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গ���/শাি�
< গ���

িক�, যাহার িব�াস নাই, �য ভী� এ
�সৗ�য�রসা�াদেনর জন�ও এক ইি� পিরমাণ
অস�বেক ল�ন কিরেত পরা�ুখ হয় তাহার
কােছ �কােনা-িকছ�র আর ‘তার পের’ নাই, সম�ই
হঠাৎ অসমেয় এক অসমাি�েত সমা� হইয়া
�গেছ। �ছেলেবলায় সাত সমু� পার হইয়া,
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মৃত� �েক ল�ন কিরয়া, গে�র �যখােন যথাথ�
িবরাম �সখােন ��হময় সুিম� �ের �িনতাম —

আমার কথািট ফুেরাল,
�নােট গাছিট মুেড়াল।

  এখন বয়স হইয়ােছ, এখন গে�র িঠক
মাঝখানটােত হঠাৎ থািময়া িগয়া একটা িন��র
কিঠন কে� �িনেত পাই—

আমার কথািট ফুেরাল না,
�নােট গাছিট মুেড়াল না।



�কন্ �র �নােট মুেড়ািল �ন �কন।
�তার গ�েত—

  দরূ হউক �গ, ওই িনরীহ �াণীিটর নাম
কিরয়া কাজ নাই। আবার �ক �কান িদক হইেত
গােয় পািতয়া লইেব।

  আষাঢ় ১৩০০

শাি�

�থম পিরে�দ



  দিুখরাম �ই এবং িছদাম �ই দইু ভাই
সকােল যখন দা হােত লইয়া জন খািটেত বািহর
হইল তখন তাহােদর দইু �ীর মেধ� বকা বিক
�চঁচােমিচ চিলেতেছ। িক�, �কৃিতর অন�ান�

নানািবধ িনত�কলরেবর �ায় এই
কলহেকালাহলও পাড়াসু� �লােকর অভ�াস

হইয়া �গেছ । তী� ক��র �িনবামা� �লােক
পর�রেক বেল, “ওই �র, বাঁিধয়া িগয়ােছ।”
অথ�াৎ, �যমনিট আশা করা যায় িঠক �তমিনিট
ঘিটয়ােছ, আজও �ভােবর িনয়েমর �কােনা�প
ব�ত�য় হয় নাই। �ভােত পূব�িদেক সূয� উিঠেল
�যমন �কহ তাহার কারণ িজ�াসা কের না
�তমিন এই কুিরেদর বািড়েত দইু জােয়র মেধ�



যখন একটা �হ-�হ পিড়য়া যায় তখন তাহার
কারণ িনণ�েয়র জ� কাহারও �কান�প
�কৗত� হেলর উে�ক হয় না ।

  অবশ� এই �কা�ল-আে�ালন

�িতেবশীেদর অেপ� দইু �ামীেক �বিশ �শ�

কিরত সে�হ নাই, িক� �সটা তাহার �কােনা�প
অসুিবধার মেধ� গণ� কিরত না । তাহারা দইু ভাই
�যন দীঘ� সংসারপথ একটা একাগািড়েত কিরয়া
চিলয়ােছ, দইু িদেকর দইু ি�ংিবহীন চাকার
অিব�াম ছ� ছ�  খ�  খ�  শ�টােক

জীবনরথযা�ার একটা িবিধিবিহত িনয়েমর
মেধ�ই ধিরয়া লইয়ােছ।



  বর� ধের �য িদন �কােনা শ�মা� নাই,
সম� থম্ থম্  ছম্ ছম্  কিরেতেছ, �স িদন একটা
আস� অৈনসিগ�ক উপ�েবর আশ�া জি�ত, �স
িদন �য কখন কী হইেব তাহা �কহ িহসাব কিরয়া
বিলেত পািরত না ।

  আমােদর গে�র ঘটনা �য িদন আর� হইল
�স িদন স��ার �া�ােল দইু ভাই যখন জন

খািটয়া �া�েদেহ ঘের িফিরয়া আিসল তখন
�দিখল �� গৃহ গম্ গম কিরেতেছ।

  বািহেরও অত�� �মট। দইু-�হেরর সময়
খুব এক-পশলা বৃি� হইয়া িগয়ােছ। এখনও চাির
িদেক �মঘ জিময়া আেছ। বাতােসর �লশমা�



নাই। বষ�ায় ঘেরর চাির িদেক জ�ল এবং
আগাছা�লা অত�� বািড়য়া উিঠয়ােছ, �সখান
হইেত এবং জলম� পােটর �খত হইেত িস�
উি�ে�র ঘন গ�বা� চত� িদ� েক একিট িন�ল

�াচীেরর মেতা জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আেছ।

�গায়ােলর প�াদ ্বত� �ডাবার মধ� হইেত �ভক
ডািকেতেছ এবং িঝিঝরেব স��ার িন��
আকাশ এেকবাের পিরপূণ�।

  অদেূর বষ�ার প� নবেমঘ�ায়ায় বেড়া ি�র
ভয়ংকর ভাব ধারণ কিরয়া চিলয়ােছ।
শস�ে�ে�র অিধকাংশই ভািঙয়া �লাকালেয়র



কাছাকািছ আিসয়া পিড়য়ােছ। এমন-িক
ভাঙেনর ধাের দইু-চািরটা আম-কাঁঠাল গােছর
িশকড় বািহর হইয়া �দখা িদয়ােছ, �যন তাহােদর
িন�পায় মুি�র �সািরত অ�িুল�িল শূেন�
একটা-িকছ�  অি�ম অবল�ন আঁকড়াইয়া

ধিরবার �চ�া কিরেতেছ।

  দিুখরাম এবং িছদাম �সিদন জিমদােরর

কাছাির-ঘের কাজ কিরেত িগয়ািছল। ও পােরর
চের জিলধান পািকয়ােছ। বষ�ায় চর ভািসয়া
যাইবার পূেব�ই ধান কািটয়া লইবার জন� �দেশর
দির� �লাক মাে�ই �কহ বা িনেজর �খেত �কহ
বা পাট খািটেত িনযু� হইয়ােছ; �কবল, কাছাির



হইেত �পয়াদা আিসয়া এই দইু ভাইেক জবদ� ি�

কিরয়া ধিরয়া লইয়া �গল। কাছাির-ঘের চাল
�ভদ কিরয়া �ােন �ােন জল পিডেতিছল, তাহাই
সািরয়া িদেত এবং �গাটাকতক ঝাঁপ িনম�াণ
কিরেত তাহারা সম� িদন খািটয়ােছ। বািড়
আিসেত পায় নাই, কাছাির হইেতই িকি�ৎ
জলপান খাইয়ােছ। মেধ� মেধ� বৃি�েতও িভিজেত

হইয়ােছ— উিচতমেতা পাওনা মজিুর পায় নাই,
এবং তাহার পিরবেত�  �য-সকল অন�ায় কট�  কথা
�িনেত হইয়ােছ �স তাহােদর পাওনার অেনক

অিতির�।



  পেথর কাদা এবং জল ভািঙয়া স��ােবলায়
বািড় িফিরয়া আিসয়া দইু ভাই �দিখল, �ছােটা জা

চ�র ভ� িমেত অ�ল পািতয়া চ�প কিরয়া পিড়য়া
আেছ— আিজকার এই �মঘলা িদেনর মেতা �সও
মধ�াে� �চ�র অ-বষ�ণপূব�ক সায়াে�র কাছাকািছ
�া� িদয়া অত�� �মট কিরয়া আেছ; আর বড়
জা রাধা মুখটা ম� কিরয়া দাওয়ায় বিসয়া িছল;
তাহার �দড় বৎসেরর �ছােটা �ছেলিট
কাঁিদেতিছল, দইু ভাই যখন �েবশ কিরল �দিখল,
উল� িশ� �া�েণর এক পাে�� িচৎ হইয়া পিড়য়া
ঘুমাইয়া আেছ।



  �ুিধত দিুখরাম আর কালিবল� না কিরয়া
বিলল, “ভাত �দ।”

  বেড়াবউ বা�েদর ব�ায় �� িল�পােতর

মেতা এক মুহ� েত� ই তী� ক��র আকাশ পিরমাণ
কিরয়া বিলয়া উিঠল, “ভাত �কাথায় �য ভাত
িদব। ত�ই িক চাল িদয়া িগয়ািছিল। আিম িক
িনেজ �রাজগার কিরয়া আিনব।”

  সারািদেনর �াি� ও লা�নার পর অ�হীন

িনরান� অ�কার ঘের, ��িলত �ুধানেল,
গৃিহণীর �� বচন, িবেশষত �শষ কথাটার
�গাপন কুৎিসত ��ষ দিুখরােমর হঠাৎ �কমন
এেকবােরই অসহ� হইয়া উিঠল। �ু� ব�াে�র



ন�ায় গ�ীর গজ�েন বিলয়া উিঠল, “কী বলিল।”
বিলয়া মু�েত� র মেধ� দা লইয়া িকছ�  না ভািবয়া
এেকবাের �ীর মাথায় বসাইয়া িদল। রাধা তাহার
�ছােটা জােয়র �কােলর কােছ পিড়য়া �গল এবং
মৃত� � হইেত মু�ত�  িবল� হইল না।

  চ�র র�িস� বে� “কী হল �গা” বিলয়া
চীৎকার কিরয়া উিঠল। িছদাম তাহার মুখ
চািপয়া ধিরল। দিুখরাম দা �ফিলয়া মুেখ হাত
িদয়া হত-বুি�র মেতা ভ� িমেত বিসয়া পিড়ল।
�ছেলটা জািগয়া উিঠয়া ভেয় চীৎকার কিরয়া
কাঁিদেত লািগল।



  বািহের তখন পিরপূণ� শাি�। রাখালবালক
�গা� লইয়া �ােম িফিরয়া আিসেতেছ।

পরপােরর চের যাহারা নূতনপ� ধান কািটেত
িগয়ািছল। তাহারা পাঁচ-সাতজেন এক-একিট
�ছােটা �নৗকায় এ পাের িফিরয়া পির�েমর
পুর�ার দইু-চাির আঁিট ধান মাথায় লইয়া �ায়
সকেলই িনজ িনজ ঘের আিসয়া �পৗ�িছয়ােছ।

  চ�বত�েদর বািড়র রামেলাচন খুেড়া �ােমর
ডাকঘের িচিঠ িদয়া ঘের িফিরয়া িনি��মেন

চ�পচাপ তামাক খাইেতিছেলন। হঠাৎ মেন পিড়ল,
তাঁহার �কারফা �জা দিুখর অেনক টাকা খাজনা

বািক; আজ িকয়দংশ �শাধ কিরেব �িত�ত



হইয়ািছল। এত�েণ তাহার বািড় িফিরয়ােছ ি�র
কিরয়া, চাদরটা কাঁঁেধ �ফিলয়া, ছাতা লইয়া
বািহর হইেলন।

  কুিরেদর বািড়েত ঢ� িকয়া তাঁহার গা ছম ছম
কিরয়া উিঠল। �দিখেলন, ঘের �দীপ �ালা হয়
নাই। অ�কার দাওয়ায় দইু-চািরটা অ�কার মূিত�
অ�� �দখা যাইেতেছ। রিহয়া রিহয়া দাওয়ার
এক �কাণ হইেত একটা অ�� ট �রাদন উ�িসত

হইয়া উিঠেতেছ এবং �ছেলটা যত ‘মা মা’ বিলয়া
কাঁিদয়া উিঠেত �চ�া কিরেতেছ িছদাম তাহার মুখ
চািপয়া ধিরেতেছ।



  রামেলাচন িকছ�  ভীত হইয়া িজ�াসা

কিরেলন, “দিুখ, আিছস নািক।”

  দিুখ এত�ণ ��রমূিত� র মেতা িন�ল হইয়া
বিসয়া িছল, তাহার নাম ধিরয়া ডািকবামা�
এেকবাের অেবাধ বালেকর মেতা উ�িসত হইয়া
কঁিদয়া উিঠল।

  িছদাম তাড়াতািড় দাওয়া হইেত অ�েন

নািময়া চ�বত�র িনকেট আিসল। চ�বত�

িজ�াসা কিরেলন, “মাগীরা বুিঝ ঝগড়া কিরয়া
বিসয়া আেছ? আজ �তা সম� িদনই চীৎকার
�িনয়ািছ।”



  এত�ণ িছদাম িকংকত� ব� িকছ�ই ভািবয়া
উিঠেত পাের নাই। নানা অস�ব গ� তাহার
মাথায় উিঠেতিছল। আপাতত ি�র কিরয়ািছল,
রাি� িকি�ৎ অিধক হইেল মৃতেদহ �কাথাও
সরাইয়া �ফিলেব। ইিতমেধ� �য চ�বত� আিসয়া

উপি�ত হইেব, এ �স মেনও কের নাই। ফস
কিরয়া �কােনা উ�র �জাগাইল না। বিলয়া
�ফিলল, “হাঁ, আজ খুব ঝগড়া হইয়া িগয়ােছ।”

  চ�বত� দাওয়ার িদেক অ�সর হইবার
উপ�ম কিরয়া বিলল, “িক�, �সজন� দিুখ কাঁেদ
�কন �র।”



  িছদাম �দিখল, আর র�া হয় না; হঠাৎ
বিলয়া �ফিলল, “ঝগড়া কিরয়া �ছােটাবউ
বেড়াবউেয়র মাথায় এক দােয়র �কাপ বসাইয়া
িদয়ােছ।”

  উপি�ত িবপদ ছাড়া �য আর-�কােনা িবপদ
থািকেত পাের, এ কথা সহেজ মেন হয় না। িছদাম
তখন ভািবেতিছল, ‘ভীষণ সেত�র হাত হইেত কী
কিরয়া র�া পাইব। িমথ�া �য তদেপ�া ভীষণ
হইেত পাের তাহা তাহার �ান হইল না।
রামেলাচেনর �� �িনবামা� তাহার মাথায়
তৎ�ণাৎ একটা উ�র �জাগাইল এবং তৎ�ণাৎ

বিলয়া �ফিলল।



  রামেলাচন চমিকয়া উিঠয়া কিহল, “আঁ!
বিলস কী! মের নাই �তা।”

িছদাম কিহল, “মিরয়ােছ।” বিলয়া চ�বত�র পা
জড়াইয়া ধিরল।   চ�বত� পালাইবার পথ
পায় না। ভািবল, রাম রাম! স��ােবলায় এ কী
িবপেদই পিড়লাম। আদালেত সা�� িদেত িদেতই
�াণ বািহর হইয়া পিড়েব। িছদাম িকছ� েতই তাহার
পা ছািড়ল না; কিহল, “দাদাঠাকুর, এখন আমার

বউেক বাচাইবার কী উপায় কির।”

  মামলা-�মাক�মার পরামেশ�  রামেলাচন
সম� �ােমর �ধান ম�ী িছেলন। িতিন একট�
ভািবয়া বিলেলন, “�দখ, ইহার এক উপায় আেছ।



ত�ই এখনই থানায় ছ� িটয়া যা বল্  �গ, �তার বেড়া
ভাই দিুখ স��ােবলায় ঘের আিসয়া ভাত
চািহয়ািছল, ভাত ��ত িছল না বিলয়া �ীর
মাথায় দা বসাইয়া িদয়ােছ। আিম িন�য়

বিলেতিছ, এ কথা বিলেল ছ�ঁ িড়টা বাঁিচয়া
যাইেব।”

  িছদােমর ক� �� হইয়া আিসল; উিঠয়া
কিহল, “ঠাকুর, বউ �গেল বউ পাইব, িক� আমার

ভাই ফাঁিস �গেল আর �তা ভাই পাইব না।” িক�,
যখন িনেজর �ীর নােম �দাষােরাপ কিরয়ািছল
তখন এ-সকল কথা ভােব নাই। তাড়াতািড়েত
একটা কাজ কিরয়া �ফিলয়ােছ, এখন



অলি�তভােব মন আপনার পে� যুি� এবং
�েবাধ স�য় কিরেতেছ।

  চ�বত�ও কথাটা যুি�সংগত �বাধ
কিরেলন; কিহেলন, “তেব �যমনিট ঘিটয়ােছ তাই
বিলস, সকল িদক র�া করা অস�ব।”

  বিলয়া রামেলাচন অিবলে� ��ান কিরল
এবং �দিখেত �দিখেত �ােম রা� হইল �য,
কুিরেদর বািড়র চ�রা রাগারািগ কিরয়া তাহার
বড় জেয়র মাথায় দা বসাইয়া িদয়ােছ।

  বাঁধ ভািঙেল �যমন জল আেস �ােমর মেধ�
�তমিন �� শে� পুিলস আিসয়া পিড়ল; অপরাধী



এবং িনরপরাধী সকেলই িবষম উদিব� হইয়া
উিঠল।

ি�তীয় পিরে�দ

  িছদাম ভািবল, �য পথ কািটয়া �ফিলয়ােছ
�সই পেথই চিলেত হইেব। �স চ�বত�র কােছ
িনজমুেখ এক কথা বিলয়া �ফিলয়ােছ, �স কথা
গায় রা� হইয়া পিড়য়ােছ, এখন আবার আর-
একটা িকছ�  �কাশ হইয়া পিড়েল কী জািন কী
হইেত কী হইয়া পিড়েব �স িনেজই িকছ�  ভািবয়া
পাইল না। মেন কিরল, �কােনামেত �স কথাটা



র�া কিরয়া তাহার সিহত আর পাঁচটা গ�
জিুড়য়া �ী �ক র�া করা ছাড়া আর �কােনা পথ
নাই।

  িছদাম তাহার �ী চ�রােক অপরাধ িনজ
�ে� লইবার জন� অনুেরাধ কিরল। �স �তা
এেকবাের ব�াহত হইয়া �গল। িছদাম তাহােক
আ�াস িদয়া কিহল, “যাহা বিলেতিছ তাই কর,
�তার �কােনা ভয় নাই, আমরা �তােক বাঁচাইয়া
িদব।”

  আ�াস িদল বেট িক� গলা �কাইল, মুখ
পাং�বণ� হইয়া �গল।



  চ�রার বয়স সেতেরা-আঠােরার অিধক

হইেব না। মুখখািন ��পু� �গালগাল; শরীরিট
অনিতদীঘ�, আঁটসাঁট; সু�সবল অ��ত�ে�র

মেধ� এমন একিট �সৗ�ব আেছ �য চিলেত-
িফিরেত নিড়েত-চিড়েত �দেহর �কাথাও �যন িকছ�
বােধ না। একখািন নূতন-�তির �নৗকার মেতা;
�বশ �ছােটা এবং সুেডাল, অত�� সহেজ সের
এবং তাহার �কাথাও �কােনা �ি� িশিথল হইয়া
যায় নাই। পৃিথবীর সকল িবষেয়ই তাহার একটা
�কৗত�ক এবং �কৗত� হল আেছ; পাড়ায় গ�
কিরেত যাইেত ভােলাবােস, এবং কু� কে� ঘােট
যাইেত-আিসেত দইু অ�িুল িদয়া �ঘামটা ঈষৎ
ফাঁক কিরয়া উ�ল চ�ল ঘনকৃ� �চাখ দিুট



িদয়া পেথর মেধ� দশ�নেঘাগ� যাহা-িকছ�  সম�
�দিখয়া লয়।

  বেড়াবউ িছল িঠক ইহার উ�া; অত��

এেলােমেলা, িঢেলঢালা, অেগাছােলা। মাথার
কাপড়, �কােলর িশ�, ঘরক�ার কাজ িকছ�ই �স
সামলাইেত পািরত না। হােত িবেশষ একটা িকছ�
কাজও নাই, অথচ �কােনা কােল �যন �স অবসর

কিরয়া উিঠেত পাের না। �ছােটা জা তাহােক
অিধক িকছ�  কথা বিলত না, মৃদ ু�ের দইু-একটা
তী� দংশন কিরত, আর �স হাউহাউ দাউদাউ
কিরয়া রািগয়া-মািগয়া বিকয়া-ঝিকয়া সারা হইত
এবং পাড়াসু� অি�র কিরয়া ত� িলত।



  এই দইু জিুড় �ামী-�ীর মেধ�ও �ভােবর
একটা আ�য� ঐক� িছল। দিুখরাম মানুষটা িকছ�
বৃহদায়তেনর— হাড়�লা খুব চওড়া, নািসকা খব�,
দিুট চ�ু এই দশৃ�মান সংসারেক �যন ভােলা
কিরয়া �বােঝ না, অথচ ইহােক �কােনা�প ��
কিরেতও চায় না। এমন িনরীহ অথচ ভীষণ,
এমন সবল অথচ িন�পায় মানুষ অিত দলু�ভ।

  আর িছদামেক একখািন চকচেক কােলা
পাথের �ক �যন ব� যে� কঁুিদয়া গিড়য়া
ত� িলয়ােছ। �লশমা� বা�ল�-বিজ�ত এবং �কাথাও
�যন িকছ�  �টাল খায় নাই। �েত�ক অ�িট বেলর
সিহত �নপুেণ�র সিহত িমিশয়া অত�� স�ূণ�তা



লাভ কিরয়ােছ। নদীর উ� পাড় হইেত লাফাইয়া
প�ক, লিগ িদয়া �নৗকা �ঠলুক, বাঁশগােছ চিড়য়া
বািছয়া বািছয়া কি� কািটয়া আনুক, সকল
কােজই তাহার একিট পিরিমত পািরপাট�, একিট
অবলীলাকৃত �শাভা �কাশ পায়। বেড়া বেড়া
কােলা চ�ল �তল িদয়া কপাল হইেত যে�
আঁচড়াইয়া ত� িলয়া কাঁেধ আিনয়া �ফিলয়ােছ—
�বশভ� ষা সাজস�ায় িবল�ণ একট�  য� আেছ।

  অপরাপর �ামবধূিদেগর �সৗ�েয�র �িত
যিদও তাহার উদাসীন দিৃ� িছল না, এবং
তাহােদর চে� আপনােক মেনারম কিরয়া
ত� িলবার ই�াও তাহার যেথ� িছল— তবু িছদাম



তাহার যুবতী �ীেক একট�  িবেশষ ভােলাবািসত।
উভেয় ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, �কহ
কাহােকও পরা� কিরেত পািরত না। আর-একিট
কারেণ উভেয়র মেধ� ব�ন িকছ�  সুদঢ়ৃ িছল।
িছদাম মেন কিরত, চ�রা �য�প চট�ল চ�ল
�কৃিতর �ীেলাক তাহােক যেথ� িব�াস নাই;
আর চ�রা মেন কিরত, আমার �ামীিটর
চত� িদ� েকই দিৃ�, তাহােক িকছ�  কষাকিষ কিরয়া না
বাঁিধেল �কানিদন হাতছাড়া হইেত আটক নাই।

  উপি�ত ঘটনা ঘিটবার িকছ�কাল পূেব�
হইেত �ী-পু�েষর মেধ� ভাির একটা �গালেযাগ
চিলেতিছল। চ�রা �দিখয়ািছল, তাহার �ামী



কােজর ওজর কিরয়া মােঝ মােঝ দেূর চিলয়া
যায়, এমন-িক দইু-একিদন অতীত কিরয়া আেস,
অথচ িকছ�  উপাজ�ন কিরয়া আেন না। ল�ণ ম�
�দিখয়া �সও িকছ�  বাড়াবািড় �দখাইেত লািগল।
যখন-তখন ঘােট যাইেত আর� কিরল এবং
পাড়া পয�টন কিরয়া আিসয়া কাশী মজমুদােরর

�মেজা �ছেলিটর �চ�র ব�াখ�া কিরেত লািগল।

  িছদােমর িদন এবং রাি��িলর মেধ� �ক
�যন িবষ িমশাইয়া িদল। কােজ কেম� �কাথাও
এক দ� িগয়া সুি�র হইেত পাের না। একিদন
ভাঁজেক আিসয়া ভাির ভৎ�সনা কিরল। �স হাত
নািড়য়া ঝংকার িদয়া অনুপি�ত মৃত িপতােক



সে�াধন কিরয়া বিলল, “ও �মেয় ঝেড়র আেগ

�ছােট, উহােক আিম সামলাইব! আিম জািন, ও
�কান্ িদন কী সব�নাশ কিরয়া বিসেব।”

  চ�রা পােশর ঘর হইেত আিসয়া আে�

আে� কিহল, “�কন িদিদ, �তামার এত ভয়
িকেসর।” এই �তা দইু জােয় িবষম �� বািধয়া
�গল।

  িছদাম �চাখ পাকাইয়া বিলল, “এবার যিদ
কখেনা �িন ত�ই একলা ঘােট িগয়ািছস, �তার
হাড় �ঁড়াইয়া িদব।”



  চ�রা বিলল, “তাহা হইেল �তা হাড়
জড়ুায়।” বিলয়া তৎ�ণাৎ বািহের যাইবার
উপ�ম কিরল।

  িছদাম এক লে� তাহার চ�ল ধিরয়া টািনয়া
ঘের পুিরয়া বািহর হইেত �ার �� কিরয়া িদল।

  কম��ান হইেত স��ােবলায় িফিরয়া আিসয়া

�দেখ ঘর �খালা, ঘের �কহ নাই। চ�রা িতনেট
�াম ছাড়াইয়া এেকবাের তাহার মামার বািড়
িগয়া উপি�ত হইয়ােছ।

  িছদাম �সখান হইেত ব� কে� অেনক

সাধ�সাধনায় তাহােক ঘের িফরাইয়া আিনল,



িক� এবার পরা� মািনল। �দিখল, এক-অ�িল

পারদেক মুি�র মেধ� শ� কিরয়া ধরা �যমন
দঃুসাধ� এই মুি�েময় �ীট�কুেকও কিঠন কিরয়া
ধিরয়া রাখা �তমিন অস�ব— ও �যন দশ
আঙ�েলর ফাঁক িদয়া বািহর হইয়া পেড়।

  আর-�কােনা জবদ� ি� কিরল না, িক� বেড়া
অশাি�েত বাস কিরেত লািগল। তাহার এই
চ�লা যুবতী �ীর �িত সদাশি�ত ভােলাবাসা
উ� একটা �বদনার মেতা িবষম টন্ টেন হইয়া
উিঠল। এমন-িক, এক-একবার মেন হইত, এ যিদ
মিরয়া যায় তেব আিম িনি�� হইয়া একট�খািন



শাি�লাভ কিরেত পাির। মানুেষর উপের মানুেষর
যতটা ঈষ�া হয় যেমর উপের এতটা নেহ।

  এমন সমেয় ঘের �সই িবপদ ঘিটল।

  চ�রােক যখন তাহার �ামী খুন �ীকার
কিরয়া লইেত কিহল �স �ি�ত হইয়া চািহয়া
রিহল; তাহার কােলা দিুট চ�ু কােলা অি�র ন�ায়
নীরেব তাহার �ামীেক দ� কিরেত লািগল।
তাহার সম� শরীর মন �যন �েমই সংকুিচত
হইয়া �ামীরা�েসর হাত হইেত বািহর হইয়া
আিসবার �চ�া কিরেত লািগল। তাহার সম�
অ�রা�া একা� িবমুখ হইয়া দাঁড়াইল।



  িছদাম আ�াস িদল, “�তামার িকছ�  ভয়
নাই।” বিলয়া পুিলেসর কােছ ম�ািজে�েটর

কােছ কী বিলেত হইেব বারবার িশখাইয়া িদল।
চ�য়া �স-সম� দীঘ� কািহনী িকছ�ই �িনল না,
কােঠর মূিত�  হইয়া বিসয়া রিহল।

  সম� কােজই িছদােমর উপর দিুখরােমর
একমা� িনভ� র। িছদাম যখন চ�রার উপর
�দাষােরাপ কিরেত বিলল দিুখ বিলল, “তাহা
হইেল বউমার কী হইেব।”

  িছদাম কিহল, “উহােক আিম বাঁচাইয়া
িদব।” বৃহৎকায় দিুখরাম িনি�� হইল।



তৃতীয় পিরে�দ

  িছদাম তাহার �ীেক িশখাইয়া িদয়ািছল �য,
“ত�ই বিলস, বেড়া জা আমােক বঁিট লইয়া মািরেত
আিসয়ািছল, আিম তাহােক দা লইয়া �ঠকাইেত
িগয়া হঠাৎ �কমন কিরয়া লািগয়া িগয়ােছ।” এ-
সম�ই রামেলাচেনর রিচত। ইহার অনুকুেল �য
�য অলংকার এবং �মাণ-�েয়ােগর আবশ�ক

তাহাও �স িব�ািরতভােব িছদামেক
িশখাইয়ািছল।



  পুিলস আিসয়া তদ� কিরেত লািগল।
চ�রাই �য তাহার বেড়া জােক খুন কিরয়ােছ
�ােমর সকল �লােকর মেন এই িব�াস ব�মূল
হইয়া িগয়ােছ। সকল সা�ীর �ারাই �সই�প
�মাণ হইল। পুিলশ যখন চ�নােক �� কিরল
চ�রা কিহল, “হাঁ, আিম খুন কিরয়ািছ।”

  “�কন খুন কিরয়াছ।”

  “আিম তাহােক �দিখেত পািরতাম না।”

  “�কােনা বচসা হইয়ািছল?”

  “না”



  “�স �তামােক �থেম মািরেত আিসয়ািছল?”

  “না।”

  “�তামার �িত �কােনা অত�াচার

কিরয়ািছল?”

  “না।”

  এই�প উ�র �িনয়া সকেল অবাক হইয়া
�গল।

  িছদাম �তা এেকবাের অি�র হইয়া উিঠল।
কিহল, “উিন িঠক কথা বিলেতেছন না। বেড়াবউ
�থেম—”



  দােরাগা খুব এক তাড়া িদয়া তাহােক
থামাইয়া িদল। অবেশেষ তাহােক িবিধমেত �জরা

কিরয়া বার বার �সই একই উ�র পাইল—
বেড়াবউেয়র িদক হইেত �কােনা�প আ�মণ

চ�রা িকছ� েতই �ীকার কিরল না।

  এমন এক�ঁেয় �মেয়ও �তা �দখা যায় না।
এেকবাের �াণপেণ ফাঁিসকাে�র িদেক
ঝঁুিকয়ােছ, িকছ� েতই তাহােক টািনয়া রাখা যায়
না। এ কী িনদা�ণ অিভমান। চ�রা মেন মেন
�ামীেক বিলেতেছ, ‘আিম �তামােক ছািড়য়া
আমার এই নবেযৗবন লইয়া ফাঁঁিসকাঠেক বরণ



কিরলাম আমার ইহজে�র �শষব�ন তাহার
সিহত।’

  বি�নী হইয়া চ�রা, একিট িনরীহ �ু�

চ�ল �কৗত�কি�য় �ামবধু, িচরপিরিচত �ােমর
পথ িদয়া, রথতলা িদয়া, হােটর মধ� িদয়া, ঘােটর
�া� িদয়া, মজমুদারেদর বািড়র স�ুখ িদয়া,
�পা�ািপস এবং ই�� ল-ঘেরর পা�� িদয়া, সম�
পিরিচত �লােকর চে�র উপর িদয়া, কলে�র
ছাপ লইয়া িচরকােলর মেতা গৃহ ছািড়য়া চিলয়া
�গল। এক-পাল �ছেল িপছন িপছন চিলল এবং
�ােমর �মেয়রা, তাহার সই-সাঙাতরা, �কহ
�ঘামটার ফাঁক িদয়া, �কহ �ােরর �া� হইেত,



�কহ বা গােছর আড়ােল দাঁড়াইয়া, পুিলস-চািলত
চ�রােক �দিখয়া ল�ায় ঘৃণায় ভেয় ক�িকত

হইয়া উিঠল।

  �ডপুিট ম�ািজে�েটর কােছও চ�র �দাষ
�ীকার কিরল। এবং খুেনর সময় বেড়াবউ �য
তাহার �িত �কােনা�প অত�াচার কিরয়ািছল
তাহা �কাশ হইল না।

  িক�, �সিদন িছলাম সা���েল আিসয়াই

এেকবাের কাঁিদয়া �জাড়হে� কিহল, “�দাহাই
�জরু, আমার �ীর �কােনা �দাষ নাই।” হািকম
ধমক িদয়া তাহার উ�াস িনবারণ কিরয়া



তাহােক �� কিরেত লািগেলন, �স এেক এেক
সত� ঘটনা �কাশ কিরল।

  হািকম তাহার কথা িব�াস কিরেলন না।
কারণ, �ধান িব�� ভ�সা�ী রামেলাচন কিহল,
“খুেনর অনিতিবলে�ই আিম ঘটনা�েল উপি�ত
হইয়ািছলাম। সা�ী িছলাম আমার িনকট সম�
�ীকার কিরয়া আমার পা জড়াইয়া ধিরয়া কিহল,
‘বউেক কী কিরয়া উ�ার কিরব আমােক যুি�
িদন।’ আিম ভােলা ম� িকছ�ই বিললাম না।
সা�ী আমােক বিলল, ‘আিম যিদ বিল, আমার

বড় ভাই ভাত চািহয়া ভাত পায় নাই বিলয়া
রােগর মাথায় �ীেক মািরয়ােছ, তাহা হইেল �স



িক র�া পাইেব। আিম কিহলাম, ‘খবদ� ার
হারামজাদা, আদালেত এক-বণ�ও িমথ�া বিলস না
— এতবেড়া মহাপাপ আর নাই।’ ” ইত�ািদ।

  রামেলাচন �থেম চ�রােক র�া কিরবার
উে�েশ অেনক�লা গ� বানাইয়া ত� িলয়ািছল,
িক� যখন �দিখল চ�রা িনেজ বাঁিকয়া
দাঁড়াইয়ােছ তখন ভািবল, ‘ওের বাপ �র,
�শষকােল িক িমথ�া সাে��র দােয় পিড়ব। �যট�কু
জািন �সইট�কু বলা ভােলা। এই মেন কিরয়া
রামেলাচন যাহা জােন তাহাই বিলল। বর�
তাহার �চেয়ও িকছ�  �বিশ বিলেত ছািড়ল না।

  �ডপুিট ম�ািজে�ট �সশেন চালান িদেলন।



  ইিতমেধ� চাষবাস হাটবাজার হািসকা�া
পৃিথবীর সম� কাজ চিলেত লািগল। এবং পূব�
পূব� বৎসেরর মেতা নবীন ধান�ে�ে� �াবেণর
অিবরল বৃি�ধারা বিষ�ত হইেত লািগল।

  পুিলস আসামী এবং সা�ী লইয়া আদালেত

হািজর। স�ুখবত� মুে�েফর �কােট� িব�র �লাক
িনজ িনজ �মাক�মার অেপ�ায় বিসয়া আেছ।

র�নশালার প�াদবত� একিট �ডাবার
অংশিবভাগ লইয়া কিলকাতা হইেত এক উিকল
আিসয়ােছ এবং তদপুলে� বাদীর পে�
উনচি�শজন সা�ী উপি�ত আেছ। কত শত
�লাক আপন আপন কড়াগ�া িহসােবর চ�লেচরা



মীমাংসা কিরবার জন� ব�� হইয়া আিসয়ােছ,
জগেত আপাতত তদেপ�া ��তর আর-িকছ�ই
উপি�ত নাই এই�প তাহােদর ধারণা। িছদাম
বাতায়ন হইেত এই অত�� ব��সম� �িতিদেনর
পৃিথবীর িদেক একদেৃ� চািহয়া আেছ, সম�ই
�ে�র মেতা �বাধ হইেতেছ। ক�াউে�র বৃহৎ
বটগাছ হইেত একিট �কািকল ডািকেতেছ
তাহােদর �কােনা�প আইন-আদালত নাই।

  চ�রা জেজর কােছ কিহল, “ওেগা সােহব,
এক কথা আর বারবার কত বার কিরয়া বিলব।”

  জজসােহব তাহােক বুঝাইয়া বিলেলন,
“ত� িম �য অপরাধ �ীকার কিরেতছ তাহার শাি�



কী জান?”

  চ�না কিহল, “না।”

  জজসােহব কিহেলন, “তাহার শাি� ফাঁিস।”

  চ�রা কিহল, “ওেগা, �তামার পােয় পিড়,
তাই দাও-না, সােহব। �তামােদর যাহা খুিশ কের,
আমার �তা আর সহ� হয় না।”

  যখন িছদামেক আদালেত উপি�ত কিরল
চ�রা মুখ িফরাইল। জজ কিহেলন, “সা�ীর

িদেক চািহয়া বেলা, এ �তামার �ক হয়।”



  চ�রা দইু হােত মুখ ঢািকয়া কিহল, “ও
আমার �ামী হয়।”

  �� হইল, “ও �তামােক ভােলাবােস না?”

  উ�র। উঃ, ভাির ভােলাবােস।

  ��। ত� িম উহােক ভােলাবাস না?

  উ�র। খুব ভােলাবািস।

  িছদামেক যখন �� হইল িছদাম কিহল,
“আিম খুন কিরয়ািছ।”

  ��। �কন।



  িছদাম। ভাত চািহয়ািছলাম, বেড়াবউ ভাত
�দয় নাই।”

  দিুখরাম সা�� িদেত আিসয়া, মূিছ� ত হইয়া
পিড়ল। মূছ� াভে�র পর উ�র কিরল, “সােহব, খুন
আিম কিরয়ািছ।”

  “�কন।”

  “ভাত চািহয়ািছলাম, ভাত �দয় নাই।”

  িব�র �জরা কিরয়া এবং অন�ান� সা��

�িনয়া জজসােহব �� বুিঝেত পািরেলন, ঘেরর
�ীেলাকেক ফাঁিসর অপমান হইেত বাঁচাইবার



অন� ইহার দইু ভাই অপরাধ �ীকার কিরেতেছ।
িক�, চ�রা পুিলস হইেত �সশন আদালত পয��
বরাবর এক কথা বিলয়া আিসেতেছ, তাহার
কথার িতলমা� নড়চড় হয় নাই। দইুজন উিকল
���া�বৃ� হইয়া তাহােক �াণদ� হইেত র�া

কিরবার জন� িব�র �চ�া কিরয়ােছ, িক�
অবেশেষ তাহার িনকট পরা� মািনয়ােছ।

  �য িদন একরি� বয়েস একিট
কােলােকােলা �ছােটাখােটা �মেয় তাহার
�গালগাল মুখিট লইয়া �খলার পুত�ল �ফিলয়া
বােপর ঘর হইেত ��রঘের আিস �স িদন রাে�
�ভলে�র সময় আিজকার িদেনর কথা �ক



ক�না কিরেত পািরত। তাহার বাপ মিরবার সময়
এই বিলয়া িনি�� হইয়ািছল �য, যাহা হউক,
আমার �মেয়িটর একিট সদগিত কিরয়া �গলাম।

  �জলখানায় ফাঁিসর পূেব� দয়ালু িসিভল
সাজ�ন চ�রােক িজ�াসা কিরল, “কাহােকও
�দিখেত ই�া কর?”

  চ�রা কিহল, “একবার আমার মােক
�দিখেত চাই।”

  ডা�ার কিহল, “�তামার �ামী �তামােক
�দিখেত চায়, তাহােক িক ডািকয়া আিনব।”
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