা, পয়সার
আমদানী বেড় গেছ, খুিশ হওয়ারই কথা। তােদর দুই মেয়, এেপানাইন আর আেজলমা, তারাও
খুিশ। এবােরর বড়িদেনর আনে র স ী আেরকজন বেড়েছ ওেদর। এক ভাই হেয়েছ তােদর
এরমেধ , তার নাম রাখা হেয়েছ গাভেরাচ।

ওিদেক রা াঘেরর টিবেলর িনেচ বেস উেলর মাজা বুনেছ কােজত গাভেরােচর জেন ।
বড়ালটা পােশই শায়া। কুকুরটা নই, মের গেছ। কােজেতর বা ঁ চাখ ায় বুেজ আেছ। ফুেল আেছ
চাখটা, কালিসেট পেড়েছ। হকুম পালেন দির হওয়ায় আজ সকােল ঘুিস মের চােখর এই হাল
কেরেছ মািলকপ ী।

শ ত আেছ কােজত এ মুহেূত। পািনওয়ালা বুেড়া য পািন িদেয় গেছ তােত রাত চেল
যাওয়ার কথা িছল, িকন্ত সে র সময় হঠাৎ কের নতন চারজন খে র এেস হা জর, তােদর
ঘাড়া েলােক পািন খাওয়ােত িগেয় ায় খািল হেয় গেছ চৗবা া। এখন যিদ আর কারও পািন
েয়াজন পেড়, তেবই হেয়েছ।

যখােন বােঘর ভয়, সখােনই সে  হয়। ডাক পড়ল কােজেতর। পািন ফুিরেয় গেছ, এখনই
ঝণায় যেত হেব। িক আর করা! উেঠ পড়ল স, টেনর বালিত ঝালােত বালােত চলল। অ কার
পাহাড়ী জংলা পেথ ভয় তাড়াবার জেন  হাতেলর ঠং ঠং আওয়াজ তেল ছটেত লাগল কােজত। গা
ছমছম করেছ।

পািন িনেয় ফরার পেথ ঘটল অদ্ভত এক ঘটনা। ভার সামেল টলেত টলেত এেগাে
কােজত, বারবার থেম জিরেয় িনেত হে । কেয়ক পা িগেয় দািঁড়েয় পড়েছ কােজত, ভেয় ভেয়
এিদক-ওিদক তাকাে  হাপঁােত হাপঁােত, দম িফের এেল আবার এেগাে । গলায় কা া আটেক আেছ
তার। শ  কের কাদঁেত ইে  করেছ খুব, িকন্ত সাহেসর অভােব তাও পারেছ না। আবার কেয়ক পা
এেগাল কােজেত, থেম পড়ল। ব থায় টন টন করেছ দুহাত। হঠাৎ কের কঁেদ ফলল স, তেব
িনঃশে ।

খািনক কঁেদ বুেকর বাঝা হালকা কের আবার রওনা হেলা, এই সময় আচমকা পশীবহল
সবল একটা হাত বালিতটা তেল িনল ওর হাত থেক। অবাক হেয় পােশ তাকাল কােজত। লাকটােক
দেখিন ও কানিদন। পািন ভরা বালিত যভােব দালােত দালােত হাটঁেছ স, তােত মেন হে  ওটা
তার কােছ হালকা এক খলনা। এমন অ কার পাহাড়ী পেথ ভূেতর মত িনঃশে  হা জর হওয়া



অেচনা মানুষ টেক াভািবকভােবই ভয় পাওয়ার কথা। িকন্ত আ য! িব মুা  ভয় পল না
কােজত।

‘ বাঝাটা তামার পে  খুব ভারী, তাই না?’ বেল উঠল লাকটা।
কৃত  চােখ তােক দখল কােজেত। ‘হ া,ঁ মঁিসেয়।’

আেগর কথা।
গভীর রাত। মরা সােপর মত িনজ ব হেয় পেড়েছ তেলা ঁব র। িব মুা  শ  না কের সাতঁের

তীের পৗছল জা ঁভালজা।ঁ তার খােঁজ যখন তালপাড় চলেছ ব ের, অিরয়েনর পােশই নাঙর
ফেল থাকা ‘আলেজিসরাস’ নােমর এক ি েগেটর তলায় ঘাপ ট মের িছল স।

স রােতই প ািরেসর উে েশ রওনা হেলা ভালজা ঁদুগম হাটঁা পেথ। প ািরেস জ রী িকছ কাজ
সের এল ম ফারেমল। আেগও একবার এখােন ঘুের গেছ স, খুব গাপেন। য রােত জলখানার
গরাদ ভেঙ পািলেয়িছল, তার িতন িদন পর। ঘটনার পরিদন প ািরস পৗ েছ ব াংেকর সম  টাকা
তেল িনেয়িছল জা ঁভালজা।ঁ তারপর ম ফারেমেলর গভীর পাহাড়ী জ েল এেসিছল ও েলা পুেঁত
রাখার জেন । যিদও কাজটা স ণূ গাপেন সারেত পােরিন ভালজা।ঁ

ানীয় এক লাক দেখ ফেল তােক। ছাট একটা া  িনেয় গভীর রােত অপিরিচত
একজনেক জ েল ঢকেত দেখিছল স। এর পরিদন ওই এলাকা থেক ধরা পেড় জা ঁভালজা।ঁ এবং
প কায় যখন খবর বর হেলা য স তার ব াে র সম  টাকা তেল সিরেয় ফেলেছ, কাথাও
টাকা েলা লিুকেয় রেখেছ, পুিলশ খুেঁজ পায়িন স টাকা, লাক ট বুেঝ ফলল স রােতর সই
অপিরিচত া  বহনকারী মানুষ ট আর কউ নয়, য়ং জা ঁভালজা।ঁ সম  টাকা-পয়সা এখানকার
জ েলই লিুকেয় রেখ গেছ স।

খুিশ আর ধের না তখন লাক টর। এরপর অেনক রাত, ঠক যখােন দেখেছ স ভালজােঁক,
তার আশপােশর অেনকটা জায়গাজেুড় জ ল তালপাড় কের ফলল স া টার খােঁজ। মা ট
খাড়ার পর জা ঁভালজারঁ ফেল যাওয়া কাদামাখা শাবল আর কাদালটা শষ পয  পেয়িছল স
পায়িন কবল যার খােঁজ এত ঘুম কামাই, সই াে র হিদস।

মাতাল অব ায় একিদন থনারিদেয়েরর সামেন গাপন খবরটা, দুঃেখর কথা বেল ফেলিছল
স। এরপর থনারিদেয়রও বহ চ া কেরেছ ওটা খুেঁজ বর করার। রােতর পর রাত জেগ জ েলর
সে হজনক সম  জায়গা খুেঁড় খুেঁড় একাকার কের ফেল স। ফলাফল সই একই। থমজেনর
একা  ধারণা, টাকাটা তাহেল এখােন রােখিন জা ঁভালজা।ঁ হয়েতা রাখেব বেলই এেসিছল, িকন্ত পের
মত বদেল আর কাথাও িনেয় রেখেছ।

এিদেক থনারিদেয়র মেন মেন ভাবল, শালা, মাতাল চােখ িক দখেত িক দেখেছ, মাঝখান
থেক আিম অনধক হয়রান হলাম।

 
তামার নাম িক? জে স করল জা ঁভালজা।ঁ এক হােত পািনর বালিত, আেরক হােত মেয় টেক
ধের তু হাটঁেছ স।

‘ কােজত।’
থমেক দাড়ঁাল ভালজা ঁআচমকা। যন িবদু ৎপৃ  হেয়েছ। িক বলেল?’
‘ কােজত, মঁিসেয়।’
‘এত রােত এই জ েল একা কন এেল তিম? ক পা ঠেয়েছ?’
‘আমার িগি মা। মাদাম থনারিদেয়র।’
তামােক কন পাঠাল? ওেদর কােজর লাক নই?

‘আিমই তা ওঁেদর কােজর মেয়।’
সারাপথ অেনক  করল ওেক ভালজা।ঁ রাতটা কাটাল থনারিদেয়র দ িতর হােটেল। ছা

মেয় টর িত ওেদর সবার আচরণ দেখ বদনায় বুেকর ভতর মুচেড় উঠল ভালজারঁ। পরিদন
সকােলই ক র কােছ কােজর কথা পাড়ল স। কােজতেক যিদ আিম িনেয় যেত চাই, আপিন



আপি  করেবন?
‘আপি !’ অবাক হেলা যন থনারিদেয়র প ী। ‘বেলন িক, মঁিসেয় িনেয় যান, িনেয় যান।

এ ু িণ িনেয় যান। বেঁচ যাই আিম।’ কথার ফােঁক চট কের অন  ভাবনা খেল গল তার মাথায়।
‘তেব...।’

‘তেব িক?’
‘ও আমােদর মেয় নয়, স তত কালই বেলিছ আপনােক। িনয়িমত খারেপাষ দেব বেল ওর

মা মেয় টেক রেখ িগেয়িছল আমােদর জমায়।’
তারপর?
তারপর আর িক! এক পয়সাও দয়িন। ওর িপছেন অেনক খরচ হেয়েছ আমােদর। বুঝেতই

পারেছন, আমরা গরীব মানুষ।
‘কত খরচ হেয়েছ, আিম িদ ।’
ামী- ী পরামশ কের দড় হাজার া ঁদািব করল। িবনা বাক  ব েয় টাকাটা িদেয় িদল জাঁ

ভালজা,ঁ এবং সিদনই কােজতেক িনেয় প ািরস রওনা হেলা। শহেরর উপকে  িনেজর থাকার
জায়গা আেগই ঠক কের রেখ গেছ ভালজা।ঁ িবরান এলাকা। মানুষজন তমন একটা থােক না।
শহরবাসী ভেলও আেস না এিদেক। বড় বড় গাছপালার আড়ােল কা  এক িব ং, দখেত
পােড়াবািড়র মত। এক বৃ া থােক কবল এ বািড়েত। স-ই বািড়র মািলক। এক ন র বাচাল।

বািড়টার দাতলার একটা অংশ ভাড়া িনেয়েছ জা ঁভালজা।ঁ এখােন িনরাপেদ থাকেত পারেব
স। কারও অনুসি ৎসু নজর অনুসরণ করেব না তােক, সারা ণ সঁেট থাকেব না। ‘ গািবও হাউস’
বািড়টার নাম।

থম যিদন ওেদর সকাল হেলা এ বািড়েত, এক অদ্ভত অিভ তা হেলা জা ঁ ভালজারঁ।
কােজেতর ঘুম ভাঙার অেপ ায় বেস িছল স। অপলক তািকেয় দখিছল িশ টেক। ঠক যন
ফািঁতেনর খুেদ সং রণ। এই সময় কােছর বুেলভাড িদেয় ছেট গল এক মালবাহী গািড়, কঁেপ উঠল
াচীন বািড়টা। চমেক জেগ গল কােজত! চাখ তখনও পুেরা মলেত পােরিন, টেলামেলা পােয়

িবছানা ছেড় নেম পড়ল স। আধেবাজা চােখ পা বাড়াল, চঁিচেয় বলেত লাগল, জ, মাদাম! এই
য, আিম এখােন, মাদাম! এখুিন আসিছ, মাদাম! ওহ,্ ঝাডটা কাথায় গল! কাথায় রাখলাম।
আমার ঘর কাথায়...!

িব ত জা ঁভালজারঁ ওপর চাখ পড়েত থমেক গল কােজত। চহারার আত  মুেছ গল
একট একট কের। ‘ও, বুেঝিছ। ড মিনং, মঁিসেয়।’

‘ ড মিনং!’ হািস ফুটল ভালজারঁ মুেখ।
‘মঁিসেয়, ঘরটা ঝাট িদেয় িদই?’
না। তিম ধুই খলেব।
গাদা গাদা খলনা-পুতল, দামী দামী অজ  পাশাক-জেুতা িকেন িদেয়েছ ভালজাঁ

কােজতেক। সারািদন খেল ফুেলর মত মেয় ট, একা একা কথা বেল, হােস িখল িখল কের, গান
গায়। অবাক িব েয় তােক দেখ জা ঁভালজা।ঁ দেখ দেখ চােখর তৃ া মেট না। ভালেবেস ফলল
স কােজতেক। তার স ভালবাসার ভাষাহীন অনুভূিত বণনা করা অস ব।

যখন বােনর সংসাের িছল, ভাে -ভাি েদর ভালবাসার কান সুেযাগই পায়িন। তারপর দীঘ
সময় পিৃথবীেত একদম একা িছল জা ভালজা।ঁ না হেত পেরেছ স ােনর িপতা, না িমক, ামী বা
কারও বন্ধু , িকছই হেত পােরিন। বান আর তার ছেল- মেয়েদর িৃত এেকবােরই মুেছ গেছ
ভালজারঁ মন থেক। তােদর খাজঁ বর করার বহ চ া কেরেছ স উিনশ বছর দ  খেট বর
হওয়ার পর। পায়িন। কাথায় আেছ তারা, আেছ না মের গেছ, তাও জােন না ভালজা।ঁ

যিদন কােজতেক থম দখল স কী যন একটা ঘেট গল বুেকর ভতর অ াত কাথাও।
দীঘ প া  বছর পর জীবেন থম েহর-ভালবাসার গ য় প টর পল জা ঁ ভালজা।ঁ কী
অপিরসীম তার মতা, ঠক যন ভরানদীর জায়ার। দুকূল ছািপেয়-ভািসেয় িনেয় যেত চায় কান



অজানা কের। অবেচতন মেন এমনই যন িকছ একটার স ােন িছল জা ঁভালজা।ঁ পেয় গল, সই
সােথ কূল ছাপােনা জায়াের ভেস বড়ােত লাগল স।

তমিন কােজত। ান হওয়ার আেগ থেকই িতপালক কতা িগি  আর তােদর মেয়েদর
চ  দুব বহার, আর কথায় কথায় মার খেয় খেয় িকেয় যাওয়া ফুেলর পাপিড়র মত কঁুকেড়

িগেয়িছল তার ভতরটা। গাল-মার ইত ািদেক িনয়িত বেল মেন িনেয়িছল। িকন্ত তারপরও, যখন
দখত িনেজর মেয়েদর কােল িনেয় আদর করেছ তারা, এটা-ওটা মুেখ তেল খাইেয় িদে , বড়ােত
িনেয় যাে  বা খলনা-পুতল িকেন আনেছ তােদর জেন , কােজেতর কিচ বুক ফেট দীঘ াস
বিরেয় আসত। স-ও মেন মেন একটা বাবার কথা ভাবত। আজ স অভাব পূরণ হেয়েছ তার।

জা ঁভালজােঁক বাবা ডােক কােজত। িদেন কাথাও বর হয় না ভালজা।ঁ সে র আেগ বর হয়
ঘ া দুেয়েকর জেন , হাটঁাহা ঁ ট করেত যায়। কানিদন কােজতেক িনেয়, কানিদন বা একা। তখন
তার পরেন থােক সই বহ পুরােনা মিলন কাট, আর ঢালা, কােলা এক প া । দেখ িভিখির মেন
হয়। ধু তাই নয়, স যখন হাটঁেত বর হয়, িভ ু ক মেন কের অেনেক পয়সা দয়ও তােক। নীরেব
হাত পেত নয় ভালজা।ঁ তারপর যই চােখর আড়ােল চেল যায় দানকারী, চট কের অন  কান
িভিখিরেক তা িদেয় দয়। য জেন  অন  িভ ু করা তার নাম িদেয়েছ িভে  দানকারী িভ ু ক।

মােয়র মত কােজতেক সারা ণ আগেল রােখ জা ঁভালজা,ঁ যিদও মা িক বস্ত স িনেজও তা
জােন না। ওেক খাওয়ােনা-পরােনা িনেজ তদারক কের। তােক লখাপড়া শখােতও  করল
একিদন ভালজা।ঁ কখনও তােক তার মােয়র গ  শানায়। নেত নেত ত য় হেয় যায় কােজত।
মেন মেন মােয়র ছিব আেঁক ক নায়। এমিন ভােব িদন কাটেত লাগল দুজেনর।

জা ঁভালজারঁ সারািদন ঘের বেস থাকাটা কমন সে হজনক মেন হেলা বৃ া বািড়ওয়ালীর। এ
বািড়েত ওরা দু’জন আর স ছাড়া কউ নই। স-ই ভালজারঁ টকটাক ফাইফরমাশ খােট।
অেনকিদন পর তার মেন হেলা, লাকটা সারািদন ঘেরর মেধ  দরজা ব  কের থােক কন? কেরটা
িক? যই ভাবা, অমিন কােজ লেগ পড়ল বুিড়। ভালজারঁ েমর দরজায় য চািবর ফুেটা আেছ, হােত
যখন কাজ থােক না, তখন ওই ফুেটায় চাখ রেখ তািকেয় থােক স।

কেয়কিদন পর এক আজব ঘটনা দখল বুিড়। ধ াে ের ধূসর রেঙর এক কাট আেছ
লাকটার, তার ল ােপেলর ভতরিদেকর লাইিনং কিচ িদেয় কাটেত দখল স একিদন তােক। ভতর
থেক হালকা হলদু রেঙর,একটা কাগজ বর করেত দখা গল লাকটােক, তারপর কাটা জায়গাটা
সুঁই-সুেতা িদেয় সলাই কের িদল স যে র সােথ। কাপুঁিন উেঠ গল বুিড়র। ওখান থেক যা বর
করল লাকটা, তা কাগজ নয়, টাকা! এক হাজার ারঁ ব াংক নাট! এত টাকা লাকটা কাথায় পল,
ভাবেত িগেয় কলেজ হীম হেয় এল বুিড়র।
পােশর লাকালয় সই  মদাদ। সখােন বড় রা ার পােশ একটা মজা কুেয়া আেছ। রাজ এক
বুেড়া িভিখির বেস ওটার পােশ। জা ঁভালজা ঁসে য় যখন হাটঁেত বর হয়; িকছ িকছ রাজই িভে
দয় তােক। কখনও কখনও দুচারটা বাক  িবিনময়ও হয় দু’জেনর।

একিদন হাটঁেত বিরেয়েছ ভালজা।ঁ দরূ থেক লাকটােক জায়গামত বসা দেখ এিগেয়
গল,যথারীিত। কােছ িগেয় দখা গল উপড় হেয় ঝঁুেক আেছ লাকটা। াথনা করেছ ভেব কথা
বলল না জা ঁভালজা,ঁ িকছ খুচেরা পয়সা তার ভাে  ফেল চেল যা ল। এই সময় আচমকা মুখ
তলল িভিখির, এক পলক দখল জা ভালজােঁক, পর েণই চট কের নািমেয় িনল দৃ ।

আতঁেক উঠল ভালজা।ঁ ট ল াে র আবছা আেলায় যা দেখেছ মুহেূতর জেন , তােত
পােয়র তলার মা ট সের গেছ তার। ও মুখ পিরিচত িভিখির টর নয়, আেরকজেনর মুখ। স টও জাঁ
ভালজারঁ পিরিচত। ভয় র পিরিচত! আচমকা যন বােঘর মুেখ পেড়েছ, এমন মেন হেলা তার।
পাথেরর মূিতর মত থ মের থাকল ভালজা ঁমুহতূখােনক, আসেল হাত-পা অবশ হেয় গেছ তার, তাই
ইে  থাকেলও নড়েত পােরিন। য মুখ দেখেছ ভালজা,ঁ সটা গােয় া অিফসার জ াভােরর।

কথা বেল উঠেত যা ল ও, িকন্ত সহজাত িবচারবু  বাধা িদল। মুখ বুেজ তার সামেন থেক
সের গল জা ঁভালজা।ঁ হাটঁেত হাটঁেত ভাবল, রাজ য পাশােক থােক িভিখির ট, আজও তা সই



পাশােকই আেছ স। সই ফ াকােস রেঙর নাংরা ব াগ, একট ঝঁুেক থাকেলও বসার ভি ট িছল
একই রকম। আিম িক ভল দখলাম? আফেসাস হেলা ভালজারঁ মুখটা আরও ভাল কের কন দেখ
িনল না ভেব। কন কথা বললাম না? দরূ! জ াভার আসেব কাে েক? আিম িন ই ভল দেখিছ।

পরিদন সাহস কের আবারও সখােন গল ভালজা।ঁ িভে  িদল। খুিশ হেয় ধন বাদ জানাল
লাকটা। এ সই িভিখিরই। আ  হেলা জা ঁভালজা।ঁ ভাবল, িন য়ই চাখ খারাপ হেয় গেছ আমার।
ব াপারটা ভেল গল স।

এর কেয়কিদন পর রাত আটটার িদেক গািবও হাউেসর সদর দরজা খালা এবং ব  হওয়ার
আওয়ােজ অবাক হেলা জা ঁভালজা।ঁ ক এল এত রােত? তল খরেচর ভেয় বািড়ওয়ালী বুিড় তা
সে র সােথ সােথই ঘুিমেয় পেড়। গেটর চািব একটা থােক তার কােছ, আেরকটা ভালজারঁ কােছ।
তাহেল আর ক হেত পাের? নািক বুিড়ই কাথাও... িসঁিড়েত ভারী পােয়র আওয়াজ উঠেত ভাবনায়
ছদ পড়ল তার। কউ উেঠ আসেছ! ক? ফঁু িদেয় বািত িনিভেয় িদল ভালজা।ঁ

কােজতেক িফস িফস কের চপ থাকেত বলল। পা টেপ ব  দরজার কােছ িগেয় দাড়ঁাল
ভালজা,ঁ ছাট চািবর ফুেটা িদেয় রাইের তাকাল। মৃদু আেলার আভাস দখল স ব  দরজার ওপােশ।
মেন হেলা আেলা হােত কউ যন ঘাপ ট মের দািঁড়েয় আেছ। খািনক পর আেলাটা িনেভ গল।
নানা আেজবােজ িচ ায় রাতটা বড়ই উে েগ কাটল জা ঁভালজারঁ, এক মুহেতর জেন ও চােখর
পাতা এক করেত পারল না। খুব সকােল আবার সই পােয়র আওয়াজ শানা গল, কাথাও দরজা
খালা এবং ব  হওয়ার শে  ছেট এেস ফুেটায় চাখ রেখ দাড়াল ভালজা।ঁ তার দরজার সামেন
িদেয়ই হঁেট গল এক লাক, িকন্ত তার চহারা দখা গল না। তেব তার হাটঁার ভি  খুবই
সে হজনক লাগল তার। মানুষটা ঢ াঙামত।

একট পর বৃ া এল ঘরেদার পির ার করেত। বশ খুিশ খুিশ মেন হেলা সিদন তােক। আেড়
আেড় তাকাে  ভালজারঁ িদেক।

‘কাল রােত এ বািড়েত কউ এেসিছল মেন হয়?’ বলল ভালজা।ঁ
‘ও, আপিন টর পেয়েছন, মঁিসেয়?’
‘ লাকটা ক?’
নতন এক ভাড়ােট, মঁিসেয়।
িক নাম তার?
‘ডম , না ডাউম  িক যন, ঠক মেন নই।’
‘িক কের স?’
আপনারই মত কা ািনর ই ােরে  চেল।
বুঝল ভালজা,ঁ িন য়ই কাথাও কান গ েগাল ঘেট গেছ। সিদন রােত পা টেপ টেপ স

বািড় ত াগ করল জা ঁভালজা।ঁ তেব বিশদরূ যেত পারল না, সদলবেল তার িপছ িনল জ াভার।
লাকটা য িপছ লেগেছ, টর পেত দির হেলা না জা ঁভালজারঁ। মেয় টেক কােঁধ তেল িনেয় ায়
ছটেত  করল স। অ কার এক স  গিল দেখ ঢেক পড়ল। কােজত কান কথা বলেছ না। বর
হওয়ার সময় ওেক কথা বলেত বারণ কেরেছ বাবা, তাই মুখ বুেজই আেছ মেয় ট।

িপছেন কেয়ক জাড়া পােয়র শে  ব , তট  হেয় উঠল জা ঁ ভালজা।ঁ মেন হেলা যন
জ াভার তােক দেখ ফেলেছ। ঘ ার পর ঘ া এ গিল ও গিল ছেট বড়াল ভালজা,ঁ া  হেয় পড়ল।
িকন্ত থামেল চলেব না, ধরা পড়া চলেব না। ব ী জীবেন িফের যােব না স আর িকছেতই। মানুষ,
সমাজ এবং আইেনর সােথ ভালই পিরচয় আেছ ভালজারঁ। তারা গরীবেক কাজ িদেত পাের না,
ু ধাতেক অ  দয় না, িকন্ত িনতা  পেটর দােয় পেড় যিদ কউ চির করেত বাধ  হয়, তােক

িনমম শা  িদেত মুহতূ মা  দির কের না।
আইেনর চােখ য একবার ‘অপরাধী’ হেয় যায়, স যত ভাল কাজই ক ক, দেখ না উচ

তলার মানুেষর তির সমাজ। চাখ িফিরেয় রােখ। দীঘ আটট বছর মি ল-সুর- ময়ােরর এবং তার
অিধবাসীেদর উ িতর জেন  যা কেরেছ ভালজা,ঁ তার পুর ার িহেসেব আইন তােক িদেয়েছ



মৃত দ । রাজার বড় দয়ার শরীর, তাই স দ  মওকুফ কের যাব ীবন িদেয়েছন তােক। এরপর
আবার যিদ ধরা পেড় জা ঁভালজা,ঁ এই সহায় স লহীন িশ ট একিদন হয়েতা তার মােয়র মতই দহ
িব  করেত বাধ  হেব। িকন্ত যত ণ দেহ াণ আেছ, ভালজা ঁতা হেত দেব না। কানিদন না।

আবার পােয়র শ  শানা গল িপছেন। চমেক উঠল স, এেস পেড়েছ নািক জ াভার? দেখ
ফেলেছ ওেদর? তু িপছেন চাখ বুিলেয় িনল জা ঁভালজা।ঁ অেনক িপছেন সাত-আট জনেক দখা
গল, ইত ত ভি েত এিদেকই আসেছ। তেব হাটঁায় জার নই তােদর। ভালজা ঁ কানিদেক গেছ
বুঝেত না পের স বত ি ধায় ভগেছ। েত েকর অে র নেল বয়েনট, পির ার চােদর আেলায়
চকচক করেছ। দলটােক নতৃ  িদেয় আনেছ য লাক, তােক এক ঝলক দেখই িচেন ফলল জাঁ
ভালজা।ঁ ই েপ র জ াভার!

আচমকা সামেন বাধা পড়েত থেম দাড়ঁােত হেলা ভালজােঁক। সামেন অেনক উঁচ এক দয়াল
দেখ আতঁেক উঠল স। পথ আটেক রেখেছ াচীন, এবেড়া- খবেড়া দয়ালটা। ভল কের এক
কানাগিলেত ঢেক পেড়িছল ভালজা।ঁ সামেন যাওয়ার উপায় নই। পথ শষ। বুেকর মেধ  ধড়াশ কের
উঠল। সবনাশ! এখন িক হেব! আবার িপছেন তাকাল স। বশ দেূর আেছ এখনও জ াভার, য
গিতেত এেগাে , তােত এখােন পৗছেত কম কেরও পেনেরা িমিনট লাগেব। তেব লাকটার ঘন ঘন
থেম দাড়ঁােনা, গিলর বািড়ঘেরর িত ট অ কার কােণ উঁিকঝঁুিক মারা দেখ পির ার বাঝা যায়,
তার িশকার য এই গিলেতই ঢেকেছ, তােত তার িব মুা  সে হ নই।

সামেনর দয়ালটার ওপর নজর িদল জা ঁভালজা।ঁ ভাবেত লাগল িক করা যায়। কম কেরও
আঠােরা ফুট উঁচ ওটা। সাজাসু জ অিত ম করা অস ব। স একা হেল এ কান বাধাই িছল না,
ঠকই উতের যেত পারত ভালজা।ঁ িকন্ত সে  কােজত থাকায় তা স ব নয়। হঠাৎ একটা বু
এল মাথায় গিলর ল া েপা টা চােখ পড়েত। প ািরেসর ল া  পা েলা বশ দীঘ, মাথায়
বসােনা চৗেকা এক কােচর বাে র ভতর থােক ল ন। িমউিনিসপ ািল টর ল া  লাইটাররা রাজ
সে েবলা দিড়র সাহােয  কােচর বা  িনেচ নািমেয় ভতেরর আেলা জেল দয়। িত ট পাে র
সােথই এ জন  আলাদা আলাদা দিড় ঝালােনা থােক।

িনেজর গলায় পরা বড় াফটা খুেল িনল জা ঁভালজা।ঁ ওটার দু’মাথা কােজেতর দু’হােতর তলা
িদেয় গিলেয় সামেন িনেয় এেস িগট িদেয় আটেক িদল। চপ কের আেছ মেয় ট। ছাট হেলও
সহজাত িবচারেবাধ থেক বুেঝ িনেয়েছ, এরকম জ রী মুহেূত কথা বলেত নই। চপ কের বাবার
কমকা  দখেছ স। পেকট থেক খুেদ একটা ছির বর কের পা  থেক েয়াজনীয় দিড় কেট
িনেয় এল ভালজা।ঁ তার এক া  িদেয়, যখােন াফ বেঁধেছ িগট িদেয়, সখােন িবেশষ এক িগট;
নািবকরা যােক বেল সায়ােলা-নট (Swallow Knot), পিরেয় িদল মজবুত কের। তু হােত পােয়র
জেুতা- মাজা খুেল ফলল ভালজা।ঁ ছঁেড় দয়ােলর ওপােশ পা ঠেয় িদল। দিড়র সায়ােলা-নেটর
সামান  ওপের কামেড় ধের মেয় টেক বুেকর কােছ লটেক িনল স, তারপর বাদেরর মত সাবলীল
ভি েত তর তর কের দয়ােলর খােজ-ভােজ পা রেখ উেঠ যেত লাগল। আধ িমিনট পেরাবার
আেগই দয়ােলর মাথায় চেড় বসল জা ঁভালজা।ঁ অেনক চওড়া দয়ালটা। তত েণ বশ কােছ পৗ েছ
গল জ াভার তার দলবল িনেয়। তােদর উে জত কথাবাতা শানা যাে ।

এত েণ খয়াল হেলা ভালজারঁ কােজতেক তার সাহস দয়া উিচত। ঘাবিড়েয়া না, িফস্ িফস্
কের বলল স। ‘কথা বােলা না। চপ কের থােকা।’

নীরেব মাথা দালাল মেয় ট। দয়ােলর ভতের িক আেছ দখার জেন  ঘাড় ফরাল ভালজা।ঁ
কা  এক মােঠর মত ভতরটা, চারিদেকই দয়ালেঘরা। ল া একটা িব ং আেছ ু লঘেরর মত।

ওেদর কাছাকািছ আেছ আেরকটা ছাট ঘর। আর সারা মাঠজেুড় শাক সবজর খত ভাসেছ চােদর
আেলায়। যতটা স ব দয়ােলর ভতরিদেক সের েয় পড়ল জা ঁভালজা,ঁ কােজতেকও ইেয় িদল।
েয়াজন িছল না, তবু আেরকবার সতক করল মেয় টেক। এবারও নীরেব মাথা দালাল স। পেড়

থাকল ওরা চপ কের।
একট পরই শানা গল জ াভােরর ক্  গজন। ‘খুেঁজ দেখা ভাল কের। এখােনই লিুকেয়



আেছ হয়েতা।’
িনেচ থেক অেনক ণ, যন এক যুগ ধের ভেস এল কেয়ক জাড়া বুট জেুতার ধুপ ধাপ, মশ

মশ আওয়াজ। উে জত কথাবাতা। দীঘ সময় পর হতাশ হেয় িফের গল জ াভার। দয়াল ঘেঁষ
দাড়ঁােনা একটা বড় লবু গাছ বেয় ভতরিদেক নেম পড়ল ভালজা ঁ কােজতেক িনেয়। জেুতা-
মাজা খুেঁজ িনেয় পের ফলল। এমন সময় দেূরর ল া িব েঙর ভতর থেক অেনক েলা
নারীকে র াথনা-স ীত ভেস এল।

এটা কান জায়গা? ভাবল জা ঁভালজা।ঁ অেনক ণ ধের চলল স ীত। যখন শষ হেলা, ভালজাঁ
অনুমান করল, কম কেরও একটা দুেটা বােজ। ‘ঘুম পেয়েছ?’ কােজতেক জে স করল স।

শীত করেছ খুব, কাপঁেত কাপঁেত জবাব িদল মেয় ট।
িনেজর কাট খুেল ভাল কের ওেক মুেড় িদল ভালজা।ঁ ওেক কােল িনেয় সাবধােন ছাট ঘরটার

িদেক এেগাল। ধু চালই আেছ ঘরটার, চতিদক ফাকঁা। এই চ  শীেতর মেধ  এখােন বিশ ণ
টকা যােব না। িক করা যায়, ভাবেত লাগল ভালজা।ঁ এই সময় সবজর খেত একটা মানুেষর ছায়া
দখা গল। কােজতেক বিসেয় রেখ পােয় পােয় সিদেক এেগাল স। কােছ পৗছেত মুখ তলল
ছায়া, পর েণ তার গলা িদেয় বিরেয় এল িব য় িন। ‘ফাদার ম ােডিলন!’

থমেক গল জা ঁভালজা।ঁ রাত দুপের এমন অজানা-অেচনা া ের িনেজর হািরেয় যাওয়া নাম
েন আতঁেক উঠল। ভাল কের লাকটােক দখল স। লাকটা বশ বয় । বা ঁহাটঁেত চামড়ার নী-

ক াপ দখা যাে  তার, ক ােপর সােথ বাধঁা একটা ঘ । মানুষটা ছাটখাট। হ ােঁটর িকনারার জেন
মুেখ ছায়া পেড়েছ, চনা যায় না চহারা। ঘ র টং টাং আওয়াজ তেল খুিঁড়েয় খুিঁড়েয় এিগেয় এল
লাকটা। ‘ফাদার ম ােডিলন! আপিন এখােন িক ভােব এেলন? কানিদক থেক ঢকেলন! ও লড!
নািক আকাশ থেক পেড়েছন!’ িব য় েমই যন বাড়েছ মানুষটার।

‘আপিন ক?’ সে েহর সুের  করল ভালজা।ঁ ‘এটা কান জায়গা?’
‘ স িক!’ হা ঁ হেয় গল স। ‘আমােক িচনেত পারেছন না? আর এই জায়গা, এখােন তা

আপিনই একিদন পা ঠেয়িছেলন আমােক?’ িক ভেব টিপ খুেল আরও এিগেয় এল স। ‘ দখুন তা
ভাল কের।’

এবার লাকটােক িচনল জা ঁভালজা।ঁ এ মি ল সুর- ময়ােরর সই বৃ  ঘাড়ার গািড়ওয়ালা,
ফেশলেভঁ। ‘হ া,ঁ এইবার িচেনিছ।’

‘আমার সৗভাগ , ফাদার।’ হাসল বৃ ।
‘িকন্ত আপিন এখােন কন?’
‘বলেছন িক, ফাদার! এই তা সই কনেভ , যখােন আমােক চাকির পাইেয় িদেয়িছেলন

আপিন। এটাই সই প টট িপকপাস কনেভ , যখােন কুমারী নানরা দী া নয়। িকন্ত ফাদার,
আপিন এখােন কন? এ জায়গা য পু ষেদর জেন  িনিষ , তা জােনন না?’

তাহেল আপিন আেছন িক কের?
‘আিম তা এখােন কাজ কির, ফাদার। কনেভে র মািল। আর যা যা েয়াজন সবই কির, তেব

আড়ােল থেক। মেয়েদর আমার সামেন আসা বারণ। এই জেন ই হাটঁেত ঘ  বাধা থােক আমার
সব সময়। যােত হাটঁাহা ঁ টর আওয়াজ েন সময়মত আমার চােখর সামেন থেক সের যেত পাের
ওরা।’

‘িকন্ত এত রােত এই খােত এেসেছন কন?’
‘আকাশ এত পির ার দেখ ভাবলাম ভােরর িদেক বরফ পড়েত পাের। িত হেত পাের

আমার তরমুজ েলার, তাই ও েলা ঢেক িদেত বিরেয়িছলাম। িকন্ত আপিন এখােন কন
ফাদার?’

িকছ ণ ভেবিচে  বলল ভালজা,ঁ ‘সব কথা এখনই বলা যােব না। িকন্ত একটা আ য় এই
মুহেূত চাই আমার। অ ত আজেকর রাতটার জেন । তেব দয়া কের কান  করেবন না, এবং
আিম য এখােন এেসিছ, কাউেকই তা বলেত পারেবন না।’



‘আপিন যমন চাইেবন তমিন হেব, ফাদার ম ােডিলন।’
 



আট
য মুহেত ফাদার ম ােডিলন বা মঁিসেয় ময়েরর আসল পিরচয় জানা গল, ফাসঁ হেয় গল িতিনই
আসল জা ঁভালজা,ঁ অতীেত দ  খাটা গ ািল ভ, ায় েত েকই ঘণৃার সােথ ছেড় গল তােক।
ভেলই গল বলেত গেল য মানুষটা এক সময় তােদর বন্ধু  িছল, সু দ িছল, সাহায কারী িছল। ঝড়-
ঝাপটা যত বলই হাক, স সময় একমা  সই গ ািল ভ টই তােদর পােশ এেস দাড়ঁাত। সুখ-
দুঃেখর সাথী হত।

মা  িতন িক চারজন িছল যারা এসব জেনও িচরজীবন িব  িছল জা ঁভালজারঁ িত। বৃ
ফেশলেভঁ তােদর একজন। ম ােডিলনেক কান ই করল না স। জানেত চাইল না কন, িকভােব
এখােন এেসেছন িতিন। বরং ফাদােরর উপকার করার সুেযাগ পেয় খুিশই হেলা স।

জা ঁভালজাওঁ ভাবল িনেজর িবপেদর কথা। য কেরই হাক, ই েপ র জ াভার জেন গেছ
স মেরিন। স িবষেয় িন ত হেয়ই তার িপছ িনেয়েছ লাকটা। কান সে হ নই, সিদন সে য়
িভিখিরটা স-ই িছল। আবার যখন স তার িপছ িনেয়েছ, কানমেতই মু  নই জা ঁ ভালজারঁ।
শহেরর এই এক টমা  জায়গাই আেছ যখােন আ েগাপন কের থাকেত পাের স িন ে । এর
বাইের এক পা রাখেল ি তীয় পা রাখার সুেযাগ হেব জলখানায় পৗ েছ।

পরিদন কনেভে র পিরচালক, রভােরও মাদারেক ধের বসল ফেশলেভঁ। অনুনয় িবনয় কের
তােক স যা বাঝােত চাইল, তা হে  : অেনক বয়স হেয় গেছ তার। এখােন কত কাজ, একা স
সামেল উঠেত পাের না। মাদার যিদ অনুমিত দন, াম থেক স তার ছাট ভাইেক আিনেয় িনেত
পাের। তার নাম আলটমাস ফােশলেভঁ। ভাই তার অ  কেয়ক বছেরর ছাট, িবপ ীক। এক নাতনী
আেছ তার। তােক ফেশলেভঁর সহকারীর চাকির িদেল স নাতনীেক এখােন ভিত কের িদেত পাের।
গরীব মানুষ, িবেন পয়সায় যিদ িশ ালােভর সুেযাগ পায় মেয়টা, হয়েতা একিদন সও ঈ েরর বাণী
শানােত পারেব অন েক। সবেচেয় বড় কথা, ভাই ট তার সুঠাম, খুব ভাল জােন বাগান তদারকীর
কাজ। আর খুব িব  স। এবং সৎ। ওর মত সৎ মানুষ তমন একটা দখা যায় না আজকাল।

অেনক ভেবিচে  রা জ হেলন রভাের  মাদার। আ য় জেুট গল জা ঁভালজারঁ। কনেভে
ভিত কের নয়া হেলা কােজতেক। িদেন পড়া, অবসের খলাধুলা কের কােট তার, ভালজারঁ কােট
ফসেলর খেত। তারও হাটঁেত ঘ  বাধঁা।

িন প েব কেট গল কেয়ক বছর। দখেত দখেত বশ বড় হেয় গল কােজত। মন িদেয়
লখাপড়া কের মেয় ট, িদেন এক ঘ ার জেন  ছ ট পায় বাবার সােথ সময় কাটাবার। এিদেক জাঁ
ভালজা,ঁ িনেজর িনরাপ া আর কােজেতর িশ া-দী ার ব াপাের পুেরাপুির িন ত হেত পের
মন াণ িদেয় লেগ পড়ল কনেভে র ফুল আর শাক সবৃ জর বাগােনর িপছেন। অতীত অিভ তা
িছল তার এ কােজর, বছর ঘুরেত না ঘুরেত পুেরা কনেভে র চহারাই পাে  িদল স। রভাের
মাদার থেক  কের েত েকর মুেখ তখন আলটমাস ফেশলেভঁর ভূয়সী শংসা। ফেশলেভঁ
েন মুখ টেপ হােস। মেন মেন এই ভেব তৃি  পায়, ম ােডিলেনর মত িবশাল মেনর অিধকারী

একজনেক সাহায  করেত পের তার জীবন ধন । এর ফেল অতীত পাপ মুেছ যােব তার, একিদন
ভালজারঁ সাহায  িনেত হেয়েছ তােক, তার ঋণও শাধ হেব।

বৃ  ফেশলেভঁ িছল সমােজর সই ণীর মানুষেদর একজন, অেন র উ িত দেখ যােদর
চাখ টাটায়। যারা িনেজর নাক কেট হেলও পেরর যা া ভ  করেত চায়। এক সময় মি ল-সুর-
ময়ােরর পয়সাওয়ালােদর একজন িছল স। যখন অব া তার পড়িতর িদেক, তখন চােখর সামেন
কাথাকার কান এক ফাদার ম ােডিলন এেস টাকার পাহাড় গড়েত  কের িদল দেখ সহ
হ ল না তার। কথায় কােজ, অেনকভােবই তার িপছেন লেগ িছল ফেশলেভঁ, সুিবেধ করেত
পােরিন, বরং তােত িত হেয়েছ িনেজরই।

এক সময় পিরি িত এমন হেলা, ঘাড়ার গািড় চািলেয় জীিবকা অজন করেত হত তােক।
তারপর যিদন দুঘটনায় ফেশলেভঁ মরেত বেসিছল, ােণর মায়া ছেড় এই মানুষ টই উ ার কের
তােক। যিদও স ভালই জানত ফেশলেভঁর মেনাভাব। ধু াণই বাচঁায়িন, স তার মরা ঘাড়া আর



ভাঙা গািড় িকেন িনেয়িছল এক হাজার ারঁ িবিনমেয়। এবং িনেজর কারখানার হাসপাতােলর
ডা ােরর সাহােয  এই চাকিরটাও তােক জ টেয় িদেয়িছল।

িকভােব পাচঁ ট বছর কেট গল, টরও পল না জা ঁ ভালজা।ঁ একিদন মারা গল বৃ
ফেশলেভঁ। কনেভে র কাজ ছেড় িদল ভালজা,ঁ কােজতেক িনেয় আবার প ািরেস বাসা িনল।
একটা নয়, িতনেট বাসা। কােজেতর জেন  এক বুিড় ঝ ঠক কের িনেয় এেসিছল স কনেভ
থেক। পালা কের িতন বাসায় থাকেত লাগল জা ঁ ভালজা।ঁ কনেভে র ব ী জীবন হয়েতা
কােজেতর ভাল লাগেব না, কানিদন মেয় ট হয়েতা ভেব বসেব, স তােক নতন জীবন দান
করেলও তার সুখ- াধীনতা কেড় িনেয়েছ, এইসব িচ া কেরই বিরেয় আসা। থম বাসা িনল
ভালজা ঁ  প্লুেমট-এ। পেরর দুেটার একটা  িড ল হািম আিম লেন, অন টা  িড ল উেয় -এ।

থমটােত বিশ থাকা পেড়। তাই বাসাটােক মাটামু ট সা জেয়েছ জা ঁভালজা।ঁ কােজেতর
কান িকছরই অভাব স রােখিন। এ বািড়র কােছ লেু মবাগ পাক। ায় রাজই কােজতেক িনেয়
পােক যায় ভালজা।ঁ িত রিববার কােছর সই  জ াকস দু হাউত পাস িগজায় যায় াথনা করেত।
তার আশপােশ যারা থােক, বিশরভাগই অভাবী তারা। নগদ টাকা, কাপড়- চাপড় িদেয় সাহায  কের
স তােদর।

১৯৩১ সােল ‘ন াশনাল গাড’ বািহনীেত নাগিরকেদর ভিত হওয়ার আ ান জানাল সরকার,
বািড় বািড় সদস  সং েহর অিভযান  হেলা। মঁিসেয় আলটমাস ফেশলেভঁেকও নাম লখােত
হেলা। বয়স তখন ষাট পুেরা হেয়েছ তার, অথচ দখেল মেন হয় প ােশর মত। ন াশনাল গােডর
সােজ - মজর পদ পল জা ঁভালজা,ঁ ইউিনফম পল। ব কুও পল। কাজ তমন িকছ না, সারা
বছের িতন চারিদন উিদ পের সাধারণ গাডেদর পাহারা তদারক করা। ম  লাগল না তার ব াপারটা।
ওিদেক কােজত তখন চা য় পা িদেয়েছ। দখেত অপূব সু রী হেয়েছ মেয় ট। নজর ফরােনা
দায়। চাখ দুেটা তার হেয়েছ ঠক মােয়র মত; তমিন টানা হিরণ চাখ। এখনও ছা  িশ টই রেয়
গেছ কােজত।  েমেটর বািড়েত বড় এক বাগান আেছ, সারািদন বলেত গেল সখােনই কাটায়।
ছাটাছ ট কের; বাবার সােথ লেুকাচির খেল। বাবােক াণ িদেয় ভালবােস স। ভালজাওঁ ভীষণ সুখী।

এেকক সময় কােজেতর িপছেন ছটেত ছটেত া  হেয় পেড় জা ঁভালজা।ঁ তখন হাপঁােত
হাপঁােত ঠা া কের বেল, আর পািরেন, বাপু! এখন তা তিম বড় হেয়ছ, বািড় চেল যাও না কন?
আিম একট শাি েত থািক!

হােস কােজেত। ভালজা ঁতার সিত কার বাপ িক না, স ব াপাের পির ার ধারণা নই তার। মার
কথা ভােব স কখনও, যার কথা বাবার মুেখ মােঝমেধ  শােন। তার ধারণা, মৃত র পর মােয়র আ া
আ য় িনেয়েছ তার বাবার ভতর, যােত স তার মেয়র কাছাকািছ থাকেত পাের। এসব ভাবেত িগেয়
কখনও কখনও চােখ পািন এেস যায় কােজেতর। িবড় িবড় কের বেল ওেঠ স, এই লাক টই
আসেল আমার মা।

যত িদন যায়, জা ঁ ভালজা ঁ মেন মেন ততই শ ত হয়। য হাের বড় হে  মেয় ট, আর
বিশিদন হয়েতা এ সুখ সইেব না তার। িবেয় িদেত হেব মেয়েক, চেল যােব স িনেজর সংসাের,
আবার একা হেয় যােব স। সই ভয় র একাকী  ভরা জীবেন িফের যেত হেব তােক। অজাে ই
দীঘ াস ছােড় জা ঁভালজা।ঁ ভােব, এই তা যেথ । তার মত এক িনঃ , আ ীয়-বা বহীন মানুষ য
এই ফুেলর মত মেয় টর ভালবাসা, া অজন করেত পেরেছ, সই তা অেনক বিশ। আর িক
চাওয়া থাকেত পাের তার?

িদন যেত থােক, কােজতেক িনেয় লেু মবাগ পােক বড়ােত যাওয়া অব াহত থােক জাঁ
ভালজারঁ। এক বছর পর, কােজত তখন পেনেরায় পেড়েছ, মািরয়াস নােমর এক যুবেকর চাখ
পড়ল তার ওপর নতন কের সেব ল পাস কেরেছ মািরয়াস। বয়স িবশ। উ তা মাঝাির, বু দী
চাখ, খাড়া নাক। মাথায় ঘন কােলা চল। শ  কপাল। সব িমিলেয় সু র, সুপু ষ স। তেব একট
গ ীর, িকছটা িবষ ও লােগ যন।

স-ও ায়ই আেস পােক। বছরখােনক আেগই কােজতেক দেখেছ মািরয়াস, িকন্ত তখন



তার নজর কাড়েত পােরিন মেয় ট। রাজই এক বয়  লােকর সােথ পােক এেস বেস মেয় ট।
স বত বাপ- মেয় হেব ওরা, ভেবেছ মািরয়াস। বশ শ  সমথ দহ ভ েলােকর। বাধহয়
সনাবািহনীেত িছেলন। চল সব সাদা তার। হােত সব সময় ছিড় থােক। বেস বেস গ  কের দু’জেন,
হাটঁাহা ঁ ট কের। মািরয়াস একাই আেস পােক, বেস সময় কাটায়। দরূ থেক বাপ- মেয়র জিুড় টেক
দখত স আ হ িনেয়। মেয় টেকও দখত স, তেব িবেশষ কান দৃ েত নয়।

একিদন বন্ধু মহেল এেদর স  তেলিছল স। পরিদনই কেয়ক বন্ধু  এেস দেখ গেছ বাপ-
ব টেক। দু’চারটা মামুিল কথাবাতাও হেয়েছ তােদর বেৃ র সােথ। সিদন মািরয়াস অবশ  দেূর দেূর
িছল। সে র পর বন্ধু রা মািরয়াসেক জানাল, বুেড়া খুব দমাগী। কথাই বলেত চায় না। আর মেয়টা
এখনও ফ িশ । এরপর িকছিদন তমন আ হ দখায়িন মািরয়াস কােজেতর ব াপাের।
কােজত তা তাকাতই না কখনও তার িদেক।

ঠা া কের বন্ধু রা বেৃ র নাম রেখিছল মঁিসেয় ল া।ঁ সাদা চেলর জেন  এ নাম রােখ তারা জাঁ
ভালজারঁ। কােজেতর রেখেছ মাদােমায়ােজল লেনােয়র। ওরা যিদন এেসিছল, সিদন কােজেতর
পরেন িছল কােলা পাশাক, তাই। তােদর আসল নাম জানার চ া কখনও কেরিন মািরয়াস। এরপর
নানান ঝােমলায় মাস ছেয়ক পােকর িদেক আসা হেয় ওেঠিন। অেনক িদন পর থম যিদন আবার
এল, সিদনই তার নজর পরল কােজেতর ওপর।

এত অ  সমেয় কান মেয় য এভােব বেড় উঠেত পাের, এত অপ প হেয় ওেঠ, ভাবাই যায়
না। থেম মািরয়াস ভেবিছল এ িন য়ই মঁিসেয় ল ারঁ আেরক মেয়। স বত আেগ যােক
দেখেছ স তারঁ সােথ, তার বড় বান। আ হ বাধ করল যুবক, একট একট কের এিগেয় গল
তােদর িদেক। যিদও এমন ভাব করল যন হাটঁেত হাটঁেত এেস পেড়েছ বেখয়ােল। কােছ িগেয়
িব েয়র সীমা ছািড়েয় গল মািরয়ােসর। কান সে হ নই, এ সই মেয় টই।

দুের সের এল স। আড়াল থেক হা ঁকের দখেতই থাকল কােজতেক। বাবার সােথ গ  করেছ
স, থেক থেক হেস উঠেছ দু’জেনই। কী অদ্ভত সু র, অপূব লােগ ওেক হাসেল, মেন মেন
িনেজেক শানল মািরয়াস। ঠক যন আচমকা মঘ ফঁুেড় বিরেয় আসা এক ঝলক সানালী রাদ।
কােজও একবার তািকেয়িছল যুবেকর িদেক। িকন্ত িন হৃ চােখ। ওরা তখন থােক ল’উেয়ে র
বাসায়।

স রােত িনেজর অ ায়ী আবাস, ‘ গািবও হাউেসর’ িচেলেকাঠার িবছানায় ছটফট কের কাটাল
মািরয়াস। ঘুম এল না। পরিদন িনিদ  সমেয়র আেগই পােক িগেয় হা জর স। আজ নতন কাপড়-
চাপড় পের এেসেছ। পােয় নতন জেুতা, এমনিক হােত এক জাড়া হাত মাজাও। এমিন কের কেট
গল এক মাস। রাজ আেস মািরয়াস, ওিদেক বাপ ব টও। এরমেধ  কােজেতর মেধ ও পিরবতন
দখা গেছ। স-ও এখন মােঝমেধ  ওর িদেক তাকায়। অতল সাগেরর রহস  স চাউিনেত।

ওেদর বিশ কােছ যায় না মািরয়াস। দেূর থােক, বেস এমন জায়গা বেছ যখান থেক কবল
কােজতেক দখেত পায়, বেৃ র চােখ তােক পড়েত না হয়। তারপরও এক সময় ব াপারটা চােখ
পেড় যায় জা ঁভালজারঁ। কথা বলেত বলেত কােজতেক ায়ই খই হািরেয় ফলেত দেখ িব ত হত
স। তারপর একিদন বুঝল কন বারবার এমনটা হয়। মািরয়াসেক িচেন রােখ ভালজা।ঁ এবং
অিনয়িমত হেয় পেড় তােদর বড়ােত আসা। কান কানিদন একাই আেস জা ঁভালজা।ঁ চাখ পেড়
থােক মািরয়ােসর আসার পেথর ওপর।

আেস ছেলটা, মেয় টেক না দেখ কেনা মুেখ িফের যায়। এেক েমর রােগ ধেরেছ,
িন ত হেলা ভালজা।ঁ পর েণ আতঁেক উঠল কােজেতর কথা ভেব। তােকও িক ধেরেছ? পর পর
কেয়কিদন কােজতই এল না দেখ অি র হেয় উঠল মািরয়াস, িক করেব ি র করেত পারল না।
তার উৎক ত ধেযর সীমা ছািড়েয় যায় যায় অব া, এই সময় হঠাৎ একিদন এল কােজেত, তেব
অ  সমেয়র জেন । িস া  িনেয়ই রেখেছ মািরয়াস, ফরার সময় তােদর িপছ িনল স, বাসা িচেন
রাখেত চায়। বািড় িফের মেয়েক ভতের পা ঠেয় িদেলন মঁিসেয় ল া,ঁ তারপর ঘুের দািঁড়েয় িবর ,
িচি ত চােখ তােক দখেলন িকছ ণ।



অ  িনেয় িনেজর ডরায় িফের গল যুবক। পরিদন এল না তারা পােক। তার পরিদনও না।
এক এক কের সাতিদন কেট গল, মেয় তা নয়ই, মঁিসেয় ল ারঁও দখা পাওয়া গল না। আট
িদেনর িদন তােদর বািড়েত খাজঁ িনেত িগেয় জানেত পারল মািরয়াস, এ বািড় ছেড় চেল গেছ
কােজতরা। কাথায় গেছ জােন না কউ।
মঁিসেয় জেলনরমঁদ ন ই বছর বয়েসও যেথ  কমঠ। ঋজ ু দহ। সব সময় দুই পেকেট হাত ভের
গদাই ল ির চােল হােঁটন। চােখ দেখন পির ার, পান কেরন চর। খেতও পােরন িতনজেনর
সমান। দাতঁ ব শ টই আেছ। ভীষণ মজাজী মানুষ।

সবার সােথ ধমেকর সুের ক  চিড়েয় কথা বেলন জেলনরমঁদ। অিববািহত এক মেয় আেছ
তারঁ, বয়স প াশ। রেগ গেল এই বয়েসও তােক ঘাড়ার চাবুক িদেয় পটােত কসুর কেরন না।
অ াদশ শতা ীর খা ট, বুেজায়ার এক বতমান সং রণ বলা যেত পাের জেলনরমঁদেক। এবং এটাই
তার একমা  যাগ  উপমা।

ভীষণরকম াচীন তার দৃ ভি , দাদার আমেল িঘ খেয় সারাজীবন হােত তার গ  েক
বড়ােনা ধরেনর মানুষ। ফরাসী িব ব জেলনরমেদর কােছ ফ ‘ ছাটেলাকেদর কা ’। কউ তার
সামেন নেপািলয়ােনর নাম করেল আ ন হেয় যান রেগ। মািরয়াস পতঁমারিস তারঁ নািত। মৃত বড়
মেয়র একমা  স ান।

মেয় ভালেবেস িবেয় কেরিছল এক আিম অিফসারেক, সহ  করেত পােরনিন জেলনরমঁদ।
এখনও নাম নেত পােরন না জামাই জজ পতঁমারিসর। ১৮১৫ সােল ওয়াটারলরু যুে  বীরে র
জেন  ব ারন উপাধী পেয়িছেলন জজ পতঁমারিস। িকন্ত যেহত জামাই িছল নেপািলয়েনর
অনুগত, তাই তােক সহ  করেত পােরন না জেলনরমঁদ। তার কােছ জামাই পিরবােরর কল  িছল।
মেয়র মৃত র পর নািতেক িনেজর কােছ িনেয় আেসন িতিন। জেজর মত িছল না মােটই,
জেলনরমঁদ হমিক িদেলন, তার স ি র কানাকিড়ও হেয় দেবন না িতিন মািরয়াসেক।

তাই-স ানেক তারঁ হােত তেল িদেত হেলা জজেক। কবল তাই নয়, িতিন িত া কিরেয়
িনেলন জামাইেক িদেয় য কানিদন, কান অজহুােতই মািরয়ােসর সােথ তার দখা করা চলেব না।
যিদ তমন িকছ জেলনরমঁেদর কােন আেস, তাহেল িতিন তার িত া র া করেবনই। েরর
স ি  তা িছলই, সােথ অিববািহতা শালীর স ি ও। সব িমিলেয় চর। মািরয়ােসর সুখী
ভিবষ েতর কথা ভেব েরর চরম অন ায় টেক মেন িনেয়িছেলন জজ মারিস। উপায় িছল না
তার এমিনেতও।

নেপািলয়েনর পরাজেয়র পর যখন রাজবংশ পুনঃ িত ত হেলা, তখন চাকির হারান িতিন।
স ােটর দয়ায় অেধক পনশন িছল তার একমা  স ল। ওই সামান  টাকায় িনেজরই চলা দায়।

েরর হােত তাই তেল িদেতই হেলা ছেলেক। জামাইেক এখনও স  উঠেল ‘ডাকাত’ সে াধন
কেরন জেলনরমঁদ। আর জজ তােক আড়ােল আবডােল িচরকাল মূখ ইত ািদ বেল ডাকেতন।

মািরয়াসেক এখনও মােঝ মােঝ বত উঁিচেয় শাসান জেলনরমঁদ, ‘এই য, মঁিসেয় রাসেকল!’,
‘পা জ!’, ‘ন ার!’, বদমাশ! ইত ািদ মধুর স াষেণ।

খালার ভীষণ আদেরর ছেল মািরয়াস। ওর যত আবদার, সব তার কােছ। নানার সােথ রাজনীিত
িনেয় ায়ই খটম ট বােধ তার, তেক হের গেল নেত হয় বুেড়ার ওইসব স াষণ। বাবােক তমন
মেন পের না মািরয়ােসর, কােজই তার অভাব খুব একটা পীড়া দয় না। তবু, খারাপ লােগ কখনও
কখনও। হাজার হাক, রে র টান। তখন নানার ওপর খুব অিভমান হয়। এই লাকটাই সব নে র
গাড়া।

অিভমান বাবার ওপরও হয়, কন স তােক িনেজর কােছ রাখল না ভেব। বাবােক িনেয় কউ
তার সামেন আেলাচনা কের না আজকাল। আেগ নানা খুব ত তা ল  করত বাবােক, সহ  করেত
না পের অেনকবার বািড় ছেড় চেল গেছ মািরয়াস। রাগ পড়েল আবার িফেরও এেসেছ। স ধু
খালার টােন।

িকন্ত শষবার, বছর িতেনক আেগ, বাবােক ক  কের নানা আর নািতেত বশ বড়রকম এক



চাট হেয় গল। সই য বািড় ছাড়ল মািরয়াস, িফরল দীঘ পাচঁ বছর পর। শহেরর উপকে  গািবও
বািড়েত িচেলেকাঠার ম ভাড়া কের িছল স এতিদন। এখন চর ভাড়ােট ও বািড়েত। সই বৃ া
বািড়ওয়ালী অবশ  বেঁচ নই। তার ান দখল কেরেছ আেরক বুিড়। ও বািড়র কান ব াপােরই মাথা
ঘামায় না মািরয়াস। চেন না পয  িতেবশীেদর।

ঝগড়া কেরেছ স বাবার মৃত র পেরর একটা ঘটনােক ক  কের। একিদন মঁিসেয়
জেলনরমঁদ বলেলন, তার বাবার অব া নািক খারাপ, ছেলেক দখেত চাইেছ। স ব হেল ত ু িণ
ওর রওনা হওয়া উিচত। অবাক হেয়িছল মািরয়াস নানা িনজ মুেখ তােক বাবার কােছ যেত বলায়।
বাবা থাকত ভানায়, ছেট গল স, িকন্ত জজ পতঁমারিসেক দখেত পায়িন িগেয়। ও পৗছার কেয়ক
ঘ া আেগ মৃত  হয় তার।

ছেলর জেন  অেপ া করেত করেত অৈধয হেয় িবছানা থেক উেঠ পেড়িছেলন মুমূষ
কেনল পতঁমারিস। ‘ ছেল যখন এল না, তখন আিমই যা  ওেক দখেত,’ বেল ছেট ঘর থেক বর
হেত িগেয় আছেড় পেড় জায়গায়ই মৃত  হয় তার। এ ঘটনা েন চ  দুঃখ পেয়িছল মািরয়াস।
নানার ওপর রােগ অ  হেয় িগেয়িছল। প ািরেস িফের আসার সময় বাসার কােজর মিহলা এক
টকেরা কাগজ তেল িদল ওর হােত। ওটা নািক বাবা তােক িদেত বেলেছ।

একটা িচ ঠ িছল ওটা। লখা িছলঃ আমার ছেলর উে েশ- ওয়াটারলরু যুে  বীরে র জেন
স াট আমােক ব ারন উপাধী িদেয়িছেলন। িকন্ত আমার িনেজর রে  র ত স উপাধী কেড়
নয়। অ াদশ লইু। তবু আমার ইে , যন আমার ছেল এ উপাধী হণ কের। আিম জািন স এ
মযাদার যাগ ।

পুনঃ ওয়াটারলরু যু ে ে  এক সােজ  আমার াণ বািঁচেয়িছল। তার নাম থনারিদেয়র।
েনিছ ম ফারেমেল এক হােটল চালায় লাকটা। আমার ছেল যন তার সােথ যাগােযাগ কের।

তােক সাহায  কের।
প ািরস িফেরই িনেজর নােম একেশা িভ জ টং কাড ছাপাল মািরয়াস নােমর আেগ ব ারন

বিসেয়। তারপর ল কেলেজর লাইে ির ঘেঁট বর করল পুরেনা ‘মিন টউর’ প কার কেয়কটা
ফাইল। ওেত জজ পতঁমারিসর নানান বীরে র কািহনী পেড় তা ব হেয় গল স। এতিদন এসেবর
িকছ জানত না স। প কা পেড়ই জানল মািরয়াস, তার বাবা এমনই এক বীর িছেলন, যােক
রণে ে  দািঁড়েয়ই ব ারন পদক িদেয়িছেলন য়ং নেপািলয়ন। আ য! এই িছল তার বাবা?
অথচ...দুঃখ পল মািরয়াস এমন একজন মানুষেক নানা কী চ  অপমান কেরেছ ভেব। চ
ক  হেয়েছ এমন বাবার হ-ভালবাসা থেক তােক িচরকাল ব ত করা হেয়েছ ভেব।

স যুে  চ  আহত অব ায় লেুননবাগ ব াটািলয়েনর পতাকা িছিনেয় এেন স ােটর হােত
তেল িদেয়িছেলন কেনল জজ পতঁমারিস, সারা দেহর অসংখ  ত থেক ােতর মত র  ঝরেছ
তখন তার। তেলায়ােরর কােপ সারামুখ িছ িভ ।

সিদন রণে ে  আরও একটা িবেশষ ঘটনা ঘেটিছল, যা স বত য ঘ টেয়েছ স ছাড়া আর
কউ জােন না। অবশ  তার মত আর কউ যিদ স কােজ িল  হেয় থেক থােক, স িন য়ই
জােন। রােতর আধঁাের পেড় থাকা মৃত অধমৃত অিফসার- সিনকেদর হাতঘিড়, মািনব াগ, আং ট-
চইন ইত ািদ সং হ কের তু িনেজর ঢালা জা ার পেকট বাঝাই করিছল এক লাক। কােজর
ফােঁক চারিদেক সতক নজর রেখেছ স, ইংেরজ সন রা দেখ ফল িক না স ভয় যােলা আনাই
রেয়েছ তার। ওেয়িলংটেনর কড়া িনেদশ, লটুপােট িল  কাউেক দখা পেল তৎ ণাৎ িল করা
হেব তােক। কােজহ খুবই সতক স।

কাজ করেত করেত এিগেয় যাে  লাকটা, এক জায়গায় লােশর একটা বড়সড় ূপ দেখ
থেম পড়ল। ওপেরর মৃতেদহ েলার হাত-পা ধের িহড় িহড় কের টেন নামাল স, তােদর হাত-
পেকট, গলা ফসা করেত লাগল। কাজ সের যখন সের পড়েত যােব, এই সময় একটা হাত তার
জা া টেন ধরল। অবাক হেয় ঘুের তাকাল স। িচনেত অসুিবেধ হেলা না, এই হােতর আঙল
থেকই একটা আং ট খিসেয় িনেয়েছ স এইমা । পেকটও খািল কেরেছ হােতর মািলেকর।



হাত ধের দহটা সামেনর িদেক টেন আনল স। তার বুেক একটা েপার স দেখ চমেক
উঠল। ইশশ! আেরকট হেল যা ল এটা হাত ফসেক। ছা ঁ মের খুেল িনল স াে র সেবা
সামিরক পদকটা।

‘ধন বাদ!’ ঘড়ঘেড় কে  বলল ক্ সধারী বীর। ‘দম িনেত পারিছলাম এত ণ। তিম না এেল
বুেকর ওপেরর লাশ েলার চােপ...।’ ীণ ক  থেম গল তার। যু  শষ?

‘হ া,ঁ’ বলল িনশাচর।
কারা জতল?
ইংেরজরা।
‘ওহ! হতাশা কাশ পল আহত লাক টর বলার সুের। আমার পেকেট মািনব াগ আেছ।

হাত...ঘিড় আেছ, আ...আং ট আেছ। ওসব তিম িনেয় যাও, ভাই।’
িনশাচর বুঝল ব াপার এখনও টর পায়িন মানুষটা; অ ান িছল িন য়ই। তােক দখাবার

জেন  তার পেকট েলা হাতড়াল স, তারপর কব্ জ, হােতর আঙল দখল। কই, নই তা!’
‘দুঃিখত। কউ িন ই িনেয় গেছ তাহেল, টর পাইিন।’
দেূর বুটজেুতার আওয়াজ েন তট  হেয় উঠল িনশাচর।
‘তিম আমার াণ বাচঁােল, ভাই। ক তিম?’ তার হাত ধের বসল মৃত ায় লাক ট।
‘আপনার মতই এক ফরাসী সিনক। এবার আিম যাই, কারা যন আসেছ। দেখ ফলেল িল

কের মারেব আমােক, পেরর বাক  দুেটা িফসিফস কের যন িনেজেকই শানাল লাকটা।
‘িক পদ তামার?
‘আিম সােজ ।’ তু এিদক-ওিদক দেখ িনল স।
‘িক নাম?’
থনারিদেয়র। ছাড়ুন, যেত হেব আমােক।

‘যাও, তামার কথা মেন থাকেব আমার। আর আমার নামটাও মেন রেখা। আিম কেনল জজ
পতঁমারিস।’
 
বাসার সােথ যাগােযাগ েম কেম এল মািরয়ােসর। গ ীর হেয় উঠল স। ঘন ঘন ভানা যেত 
করল, ওখােন বাবার কবেরর পােশ নীরেব বেস থােক ঘ ার পর ঘ া। বাসায় খাওয়ার সময় ছাড়া
দখাই পাওয়া যায় না ওর, তাও অিনয়িমত। ায়ই এ িনেয় অনুেযাগ কেরন খালা, েন জেলনরমঁদ
হােসন। ‘ দেখােগ, ছাড়ঁা ঠক কারও েম পেড়েছ।’

মই বেট! ইিতহােসর েম পেড়েছ মািরয়াস। যত ইিতহাস পেড়, ততই অবাক হয়, ততই
রাজৈনিতক ধ ান-ধারণা ভািবত হেত থােক তার। জাত  আর নেপািলয়েনর সা াজ  বলেত
নানার মুেখ যা েনেছ এতিদন মািরয়াস, তার সবই িমেথ  বেল মাণ হেলা। তার ধারণা িছল
জাত  মােনই িগেলা টন, সা াজ  মােনই তেলায়ার। িকন্ত তা তা নয়!

নানা, খালা, বািড়, সবিকছর সােথ েম ব বধান বাড়েতই থােক মািরয়ােসর। াভািবক হ-
ভালবাসার ব ন থেক িপতা-পু  দু’জনেকই িব  কের রেখেছন িনষ্ঠর জেলনরমঁদ, যতই
ভােব মািরয়াস, ততই নানার িত িবে াহী হেয় ওেঠ স। যিদও তখনও তা বুঝেত দয়িন তােক।
খালােকও না। এরমেধ  একিদন ম ফারেমল িগেয়িছল মািরয়াস, থনারিদেয়েরর খােঁজ। পাওয়া
যায়িন তােক। ব বসায় ফল মের হােটল বেচ িদেয় কাথায় যন চেল গেছ স পিরবারসহ।

মািরয়ােসর অনুপি িতেত একিদন তার ঘের ঢকেলন মঁিসেয় জেলনরমঁদ। বহ খাজঁাখু জর
পর পেয় গেলন ছা  একটা িচ ঠ। মেয়েক সটা দিখেয় হা হা কের হাসেলন বৃ । ‘এই দেখা,
মপ ! বেলিছলাম না, শালা ডেব ডেব পািন খাে ?’ খুেল ওটা পড়েলন জেলনরমঁদ। সে  সে

ভীষণ গ ীর হেয় গেলন। এরপর আিব ার করেলন ‘ব ারন’ মািরয়াস পতঁমারিস নােমর
কাড েলা। আর যায় কাথায়। রােত মািরয়াস িফরেত ভাবসুলভ তা েল র ভি েত বলেলন,
‘দাড়ঁাও, দাড়ঁাও! তিম তা এখন ব ারন হেয়ছ, আমার অিভন ন নেব না?’



চপ কের থাকল মািরয়াস। আর  হেয় উেঠেছ চহারা।
‘এসেবর মােন িক?’ গজন কের উঠেলন জেলনরমঁদ। হােত মািরয়ােসর নাম লখা কাড।
এক কথা দুই কথায় নানা-নািতেত বেধ গল তমুল। ছেড় কথা বলল না এবার মািরয়াস। রেগ

আ ন হেয় গেলন বৃ । ‘ তামার বাপ বীর িছল না, িছল খুেন-ডাকাতেদর দেলর। া িছল!
বানাপােটর মত ডাকােতর িশষ , য বঈমািন কেরিছল দেশর আইনস ত রাজার সােথ।
ওয়াটারলেুত বীর  দিখেয়েছ স ঠকই, স িছল িপঠটান দয়ার বীর । ইংেরজ আর রািশয়ান
সন েদর ভেয় পািলেয়িছল স। তার ব ারন উপাধী আর আমার ছড়া চ ট, দুেটােত কান তফাত
দিখ না আিম।’

পেকেটর স ল শ া ঁআর িকছ কাপড় চাপড় িনেয় সই মুহেূত নানার বািড় ছেড় বিরেয়
পড়ল মািরয়াস। খালা অেনক চ া কেরও ঠকােত পারেলন না। গািবও হাউেস এেস উঠল মািরয়াস
বছের শ া ঁভাড়ায়। চাকির িনল এক কাশনা সং ায়। বতন বছের সাকুেল  সাতেশা া।ঁ খুব
িহেসব কের চলেত লাগল মািরয়াস। পয়সার ওপর দরদ বেড়েছ তার। কারণ চাকিরটা পাওয়ার আগ
পয  চরম দুেভাগ পাহােত হেয়েছ, স কথা ভােলিন মািরয়াস।

ওিদেক স বািড় ছেড় আসার পরিদন মেয়র কা াকা ট সহ  করেত না পের মঁিসেয়
জেলনরমঁদ বলেলন, ‘খুেঁজ বর কেরা কাথায় আেছ ন ারটা। গেছ যাক না, থাকেত দাও ক’িদন
বাইের। দেখ আসুক দুিনয়াটা কত মজার জায়গা। মােস মােস িকছ টাকা পা ঠেয় িদেয়া। িকন্ত
আমার সামেন নামও নেব না কখনও র েচাষাটার।’

ঠকানা বর কেরিছেলন খালা, টাকাও পা ঠেয়িছেলন, িকন্ত নয়িন মািরয়াস। ফরত পা ঠেয়
িদেয়েছ। আবার পা ঠেয়েছন খালা, একই কাজ কেরেছ ও। সােথ িচ ঠও িদেয়েছ। তােত িলেখেছঃ
‘আমার ব ব া আিমই কের িনেত পারব।’ এ িচ ঠ যখন- লেখ স, তখন মািরয়ােসর স ল মা
িতনেট া।ঁ িদন যত যায়, নানার তজ একট একট কের কেম আেস। মেয়র ওপর রেগ কাইঁ হেয়
ওেঠন িতিন। আিম রােগর মুেখ িক না িক বেলিছ, আর ওরাও কউ ছেলটার নাম পয  মুেখ আেন
না আমার সামেন, এ কান কথা হেলা! ভােবন জেলনরমঁদ। িতিন অবশ  জানেতন না তারঁ ব ারন
নািত তার টাকা ফরত পা ঠেয়েছ।

‘এেসা, তিম!’ নািতর উে েশ দাতঁ কােটন বৃ । ‘হােতর কােছ পেল হয়, কান িছেড় নব
তামার!’

সময় গড়ায় আপন চে  ভর কের। ল পরী া দয় মািরয়াস, পাস কের ভালমতই। এরমেধ ও
থনারিদেয়েরর স ান চািলেয় যাে  স িনয়িমত। কারণ তার বাবার িনেদশ, তােক যথাস ব সাহায
করা। িকন্ত কাথাও লাকটার খাজঁ পাওয়া যায় না।

িত া কের মািরয়াস, যিদ মের িগেয় না থােক, খুেঁজ স বর করেবই তােক। িবেকেলর িদেক
বাইের হাটঁাহা ঁ ট কের সময় কাটায় স। কানিদন চওড়া বুেলভাড ধের হাটঁেত হাটঁেত চেল যায়
অেনকদরূ। গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় হাটঁেত খুব ভাল লােগ। কানিদন যায় লেু মবুগ পােক। এ
জায়গাও তার পছ ।

একিদন ডরায় িফের জানেত পারল মািরয়াস, তার িতেবশী কান এক জনে ত পিরবারেক
বর কের দয়া হে । কারণ ওরা পর পর দুই িক র ভাড়া দয়িন। সারািদন বাইের বাইের কােট
মািরয়ােসর, জােনও না ক জনে ত। তবু একটা পিরবার কে  আেছ ভেব দয়া হেলা ওর। িবশ া ঁ
বািক ফেলিছল ওরা, বািড়ওয়ালীেক টাকাটা সই িদেয় িদল। আরও পাচঁ া ঁতােক িদেয় জনে তেক
পাঠাল মািরয়াস। এই টাকায় িকছ িকেন খেত বলেবন ওেদর। আর আিম টাকা িদেয়িছ, তা বলেবন
না যন।

মািরয়াস না িচনেলও, অ ত জনে েতর বড় মেয় ট ওেক ভালই িচনত। যত ণ বাসায় থাকত
স, মেয় টর চাখ পেড় থাকত তার ওপর। ভালেবেস ফেলিছল স মািরয়াসেক।

 



নয়
এক রিববার সকােল না া খেত বসেত যা ল মািরয়াস, এই সময় ক নক করল ভড়ােনা দরজায়।
ভতের আসার আ ান জাল স। ছাটখাট গড়েনর এক মেয় ঢকল ঘের। বয়স পেনেরা মানলা
হেব। বয়েসর তলনায় অেনক পাকা মেন হয় মেয় টেক। পরেন িঢলা সিমজ তার, কাধঁ থেক খেস
পেড়েছ। ন  শরীর বিরেয় আেছ, খয়াল নই সিদেক। শীেত কাপঁেছ মেয় ট। এেক আেগ কাথাও
দেখেছ স, মেন হেলা মািরয়ােসর, চনা চনা লাগেছ চহারা। িক চাই?

‘আপনার িচ ঠ,’ ফ াসঁেফঁেস কে  বলল মেয় ট। এক টকেরা কাগজ এিগেয় িদল। তার
সামেনর একটা িক দুেটা দাতঁ নই, ল  করল ও।

অবাক হেলও িবনা ে  িচ ঠটা িনল মািরয়াস। পড়ল। ওটা িলেখেছ তার িতেবশী, জনে ত।
ভাড়া পিরেশাধ কের দয়ার জেন  ধন বাদ জািনেয়েছ স তােক। বড় মেয়েক পা ঠেয়েছ, যিদ স ব
হয়, দয়া কের আর িকছ সাহায  তার হােত পা ঠেয় িদেত। গত দুিদন সবাই না খেয় আেছ তার
পিরবােরর ইত ািদ ইত ািদ।

ওিদেক মািরয়াস যখন িচ ঠ পড়েছ, অনুমিতর অেপ া না কেরই মেয় ট ওর টিবেলর বই-
খাতা নাড়াচাড়া  কের িদেয়েছ। ‘ওহ, অেনক বই আপনার, মঁিসেয়। আিম লখাপড়া জািন িকছ
িকছ, ছাটেবলায় িশেখিছ। দখেবন আমার লখা?’ বলেত বলেত একটা খাতা খুেল বড় বড় অ ের
িলখল মেয় ট: কুঠাবধারীরা আসেছ। হঠাৎ মুখ তলল স। মঁিসেয়, আপিন জােনন আপিন কত
সু র? আপিন তা কখনও িফেরও দেখন না আমােক, আিম িকন্ত...। অ ারিলেজ ফাদার
মাবুেফর কােছ যান আপিন, আিম জািন।

মেয় টর হােত আেরকটা ভাজ করা কাগজ দেখ েবাধক চােখ তাকাল মািরয়াস। হাসল
স। ‘এটা? এটাও আেরকটা িচ ঠ। সই  জ াকস ড হট পাস িগজায় িত রাববার একদানবীর
ভ েলাক আেসন, গরীবেদর নানাভােব সাহায  কেরন, তারঁ জেন । দিখ, যিদ কান সাহায  কেরন
উিন আমােদর।’

পাচঁ া ঁআর খুচেরা িকছ িছল মািরয়ােসর কােছ। ওখান থেক পাচঁ াই িদেয় িদল ও। ‘আর
নই আজ।’

‘ধন বাদ, মঁিসেয়।’
তার গমনপেথর িদেক তািকেয় দুঃখ হেলা মািরয়ােসর। িন য়ই জনে ত লাকটা খুব গরীব,

নইেল এই চ  শীেত খািল গােয় কন ঘুের বড়ােব মেয় ট? ায় চার বছর এ বািড়েত আেছ ও,
অথচ কানিদন িতেবশীেদর খাজঁ নয়িন। ভল হেয় গেছ, ভাবল মািরয়াস, অন ায় হেয় গেছ।
এখন থেক িনেত হেব। িকন্ত িক কের? সরাসির কারও ঘের ঢেক তার দাির  স েক খাজঁ নয়া
িক ঠক হেব? তার চাইেত গাপেন খাজঁ নেব স, ঠক করল মািরয়াস। িকন্ত িনেজেক আড়ােল
রেখ িক ভােব...ভাবেত ভাবেতই উপায় বর কের ফলল স। ওর আর জনে তর েমর মাঝখােনর
দয়ােল, ওপের, তেকানা একটা মাটামু ট বড় ফুেটা আেছ ভি েলটেরর মত। ওর পড়ার টিবেল
দাড়ােল সটা িদেয় ওপােশর মটা দখা যােব িন ই।

যই ভাবা সই কাজ। ধীেরসুে  না া খল স। ঘ াখােনক পর সামেনর দরজা লািগেয়
টিবেলর ওপর দাড়ঁাল। উঁিক িদেয় জনে েতর ঘেরর িদেক তািকেয়ই চাখ কপােল উঠল তার।
সিত কার অভাব কােক বেল চা ু ষ কের ি ত হেয় গল মািরয়াস। একটা বেতর চয়ার, দুেটা
নড়বেড় খা টয়া আর একটা টিবল, এই হে  ওই পিরবােরর স ল। এক খা টয়ায় এগােরা-বােরা
বছেরর এক ট মেয় েয় আেছ। ক ােলর মত দহ তার। দম িনে  িকনা বাঝা গল না।

ওপােশর দয়ালেঘষঁা খুেদ ফায়ারে েস টম টম কের আ ন লেছ। তার পােশ চপ কের
বেস আেছ এক মিহলা, িন য়ই মাদাম জনে ত হেব। িবশালেদহী স। িপছন িফের বসা বেল
চহারা দখেত পল না মািরয়াস। টিবেলর সামেন ঘেরর একমা  চয়ারটা দখল কের বেস আেছ
এক ছাটখাট বৃ -িন য়ই জনে ত হেব। বছর ষােটক বয়স, মুেখ ল া দািড়। ঘরটা অ কার।
িপছেনর িদেক একটা জানালা আেছ বেট, তেব মাকড়সার ঘন জােলর পদা ঠেল ভতের আেলা



ঢকেত পারেছ না। ওর মেধ ও বেৃ র চাখ দুেটােক কুেনর চােখর মত লাগল মািরয়ােসর। িনষ্ঠর
এবং চ ল।

ঘরময় ছিড়েয় িছ টেয় আেছ ছড়া মাজা, ফাটা চ ট, ক ল ইত ািদ। বাটকা দুগ  ঘের। দম
ব  হেয় আেস। নানার বািড় ছেড় আসার পেরর কেয়ক মাস তারও চ  অভােব িদন কেটেছ।
অভাব কােক বেল মািরয়াস জােন। িকন্ত জনে ত পিরবােরর অব া দেখ মেন হেলা এেদর
তলনায় রীিতমত গবাস হেয়েছ তার সই কয়মাস। নেম আসেত যা ল মািরয়াস, এই সময়
কােথেক ছটেত ছটেত এেস হা জর বড় মেয় ট। চহারায় খুিশ খুিশ ভাব। উিন আসেছন? বলল স।

শকুন চাখ কঁুচেক উঠল বেৃ র। ক?
‘ সই  জ াকস িগজার সই দাতা ভ েলাক।’
সিত !
‘হ া।ঁ এখনই এেস পড়েবন।’
কার ব াপাের কথা বলেছ ওরা? ভাবল মািরয়াস। পর েণ িনেজর ওপর িবর  হেয় উঠল, যার

ব াপাের বলেছ বলকু, তােত ওর িক? নেম আসেত গল, িকন্ত এবারও শষ মুহেত থেম পড়েত
হেলা ও ঘের জনে তেক, ‘আসুন, মঁিসেয়, আসুন! দয়া কের গরীেবর ঘের পােয়র ধুেলা িদন,’ বেল
উঠেত েন। ক এল...?

কৗতহলী হেয় আবার উঁিক িদল মািরয়াস, এবং মানুষটার ওপর চাখ পড়ল। সে  সে
এমনভােব চমেক উঠল যন ভয় র এক বদু িতক শক খেয়েছ। ইিন সই মঁিসেয় ল া,ঁ
মািরয়ােসর মানসীর বাবা। পরমুহেত আেরক ধা া খল ও, মেয়ও আেছ বাবার সােথ। তার সই
অপ পা! দম িনেতও ভেল গল মািরয়াস, জেগ জেগ  দখেছ িকনা ভেব পল না। আেগর
মতই আেছ মেয় ট, তেব চহারা একট ফ াকােস হেয় গেছ। মািরয়ােসর মাহািব  চােখর সামেন
জনে েতর ঘের ঢকল বাপ- মেয়। মেয়র হােত বড় একটা প ােকট। সটা টিবেলর ওপর রেখ
ঘেরর চারিদেক চাখ বালােত লাগল মেয় ট। হা ঁকের দখেতই থাকল তােক মািরয়াস।

‘এর মেধ  আপনােদর জেন  িকছ গরম কাপড়, মাজা আর িবছানার চাদর আেছ,’
জনে তেক বলেলন মঁিসেয় ল া।ঁ

‘আপনার অেশষ দয়া, মঁিসেয়,’ বলল জনে ত। ল  করল মািরয়াস, এইমা  তার মেধ  য
িবনয়ী ভাবটা িছল, তা এখন নই। হঠাৎ কেরই ভ েলাক স েক লাকটার মেনাভােবর পিরবতন
ঘেট গল যন। কমন এক দৃ েত তােক পযেব ণ করেছ জনে ত, মেন হেলা তােক চনার চ া
করেছ। অতীেতর পিরিচত কাউেক রণ করার চ া চালাে । ল া ঁ যখন ঘেরর ওপর নজর
বালাে ন, তার অেগাচের ীর কােন কােন কী যন বলল জনে ত। তারপর কাচঁমাচ চহারা কের
তার সামেন এেস দাড়ঁাল, হাত কচলাে । ‘খুব ক ঠন অব ায় আিছ, মঁিসেয়, তাই িচ ঠ িলেখিছ
আপনােক। পিরবােরর কারও জামা-কাপড় নই, কাট নই বেল বাইের যেত পাির না। তার মেধ
বািড় ভাড়া বািক পেড় গেছ অেনক। ষাট া।ঁ কালেকর মেধ  টাকাটা িদেল বর কের দেব
আমােদর বািড়ওয়ালী।’

জনে েতর মুেখ ডাহা িমেথ টা েন হা ঁহেয় গল মািরয়াস। কতবড় িমথু ক, ব াটা! স তখনও
ইিনেয় িবিনেয় বেল চেলেছ, ‘খুবই অভােব আিছ; মঁিসেয়। গত দু’িদন না খেয় আিছ আমরা। তার
ওপর ছাট মেয়টা অসু ,’ ইি েত খা টয়ায় শায়া ক াল দখাল জনে ত। ‘িচিকৎসা করােত
পারিছ না।’

ব িথত চােখ বৃ েক দখেলন ল া।ঁ পেকট থেক পাচঁ া ঁ বর কের তােক িদেলন। িনল স
ওটা, তেব খুবই অসন্ত র সােথ। ‘এখন এটা রাখুন। িবেকেল এেস বািড় ভাড়ার টাকাটা িদেয় যাব
আিম। গােয়র দামী ওভারেকাটটা খুেল, টিবেল রেখ বলেলন িতিন, এটা আপিন পরেবন।’

মুহেূত অসন্ত  উেব গল জনে েতর চহারা থেক। ‘মঁিসেয়, আপনার দয়া দেখ চােখ
পািন এেস যাে  আমার।’ তাড়াতািড় কাট গােয় চড়াল স। ‘অসংখ  ধন বাদ আপনােক, মঁিসেয়!
উফ! বেঁচ গলাম।’



‘সে  ছ’টার সময় আসব আিম টাকা িনেয়,’ বলেলন ল া।ঁ
‘গরীব আপনার পথ চেয় থাকেব, িবনেয় গেল গল জনে ত। ‘চলনু, আপনােদর গািড়েত

তেল িদেয় আিস।’
‘হ া,ঁ চলনু।’ বিরেয় গেলন ল া ঁআর তার মেয় মাদােমায়ােজল লেনােয়র। িপছন িপছন

জনে তও গল। ব  হেয় টিবল থেক নেম পড়ল মািরয়াস। ও ঘেরর সবিদেকই নজর িছল ওর,
িকন্ত মন িতমুহেূতর জেন  পেড় িছল কােজেতর ওপর। আজ আবার অনুসরণ করেব স বাপ-
মেয়েক, মেন মেন আেগই ভেব রেখেছ মািরয়াস। ওেদর নতন বাসা িচেন আসেব। কােজতেক
আর’হািরেয় যেত দেব না স। তাড়াতািড় টিপ িনেয় দরজা খুলল মািরয়াস, পর েণ থেম গল
ি ধায় পেড়। যিদ ফর টর পেয় যান ল া?ঁ অনুসরণ করার সময় যিদ দেখ ফেলন ওেক? আবার
যিদ ডব দন মেয়েক িনেয়?  যা হয় হাক, তবু যােব স। সাহেস ভর কের বিরেয় পড়ল মািরয়াস,
তাড়াতািড় নেম এল িনেচ। িকন্ত দির হেয় গেছ। যখন রা ায় পৗছল ও, সই মুহেূতই দেূরর
বাকটা ঘুের চােখর আড়ােল চেল গল ওেদর ঘাড়ার গািড়। কেয়ক সেক  বাকার মত সিদেক
তািকেয় থাকল মািরয়াস, তারপর িবষ  মেন িফের এল ঘের। ভতর থেক দরজা ব  করেত যােব,
এই সময় জনে েতর বড় মেয় টেক সামেনই দািঁড়েয় থাকেত দেখ িবর  হেলা স। তিম? আবার
িক চাই?

মািরয়ােসর মেনাভাব টর পেয় ল া পল স। মুহেূতর জেন  তািকেয়ই চাখ নািমেয় িনল।
আিম নতন কের সাহায  চাইেত আিসিন, মঁিসেয় এেসিছ আিম আপনার কান কােজ লাগেত পাির
িক
না, তাই জানেত। ধ ন, কাথাও কাউেক িচ ঠপ  পৗ েছ দয়া, কান ঠকানা খুেঁজ বর করা,
এইসব আর িক! আরও অেনক কাজ পাির আিম।

চট কের বু টা এল মািরয়ােসর মাথায়। িবর  ভেল এেসিছল বেল ধন বাদ জানাল তােক
মেন মেন। শােনা, তাহেল, একট আেগ য ভ েলাক এেসিছেলন তামােদর বাসায়, তার ঠকানা
খুেঁজ বর কের জানাও আমােক।

চহারা কােলা হেয় গল মেয় টর। মিলন মুখ তেল অনুস ানী দৃ েত মািরয়াসেক দখল স।
‘ওই মাদােমায়ােজেলর ঠকানা জানেত চান আসেল আপিন, এই তা?’

চপ কের থাকল মািরয়াস। ভ েলােকর জায়গায় মাদােমায়েজলেক কন টানল ও?
‘ ঠক আেছ। আিম রা জ। িকন্ত িবিনমেয় িক দেবন আপিন, মঁিসেয়?’
তিম যা চাইেব!
‘ ঠক? তাহেল িচ া নই। খুব িশগিগির পেয় যােবন ঠকানা।’
ওেক িবেদয় কের দরজা ব  কের ঘুের দাড়ঁাল মািরয়াস। পর েণ চমেক গল পােশর েম

জনে তেক চঁিচেয় উঠেত েন। ‘ ঠকই িচেনিছ আিম ওেক!’ বেল উঠল স। এক িব  ুসে হ নই
আমার। ও সই লাক!

বুেঝ ফলল স কার কথা বলেছ জনে ত। মঁিসেয় ল ারঁ কথা বলেছ স। তার মােন, জনে ত
যখন জােন, কান পাতেল স-ও জানেত পারেব তার পিরচয়। খুিশ মেন ঝটপট টিবেল উেঠ পড়ল
মািরয়াস। চাখ রাখল ফুেটায়। এবার জনে তপ ীর চহারা দখেত পল ও। িবকট চহারা মিহলার,
পু ষালী ভাবসাব। খা টয়ায় শায়া অসু  মেয়র পােশ বেস অবাক হেয় ামীর মুেখর িদেক তািকেয়
আেছ মিহলা। ‘িক বলছ তিম?’ মাটা, ব াটােছেলর গলায় বেল উঠল স, তা িক কের হয়?

‘তাই হেয়েছ!’ জার িদেয় বলল বৃ । তামােক তখন বিলিন ওর মুেখর িদেক ভাল কের
তাকােত? সই া , সই চহারা, তেব পরেন তখনকার মত িভিখিরর নয়, দামী পাশাক, এই যা
পাথক , নইেল আর সব ঠকই আেছ। হঁহঁ, বাবা! আমার চাখেক ফািঁক দয়া? অি র পােয় সারা ঘের
পায়চাির করেত লাগল জনে ত। ‘বুেড়া শয়তানটােক তা িচেনইিছ, সে র ছঁিড়টােকও িচেনিছ!’

‘ তামার িক মাথা খারাপ হেলা নািক?’ তী  কে  বেল উঠল ী। ‘ কাথায় সই মেয়, আর
কাথায়...’



চাখ গরম কের থেম দাড়ঁাল জনে ত। আিম বলিছ এ-ও সই! তিম ভেবছ আিম আ ােজ
বলিছ? না, জেন েনই বলিছ। ওেদর দু’জনেকই িচেনিছ আিম, িব াস কেরা। পুেরাপুির িন ত
হেয় তেবই বলিছ।

ওিদক থেক বকুেবর মত জনে েতর মুেখর িদেক তািকেয় আেছ মািরয়াস। অতীেতর
পিরিচত কাউেক যিদ নতন কের িচেনই থােক স, তােত এত রােগর িক আেছ, ভেব পল না স।
একজন দয়াল ুদাতােক এমন অ া করেছ কন লাকটা?

‘বুঝেল?’ বেল উঠল বুেড়া। ‘এবার ভাগ  খুেল যােব আমােদর। ব াটা দশ সু  সবাইেক দান-
খয়রাত কের বড়ায়। সাধু সেজেছ। এইবার পেয়িছ তামােক! সে েবলা আমােক টাকা িদেত
আসেব ও, তখনই ধরব বুঝেল? ওই সময় বািড় থাকেব ফাকঁা, পােশর েমর ছেলটাও থাকেব না,
সুিবেধই হেব। এই ঘের আটকাব দানবীর বাবাজীেক। হয় আমার দািবমত টাকা দেব, নয়েতা
িনজহােত ওেক খুন করব আজ আিম।’

আতঁেক উঠল মািরয়াস, সবনাশ! এ িক বলেছ জনে ত! ও ঠক েনেছ তা? মঁিসেয় ল ােঁক
খুন করেত চাইেছ এই বুেড়া! জনে ত আসেল ক? ছ েবশী ডাকাত-টাকাত নয়েতা? লাকটা আবার
কথা বেল উঠেত কান খাড়া করল মািরয়াস। হাত পা অ  অ  কাপঁেছ তার।

‘আিম এখনই ব ,’ বলল জনে ত। খুন খারাপীেত ও াদ লাক জাগাড় করেত হেব বেছ
বেছ। তােদর সােথ কথাবাতা সের তেব িফরব। দির করেল এমন সুেযাগ আর হয়েতা পাব না
জীবেন। বুঝেল? আিম চললাম।’

বিরেয় গল জনে ত। দেূরর সই  মদাদ িগজার ঘিড়েত তখনই একটার ঘ া পড়ল।
 
নেম পড়ল মািরয়াস। িক করেব ভেব পাে  না। এখনও িব াস হেত চাইেছ না জনে েতর কথা।
সিত ই তমন কান অঘটন ঘ টেয় বসেব। ও লাক? িক করেব এখন স? মঁিসেয় ল ারঁ ঠকানা
জানা থাকেল এ ু িণ িগেয় তােক সতক কের িদেয় আসেত পারত। িকন্ত... পুিলশেক জানােল
কমন হয়? চট কের িস া  িনেয় ফলল মািরয়াস, হ া,ঁ সটাই ঠক হেব। সই মুহেূত বিরেয়
পড়ল ও।

সবেচেয় কােছর থানায় এেস হা জর হেলা। ঢ াঙামত এক ই েপ র মন িদেয় নল ওর
ব ব । ল া, কাচঁাপাকা চওড়া জলুিফ লাকটার। চৗেকা মুখ। দৃ  অ েভদী। সব িমিলেয় ভয়
জাগােনা চহারা তার। সব েন িনচ কে  মািরয়াসেক কী সব বাঝাল অিফসার, একটা খুেদ িপ ল
ঁ েজ িদল ওর হােত। ায় এক ঘ া অিফসােরর সােথ কাটাল মািরয়াস, তারপর বিরেয় এল থানা
থেক। িন । পা টেপ ঘের ঢকল স। কারও চােখ পড়ল না ওর িফের আসা।

 
েয়-বেস অি র সময় কাটাল মািরয়াস। তারপর সােড় পাচঁটায় উেঠ পড়ল টিবেল, সময় হেয়েছ।

বুক কাপঁেলও িপ লটা সাহস জাগাল ওেক। উঁিক িদল মািরয়াস। একটা মামবািত লেছ ও ঘের।
তােত অ কার তমন দরূ হয়িন, মাটামু ট দখা যায় ঘরটা। দরজার পােশ খািনকটা দিড় পেড়
থাকেত দখল মািরয়াস, সকােল িছল না জিনসটা। ওিদেক মেয়েদর ঘর থেক বর কের িদল
জনে ত। বলল, বাইের িগেয় পাহারা দাও তামরা। আমার পুরেনা বন্ধু রা ছাড়া আর কাউেক এ
বািড়র িদেক আসেত দখেল সােথ সােথ জানােব আমােক।

‘এই ঠা ায় বাইের যাব?’ মৃদু কে  িতবাদ জানাল বড় মেয় ট। ‘বাইের খুব বরফ পড়েছ,
খািল পােয়...’।

কাল থেক আর খািল পােয় ঘেরর বাইের যেত হেব না তামােদর, বলল জনে ত। সবাইেক
জেুতা িকেন দব কাল। এখন যাও। কড়া নজর রাখেব।

বিরেয় গল মেয়রা। কেয়ক িমিনট নীরেব পাইপ টানল বৃ । তারপর িনচ গলায় ীর সােথ
কথা বলেত লাগল, িকছ নেত পল না মািরয়াস। ামীর িত কথায় মাথা দালােত দখল কবল
মিহলােক। দখেত দখেত িবকট চহারাটা কুৎিসত হেয় উঠল তার। দু’ চাখ লেত লাগল হােয়নার
মত। এক সময় ছয়টার ঘ া পড়ল িগজার ঘিড়েত, আওয়াজটা কমন যন িবষ  শানাল



মািরয়ােসর কােন। শষ ঘ া িনর রশ তখনও পুেরা িমিলেয় যেত পােরিন, মৃদু নেকর আওয়াজ
উঠল জনে েতর দরজায়। তড়াক কের আসন ছাড়ল জনে ত, ছেট িগেয় দরজা খুলল। মঁিসেয়
ল ােঁক দখল মািরয়াস। গভীর র িনঃ াস ছাড়ল স তােক একা দেখ। মেয় ট আেসিন।

ওিদেক মহাব  হেয় উেঠেছ তখন জনে ত। আসুন, মঁিসেয়! আসুন, গরীেবর ঘের দয়া কের
আেরকবার পােয়র ধুেলা িদন। একমা  চয়ারটা তাড়াতািড় এিগেয় িদল স। বসুন, বসুন।

মানুষটা কত বড় শঠ, কত বড় ধিড়বাজ, ভেব িব ত হেলা মািরয়াস। মঁিসেয়র উে েশ
ওিদেক িবনেয়র হািস িদল জনে ত প ী, আবছা আেলাছায়ায় সটােক প ীর দাতঁ ভঙচােনার মত
লাগল মািরয়ােসর চােখ। ল ারঁ িদেক তাকাল স। জনে েতর অনুেরাধ এড়ােত না পের বসেলন
িতিন। পেনেরা া ঁমু ামােনর চারটা লইু রাখেলন টিবেল। ‘এই আপনার বাড়ী ভাড়ার টাকা, ষাট া।ঁ
পের দখব আপনার জেন  আর িক করা যায়।’

ও েলা তু পেকেট পুরল জনে ত। কৃতাথ হািস িদেয় বলল, সিত ই আপিন মহানুভব। 
টর পল মািরয়াস, িবনয় কাশ নয়, লাকটা ব  করল মঁিসেয় ল ােঁক। এ-ও বুঝল, কথাটা যােক
উে শ কের বলা, িতিনও ঠকই বুেঝেছন তা। হঠাৎ দরজার কােছ একটা নাড়াচাড়া টর পেয়
তাকাল মািরয়াস। িনঃশে  ক যন ঢকল জনে েতর ঘের। সারামুেখ ভূেতর মত কািল মেখ
এেসেছ লাকটা। ওপের ধু উেলর ওেয়  কাট পেরেছ স, থাক থাক পশীবহল বাহ বিরেয়
আেছ। তাগড়া জায়ান লাকটা, বিড িব ার। যমন ঢেকেছ, তমিন িনঃশে ই দরজার কােছর
খা টয়ায় বেস পড়ল স, জনে ত প ীর িবশালবপুর আড়ােল। আবছা আেলায় তােক ায় দখাই
যায় না।

িকন্ত তা ব হেয় দখল মািরয়াস, আগন্তক িনেজর আগমণ গাপন রাখেত পােরিন।
সহজাত বিৃ  বা আর য কারেণই হাক, স য মুহেূত তািকেয়েছ, একই মুহেূত মঁিসেয় ল াওঁ
ঘুের তাকােলন দরজার িদেক, দেখ ফলেলন তােক। ‘ ক লাকটা?’ শা  গলায়  করেলন িতিন।

‘ ক, ওহ! ওই লাক?’ বলল জনে ত। ও আমার িতেবশী, মঁিসেয়, ওর িদেক নজর দয়ার
েয়াজন নই। হ া,ঁ তারপর, মঁিসেয়...।

এবারও মািরয়ােসর সােথ একই মুহেূত দরজার িদেক তাকােলন ল া।ঁ এক এক কের আরও
িতন বিড িব ার ঢকল ঘের। একই রকম পাশাক সবার পরেন, সারামুেখ কািল মাখা। দরজার কােছ
বুেক হাত বেঁধ দািঁড়েয় থাকল তারা। কানিদেক নজর নই, সামেনর দয়াল দখেছ। ভাব দেখ
মেন হয়, এ ঘের আরও য মানুষ আেছ, জােনই না। ‘এরাও িতেবশী,’ তু অিতিথেক আ
করেত চাইল জনে ত। ‘িচমিন িমি  এরা সবাই, স জেন  এমন ভূেতর মত চহারা হেয়েছ। স
যাক, মঁিসেয়, ওিদেক নজর দয়ার কান েয়াজন নই। আিম বলিছলাম, মঁিসেয়...।’

‘িক বলিছেলন?’ ঘুের তাকােলন ল া।ঁ বুঝল মািরয়াস, দেহর িত ট পশী টান টান হেয়
আেছ তার, িবপেদর গ  ঠকই পেয়েছন মঁিসেয়...।

‘বলিছলাম, আপনার মািনব াগটা সে  আেছ? এক হাজার াউন পেল গরীব খুব উপকৃত
হত।’

চট কের আসন ছাড়েলন ল া,ঁ তু কেয়ক পা িপিছেয় দয়ােল িপঠ িদেয় দাড়ঁােলন। ঠা া
চােখ তািকেয় থাকেলন জনে েতর মুেখর িদেক। ভতের উে জনার আভাসমা  নই। থাকেলও
তার চহারা দেখ টর পল না িকছই মািরয়াস। ওিদেক কৗতেকর চােখ তােক দখেছ জনে ত,
মুেখ বাকঁা হািস। মঁিসেয় বাধহয় এখনও িচনেত পােরনিন আমােক?

সই মুহেূত দড়াম কের খুেল গল ভড়ােনা দরজা। ঘের ঢকল আরও িতন িবশালেদহী। কােলা
কাগেজর মুেখাস পের আেছ এরা। একজেনর হােত কা  এক মু র, আেরকজেনর হােত
কসাইেদর মাংস কাটার কুড়াল, শেষর জেনর হােত আেছ লা ঠর মত ল া এক চািব। জলখানার
তালার চািব, খুব বড় আর ভারী হয় এ েলা। নীরেব লাক েলােক দখেল ল া।ঁ এেদর অেপ ােতই
িছল যন জনে ত, হািস আরও বাড়ল তার। ‘িক বেলন, িচনেত পােরনিন?’

‘না।’



ু ধাত বাঘ িশকােরর ওপর ঝািপেয় পড়ার আেগ যমন মুখভি  কের, তমিন করল
জনে ত। ‘আিম ম ফারেমেলর সই হােটল মািলক, থনারিদেয়র। িচেনেছন?’

মুহেূতর জেন  কপাল কঁুচেক উেঠই সমান হেয় গল মঁিসেয় ল ারঁ। ‘না।’
জনে েতর পিরচয় েন ওিদেক চাখ কপােল উেঠ গেছ মািরয়ােসর, কাপঁিন আর  হেয়

গেছ সারােদেহ। এ িক নল স, এই লাক থনারিদেয়র। সই সােজ ! য তার বাবার াণ
বািঁচেয়িছল একিদন যু ে ে ? যােক া জানােত, সাহায  করেত মািরয়াস ছেট গেছ
ম ফারেমল পয ? হঠাৎ মেন হেলা তী ্ ণধার এক অদৃশ  তরবাির যন কলেজ এেফাড়ঁ ওেফাড়
কের িদেয়েছ তার।

এই চার ট বছর য নাম পরম ার সােথ রণ কের এেসেছ মািরয়াস, য অ াত উপকারী
মানুষ টেক অ েরর সবেচেয় উঁচ আসন টেত বিসেয় রেখিছল, এই নাংরা, নীচ মানুষটা সই
থনারিদেয়র? এই জঘন  িমথু ক, লাভীটা? এই ডাকাতটা ওয়াটারলরু সই ‘বীর’ থনারিদেয়র?

‘হাহ! চনিন, না? আিম িকন্ত সকােল থম দখামা ই িচেনিছ তামােক, মঁিসেয় দাতাকণ!
মঁিসেয় ছড়া কাপড় পরা িমিলয়েনয়ার। আঠােরােশা তইেশর বড়িদেনর সে র সময় তিম আমার
হােটেল িগেয়িছেল, রাতটা থেক পরিদন আসার সময় ফািঁতেনর মেয় টেক ধাকা িদেয় িনেয় এেল,
মেন নই?’

‘আপনার কথা িকছই বুঝেত পারিছ না আিম, মঁিসেয়,’ শা  কে , বলেলন ল া।ঁ মেন হে
মানুষ িচনেত ভল কেরেছন আপিন।

‘চালািকর চ া কােরা না, লাভ হেব না। যা বললাম, তাই কেরা। িদেয় দাও এক হাজার াউন।
খুিশমেন ছেড় দব তামােক। না িদেল এ ঘর থেক জ া  বর হেত পারেব না তিম।’

েখ দাড়ঁােলন ল া।ঁ ‘ভয় দিখেয়া না। তামােক আর তামার ভাড়া করা ডাকাতেদর মােটই
ভয় কির না আিম। খুন করেব? কেরা, ঘাবড়াই না। িনেজর ােণর খুব একটা মূল  আেছ বেল মেন
কির না আিম। দখেব? দখেত চাও?’ কউ িকছ বুেঝ ওঠার আেগ এক লােফ ফায়ারে েসর সামেন
পৗ েছ গেলন িতিন। আ ন খাচাখুিঁচ করার জেন  কােঠর হাতল লাগােনা য লাহার ছাট শাবল
থােক, আ েনর মেধ ই পেড়িছল সটা। পুেড় টকটেক কমলা রেঙর হেয় িগেয়িছল তত েণ। এক
ঝটকায় সটা তেল িনেলন ল া,ঁ তারপর বা ঁহােতর আ ন তেল ঠেস ধরেলন হােতর ওপর।

চড় চড় কাচঁা চামড়া-মাংস পাড়ার শ , আর দুগে  মুহেূত ভের উঠল ঘর। ওঘের পট মুচেড়
ঠেল আসা বিম অেনক কে  ঠকাল মািরয়াস। এিদেক িশউের উঠল বিড িব ােরর দল, থতমত
খেয় বেৃ র মুেখর িদেক চেয় থাকল সবাই হা ঁ কের। য ণার তমন আভাস দখল না তারা
লাকটার মুেখ। থনারিদেয়েরর মুেখর ভাব হেয়েছ অবণনীয়।

শাবলটা িপছেনর খালা জানালা িদেয় বাইের ছঁেড় িদেলন ল া,ঁ তষােরর ওপর পেড় ছাৎ
আওয়াজ তলল ওটা। থনারিদেয়েরর িদেক িফের আেগর মতই শা  কে  বলেলন িতিন, দখেল
তা? এখনও সে হ আেছ?

‘বােঁধা ব াটােক খােটর সােথ!’ রেগেমেগ হকুম িদল স।
একেযােগ কেয়ক ষ া ঝািপেয় পড়ল ল ারঁ ঘােড়, মুহেূত ইেয় ফলল তােক খা টয়ার

ওপর। বাধা দয়ার চ া কম কেরনিন বৃ , িকন্ত একদল বিড িব ােরর সােথ পের উঠেলন না
শষ পয , বেঁধ ফলল তােঁক ওরা।

‘এবার বেলা, টাকা দেব?’
‘ দেব না!’ চাখ রাঙাল থনারিদেয়র।
‘বেলিছ তা, না।’
জােনা, এই মুহেূত তামােক খুন করেত পাির আিম?
বেস আছ কন তাহেল? কের ফেলা না!
‘এত তজ?’ টিবেলর য়ার থেক বড় একটা ধারাল ছির বর কের তারঁ িদেক এিগেয় গল

থনারিদেয়র। দিখ তামার কত সহ মতা।



সময় শষ, বুঝল মািরয়াস, এ ু িণ িকছ একটা করেত হেব। িপ ল আকােশর িদেক তলেত
িগেয়ও থেম গল স িক ভেব। ঝঁুেক পােয়র কােছ তাকাল। একটা খাতা খালা পেড় আেছ ওর,
থনারিদেয়েরর বড় মেয় যটায় িলেখিছল আজ সকােল। জানালা গেল আসা চােঁদর আেলায়
লখাটা দখল মািরয়াস। ঝট কের কাগজট  িছেড় দলা পাকাল, তারপর ফুেটা িদেয় ছঁেড় মারল ও
ঘের।

‘িক যন পড়ল ঘেরর মেধ !’ িব েয় চাপা কে  চঁিচেয় উঠল থনারিদেয়র প ী। ছেট িগেয়
কাগজটা তেল িনল।

থমেক দািঁড়েয় পড়ল থনারিদেয়র। ‘িক ওটা? কাে েক এল?’
‘ কাে েক আবার, জানালা িদেয়!’ কাগজটা খুেল পড়ল মিহলা, পর েণ সভেয় আতঁেক

উঠল। ‘সবনাশ! দখ, িক িলেখেছ এেপানাইন।’
চাখ বড় কের ীেক দখিছল স, খিঁকেয় উঠল, ‘িক িলেখেছ!’
িলেখেছ “কুঠারধারীরা আসেছ”।
মুহেূত হল ল কা   হেয় গল ঘেরর মেধ । িপছেনর জানালার িদেক ছটল সবাই

একেযােগ, ক কার আেগ পালােব তাই িনেয় ধা াধাি  আর  হেয় গল। পর েণ পুেরা গািবও
হাউস কঁেপ উঠল অসংখ  বুট জেুতার ছেট আসার শে । বাইের থেক চ  এক লািথ খেয় খুেল
গল জনে েতর দরজা, দলবল িনেয় হড়মুড় কের ভতের ঢেক পড়ল ই েপ র জ াভার। তােক
দেখ ও ঘের র দম ছাড়ল মািরয়াস।

থনারিদেয়র প ী িনেজর িবশাল বপু ছাট জানালাটা িদেয় ঠেসটেস ওপাের নয়ার সং ােম
ব  িছল স সমেয়, উদ ত অ  হােত অসংখ  ইউিনফম দেখ থেম গল স।

হাসল জ াভার। ‘ওখােন এত ক  না কের এই দরজা ব েলই তা হত!’ পর মুহেূত মূিত ধের
গেজ উঠল স, ‘হাতকিড় পরাও সবকটােক!’

ঘেরর চারিদেক নজর বালাল জ াভার। িবছানায় হাত-পা বাধঁা এক ভ েলােকর ওপর চাখ
পড়ল, যিদও অ কার বেল চহারা দখা গল তার। স চ াও অবশ  করল না জ াভার। অ াই!
তামরা কউ একজন মঁিসেয়র বাধন খুেল দাও, তাড়াতািড়।

এক সপাই খুেল িদল তারঁ বাধঁন। িনেজর জায়গা ছেড় নেড়িন তখনও মািরয়াস, মঁিসেয়
ল ােঁক উেঠ বসেত দখল স। মাথা িনচ কের বেস থাকেত দখল। ওিদেক অন েদর বাধঁাছাদার
কাজ শষ হেত পেকট থেক কাগজ বর কের টিবেল এেস বসল জ াভার, এজাহার িলখেত 
করল। গৎ বাধা থম কেয়কটা লাইন িলখল স, তারপর মুখ না তেলই বলল, কই, সই মঁিসেয়
কাথায়? িনেয় এেসা তােঁক।

ঘেরর সবাই তা ব হেয় গল কাথাও লাক টেক না দেখ। অথচ সবার চােখর সামেন
এত ণ বেস িছল মানুষটা খা টয়ার ওপর। কাথাও নই স, যন হাওয়ায় িমিলেয় গেছ। পের বাঝা
গল, দরজায় পাহারা িছল, কােজই ওই িদক িদেয় যাওয়ার উপায় িছল না তার। জানালা িদেয় সটেক
পেড়েছন িতিন। িনেজেদর সুিবেধর জেন  জানালার বাইের আেগই একটা দিড়র মই বেঁধ রেখিছল
জনে ত, ওটা বেয় নেম গেছন।

ঘের এত েলা মানুষ, কউ িক ট টর পায়িন। ওিদেক পােশর েমর সই উিকল
ছেল টরও হিদস পল না ই েপ র জ াভার। স-ও নই।

 



দশ
ওই ঘটনার পর দুই মাস কেট গেছ। গািবও হাউস ছেড় পরিদনই চেল এেসেছ মািরয়াস, থােক
অন  এক জায়গায়। সিদেনর পর না মঁিসেয় ল া,ঁ না লেনােয়র, কারও কান স ানই নই।
মেয় টর খাজঁ পাওয়ার য একটা স াবনা দখা িদেয়িছল, সিদেনর িবশৃ ল ঘটনার পর হাওয়ায়
িমিলেয় গেছ তা। ডাকাতদল আর থনারিদেয়র দ িতর সােথ তােদর দুই মেয়েকও জেল
পুেরিছল ই েপ র জ াভার।

ওিদেক এই অব া, আেরকিদেক দেশর রাজৈনিতক পিরি িতও খুব খারাপ। রাজতে র
িব ে  েমই বল হে  জনমত, য কান মুহেূত বড় ধরেনর গালেযাগ বেধ যেত পাের।
িব েবর িচ া ছাড়া আর সবই যন গৗণ এখন মানুেষর কােছ। ফেল কাজ কেম গেছ মািরয়ােসর,
চ  টানাটািনর মেধ  চলেছ িদন। চারিদেক অ কার দখেছ স, মন ভীষণ খারাপ। তারওপর

সারা ণ সই মেয় টর চহারা চােখর সামেন ভােস, অথচ কান খাজঁ নই তার। পেত পেতও
পল না স লেনােয়রেক, সই দুঃেখ মন ভারা া । িকছই আর ভাল লােগ না মািরয়ােসর।

এই সময় একিদন সকােল িপছন থেক পিরিচত এক ক  ডেক উঠল তার নাম ধের। থমেক
ঘুের তাকাল মািরয়াস। থনারিদেয়েরর বড় মেয় ট। মুেখ তার হারােনা মািনক িফের পাওয়ার হািস।
‘ শষ পয  পলাম তাহেল আপনােক! ওহ,্ কত য খুেঁজিছ! দুই স া জেল িছলাম, তারপর ছেড়
িদল ওরা আমােক অ বয়সী দেখ। দড় মাস ধের িক খাজঁাই না খুেঁজিছ আপনােক। এখন কাথায়
আেছন আপিন, মঁিসেয়? বাসা কাথায়?’

উ র িদল না মািরয়াস।
‘আপনার শাট ফুেটা হেয় গেছ। আিম সলাই কের দব, মঁিসেয়?’ এবারও ও িকছ বলল না

দেখ মখ কােলা হেয় গল এেপানাইেনর। আমােক দেখ খুিশ হনিন? আপনার মুখটা কেনা
লাগেছ। িকন্ত আিম আপনােক সুখী দখেত চাই। মঁিসেয়, মেন আেছ, আপিন কথা িদেয়িছেলন
সই মাদােমায়ােজেলর ঠকানা বর করেত পারেল যা চাইব তাই দেবন?

িনকষ আধঁাের খািনকটা আেলার আভাস দখল মািরয়াস। ‘ পেয়ছ ঠকানাটা?’
ওর চহারায় খুিশর আেলা দেখ মৃদু দীঘ াস ছাড়ল মেয় ট। হ া।ঁ
খপ কের তার হাত চেপ ধরল মািরয়াস। কাথায়! চেলা, দিখেয় দাও বাসাটা।
‘চলনু। আিম আেগ থািক, আপিন িপছন িপছন আসুন। আমার মত এক মেয়র বিশ ঘিন

হওয়া ঠক হেব না আপনার।’
 

 িড লা উেয়ে র বািড়েত থােক তখন জা ঁভালজা।ঁ দরূ থেক মািরয়াসেক বািড়টা দিখেয় িদল
এেপানাইন।

ওিদেক কােজত দখেত আরও সু রী হেয়েছ এর মেধ । পিরপূণ যুবতী স এখন। যত িদন
যায়, ততই ওেক হারাবার ভয় আ  কের ফেল জা ঁভালজােঁক। অবশ  অেনকিদন ধের সই
ছেল টর কান খাজঁ নই দেখ মাটামু ট িন ত হেয়েছ স, তােক খিসেয় দয়া গেছ ভেব
ভালজা ঁ খুিশ। মািরয়াসেক অসহ  লােগ তার। স জােন ছেলটা তার মেয়েক তার কাছ থেক
িছিনেয় িনেত চেয়িছল। ভালজা ঁযিদ টর পেয় বাসা বদল না করত, এতিদেন িন য়ই অঘটন
একটা ঘেট যত।

ল  কেরেছ ভালজা,ঁ থমিদেক ছেলটা পােক আসত পুরেনা কাপড়- কাট পের। তাও
একটাই সট িছল তখন স বত। তারপর হঠাৎ কেরই নতন নতন কাপড় পের আসেত  করল।
এেকবাের সেজ েজ ফুল বাবু হেয়। িকছিদন যেত না যেত কােজেতর মেধ ও দখা গেছ একই
পিরবতন। আেগ িনেজর স স েক খুব একটা বাছ-িবচার িছল না ওর। হঠাৎ বদেল গল হাওয়া,
পােক যাওয়ার আেগ সাজেগাজ করা, িনত  নতন স, কাট, জেুতা ইত ািদর িদেক ঝঁুেক পড়ল
কােজেত। অথাৎ ফুল বাবু ট তার নজর কেড়িছল ভাল কেরই। একটা িকছ না কের উপায় িছল না
ভালজারঁ। কারণ কােজত ছাড়া পিৃথবীেত তার আেছই বা িক?



তার আক ক বাসা বদল িনেয় একটা কথাও বেলিন কােজত,  তালা তা পেরর কথা।
চপ কেরই িছল। ছেলটার থাবা থেক মেয়েক র া করা গেছ ভেব সন্ত  হেলা জা ঁভালজা।ঁ
বুঝেত পােরিন কােজত ততিদেন মেন ােণ ভালেবেস ফেলেছ মািরয়াসেক। বাঝার কথাও নয়,
ম কােক বেল স িক তা জানত? জানা- বাঝার সই সুেযাগ তা আেসইিন জা ঁভালজারঁ জীবেন।

তেব এটা ঠকই স ল  কেরেছ, িদন িদন গভীর হেয় যাে  তার হািস-খুিশ, ছেলমানুষ কােজত।
একিদন সে েহ তার মাথায় হাত বালােত বালােত জে স ক ল ভাল, লেু মবাগ যােব?

কােজেতর িবষ  মুেখ আেলা ফুটল! ‘যাব।’
তােক িনেয় পােক এল ভালজা।ঁ এরমেধ  িতন মাস কেট গেছ। আরও আেগই সখােন যাওয়া

ব  কের িদেয়েছ মািরয়াস। খুিশমেনই এেসিছল কােজত, িকন্ত ে র রাজকুমার টেক না দেখ
মন ফর খারাপ হেয় গল।

পরিদন আবার জানেত চাইল ভালজা,ঁ ‘পােক যােব?’
নীরেব মাথা দুিলেয়েছ কােজেত। না, বাবা।
তার ক  বুঝল জা ঁভালজা,ঁ দুঃখ পল মেন। বাবার মেনর কথা টর পেয় ধীের ধীের সহজ-

াভািবক হওয়ার চ া করল কােজত। মেন যা-ই থাক, অ ত ভালজারঁ সামেন স আেগর মতই
হািসখুিশ থাকার ক ঠন যুে  িল  হেলা। ায়ই ভালজারঁ সােথ িবেকেল হাটঁেত বর হয় কােজত,
যত ণ বাইের থােক, িতমূহত মািরয়াসেক খােঁজ মেন মেন। সময় যত গড়ায়, িবে দ ব থা সেয়
আেস একট একট কের। থম িদেক ছেল টেক দখার য ছটফটািন িছল, তার বগ কেম আেস।
তেব তার িত কােজেতর ভালবাসা গভীর হেত থােক েমই। এক সময় এমন হেলা, মািরয়াসেক
স দেখ না, কাথায় আেছ স তাও জােন না, তবু িনেজর িত িনঃ ােস তােক অনুভব করেত
অভ  হেয় গল কােজত। িনেজর িত দ েনর সােথ ক নায় মািরয়ােসর হাদ ন এক
কের িনেজেক িবলীন কের িদল স তার ধ ােন। কােজেতর দৃঢ় িব াস, একিদন না একিদন তার
দখা স পােবই।

এই সময় এক রিববার শহরতিলর সই বািড়েত গল বাপ- মেয়। সিদনই রােত বা ঁ হােত
দগদেগ পাড় ঘা িনেয় বাসায় িফরল জা ঁভালজা।ঁ যিদও মজাজ াভািবক। িক ঘেটেছ জানাল না স
কােজতেক। কােজত ডা ার ডাকেত চাইল, তাও িদল না। বাধ  হেয় ওেকই করেত হেল যা করার।
িনয়িমত ওষুধ লাগােনা, িসং করা ইত ািদ চািলেয় গল কােজত। সারা ণ বাবার কােছ থােক স,
িদেন দুবার কের িসং বদল কের, মাথার কােছ বেস তােক বই পেড় শানায়। ায় এক মাস ভগল
জা ঁভালজা।ঁ স যখন আেরােগ র পেথ, তখন িবেকেল ায়ই কােজতেক বািড়র িপছেনর বাগােন
বিড়েয় আসেত পাঠাত স।  প্লুেমেটর বািড়র বাগােনর মত বড় নয় এ বািড়র বাগান, তেব
এেকবাের ছাটও নয়। তখন বস , চর ফুল ফুেটেছ বাগােন। হঁেট বড়ােত ভালই লােগ
কােজেতর।

ব াপারটা এক সময় অেভ েস দািঁড়েয় গল। এখন আর ভালজারঁ সােথ রা ায় হাটঁেত ভাল
লােগ না কােজেতর, একা একা হােঁট স বাগােন, িনভৃেত বেস মািরয়ােসর কথা ভােব। জা ঁভালজাঁ
একা হাটঁেত বর হয়। এই সময় এেপানাইেনর সাহােয  ওেদর নতন আবােসর খাজঁ পল মািরয়াস।
একিদন বাগােন পায়চাির করার সময় একটা পাথর চাপা দয়া কাগেজর ওপর চাখ পড়ল
কােজেতর। অবাক হেলা স, এটা কাে েক এল! ওটা তেল বুঝল কােজত, একটা িচ ঠ। পড়ল ও।

িচ ঠর ভাষা, ব ব  পেড় বুেঝ ফলল এ িন য়ই তার সই পু েষর লখা িচ ঠ। তােকই
িলেখেছ স। এবং স কাথায় আেছ জানা হেয় গেছ তার। আনে  আ হারা হেয় গল কােজত।
ওই িচ ঠর েশ এক অিনবচনীয় সুখ অনুভব করল। দৗেড় িনেজর েম ঢেক দরজা ব  কের িদল
কােজত, বার বার পড়েত লাগল িচ ঠটা, তবু আশ মেট না। অ েরর ায় বুেজ আসা েমর গ
দুয়ার মেল িদল কােজেতর।

সে র আেগ হাটঁেত চেল গল জা ঁভালজা ঁপরিদন। কােজত এিদেক ঘের বেস মেনর মত
কের সাজল, তারপর নেম এল বাগােন। আজ স আসেব, িলেখেছ িচ ঠেত। এল মািরয়াস। তােক



ঘিন  সাি েধ  দেখ অজানা এক িশহরণ বেয় গল কােজেতর সবাে , ান হািরেয় পেড় যাওয়ার
অব া হেলা। তাড়াতািড় একটা গােছ হলান িদেয় দাড়ঁাল ও। তেব নজর এড়াল না তার, আেগর সই
চহারা নই ছেল টর। মুখ কেনা, পরেনর কাপড়- চাপড় মিলন। চােখর দৃ  কমন িন ভ।

‘এখােন এেস যিদ অপরাধ কের থািক,’ গােছর পাতার মমর িনর মত মৃদু, অনু  কে  বেল
উঠল ছেল ট। মা কের িদেয়া। এক বছেরর মত হেত চলল তামােক দিখ না। অেনক ল া সময়।
তামােক না দেখ কলেজ ফেট মরেত বেসিছ আিম। তিম আমার েগর দবী। আিম এেসিছ বেল
তিম অসন্ত  হওিন তা? আিম জািন আর বিশিদন বাচঁব না আিম। তামােক িবর  করিছ না তা?
যিদ তমন...

‘মা গা!’ বেল ায় কঁিকেয় উঠল কােজেত।
মািরয়ােসর হাত চট কের ধের ফলল তােক, নইেল পেড়ই যত স। িনেজেক িফের পেত

অেনক সময় লাগল কােজেতর। বড় এক পাথেরর ওপর হােত হাত ধের বেস থাকল ওরা
অেনক ণ। মুেখ তমন কথা হেলা না, তারপরও অ েরর সব কথা বলা এবং শানা কানটাই বািক
রইল না কারও। এক সময় কােজেতর খয়াল হেলা, ছেল টর নামই জানা হয়িন তার।

‘ তামার নাম িক?’
মািরয়াস। তামার নাম?
‘ কােজত।’
দখেত দখেত দড় মাস কেট গল। রাজই আেস মািরয়াস, অধীর হেয় ওর অেপ ায় থােক

কােজত। যখন স আেস, জা ঁভালজা ঁথােক বাইের, বৃ া পিরচািরকা তেসা ঁব  থােক রা াঘের।
বাগােনর এমন এক জায়গায় বেস ওরা, যখানটা রা া থেক দখা যায় না। কউ নেতও পায় না
ওেদর িনচ কে র আলাপ। একিদন সে য় কােজেতর সােথ দখা করেত যাে  মািরয়াস, এই সময়
পেথ এেপানাইেনর মুেখামুিখ পেড় গল। বশ একট িবর ই হেলা স মেয় টেক দেখ। কথা বলল
না তমন। মন জেুড় তখন ওর কবলই কােজত আর কােজত, তার কােছ যাওয়ার তাড়া। দুঃখ
পল এেপানাইন, মেন মেন একটা ফ ী আটঁল।

পরিদন কােজেতর চহারা দেখই মািরয়াস বুঝল, িকছ একটা গ েগাল ঘেট গেছ। ওর
অিন  সু র মুেখ কােলা মঘ দেখ বুেকর মেধ  শ ার কাপন উঠল তার। ‘িক হেয়েছ?’

‘আজ সকােল বাবা আমােক জিনসপ  গাছগাছ কের রাখেত বেলেছন। িক এক জ রী
কাজ পেড়েছ বাবার ইংল াে , খুব িশগিগির যেত হেব আমােদর।’

আকাশ ভেঙ পড়ল মািরয়ােসর মাথায়। সবনাশ! িবড় িবড় কের বলল স, তারপর নীরব হেয়
গল।

‘ ভেঙ পড়ছ কন? হািস মুেখ বলল কােজেত। যখােনই যাই, িচ ঠ িলেখ জানাৰ আিম
তামােক। তিম চেল আসেব।

‘পাগল হেয়ছ তিম!’ আতঁেক উঠল ক ঠন বা েবর পাড় খাওয়া মািরয়াস। ‘তিম জানােলই ইংল া
চেল আসব? তিম জােনা না ওেদেশ যেত, পাসেপাট করেত কত টাকা লােগ? আমার পাশােকর
চহারা তিম দখেত পাও না, কারণ আিম রােত আিস। কােজত, তিম জােনা না কত কে  িদন কােট
আমার। কত অভাবী আিম। যিদ িদেনর বলা কখনও চােখ পেড় যাই, তামার, কাপড়- চাপেড়র
হাল দেখ হয়েতা দুএক সাউ িভে ই িদেয় বসেব আমােক িচনেত না পের।’ গড় গড় কের আরও
অেনক িকছ বেল থামল মািরয়াস া  হেয়।

অেনক ণ চপ কের থাকল ওরা। এক সময় কােজত কাদঁেছ টর পেয় ওর এক হাত ধরল
মািরয়াস। ‘ কােজত তিম চেল গেল আিম মের যাব। সিত  বলিছ, তামােক ছাড়া বাচব না আিম।’

সিদন িবদায় নয়ার আেগ মািরয়াস বলল, কাল আিম আসব না।
কন? অবাক হেলা কােজেত।
জ রী কাজ আেছ। পরও আসব, ঠক নটায়।
যাওয়ার আেগ কােজতেক বলল মািরয়াস, তিম তা আমার ঠকানা জােনা না। িলেখ রেখ



যা  আিম, যিদ কখনও কান জ রী দরকার পেড়, যাগােযাগ করেত পারেব। সােথ কাগজ-কলম
নই, তাই পেরক িদেয় বাগােনর একটা গােছর গা আচঁেড় ঠকানাটা িলখল মািরয়াসঃ ১৬  দ লা
ভেরির।

পরিদন সকােল পাচঁ বছর পর আবার নানার বাসায় এল মািরয়াস। ওেক দেখ থেম চমেক
উঠেলন জেলননরমঁদ, পর েণ পুরেনা াভ অিভমান উথেল উঠল তার। ‘িবেয়!’ হা ঁহেয় গেলন
বৃ  ওর আসার কারণ েন। ‘হতভাগা ন ার! এত বছর পর যা-ও বা বািড় এল, এেসই ধেরেছ িবেয়র
বায়না? মা  একুশ বছর বয়েস? হেব না, মত দব না আিম।’

তারপর কত ণ দখেলন ওেক। হতভাগা পের আেছ িক দেখছ। দখ মাথার টিপর িছির!
ডাকােতর মত লাগেছ। তা ঠক আেছ, িবেয় কর দরকার িক? মেয় টেক যিদ এতই পছ  হেয়
থােক, রি তা কের িনেলই তা হয়।

রােগ অ  হেয় গল মািরয়াস। হতাশা আর ব থতা িমেল মাথা িবগেড় িদেয়েছ তার। থমথেম
গলায় বলল, ‘পাচঁ বছর আেগ আপিন আমার মৃত বাবােক অপমান কেরেছন। আজ অপমান
করেলন আিম যােক মেন ােণ ভালবািস, যােক িবেয় করেত চাই, তােক। ঠক আেছ, থাকুন আপিন
আপনার দ  িনেয়। আিম যা ।’

হা ঁকের ওর গমনপেথর িদেক তািকেয় থাকেলন হতভ  জেলনরমঁদ। সৎিবৎ যখন িফরল,
হাকঁডাক কের বািড় মাথায় করেলন িতিন। লাকজন ব  হেয় ছটল মািরয়ােসর খােঁজ, ওর নাম
ধের ডাকেত ডাকেত গলা ভেঙ ফলেলন বৃ  বুেজায়া, িকন্ত নল না মািরয়াস। চেল গল।

সারািদন উদ াে র মত সারা প ািরস চেষ বড়াল ও। পুেরা শহর থম থম করেছ। পথঘাট
ফাকঁা। পেথ পেথ ব ািরেকড বিসেয়েছ িব বীরা, পূণ মােড় মােড় তােদর মুেখামুিখ অব ান
িনেয়েছ পুিলশ, িমউিনিসপ াল গাড, ন াশনাল গাড ভৃিত, য কান মুহেূত বেধ যােব দ য ।
িদনটা কবলই টা টা কের বড়াল মািরয়াস। তারপেরর িদনটাও। রােত কােজেতর সােথ দখা
করেত যাওয়ার কথা আেছ। কখন ন’টা বাজেব, সই আশায় থাকল স। িকন্ত সময়মত িগেয় পল
না স ওেদর। বািড় অ কার। চেল গেছ ওরা আবার।
 
ওিদেক, পরিদনই মািরয়ােসর লখা ঠকানাটা চােখ পেড় গল জা ঁভালজারঁ। দেখই বুঝল স, য-ই
িলেখ থাকুক, অ  কেয়ক ঘ া আেগ িলেখেছ। কষ ঝরেছ তখনও, আচঁেড়র িনেচ গােছর গা তখনও
একদম সাদা। দুভাবনায় পেড় গল ভালজা।ঁ ক করল এ কাজ? ক ঢেকেছ তার বাগােন? এটা িক
কান ঠকানা? কান িবপেদর সূচনা সে ত? মেন পড়ল, কেয়কিদন আেগ সা মেণর সমেয় দরূ
থেক থনারিদেয়রেক দেখেছ জা ঁভালজা।ঁ স যিদও দখেত পায়িন তােক। ব ী হওয়ার িকছিদন
পর স য লা ফাস জল থেক পািলেয়েছ, স খবর জানত ভালজা।ঁ

এর িপছেন ওই লােকর হাত আেছ ভেব শ ত হেয় উঠল জা ঁ ভালজা।ঁ এমিনেতই গত
িকছিদন ধের আর কাথাও চেল যাওয়ার কথা ভাবেছ স, কােজতেক বেলই রেখেছ তির হেয়
থাকেত। কারণ প ািরেসর রাজৈনিতক পিরি িত তখন খুবই জ টল, উ । পুিলশ আেগর চাইেত
বহ ণ তৎপর। ক জােন কখন কােক ধরেত িগেয় ওরা তােকই ধের বেস, এবং ফাস হেয় পেড়
ভালজারঁ গাপন অতীত! এক আশ ার সােথ আেরক আশ া যাগ হওয়ায় ওইিদনই িস া  িনল
ভালজা,ঁ যত তাড়াতািড় স ব দশ ত াগ করেব স।

সে র খািনক আেগ িনজন এক জায়গায় বেস িবষয়টা িনেয় মাথা ঘামা ল জা ঁভালজা,ঁ এমন
সময় এক খ  কাগজ উেড় এেস পড়ল তার সামেন। থেম চমেক উঠল স, পর েণ উেঠ দািঁড়েয়
এিদক-ওিদক তাকােত লাগল। দেূর এক িকেশারেক দখল স কবল, চ া  িড মাস-এর িদেক ছেট
পালাে । গােয় তার ধূসর জামা, পরেন কটন ভলেভট াউজার। ধােরকােছ আর কউই নই,
অতএব জা ঁভালজা ঁবুঝল কাজটা তারই। পেড় থাকা কাগজটা তেল তােত চাখ বালাল স। বড় কের
লখা আেছ ওটায়ঃ সের পড়ুন।

তু বাসায় িফের এল জা ঁভালজা।ঁ গাছগাছ মাটামু ট করাই িছল। কােজতেক সামেন দেখ



বলল স, তির হেয় নাও। রাত একট বাড়েলই এ বািড় ছেড় যেত হেব আমােদর।
‘ কন?’ আতঁেক উঠল মেয় ট।
শহের লড়াই বেধ গেছ। এ বািড়েত থাকা এখন মােটই িনরাপদ নয়।
কাথায় যাব আমরা,  েমেটর বাসায়?

‘না, হািম আিম লেনর বাসায়। তাড়াতািড় কেরা।’
িনেজর েম এেস অেনক ণ বেস থাকল কােজত। খবরটা িক কের মািরয়ােসর কােছ

পৗছােনা যায় ভাবেত লাগল। আজ স আসেব না কথাই আেছ। তাহেল? বু  পেয় গল কােজত।
তু একটা সংি  িচ ঠ িলখল মািরয়ােসর উে েশ, ওটা খােম পুের মুখ আটকাল, সই ঠকানাটা

িলখল ওপের। তারপর পাচঁ ারঁ একটা নাট িনেয় সামেনর রা ায় এেস দাড়ঁাল। ভালজা ঁতার একট
আেগ আবার বিরেয়েছ, িক নািক জ রী কাজ।

বাসার কােছই অ বয়সী এক িকেশারেক ঘুর ঘুর করেত দেখ হাত ইশারায় তােক ডাকল
কােজত। ধূসর রেঙর জামা, আর কটন ভলেভট প া  পের আেছ ছেলটা। পা খািল। খাম আর
টাকাটা তােক িদেয় বলল ও, এখনই িগেয় এই িচ ঠটা পা  কের দাও। পয়সা যা বাচেব, সব তামার।

খুিশ হেয় চেল গল ছেলটা। সিদন িছল ৪ জনু, ১৮৩২।
কােজতেদর বাসার ব  গেটর সামেন ানুর মত বেস থাকল মািরয়াস। িক করেব, কাথায় যােব
বুেঝ উঠেত পারেছ না। মাথাও কাজ করেছ না ঠকমত। এক সময় ঠক করল স, কােজতেক
যখন আবারও হারােত হেলা, তখন আর বেঁচ থেক লাভ িক? জীবেনর সবে ে ই ব থ স, কােজই
তার মের যাওয়াই উিচত।

ওিদেক শহের তখন বেধ গেছ বহ ত ািশত লড়াই। তিরই িছল বা েদর স্তপ, েয়াজন
িছল ধু স্ফু িলে র। ওইিদনই, ৫ তািরখ িবেকেল জনােরল লামােকর শবযা া সই স্ফু িলে র
কাজ করল। সম  প ািরেস দাবানেলর মত ছিড়েয় পড়ল িবে ােহর আ ন। সময় যত গড়াে ,
দু’পে  হতাহেতর সংখ া ততই বাড়েছ।

তখন ক’টা বােজ জােন না মািরয়াস, হঠাৎ ক যন ডেক উঠল ওর নাম ধাের। উেঠ দাড়াল
মািরয়াস। ‘ ক?’।

‘মঁিসেয়,  দ লা সােঁ িরর ব ািরেকেড় আপনার বন্ধু রা আপনার জেন  অেপ া করেছন।
তাড়াতািড় যান।’

ক টা এেকবাের অপিরিচত মেন হেলা না মািরয়ােসর। মেন হেলা এেপানাইেনর গলা ওটা।
খািনক ইত ত করল ও, তারপর ছটল সােঁ িরর িদেক। তেব তাই হাক, ভাবল মািরয়াস, অ ত
দেশর সামান  হেলও কােজ লা ক তার মূল হীন াণটা। আে াৎসগকারী িব বীেদর দল িকছটা
তা ভারী হেব।
রাত বাড়েছ। লড়াইেয়র তেজ িকছটা ভাটা পেড়েছ। দরূ থেক থেম থেম ভেস আসেছ
গাদাব েুকর আওয়াজ। মারিদ াস-এ িব বীেদর কা  লাল পতাকা উড়েছ, তার গাড়ায়
ব ািরেকড। এখানকার নতৃে  আেছ এনেজালারস নােম মািরয়ােসর এক বন্ধু । গাভােরাচ নােমর
এক িকেশারেক খুজঁেছ স।

ছেল ট ভীষণ চটপেট, চালাক-চতর। ভবঘুের। থনারিদেয়েরর ছেল গাভেরাচ। সংসাের চ
অভাব, সারা ণ বাপ-মােয়র িনেজেদর মেধ  ঝগড়া, গালাগািল ইত ািদ সহ  না হওয়ায় বাসা ছেড়
পেথ নেমেছ স কেয়ক মাস আেগ। টা টা কের ঘুের বড়ায় সারািদন, ইে  হেল কখনও বাসায়
যায়, না হেল যায় না। গাভেরাচ জােন বাবা-মা ওেক মােটই ভালবােস না, তারা ভালবােস এেপানাইন
আর আেজলমােক। কারণ বড় বান রাজগার কের, রাজই িকছ না িকছ িদেয় সাহায  কের
বাপেক। আেজলমাও খুব িশগিগির যােব ওই পেথ। তাই ওরা আদর পায়, স পায় না। সারািদন
গালম  নেত হয়। সই জেন  ঘর ছেড়েছ গাভেরাচ।

এখন ভারী ব  স। ব ািরেকেড ব ািরেকেড় ঘুের বড়ায়, খবর আদান- দান কের িব বীেদর,
ছেলমানুষ বেল সরকারী বািহনীর সদস রা িকছ বেল না ওেক। এনেজালারস যখন খুজঁেছ ওেক,



সই সময় বড় এক আিব ার কের বসল গাভেরাচ। কেয়কিদন আেগ এক পুিলশ অিফসার প
রয় ােল খামকা কান টেন িদেয়িছল তার, িব বীেদর মােঝই সাদা পাশােক তােক দেখ ফেলেছ
স। িচেনও ফেলেছ। এনেজালারসেক জািনেয় িদল স ব াপারটা।

‘তিম ঠক জােনা ও াই? চাখ কঁুচেক লাকটােক দখল স।
মাথা দালিল গাভেরাচ। জািন। ঠক জািন।
চার স ীসহ সাজা তার সামেন িগেয় দাড়াল এনেজালারস। ক ঠন চােখ দখল তােক।

‘অ াই, তিম ক?’
উ র িদল না লাকটা। তািকেয় থাকল কারীর মুেখর িদেক।
‘ টক টিক!’ ঘণৃার সােথ বলল এনেজালারস।
‘আিম একজন সরকারী অিফসার,’ দৃঢ় ের বলল এবার লাকটা।
িক নাম?
‘জ াভার।’
মুহেূত তার ওপর ঝািঁপেয় পড়ল িব বীরা, বেঁধ ফলল ঝটপট। বাধা দয়ার কান চ াই করল

না জ াভার, একটা শ ও ব ল না তার মুখ থেক। টেনিহচেড় কােছর এক বজেম  েম িনেয়
যাওয়া হেলা তােক। মটা এ মুহেূত িব বীেদর কােজ লাগেছ।
 
মািরয়াসেক মৃত র উ াদনায় পেয় বেসেছ। ছটেত ছটেত সােঁ ির এল স থেম, তারপর  িড
বিথিস। িত ট রা ায়, গিলেত চর মানুষ-িব বী, সরকারী বািহনী। সবাই নীরেব দািঁড়েয় আেছ।
পিরিচত কাউেক না দেখ এেগােতই থাকল মািরয়াস। বাজার ঘুের আবার সােঁ ির িফের এল স। এই
সময় দরূ থেক এক সিনকেক মাসেকট তলেত দখল মািরয়াস তােকই ল  কের। ওটা কােঁধ
ঠিকেয়ই িল করল সিনক।

ঠক সই মুহেূতই ছাটখাট দখেত ক যন লাফ িদেয় সাজা হেয় দাড়াল সিনক টর সামেন,
হাত তেল চেপ ধরল তার ব েুকর নল। ব ািরেকেডর ওয়া  ল েনর অ  আেলায় দখা গল
িল খেয় লু টেয় পেড়েছ বাধা দানকারী। দৃশ টা দখল মািরয়াস, িকন্ত মনজেুড় তার অন  িচ া,

তাই খয়াল করল না। দৗেড় সই বজেম  েম ঢেক পড়ল ভতের এনেজালারসেক দেখ।
ওিদেক িলর শে  উে জত হেয় উঠল জনতা। ব ািরেকেডর ওপােশ সিনকেদর অব ান

ল  কের অ  তলল তারা। ওরাও স্তত। এক এক কের কেয়ক িমিনট কেট গল, কান প ই
শষ পয  হামলা চালাল না, কেম এল এক সময় উে জনা। ব ািরেকেডর দুিদেক বেস আেছ দুই
দল, এতই কাছাকািছ য াভািবক গলায় এক দল কথা বলেত পাের অন  দেলর সােথ।

এক সময় দুই দল থেকই নতৃ ানীয় কেয়কজন অব ান ছেড় উেঠ পড়ল। িনেজেদর
এলাকায় ঘুর ঘুর করেত থাকল, সবার হােত অ । তখনই কােছই কাথাও থেক ক যন অেনক
কে  ডেক উঠল মািরয়ােসর নাম ধের। চমেক উঠল স, গলাটা িচনেত পেরেছ। এেপানাইেনর গলা
ওটা। তু এিদক-ওিদক তাকাল মািরয়াস, িকন্ত দখা গল না কাথাও তােক।

‘এই য, মঁিসেয়,’ িনে জ গলায় বলল মেয় ট। আিম আপনার পােয়র কােছ।
এবার দখল ওেক মািরয়াস। ওর থেক সামান  দেূর রা ার ঢােল পেড় আেছ এেপানাইন,

মা টেত িনেজেক হঁচেড় একট একট তার িদেকই এেগাে । পরেন ধূসর রেঙর শাট, ভলেভট
াউজার, খািল পা। ছেট গল মািরয়াস। আতঁেক উঠল মেয় টর অব া দেখ। এক হােতর তালেুত
কা  এক ফুেটা এেপানাইেনর, ওিদেক বুেকর সােথ লপেট আেছ শাট, রে  িভেজ একাকার।

মািরয়াস কােছ এেস দাড়ঁােত ফ াকােস মুখ তেল হািসর ভি  করল এেপানাইন। ‘মঁিসেয়, মের যা
আিম।’

‘িক হেয়েছ! তিম এখােন এেল িক কের?’
‘আিম িল খেয়িছ, মঁিসেয়।’
‘আতঁেক উঠল মািরয়াস। কখন! িক কের?’ বেস পড়ল স মেয় টর পােশ।



‘এক সিনক আপনােক িল করেত যা ল, লাকটােক ঠকােত িগেয়...।’
‘এ কী পাগলািম কেরছ! িশউের উঠল মািরয়াস। এেসা, এখনই িচিকৎসা দরকার তামার।

চেলা, আিম...’
‘ কান লাভ নই, মঁিসেয়, মািরয়ােসর হাটঁর ওপর মাথা তেল িদল এেপানাইন। আমার সময়

শষ। ওহ, আপনার কােল মাথা রেখ কী য ভাল লাগেছ!’ িকছ সময় চপ কের থাকল স। সব তা
শষ হেয় গল। যাওয়ার আেগ আপনােক একটা কথা বেল যেত চাই, মঁিসেয়। আিম...আপনােক
ভালেবেসিছলাম।

 হেয় বেস থাকল মািরয়াস।
‘জানতাম কানিদন পাব না আপনােক, আপিন সই মাদােমায়ােজলেক ভালবােসন,

তাই...সহ  করেত পািরিন আিম।’ ক ণ হািস ফুটল মেয় টর মুেখ। ‘আমােক আপনার ভাল লাগত
না, জািন। যজেন  ক  হত আমার খুব িহংেস হত। তাই...আিম যখন আপনােক পাব না, তখন স-
ও যােত না পায়, সই জেন  এখােন ডেক এেনিছ আজ আপনােক বন্ধু েদর কথা বেল। জানতাম
এখােন এেল আর জীবন িনেয় িফের যেত পারেবন না। আপিনও মরেবন আজ। িকন্ত আিম
আপনার আেগ মরেত চেয়িছ, তাই...।’ গলা বুেজ এল এেপানাইেনর।

িব েয় পাথর হেয় গেছ মািরয়াস। অপলক চােখ তািকেয় আেছ হতভাগ  মেয় টর িদেক।
িত িনঃ ােস বুেকর ত থেক দলা দলা তাজা র  বিরেয় আসেছ তার। দহ েমই ঠা া,

িনে জ হেয় পড়েছ। কথা বলেত বশ ক  হে  মেয় টর, বারবার ভেঙ যাে  গলা, হঁচিক তলেছ।
      একট একট কের মািরয়ােসর মুেখর খুব কােছ িনেয় এল স িনেজর মুখ। ‘মঁিসেয়, আমার
পেকেট একটা িচ ঠ আেছ মাদােমায়ােজেলর। কাল আমােক পা  করেত িদেয়িছেলন উিন,
আিম...কিরিন। আিম চাইিন ওটা আপনার হােত পড়ুক। যােত আপনােদর আর কানিদন দখা না
হয়, স জেন  মাদােমায়ােজেলর বাবােক কাল সতক কের দই আিম, বাসা ছেড় চেল যেত বিল।
তাই তা কালই ওঁরা..। বর কের িনন িচ টটা।’

সাবধােন এেপানাইেনর বুক পেকট থেক রে  ভজা খামটা বর কের িনল মািরয়াস। ওটা
মুেঠায় পুের বেস থাকল ানুর মত।

‘মঁিসেয়, আপনার সই িত ার কথা মেন আেছ? বেলিছেলন, মাদােমায়ােজেলর ঠকানা
খুেঁজ িদেল আিম যা চাইব, তাই দেবন, আেছ না মেন?’

পুতেলর মত মাথা দালাল মািরয়াস। হ া,ঁ মেন আেছ।
‘এখন স িত া র ার সময় এেসেছ আপনার।’
‘বেলা, িক চাও তিম,’ মৃদু কে  বলল ও।
‘আিম মের গেল, আমার কপােল একটা চমু খােবন। ওপার থেকও আিম ঠক অনুভব

করেত পারব।’
চপ কের থাকল মািরয়াস। ওিদেক এেপানাইনও চাখ বুেজ ি র হেয় পেড় থাকল। এক সময়

যখন ওর ধারণা হেলা মের গেছ মেয় ট, ঠক তখনই তাকাল স। িন ভ চাখ মেল দখল
মািরয়াসেক। ওর চােখ মৃত র ছায়া দখল মািরয়াস। তারপর এত দরূ থেক, মািরয়ােসর মেন হেলা
যন মরেণর ওপার থেক কথা বেল উঠল এেপানাইন। ‘মঁিসেয়, আপনােক ভালবাসতাম আিম।’

মৃদু হািস ফুটল তার মুেখ। ‘চমু খেত ভেল যােবন না যন।’ পর েণ মাথা হেল পড়ল
এেপানাইেনর। হািসটা তখনও বহাল আেছ, জমাট বেঁধ গেছ কবল। বুেকর মেধ  মুচেড় উঠল
মািরয়ােসর। মুখ নািমেয় িবেদহী এেপানাইেনর ঘােম ভজা, ঠা া কপােল চমু খল স। মাথাটা
আলেতা কের মা টেত নািমেয় রেখ উেঠ পড়ল।
 
সইিদনই শষ িবেকেলর ঘটনা। আেগর রােত হািম আিম লেনর বাসায় চেল এেসেছ জা ঁভালজা।ঁ
একা  েয়াজনীয় জিনসপ  ছাড়া ায় িকছই আনা হয়িন। যার মেধ  তার িনেজর কবল
ন াশনাল গােডর ইউিনফম আর গাদা ব কুটা রেয়েছ। কােজত এেনেছ অ  কেয়ক সট পাশাক,



িকছ সাধনী, আর তার িচ ঠ লখার সাম ী। কাগজ, কলম, টং পপার ইত ািদ।
সে র আেগই চ  মাথাব থার অজহুাত দিখেয় িনেজর েম ঢেক দরজা লািগেয় িদেয়েছ

কােজত। নানান িচ া মন জেুড় আেছ জা ঁভালজারঁ, তাই খুব একটা নজর িদল না সিদেক। ঘেরর
মেধ  পায়চাির করেছ। এর মেধ  পিরচািরকা তেস কেয়কবার এেস জািনেয় গেছ, শহের খুব
গ েগাল চলেছ। তাও খয়াল কের শােনিন ভালজা,ঁ এতই অন মন । হাটঁেত হাটঁেত সামেনর
সাইডেবােডর ওপর রাখা বড় একটা আয়নার িদেক তাকাল জা ঁভালজা।ঁ ওর মেধ  িদেয় এক অদ্ভত
জিনেসর ওপর চাখ পড়েত থমেক দািঁড়েয় পড়ল স। তািকেয় থাকল সিদেক চাখ কপােল তেল।

িকছ লখা দখেত পাে  ভাল আয়নায়। একটা িচ ঠ! লখা আেছঃ ি য়তম, আজই বাবার
ইে  অনুযায়ী আমােদর ৭ ন র হািম আিম লেনর বাসায় চেল যা  আমরা। ইংল া  রওনা
হওয়ার আেগ পয  ওখােনই থাকব। কােজত, ৪ জনু।

িব েয় হতবু  হেয় লখাটার িদেক তািকেয়ই থাকল জা ঁভালজা।ঁ বুেঝ উঠেত পারেছ না
িচ ঠটার রহস , িক কের কাে েক ছায়া পেড়েছ ওটার আয়নায়? একট পের অবশ  বাঝা গল।
কাল ভালজা ঁবাসা বদেলর িস া  জানাবার পর যখনই হাক, কােজত িচ ঠটা িলেখেছ। তারপর
কািল কােনার জেন  টং পপার ব বহােরর সময় কাচা কািলর উে া ছাপ পেড়েছ তার গােয়।
সই টং পপারটা আয়নার িদেক মুখ কের সাইডেবােডর ওপর রাখা আেছ এ মুহেূত, হেত পাের
হয়েতা কােজেতই বেখয়ােল রেখেছ, এবং আয়নায় পেড় উে া লখাটা সাজা হেয় গেছ,
ভালজারঁ িব য়ািব  চােখর সামেন িসেম ক াল ইেমজ হেয় ভাসেছ। িচ ঠটা লখা হেয়েছ কােক?
কান ঠকানায়? সই ছেল টেক? সই ঠকানায়, যটা স কাল ওবািড়র বাগােনর এক গােছর গােয়
লখা দেখেছ?

কােছ িগেয় আবার ওটা পড়ল জা ঁভালজা।ঁ দািঁড়েয় থাকল ব াহেতর মত। িব াস করেত
পারেছ না, মেন হে  ভয় র এক দুঃ  দখেছ যন স। এ সিত  নয়, হেত পাের না। এ িমেথ ।
িন য়ই িমেথ । তার কােজত এমন কাজ িকছেতই করেত পাের না। য মেয়েক এতবছর বুক িদেয়
আগেল রেখেছ, যােক িনেজর মেয় ছাড়া আর িকছ কখনও ভােবিন জা ঁভালজা,ঁ যার সুেখর কথা
ভেব এত িকছ কেরেছ স, শষ পয  স-ই িক না... স-ই িক না।

মাতােলর মত টলেত টলেত িনেচ নেম এল জা ঁভালজা।ঁ মাথার মেধ  একদম ফাকঁা লাগেছ
তার, িকছই ভাবেত পারেছ না। দরজা খুেল বিরেয় পড়ল। বাসার সামেন রা ার সােথ একটা পাথেরর
ব  আেছ, বেস পড়ল তার ওপর।

ওিদেক, কােজেতর িচ ঠটা বার বার কের পড়ল মািরয়াস িব বীেদর বজেম  েম বেস।
তারপর পেকট থেক ছাট একটা নাটবই বর কের একটা সাদা পৃ া িছেড় উ র িলখেত বেস গল
ত ু িণ। এই নাটবইটা তার সব েণর স ী, কােজতেক িনেয় িনেজর ভিবষ ৎ ে র বহ পিরক না
এটায় িলেখেছ স। িলখল মািরয়াসঃ তামার-আমার িমলন স ব নয়। আমার নানা মত দনিন
িবেয়েত। তিম জাননা আমার িকছই নই, তামারও একই অব া। কােজই, িবদায় মানসী। মরব
বেল পেথ নেমিছ। সিদন বেলিছলাম, তামােক না পেল আিম মের যাব, তাই ঘটেত চেলেছ।
জীবেনর সমাি  ঘটেলও আমার আ া তামার সাি েধ ই থাকেব, তামােকই ভালেবেস যােব।

িচ ঠ খােম পুের গাভেরাচেক কােছ ডাকল মািরয়াস। ‘কাল সকােল িচ ঠটা এই ঠকানায়
পৗ েছ িদেয় আসেব তিম, মাদােমায়ােজল কােজতেক। পারেব তা?’

‘একেশাবার। িকন্ত কাল কন, এখনই িদেয় আিস? লনটা তা কােছই।’
তাহেল তা ভালই। যাও।
খাম হােত িনেয় ভা ঁ দৗড় িদল গাভেরাচ। ঠকানামত যখন পৗছল, তার খািনক আেগই বাইের

এেস বেসেছ জা ঁভালজা।ঁ ‘মঁিসেয়,’ বলল ছেলটা। সাত ন র বাসা কানটা বলেত পােরন?
ওেক দেখ সে হ হেলা ভালজারঁ। বু  কের বলল, ‘এটাই সাত ন র। তিম বু ঝ িচ ঠ িনেয়

এেসছ আমার?’
মাথা চলকাল গাভেরাচ। ‘আপনার! আপিন িক মেয় নািক?’



মােন, িচ ঠটা আসার কথা কােজেতর নােম। আিম বেস আিছ ওটার অেপ ায়। পাচঁ ারঁ
একটা মু া এিগেয় িদল স ছেল টর িদেক। নাও। িচ ঠটা দাও।

‘ ঠক আেছ, আিঁসেয়... িক যন নাম? তাড়াতািড় িচ ঠটা পৗ েছ দেবন িকন্ত
মাদােমায়ােজল... িক যন নাম? ওঁর হােত। আিম যাই, ওিদেক অেনক কাজ।’

গাভেরাচ অদৃশ  হেয় যেত খাম খুেল িচ ঠটা বর করল জা ঁ ভালজা,ঁ ওটার ব ব  পেড়
আপাদম ক কঁেপ উঠল তার। হঠাৎ কের যন উপলি  করল কত বড় ভল কের ফেলেছ স,
কতবড় অন ায় কের ফেলেছ াথপেরর মত ধু িনেজর িদকটা দখেত িগেয়। ভালজারঁ চােখর
সামেন কবলই ভেস বড়াে ...িবদায় মানসী..মরব বেল পেথ নেমিছ।...আিম মের যাব, তাই
ঘটেত চেলেছ।

কেয়ক মুহতূ িনথর বেস থাকল জা ঁভালজা।ঁ এ আিম িক করিছ? ভাবল স, কন করিছ? কন
িন াপ দুেটা জীবনেক ঠেল িদ  িন ত মৃত র িদেক? ছেল টর যিদ িকছ হেয় যায়, আমার
কােজত িক কানিদন আমােক মন থেক মা করেত পারেব? য কােজেতর জেন  এতিকছ,
কন তােক িন ত মৃত র মুেখ ঠেল িদ  আিম এই পাগল িমেকর কাছ থেক িব  রেখ?

এত িকছ কের শষ সমেয় চরম াথপেরর মত িনেজই কেড় িনেত চাইিছ ওর জীবেনর
সিত কােরর সুখ? মািরয়াসেক ভালবাসেল িক আমার িত কােজেতর ভালবাসা কেম যােব?

আচমকা লািফেয় উেঠ দাড়ঁাল জা ঁ ভালজা,ঁ ায় ছেট দাতলায় িনেজর ঘের এেস ঢকল।
পাশাক বদেল ন াশনাল গােডর ইউিনফম পরল স। তারপর ব কু আর এক বা  কা জ িনেয়
বিরেয় পড়ল বাসা ছেড়। হন হন কের বাজােরর িদেক চলল জা ভালজা।ঁ য কের হাক,
মািরয়াসেক খুেঁজ বর করেত হেব। িকন্ত কাথায় পােব স তােক? তাছাড়া ছেলটার চহারাই যা
একট একট মেন আেছ তার, নাম-ধাম িকছই তা...আচমকা ভয়াবহ এক িবে ারেণর শে  কঁেপ
উঠল গাটা প ািরস। থমেক দাড়াল জা ভালজা,ঁ পরমুহেত ছটল উ ােস।

ঘুরেত ঘুরেত এক সময় সােঁ ির ব ািরেকেডর কােছ পৗছল জা ঁভালজা।ঁ বশ উে জনা তখন
সখােন। এনেজালারস স সময় িনেজেদর কেয়কজনেক ন াশনাল গােডর ইউিনফম পিরেয়
ব ািরেকেডর ওপােশ পাঠােনার পিরক নায় ব , ংসা ক িকছ একটা করেব তারা। িকন্ত
সমস া হেয়েছ, যােব পাচঁজেনর একটা গ্ প, অথচ ওেদর হােত আেছ চার সট ইউিনফম, কম
হেয় যাে  এক সট। িক করা যায় ভাবেছ তারা। এই সময় এনেজালারেসর কােছ এেস দাড়ঁাল জাঁ
ভালজা।ঁ

িকছ ণ আেগ বজেমে র মটায় এেস ঢেকেছ ভালজা,ঁ তফােত দািঁড়েয় ওেদর সমস ার
কথা েনেছ। মািরয়াসও িছল তখন সখােন। নীরেব িনেজর ইউিনফম খুেল আেগর চার সেটর
ওপর রাখল ভালজা।ঁ খুিশ হেলা িব বীরা। ‘ ক ভ েলাক?’  করল একজন।

আেরকজন আেবগমাখা কে  জবাব িদল, আমােদর নতন এক বন্ধু ।
থম থেকই িব ত দৃ েত জা ঁভালজােঁক দখিছল মািরয়াস। ‘আিম এেঁক িচিন,’ নীরস গলায়

বলল ও।
আ  হেয় ভালজারঁ িদেক িফরল এনেজালারস। অেনক ধন বাদ, মঁিসেয়। আপনােক

াগতম।
িভড় িকছটা পাতলা হেত েমর এক কােণ হাত-পা বাধঁা ই েপ র জ াভােরর ওপর চাখ

পড়ল ভালজারঁ। িব ত হেলা স। হঠাৎ কেরই বাইের হ- চ বেধ গল,  হেয় গেছ দু’পে র
গালা িল। তড়াক কের উেঠ দাড়ঁাল এনেজালারস। চেলা সবাই। বেল এেগােত িগেয়ও থেম গল
স। ঘুের জ াভারেক দখল।

টিবেলর ওপর একটা িপ ল রেখ বলল স, সবার শেষ য বেরােব এ ম থেক, তার ওপর
াইটার খুিল ওড়ােনার দািয়  থাকল।
তাড়াতািড় তার সামেন এেস দাড়ঁাল জা ঁভালজা।ঁ দািয় টা আমােক িদন দয়া কের।
‘ ঠক আেছ। িনেয় যান এেক, বাইের কাথাও িনেয় শষ কের িদন।’ ছেট বিরেয় গল



এনেজালারস, মািরয়াসও গল িপছন িপছন। ব ািরেকেডর কােছ তখন তমুল লড়াই চলেছ।
হাত বাধঁা জ াভারেক ঠলেত ঠলেত ম থেক বর কের িনেয় এল ভালজা।ঁ বশ অেনকটা

পথ পিরেয় এেস অ কার, িনজন এক রা ায় দাড়ঁ করাল তােক। ‘আমােক িচনেত পেরছ,
জ াভার?’

জবাব দয়ার েয়াজন মেন করল না জ াভার, কারণ থম নজেরই িচেনেছ স জাঁ
ভালজােঁক। ‘চমৎকার এক সুেযাগ এেসেছ তামার িতেশাধ নয়ার।’

নীরেব তার হােতর বাধঁন খুেল িদল ভালজা।ঁ চেল যাও, তিম মু ।
িব ত হওয়ার মানুষ নয় জ াভার, কান ঘটনাই চমক সৃ  করেত পােরিন তার জীবেন।

িকন্ত এই ঘটনায় কবল িব তই নয়, এেকবাের বাক  হেয় গল তার। ফ াল ফ াল কের চেয়
থাকল স জা ঁভালজারঁ িদেক।

‘এখান থেক জ া  িফরেত পারব বেল মেন হয় না,’ বলল ভালজা।ঁ ‘যিদ পার, সাত ন র
হািম আিম লেনর বাসায় এেসা, ফতার করেত পারেব আমােক সখান থেক। আলটমাস
ফেশলেভঁ নােম আিছ আিম ওই বািড়েত।’

দীঘ সময় ধের তােক দখল জ াভার। দােঁত দাতঁ িপেষ বলল, ‘সতক থেকা।’
‘চেল যাও।’
‘িক নাম বলেল, ফেশলেভঁ?  িড ল’ হািম আিম লন?’
‘হ া,ঁ সাত ন র।’
ইত ত ভি েত ঘুের দাড়ঁাল ই েপ র। দু’হাত বুেক বেঁধ অন মন র মত ব ািরেকেডর

িদেক পা বাড়াল। এক সময় আর দখা গল না তােক।
শূেন  ফাকঁা একটা িল কের িফের চলল জা ঁভালজা।ঁ

 
বা েদর ধায়ঁায় ভের আেছ সােঁ ির। ভার হেয় এেসেছ। আবছা আেলায় দখা যাে  পভেমে
ছিড়েয় িছ টেয় পেড় আেছ গাটািবেশক মৃতেদহ। সবার পরেন ন াশনাল গােডর ইউিনফম।
কােছিপেঠই পেড় আেছ তােদর যার যার কা জ ব । ও েলার ওপর চাখ পড়েতই আড়াল থেক
ছেট বিরেয় গল গাভেরাচ। বা েলা সং হ করেত পারেল উপকার হেব িব বীেদর। সামান
দেূরই সরকারী বািহনী স্তত, আমেলই আনল না দুর  িকেশার। যারই চােখ পড়ল দৃশ টা, সই
হায় হায় কের উঠল। িনেজেদর সুরি ত অব ান থেক িব বীেদর কউ কউ চঁিচেয় ডাকল
গাভেরাচেক, িফের আসেত বলল, নল না স। সােথ কের বড় একটা ঝুিড় িনেয় গেছ, ওটার। মেধ
এক এক কের বা  খািল করার কােজ ব ।

ভয়াবহ একটা দৃশ । গােয়র লাম দািঁড়েয় গেছ েত েকর। য কান মুহেূত িল  হেয়
যােব সরকারী বািহনীর তরফ থেক। িকন্ত হেলা না। ধায়ার জেন ই হাক, বা আকার ছাট বেলই
হাক, তখনও চাখ পেড়িন কারও ছেল টর ওপর।

সাত-আটটা বা  খািল কের ফেলেছ গাভেরিছ িনিবে , আর কেয়কটা বািক, এই সময় িলর
শে  কঁেপ উঠল সােঁ ির। কঁেপ উঠল িব বীরাও। লাফ িদল গাভেরাচ বাদেরর মত, যখােন বসা
িছল স এইমা , ঠক সখানটােতই আঘাত করল িল, তেব িনেজেক সিরেয় িনেত পেরেছ স
সময়মত। আবার িল হেলা, হেতই থাকল খািনক িবরিত িদেয়। এবং িতবারই একই কায়দায়,
কখনও েয় পেড়, কখনও লািফেয় সের িগেয়, কখনও বা কান দরজার আড়ােল গা ঢাকা িদেয়
িনেজেক র া কের চলল গাভেরাচ। ওর কা  দেখ যারা িল ছঁড়েছ, তারা পয  হেস খুন। ওিদেক
িব বীরা ােস, িব ািরত চােখ অেপ া করেছ চরম মুহতূ টর। অবেশেষ এল সই মুহতূ, িল
খেয় শূেন  উেঠ গল খুেদ দুর । লু টেয় পড়ল পেথর ওপর। গাভেরাচেক উ ার করেত িগেয়
মািরয়াসও িল খল কপােল।

আেরকটা িল কলার বান চরমার কের িদল তার। ান হারাবার আেগ কােজেতর মুখ
ভেস উঠল মািরয়ােসর চােখর সামেন। এ-ও টর পল স, একই সমেয় ক যন সবল দুই হােত



আকঁেড় ধরল তােক।
 



এগােরা
র া , মৃত ায় মািরয়ােসর অ ান দহটা কােঁধ িনেয় ায় ছেট চেলেছ জা ঁভালজা।ঁ আর এক
মুহতূও িনরাপদ নয় এখােন। মািরয়াস লু টেয় পড়ার সােথ সােথ সবশ  িনেয় িব বীেদর ওপর
ঝািঁপেয় পেড়েছ সরকারী বািহনী, তােদর চতমুখী স ভয়াবহ হামলার তলনা চেল কবল চ
হ ািরেকেনর সােথ, িব ংসী সাইে ােনর সােথ।

থেম কুঠারধারী স াপার বািহনী, তারপর পদািতক বািহনী, ন াশনাল গাড, িমউিনিসপ াল
গাড, সবেশেষ আবারও পদািতক বািহনী, সব বািহনী এক হেয় একেযােগ চ  সাইে ােনর গিতেত
ঝািপেয় পেড়েছ লা সােঁ িরর ব ািরেকেডর ওপর। তােদর আ মেণর মুেখ তেলার মত উেড় গেছ
সম  িতেরাধ, জনতার গগনিবদারী ফরাসী িব ব, ‘ জ াবাদ’ িন থেম গেছ মুহেতর মেধ ।
সরকারী বািহনীর নৃশংস সংহারলীলা দেখ বুক কঁেপ গেছ সবার। তাই পালাে  য যিদেক পাের।

এই ফােঁক মািরয়াসেক িনেয় সয়ের পেড়েছ জা ঁভালজা।ঁ িকন্ত কানিদেক যােব, বুেঝ উঠেত
পারেছ না স। চারিদেক সরকারী ফৗজ। য কান মুহেত, য কান িদক থেক ছেট আসেত পাের
িল, লু টেয় পড়েত পাের জা ঁভালজা।ঁ তার মৃত  অথ মািরয়ােসরও সমাি । িকন্ত স তা হেত িদেত

পাের না। হঠাৎ পেথর ওপেরই দু’ফুট চওড়া, দু’ফুট ল া এক মরেচ পড়া লাহার ঝাঝঁির দেখ
থমেক দাড়াল জা ঁভালজা।ঁ উঁিক িদল, ঝাঝঁিরর ভতর িদেয় ফুট দেশক িনেচ মা ট দখা যাে । এক
হােতর হ াচঁকা টােন ঝাঝঁির তেল ফলল ভালজা,ঁ তারপর িক কের য ভূগেভর সুড়ে  নেম পড়ল
স ছেল টেক িনেয়, খয়াল নই।

জায়গাটা কবেরর মত অ কার এবং িন । চাখ সেয় আসার জেন  কেয়ক মুহতূ অেপ া
করল ভালজা।ঁ দশ বছর আেগর এক রােতর ঘটনা মেন পড়ল, য রােত জ াভােরর তাড়া খেয়
পািলেয়িছল স। স রােত কােজতিছল ভালজারঁ কােধ, আজ কােজেতর িমক, তােক িনেয়ও
পালাে  স। একই রকম স  ভালজা ঁ আজও। সিদন িছল ধরা পড়ার শ া, আর আজ
মািরয়ােসর জীবেনর শ া। খুব তাড়াতািড় িচিকৎসার ব ব া করা দরকার মািরয়ােসর, জােন জাঁ
ভালজা।ঁ

দৃ  সেয় এল িকছ েণর মেধ , পা বাড়াল স প াচেপেচ কাদা আর পািন ঠেল। ভালজারঁ
চারিদেকই দয়াল। ভজা। বাতােস বাটঁকা গ । কানিদেক ল  নই ভালজারঁ, হাটঁেছ তা হাটঁেছই।
একটানা হঁেট এক সময় া  হেয় পড়ল স, কেনা জায়গা দেখ কােঁধর বাঝা আে  কের
নািমেয় রাখল মা টেত, বেস পড়ল ধপ কের। খািনকটা সামেন আেরকটা ম ানেহাল আেছ দেখই
বেসেছ জা ঁ ভালজা,ঁ আেলা আসেছ সখান থেক। অ ান মািরয়ােসর িদেক নজর িদল স।
এত েণও তার ান ফেরিন দেখ িচি ত হেলা।

চহারা ফ াকােস হেয় গেছ ছেল টর। রে  জমাট বেঁধ শ  হেয় আেছ মাথার চল। ঠােটর
কােণ, বুেক, মুেখ, সবখােন র , কালেচ হেয় গেছ িকেয়। কােধর েত সঁেট আেছ শাট। সব
িমিলেয় ভয় র অব া। আে  আে  মািরয়ােসর শাট খুেল ফেল িদল জা ঁভালজা,ঁ িনেজর শাট
িছেড় ব াে জ কের িদল ওর ত েলা।

মািরয়ােসর শােটর পেকেট একটা নাট-বই আর একটা পাউ ট পল ভালজা।ঁ চ  িখেদয়
নািড়ভিড় লেছ তখন, িবনাি ধায় টটা খেয় ফলল স। তারপর নাট-বইটা খুলল। থম পাতায়
িক যন লখা আেছ দখা গল। পড়ল জা ভালজা।ঁ লখা আেছঃ আমার নাম মািরয়াস পতঁমারিস।
আমার মৃতেদহ ঘিঁসেয় জেলনরমঁদ,  দস িফেলস দু ক ালভাির, ন র ৬, মােরই, ঠকানায় পৗ েছ
দেবন।

ঠকানা মুখ  কের ফল জা ঁভালজা।ঁ পেট িকছ পড়ায় গােয় শ ও িফেরেছ। আবার উঠল
স, পা চালাল অ ান দহটা কােঁধ িনেয়। ওপের কত বলা হেলা জানা নই জা ঁ ভালজারঁ,
য চািলেতর মত কবলই সামেন এিগেয় চেলেছ কখনও হাটঁ সমান, কখনও কামর, এমনিক কাধঁ
সমান উঁচ, নাংরা পািন ঠেল। এক কাধঁ অসাড় হেল অন  কােঁধ নয় মািরয়াসেক, তারপর আবার
এক সময় কাধঁ বদল। একটানা সারািদন হাটঁার পর সামেন আধখানা চােঁদর মত আবছা আেলার



আভাস দেখ থেম পড়ল জা ঁভালজা,ঁ খুিশ হেয় উঠল। নদমার গট ওটা। পর েণ ায় দৗেড়র
মত কের এেগাল কাদা-পািন মািড়েয়, ছপাৎ ছলাৎ আওয়াজ তেল।

জায়গামত পৗ েছ হতাশ হেলা স। বর হওয়ার পথই বেট, তেব ব । মাটা গরােদর দরজা পথ
আটেক আেছ জা ঁভালজারঁ, তােত ডবল তালা। তী  হতাশায় অ র ছেয় গল তার। িক করেব এখন
স? চ  রােগ গা েল গল ভালজারঁ, গট ধের সবশ  িদেয় আকঁাল স, এক চল নড়ল না গট।
িক করেব ভেব না পেয় বাইেরর িদেক নজর িদল জা ঁভালজা।ঁ সামেনই িসন নদী, িনজন তট,
অ গামী সূেযর িনে জ আেলা, এইসব দখেত থাকল আনমেন।

চমেক উঠল ভালজা ঁকােঁধ কারও হাত পড়েত। ‘অেধক পেল গট খুেল দব,’ চাপা গলায়
বলল ক যন।

ঘুের তাকাল ভালজা।ঁ আেলা ভালজারঁ িপছেন বেল তার চহারা দখেত পাে  না লাকটা,
বুঝল স। িকন্ত ঠক িবপরীত কারেণ তােক ঠকই দখল ভালজা।ঁ থনারিদেয়র! অবাক হেলা স
লাকটােক দেখ। এ ব াটা এখােন কন? এখান থেক ব েত হেল আমােক অেধক িদেত হেব,
আবার বলল থনারিদেয়র।

‘তার মােন?’
‘তার মােন হে , লাকটােক খুন কের নদীেত ফেল িদেত এেসছ তিম, িকন্ত আটেক

িগেয়ছ। এখন ওর পেকেট িক আেছ বর কেরা, অেধক দাও আমােক। গেটর চািব আেছ আমার
পেকেট, খুেল দব।’

কথা খরচ না কের িনেজর পেকেট হাত নকাল জা ঁভালজা,ঁ এখন তাড়াতািড় বর হওয়া
দরকার এখান থেক, স য উপােয় হাক। পেকেট মািনব াগটা না পেয় মেন পড়ল ভালজারঁ, গত
রােত তাড়াহেড়ার মেধ  পাশাক বদল করার সময় ওটা িনেত মেন িছল না। ওেয়  কােটর পেকেট
একটা লইুস িড’ওর, দুেটা পাচঁ া ঁ মু া, আর পাচঁ-ছয়টা সাউ পাওয়া গল কবল। তা ব হেয়
তােক দখল থনারিদেয়র। ‘মা  এই ক’টা টাকার জেন  খুন করছ তিম!’

এিগেয় এেস মািরয়ােসর পেকট হাতড়ােত  করল স িনেজই, িব াস হয়িন জা ঁভালজারঁ
কথা। কােজর ফােঁক মািরয়ােসর কােটর এক টকেরা লাইিনেঙর কাপড় িছেড় িনল থনারিদেয়র
ভালজারঁ চাখ বািঁচেয়। ভেবেছ, ভিবষ েত মৃত এবং হত াকারী, দুজনেক কখনও যিদ সনা  করেত
হয়, েয়াজন হেত পাের এটা। শষ পয  সব িমিলেয় শ ারঁ মত হেলা। অেধক ভাগাভািগর কথা
ভেল পুেরাটাই িনেজর পেকেট ঢাকাল থনারিদেয়র। খুেল িদল গট। ‘যাও, ভায়া। চেল যাও।’

নীরেব বিরেয় এল জা ঁ ভালজা।ঁ িপছেন গট লেগ গল আবার। নদীর তীের মািরয়াসেক
ইেয় িদল স। আজঁলা ভের পািন এেন িছ টেয় িদল তার মুেখ। চাখ খুলল না স, তেব চােখর পাতা

বারকেয়ক কঁেপ উঠল। মুখ িদেয় িনঃ াস িনল স। হঠাৎ িপছেন কারও উপি িত টর পেয় ঘুের
তাকাল জা ঁভালজা।ঁ ই েপ র জ াভার। িকন্ত অবাক হেলা ভালজা ঁজ াভার তােক িচনেত পােরিন
দেখ। অথচ বুেক হাত বেঁধ তার িদেকই তািকেয় আেছ স। ‘তিম ক?’ শা  গলায় জানেত চাইল
জ াভার।

‘আিম।’
‘আিম ক?’
‘জা ঁভালজা।ঁ’
হােতর ছিড়টা দােঁত কামেড় ধের সামেন ঝঁুকল জ াভার, অথচ মেন হেলা দখেছ না স

ভালজােঁক। দু’হােত তার কাধঁ চেপ ধরল স। ‘তিম এখােন িক করছ? এই লাকটা ক?’
জার কের উেঠ দাড়ঁাল ভালজা।ঁ ‘ই েপ র জ াভার, পািলেয় যাব বেল িনেজর ঠকানা দইিন

আিম তামােক। চাইেল অ াের  করেত পােরা তিম আমােক। িকন্ত তার আেগ এই ছেলটােক ওর
বািড়েত পৗ েছ দয়ার সুেযাগ দাও।’

মািরয়াসেক দখল জ াভার, িচি ত কে  বলল, ব ািরেকেড িছল এই লাকটা গতরােত,
দেখিছ। এেক অন রা মািরয়াস নােম ডাকিছল।



মারা ক জখম হেয়েছ ছেলটা, বলল ভালজা।ঁ
‘ও তা মের গেছ।’
‘না, মেরিন। বেঁচ আেছ এখনও। এেক এর বাসায় পৗ েছ দয়ার সুেযাগ অ ত দাও আমােক।’
নীরেব ওেক দখল জ াভার। ‘ব ািরেকড থেক এত পথ বেয় এেনছ তিম মািরয়াসেক? ঠক

আেছ, চেলা। আিমও যাব।’
বশ রাত হেলা তার নানার বাসায় পৗছেত, সবাই ঘুিমেয় পেড়েছ তত েণ। তেব জ াভােরর

পুিলসী হাকঁ ডােক অ েণই ঘুম ভেঙ গল দােরায়ােনর ছেট এল লাকটা। কেয়ক িমিনেটর মেধ
দৗড়-ঝাপ  হেয় গল স বািড়েত।

ওখান থেক বিরেয় ভাড়া করা ঘাড়ার গািড়েত উঠল জ াভার আর ভালজা।ঁ তামার কােছ
আমার আেরকটা অনুেরাধ আেছ, জ াভার।

‘আবার িক?’ িবর  হেলা ই েপ র।
‘এক িমিনেটর জেন  আমার বাসায় যেত দাও আমােক। তারপর তামার যা ইে  হয় কােরা

আমােক িনেয়।’
কেয়ক মুহতূ নীরব থাকল ই েপ র, তারপর কােচর জানালা নািমেয় াইভারেক উে শ

কের বলল, ‘সাত ন র েদ লা হািম আিম লন চেলা।’
একট পর িনিদ  গিলর সামেনর বড় রা ায় দািঁড়েয় পড়ল গািড়। গিলটা স , ভতের যায় না

ক ািরজ। নেম পড়ল ওরা দু’জন। বাসার সামেন এেস জ াভার বলল, তিম যাও ভতের। আিম
এখােন অেপ া করিছ।

ওপের, িনেজর ঘের চেল এল জা ঁভালজা।ঁ িক ভেব জানালার কােছ িগেয় উঁিক মের বাইের
তাকাল। পরমুহেূত অবাক হেয় গল সামেন কউ নই দেখ। ঝঁুেক পেড় ডাইেন-বােয় তাকাল
ভালজা।ঁ গিলটা যমন স , তমিন দেঘ ও ছাট। এ মাথা থেক ও মাথা পয  িত ট পাে  আেলা
লেছ, অথচ আ য! কাথাও দখেত পল না স লাকটােক।

নই ই েপ র জ াভার। চেল গেছ।
 
ওিদেক জেলনরমঁেদর বািড়েত যথাস ব িনঃশে  মািরয়ােসর িচিকৎসা চলেছ। ঘেরর মেধ
অি রিচে  পায়চাির করেছন তার খালা, ভেয় হাত-পা ঠা া হেয় গেছ তারঁ। বৃ  গহৃকতা ঘুিমেয়
আেছন, তােক দয়া হয়িন খবর। বচারী খালার বুক ফেট যাে , তবু কাদঁেত পারেছন না বাবার কথা
ভেব। কানমেত যিদ টর পেয় যান বাবা, সবনাশ হেয় যােব।

অেনক ণ ধের পরী া-িনরী া কের রায় িদেলন ডা ার, এখনই িকছ বলা স ব নয়, তেব
মেন হয় সু  হেয় উঠেব মািরয়াস। মাথায় কেয়কটা আঘাত লেগেছ, কােঁধর হাড় ভেঙেছ একটা,
হােতও জখম দখা যাে  তেলায়ােরর। পেরর েলা নয়, িচ া মাথার আঘাত িনেয়। আঘাত ম ে
লেগেছ িক না মািরয়ােসর ান ফরার আেগ বাঝ যােব না। তেব, খালােক আ  করেত চাইেলন
ডা ার, আশা করা যায় তমন খারাপ িকছ ঘেটিন।

বড় বড় িতনেট মামবািত েল ছির-কািঁচ িনেয় অপােরশন করার জেন  যখন স্তত হেলন
ডা ার। ঠক তখনই ভতের এেস দাড়ােলন গহৃকতা। ধুম ঘুম চােখ িকছ ণ ঘেরর চারিদেক নজর
বালােলন। ‘িক হে  এখােন?’ সাদা নাইট েস েতর মত দখাে  জেলনরমঁদেক।

মঁিসেয়, ভেয় ভেয় বলল ভৃত  বা । ব ািরেকেড িছেলন মঁিসেয় মািরয়াস। জখম হেয়েছন।
একট আেগ...।

মািরয়ােসর কােছ এেস দাড়ােলন জেলনরমঁদ। চহারা পিরেধয়র মতই ফ াকােস সাদা। িবড়
িবড় কের বলেত লাগেলন, ‘ওের িনঠর! পা জ! ন ার! ওের বদমাশ িব বওয়ালা আমার ওপর
িতেশাধ িনেত িগেয়িছিল? এই িছল তার মেন?’ বলেত বলেত ান হািরেয় ঢেল পড়েলন বৃ

বুেজায়া।
 

 দ লা হািম আিম লন থেক ধীর পােয় বিরেয় এল ই েপ র জ াভার। িচ ার ভাের মাথা নুেয়



আেছ। বাহা  বছেরর দাদ  তাপশালী, প ািরস আ ারওয়াে র াস জ াভােরর জীবেন এই
থম মাথা িনচ কের হাটঁা। দুহাত িপছেন বাধা। এটাও জীবেন থম।

শট কাট পেথ িসেনর িদেক চেলেছ স। কায়াই দস ওেমস হেয় ি িভ পৗছল, তারপর থেম
দাড়ঁাল এেস প  নাটর ডেমর কােণ, স ড শেতল পুিলশ পাে র সামান  দেূর। এখান থেক
িসেনর এক মাথা চেল গেছ প  নাটর ডম আর প  অ চে র মেধ  িদেয়, অন  মাথা গেছ
কায়াই দ লা মিগেসির ও কায়াই অ  ি য়ােসর মেধ  িদেয়।

বােঁধর প ারােপেট দু’কনুই চািপেয় দাড়ঁাল আনমনা জ াভার। ভতের বড় ধরেনর এক
তালপাড় চলেছ তার। ম ে র য অংশ এত বছর অে র মত তােক িদেয় দািয়  পালন কিরেয়
িনেয়েছ, সখােন সব কমন ঘালােট মেন হে  এ মুহেূত, তার অভাব দখা িদেয়েছ সখােন।
িবেবক নােমর এক অপদাথ দুবল কের ফেলেছ জ াভােরর দািয় েবাধেক। িনেজর কােছই তােক
অসহায় কের তেলেছ। য কারেণ জা ঁভালজারঁ মত ঘণৃ  এক অপরাধীেক হােতর মুেঠায় পেয়ও
ছেড় িদেয় আসেত হেয়েছ আজ জ াভারেক, পািলেয় আসেত হেয়েছ। চােরর মত।

জীবেন একটাই মা  সরল- সাজা রা া িছল সামেন, সখােন আজ হঠাৎ দুেটা রা া দখেত
 কেরেছ ই েপ র জ াভার। তাও আবার কান িমল নই দুেটােত। এখন? কান পেথ এেগােব

স? িক করেব? দুেটা পেথর শেষই য অতল গ র দখেত পাে  জ াভার, িক কের িনেজেক র া
করেব স তার হাত থেক? য অপদাথটার কােছ তােক হার মানেত হেলা, সটা িক সমাজ, আইন,
িবচােরর থেকও বড়? এতই তার মতা?

মাথা ঝাকঁাল জ াভার, এসব কী ভয়ানক িচ া ঢকল তার মেন? এক জঘন  অপরাধীর িত
দরদ? া? কানটা বড়? কাল রােত হােত পেয়ও তােক হত া করল না কন জা ঁভালজা?ঁ কন
িতেশাধ িনল না? কন তােক এই য ণায় ফলল? িতেশাধ িনেল তা বেঁচ যত স, জীবেন আর

কখনও জ াভােরর তাড়া খেত হত না। একমা  জ াভারই জােন তার বতমান পিরচয়, অতএব
তােক পথ থেক সিরেয় দয়াই িক ভাল িছল না ভালজারঁ? কন স তার াণ িভে  িদল? একজন
অপরাধীর অ র িক কের এত বড় হয়? জ াভােরর চােখর সামেন জা ঁভালজারঁ চহারা ভেস উঠল।
পর েণ তার পােশই দখা গল দশ বছর আেগর ফাদার ম ােডিলনেক। একট একট কের থমটার
মেধ  িবলীন হেয় গল ি তীয়টা, দুেটা িমেলিমেশ একাকার হেয় গল। কী আ য!

হ ঈ র! এ কী হেলা? িক কের এই ে র হাত থেক মু  িমলেব আমার? এ কী ক ঠন
পরী ায় ফলেল তিম আমােক? িক করব আিম এখন, ফতার করব অপরাধী জা ঁভালজােঁক?
িকন্ত ওর ভতের য মহৎ াণ ফাদার ম ােডিলনও আেছন, তার িক হেব? িনেজর পেরায়া না কের
য চ া মািধউেক বাচঁাবার জেন  ছেট িগেয়িছল অ ারােস, সই িবশাল দেয়র অিধকারী মানুষ টর
িক হেব? িক হেব তার াণ িভ া দানকারীর?

মুখ নািমেয় িনেচর কল কল ছল ছল আওয়াজ নল িকছ ণ অন মন  জ াভার। দুর
বেগ ছেট চেলেছ িসন, ােতর চ  টােন এখােন ওখােন অসংখ  ঘূিণর সৃ  হেয়েছ তার কােলা
বুেক। অদৃশ  কান হােতর কারসা জেত দত াকার সু্ র মত কাথাও প াচ খাে  তারা, কাথাও
প াচ খুলেছ। কু  সােপর মত অনরত মাচড় খাে  িসন, ফুসেছ। আওয়াজই কবল নেত পাে
জ াভার, অ কার বেল দখেত পাে  না িকছ।

অেনক, অেনক ণ পর মনি র করল স। থম যটা করা উিচত, সটা করা তার পে  স ব
নয়। হেবও না আর। তেব ি তীয় পথ খালা আেছ সামেন, স পেথই যােব ই েপ র জ াভার। সই
ভাল হেব। আজেকর ব থতার এই ািনর হাত থেক মু  অ ত পােব স।

ঠা া হীম বাতােস একবার িশউের উঠল জ াভার। টিপ খুেল প ারােপেটর ওপর রাখল, তারপর
আচমকা ঝািঁপেয় পড়ল পািনেত। খল খল শে  বুক পেত হণ করল তােক দুর  িসন, ঢেক িদল
জ াভােরর সম  ািন।
 
একট একট কের সের উঠেত লাগল মািরয়াস। মাথার চাটটা ভাগাল খুব। অসু  নািতর পােশ



সারা ণ বেস থােকন জেলনরমঁদ। ওিদেক রাজ িবেকেল ধপধেপ সাদা চলওয়ালা এক ভ েলাক
আেসন, কান কানিদন দু’বারও আেসন িতিন। অবশ  ভতের আেসন না, দােরায়ােনর কােছ
মািরয়ােসর খাজঁ নন, তারপর যাওয়ার সময় িতিদন বড় এক প ােকট ব াে েজর কাপড় িদেয়
যান। পুেরা চার মাস পর ডা ার ঘাষণা করেলন িবপদ কেট গেছ মািরয়ােসর। তেব আরও দু’মাস
তােক পূণ িব ােম থাকেত হেব।

এই সময় একিদন ভেয় ভেয় কােজর স  তলল ও নানার সামেন। তােক অবাক কের হেস
উঠেলন বৃ । ‘ ভেবিছেল আিম আবার না বলব, আর অমিন তিম রেগেমেগ লাফ িদেয় রা ায় িগেয়
পড়েব, তাই তা? উঁহ! স ট আর হে  না, ডায়া। আেগ দয়া কের সের ওেঠা, তারপর কােজেতর
সােথই িবেয় হেব তামার। তিম সুখী হেব, এই বুেড়ারও হাড় জেুড়ােব।’
 



বােরা
মািরয়াস- কােজেতর িবেয়র কথাবাতা এখনই সের ফলা ভাল, ভাবেলন একিদন বৃ  বুেজায়া।
এখন ায় রাজই মািরয়াসেক দখেত আেস কােজত, জা ঁভালজা ঁ থােক সােথ। তেব য েম
মািরয়াস থােক, স েম ঢােক না ভালজা,ঁ বঠকখানায় বেস থােক। সা াৎ শেষ কােজতেক
িনেয় বাসায় ফের।

সুেযাগ বুেঝ একিদন ভালজারঁ কােছ কােজতেক নাত বৗ কের ঘের আনার আনু ািনক
াব িদেলন জেলনরমঁদ। একটও দির না কের সায় িদল জা ঁভালজা।ঁ াবটা সিদনই আসেব

জানত যন স। স িত জািনেয় সে  আনা হালকা সবুজ একটা ছাতাপড়া কাগেজর মাড়ক
টিবেল রাখল। সবাই ভাবল হয়েতা বই-টই হেব। ‘মাদােমায়ােজল ইউে িসর ায় ছয় লাখ া ঁ
গ ত িছল এতবছর আমার কােছ,’ বলল জা ভালজা।ঁ ‘আজ থেক এ টাকা মািরয়াস আর
কােজত, দুজেনর।’

চমেক উঠেলন বৃ , িক বলেলন, ‘ছয়েশা হাজার া?ঁ’
হ া।ঁ অ  িকছ কম আেছ, যােলা হাজােরর মত।
িব েয়র ঘার কাটেতই চায় না গহৃকতার। হতভে র মত ভালজারঁ িদেক তািকেয় বলেলন, ‘তা,

মাদােমায়ােজল ইউে িস ক?’
‘আিম, মৃদু কে  বলল কােজত।
‘এত টাকা...!’
সবাইেক ‘আসল’ ঘটনা জানাল জা ঁ ভালজা।ঁ এতিদন তারা, এমনিক কােজতও জানত

আল টমাস ফেশলেভঁ তার বাবা। িকন্ত আজ জানল তা সিত  নয়। আসেল স তার িতপালক।
কােজেতর দরূ স েকর আ ীয় হয় স কবল। তার বাবা, একই বংেশর লাক, আলটমাস থেক
বয়েস অেনক বড় এবং িতিন মারা গেছন। িতিনই কােজেতর জেন  এ টাকা আলটমাস
ফেশলেভঁর কােছ গ ত রেখ িগেয়িছেলন।

অন  কান সময় যিদ সত টা জানত কােজত, দুঃেখ হয়েতা বুক ফেট যত তার। িকন্ত
জানল জীবেনর এমন এক আন ঘন মুহেূত, যখন ব াপারটা তমন রখাপাত করল না মেন। স
তখন মািরয়াস আর ভিবষ ৎ িনেয় মশ ল। এক বৃ  ভালমানুেষর বদেল মেনর মানুষেক
জীবনস ী িহেসেব পেত যাে  তখন কােজত, কােজই সহজভােবই িনল স ব াপারটােক। তেব
ভালজােঁক বাবা ডােক স আেগর মতই। এিদেক মািরয়াস ভালজােঁক দেখ আর কী যন ভােব।
ভােব, সই ভয়াবহ রােত এই লাক টেকই িক দেখেছ স সােঁ ির চ ের? পেরাপকারী, নীরব
মানুষ ট স েক নানা  জােগ মেন, িকন্ত সরাসির িকছ জে স করেত ভরসা হয় না।

তবু একিদন সাহস কের বেলই বসল মািরয়াস, ‘  দ লা সােঁ ির চেনন িন ই, মঁিসেয়?’
‘না,’ সহজ কে  জবাব দয় জা ঁভালজা।ঁ
আমারই ভল তাহেল, ভেবেছ মািরয়াস। হয়েতা এরঁই মত আর কাউেক দেখেছ স

ব ািরেকেড। ‘৩৩ সােলর ১৬ য়াির িবেয়র িদন ঠক হেয়েছ ওেদর। তার আেগই কেয়কটা কাজ
সের নয়ার তািগদ অনুভব করল মািরয়াস। অ ত দুজেনর কােছ ঋণী স, তােদর িত কৃত ,
বাবার িদক, িনেজর িদক, দুিদক থেকই। একজন থনারিদেয়র। যত ম  লাকই হাক স, তােক
সাহায  করার িনেদশ আেছ বাবার। আেরকজন সই অ াত মানুষ ট, য ওেক ায় মৃত অব ায়
এখােন পৗ েছ িদেয় িগেয়িছল। খুেঁজ বর করেত হেব তােদর।

অেনক অনুস ান শেষ জানা গল, থনারিদেয়র প ী জেল থাকেত মারা গেছ।
থনারিদেয়র তার আেগই পািলেয় িগেয়িছল। স আর ছাট মেয় আেজলমা বেঁচ আেছ এখনও,
তেব কাথায় আেছ। তারা কউ জােন না। ি তীয়জন স েক জানা গল, এক ঘাড়ার গািড় চালক
৬ জনু সে র অেনক আেগ থেকই এক পুিলশ অিফসােরর িনেদেশ সা-ঁ জ-িল- জ জ ট বােঁধ
অেপ া করিছল ক ািরজ িনেয়। সে র সময় ওখানকার া  সুয় ার নদমার লাহার গট খুেল এক
লাক বিরেয় আেস, তার কােঁধ একটা লাশ িছল। লাকটােক সই অিফসার ফতার কের, তারপর



তােক আর লাশটা িনেয় মােরইর  দস িফেলস দু ক ালভািরেত যায়। সখােন ৬ ন র বািড়েত
লাশটা পৗ েছ িদেয় তােক হািম আিম লেন যেত বেল অিফসার, আসামী ট তখন তার সােথ িছল।
শষ পয  যায়িন অবশ  তারা, বড় রা ায়, বড় রা ায়, আকাইেভর সামেন ভাড়া িম টেয় তােক
িবেদয় কের দয় অিফসার। তার ব ব  জবর ধাধায় ফেল িদল মািরয়াসেক।

‘আসামী লাকটা দখেত কমন িছল?’ জানেত চেয়েছ মািরয়াস।
‘বলেত পারব না, মঁিসেয়,’ বেলেছ ক ািরজ চালক। অ কাের তােক দখেত পাইিন ভাল কের।
একই  বািড়র লাকজনেকও কেরেছ ও। কবল দােরায়ানই যা এক নজর দেখেছ তােক।

তার মেত মানুষটা িছল ভয় র চহারার।
নানান আ াজ-অনুমান ঘুরপাক খেত থাকল মািরয়ােসর মাথায়। িল খেয় সােঁ ির চ ের

পেড় িগেয়িছল স, ওখান থেক সা-ঁ জ-িল- জ পয  িক কের এল তার অ ান দহটা? কউ বেয়
এেনিছল? িক কের, কােঁধ কের? নদমা িদেয়? সই অিফসারটাই বা িক কের িন ত িছল য ও পেথ
কউ আসেব? কন ওখােন বেস িছল স? িনেজর পিরেধয় যা িছল, সই র  মাখা কাট-প া
ইত ািদ ঘেঁট দেখেছ স, যিদ কান সূ  িমেল যায়, সই আশায়। কবল কােটর ভতেরর লাইিনং
খািনকটা নই চােখ পেড়েছ মািরয়ােসর, আর িকছ না।

একিদন িবেকেল কােজত আর মঁিসেয় ফেশলেভঁেক তার অনুস ােনর ব াপারটা জানল
মািরয়াস। ভাবেলশহীন চহারা কের ওর ব ব  েন গল জা ঁভালজা,ঁ কান ম ব  করল না।
ব াপারটা িব ত করল ওেক। ‘ওহ! যিদ কােজেতর টাকা েলা আমার হত...’

‘ও টাকা তা তামােদরই,’ বাধা িদল ভালজা।ঁ
খয়াল করল না মািরয়াস। েয়াজন হেল সব খরচ করতাম আিম এই মানুষ টেক খুেঁজ বর

করার জেন ।
 
িনিদ  িদেন িবেয় হেয় গল মািরয়াস- কােজেতর।

অনু ান সের িগজা থেক সবাই িফের এল মািরয়াসেদর বািড়েত। জা ঁভালজা ঁবসল মেনারম
সাজােনা বঠকখানায়। িকছটা িবমষ লাগেছ তােক, ফ াকােস। অন মন । িবেয় সের ফরার পেথ
থনারিদেয়েরর মুেখামুিখ পেড় িগেয়িছল জা ঁভালজা।ঁ তােক তা দেখেছই স, বর কেনেকও ভাল
কের পযেব ণ কেরেছ। আবার কান ষড়যে র জাল বােন শয়তানটা, সই দু ায় আেছ স।
তাছাড়া কেয়কিদন আেগ িকভােব যন ডান হােতর বুেড়া আঙল থতেল গেছ ভালজারঁ। এ িনেয়
অবশ  কাউেক মাথা ঘামােত দয়িন স, এমনিক কােজতেকও না। আঘাতটা দখেত পয  দয়িন
তােক। ব াে জ করা আঙেলর জেন  িবেয়র কাগজপে  সই করেত পােরিন জা ঁভালজা।ঁ ডান হাত
িসেঙ ঝুলেছ, তাই এমনিক কেন স দােনর কাজও করা স ব হয়িন মঁিসেয় আলটমাস
ফেশলেভঁর পে । তারঁ হেয় বৃ  জেলনরমঁদ কেরেছন স সব। সটাও হয়ত এর এক কারণ।

অবশ  ইউে িসর পাচঁ লাখ চরািশ হাজার া ঁহ া েরর আইনগত সমাধান তার আেগই কের
রেখিছল জা ঁভালজা।ঁ এক সময় ময়র িছল স এক শহেরর, ওসব কােজর প িত ভালই জানা।
একটা দীঘ াস ত াগ কের বা েব িফের এল ভালজা।ঁ পােশর ঘের িডনােরর তাড়েজাড় চলেছ।
লাকজেনর ব  ছাটাছ ট, গ -হািসর হে ােড় বািড় সরগরম। পদা সিরেয় এ ঘের এেস ঢকল
কােজত। বাবেক দেখ হাসল স। দু’হােত িবেয়র ধপধেপ সাদা গাউন দুিলেয় বলল, বাবা,
তিম খুিশ হেয়ছ?

হ া,ঁ মা। িন ই খুিশ হেয়িছ।
তাহেল হাসছ না কন? হােসা! হাসল ঐ ভালজা।ঁ
একট পর খাবার ঘের ডাক পড়ল। সবাই এল। এল না কবল জা ঁভালজা।ঁ খাজঁ পড়ল মঁিসেয়

ফেশলেভঁর, কাথায় গেলন িতিন? এক ভৃত  জানাল, মঁিসেয়র হােতর ব থা হঠাৎ বেড় যাওয়ায়
বসেত পারিছেলন না িতিন। বাসায় চেল গেছন। যাওয়ার আেগ তােক বেল গেছন, স যন মঁিসেয়
জেলনরমঁদেক ব াপারটা জািনেয় তার হেয় মা চেয় নয়। কাল আসেবন িতিন। থেম মন



খািনকটা খারাপ লাগল কােজেতর, তেব পাচঁ িমিনেটর মেধ  ভেল গল স বাবার অভাব। ি য়তম
মািরয়াস অভ াগতেদর সােথ খাওয়া গে  মেত উঠল। এক সময় সবাই ভেল গল মঁিসেয়
ফেশলেভঁর কথা।

ওিদেক ধীর পােয় বাসায় িফের এল জা ঁভালজা।ঁ মামবািত েল দাতলায় উেঠ এল। খা খা
করেছ শূন  বািড়। কােজেতর েম এেস ঢকল স। চাদর নই আজ এ ঘেরর িবছানায়, ঝলমেল
ঝালরওয়ালা কভারও নই বািলেশ-সব ন াড়া। এই িবছানায় কানিদন আর ঘুমােব না তার কােজত।
এ ঘের ওর যা িছল, সব সিরেয় ফলা হেয়েছ। সব েলা ােজেটর পা া হা ঁকের খালা, িকছ নই
ভতের। ও েলা ব  করল জা ঁভালজা।ঁ চেল এল িনেজর ঘের। বািতটা রাখল টিবেলর ওপর।

িবছানায় বেস মাথার িদেকর ক াে ল া  থেক একটা চামড়ার ব াগ নামাল। ব াগটা তালা
মারা। পেকট থেক চািব বর কের তালা খুলল ভালজা।ঁ চািবটা সব সময় িনেজর পেকেট রােখ স,
ব াগটাও। কাউেক দয় না স ও দুেটা। কাউেকই না। গত বছর যখন হঠাৎ কের এ বািড়েত চেল
আসেত হেল, হাজার হেড়াহিড়র মেধ ও ব াগটা আনেত ভল হয়িন জা ঁভালজারঁ। কনেভে  থাকেত
ফেশলেভঁর সাহােয  এটা জাগাড় কেরিছল স, তখন থেকই ব াগটা তার িত মুহেূতর স ী।

কখনই কারও হােত দয়িন ভালজা ঁওটা। যখন যখােন যায়, িনেজর সােথই রােখ। কখনও
কখনও অবাক হেয় ব াগটা দখত কােজত, ভেব পত না বাবা সব সময় ওটা কন আগেল রােখ।
িক আেছ ওর মেধ ? মােঝমেধ  ঠা া করত স। বলত, ‘ তামার ওই অিবে দ  অ টােক আমার খুব
িহংেস হয়, বাবা! ওটােক তিম আমার চাইেত বিশ ভালবাস।’

ব াগটা খুলল জা ঁ ভালজা।ঁ ভতর থেক একটা একটা কের বর কের আনল কােজেতর
ছাটেবলার অেনক েলা স, একেজাড়া ছা  জেুতা, মাজা, াফ ইত ািদ। সব িবছানায় সা জেয়
রাখল স। তারপর অপলক চেয় থাকল, িত টর ওপর িদেয় ঘুের বড়ােত লাগল ভালজারঁ দৃ ।
ও েলার মেধ  দশ বছর আেগ ছা  কােজতেক দখেত পাে  স। সই অপ প, পুতেলর মত
সু র, মায়াভৱা কােজতেক। সারািদন য একটা খলনা পুতল কােল িনেয় ঘুের বড়াত— য
কখনও জা ঁভালজারঁ হাত ধের ঘুের বড়াত, কখনও বা কােঁধ চেড়। া  হেল কােধ মাথা রেখ
ঘুিমেয় পড়ত। এখনও এসেবর সােথ সই কােজেতর গােয়র িম  গ  লেগ আেছ।

জা ঁভালজারঁ সই কােজত আজ অেন র হেয় গেছ, ওর ওপর আর কান অিধকার নই তার।
গেছ যাক, না হয় নাই থাকল অিধকার। তার ছা  কােজত তা আেছ এ েলার মেধ , ভালজারঁ
বুেকর মেধ । এই তা কােজেতর িম  গ  পাে  স, এই তা তার ছা  দু ট নরম হােতর ছায়ঁা
পাে । এই তা তার কােজত, ধুই জা ঁভালজারঁ কােজত। ও েলা সব এক জায়গায় দলা করল
স, মুখ জল ওর মেধ । পাগেলর মত চমু খেত লাগল—পাথর দয় বাবা কা ায় ভেঙ পড়ল জাঁ
ভালজারঁ।

ও েলা বুেক িনেয় সারারাত একভােব পেড় থাকল স। দীঘ বােরা ঘ া। ফব্ য়ািরর চ
শীেত দহ জেম বরফ হেয় গল জা ঁভালজারঁ, তবু নড়ল না। নীরেব পেড় থাকল মড়ার মত, আর
ভাবল। িক এত ভাবল স-ই কবল জােন।
 
পরিদন একট বলা কের মািরয়াসেদর বািড়েত এল জা ঁভালজাজঁ। গতরােতর আন  উৎসেবর পর
বসার ঘরটা আজ িব  যু ে ে র মত লাগেছ, সেব গাছগাছ  হেয়েছ। ওখােনই এক কােণ
বসল স, এক ভৃত েক িদেয় খবর পাঠাল মািরয়াসেক। তেব িনেজর নাম জানােত িনেষধ করল
তােক। বলল, ‘মঁিসেয় ব ারনেক বলের এক লাক দখা করেত চায় তার সােথ।’

মঁিসেয় ফেশলেভঁর মুেখ এমন অদ্ভত কথা েন লাকটা অবাক হেলও কাজটা তার
িনেদশমতই করল। একট পর ওপর থেক নামল মািরয়াস, ভালজােঁক দেখ যমন অবাক হেলা,
খুিশও হেলা তমিন। ‘আের! বাবা, আপিন! অথচ বা  ব াটা িগেয় বেল িক না...িকন্ত, বাবা, মােট
সােড় বােরাটা বােজ। কােজেতর ঘুম ভােঙিন এখনও। আপিন আসায় খুব খুিশ হেয়িছ আিম। কাল
এভােব চেল গেলন, খুব খারাপ লেগেছ আমােদর বাবা। জােনন, আপনােক িনেয় আমরা দুজন



অেনক গ  কেরিছ কাল। কােজত আপনােক খুব ভালবােস, বাবা। চ  ভালবােস। আজ থেক
আমােদর সােথ থাকেবন আপিন। এই বািড়েত। ও হ া,ঁ আপনার আঙেলর ব থা এখন কমন, বাবা?’

‘মঁিসেয়,’ বলল জা ঁভালজা।ঁ ‘ তামােক িবেশষ একটা কথা বলেত এেসিছ আিম আজ। িবষয়টা
খুবই জ রী।’

তার গলা েন িব ত হেলা মািরয়াস, ভাল কের তাকাল ভালজারঁ িদেক। তখনই খয়াল হেলা
মুখ কেনা লাগেছ মানুষটার, চাখ দুেটাও লাল। ‘িক কথা, বাবা?’

‘আঙেল িকছই হয়িন আমার। আিম িমেথ  বেলিছলাম তামােদর সবাইেক।’ একটােন িসং
খুেল ফলল ভালজা।ঁ খুেল ফলল ব াে জও। অ ত আঙলটা দখাল মািরয়াসেক।

‘ সিক! অবাক হেলা মািরয়াস। িক বলেছন, বাবা?’
‘হ া,ঁ মঁিসেয়। িমেথ  পিরচয় িদেয় কােজতেক স দান করেত মন চায়িন আমার, তাই হােত

ব থা পাওয়ার ভান কেরিছ আিম।
‘িমেথ  পিরচয়?’
‘হ া,ঁ’ মৃদু গলায় বলল জা ঁভালজা।ঁ আমার সিত  পিরচয় তামরা জােনা না। কউ জােন না।

সটা জানাব বেলই এেসিছ আিম আজ। আিম এক দ  খাটা কেয়দী, গ ািল ভ। জা ঁভালজাঁ
আমার নাম।

চমেক উঠল মািরয়াস। এ-এসব িক বলেছন আপিন, ‘বাবা?’
যা সিত , তাই বলিছ, দৃঢ় কে  বলল ভালজা।ঁ ‘উিনশ বছর দ  খেটিছ আিম, জাহােজর দাড়ঁ

টেনিছ। এ মুহেূতও আমার মাথার ওপর যাব ীবন দে র বাঝ রেয়েছ, আ পিরচয় গাপন কের
গত দশ বছর ধের...’

দাড়ান দাড়ঁান। আপিন য মাথা িলেয় ফলেলন আমার।
‘আমার কথা েলা মন িদেয় শান, মঁিসেয়। একিদন পেটর ালা সইেত না পের ট চির

কেরিছলাম, তার সাজাও পেয়িছ। আর আজ অেন র নাম চির কের িদন কাটােত হে । িকন্ত এই
িনত  ব না আর সইেত পারিছ না। এর হাত থেক মু  চাই আিম। য জেন  তামােক সম
িকছ জানােত চাই। দয়া কের বলেত দাও আমােক।’

অেনক ণ ধের ভালজােঁক দখল মািরয়াস। তারপর মাথা দালাল, ‘ বশ, বলনু।’
িনচ কে  িনেজর জীবেনর সম  ঘটনা বলেত  করল ভাল। িনেজর ম ােডিলন পিরচয় িক

ভেবেচেপ গল স, আর সম  বেল গল গড়গড় কের। সবেশেষ বলল, এসব তামােক না বলেলও
পারতাম আিম, মঁিসেয়। িকন্ত িনেজর কােছ সৎ থাকেত চাই আিম এখন থেক, িনত  অপমােনর
হাত থেক র া করেত চাই িনেজেক। তাই িবেবেকর তাড়নায় বাধ  হেয়িছ তামােক সব জানােত।
জীবেনর বািক িদন েলা অ ত িনেজর কােছ আ স ান বজায় রেখ বাচেত চাই আিম।’

কােছ এেস ভালজারঁ হাত ধরল মািরয়াস। পাথেরর মত ঠা া তার দুহাত, ােণর সাড়া নই।
‘ বচারী কােজত!’ িফস িফস কের বলল স। যিদ এসব জানেত পাের...’

‘ওেক এসেবর িকছ বােলা না তিম, মঁিসেয়, অনুনয় করল জা ঁভালজা।ঁ কােজত আমার কউ
নয় ঠকই, তবু স-ই আমার সব। তামােক তা বললাম, বাবা, বাপ-মা-হারা মেয় টেক বড় করার
ােথই এত বছর আ েগাপন কের থাকেত হেয়েছ আমােক। ও আমােক ভীষণ ভালবােস, া

কের। এসব নেল ও খুব ক  পােব। তিম আমােক কথা দাও, িকছ বলেব না...’
‘আপিন শা  হান, ি র হান। বলব না আিম কােজতেক।’
িকছ সময় নীরব থেক মুখ তলল জা ঁভালজা।ঁ ি ধা ে র মত ভাঙা গলায় বলল, সব শানার

পর...এখন...তিম িক মেন কেরা, কােজেতর সােথ আমার দখা করেত আসা ঠক হেব?
‘আপনার আর না আসাই ভাল, শীতল কে  বলল মািরয়াস। ‘আমার মেন হয় সটাই ভাল

হেব।’
থমেক গল জা ঁভালজা।ঁ বদনা কাতর দু’ চােখ মািরয়ােসর মুেখর িদেক তািকেয় িক যন

খুজঁল হেন  হেয়। তারপর ধীের ধীের উঠল। দুেচােখর কাণ িচক িচক করেছ। িবড় িবড় কের যন



িনেজেকই শানল স, বশ, বাবা। আর আসব না তাহেল।
জড়ােনা পা ফেল কেয়ক কদম এেগাল ভালজা।ঁ িক মেন কের থামল, ঘুের এিগেয় এল।

‘িনেজর কােছ আ স ান বজায় রাখার জেন ই জীবেনর সম  গাপন কথা তামােক বেলিছ,
বাবা। না বলেলও পারতাম, কউ িকছ জানত না।’ গলা ধের এল জা ঁভালজারঁ। বাবা, কােজত ছাড়া
পিৃথবীেত আর কউ নই আমার। দশটা বছর কােলিপেঠ কের ওেক আিম বড় কেরিছ। আজ যিদ
হঠাৎ কের...তিম যিদ অপরাধ না নাও, রাজ একবার কের মেয়টােক ধু দেখ যাব। এেস। খুব
বিশ আসব না, বিশ ণ থাকবও না। তিম যমন বলেব, তমিন হেব। তিম অনুমিত িদেল সে র
সময় আসেত পাির। তামােদর য বজেম  ম আেছ, সখােন বেস কােজেতর সােথ িকছ ণ
কথা বেল চেল যাব। তাছাড়া হঠাৎ যিদ আসা ব  কের দই আিম, লােক নানান সে হও করেব।

‘ বশ,’ সবিদক ভেবিচে  রা জ হেলা মািরয়াস। তাই আসেবন। ‘ কােজত আপনার অেপ ায়
থাকেব।’

‘ধন বাদ, মঁিসেয় ব ারন। তামার অেনক দয়া।’
পরিদন সে য় এল জা ঁভালজা।ঁ তার কথামত বজেমে র অ কার, স াতেসঁেত এক েম

বসার ব ব া করা হেয়েছ ওেদর দুজেনর। দুেটা আমেচয়ার ছাড়া িকছ নই সখােন। ফায়ারে েসর
সামেন রাখা আেছ চয়ার দুেটা। আ েন তমন তজ নই, ঠা া হেয় আেছ ঘরটা। গত রােতও ঘুম
হয়িন, তাই খুব া  আজ জা ভিলজা, চয়াের বেস চাখ মুেদ ঝম মের থাকল স। কখন বা  ঘের
আেলা রেখ গেছ টর পায়িন।

একট পর বাবােক চমেক দয়ার জেন  িনঃশে  ঘুের ঢকল কােজত, এেস দাড়ঁাল ভালজারঁ
িপছেন। ব াপারটা ঠকই টর পল স, ঘুের তাকাল। অপ প সােজ সেজেছ আজ কােজেত—
িবেয়র পর এই থম দখা দুজেনর। চাখােচািখ হেত হাসল কােজত, তারপর বলল, ‘বাবা, মািরয়াস
বলল তিম নািক ইে  কেরই এই হত াড়া েম কসেত চেয়ছ? কন? এই জঘন  মটা কান
বসার জায়গা হেলা?’

‘ দেখা, মাদাম, তিম তা জােনাই...’
মাদাম! িব ত হেলা কােজেত।
তার মােন?
ওর িদেক তািকেয় কমন এক হািস িদল জা ঁভালজা।ঁ তিম মাদাম হেত চেয়িছেল, মা। এখন

তা হেয়ছ মাদাম।
‘িকন্ত তামার কােছ নই, বাবা। আিম এখনও তামার কােজতই আিছ। একটা সিত  কথা

বেলা তা, বাবা, তিম িক আমার এ িবেয়েত খুিশ হওিন?’
মুহেূতর জেন  ফ াকােস হেয় গল জা ঁভালজা,ঁ কথা আটেক গল। খািনকপর সামেল িনেয়

িবড় িবড় কের বলল, ‘ তামােক সুখী করাই আমার জীবেনর একমা  ল  িছল। এখন তিম সুখী,
তাহেল আিম কন খুিশ হব না, কােজত?’

‘এই তা!’ আনে  ভালজারঁ িপেঠর ওপর চেড় বসার জাগাড় করল কােজত। ‘এই তা
কােজত ডেকছ তিম, বাবা!’

ওেক সামেন িনেয় এল ভালজা,ঁ ব  হেয় জিড়েয় ধরল বুেক। দৃ  ঝাপসা হেয় গেছ। হঠাৎ
িক হেলা ক জােন, তাড়াতািড় কােজতেক ছেড় হ ােঁটর িদেক হাত বাড়ালেস। ‘িক হেলা, বাবা?’

আজ চিল। তিম নতন বউ, বািড়র সবাই তামার জেন  অেপ া করেছ িন ই। ধীর পদে েপ
বিরেয় গল জা ঁভালজা।ঁ অবাক চােখ তার গমনপেথর িদেক তািকেয় থাকল কােজত।

পরিদন একই সময় এল স। তােক আজ কান  করল না মেয় ট। কান অিভেযাগ-
অনুেযাগ িকছই করল না। চপ কের থাকল ায় সারা ণ। একাই বক বক করল ভালজা,ঁ তারপর
চেল গল। িফের যাওয়ার মুহতূ থেক আবার পরিদেনর িনিদ  ণ টর তী ায় থােক স। িনয়িমত
আেস, কােজেতর সােথ নানা কথা বেল, অতীত জীবেনর গ  কের। ায় িদনই নীরেব েন যায়
কােজেত। আর ওিদেক মািরয়াস, জা ঁভালজা ঁআসার সময় হেল রাজই বাইের িকছ না িকছ কাজ



তার থােকই, কােজই দখা হয় না দুজেনর।
এইভােব বশ িকছিদন কাটল। হঠাৎ কেরই একিদন ধা াটা খল ভালজা।ঁ িনিদ  সমেয় এেস

নল মাদাম নই। মািরয়ােসর সােথ পােক বড়ােত গেছন। এক ঘ া অেপ া করার পরও যখন
ওরা িফরল না, চেল এল জা ঁভালজা।ঁ পরিদন বাসায় পাওয়া গল কােজতেক। তেব আেগরিদন য
স িছল না, বাবা এেস তার জেন  অেনক ণ বেস থেক িফের গেছ, তা িনেয় দুঃখ কাশ দেূর
থাক, স টাই তলল না স। তারওপর সিদন কােজেতর কথায় ধের ফলল ভালজা,ঁ তার দয়া
টাকা স েক মািরয়ােসর মেন সে হ জেগেছ। ও েলা স খরচ করেত চায় না। সিদন অেনক
বদনা িনেয় িফ ল জা ঁভালজা।ঁ

এরপর একিদন নতন আেরক ধা া খল স। বজেম  েম ঢেক দখল আ ন লেছ না
ফায়ারে েস। ঠা া ঘরটা যন বরফ হেয় আেছ। কােজত এেস চচােমিচ ক ল ব াপার দেখ।
দাষটা িনেজর ঘােড় টেন িনল জা ঁ ভালজা।ঁ আিমই িনেষধ কেরিছ আ ন ালেত। ম মােস
আ েনর িক েয়াজন?

পরিদন আ ন লল বেট, িকন্ত চয়ার দুেটা ক যন সিরেয় িনেয়েছ দখা গল। টেন
ঘেরর এক কােণ িনেয় রেখ িদেয়েছ। এর কেয়কিদন পর এল শষ ধা া। চয়ার দুেটা নই েম,
িনেয় গেছ কউ। সিদনও কােজত চঁচােমিচ করল খুব। ওর রাগ থামাবার জেন  বন্ধু  হেয় উঠল
জা ঁভালজা।ঁ ‘ চয়ােরর িক দরকার?’ বলল স। এই তা, দািঁড়েয়ই তা বশ কথা বলা যায়। আড়ােল
তার চাখ মাছা অবশ  দখল না কােজত। ভাঙা বুক িনেয় চেল গল জা ঁভালজা।ঁ
পরিদন এল না স। পরিদনও না। তার পেররিদনও না। সিদন খয়াল পড়ল কােজেতর, বাবার
খাজঁ িনেত লাক পাঠাল স। িফের এেস লাকটা জানাল, মঁিসেয় কােজ ব  আেছন এখন। অবসর
হেলই আসেবন। িচ ার িকছ নই।
একই বছেরর বসে র শষ আর ীে র র কেয়ক মাস মােরই এলাকার অিধবাসী, দাকানদার,
পাড়ার িনয়িমত আ াবাজসহ েত েক এক বৃ েক দখত রাজ সে র িদেক। ধাপদুর  কােলা
পাশাক পের িতিদন একই সময় হঁেট যায় দুবল মানুষটা। হািম আিম লন থেক বিরেয় রাজ
একই িদেক যায়। গিল ছেড় িডলা রােতমির, াসঁ মিতয়া  হেয়  কালচার সই  ক ােথিরন যায়
থেম বৃ , তারপর  দ লা এসাপ হেয় বােঁয় ঘুের  সই  লইু পয । এখান থেক হাটঁার গিত
েম কেম আসেত থােক তার। ম র পােয় মাথা যুিকেয় হােঁট তখন। কানিদেক তাকায় না, দেখ

না িকছ, হয়েতা শােনও না িকছ।
খািনকটা এিগেয় মুখ তােল স, সারা ণ একই িদেক িনব  থােক তখন বেৃ র িন ভ,

ঘালােট দৃ ।  দস িফেলস দু ক ালেভিরর ৬ ন র বািড়টার িদেক। যতই সিদেক এেগায় মানুষটা,
িক এক অজানা আনে  ততই যন ঘালােট নজর উ ল হেত থােক, ও বািড়র ছােত, বারা ায়
কাউেক হয়েতা খােঁজ স। মৃদু হািস ফােট তখন বেৃ র ঠােট, ঠাট নেড় অ  অ , মেন হয়
অদৃশ  কারও সােথ কথা বলেছ বু ঝ। বািড়টার একট দেূর দািঁড়েয় পেড় বৃ  আচমকা। চহারা বদেল
যেত আর  কের, একট একট কাপঁেত থােক স, চােখর কােণ ধীের ধীের পািনর আভাস দখা
দয়, পািন জেম, এক সময় তা বড় বড় ফাটায় পিরণত হয়, গিড়েয় নেম আেস। একই জায়গায়
পাথেরর মূিতর মত অেনক ণ দািঁড়েয় থােক বৃ , তারপর িফের চেল আেগর পথ ধের। চােখর
জ ািত তত েণ িনেভ গেছ তার, িকেয় গেছ হািস। িদেনর পর িদন একই দৃশ  দেখ অভ
হেয় গল সবাই।

একিদন ক ালেভির পয  যাওয়া ব  হেয় যায় বেৃ র। গােয় বল পায় না, অতখািন পথ হঁেট
যেত ক  হয়, তাই সই  লইু পয  িগেয়ই িফের আেস। িকছিদন পর পথ আরও কেম আেস, রা
মিতয়া  পয  যায় স। একিদন আর সটকুও পুেরা যায় না। দৃ  তার আরও ঘালা হেয়েছ তখন,
ভাল দখেত পায় না, চােখ পািনও আেস আজকাল, খটখেট হেয় থােক। দহ হা সার হয় িদেন
িদেন।

তেব যটকুই যাক, রাজ ওই একই সময় বর হওয়া চাই-ই চাই বেৃ র। কােলা ধাপ-দরূ



পাশাক পের বর হয় স, আেগর মতই মাথা নত কের হােঁট। ধপধেপ সাদা চল ভরা মাথা দােল তার
হাটঁার ছে , িত পদে েপ থুতিনর চামড়া িতরিতর কের কােঁপ, স  ঘােড়র বিলেরখা েলা ক ণা
জাগায় মেন। আকােশ মঘ দখেল ছাতা ঠকই বগেল িনেয় বর হয় বৃ , িকন্ত বৃ   হেয়
গেল ওটা মলার কথা মেন থােক না, িভেজ একাকার হেয় ফের।

দেখ পাড়ার মেয়রা হােস। বেল, বুেড়া পাগল। গিলর ছেল মেয়রা হেস িপছ নয়। তা িনক,
তােত বেৃ র িকছ যায়-আেস না। শ েত যতদরূ বুলায়, ততদরূ পয  যাওয়া-আসা অব াহত থােক
তার। কাজ য তার খুবই জ রী, না িগেয় পাের িক কের স?
 
জা ঁভালজারঁ মুেখ তার আ পিরচয় শানার পর তার িত চ  িবতৃ া জে িছল মািরয়ােসর মেন।
িক কের লাকটােক দেূর সিরেয় দয়া যায়, কােজেতর মন থেক পুেরাপুির মুেছ দয়া যায় তার
িৃত, সই চ ায় উেঠপেড় লাগল স। সে য় যখন আেস জা ঁভালজা,ঁ রাজই কান না কান

কােজর ছেতায় বাইের কাটােত  করল স। েমর আ ন িনিভেয় রাখা, চয়ার সিরেয় ফলা
ইত ািদ মািরয়ােসর গাপন িনেদেশরই ফল। এেক স তার দািয়  এবং কতব  বেল ধের িনেয়িছল।
কােজত এসেবর িকছই জােন না।

এর মেধ  ভালজা ঁস েক এখােন-ওখােন িকছ গাপন অনুস ানও চািলেয়েছ স। যা জানা
গেছ, তা মািরয়ােসর রীিতমত রহস ময় মেন হেয়েছ। এক সময় িন ত হেলা স, িনেজর পিরচয়
স েক লাকটা িমেথ  বেলিন ঠকই, িকন্ত আর যা যা বেলেছ তার ায় সবই ডাহা িমেথ । মানুষটা
জঘন ! কবল িমথ ক আর ডাকাতই নয়। ঠা া মাথার খুনীও বেট। একটা হত াকাে র সা ী তা
স িনেজই। ই েপ র জ াভারেক খুন কেরেছ স গত বছর ৫ জনু। স য সিদন সােঁ ির
িগেয়িছল, তােত এখন িব মুা  সে হ নই মািরয়ােসর। জ াভারই একমা  জানত জা ঁভালজারঁ
পিরচয়, তাই সিদন কায়দা কের তােক হত া কের ভালজা।ঁ

কােজতেক দয়া টাকা েলা য ভালজারঁই, এবং অসৎ পেথ উপা জত, স ব াপােরও
পুেরাপুির িন ত হেলা মািরয়াস। অবেশেষ খুিশও হেলা স যখন বুঝল জ াল দরূ হেয়েছ। অনাদর
টর পেয় আসা ব  কের িদেয়েছ আপদ িনেজ থেকই।

 
একিদন িবেকেল টনমািফক তির হেয় বর হেলা জা ঁভালজা।ঁ িকন্ত ঘর ছেড় বিরেয় িতন পা
যেতই মাথা ঘুের উঠল ভীষণভােব, তাড়াতািড় সামেনর সই পাথেরর ওপর বেস পড়ল স, যখােন
আেগর বছর ৫ জনু সে র পর বেস িছল, গাভেরােচর কাছ থেক কােজেতর িচ ঠটা িনেয়িছল।

কেয়ক িমিনট বেস একট সু  বাধ হেত িফের এল জা ঁভালজা,ঁ িনেজর েম এেস েয় পড়ল।
পরিদন ম থেক বর হেত পারল না স, তার পরিদন িবছানা থেক নামার শ ও রইল না। এক
স াহ কেট গল, িবছানােতই পেড় িদন কােট ভালজারঁ, ওঠার মতা নই। ভীষণ দুবল হেয়
পেড়েছ। অব া দেখ বািড়র দােরায়ােনর ী ামীেক বলল, ‘মানুষটা খাে  না িকছই। যা রেখ
আিস টিবেলই পেড় থােক। িবছানা থেক উঠেত পাের না,’ আফেসাস কাশ কের স চক চক
কের। বড় ভাল িছল মানুষটা। বাচঁেব না বিশিদন, দেখা। আিম জািন, ওঁর জামাইটা সুিবেধ হয়িন।

একট পর উদাস কে  আবার বেল উঠল স, ‘আহ! কত ভাল মানুষ িছল। দখেত দখেত
কমন ভেঙ পড়ল হঠাৎ কের।’

সিদনই পাড়ার এক ডা ার িনেয় এল মিহলা। জা ঁভালজােঁক পরী া কের নেম আসার সময়
তােক জে স করল স, ‘ কমন দখেলন, ডা ার?’

ভাল না। মানুষটা খুবই অসু ।
‘িক হেয়েছ ওঁর?’
‘িকছই হয়িন, আবার সবই হেয়েছ। চ  মানিসক আঘাত পেয়েছন ভ েলাক, মেন হয় খুব

আপন কাউেক হািরেয়েছন। সে র পর আেরকবার এেস দেখ যাব আিম।’
একিদন সে র আেগ অেনক কে  িবছানায় উেঠ বসল জা ঁভালজা।ঁ মন বলেছ তার, সময়

হেয়েছ। এবার চেল যেত হেব। সংি , ঘন ঘন িনঃ াস পড়েছ। পালস ায় নই বলা চেল। অদৃশ



কান শ  হয়েতা বল জাগাল তােক, িনেজর এক সট পুরেনা, ি য় পাশাক পড়ল জা ঁভালজা।ঁ
বাইের যাওয়ার মতা নই, কােলা সটা পরার েয়াজন আরও আেগই ফুিরেয়েছ, তাই অযে
পেড়ই থােক ওটা আজকাল। থেম থেম কেয়কবােরর েচ ায় ি য় পাশাক পরা শষ করল জাঁ
ভালজা।ঁ ওেয়  কাটটা পরেত ঘেম গাসল কের উঠল। ঘাম মুেছ ছাট ব াগটা খুলল স।
কােজেতর সবিকছ বর কের িনেজর সারা িবছানায় ছিড়েয় রাখল দুবল, কাপঁা হােত।

তারপর উঠল। িদেনর আেলা তখনও আেছ চর, তবু দুেটা মামবািত ালল। বিসেয় িদল
িবশপ িমিরেয়েলর দয়া সই দুই সুদৃশ  মামবািতদােন। এ েলাও জা ঁভালজারঁ িনত স ী। এইটকু
করেতই চ  া  হেয় পড়ল ভালজা,ঁ িনেজর পড়ার টিবেলর চয়াের িব  দহটা এিলেয় িদল।
চাখ পড়ল সামেন সাইডেবােডর ওপর রাখা সই আয়নাটায়। িনেজেক িচনেতই পারল না জাঁ
ভালজা।ঁ কেয়ক মাস আেগ কােজেতর িবেয়র সময় পয়ষ  পুেরিছল তার, অথচ দেখ মেন হত
প া । আর আজ মেন হে  আিশ। কপােলর বিল রখা েলা দখল স। একটা মৃদু দীঘ াস ত াগ
করল। বয়েসর নয়, ও েলা কােলর করাল াস—সময় য ফুিরেয়েছ, তার আগমনী বাতা।

রাত নামল চিপ চিপ। বেস থাকা অব ােতই ান হারাল একবার জা ঁভালজা।ঁ ান িফরেত
িপপাসা পল খুব। ঢেল খাওয়ার শ  নই, তাই কলিস কাত কের মুখ লািগেয় এক ঢাক পািন খল
কানরকেম। তারপর িবছানার িদেক ি র চােখ তািকেয় থাকল জা ঁভালজা—ঁ দখেত থাকল তার
ি য় জিনস েলা।

হঠাৎ সারােদহ কঁেপ উঠল, িশউের উঠল জা ঁভালজা।ঁ এেস গেছ! সময় নই বিশ! বহিদেনর
অব ব ত কলমটা িনেয় কােজতেক িচ ঠ িলখেত বসল জা ঁভালজা।ঁ কািলর দায়াত িকেয় খটখেট
হেয় আেছ, কলেমর িনবও বেঁক গেছ। অেনক সময় িনেয়, দেহর অবিশ  শ  ায় সবটাই শষ
কের কেয়ক ফাটঁা পািন দায়ােত ঢালল জা ঁভালজা।ঁ কািল খািনকটা তরল হেত কলেমর উে ািদক
দায়ােত চিবেয় িলখেত  করল অি র হােত।

 
কােজত,
আমার ভািশস জেনা। তামােদর কােছ থেক আমার সের আসা উিচত, এটা বু ঝেয় িদেয়

তামার ামী কান অন ায় কেরিন, তার িকছ বাঝার ভল থাকেলও এ কাজটা ঠকই কেরেছ স।
মঁিসেয় মািরয়াস খুবই ভাল মানুষ, তােক সব সময় ভালেবেসা। কােজত, িবেয়র সময় য টাকাটা
তামােক িদেয়িছ, তা তামারই জেন  রেখ িদেয়িছলাম। ও টাকায় কান পাপ নই, ও েলা আমার
ক া জত টাকা। মি ল-সুর- ময়াের...।
 

আরও কেয়ক লাইন িলখল ভালজা ঁতার অল ার ব বসা স েক, িকন্ত ব ব  শষ করেত
পারল না, আচমকা হাত থেম গল, অসাড় আঙেলর ফাকঁ গেল পেড় গল কলম। দু’হােত মাথা
আকঁেড় ধরল জা ঁভালজা।ঁ বুেকর ভতর থেক ঠেল উেঠ আসেছ ীণ, দুবল িবলাপ। ‘ঈ র!
ফুিরেয় গল সময়? ওেক আর দখেত পাব না? কােজতেক না দেখই চেল যেত হেব! ঈ র,
যাওয়ার আেগ এক টবার দখার সুেযাগ দাও ওেক, এক মুহেতর জেন । ওর গলা নেত দাও!
যাওয়ার আেগ যিদ কােজত, একবার আসত! ওহ.্..হেলা না! িনঃস  হেয়ই যেত হে  আমােক?
ঈ র! হ ঈ র! কােজতেক শষ দখা দেখ যেত, পারলাম না!’ হাহাকার কের উঠল ভালজা।ঁ

ঠক সই মুহেূতই দরজায় ব  করাঘােতর আওয়াজ উঠল।
 
ওইিদনই িবেকেলর কথা। থনারদ পিরচয় িদেয় এক লাক দখা করেত এল মািরয়ােসর সােথ।
দখামা  স বুঝল লাকটা ছ েবশ িনেয় এেসেছ। এ সই ডাকাত, থনারিদেয়। িকন্ত ব াপারটা
তােক বুঝেত িদল না মািরয়াস। ‘আিম আপনােক খুব গাপন একটা সংবাদ জানােত এেসিছ, মঁিসেয়
ব ারন,’ বলল লাকটা।

বলনু।
আপিন না জেন এক খুনী, ডাকাতেক আপনার পিরবােরর সােথ জিড়েয় ফেলেছন



ঘিন ভােব। িমেথ  নােম, ভয়া পিরচেয় আপনার আ া অজন কেরেছ সই লাক। তার নাম জাঁ
ভালজা।ঁ

আিম জািন।
‘আপনার ী, ব ারেনস...’
‘তাও জািন,’ দৃঢ় কে  বাধা িদল মািরয়াস। এমনিক আপনােকও িচিন আিম।’
িব ত হেলা লাকটা। আমােক চেনন?
হ া,ঁ আপিন থনারিদেয়র। অথবা জনে ত। এ-ও জািন, আপিন আসেল গাপন খবেরর

িবিনমেয় টাকা রাজগােরর ধা ায় এেসেছন। আপিন জা ঁভালজা ঁস েক যা বলেত এেসেছন, তা
আমার মুখ থেকই নুন। কেয়ক বছর আেগ ম ােডিলন নােম এক ধনী ব বসায়ীেক খুন কের তার
সম  টাকা-পয়সা কেড় িনেয়িছল জা ঁ ভালজা।ঁ পের এক পুিলশ অিফসারেকও খুন কের স,
ই েপ র জ াভারেক। এই তা বলেত চান আপিন?

কত ণ হা ঁ কের মািরয়াসেক দখল থনারিদেয়র। চহারায় চরম িব য়। মাফ করেবন,
মঁিসেয় ব ারন। আপিন যা বলেলন তার এক টও সিত  নয়, আপনার জানায় ম  ভল আেছ। আিম
এসব বলেত আিসিন।

িক?
‘ ঠকই বেলিছ, মঁিসেয়। আপনার জানায় মারা ক ভল আেছ।’
তার মােন?
‘মােন ম ােডিলনেক হত া কেরিন স। স ই আেস না, কারণ জা ঁভালজা ঁ িনেজই িছল

ম ােডিলন। পুিলেশর হাত থেক বাচার জেন  এই নাম িনেয়িছল স। আর জ াভারেক কউ হত া
কেরিন, মঁিসেয়। স আ হত া কেরেছ।’

‘িক মাণ আেছ এ সেবর!’ চঁিচেয় উঠল মািরয়াস। মাণ ক ন!
পেকট থেক একটা খাম বর করল লাকটা, তার ভতর থেক বর হেলা দুেটা পপার কা টং,

যার একটা বশ আেগর। দখুন, মঁিসেয়। আপিনই পড়ুন।
থাবা মের িনল মািরয়াস ও দুেটা। একটা ‘ পু া’ঁ প কার, ১৮২৩ সােলর ২৫ জলুাই

তািরেখর কা টং, যােত অ ারাস কােট মঁিসেয় ময়র ম ােডিলেনর আ সমপণ, এবং তার পেরর পূণ
িববরণ আেছ। পেরর কা টংটা গত বছর ১৫ জেুনর ‘মিন টউর’ প কার। এটায় আেছ ই েপ র
জ াভােরর মৃত  য আ হত া, তার িব ািরত খবর। ব  চােখ কা টং দুেটা পড়ল মািরয়াস। হতভ
হেয় গল তার সংগহৃীত খবর স ঠক িছল না বুঝেত পের। ভল িছল তার জানায়। মারা ক ভল! এই
ভেলর কারেণ স য কত বড় অন ায় কের ফেলেছ, বুঝেত পের ি ত হেয় গল মািরয়াস। হায়
হায়! এ আিম িক কেরিছ? আহা েকর মত থনারিদেয়েরর িদেক তািকেয় থাকল স।

‘ দখেলন তা, মঁিসেয়, আমার কথাই ঠক? জা ঁভালজা ঁওই দুই খুেনর জেন  দায়ী নয়, দায়ী
আেরকজনেক হত ার অপরােধ।’

তার মােন?
গত বছর জেুনর ৬ তািরখ সে র একট আেগ প ািরস া  সুয় ােরর সা-ঁ জ-িল- জর কােছ,

প  দস ইনভ ািলডস আর প  িড’এনার মােঝর য নদমা, সখােন জা ঁভালজােঁক দেখিছ আিম
িনেজর চােখ। তার কােঁধ একটা মৃতেদহ িছল। লাকটা কানিদক থেক য এল বুঝেত পািরিন আিম
থেম।

ধড়াশ কের উঠল মািরয়ােসর বুক। কােছর চয়ারটায় বেস পড়ল ও হাটঁর জার হািরেয়।
‘তারপর বেল যান’।

‘সে র একট আেগ, লাশ কােঁধ ভতেরর কানিদক থেক যন নদমার গেট পৗছল জাঁ
ভালজা।ঁ বুঝলাম স লাশটা নদীেত ফলেত যাে । িকন্ত গেট তালা মারা দেখ খুব হতাশ লাগল
তােক। এই সময় আমােক দেখ লাকটা ঘাবেড় গল থেম। পের িন পায় হেয় গট খালার
ব াপাের আমার সাহায  চাইল। তার আেগ আিম িন ত হেয় িনেয়িছ য তার কােঁধর মানুষটা য-ই



হাক, মের গেছ সিত  সিত । এক যুবক িছল স। ভালজারঁ চাখ বািঁচেয় যুবেকর কােটর খািনকটা
লাইিনং িছেড় িনলাম আিম, যিদ কখনও েয়াজন পেড়, এই ভেব।’

পেকট থেক টকেরাটা বর করল থনারিদেয়র। ‘এই দখুন, সই কাপড়।’
ধীের ধীের আসন ছাড়ল মািরয়াস। চহারা ফ াকােস। দম িনে । িক না বাঝা যাে  না।

সিদেনর সই কাটটা আলমাির থেক বর কের এেন ভতেরর ছড়া জায়গায় টকেরাটা বসাল স।
িমেল গল। আেগর একটা রহেস র সমাধানও পেয় গল ও সে  সে । মািরয়াস পের জেনিছল,
গাভেরাচেক িদেয় পাঠােনা ওর িচ ঠটা কােজত পায়িন, সই রহেস র সমাধান। বুঝল স, ওটা জাঁ
ভালজারঁ হােতই পেড়িছল, এবং িচ ঠর ব ব  পেড় ওেক িফিরেয় আনার জেন  ত ু িণ সােঁ ির ছেট
যায় মানুষটা। আর কউ নয়, জা ঁভালজাইঁ তার াণ র াকারী।

কােজেতর খােঁজ পাগেলর মত ছটল মািরয়াস।
 
দরজা খুেল গল সশে । কাপঁেত কাপঁেত মুখ তলল জা ঁভালজা।ঁ খালা দরজার সামেন মািরয়াস
আর কােজতেক দেখ পলেক অবণনীয় খুিশেত, অনািবল আনে  ঝলেস উঠল তার ঘােম ভজা
মিলন চহারা। শীণ দেহ অদ্ভত এক িশহরণ বেয় গল, েল উঠল ি য়মাণ চাখ দুেটা। সাজা
হেলা জা ঁভালজা,ঁ দুহাত বািড়েয় িদল সামেন, চ  আেবেগ কাপেছ থর থর কের। ‘ কােজত!’

তার চহারা দেখ চমেক উঠল. কােজত, ছেট এেস ঝািঁপেয় পড়ল বুেক। ‘বাবা!’ মািরয়াস
তখনও দরজায় দািঁড়েয়, মেনর ভাব বাঝ ক ঠন তার।

তাতলােত লাগল ভালজা,ঁ ‘ কােজত! তিম সিত  এেসছ? ওহ, ঈ র! কােজত, তিম তাহেল
আমােক মা কেরছ?’।

চাখ নািমেয় িনল মািরয়াস, কঁেদ ফেলেছ। কােছ এেস কানরকেম উ ারণ করল স,
‘বাবা!’

‘তিমও মা কেরছ আমােক?’ গলা িদেয় আওয়াজ বর হেলা না মািরয়ােসর। ধন বাদ, িবড়
িবড় কের বলল জা ঁভালজা।ঁ আেগ যভােব বসত, তমিন কের ভালজারঁ কােল বসল কােজত, তার
চল িপছেন ঠেল িদেয় চমু খল কপােল। ‘আিম মেন কেরিছলাম তামােক আর দখেত পাব না,’
বলল ভালজা।ঁ

‘বাবা, এতিদন কাথায় িছেল তিম? কন আমােদর কান খবর দাওিন? িক কের আমােদর
ছেড় থাকেত পারেল তিম এতিদন? ইশ। তিম খুব িকেয় গছ, বাবা। তিম অসু , হাত দুেটা ভীষণ
ঠা া তামার। মািরয়াস, দেখা, কী ঠা া!’

মািরয়াসেক দখল জা ঁভালজা।ঁ আবার বলল, তিম তাহেল আমােক মা কেরছ, মঁিসেয়?
এত ণ চ া কেরও কথা বলেত স ম হয়িন স। এবার সফল হেলা। ‘ নেল, কােজত? বাবা

আমার কােছ মা চাইেছন। যখােন আমার চাওয়ার কথা। িন ত মৃত র হাত থেক বাবা আমােক
বািঁচেয়েছন, তামােক তেল িদেয়েছন আমার হােত। অথচ জীবনভর িনেজেক ব ত কেরেছন।
আিম এমন এক মানুষেক ভল বুেঝিছ, ক  িদেয়িছ তার মেন। কােজত, সারাজীবন বাবার পােয়র
িনেচ কাটােলও ঋণ শাধ হেব না আমার। সিদন যিদ বাবা ব ািরেকেড ছেট না যেতন...’

‘চপ কর?’ িফস িফস কের বলল জা ঁভালজা।ঁ এসব কথা থাক আজ।
‘িকন্ত কন? কন সিত  কথাটা বলেলন না সিদন? কন বেলনিন আপিনই সই ফাদার

ম ােডিলন?’ উে জনার মাথায় বেল চলল মািরয়াস। ‘যিদ থনারিদেয়েরর সােথ আজ দখা না হত,
জীবেন হয়েতা এ ভল ভা ঙত না আমার! কন িনেজেক এতবড় ক  িদেলন, বাবা?’ থামল স। একট
পর আবার বলল, আমরা আপনােক িনেয় যেত এেসিছ। কান আপি  নব না। আর একিদনও এ
বািড়েত থাকেত পারেবন না আপিন। ভেলও ভাবেবন না কাল এ বািড়েত থাকেত পারেবন আপিন।

মৃদু কে  বলল জা ঁভালজা,ঁ কাল এ বািড় থাকা হেব না জািন। িকন্ত তামােদর বািড়েতও
থাকব না আিম কাল।

‘তার মােন? কাথাও যােবন আবার? অস ব। আর কাথাও যেত দব না আমরা আপনােক।’



‘হ া,ঁ বাবা,’ বলল কােজেত। তামার জেন  ক ািরজ িনেয় এেসিছ আমরা, যেতই হেব
তামােক। যিদ আপি  কেরা, জার কের িনেয় যাব। কান কথা নব না।

কথা েলা নল ঠকই ভালজা,ঁ িকন্ত বুঝল না। অেনকিদন পর পাড়া দুেচােখ পািন জমল
তার, িবড় িবড় কের িক যন বলল স। িনে জ হেয় চাখ বুজল, বরফ হেয় গেছ হাত-পা।

‘বাবা!’ চঁিচেয় কঁেদ উঠল কােজত। এিক! তামার গা ঠা া হেয় আসেছ কন? বাবা, খুব ক
হে  তামার? বাবা...!

দরজায় ক যন এল, বা  চােখ ঘুের তাকাল কােজত মািরয়াস। ডা ার। এক পলেক
ঘেরর পিরি িত বুেঝ িনল লাকটা, তাড়াতািড় এিগেয় এেস ভালজারঁ শীণ হােতর নািড় টেপ ধরল
স। কপােল মৃদু কু ন দখা িদল, ওেদর দুজনেক দখল ডা ার। ‘আপনােদর অেপ ােতই িছেলন
ভ েলাক, আরও আেগ আসা েয়াজন িছল। দির কের ফেলেছন, মাথা দালাল ডা ার হতাশ
ভি েত। সময় শষ।’

হঠাৎ চাখ মলল জা ঁভালজা।ঁ আে  আে  উেঠ দাড়ঁাল। ডা ার এবং মািরয়াস হাত বাড়াল
সাহােয র জেন , মাথা নেড় একাই সামেন এেগাল ভালজা।ঁ িণেকর জেন  পূণ সু -সবল মেন
হেলা তােক। সাইডেবােডর ওপর দািঁড়েয় থাকা একটা া ওয়ালা কুশ িনেয় িফের এল আেগর
জায়গায়। ওটা টিবেল রেখ চয়াের বসল। কেয়ক মুহতূ ক্ শিব  িয েক দখল জা ঁভালজা।ঁ
‘ দেখা,’ বলল স িবড় িবড় কের। মহান আে াৎসগকারীেক দেখা।

তারপরই অি র হেয় উঠল জা ঁ ভালজা।ঁ মেন হেলা মাথা ঘুের উেঠেছ হঠাৎ কের, পেড়
যাওয়ার হাত থেক িনেজেক র া করেত িনেজর দুই হাটঁ চেপ ধরল স জার কের। মুখ নািমেয়
চাখ বুেজ থাকল। দু’হােত তার কাধ জিড়েয় ধের অেঝার ধারায় কাদেছ কােজত। ‘বাবা! আমােদর
ছেড় যেয়া না, বাবা! আমােদর ছেড় যেয়া না, বাবা! যেয়া না...!’

িত মুহেূত একট একট কের দুবল হেয় পড়েছ জা ঁভালজা।ঁ িনঃ াস অিনয়িমত হেয় পেড়েছ,
ঘড় ঘড় করেছ বুেকর মেধ । হাত-পা নড়েছ না। ঘালােট চােখ েমই গাঢ় হেয় জঁেক বসেছ
আেরক জগেতর ছায়া। ইশারায় কােজত আর মািরয়াসেক কােছ ডাকল জা ঁভালজা।ঁ ‘আমার কােছ
বােসা তামরা।’ কথা েলা এমন শানাল, যন মাঝখােন অদৃশ  কান দয়ােল বাধা পাে
তারক । অ , দরূাগত।

‘আিম চেল গেল বিশ কঁেদা না, কােজত। তামােদর ফেল দেূর কাথাও যাব না আিম,
কােছই থাকব। রাজ সখান থেক দখব আিম তামােদর। যখন...রাত হেব, আকােশর িদেক
তািকেয়, ওখােন...থাকব আিম। দখেত পােব তামরা। আিম কতবড়...ভাগ বান... তামােদর দেখ
যেত...পারলাম, যাওয়ার আেগ। মািরয়াস... কােজত, সব সময় অ র িদেয় ভালেবেসা
তামরা...এেক অন েক। মেন রেখা...ভালবাসার মত দামী...আর.আর বড় িকছ... নই জগেত।

‘আমার কথা ভেব দুঃখ কােরা না। আমার...আমার কবের... কান সৗধ গড়েব না। ভেলা না;
আিম...আিম...গরীব িছলাম...িন িনঃ  িছলাম।’

হাপঁােত লাগল জা ঁভালজা,ঁ দম নয়ার জেন  সং াম করেত হে । ‘একটা...একটা আেলা
দখেত পা ! একটা আেলা! তামরা... তামরা দুজন...আমার দুপােশ বােসা। তামােদর..
তামােদর মাথায় হাত... রেখ মরেত চাই আিম।’

নীরেব জা ঁ ভালজারঁ দু’পােশ হাটঁ গেড় বসল কােজত আর মািরয়াস। দুজেনই কাদঁেছ
িনঃশে । গাল বেয় ােতর মত পািন গড়াে । জীবেনর শষ শ টকু ব য় হেয় গল ভালজারঁ
ওেদর মাথায় হাত রাখেত িগেয়। এক মুহতূ মা , তারপরই িনথর হেয় গল হাত দুেটা। মাথা
ওপরমুেখা হেয় চয়ােরর ব ােক হেল পড়ল তার, সামান  য আেলাটকু িছল িন ভ দুই চােখর
তারায়, িনেভ গল দপ্  কের।

জীবেনর যত ালা-য ণা, দুঃখ- বদনা, হতাশা-ব থতা, ঘণৃা-অবেহলা, সম  িকছ িপছেন
ফেল চেল গল িনঃ  মানুষ ট। িবশপ িমিরেয়েলর বািতদােনর মাম পুেড় পুেড় িনঃেশষ হেয় গেছ
তখন ায়। ও দুেটার অি ম আেলা পেড়েছ মৃত মুখটার ওপর। স আেলায় মেন হেলা যন একভােব



েগর িদেক তািকেয় আেছ জা ঁভালজা।ঁ
 

***
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