চন্দ্রনাথ (পর্ব ২)

[শরৎচন্দ্র চট্েটাপাধ্যায়]তখনও কথাটা প্রকাশ পায় নাই। হিরদয়াল
েঘাষােলর সন্েদেহর মধ্েযই প্রচ্ছন্ন িছল। একজন ভদ্রেলােকর মত
েদিখেত অথচ বস্ত্রািদ জীর্ণ এবং িছন্ন আজ দুই-িতন িদন হইেতই
বামুন-ঠাকরুন
সুেলাচনা
েদবীর
সিহত
েগাপেন
পরামর্শ
কিরয়া
যাইেতিছল। সুেলাচনা ভািবত, হিরদয়াল তাহা জােনন না; িকন্তু িতিন
জািনেত পািরয়ািছেলন।
আজ দ্িবপ্রহের দয়ালঠাকুর এবং ৈকলাসখুড়া ঘের বিসয়া সতরঞ্চ
েখিলেতিছেলন, এমন সময় অন্দেরর প্রাঙ্গেণ একটা েগালেযাগ উিঠল। েক
েযন মৃদুকন্েঠ সকাতের দয়া িভক্ষা চািহেতেছ, এবং অপের কর্কশকন্েঠ
তীব্র-ভাষায়
িতরস্কার
কিরেতেছ
এবং
ভয়
েদখাইেতেছ।
একজন
স্ত্রীেলাক, অপর পুরুষ। দয়ালঠাকুর কিহেলন, খুেড়া, বািড়েত িকেসর
েগালমাল হয়?
ৈকলাসখুেড়া বিলেলন, িকস্িত! সামলাও েদিখ বাবাজী!
আবার অেনকক্ষণ িন:শব্েদ কািটল।িভতেরর েগালমাল ক্রমশঃ বৃদ্িধ
পাইেতেছ েদিখয়া দয়ালঠাকুর উিঠয়া দাঁড়াইেলন।খুেড়া, একটু ব’স, আিম

েদেখ আিস।
খুড়া তাঁহার েকাঁচার িটপ এক হােত ধিরয়া কিহেলন, এবার েয দাবা
চাপা েগল।
দয়ালঠাকুর পুনর্বার বিসয়া পিড়েলন। িকন্তু েগালমাল িকছুেতই থােম
না। তখন দয়ালঠাকুর অগত্যা উিঠয়া পিড়েলন। প্রাঙ্গেণ আিসয়া
েদিখেলন, সুেলাচনা দুই হােত েসই েলাকটার পা জড়াইয়া আেছ এবং েস
উওেরাত্তর চাপা-কন্েঠ কিহেতেছ, আমার কথা রাখ, না হ’েল যা বলিছ
তাই করব!
সুেলাচনা কাঁিদয়া বিলেতেছ, আমায় মার্জনা কর। তুিম একবার সর্বনাশ
কেরছ, যা-একটু বাকী আেছ, েসটুকু আর নাশ কেরা না।
েস কিহেতেছ, েতামার েমেয় বড়েলােকর ঘের পেড়েছ, দু’হাজার টাকা িদেত
পাের না? আিম টাকা েপেলই চ’েল যাব।
সুেলাচনা কিহল, তুিম মাতাল, অসচ্চিরত্র!—দু’হাজার টাকা েতামার কত
িদন? তুিম আবার আসেব, আবার টাকা চাইেব,—আিম িকছুেতই েতামায় টাকা
েদব না।
আিম মদ েছেড় েদব। ব্যবসা করব; আর কখনও েতামার কােছ টাকা চাইেত
আসব না।
সুেলাচনা েস কথার উত্তর না িদয়া ভূিমতেল মাথা খুঁিড়য়া যুক্ত-কের
কিহল, দয়া কর—টাকার জন্য আিম সরযূেক অনুেরাধ করেত পারব না।
দয়ালঠাকুর েয িনকেট আিসয়া দাঁড়াইয়ােছন, তাহা েকহই েদেখ নাই, তাই
এসব কথা েজাের েজােরই হইেতিছল। দয়ালঠাকুর এইবার কােছ আিসয়া
দাঁড়াইেলন। সহসা দুজেনই চমিকত হইল—দয়ালঠাকুর এই অপিরিচত েলাকটার
িনকেট আিসয়া কিহেলন, তুিম কার অনুমিতেত বািড়র িভতের ঢুেকছ?
েলাকটা প্রথেম থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া রিহল, তাহার পর যখন বুিঝল,
কাজটা েতমন আইন-সঙ্গত হয় নাই, তখন সিরয়া পিড়বার উপক্রম কিরল।
কিঠন মুষ্িটেত হিরদয়াল তাহার হাত ধিরয়া উচ্চকন্েঠ পুনর্বার
কিহেলন, কার অনুমিতেত?
পলাইবার উপায় নাই েদিখয়া েস সাহস সঞ্চয় কিরয়া বিলল, সুেলাচনার
কােছ এেসিছ।

তাহার মুখ িদয়া তীব্র সুরার গন্ধ বািহর হইেতেছ, এবং সর্বাঙ্েগ
হীনতা এবং অত্যাচােরর মিলন-ছায়া পিড়য়ােছ। দয়ালঠাকুর ঘৃণায় ওষ্ঠ
কুঞ্িচত কিরয়া েসইরূপ কর্কশ ভাষায় িজজ্ঞাসা কিরেলন, িকন্তু কার
হুকুেম?
হুকুম আবার িক?
েলাকটার মুেখর ভাব পিরবর্িতত হইল; সহসা েযন তাহার স্মরণ হইল,
প্রশ্নকর্তার উপর তাহার েজার আেছ এবং এ বািড়র উপেরও িকঞ্িচৎ দাবী
আেছ।
দয়ালঠাকুর এরূপ উত্তের অসম্ভব চিটয়া উিঠেলন, উচ্চস্বের কিহেলন,
ব্যাটা মাতাল, জান, েতামােক এখিন েজেল িদেত পাির!
েস িবদ্রূপ কিরয়া কিহল, জািন ৈব িক!
দয়ালঠাকুর প্রায় প্রহার কিরেত উদ্যত
ব্যাটা, এখিন েতােক পুিলেশ েদব।

হইেলন,

জান

ৈব

িক!

চল্

েলাকটা ঈষৎ হািসয়া এরূপ ভাব প্রকাশ কিরল, েযন পুিলেশর িনকট যাইেত
তাহার িবেশষ আপত্িত নাই। কিহল, এখনই েদেব?
দয়ালঠাকুর ধাক্কা িদয়া বিলেলন, এখিন।
েলাকটা

ধাক্কা

সামলাইয়া

স্িথর

হইয়া

গম্ভীরভােব

বিলল,

ঠাকুর,

এেকবাের অত িবক্রম প্রকাশ কেরা না, পুিলেশ েদেব িক থানায় েদেব,
একটু িবলন্ব ক’ের িদেয়া। আিম েতামােক কাশী ছাড়া করেত পাির, জান?
দয়ালঠাকুর উন্মত্েতর মত চীৎকার কিরয়া উিঠেলন, ব্যাটা পাজী, আজ
আমার চল্িলশ বছর কাশীবাস হ’ল, এখন তুিম কাশী-ছাড়া করেব?
িতিন ভািবয়ািছেলন, েলাকটা তাঁহােক গুন্ডার ভয় েদখাইেতেছ। অেনেক এ
কথায় হয়ত ভয় পাইত, িকন্তু এই দীর্ঘকােলর কাশীবােস দয়ালঠাকুেরর এ
ভয় িছল না। বিলেলন, ব্যাটা, আমার কােছ গুন্ডািগির!
গুন্ডািগির নয় ঠাকুর, গুন্ডািগির নয়। পুিলেশ িনেয় চল। েসখােনই সব
কথা প্রকাশ করব।
েকান্ কথা প্রকাশ করেব?
যা জািন। যােত তুিম কাশী েছেড় পালােত পথ পােব না। যােত সমস্ত

েদেশর েলাক শুনেব েয, তুিম জািতচ্যুত অব্রাহ্মণ।
আিম অব্রাহ্মণ!
রাগ কেরা না, ঠাকুর। তুিম জািতচ্যুত । শুধু তাই নয়। েতামার কােছ
যত ভদ্রসন্তান িবশ্বাস ক’ের এেসেছ, এই িতন বৎসেরর মধ্েয যত
েলাকেক তুিম অন্ন েবেচছ, সকেলরই জাত েগেছ। সকলেকই আিম েস কথা
বলেবা।
দয়ালঠাকুর ভয় পাইেলন। ভেয়র যথার্থ কারণ হৃদয়ঙ্গম হইবার পূর্েবই
উদ্ধত কণ্ঠস্বর নরম হইয়া আিসল। তথািপ বিলেলন, আিম েলােকর জাত
েমেরিছ?
তাই। আর প্রমাণ করবার ভারও আমার।
ঠাকুর নরম হইয়া কণ্ঠস্বর িকছু কম কিরয়া বিলেলন, কথাটা িক, েভঙ্েগ
বল েদিখ বাপু?
েলাকটা মৃদু হািসয়া কিহল, একাই শুনেব, না, দু’-দশজন েলাক ডাকেব।
আিম বিল, দু’-চারজন েলাক ডাক। দু’-চারজন পাড়াপড়শীর সামেন কথাটা
েশানােব ভাল।
দয়ালঠাকুর তাহার হাত ধিরয়া বিলেলন, রাগ কেরা না বাপু, আিম হঠাৎ
বড় অন্যায় কাজ কেরিছ। িকছু মেন কেরা না। এস, ঘের চল।
দুই জেন একটা ঘের আিসয়া বিসেল দয়ালঠাকুর কিহেলন, তার পর?
েস কিহল, সুেলাচনা—যার হােত আপনার অন্ন প্রস্তুত হয়, তােক েকাথায়
েপেলন?
এইখােনই েপেয়িছ। দুঃখীর কন্যা, তাই আশ্রয় িদেয়িছ।
টাকাওয়ালা েলাকেক আশ্রয় িদেয়েছন, এ কথা আিম বলিছ না। িকন্তু েস
িক জাত, তার অনুসন্ধান কেরেছন িক?
দয়ালঠাকুেরর সমস্ত মুখমণ্ডল এেকবাের িববর্ণ হইয়া েগল।
বিলেলন, ব্রাহ্মণ-কন্যা, িবধবা, শুদ্ধাচািরণী, তার হােত
েদাষ িক?

িতিন
েখেত

ব্রাহ্মণ-কন্যা এবং িবধবা, এ কথা সত্িয, েকউ যিদ কুলত্যাগ ক’ের
চ’েল যায়, তােকও িক শুদ্ধাচািরণী বলা চেল? না, তার হােত খাওয়া

যায়?
দয়ালঠাকুর িজভ কািটয়া বিলেলন, িশব! িশব! তা িক খাওয়া যায়!
তেব তাই! পনেরা-েষাল বৎসর পূর্েব সুেলাচনা িতন বছেরর একিট েমেয়
িনেয় গৃহত্যাগ কের, এবং তােকই আশ্রয় িদেয় আপিন িনেজর এবং আর
পাঁচজেনর সর্বনাশ কেরেছন।
প্রমাণ?
প্রমাণ আেছ ৈব িক! তার জন্য ভাবেবন না । যাঁর সঙ্েগ কুলত্যাগ
কেরন, েসই অসীম প্েরমাস্পদ রাখাল ভট্চায এখেনা েবঁেচ আেছন।
দয়াল েলাকটার মুেখর পােন ক্ষণকাল চািহয়া রিহেলন। মেন হইল েযন
ইহারই নাম রাখাল। বিলেলন, তুিম িক ব্রাহ্মণ?
েলাকটা

মিলন

উড়ািনর

িভতর

হইেত

অিধকতর

মিলন

িছন্ন-িবিছন্ন

যজ্েঞাপবীত বািহর কিরয়া হািসয়া বিলল, না, না, েগায়ালা!
দয়াল একটুখািন সিরয়া বিসয়া বিলেলন, েতামােক েদেখ েতা চামার ব’েল
মেন হেয়িছল। যা েহাক, নমস্কার।
েস ব্যক্িত রাগ কিরল না। বিলল, নমস্কার। আপনার অনুমান িমথ্যা নয়,
আমােক চামার বলাও চেল, মুসলমান খ্রীষ্টান বলাও চেল। আিম জাত
মািনেন—আিম পরমহংস।
তুিম অিত পাষণ্ড।
েস বিলল, েস কথা আমােক স্মরণ কিরেয় েদবার প্রেয়াজন েদখিচ না,
েকননা, ইিতপূর্েব অেনেকই অনুগ্রহ ক’ের ও কথা বেলেছন। িক িছলাম,
িক হেয়িচ, তা এখেনা বুিঝ। িকন্তু আিমই রাখালদাস।
দয়ােলর মুখখািন অপিরসীম ক্েরােধ রক্তবর্ণ হইয়া উিঠল; েকানমেত
মেনর ভাব দমন কিরয়া িতিন বিলেলন, এখন িক করেত চাও? সুেলাচনােক
িনেয় যােব?
আজ্েঞ না। তােত আপনার খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট হেব, আিম অত নরাধম নই।
প্রােণর দােয় দয়াল এ পিরহাসটাও পিরপাক কিরেলন। তারপব বিলেলন, তেব
িক চাও? আবার এেসচ েকন?
টাকা চাই। দারুণ অর্থাভাব, তাই আপাততঃ এেসিছ। হাজার-দুই েপেলই

িনঃশব্েদ চেল যাব, জানােত এেসিছ।
এত টাকা েতামায় েক েদেব?
যার গরজ। আপিন েদেবন—সুেলাচনার জামাই েদেব—েস বড়েলাক।
দয়াল তাহার স্পর্ধা েদিখয়া মেন মেন স্তম্িভত হইয়া েগেলন। িকন্ত
েস অিতশয় ধূর্ত এবং েকৗশলী, তাহাও বুিঝেলন। বিলেলন, বাপু আিম
দিরদ্র, অত টাকা কখনও েচােখ েদিখিন।
তেব সুেলাচনার জামাই িদেত পাের, েস কথা িঠক। িকন্তু েস েদেব না।
তােক েচন না, ভয় েদিখেয় তার কাছ েথেক দু’হাজার ত েঢর দূেরর
কথা—দুেটা পয়সাও আদায় করেত পাবেব না। তুিম েয বুদ্িধমান েলাক তা
েটর েপেয়িছ, িকন্তু েস আরও বুদ্িধমান। বরং আর েকান ফন্িদ েদখ—এ
খাটেব না।
রাখাল দয়ােলর মুেখর িদেক িকছুক্ষণ স্িথরভােব চািহয়া থািকয়া মৃদু
হািসল। বিলল, েস ভাবনা আমার। েদখা যাক, যত্েন কৃেত যিদ—
দয়াল তাড়াতািড় বাধা
অপিবত্র কেরা না।

িদয়া

বিলেলন,

রাখাল
সপ্রিতভভােব
বিলল,
েয
পাচ্িচেন—বিল তাঁর িঠকানাটা িক?

থাক

বাবা,

আজ্েঞ।

েদবভাষাটােক

িকন্তু

আর

ত

আর

বসেত

দয়াল বিলেলন, সুেলাচনােকই িজজ্ঞাসা কর না বাপু।
রাখাল কিহল, েস বলেব না, িকন্তু আপিন বলেবন।
যিদ না বিল?
রাখাল শান্তভােব বিলল, িনশ্চয়ই বলেবন। আর না বলেল িক করব, তা ত
পূর্েবই বেলিছ।
দয়ােলর মুখ শুকাইল। িতিন বিলেলন, আিম েতামার িকছুই ত কিরিন বাপু।
রাখাল বিলল, না, িকছু কেরন িন। তাই এখন িকছু করেত বিল। নাম-ধামটা
ব’েল িদেল জামাইবাবুেকও দুেটা আশীর্বাদ ক’ের আিস, েমেয়টােকও
একবার েদেখ আিস। অেনক িদন েদিখিন।
দয়ালঠাকুর

রীিতমত

ভয়

পাইয়ািছেলন।

িকন্তু

মুেখ

সাহস

েদখাইয়া

কিহেলন, আিম েতামায় সাহায্য করব না। েতামার যা ইচ্ছা কর। অজ্ঞােত
একটা পাপ কেরিছ, েস জন্য না হয় প্রায়শ্িচত্ত করব। আমার আর ভয় িক?
ভয় িকছুই েনই, তেব পাণ্ডা-মহেল আজই একথা রাষ্ট্র হেব। তার পর
েযমন ক’ের পাির, অনুসন্ধান ক’ের সুেলাচনার জামাইেয়র কােছ যাব,
এবং েসখােনও এ কথা প্রকাশ করব! নমস্কার ঠাকুর, আিম চললাম।
সত্িযই েস চিলয়া যায় েদিখয়া দয়াল তাহার হাত ধিরয়া পুনর্বার
বসাইয়া মৃদুকণ্েঠ বিলেলন, বাপু, তুিম েয অল্েপ ছাড়বার পাত্র নও
তা বুেঝিছ। রাগ কেরা না। আমার কথা েশান। এর মধ্েয তুিম এ কথা
িনেয় আর আন্েদালন কেরা না। হপ্তাখােনক পের এস তখন যা হয় করব।
মেন
রাখেবন,
েসিদন
এমন
ক’ের
েফরােল
চলেব
না।
দয়াল
তীক্ষ্ণদৃষ্িটেত তাহার মুেখর পােন চািহয়া বিলেলন, বাপু, তুিম িক
সত্িযই বামুেনর েছেল?
আজ্েঞ।
দয়াল দীর্ঘিনশ্বাস েফিলয়া বিলেলন, আশ্চর্য! আচ্ছা, হপ্তাখােনক
পেরই এস—এর মধ্েয আর আন্েদালন কেরা না, বুঝেল?
আজ্েঞ, বিলয়া রাখাল দুই-এক পা িগয়াই িফিরয়া দাঁড়াইয়া বিলল, ভাল
কথা। েগাটা-দুই টাকা িদন েতা। মাইির, মিনব্যাগ্টা েকাথায় েয
হারালাম, বিলয়া েস দাঁত বািহর কিরয়া হািসেত লািগল।
দয়াল রােগ তাহার পােন আর চািহেতও পািরেলন না। িনঃশব্েদ দুইটা
টাকা বািহর কিরয়া তাহার হােত িদেলন, েস তাহা ট্যাঁেক গুঁিজয়া
প্রস্থান কিরল।
েস চিলয়া েগল, িকন্তু েসইখােন দয়াল স্তব্ধ হইয়া বিসয়া রিহেলন।
তাঁহার সর্বাঙ্গ েযন সহস্র বৃশ্িচেকর দংশেন জ্বিলয়া যাইেত লািগল।
সপ্তম পিরচ্েছদ
িকন্তু সুেলাচনা েকাথায়? আজ িতন িদন ধিরয়া হিরদয়াল আহার, িনদ্রা,
পূজা-পাঠ, যাত্রীর অনুসন্ধান, সব বন্ধ রািখয়া তন্ন তন্ন কিরয়া
সমস্ত কাশী খুঁিজয়াও যখন তাহােক বািহর কিরেত পািরেলন না, তখন ঘের
িফিরয়া আিসয়া িশের করাঘাত কিরয়া বিলেলন, িবশ্েবশ্বর! এ িক
দুর্ৈদব? অনাথােক দয়া কিরেত িগয়া েশেষ িক পাপ সঞ্চয় কিরলাম!

গিলর েশেষ ৈকলাসখুেড়ার বাটী। হিরদয়াল েসখােন আিসয়া েদিখেলন, েকহ
নাই। ডািকেলন, খুেড়া, বািড় আছ?
েকহ সাড়া িদল না েদিখয়া িতিন ঘেরর মধ্েয আিসেলন, েদিখেলন, ৈকলাস
প্রদীেপর আেলােক িনিবষ্টিচত্েত সতরঞ্চ সাজাইয়া একা বিসয়া আেছ;
বিলেলন, খুেড়া, একাই দাবা েখলচ?
খুড়া চািহয়া েদিখয়া বিলেলন, এস বাবাজী, এই চালটা বাঁচাও েদিখ।
হিরদয়াল িবরক্ত হইয়া মেন মেন গািল পািড়য়া কিহেলন, িনেজর জাত
বাঁেচ না, ও বেল িকনা দাবার চাল বাঁচাও!
ৈকলােসর কােন কথাগুেলা অর্েধক প্রেবশ
িজজ্ঞাসা কিরেলন, িক বল বাবাজী?

কিরল,

অর্েধক

কিরল

না।

বিল, েসিদেনর ব্যাপারটা সব শুেনিছেল?
িক ব্যাপার?
েসই েয আমােদর িভতেরর েসিদনকার েগালেযাগ!
ৈকলাস কিহেলন, না বাবাজী, ভাল শুনেত পাইিন। েগালেযাগ েবাধ কির
খুব আস্েত আস্েত হেয়িছল; িকন্তু েসিদন েতামার দাবাটা আচ্ছা
েচেপিছলাম!
হিরদয়াল মেন মেন তাহার মুণ্ডপাত কিরয়া কিহেলন, তা ত েচেপিছেল,
িকন্তু কথাগুেলা িকছুই েশানিন?
ৈকলাস

ক্ষণকাল

িচন্তা

কিরয়া

বিলেলন,

না,

িকছুই

প্রায়

শুনেত

পাইিন। অত আস্েত আস্েত েগালমাল করেল িক ক’ের শুিন বল? িকন্তু
েসিদনকার েখলাটা িক রকম জেমিছল, মেন আেছ? মন্ত্রীটা তুিম
েকানমেতই বাঁচােত পারেত না— আচ্ছা, এই ত িছল, ৈক বাঁচাও েদিখ
েকমন—
হিরদয়াল িবরক্ত হইয়া বিলেলন, মন্ত্রী চুেলায় যাক! িজজ্েঞস কির,
েসিদনকার কথাবার্তা িকছু েশানিন?
খুড়া হিরদয়ােলর িবরক্ত মুেখর িদেক চািহয়া এইবার একটু অপ্রিতভ
হইয়া বিলেলন, িক জািন বাবাজী, স্মরণ ত িকছুই হয় না।
হিরদয়াল ক্ষণকাল স্িথর থািকয়া গম্ভীরভােব বিলেলন, আচ্ছা সংসােরর

েযন েকান কাজই না করেল, িকন্তু পরকালটা মান ত?
মািন ৈব িক!
তেব! েসকােলর একটা কাজও কেরছ িক? একিদেনর তেরও মন্িদের িগেয়িছেল
িক?
ৈকলাস িবস্িমত হইয়া বিলেলন, িক বল দয়াল, মন্িদের যাইিন! কত িদন
িগেয়িছ।
দয়াল েতমিন গম্ভীর হইয়াই বিলেত লািগেলন, তুিম এই িবশ বৎসর
কাশীবাসী হেয়ছ, িকন্তু েবাধ হয় িবশ িদনও ঠাকুর দর্শন করিন—পূজাপাঠ ত দূেরর কথা!
ৈকলাস প্রিতবাদ কিরয়া বিলেলন, না দয়াল, িবশ িদেনর েবিশ হেব; তেব
িক জান বাবাজী, সময় পাই না ব’েলই পূেজাটুেজাগুেলা হেয় উেঠ না। এই
েদখ না, সকাল েবলাটা শম্ভু িমিশেরর সঙ্েগ এক চাল বসেতই হয়—েলাকটা
েখেল ভাল।
এ বািজ েশষ হ’েতই দুপুর েবেজ যায়, তারপর আহ্িনক েসের পাক করেত,
আহার করেত েবলা েশষ হয়। তারপর বাবাজী, গঙ্গা পাঁেড়র—তা যাই বল,
েলাকটার েখলার বড় তািরফ—আমােক ত েসিদন প্রায় মাত কেরিছল। েঘাড়া
আর গজ দু’েটা দু’েকাণ েথেক েচেপ এেস—আিম বিল বুিঝ—
আঃ থােমা না খুেড়া—দুপুর েবলা িক কর, তাই বল।
দুপুর েবলা! গঙ্গা পাঁেড়র সঙ্েগ—তার গজ দু’েটা—এই কালই েদখ না—
দয়াল অত্যন্ত িবরক্ত হইয়া বাধা িদয়া বিলেলন, হেয়েচ, হেয়েচ—দুপুর
েবলা গঙ্গা পাঁেড় আর সন্ধ্যার পর মুকুন্দ েঘােষর ৈবঠকখানা—আর
েতামার সময় েকাথায়!
ৈকলাস চুপ কিরয়া রিহেলন—হিরদয়াল অিধকতর গম্ভীর হইয়া উপেদশ িদেত
লািগেলন, িকন্তু খুেড়া, িদনও ত আর েবিশ েনই। পরকােলর জন্যও
প্রস্তুত হওয়া উিচত, আর েস কথা িকছু িকছু ভাবাও দরকার। দাবার
পুঁটিলটা আর সঙ্েগ িনেত পারেব না।
ৈকলাস হঠাৎ েহােহা কিরয়া হািসয়া উিঠয়া বিলেলন, না না দয়াল, দাবার
পুঁটুিলটা েবাধ কির সঙ্েগ িনেত পারব না। আর প্রস্তুত হ’বার কথা
বলচ বাবাজী? প্রস্তুত আিম হেয়ই আিছ। েযিদন ডাক আসেব, ঐেট কােরা

হােত তুেল িদেয় েসাজা রওনা হেয় পড়ব—েসজন্েয িচন্তার িবষয় আর িক
আেছ?
িকছুই েনই? েকান শঙ্কা হয় না?
িকছু না, বাবাজী, িকছু না। েযিদন কমলা আমার চেল েগল, েযিদন
কমলচরণ আমার মুেখর পােনই েচাখ েরেখ েচাখ বুজেল, েসিদন েথেকই
শঙ্কা, ভয় প্রভৃিত উপদ্রবগুেলা তােদর িপছেন িপছেনই চেল েগল—েকমন
ক’ের েয েগল, েস কথা একিদেনর তের জানেত পারলাম না বাবাজী—বিলেত
বিলেত বৃদ্েধর েচাখ দু’িট ছলছল কিরয়া আিসল।
দয়াল বাধা িদয়া বিলেলন, থাক েস-সব কথা। এখন আমার কথাটা শুনেব?
বল বাবাজী।
দয়াল তখন েসিদেনর কািহনী এেক এেক িববৃত কিরযা েশেষ বিলেলন, এখন
উপায়?
শুিনেত

শুিনেত

ৈকলােসর

সদাপ্রফুল্ল

কাতরকণ্েঠ িতিন বিলেলন,
সািবত্রী িছেলন।

এমন

দয়াল কিহেলন,
সম্ভব।

েভেবিছলাম,

আিমও

তাই

হয়

না,

মুখশ্রী

পাংশুবর্ণ

হইল।

সুেলাচনা

সতী-

স্ত্রীেলােক

সকলই

হিরদয়াল।

িকন্তু

িছ, অমন কথা মুেখ এেনা না। মানুষ-মাত্েরই পাপপুণ্য ক’ের থােক—এেত
স্ত্রী-পুরুেষর েকান প্রেভদ েদিখেন। বাবাজী, েতামার জননীর কথা িক
স্মরণ হয় না, েস স্মৃিত এেকবাের মুেছ েফেলচ?
হিরদয়াল লজ্িজত হইেলন, অথচ িবরক্তও হইেলন, িকছুক্ষণ
থািকয়া িতিন বিলেলন, িকন্তু এখন েয জাত যায়।

অেধামুেখ

ৈকলাস বিলেলন, একটা প্রায়শ্িচত্ত কর। অজানা পােপর প্রায়শ্িচত্ত
েনই িক?
আেছ, িকন্তু এখানকার েলােক আমােক েয একঘের করেব?
করেলই বা—
হিরদয়াল এবার িবষম ক্রুদ্ধ হইয়া বিলেলন, করেলই বা! িক বলছ! একটু
বুেঝ বল খুেড়া।

বুেঝই বলিছ, দয়াল! েতামার বয়সও কম হয়িন—েবাধ কির পঞ্চাশ পার হ’ল।
এতটা বয়স জাত িছল, বািক দু’চার বছর না হয় নাই রইল, বাবাজী, এতই
িক তােত ক্ষিত?
ক্ষিত েনই? জাত যােব, ধর্ম যােব, পরকােল জবাব েদব িক?
ৈকলাস কিহেলন, এই জবাব েদেব েয একজন অনাথােক আশ্রয় িদেয়েছেল।
হিরদয়াল চুপ কিরয়া ভািবেত লািগেলন। কথাটা তাঁহার মেনর সঙ্েগ
এেকবােরই িমলল না। িকছুক্ষণ পের বিলেলন, তেব সুেলাচনার জামােয়র
িঠকানা েদব না।
িকছুেতই না। এক ব্যাটা বদমােয়স—মাতাল—েস ভয় েদিখেয় েতামার কােছ
টাকা আদায় করেব, আর এক ভদ্র-সন্তােনর কােছ টাকা আদায় করেব, আর
তুিম তার সাহায্য করেব?
িকন্তু না করেল েয আমার সর্বস্ব যায়! একজনও যজমান আসেব না। আিম
খাব িক ক’ের?
ৈকলাস বিলেলন, েস ভয় কেরা না। আিম সরকার বাহাদুেরর কল্যােণ িবশ
টাকা েপন্সন পাই, খুেড়াভাইেপার তােতই চেল যােব। আমরা খাব, আর
দাবা েখলব, ঘর েথেক েকাথাও েবেরাব না।
িবরক্ত হইেলও এরূপ বালেকর মত কথায় হিরদয়াল হািসয়া বিলেলন, খুেড়া,
আমার েবাঝা তুিমই বা েকন ঘােড় েনেব, আর আিমই
হাঙ্গামা মাথায় বেয় জাত-ধর্ম েখায়াব? তার েচেয়—

বা

েকন

পেরর

ৈকলাস বিলেলন, িঠক ত। তার েচেয় তােদর নাম-ধাম িঠকানা ব’েল িদেয়
একজন দিরদ্র বািলকােক তার স্বামী, সংসার, সন্মান, সমস্ত হ’েত
বঞ্িচত ক’ের এই বুেড়া হাড়েগাড়গুেলা ভাগােড়র িশয়াল-কুকুেরর গ্রাস
েথেক বাঁচােত হেব! বাঁচাও েগ বাবাজী, িকন্তু আমােক বলেত এেস ভাল
করিন। তেব যখন মতলব িনেতই এেসছ, তখন আর একটা কথা ব’েল িদই।
৺কাশীধাম, মা অন্নপূর্ণার রাজত্ব। এখােন বাস ক’ের তাঁর সতী
েমেয়েদর িপছেন েলেগ েমােটর উপর বড় সুিবধা হেব না বাবা।
হিরদয়াল ক্রুদ্ধ হইয়া বিলেলন, খুেড়া িক এবার শাপ-সম্পাত করচ!
না। েতামরা কাশীর পাণ্ডা, স্বয়ং বাবার বাহন, আমােদর শাপ-সম্পাত
েতামােদর লাগেব না—েস ভয় েতামার েনই, িকন্তু েয কােজ হাত িদেত
যাচ্চ, বাবা, েস বড় িনরাপদ িজিনস নয়। সতী-সািবত্রীেক যেম ভয় কের।

েসই
কথাটাই
মেন
কিরেয়
েখেলিচ—েতামােক ভালও বািস।

িদচ্িচ।

অেনকিদন

একসঙ্েগ

দাবা

হিরদয়াল জবাব িদেলন না, মুখ কািল কিরয়া উিঠয়া দাঁড়াইেলন।
ৈকলাস বিলেলন, বাবাজী, কথাটা তাহ’েল রাখেব না?
হিরদয়াল বিলেলন, পাগেলর কথা রাখেত েগেল পাগল হওয়া দরকার।
ৈকলাস চুপ কিরয়া রিহেলন, হিরদয়াল বািহর হইয়া েগেলন।
ৈকলাস দাবার পুঁটুিলটা টািনয়া লইয়া গ্রন্িথ বাঁিধেত বাঁিধেত মেন
মেন ভািবেলন, েবাধ হয় ওর কথাই িঠক। আমার পরামর্শ হয়ত সংসাের
সত্যই চেল না। মানুষ মিরেল েলাকাভাব হইেল েকহ েকহ ডািকেত আেস—দাহ
কিরেত হইেব। েরাগ হইেল ডািকেত আেস—শুশ্রূষা কিরেত হইেব। আর
সতরঞ্চ েখিলেত আেস। ৈক, এত বয়স হইল, েকহ ত কখন পরামর্শ কিরেত আেস
নাই!
িকন্তু অেনক রাত্ির পর্যন্ত ভািবয়াও িতিন স্িথর কিরেত পািরেলন
না, েকন, এই সূর্েযর আেলার মত পিরষ্কার এবং স্ফিটেকর মত স্বচ্ছ
িজিনসটা েলাক-গ্রাহ্য হয় না, েকন এই সহজ প্রাঞ্জল ভাষাটা সংসােরর
েলাক বুিঝয়া উিঠেত পাের না।
েসই রাত্েরই হিরদয়াল অেনক িচন্তার পর মন স্িথর কিরয়া চন্দ্রনােথর
খুেড়া, মিণশঙ্করেক পত্র িলিখয়া িদেলন েয, চন্দ্রনাথ স্েবচ্ছায় এক
েবশ্যা-কন্যা িববাহ কিরয়া ঘের লইয়া িগয়ােছন।
অষ্টম পিরচ্েছদ
হিরদয়াল সমস্ত কথা পিরষ্কার কিরয়া মিণশঙ্করেক িলিখয়া িদয়ািছেলন।
েসই জন্যই তাঁহার সহেজই িবশ্বাস হইল, সংবাদটা অসত্য নেহ। িকন্তু
বুিঝেত পািরেলন না, এস্থেল কর্তব্য িক? এ সংবাদটা তাঁহার পক্েষ
সুেখরই হউক বা দুঃেখরই হউক, গুরুতর তাহােত সন্েদহ নাই। এত ভার
তাঁহার একা বিহেত ক্েলশ েবাধ হইল, তাই স্ত্রীেক িনিরিবিলেত পাইয়া
েমাটামুিট খবরটা জানাইয়া বিলেলন, আমার পরামর্শ িনেল িক এমন হ’ত?
না এতবড় জুয়াচুির ঘটেত িদতাম? যাই হউক, কথাটা এখন প্রকাশ কেরা
না, ভাল ক’ের েভেব েদখা উিচত। িকন্তু ভাল কিরয়া ভািবেত সময় লােগ,
দুই-চাির িদন অেপক্ষা কিরেত হয়, স্ত্রীেলাক এতটা পাের না, তাই
হিরদয়ােলর পত্েরর মর্মার্থ দুই-চাির কান কিরয়া ক্রমশঃ সংখ্যায়
বৃদ্িধ পাইেত লািগল। েমেয় েদখার িদন হিরবালা শুিনেত পাইয়ািছেলন,

তাই ভেয় ভেয় েসিদন জািনেত আিসয়ােছেলন, চন্দ্রনাথ সরযূেক কতখািন
ভালবােসন। েসিদন েমেয়-মহেল অস্ফুট-কলকণ্েঠ এ প্রশ্নটা খুব
উৎসােহর সিহত আেলািচত হইয়ািছল, েকননা, তাহারাই প্রথেম বুিঝয়ািছল
েয, শুধু ভালবাসার গভীরতার উপেরই সরযূর ভিবষ্যৎ িনিহত আেছ।
সকেলই চাপা গলায় কথা কেহ, সকেলর মুেখেচােখ প্রকাশ পায় েয, একটা
ৈপশািচক আনন্দ-প্রবাহ এই েকামল
প্রথমটা হরকালী িবহ্বেলর মত চািহয়া রিহেলন, তাহার পের বিলেলন, িক
হেয়েছ?
রামমেয়র বৃদ্ধা জননী েফাঁস কিরয়া িনশ্বাস েফিলয়া বিলেলন, আর িক
হেব বড়িগন্নী, যা হবার তাই হেয়েছ—সর্বনাশ হেয়েচ। এই বিলয়া িতিন
কািহনীটা আর একবার আগােগাড়া িববৃত কিরয়া েগেলন। বিলবার সময়
অল্পস্বল্প ভুল-ভ্রান্িত যাহা ঘিটল, তাহা আর পাঁচজেন সংেশাধন
কিরয়া িদল। এইরূেপ হরকালী হৃদয়ঙ্গম কিরেলন, সত্যই সর্বনাশ
ঘিটয়ােছ। িকন্তু েসটা কতটা তাঁহার িনেজর এবং কতটা আর একজেনর, েসই
কথাটাই েবশ কিরয়া অনুভব কিরেত িতিন িনঃশব্েদ উিঠয়া িগয়া িনেজর
ঘেরর মধ্েয দ্বার বন্ধ কিরেলন, যাঁহারা ভাল কিরেত আিসয়ািছেলন,
তাঁহারা ভাল কিরেলন িক মন্দ কিরেলন, িঠক বুিঝেত না পািরয়া
হতবুদ্িধ হইয়া িচন্িতত-িবমর্ষমুেখ এেক এেক সিরয়া পিড়েলন। িনভৃত
ঘেরর মধ্েয আিসয়া হরকালীর আশঙ্কা হইল, তাঁহার দগ্ধ অদৃষ্েট এতবড়
সুসংবাদ েশষ পর্যন্ত িটিকেব িক না! িতিন ভািবেলন, যিদ নাই িটেক,
উপায় নাই। িকন্তু যিদ অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইয়াই থােক, যিদ ভগবান
এতিদন পের সত্যই মুখ তুিলয়া চািহয়া থােকন, তাহা হইেল েবানিঝিট
এখনও আেছ,—এখনও েস পেরর হােত িগয়া পেড় নাই—এই তার সময়। যাহাই
হউক, েশষ পর্যন্ত েয প্রাণপণ কিরয়া েদিখেতই হইেব, তাহােত আর
তাঁহার িকছুমাত্র সংশয় রিহল না। িতিন মুখ ম্লান কিরয়া যখােন
চন্দ্রনাথ েলখাপড়া কিরেতিছল, েসইখােন আিসয়া উপেবশন কিরেলন।
তাঁহার মুেখর ভয়ঙ্কর ভাব েদিখয়া চন্দ্রনাথ িচন্িতত হইয়া বিলল, িক
হেয়েছ মামীমা।
হরকালী
িশের
করাঘাত
কিরয়া
কাঁদ-কাঁদ
হইয়া
বিলেলন,
চন্দ্রনাথ, দুঃখী ব’েল িক আমােদর শাস্িত িদেত হয়!
চন্দ্রনাথ হতবুদ্িধ
ভািবয়া পাইল না।

হইয়া

েগল,

েস

িক

কিরয়ােছ,

তাহা

বাবা

িকছুেতই

হরকালী বিলেত লািগেলন, আর বািক িক? একমুেঠা ভােতর জন্য জাত েগল,
ধর্ম েগল। বাবা, খাবার থাকেল িক তুিম এমন ক’ের আমােদর সর্বনাশ
করেত পারেত!
চন্দ্রনাথ ক্ষণকাল
হেয়েছ িক?

চুপ

কিরয়া

থািকয়া

অেনকটা

শান্তভােব

কিহল,

হরকালী আঁচল িদয়া িমথ্যা েচাখ মুিছয়া বিলেলন, েপাড়া কপােল যা
হবার তাই হেয়েছ। আমার েসানার চাঁদ তুিম, েতামােক ডািকনীরা ভুিলেয়
এই কাণ্ড কেরেচ।
পােয় পিড় মািমমা, খুেল বল!
আর িক বলব? েতামার খুেড়ােক িজজ্েঞস কর।
চন্দ্রনাথ এবার িবরক্ত হইল। বিলল, খুেড়ােকই যিদ িজজ্ঞাসা করব,
তেব তুিম অমন করচ েকন?
আমােদর সর্বনাশ হেয়েছ, তাই এমন কচ্িচ বাবা,—আর েকন?
চন্দ্রনাথ মাতুল ও মাতুলানীেক যেথষ্ট শ্রদ্ধা-ভক্িত কিরত, িকন্তু
ওরূপ ব্যবহাের অত্যন্ত িবরক্ত হইেত হয়, েস িবরক্ত হইয়ািছল, আেরা
িবরক্ত হইয়া বিলল, যিদ সর্বনাশ হেয়ই থােক ত অন্য ঘের যাও—আমার
সামেন অমন কেরা না।
হরকালী তখন চন্দ্রনােথর মৃত-জননীর নােমাচ্চারণ কিরয়া উচ্ৈচঃস্বের
কাঁিদয়া উিঠেলন—ওেগা, তুিম আমােদর েডেক এেনিছেল, আজ েতামার েছেল
তািড়েয় িদেত চায় েগা।
চন্দ্রনাথ ব্যাকুল হইয়া মামীর হাত চািপয়া ধিরয়া কিহল, খুেল না
বলেল, েকমন কের বুঝব মামী, িকেস েতামােদর সর্বনাশ হ’ল। সর্বনাশ
সর্বনাশই করেছা, িকন্তু এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলেত পারেল না।
হরকালী আর একবার েচাখ মুিছয়া বিলেলন, িকছুই জান না—বাবা?
না।
েতামার খুেড়ােক কাশী েথেক েতামােদর পাণ্ডা িচিঠ িলেখেচ।
িক িলেখেচ?

হরকালী তখন েঢাক িগিলয়া মাথা নািড়য়া বিলেলন, বাবা, কাশীেত
েতামােক একা েপেয় ডািকনীরা ভুিলেয় েয েবশ্যার সঙ্েগ িবেয় িদেয়
িদেয়েচ।
চন্দ্রনাথ িবস্ফািরত চক্েষ প্রশ্ন কিরল, কার েগা?
িশের করতাড়না কিরয়া হরকালী বিলেলন, েতামার।
চন্দ্রনাথ কােছ সিরয়া আিসয়া ধীরভােব িজজ্ঞাসা কিরল, কার েবশ্যার
সঙ্েগ িবেয় হেয়েছ? আমার?
হাঁ।
তার মােন, িবেয়র পূর্েব সরযূ েবশ্যাবৃত্িত করত? মামীমা, ওেক েয
দশ বছেররিট ঘের এেনিচ, েস কথা িক েতামার মেন নাই?
তা িঠক জািনেন চন্দরনাথ, িকন্তু ওর মােয়র কাশীেত নাম আেছ।
তেব সরযূর মা েবশ্যাবৃত্িত করত। ও িনেজ নয়?
হরকালী মেন মেন উদ্িবগ্ন হইয়া বিলেলন, ও একই কথা বাবা, একই কথা।
চন্দ্রনাথ ধমক িদয়া উিঠল, কােক িক বলচ মামী? তুিম িক পাগল হেয়ছ?
ধমক খাইয়া হরকালী কাঁদ-কাঁদ হইয়া বিলেত লািগেলন, পাগল হবারই কথা
েয বাবা! আমােদর দু’জেনর প্রায়শ্িচত্ত ক’ের দাও—তারপর েযিদেক
দু’চক্ষু যায়, আমরা চেল যাই। এর েচেয় িভক্েষ ক’ের খাওয়া ভাল।
চন্দ্রনাথ রােগর মাথায় বিলল, েসই ভাল।
তেব চেল যাই?
চন্দ্রনাথ মুখ িফরাইয়া বিলল, যাও।
তখন হরকালী আবার সশব্েদ কপােল করাঘাত কিরেলন, হা েপাড়াকপাল! েশেষ
এই অদৃষ্েট িছল!
চন্দ্রনাথ মুখ িফরাইয়া গম্ভীর হইয়া বিলল, তবু পিরষ্কার ক’ের বলেব
না?
সব ত বেলিছ।

িকছুই বলিন—িচিঠ ৈক?
েতামাব কাকার কােছ।
তােত িক েলখা আেছ?
তাও ত বেলিছ।
চন্দ্রনাথ িফিরয়া আিসয়া একটা েচৗিকর উপর বিসয়া পিড়ল। গভীর লজ্জায়
ও ঘৃণায় তাহার পদতল হইেত েকশাগ্র পর্যন্ত বার-দুই িশহিরয়া উিঠয়া
সমস্ত েদহ েযন অসাড় হইয়া আিসেত লািগল। তাহার মুখ িদয়া শুধু বািহর
হইল—িছঃ!
হরকালী তাহার মুেখর িদেক চািহয়া মেন মেন ভয় পাইেলন—এমন ভীষণ
কেঠার ভাব েকান মৃত-মানুেষর মুেখও েকহ েকান িদন েদেখ নাই। িতিন
িনঃশব্েদ উিঠয়া েগেলন।
নবম পিরচ্েছদ
চন্দ্রনাথ কিহল, ৈক িচিঠ েদিখ?
মিণশঙ্কর িনঃশব্েদ বাক্স খুিলয়া একখািন পত্র তাহার হােত িদেলন।
চন্দ্রনাথ সমস্ত পত্রটা বার-দুই পিড়য়া শুষ্ক-মুেখ প্রশ্ন কিরল,
প্রমাণ?
রাখালদাস িনেজই আসেচ।
তাঁর কথায় িবশ্বাস িক?
তা বলেত পািরেন। যা ভাল িবেবচনা হয়, তখন কেরা।
েস িক জন্য আসেছ? এ কথা প্রমাণ ক’ের তার লাভ?
লােভর কথা ত িচিঠেতই েলখা আেছ। দু’হাজার টাকা চায়।
চন্দ্রনাথ তাঁহার মুেখর িদেক স্িথরদৃষ্িট রািখয়া সহজভােব কিহল, এ
কথা প্রকাশ না হ’েল েস ভয় েদিখেয় টাকা আদায় করেত পারত, িকন্তু েস
আশায় তার ছাই পেড়েচ। আপিন এক িহসােব আমার উপকার কেরেছন—এতগুেলা
টাকা বাঁিচেয় িদেয়েছন।
মিণশঙ্কর লজ্জায় মিরয়া েগেলন। ইচ্ছা হইল বেলন েয, িতিন এ কথা
প্রকাশ কেরন নাই, িকন্তু তথািপ স্মরণ হইল, তাঁহার দ্বারাই ইহা

প্রকািশত হইয়ােছ, স্ত্রীেক না বিলেল েক জািনেত পািরত? সুতরাং
অেধামুেখ বিসয়া রিহেলন।
চন্দ্রনাথ পুনরায় কিহল, এ গ্রাম আমােদর। অথচ একজন দীন, লম্পট
িভক্ষুক আমােক অপমান করবার জন্য আমার গ্রােম আমার বািড়েত আসেচ েয
িক সাহেস েস কথা আিম আপনােক িজজ্ঞাসা করেত চাইেন, িকন্তু এই
কথাটা আজ আপনােক িজজ্ঞাসা কির কাকা, আমার মৃত্যু হেল িক আপিন
সুখী হন?
মিণশঙ্কর িজভ
চন্দ্রনাথ।

কািটয়া

কিহেলন,

িছ

িছ,

অমন

কথা

মুেখও

এেনা

না

চন্দ্রনাথ কিহল, আর েকানিদন আনবার আবশ্যক হেব না। আপিন আমার
পূজনীয়, আজ যিদ েকান অপরাধ কির মার্জনা করেবন। আমার সমস্ত িবষয়সম্পত্িত আপিন িনন, িনেয় আমার ‘পের প্রসন্ন েহান। শুধু েযখােনই
থািক, িকছু িকছু মাসহারা েদেবন—ঈশ্বেরর শপথ ক’ের বলিচ, এর েবিশ
আর িকছু চাইব না। িকন্তু এ সর্বনাশ আমার করেবন না।
তাহার কন্ঠ েরাধ হইয়া আিসল এবং অধর দাঁত িদয়া চািপয়া ধিরয়া েস
েকানমেত উচ্ছ্বিসত ক্রন্দন থামাইয়া েফিলল।
মিণশঙ্কর

উিঠয়া

দাঁড়াইয়া

চন্দ্রনােথর

ডান-হাত

চািপয়া

ধিরয়া

কাঁিদয়া েফিলেলন। বিলেলন, বাবা চন্দ্রনাথ, স্বর্গীয় অগ্রেজর তুিম
একমাত্র বংশধর—আিম িভক্ষা চাইিচ বাবা, আর এ বৃদ্ধেক িতরস্কার
কেরা না।
চন্দ্রনাথ মুখ িফরাইয়া েচােখর জল মুিছয়া েফিলয়া কিহল, িতরস্কার
কির না কাকা। িকন্তু এত বড় দুর্ভাগ্েযর পর েদশত্যাগ করা ছাড়া আর
আমার অন্য পথ েনই, েসই কথাই আপনােক বলিছলাম।
মিণশঙ্কর িবস্মেয়র স্বের কিহেলন, েদশত্যাগ করেব েকন? না েজেন
এরূপ িববাহ কেরচ, তােত িবেশষ লজ্জার কারণ েনই—শুধু একটা
প্রায়শ্িচত্ত করা েবাধ কির প্রেয়াজন হেব। চন্দ্রনাথ েমৗন হইয়া
রিহল। মিণশঙ্কর উৎসািহত হইয়া পুনরিপ কিহেলন, উপায় যেথষ্ট আেছ।
বউমােক পিরত্যাগ ক’ের একটা েগাপেন প্রায়শ্িচত্ত কর। আবার িববাহ
কর, সংসারী হও—সকল িদক রক্ষা হেব।
চন্দ্রনাথ িশহিরয়া উিঠল।
সংসারািভজ্ঞ মিণশঙ্কর তাহা লক্ষ্য কিরয়া স্িথর-দৃষ্িটেত তাহার

মুেখর িদেক চািহয়া রিহেলন।
চন্দ্রনাথ কিহল, েকান মেতই পিরত্যাগ করেত পারব না কাকা।
মিণশঙ্কর কিহেলন, পারেব চন্দ্রনাথ। আজ িবশ্রাম কর েগ, কাল
সুস্িথরিচত্েত েভেব েদেখা এ কাজ শক্ত নয়। বউমােক িকছুেতই গৃেহ
স্থান েদওয়া েযেত পাের না।
িকন্তু প্রমাণ না িনেয় িকরূেপ ত্যাগ করেত অনুমিত কেরন?
বৃদ্ধ িকছুক্ষণ িচন্তা কিরয়া বিলেলন, অিধক প্রমাণ যােত না হয় েস
উপায় করব। িকন্তু েতামােকও আপাততঃ ত্যাগ করেত হেব। ত্যাগ ক’ের
প্রায়শ্িচত্ত করেলই েগাল িমটেব।
েক েমটােব?
আিম েমটাব।
িকন্তু িকছুমাত্র অনুসন্ধান না ক’েরই—
ইচ্ছা হয়, অনুসন্ধান পের কেরা। িকন্তু একথা েয িমথ্যা নয়, তা আিম
েতামােক িনশ্চয় বললাম।
চন্দ্রনাথ বাটী িফিরয়া আিসয়া িনেজর ঘের দ্বার রুদ্ধ কিরয়া খােটর
উপর শুইয়া পিড়ল; মিণশঙ্কর বিলয়ােছন, সরযূেক ত্যাগ কিরেত হইেব।
শয্যার উপর পিড়য়া শূন্যদৃষ্িটেত উপেরর িদেক চািহয়া মানুষ ঘুমাইয়া
েযমন কিরয়া কথা কেহ, িঠক েতমিন কিরয়া েস ঐ একটা কথা পুনঃ পুনঃ
আবৃত্িত কিরেত লািগল। সরযূেক ত্যাগ কিরেত হইেব, েস েবশ্যার
কন্যা। কথাটা েস অেনকবার অেনক রকম কিরয়া িনেজর মুেখ উচ্চারণ
কিরল, িনেজ কান পািতয়া শুিনল, িকন্তু মেন বুিঝেত পািরল না। েস
সরযূেক ত্যাগ কিরয়ােছ,—সরযূ বাটীর মধ্েয নাই, ঘেরর মধ্েয নাই,
েচােখর সুমুেখ নাই, েচােখর আড়ােল নাই, েস আর তাহার নাই। বস্তুটা
েয িঠক িক এবং িক তাহার সম্পূর্ণ আকৃিত, সহস্র েচষ্টােতও তাহা েস
িনেজর মধ্েয উপলব্িধ কিরেত পািরল না। অথচ মিণশঙ্কর বিলয়ােছন,
কাজটা শক্ত নয়। কাজটা শক্ত িক সহজ, পারা যায় িক যায় না, তাহা
হৃদয়ঙ্গম কিরয়া লইবাব মত শক্িত মানুেষর হৃদেয় আেছ িক না, তাহাও
েস স্িথর কিরেত পািরল না। েস িনর্জীেবর মত পিড়য়া রিহল এবং এক
সমেয় ঘুমাইয়া পিড়ল। ঘুমাইয়া কত িক স্বপ্ন েদিখল—েকানটা স্পষ্ট,
েকানটা ঝাপসা—ঘুেমর েঘাের িক একরকেমর অস্পষ্ট ব্যথা তাহার
সর্বাঙ্েগ েযন নিড়য়া েবড়াইেত লািগল, তাহাও েস অনুভব কিরল, তাহার

পর সন্ধ্যা যখন হয়-হয়, এমন সময় েস ঘুম ভাঙ্িগয়া উিঠয়া বিসল।
তাহার মানিসক অবস্থা তখন এরূপ দাঁড়াইয়ািছল েয, মায়া-মমতার ঠাঁই
নাই, রাগ কিরবার, ঘৃণা কিরবারও ক্ষমতা নাই। শুধু একটা অব্যক্ত
অেবাধ্য লজ্জার গুরুভাের তাহার সমস্ত েদহ-মন ধীের ধীের অবশ ও
অবনত হইয়া এেকবাের মািটর সিহত িমিশয়া যাইবার উপক্রম কিরেতেছ।
এমিন সমেয় বািত জ্বািলয়া আিনয়া ভৃত্য রুদ্ধ-দ্বাের ঘা িদেতই
চন্দ্রনাথ ধড়মড় কিরয়া উিঠয়া পিড়ল এবং কপাট খুিলয়া িদয়া ঘেরর
মধ্েয ঘুিরয়া েবড়াইেত লািগল। েচােখর উপর আেলা লািগয়া তাহার
েমােহর েঘার আপনা আপিনই স্বচ্ছ হইয়া আিসয়ািছল এবং তাহারই িভতর
িদয়া এখন হঠাৎ সন্েদহ হইল, কথাটা সত্য িক?
সরযূ িনেজ জােন িক? জািনয়া শুিনয়া তাহার সরযূ তাহারই এত বড়
সর্বনাশ কিরেব, এ কথা চন্দ্রনাথ িকছুেতই িবশ্বাস কিরেত পািরল না।
েস দ্রুতপেদ ঘর ছািড়য়া সরযূর শয়নকক্েষ আিসয়া উপস্িথত হইল।
সন্ধ্যার দীপ জ্বািলয়া সরযূ বিসয়া িছল। স্বামীেক আিসেত েদিখয়া
সম্ভ্রেম উিঠয়া দাঁড়াইল। তাহার মুেখ ভয় বা উদ্েবেগর িচহ্নমাত্র
েনই, েযন
শুেনচ?

একেফাঁটা

রক্তও

নাই।

চন্দ্রনাথ

এেকবােরই

বিলল,

সব

সরযূ মাথা নািড়য়া বিলল, হ্যাঁ।
সব সত্য?
সত্য।
চন্দ্রনাথ শয্যার উপর বিসয়া পিড়ল,—এতিদন বলিন েকন?
মা বারণ কেরিছেলন, তুিমও িজজ্ঞাসা করিন।
েতামার মােয়র উপকার কেরিছলাম, তাই েতামরা এইরূেপ েশাধ িদেল!
সরযূ অেধামুখ স্িহর হইয়া দাঁড়াইয়া রিহল।
চন্দ্রনাথ পুনরায় কিহল, এখন েদখিচ েকন তুিম অত ভেয় ভেয় থাকেত,
এখন বুঝিচ এত ভালেবেসও েকন সুখ পাইিন, পূর্েবর সব কথাই এখন
স্পষ্ট হেয়েচ। এই জন্যই বুিঝ েতামার মা িকছুেতই এখােন আসেত
স্বীকার কেরন িন।
সরযূ মাথা নািড়য়া বিলল, হ্যাঁ।

মুহূর্েতর মধ্েয চন্দ্রনাথ িবগত িদেনর সমস্ত কথা স্মরণ কিরল। েসই
কাশীবাস, েসই িচরশুদ্ধ মূর্িত সরযূর িবধবা মাতা,—েসই তাঁর কৃতজ্ঞ
সজল চক্ষু দু’িট, স্িনগ্ধ শান্ত কথাগুিল। চন্দ্রনাথ সহসা আর্দ্র
হইয়া বিলল, সরযূ, সব কথা আমােক খুেল বলেত পার?
পাির। আমার মামার বািড় নবদ্বীেপর কােছ। রাখাল ভট্টাচার্েযর বািড়
আমার মামার বািড়র কােছই িছল। েছেলেবলা েথেকই মা তাঁেক ভালবাসেতন।
দু’জেনর একবার িবেয়র কথাও হয়, িকন্তু তাঁরা িনচু ঘর ব’েল িবেয়
হেত পায়িন। আমার বাবার বািড় হািলশহর। আমার যখন িতন বৎসর বয়স তখন
বাবা মারা যান, মা আমােক িনেয় নবদ্বীপ িফের আেসন। তার পর আমার
যখন পাঁচ বছর বয়স, েসই সময় আমােক িনেয় মা চন্দ্রনাথ বিলল, তার
পের?
আমরা িকছুিদন মথুরায় থািক, বৃন্দাবেন থািক, তার পর কাশীেত আিস।
েসই সমেয় রাখাল মদ েখেত শুরু কের। মােয়র িকছু অলঙ্কার িছল, তাই
িনেয় েরাজ ঝগড়া হ’ত। তার পর একরাত্ের সমস্ত চুির ক’ের পালায়। েস
সময় মােয়র হােত একিট পয়সাও িছল না। সাত-আট িদন আমরা িভক্ষা ক’ের
েকানরূেপ থািক, তার পের যা ঘেটিছল, তুিম িনেজই জান।
চন্দ্রনােথর মাথার মধ্েয আগুন জ্বিলয়া উিঠল। েস সরযূর আনত মুেখর
িদেক ক্রূর দৃষ্িটক্েষপ কিরয়া বিলয়া উিঠল, িছ িছ সরযূ, তুিম এই!
েতামরা এই! সমস্ত েজেন শুেন তুিম আমার এই সর্বনাশ করেল? এ েয আিম
স্বপ্েনও ভাবেত পািরেন, িক মহাপািপষ্ঠা তুিম!
সরযূর েচাখ িদয়া টপটপ কিরয়া জল ঝিরয়া পিড়েত লািগল, েস িনঃশব্েদ
নতমুেখ দাঁড়াইয়া রিহল।
চন্দ্রনাথ তাহা েদিখেত পাইল না। অিধকতর কেঠার হইয়া বিলল, এখন
উপায়?
সরযূ েচােখর জল মুিছয়া আস্েত আস্েত বিলল, তুিম ব’েল দাও।
তেব কােছ এস।
সরযূ কােছ আিসেল চন্দ্রনাথ দৃঢ়মুষ্িটেত তাহার হাত ধিরয়া বিলল,
েলােক েতামােক ত্যাগ করেত বেল, িকন্তু আমার েস সাহস হয়
না—েতামােক িবশ্বাস হয় না—আিম সব িবশ্বাস হািরেয়িচ।
মুহূর্েতর মধ্েয সরযূর িববর্ণ পাণ্ডুর মুেখ এক ঝলক রক্ত ছুিটয়া
আিসল, অশ্রুমিলন েচাখ দু’িট মুহূর্েতর জন্য চকচক কিরয়া উিঠল,

বিলল, আমােক িবশ্বাস েনই?
িকছু না—িকছু না, তুিম সব পার।
সরযূ
আমার
পােন
উপায়

স্বামীর মুেখর কােছ মুখ আিনয়া অিবচিলতকন্েঠ কিহল, তুিম েয
িক, তা তুিমও জান। একিদন তুিম আমােক বেলিছেল, েতামার মুেখর
েচেয় েদখেত। আজ আমার মুেখর পােন একবার েচেয় েদখ। আজ আিম
ব’েল েদব, বল, শুনেব?

শুনব। দাও ব’েল িক উপায়!
সরযূ বিলল, আিম িবষ েখেল উপায় হয় িক?
চন্দ্রনােথর মুষ্িট আরও দৃঢ় হইল, েযন পলাইয়া না যাইেত পাের,
কিহল, হয়। হয় সরযূ, হয়। িবষ েখেত পারেব?
পারব।
খুব সাবধােন, খুব েগাপেন।
তাই হেব।
আজই।
সরযূ কিহল, আচ্ছা, আজই। চন্দ্রনাথ চিলয়া যায় েদিখয়া েস স্বামীর
পদদ্বয় জড়াইয়া ধিরয়া বিলল, একটা আশীর্বাদও করেল না?
চন্দ্রনাথ উপর িদেক চািহয়া বিলল, এখন নয়। যখন চেল যােব, যখন
মৃতেদহ পুেড় ছাই হেব, তখন আশীর্বাদ করব।
সরযূ পা ছািড়য়া িদয়া বিলল, তাই কেরা।
চন্দ্রনাথ চিলয়া যাইেত উদ্যত হইেতই েস আর একবার উিঠয়া িগয়া
দ্বাের িপঠ িদয়া পথ েরাধ কিরয়া দাঁড়াইয়া বিলল, আিম িবষ েখেল েকান
িবপদ েতামােক স্পর্শ করেব না ত?
িকছু না।
েকউ েকান রকম সন্েদহ করেব না ত?
িনশ্চয় করেব। িকন্তু টাকা িদেয় েলােকর মুখ বন্ধ করব।
সরযূ বিলল, িবছানার তলায় একখানা িচিঠ িলেখ েরেখ যাব, েসইখানা

েদিখেয়া।
চন্দ্রনাথ কােছ আিসয়া তাহার মাথায় হাত িদয়া বিলল, তাই কেরা। েবশ
ক’ের িলেখ নীেচ িনেজর নাম স্পষ্ট ক’ের িলেখ েরেখা—েকউ েযন না
বুঝেত পাের, আিম েতামােক খুন কেরিচ। আর একটা কথা, ঘেরর েদারজানালা েবশ ক’ের বন্ধ ক’ের িদেয়া—একিবন্দু শব্দ েযন বাইের না
যায়। আিম েযন শুনেত না পাই—
সরযূ দ্বার ছািড়য়া িদয়া ভূিমষ্ঠ হইয়া আর একবার প্রণাম কিরয়া
পােয়র ধুলা মাথায় তুিলয়া লইয়া উিঠয়া দাঁড়াইয়া বিলল, তেব
যাও—বিলয়াই তাহার িক েযন সন্েদহ হইল—হাত ধিরয়া েফিলয়া বিলল,
েরােসা আর একটু দাঁড়াও। েস প্রদীপ কােছ আিনয়া স্বামীর মুেখর িদেক
েবশ কিরয়া চািহয়া েদিখয়া চমিকয়া উিঠল। চন্দ্রনাথ দুই েচােখ একটা
অমানুিষক তীব্র-দ্যুিত—ক্িষপ্েতর দৃষ্িটর মত তাহা ঝকঝক কিরয়া
উিঠল।
চন্দ্রনাথ বিলল, েচােখ িক েদখচ সরযূ?
সরযূ এক মুহূর্ত চুপ কিরয়া থািকয়া বিলল, িকছু না, আচ্ছা যাও।
চন্দনাথ ধীের ধীের বািহর
েগল—েসই ভাল—েসই ভাল—আজই।

হইয়া

েগল-িবড়িবড়

কিরয়া

বিলেত

বিলেত

দশম পিরচ্েছদ
েসই রাত্ের সরযূ িনেজর ঘের িফিরয়া আিসয়া কাঁিদয়া েফিলয়া মেন মেন
কিহল, আিম িবষ েখেত িকছুেতই পারব না। একা হ’েল মরেত পারতাম
িকন্তু আিম ত আর একা নই—আিম েয মা। মা হেয় সন্তান বধ করব েকমন
ক’ের। তাই েস মিরেত পািরল না। িকন্তু তাহার সুেখর িদন েয িনঃেশষ
হইয়ােছ, তাহােতও তাহার েলশমাত্র সংশয় িছল না।
গভীর রাত্ের চন্দ্রনাথ সহসা তাহার স্ত্রীর ঘেরর মধ্েয আিসয়া
প্রেবশ কিরল এবং সমস্ত শুিনয়া উন্মত্ত-আেবেগ তাহােক বক্েষ তুিলয়া
লইয়া স্িথর হইয়া রিহল। অস্ফুেট বারংবার কিহেত লািগল, এমন কাজ
কখেনা কেরা না সরযূ, কখেনা না। িকন্তু ইহার অিধক েস ত আর েকান
ভরসাই িদেত পািরল না। তাহার এই বৃহৎ ভবেন এই হতভািগনীর জন্য
এতটুকু েকােণর সন্ধানও ত েস খুঁিজয়া পাইল না, েযখােন সরযূ তাহার
লজ্জাহত পাংশু মুখখািন লুকাইয়া রািখেত পাের। সমস্ত গ্রােমর মধ্েয
েকাথাও একিবন্দু মমতাও েস কল্পনা কিরেত পািরল না, যাহার আশ্রেয়

েস তপ্ত অশ্রুরািশর একিট কণাও মুিছেত পাের। কাঁিদয়া কািটয়া েস
সাত িদেনর সময় িভক্ষা কিরয়া লইয়ােছ। ভাদ্র মােসর এই েশষ সাতিট
িদন েস স্বামীর আশ্রেয় থািকয়া িচরিদেনর মত িনরাশ্িরতা পেথর
িভখািরণী হইেত যাইেব। ভাদ্র মােস ঘেরর কুকুর িবড়াল তাড়াইেত
নাই,—গৃহস্েথর অকল্যাণ হয়, তাই সরযূর এই আেবদন গ্রাহ্য হইয়ােছ।
একিদন েস স্বামীর হাত ধিরয়া বিলল, আমার দুরদৃষ্ট আিম েভাগ করব,
েস জন্য তুিম দুঃখ কেরা না। আমার মত দুর্ভািগনীেক ঘের এেন অেনক
সহ্য কেরছ, আর কেরা না। িবদায় িদেয় আবার সংসারী হও, আমার এমন
সংসার েযন েভঙ্েগ েফেলা না।
চন্দ্রনাথ েহঁটমুেখ িনরুত্তর হইয়া থােক। ভালমন্দ েকান জবাবই
খুঁিজয়া পায় না। তেব, এই কথাটা তাহার মেন হইেতেছ, আজকাল সরযূ েযন
মুখরা হইয়ােছ। েবিশ িকছু কথা কিহেতেছ। এতিদন তাহার মেনর মধ্েয েয
ভয়টা িছল, এখন তাহা নাই। দু’িদন পূর্েবও েস মুখ ঢািকয়া, মুেখাশ
পিরয়া এ সংসাের বাস কিরেতিছল; তখন সামান্য বাতােসও ভয় পাইত, পােছ
তাহার ছদ্ম আবরণ খিসয়া পেড়, পােছ তাহার সত্য পিরচয় জানাজািন হইয়া
যায়। এখন তাহার েস ভয় িগয়ােছ। তাই এখন িনর্ভেয় কথা কিহেতেছ। এ
জীবেন তাহার যাহা-িকছু িছল, েসই স্বামী, তাহার সর্বস্ব, সমােজর
আদালত িডক্ির জাির কিরয়া িনলাম কিরয়া লইয়ােছ। এখন েস মুক্তঋণ,
সর্বস্বহীন সন্ন্যািসনী। তাই েস স্বামীর সিহত স্বচ্ছন্েদ কথা
কেহ, বন্ধুর মত, িশক্ষেকর মত উপেদশ িদয়া িনর্ভীক মতামত প্রকাশ
কের। আর েসিদেনর রাত্ের দুইজন দুইজনেক ক্ষমা কিরয়ােছ। চন্দ্রনাথ
িবষ খাইেত প্রলুব্ধ কিরয়ািছল, তাহার এ আত্মগ্লািন সরযূর সব েদাষ
ঢািকয়া িদয়ােছ।
পরিদন প্রাতঃকাল হইেত হরকালী একখন্ড কাগেজ িটিকট আঁিটয়া স্বামীেক
িদয়া মাথামুণ্ডু কত-িক িলখাইেতিছেলন।
ব্রজিকেশার একবার িজজ্ঞাসা কিরেলন, এত িলেখ িক হেব?
হরকালী তাড়া িদয়া বিলেলন, েতামার যিদ একটুও বুদ্িধ থাকত, তা’হেল
িজজ্েঞস করেত না। একবার আমার কথা না শুেন এইিট ঘেটেছ, আর েকান
িবষেয় িনেজর বুদ্িধ খাটােত েযেয়া না।
হরকালী যাহা বিলেলন, সুেবাধ িশশুর মত ব্রজিকেশার তাহা িলিখয়া
লইেলন। েশষ হইেল হরকালী স্বয়ং তাহা আদ্েযাপান্ত পাঠ কিরয়া মাথা
নািড়য়া বিলেলন, িঠক হেয়েছ। িনর্েবাধ ব্রজিকেশার চুপ কিরয়া
রিহেলন। অপরাহ্েণ হরকালী কাগজখািন হােত লইয়া সরযূর কােছ আিসয়া

কিহেলন, বউমা, এই কাগজখািনেত েতামার নামিট িলেখ দাও।
কাগজ হােত লইয়া সরযূ মুখপােন চািহয়া কিহল, েকন মামীমা?
যা বলিচ, তাই কর না বউমা!
িকেস নাম িলেখ েদব, তাও িক শুনেত পাব না?
হরকালী মুখখানা ভারী কিরয়া কিহেলন, এটা বাছা েতামারই ভালর জন্য।
তুিম এখােন যখন থাকেব না, তখন েকাথায় িকভােব থাকেব, তাও িকছু
আমরা আর সন্ধান িনেত যােবা না। তা বাছা, েযমন কেরই থাক না েকন,
মােস পাঁচ টাকা ক’ের েখারািক পােব। এিক মন্দ?
ভাল-মন্দ সরযূ বুিঝত। এবং এই িহতাকাঙ্ক্িষণীর বুেকর িভতর যতটুকু
িহত প্রচ্ছন্ন িছল, তাহাও বুিঝল, িকন্তু যাহার প্রাসাদতুল্য
অট্টািলকা নদীগর্েভ ভাঙ্িগয়া পিড়েতেছ, েস আর খানকতক ইট বাঁচাইবার
জন্য নদীর সিহত কলহ কিরেত চােহ না। সরযূ েসই কথা ভািবেলা। তথািপ
একবার হরকালীর মুেখর পােন চািহয়া েদিখল। েসই দৃষ্িট! েয-দৃষ্িটেক
হরকালী সর্বান্তঃকরেণ ঘৃণা কিরেতন, ভয় কিরেতন, আিজও িতিন এ চাহিন
সিহেত পািরেলন না। েচাখ নামাইয়া বিলেলন, বউমা!
হাঁ মামীমা, িলেখ িদই। সরযূ কলম লইয়া পিরষ্কার কিরয়া িনেজর নাম
সই কিরয়া িদল।
আজই েদাসরা আশ্িবন—সরযূর চিলয়া যাইবার িদন। প্রাতঃকাল হইেত বড়
বৃষ্িট পিড়েতিছল, হরকালী িচন্িতত হইয়া পিড়েলন, পােছ যাওয়া না হয়।
সমস্ত িদন ধিরয়া সরযূ ঘেরর দ্রব্য-সামগ্রী গুছাইয়া রািখেতিছল।
মূল্যবান বস্ত্রািদ এেক এেক আলমািরেত বন্ধ কিরল। সমস্ত অলঙ্কার
েলৗহিসন্দুেক পুিরয়া চািব িদল, তাহার পর স্বামীেক ডািকয়া আিনেত
েলাক পাঠাইয়া িদয়া িনেজ ভূিমতেল পিড়য়া অেনক কান্না কাঁিদল।
গৃহত্যােগর সময় যত িনকেট আিসেতেছ, ক্েলশ তত অসহ্য হইয়া উিঠেতেছ।
এই সাত িদন েযভােব কািটয়ািছল, আজ েসভােব কািটেব বিলয়া মেন হইেতেছ
না। তাহার শঙ্কা হইল, পােছ, এই েশষ িদনিটেত ৈধর্যচ্যুিত ঘেট,
যাইবার সময় পােছ িনতান্ত তািড়ত িভক্ষুেকর মত েদিখেত হয়।
আত্মসম্মানটুকুেক েস প্রাণপেণ জড়াইয়া ধিরয়ািছল; েসইটুকুেক ত্যাগ
কিরেত িকছুেতই তাহার প্রবৃত্িত হইল না।
চন্দ্রনাথ আিসেল েস েচাখ মুিছয়া উিঠয়া বিসল। বিলল, এস, আজ অমার
যাবার িদন। তখনও তাহার চক্ষুর পাতা আর্দ্র রিহয়ােছ। চন্দ্রনাথ

আর-এক িদেক চািহয়া বিসয়া রিহল। সরযূ কােছ আিসয়া বিলল, এই চািব
নাও। যত িদন আর িবেয় না কর, ততিদন অপর কােকও িদও না।
চন্দ্রনাথ রূদ্ধস্বের কিহল, েযখােন হয় েরেখ দাও।
সরযূ হাত িদয়া টািনয়া চন্দ্রনােথর মুখ িফরাইয়া ধিরয়া ঈষৎ হািসয়া
বিলল, কাঁদবার েচষ্টা করচ?
চন্দ্রনােথর মেন হইল কথাটা বড় শক্ত বলা হইয়ােছ। সরযূ তখনই তাহার
চক্ষু মুছাইয়া িদয়া আদর কিরয়া বিলল, মেন ক’ের েদখ েকান িদন একটা
পিরহাস কিরিন, তাই যাবার িদেন আজ একটা তামাশা করলাম, রাগ কেরা
না। তাহার পর কিহল, যা-িকছু িছল, সমস্ত বন্ধ ক’ের আলমিরেত েরেখ
েগলাম, েদেখা, িমছািমিছ আমার একিট িজিনসও েযন নষ্ট না হয়।
চন্দ্রনাথ চািহয়া েদিখল, িনরাভরণা সরযূর হােত শুধু চার-পাঁচ গািছ
কাঁেচর চুিড় ছাড়া আর িকছু নাই। সরযূর এ মূর্িত তাহার দুই েচােখ
শূল িবদ্ধ কিরল, িকন্তু, িক বিলেব েস? আজ দু’খানা অলঙ্কার পিরয়া
যাইবার প্রস্তাব কিরয়া িক কিরয়া েস এই েদবীর প্রিতমূর্িতিটেক
অপমান কিরেব? সরযূ গলায় আঁচল িদয়া প্রণাম কিরয়া পদধূিল মাথায়
তুিলয়া লইয়া বিলল, আিম যাচ্িচ ব’েল অনর্থক দুঃখ কেরা না, এেত
েতামার হাত েনই, আিম তা জািন।
চন্দ্রনাথ এতক্ষণ পর্যন্ত সহ্য কিরয়ািছল, আর পািরল না, ছুিটয়া
পলাইয়া েগল।
সন্ধ্যার পূর্েব গািড়র সময় স্েটশেন যাইেত হইেব। বৃষ্িট আিসয়ােছ,
বাটীর বৃদ্ধ সরকার দুই-একখািন কাপড় গামছায় বাঁিধয়া েকাচম্যােনর
কােছ িগয়া বিসল। েসই সীতােদবীর কথা েবাধ কির তাহার মেন পিড়য়ািছল,
তাই েচােখর জলও বড় প্রবল হইয়া গড়াইয়া পিড়েতিছল। চক্ষু মুিছয়া মেন
মেন কিহল, ভগবান, আিম ভৃত্য—তাই আজ আমার এই শাস্িত!
যাইবার সময় সরযূ হরকালীর মেনর ভাব বুিঝয়া ডািকয়া প্রণাম কিরল।
পদধূিল গ্রহণ কিরয়া বিলল, মামীমা, বাক্সটা একবার েদখ।
হরকালী অপ্রিতভ হইেলন—না না না, থাক;—ততক্ষেণ িকন্তু িটেনর বাক্স
উন্েমািচত হইয়া হরকালীর দৃষ্িট আকর্ষণ কিরল। েলাভ সংবরণ করা
অসম্ভব। বক্রদৃষ্িটেত িতিন েদিখেলন, িভতের দুই-এক েজাড়া সাধারণ
বস্ত্র, দুই-িতনটা পুস্তক, কাগেজ আবৃত দুইখানা ছিব, আরও দুই-একটা
িক িক রিহয়ােছ। সরযূ কিহল, শুধু এই আেছ।

হরকালী ধীের ধীের সিরয়া েগেলন।
সন্ধ্যার পূর্েবই সরযূ গািড়েত উিঠয়া বিসল। েকাচম্যান গািড়
হাঁকাইয়া ফটক বািহয়া দ্রুত ছুিটয়া বািহর হইয়া পিড়ল। দ্িবতেলর
জানালা খুিলয়া মিণশঙ্কর তাহা েদিখেলন। আজ তাঁহার হঠাৎ মেন হইল,
বুিঝ কাজটা ভাল হইল না।

বাংলা লাইব্েরির
জনস্বার্েথ প্রকাশ করা হেলা

