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েশেষর কিবতা  
pথম pকাশ: ১৯২৯ 

রবীndনাথ ঠাkর 
(েম ০৭ ১৮৬১–aেkাবর ০৭ ১৯৪১) 

 
 
েলখা o pকােশর িদক েথেক েশেষর কিবতা রবীndনাথ ঠাkেরর দশম 

uপনয্াস। রবীndনাথ eিট েলেখন 1928 সােল বয্া ােলাের, sােsয্াdাের থাকবার 
সমেয়। েশেষর কিবতা pথম pকািশত হয় pবাসী’েত, ধারাবািহকভােব ভাd 
েথেক ৈচt পযর্n। pবাসী’র ei সংখয্া িলর aিধকাংেশর কিপ পাoয়া েগেছ। 
pবাসী’র কািতর্ ক 1335 সংখয্ায় ’িট ছিব আেছ েশেষর কিবতা’র সােথ। ei 

’িট ছিবেত িতনিট চিরt েদখা যায়—েযাগমায়া, aিমত আর লাবণয্।  
 
ভাd o আি ন সংখয্া পাoয়া যায়িন; পরবিতর্  সংখয্া িলেত আর েকান ছিব 

েনi। কী কারেণ পরবিতর্  সংখয্া িলেত আর েকান ছিব রাখা হয়িন—েসিট জানা 
যায় না।  

 
pবাসী’েত ধারাবািহকভােব েশেষর কিবতা pকািশত হবার পের iংেরিজ 

1929 সােল বi িহসােব েবর হয়। 1946 সােল সmবত pথম েশেষর কিবতা 
iংেরিজেত pকািশত হয় Farewell, My Friend নােম। eিট aনুবাদ কেরন 
কৃ া কৃপালািন (1907--1993), pকািশত হয় লnন েথেক। আেরা anত ’িট 
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aনুবােদর কথা জানা যায়। eকিট রাধা চkবত ’র aনুবােদ Farewell Song eবং 
aনয্িট হেলা The Last Poem, ei aনুবাদিট আনিnতা মুেখাপাধয্ােয়র। 

 
রবীndনাথ ঠাkেরর েশেষর কিবতা eবাের pকািশত হেলা আটর্ স i-বুক 

িহসােব। 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……. . আটর্স i বুক …. . .    
http://arts.bdnews24.com 

(bdnews24.com েথেক েম ১৫ ২০১১ তািরেখ pকািশত)   
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aিমত- চিরত 
aিমত রায় বয্ািরsার। iংেরিজ ছাঁেদ রায় পদবী “রয়” o “ের” 
rপাnর যখন ধারণ করেল তখন তার ী েগল ঘুেচ িকnt সংখয্া 
হল বৃিd। ei কারেণ,  নােমর aসামাnতা কামনা কের aিমত 
eমন eকিট বানান বানােল যােত iংেরজ বnু o বnুনীেদর মুেখ 
তার uচ্চারণ দাঁিড়েয় েগল- -  aিমট রােয়। 

aিমতর বাপ িছেলন িদg িবজয়ী বয্ািরsার। েয পিরমাণ টাকা 
িতিন জিমেয় েগেছন েসটা aধsন িতন পুrষেক aধঃপােত 
েদবার পেk যেথ । িকnt ৈপতৃক সmিtর সাংঘািতক সংঘােতo 
aিমত িবনা িবপিtেত e যাtা িটঁেক েগল। 

কিলকাতা িবশব্িবদয্ালেয় িব. e.' র েকাঠায় পা েদবার পূেবর্i 
aিমত ak্ েফােডর্ ভিতর্ হয়;  েসখােন পরীkা িদেত িদেত eবং 
না িদেত িদেত oর সাত বছর েগল েকেট। বুিd েবিশ থাকােত 
পড়াশুেনা েবিশ কের িন,  aথচ িবেদয্েত কমিত আেছ বেল 
ঠাহর হয় না। oর বাপ oর কাছ েথেক aসাধারণ িকছু pতয্াশা 
কেরন িন। তাঁর iেচ্ছ িছল,  তাঁর eকমাt েছেলর মেন 
akেফােডর্র রঙ eমন পাকা কের ধের যােত েদেশ eেসo েধাপ 
সয়। 
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aিমতেক আিম পছn কির। খাসা েছেল। আিম নবীন েলখক,  
সংখয্ায় আমার পাঠক sl,  েযাগয্তায় তােদর সকেলর েসরা 
aিমত। আমার েলখার ঠাট- ঠমকটা oর েচােখ খুব েলেগেছ। oর 
িবশব্াস,  আমােদর েদেশর সািহতয্বাজাের যােদর নাম আেছ 
তােদর sাiল েনi। জীবসৃি েত uট জntটা েযমন,  ei 
েলখকেদর রচনাo েতমিন ঘােড়- গদর্ােন সামেন- িপছেন িপেঠ-
েপেট েবখাপ,  চালটা িঢেল নড়বেড়,  বাংলা- সািহেতয্র মেতা 
nাড়া ফয্াকােশ মrভূিমেতi তার চলন। সমােলাচকেদর কােছ 
সময় থাকেত বেল রাখা ভােলা,  মতটা আমার নয়। 

aিমত বেল,  ফয্াশানটা হল মুেখাশ,  sাiলটা হল মুখ ী। oর 
মেত যারা সািহেতয্র oমরাo- দেলর,  যারা িনেজর মন েরেখ 
চেল,  sাiল তােদরi। আর যারা আমলা- দেলর,  দেশর মন 
রাখা যােদর বয্াবসা,  ফয্াশান তােদরi। বিঙ্কিম sাiল বিঙ্কেমর 
েলখা “িবষবৃেk”,  বিঙ্কম তােত িনেজেক মািনেয় িনেয়েছন;  
বিঙ্কিম ফয্াশান নিসরােমর েলখা “মেনােমাহেনর েমাহনবাগােন”,  
নিসরাম তােত বিঙ্কমেক িদেয়েছ মািট কের। বােরায়াির তাঁবুর 
কানােতর নীেচ বয্বসাদার নাচoয়ািলর দশর্ন েমেল,  িকnt 
শুভদৃি কােল বধূর মুখ েদখবার েবলায় েবনারিস oড়নার েঘামটা 
চাi। কানাত হল ফয্াশােনর,  আর েবনারিস হল sাiেলর,  
িবেশেষর মুখ িবেশষ রেঙর ছায়ায় েদখবার জেn। aিমত বেল,  
হােটর েলােকর পােয়- চলা রাsার বাiের আমােদর পা সরেত 
ভরসা পায় না বেলi আমােদর েদেশ sাiেলর eত aনাদর। 
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দkযেjর গেl ei কথািটর েপৗরািণক বয্াখয্া েমেল। ind চnd 
বrণ eেকবাের sেগর্র ফয্াশানdরs েদবতা,  যািjকমহেল 
তাঁেদর িনমntণo জুটত। িশেবর িছল sাiল,  eত oিরিজnাল 
েয,  মntপড়া যজমােনরা তাঁেক হবয্কবয্ েদoয়াটা েবদstর বেল 
জানত। ak্ েফােডর্র িব. e.' র মুেখ e- সব কথা শুনেত আমার 
ভােলা লােগ। েকননা,  আমার িবশব্াস,  আমার েলখায় sাiল 
আেছ- -  েসiজেni আমার সকল বiেয়রi eক সংsরেণi 
ৈকবলয্pািp,  তারা “ন পুনরাবতর্েn”। 

আমার শয্ালক নবকৃ  aিমতর e- সব কথা eেকবাের সiেত 
পারত না- -  বলত,  “েরেখ দাo েতামার ak্ েফােডর্র পাস।” 
েস িছল iংেরিজ সািহেতয্ েরামহষর্ক eম. e.;  তােক পড়েত 
হেয়েছ িবsর,  বুঝেত হেয়েছ al। েসিদন েস আমােক 
বলেল,  “aিমত েকবলi েছােটা েলখকেক বেড়া কের বেড়া 
েলখকেক খােটা করবার জেni। aবjার ঢাক িপেটাবার কােজ 
তার শখ,  েতামােক েস কেরেছ তার ঢােকর কািঠ।” dঃেখর 
িবষয়,  ei আেলাচনাsেল uপিsত িছেলন আমার stী,  sয়ং 
oর সেহাদরা। িকnt পরম সেnােষর িবষয় ei েয,  আমার 
শয্ালেকর কথা তাঁর eকটুo ভােলা লােগ িন। েদখলুম,  aিমতর 
সেঙ্গi তাঁর rিচর িমল,  aথচ পড়াশুেনা েবিশ কেরন িন। 
stীেলােকর আ যর্ sাভািবক বুিd! 
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aেনক সময় আমার মেনo খটকা লােগ যখন েদিখ,  কত কত 
নামজাদা iংেরজ েলখকেদরেকo নগণয্ করেত aিমতর বুক দেম 
না। তারা হল,  যােদর বলা েযেত পাের বhবাজাের চলিত 
েলখক,  বেড়াবাজােরর ছাপ- মারা;  pশংসা করবার জেn 
যােদর েলখা পেড় েদখবার দরকারi হয় না,  েচাখ বুেজ gণগান 
করেলi পাসমাkর্  পাoয়া যায়। aিমতর পেko eেদর েলখা 
পেড় েদখা aনাবশয্ক,  েচাখ বুেজ িনেn করেত oর বােধ না। 
আসেল,  যারা নামজাদা তারা oর কােছ বেড়া েবিশ সরকাির,  
বধর্মােনর oেয়িটংrেমর মেতা;  আর যােদরেক o িনেজ 
আিব ার কেরেছ তােদর uপর oর খাসদখল,  েযন েsশাল 
েTেনর েসলুন কামরা। 

aিমতর েনশাi হল sাiেল। েকবল সািহতয্- বাছাi কােজ নয়,  
েবেশ ভূষায় বয্বহাের। oর েচহারােতi eকটা িবেশষ ছাঁদ 
আেছ। পাঁচজেনর মেধয্ o েয- েকােনা eকজন মাt নয়,  o হল 
eেকবাের পঞ্চম। anেক বাদ িদেয় েচােখ পেড়। দািড়েগাঁফ-
কামােনা চাঁচা মাজা িচকন শয্ামবণর্ পিরপু  মুখ,  sূিতর্ভরা 
ভাবটা,  েচাখ চঞ্চল,  হািস চঞ্চল,  নড়াচড়া চলােফরা চঞ্চল,  
কথার জবাব িদেত eকটুo েদির হয় না;  মনটা eমন eক 
রকেমর চকমিক েয,  ঠুন কের eকটু ঠুকেলi sুিলঙ্গ িছটেক 
পেড়। েদশী কাপড় pায়i পের,  েকননা oর দেলর েলাক েসটা 
পের না। ধুিত সাদা থােনর যেt েকাঁচােনা,  েকননা oর বয়েস 
eরকম ধুিত চলিত নয়। পাঞ্জািব পের,  তার বাঁ কাঁধ েথেক 
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েবাতাম ডান িদেকর েকামর aবিধ,  আিsেনর সামেনর িদকটা 
কni পযর্n d- ভাগ করা;  েকামের ধুিতটােক িঘের eকটা জির-
েদoয়া চoড়া খেয়ির রেঙর িফেত,  তারi বাঁ িদেক ঝুলেছ 
বৃnাবনী িছেটর eক েছােটা থিল,  তার মেধয্ oর টয্াঁকঘিড়;  
পােয় সাদা চামড়ার uপর লাল চামড়ার কাজ- করা কটিক জুেতা। 
বাiের যখন যায় eকটা পাট- করা পাড়oয়ালা মাdািজ চাদর বাঁ 
কাঁধ েথেক হাঁটু aবিধ ঝুলেত থােক;  বnুমহেল যখন িনমntণ 
থােক মাথায় চড়ায় eক মুসলমািন লেkৗ টুিপ,  সাদার uপর 
সাদা কাজ- করা। eেক িঠক সাজ বলব না,  e হেচ্ছ oর eক 
রকেমর uচ্চ হািস। oর িবিলিত সােজর মমর্ আিম বুিঝ েন,  যারা 
েবােঝ তারা বেল- -  িকছু আলুথালু েগােছর বেট,  িকnt 
iংেরিজেত যােক বেল িডs িটঙু্গi  D । িনেজেক aপrপ করবার 
শখ oর েনi,  িকnt ফয্াশানেক িবdrপ করবার েকৗতুক oর 
aপযর্াp। েকােনামেত বয়স িমিলেয় যারা kি র pমােণ যুবক 
তােদর দশর্ন েমেল পেথ ঘােট;  aিমতর dলর্ভ যুবকt িনজর্লা 
েযৗবেনর েজােরi,  eেকবাের েবিহেসিব,  uড়নচNী,  বান 
েডেক ছুেট চেলেছ বাiেরর িদেক,  সমs িনেয় চেলেছ ভািসেয়,  
হােত িকছুi রােখ না। 

e িদেক oর di েবান,  যােদর ডাকনাম িসিস eবং িলিস,  
েযন নতুন বাজাের aতয্n হােলর আমদািন- -  ফয্াশােনর পসরায় 
আপাদমsক যেt েমাড়ক- করা পয়লা নmেরর পয্ােকট- িবেশষ। 
uচুঁ খুরoয়ালা জুেতা,  েলসoয়ালা বুক- কাটা জয্ােকেটর ফাঁেক 
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pবােল aয্াmাের েমশােনা মালা,  শািড়টা গােয় িতযর্g ভিঙ্গেত 
আঁট কের লয্াp টােনা। eরা খুট খুট কের drত লেয় চেল;  
uৈচ্চঃsের বেল;  sের sের েতােল সূkাg হািস;  মুখ ঈষৎ 
েবঁিকেয় িsতহােs uচুঁ কটােk চায়,  জােন কােক বেল ভাবগভর্ 
চাuিন;  েগালািপ েরশেমর পাখা kেণ kেণ গােলর কােছ ফুর 
ফুর কের সঞ্চালন কের,  eবং পুrষবnুর েচৗিকর হাতার uপের 
বেস েসi পাখার আঘােত তােদর কৃিtম sধর্ার pিত কৃিtম 
তজর্ন pকাশ কের থােক। 

আপন দেলর েমেয়েদর সেঙ্গ aিমতর বয্বহার েদেখ তার দেলর 
পুrষেদর মেন ঈষর্ার uদয় হয়। িনিবর্েশষ ভােব েমেয়েদর pিত 
aিমতর ঔদাসীn েনi,  িবেশষ ভােব কােরা pিত আসিko 
েদখা যায় না,  aথচ সাধারণভােব েকােনাখােন মধুর রেসরo 
aভাব ঘেট না। eক কথায় বলেত েগেল েমেয়েদর সmেn oর 
আgহ েনi,  uৎসাহ আেছ। aিমত পািটর্েতo যায়,  তাসo 
েখেল,  iেচ্ছ কেরi বািজেত হাের,  েয রমণীর গলা েবsেরা 
তােক িdতীয়বার গাiেত পীড়াপীিড় কের,  কাuেক বদ- রেঙর 
কাপড় পরেত েদখেল িজjাসা কের কাপড়টা েকা ্ন েদাকােন 
িকনেত পাoয়া যায়। েয- েকােনা আলািপতার সেঙ্গi কথা ব' েল 
িবেশষ পkপােতর sর লাগায়;  aথচ সবাi জােন,  oর 
পkপাতটা সmূণর্ িনরেপk। েয মাnষ aেনক েদবতার পূজাির,  
আড়ােল সব েদবতােকi েস সব েদবতার েচেয় বেড়া বেল sব 
কের;  েদবতােদর বুঝেত বািক থােক না,  aথচ খুিশo হন। 
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কnার মাতােদর আশা িকছুেতi কেম না,  িকnt কnারা বুেঝ 
িনেয়েছ,  aিমত েসানার রেঙর িদগnেরখা,  ধরা িদেয়i আেছ 
তবু িকছুেতi ধরা েদেব না। েমেয়েদর সmেn oর মন তকর্i 
কের,  মীমাংসায় আেস না। েসiজেni গময্িবহীন আলােপর 
পেথ oর eত dঃসাহস। তাi aিত সহেজi সকেলর সেঙ্গ o ভাব 
করেত পাের,  িনকেট দাhবst থাকেলo oর তরেফ আেgয়তা 
িনরাপেদ sরিkত। 

েসিদন িপকিনেক গঙ্গার ধাের যখন o পােরর ঘন কােলা পুঞ্জীভূত 
sbতার uপের চাঁদ uঠল,  oর পােশ িছল িলিল গাঙু্গিল। তােক 
o মৃdsের বলেল,  “গঙ্গার o পাের ঐ নতুন চাঁদ,  আর e 
পাের তুিম আর আিম,  eমন সমােবশিট aনnকােলর মেধয্ 
েকানািদনi আর হেব না।” 

pথমটা িলিল গাঙু্গিলর মন eক মুহূেতর্ ছl ছিলেয় uেঠিছল;  িকnt 
েস জানত,  e কথাটায় যতখািন সতয্ েস েকবল ঐ বলার 
কায়দাটুkর মেধয্i। তার েবিশ দািব করেত েগেল বুd বুেদর 
uপরকার বণর্চ্ছটােক দািব করা হয়। তাi িনেজেক kণকােলর 
েঘার- লাগা েথেক েঠলা িদেয় িলিল েহেস uঠল,  বলেল,  
“aিমট,  তুিম যা বলেল েসটা eত েবিশ সতয্ েয,  না বলেলo 
চলত। eiমাt েয বয্াঙটা টপ কের জেল লািফেয় পড়ল eটাo 
েতা aনnকােলর মেধয্ আর েকােনািদন ঘটেব না।” 
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aিমত েহেস uেঠ বলেল,  “তফাত আেছ,  িলিল,  eেকবাের 
aসীম তফাত। আজেকর সnয্ােবলায় ঐ বয্ােঙর লাফােনাটা 
eকটা খাপছাড়া েছঁড়া িজিনস। িকnt েতামােত আমােত চাঁেদেত,  
গঙ্গার ধারায়,  আকােশর তারায়,  eকটা সmূণর্ ঐকতািনক 
সৃি - -  েবেটােফেনর চndােলাক- গীিতকা। আমার মেন হয় েযন 
িবশব্কমর্ার কারখানায় eকটা পাগলা sগর্ীয় sাকরা আেছ;  েস 
েযমিন eকিট িনখঁুত sেগাল েসানার চেk নীলার সেঙ্গ হীের eবং 
হীেরর সেঙ্গ পাnা লািগেয় eক pহেরর আঙিট সmূণর্ করেল 
aমিন িদেল েসটা সমুেdর জেল েফেল,  আর তােক খঁুেজ পােব 
না েকu।” 

“ভােলাi হল,  েতামার ভাবনা রiল না,  aিমট,  িবশব্কমর্ার 
sাকরার িবল েতামােক শুধেত হেব না।” 

“িকnt িলিল,  েকািট েকািট যুেগর পর যিদ ৈদবাৎ েতামােত 
আমােত মঙ্গলgেহর লাল aরেণয্র ছায়ায় তার েকােনা- eকটা 
হাজার- েkাশী খােলর ধাের মুেখামুিখ েদখা হয়,  আর যিদ 
শknলার েসi েজেলটা েবায়াল মােছর েপট িচের আজেকর ei 
aপrপ েসানার মুহূতর্িটেক আমােদর সামেন eেন ধের,  চমেক 
uেঠ মুখ- চাoয়া- চাuিয় করব,  তার পের কী হেব েভেব 
েদেখা।” 

িলিল aিমতেক পাখার বািড় তাড়না কের বলেল,  “তার পের 
েসানার মুহূতর্িট anমেন খেস পড়েব সমুেdর জেল। আর তােক 



রবীndনাথ ঠাkর 

bdnews24.com   12 |   েশেষর কিবতা 

 
 

পাoয়া যােব না। পাগলা sাকরার গড়া eমন েতামার কত মুহূতর্ 
খেস পেড় েগেছ,  ভুেল েগছ বেল তার িহেসব েনi।” 

ei বেল িলিল তাড়াতািড় uেঠ তার সখীেদর সেঙ্গ িগেয় েযাগ 
িদেল। aেনক ঘটনার মেধয্ ei eকটা ঘটনার নমুনা েদoয়া 
েগল। 

aিমতর েবান িসিস- িলিসরা oেক বেল,  “aিম,  তুিম িবেয় কর 
না েকন?” 

aিমত বেল,  “িবেয় বয্াপারটায় সকেলর েচেয় জrির হেচ্ছ 
পাtী,  তার নীেচi পাt।” 

িসিস বেল,  “aবাক করেল,  েমেয় eত আেছ।” 

aিমত বেল,  “েমেয় িবেয় করত েসi পুরাকােল,  লkণ 
িমিলেয়। আিম চাi পাtী আপন পিরচেয়i যার পিরচয়,  জগেত 
েয aিdতীয়।” 

িসিস বেল,  “েতামার ঘের eেলi তুিম হেব pথম,  েস হেব 
িdতীয়,  েতামার পিরচেয়i হেব তার পিরচয়।” 

aিমত বেল,  “আিম মেন মেন েয েমেয়র বয্থর্ pতয্াশায় 
ঘটকািল কির েস গরিঠকানা েমেয়। pায়i েস ঘর পযর্n eেস 
েপৗঁছয় না। েস আকাশ েথেক পড়n তারা,  hদেয়র বায়ুমNল 
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ছঁুেত- না- ছঁুেতi jেল oেঠ,  বাতােস যায় িমিলেয়,  বাstঘেরর 
মািট পযর্n আসা ঘেটi oেঠ না।” 

িসিস বেল,  “aথর্াৎ,  েস েতামার েবােনেদর মেতা eকটুo 
না।” 

aিমত বেল,  “aথর্াৎ,  েস ঘের eেস েকবল ঘেরর েলােকরi 
সংখয্া বৃিd কের না।” 

িলিস বেল,  “আচ্ছা ভাi িসিস,  িবিম েবাস েতা aিমর জেn 
পথ েচেয় তািকেয় আেছ,  iশারা করেলi ছুেট eেস পেড়,  
তােক oর পছn নয় েকন? বেল, তার কালচার েনi। েকন 
ভাi,  েস েতা eম. e.- েত বটািনেত ফাr s্ । িবেদয্েকi েতা 
বেল কালচার।” 

aিমত বেল,  “কমল- হীেরর পাথরটােকi বেল িবেদয্,  আর 
oর েথেক েয আেলা িঠকের পেড় তােকi বেল কালচার। 
পাথেরর ভার আেছ,  আেলার আেছ দীিp।” 

িলিস েরেগ uেঠ বেল,  “iস,  িবিম েবােসর আদর েনi oঁর 
কােছ! uিন িনেজi নািক তার েযাগয্! aিম যিদ িবিম েবাসেক 
িবেয় করেত পাগল হেয়o oেঠ আিম তােক সাবধান কের েদব,  
েস েযন oর িদেক িফেরo না তাকায়।” 



রবীndনাথ ঠাkর 

bdnews24.com   14 |   েশেষর কিবতা 

 
 

aিমত বলেল,  “পাগল না হেল িবিম েবাসেক িবেয় করেত 
চাiবi বা েকন? েস সমেয় আমার িবেয়র কথা না েভেব 
uপযুk িচিকৎসার কথা েভেবা।” 

আtীয়sজন aিমতর িবেয়র আশা েছেড়i িদেয়েছ। তারা িঠক 
কেরেছ,  িবেয়র দািয়t েনবার েযাগয্তা oর েনi,  তাi o 
েকবল aসmেবর sp েদেখ আর uলেটা কথা বেল মাnষেক 
চমক লািগেয় েবড়ায়। oর মনটা আেলয়ার আেলা,  মােঠ বােট 
ধাঁধা লাগােতi আেছ,  ঘেরর মেধয্ তােক ধের আনবার েজা 
েনi। 

iিতমেধয্ aিমত েযখােন- েসখােন েহা েহা কের েবড়ােচ্ছ- -  
িফরেপার েদাকােন যােক- তােক চা খাoয়ােচ্ছ,  যখন- তখন 
েমাটের চিড়েয় বnুেদর aনাবশয্ক ঘুিরেয় িনেয় আসেছ;  
eখান- oখান েথেক যা- তা িকনেছ আর eেক- oেক িবিলেয় 
িদেচ্ছ,  iংেরিজ বi সদয্ িকেন e- বািড়েত o- বািড়েত েফেল 
আসেছ,  আর িফিরেয় আনেছ না। 

oর েবােনরা oর েয aভয্াসটা িনেয় ভাির িবরk েস হেচ্ছ oর 
uলেটা কথা বলা। সjনসভায় যা- িকছু সবর্জেনর anেমািদত o 
তার িবপরীত িকছু- eকটা বেল বসেবi। 

eকদা েকাn - eকজন রাTতািttক িডেমাkািসর gণ বণর্না 
করিছল;  o বেল uঠল,  “িব  ুযখন সতীর মৃতেদহ খN খN 
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করেলন তখন েদশ জুেড় েযখােন- েসখােন তাঁর eকেশার aিধক 
পীঠsান ৈতির হেয় েগল। িডেমাkািস আজ েযখােন- েসখােন যত 
টুকেরা aয্ািরsেkিসর পুেজা বিসেয়েছ;  খুেদ খুেদ 
aয্ািরskােট পৃিথবী েছেয় েগল- -  েকu পিলিটেk,  েকu 
সািহেতয্,  েকu সমােজ। তােদর কােরা গাmীযর্ েনi,  েকননা 
তােদর িনেজর ' পের িবশব্াস েনi।” 

eকদা েমেয়েদর ' পের পুrেষর আিধপেতয্র aতয্াচার িনেয় 
েকােনা সমাজিহৈতষী aবলাবাnব িনnা করিছল পুrষেদর। 
aিমত মুখ েথেক িসগােরট নািমেয় ফস কের বলেল,  “পুrষ 
আিধপতয্ েছেড় িদেলi েমেয় আিধপতয্ শুr করেব। dবর্েলর 
আিধপতয্ aিত ভয়ংকর।” 

সভাs aবলা o aবলাবাnেবরা চেট uেঠ বলেল,  “মােন কী 
হল।” 

aিমত বলেল,  “েয পেkর দখেল িশকল আেছ েস িশকল 
িদেয়i পািখেক বাঁেধ,  aথর্াৎ েজার িদেয়। িশকল েনi যার েস 
বাঁেধ আিফম খাiেয়,  aথর্াৎ মায়া িদেয়। িশকলoয়ালা বাঁেধ 
বেট,  িকnt েভালায় না;  আিফমoয়ালী বাঁেধo বেট,  
েভালায়o। েমেয়েদর েকৗেটা আিফেম ভরা,  pকৃিত- শয়তানী 
তার েজাগান েদয়।” 
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eকিদন oেদর বািলগেঞ্জর eক সািহতয্সভায় রিব ঠাkেরর 
কিবতা িছল আেলাচনার িবষয়। aিমতর জীবেন ei েস pথম 
সভাপিত হেত রািজ হেয়িছল;  িগেয়িছল মেন মেন যুdসাজ 
প' ের। eকজন েসেকেলেগােছর aিত ভােলামাnষ িছল বkা। 
রিব ঠাkেরর কিবতা েয কিবতাi eiেট pমাণ করাi তার 
uেdশয্। di- eকজন কেলেজর aধয্াপক ছাড়া aিধকাংশ 
সভয্i sীকার করেল,  pমাণটা eকরকম সেnাষজনক। 

সভাপিত uেঠ বলেল,  “কিবমােtর uিচত পাঁচ- বছর েময়ােদ 
কিবt করা,  পঁিচশ েথেক িtশ পযর্n। e কথা বলব না েয,  
পরবতর্ীেদর কাছ েথেক আেরা ভােলা িকছু চাi,  বলব an িকছু 
চাi। ফজিল আম ফুেরােল বলব না,  “আেনা ফজিলতর আম।'  
বলব,  “নতুন বাজার েথেক বেড়া েদেখ আতা িনেয় eেসা েতা 
েহ।'  ডাব- নারেকেলর েময়াদ al,  েস রেসর েময়াদ;  
ঝুেনা নারেকেলর েময়াদ েবিশ,  েস শাঁেসর েময়াদ। কিবরা হল 
kণজীবী,  িফলজফেরর বয়েসর গাছপাথর েনi।... রিব 
ঠাkেরর িবrেd সব েচেয় বেড়া নািলশ ei েয,  বুেড়া 
oaD র্s oaেথর্র নকল কের ভdেলাক aিত anায়রকম েবঁেচ 
আেছ। যম বািত িনিবেয় েদবার জেn েথেক েথেক ফরাশ 
পাঠায়,  তবু েলাকটা দাঁিড়েয় দাঁিড়েয়o েচৗিকর হাতা আঁকিড়েয় 
থােক। o যিদ মােন মােন িনেজi সের না পেড়,  আমােদর 
কতর্বয্ oর সভা েছেড় দল েবঁেধ uেঠ আসা। পরবতর্ী িযিন 
আসেবন িতিনo তাল ঠুেকi গজর্ােত গজর্ােত আসেবন েয,  তাঁর 
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রাজেtর aবসান েনi। aমরাবতী বাঁধা থাকেব মেতর্ তাঁরi 
দরজায়। িকছুকাল ভkরা েদেব মালয্চnন,  খাoয়ােব েপট 
ভিরেয়,  সা ােঙ্গ pিণপাত করেব,  তার পের আসেব তাঁেক 
বিল েদবার পুণয্ িদন- -  ভিkবnন েথেক ভkেদর পিরtােণর 
শুভ লg। আি কায় চতু দ েদবতার পুেজার pণালী eiরকমi। 
িdপদী িtপদী চতু দী চতুদর্শপদী েদবতােদর পুেজাo ei 
িনয়েম। পূজা িজিনসটােক eকেঘেয় কের েতালার মেতা aপিবt 
aধািমর্কতা আর িকছু হেত পাের না।... ভােলা লাগার 
eেভালুয্শন আেছ। পাঁচ বছর পূেবর্কার ভােলা- লাগা পাঁচ বছর 
পেরo যিদ eকi জায়গায় খাড়া দাঁিড়েয় থােক তা হেল বুঝেত 
হেব,  েবচারা জানেত পাের িন েয,  েস মের েগেছ। eকটু েঠলা 
মারেলi তার িনেজর কােছ pমাণ হেব েয,  েসিন্টেমন্টাল 
আtীেয়রা তার aেnয্ি - সৎকার করেত িবলm কেরিছল,  েবাধ 
কির uপযুk utরািধকারীেক িচরকাল ফাঁিক েদবার মতলেব। 
রিব ঠাkেরর দেলর ei aৈবধ ষড়যnt আিম পািbেকর কােছ 
pকাশ করব বেল pিতjা কেরিছ।” 

আমােদর মিণভূষণ চশমার ঝলক লািগেয় p  করেল,  “সািহতয্ 
েথেক লয়ালিট uিঠেয় িদেত চান?” 

“eেকবােরi। eখন েথেক কিব- েpিসেডেNর drতিনঃেশিষত 
যুগ। রিব ঠাkর সmেn আমার িdতীয় বkবয্ ei েয,  তাঁর 
রচনােরখা তাঁরi হােতর akেরর মেতা- -  েগাল বা তরঙ্গেরখা,  
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েগালাপ বা নারীর মুখ বা চাঁেদর ধরেন। oটা িpিমিটভ;  
pকৃিতর হােতর akেরর মকেশা- করা। নতুন েpিসেডেন্টর কােছ 
চাi কড়া লাiেনর,  খাড়া লাiেনর রচনা- -  তীেরর মেতা,  
বশর্ার ফলার মেতা,  কাটঁার মেতা। ফুেলর মেতা নয়,  
িবdয্েতর েরখার মেতা। nয্রালিজয়ার বয্থার মেতা। েখাঁচাoয়ালা 
েকাণoয়ালা গিথক িগেজর্র ছাঁেদ,  মিnেরর মNেপর ছাঁেদ নয়। 
eমন- িক,  যিদ চটকল পাটকল aথবা েসেkটািরেয়ট 
িবl িডেঙর আদেল হয়,  kিত েনi।... eখন েথেক েফেল দাo 
মন- েভালাবার ছলাকলা ছেnাবn,  মন েকেড় িনেত হেব,  
েযমন কের রাবণ সীতােক েকেড় িনেয় িগেয়িছল। মন যিদ 
কাঁদেত কাঁদেত আপিt করেত করেত যায় তবুo তােক েযেতi 
হেব- -  aিতবৃd জটায়ুটা বারণ করেত আসেব,  তাi করেত 
িগেয়i তার হেব মরণ। তার পের িকছুিদন েযেতi িকি nয্া 
েজেগ uঠেব,  েকাn  হnমান হঠাৎ লািফেয় পেড় লঙ্কায় আgন 
লািগেয় মনটােক পূবর্sােন িফিরেয় িনেয় আসবার বয্বsা করেব। 
তখন আবার হেব েটিনসেনর সেঙ্গ পুনিমর্লন,  বায়রেণর গলা 
জিড়েয় করব arবষর্ণ;  িডেকn s েক বলব,  মাপ কেরা,  
েমাহ েথেক আেরাগয্লােভর জেn েতামােক গাল িদেয়িছ।... 
েমাগল বাদশােদর কাল েথেক আজ পযর্n েদেশর যত মুg িমিst 
িমেল যিদ েযখােন- েসখােন ভারত জুেড় েকবলi গmজুoয়ালা 
পাথেরর বুd বুd  বািনেয় চলত তা হেল ভdেলাক মাti েযিদন 
িবশ বছর বয়স েপেরাত েসiিদনi বানps িনেত েদির করত না। 
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তাজমহলেক ভােলা- লাগাবার জেni তাজমহেলর েনশা ছুিটেয় 
েদoয়া দরকার।” 

(eiখােন বেল রাখা দরকার, কথার েতাড় সামলােত না েপের 
সভার িরেপাটর্ােরর মাথা ঘুের িগেয়িছল,  েস যা িরেপাটর্ 
িলেখিছল েসটা aিমতর বkৃতার েচেয়o aেবাধয্ হেয় uেঠিছল। 
তারi েথেক েয- কটা টুকেরা udার করেত পারলুম তাi আমরা 
uপের সািজেয় িদেয়িছ।) 

তাজমহেলর পুনরাবৃিtর pসেঙ্গ রিব ঠাkেরর ভk আরkমুেখ 
বেল uঠল,  “ভােলা িজিনস যত েবিশ হয় ততi ভােলা।” 

aিমত বলেল,  “িঠক তার uলেটা। িবধাতার রােজয্ ভােলা 
িজিনস al হয় বেলi তা ভােলা,  নiেল েস িনেজরi িভেড়র 
েঠলায় হেয় েযত মাঝাির।... েয- সব কিব ষাট- সtর পযর্n 
বাঁচেত eকটুo লjা কের না তারা িনেজেক শািs েদয় িনেজেক 
সsা কের িদেয়। েশষকালটায় anকরেণর দল চাির িদেক বূয্হ 
েবঁেধ তােদরেক মুখ ভয্াংচােত থােক। তােদর েলখার চিরt 
িবগেড় যায়,  পূেবর্র েলখা েথেক চুির শুr কের হেয় পেড় পূেবর্র 
েলখার িরসীভs  aফ েsাl n  pপািটর্। েস sেল েলাকিহেতর 
খািতের পাঠকেদর কতর্বয্ হেচ্ছ িকছুেতi ei- সব aিতpবীণ 
কিবেদর বাঁচেত না েদoয়া- -  শারীিরক বাঁচার কথা বলিছ েন,  
কািবয্ক বাঁচা। eেদর পরমায়ু িনেয় েবঁেচ থাk  pবীণ aধয্াপক,  
pবীণ েপািলিটশন,  pবীণ সমােলাচক।” 
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েসিদনকার বkা বেল uঠল,  “জানেত পাির িক,  কােক আপিন 
েpিসেডN করেত চান? তার নাম কrন।” 
aিমত ফs  কের বলেল,  “িনবারণ চkবতর্ী।” 
সভার নানা েচৗিক েথেক িবিsত রব uঠল- -  “িনবারণ চkবতর্ী? 
েস েলাকটা েক।” 
“আজেকর িদেন ei- েয pে র auর মাt,  আগামী িদেন eর 
েথেক utেরর বনsিত েজেগ uঠেব।” 
“iিতমেধয্ আমরা eকটা নমুনা চাi।” 
“তেব শুnন।” বেল পেকট েথেক eকটা সr লmা কয্ািmেস- বাঁধা 
খাতা েবর কের তার েথেক পেড় েগল- -  
                         আিনলাম 
               aপিরিচেতর নাম 
                                   ধরণীেত,  
               পিরিচত জনতার সরণীেত। 
                                   আিম আগntক,  
               আিম জনগেণেশর pচN েকৗতুক। 
                                   েখােলা dার,  
               বাতর্া আিনয়ািছ িবধাতার। 
                         মহাকােলশব্র 
               পাঠােয়েছ dলর্kয্ akর,  
                         বl  dঃসাহসী েক েক 
                         মৃতুয্ পণ েরেখ 
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               িদিব তার drহ utর। 
 
               শুিনেব না। 
                         মূঢ়তার েসনা 
                                   কের পথেরাধ। 
                             বয্থর্ েkাধ 
                         hংকািরয়া পেড় বুেক,  
                                   তরেঙ্গর িন লতা 
                                            িনতয্ যথা 
                                   মের মাথা ঠুেক 
                                   ৈশলতট- ' পের 
                                            আtঘাতী দmভের। 
 
                         পু মালয্ নািহ েমার,  িরk বkতল,  
                                   নািহ বমর্ aঙ্গদ kNল। 
                         শূn e ললাটপেT িলখা। 
                                   গূঢ় জয়িটকা। 
                         িছn কnা দিরেdর েবশ। 
                                   কিরব িনঃেশষ 
                                            েতামার ভাNার। 
                                   েখােলা েখােলা dার। 
                                                aকsাৎ 
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                                   বাড়ােয়িছ হাত,  
                                            যা িদবার দাo aিচরাৎ। 
                                 বk তব েকঁেপ uেঠ,  কিmত aগর্ল,  
                                            পৃথব্ী টলমল। 
 
                         ভেয় আতর্ uিঠেছ চীৎকাির 
                                   িদগn িবদাির,  
                                            “িফের যা eখিন,  
                                   ের dদর্াn dরn িভখাির,  
                                            েতার কNধব্িন 
                                   ঘুির ঘুির 
                         িনশীথিনdার বেk হােন তীb ছুির।” 
 
                                   ast আেনা। 
                         ঝঞ্ঝিনয়া আমার পঞ্জের হােনা। 
                                   মৃতুয্ের মাrক মৃতুয্,  akয় e pাণ 
                                            কির যাব দান। 
                                          শঙৃ্খল জড়াo তেব,  
                                   বাঁেধা েমাের,  খN খN হেব,  
                                          মুহূেতর্ চিকেত,  
                                   মুিk তব আমাির মুিkেত। 
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                                            শাst আেনা। 
                                        হােনা েমাের,  হােনা। 
                                            পিNেত পিNেত 
                         ঊধব্র্sের চািহব খিNেত 
                                            িদবয্ বাণী। 
                                            জািন জািন 
                                            তকর্বাণ 
                                   হেয় যােব খান খান। 
                         মুk হেব জীণর্ বােকয্ আচ্ছn d েচাখ- -  
                                   েহিরেব আেলাক। 
 
                                            aিg jােলা। 
                         আিজকার যাহা ভােলা 
                                   কলয্ যিদ হয় তাহা কােলা,  
                                    যিদ তাহা ভs হয় 
                                           িবশব্ময়,  
                                   ভs েহাক। 
                                 দূর কেরা েশাক। 
                               েমার aিgপরীkায় 
                         ধn েহাক িবশব্েলাক aপূবর্ দীkায়। 
 
                                   আমার dেবর্াধ বাণী 
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                                 িবrd বুিdর ' পের মুি  হািন 
                                   কিরেব তাহাের uচ্চিকত,  
                                            আতিঙ্কত। 
                                   unাদ আমার ছn 
                                             িদেব ধn 
                                   শািnলুb মুমুkুের,  
                                   িভkাজীণর্ বুভুkুের। 
                                      িশের হs েহেন 
                                   eেক eেক িনেব েমেন 
                                            েkােধ েkােভ ভেয় 
                                                      েলাকালেয় 
                                            aপিরিচেতর জয়,  
                                            aপিরিচেতর পিরচয়- -  
                                                েয aপিরিচত 
                       ৈবশােখর rd ঝেড় বsnরা কের আেnািলত,  
                                              হািন বjমুিঠ 
                                            েমেঘর কাপর্ণয্ টুিট 
                                            সংেগাপন বষর্ণসঞ্চয় 
                                   িছn ক' ের মুk কের সবর্জগnয়॥ 
 

রিব ঠাkেরর দল েসিদন চুপ কের েগল। শািসেয় েগল,  িলেখ 
জবাব েদেব। 
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সভাটােক হতবুিd কের িদেয় েমাটের কের aিমত যখন বািড় 
আসিছল,  িসিস তােক বলেল,  “eকখানা আs িনবারণ 
চkবতর্ী তুিম িন য় আেগ থাকেত গেড় তুেল পেকেট কের িনেয় 
eেসছ,  েকবলমাt ভােলামাnষেক েবাকা বানাবার জেn।” 

aিমত বলেল,  “aনাগতেক েয মাnষ eিগেয় িনেয় আেস 
তােকi বেল aনাগত- িবধাতা। আিম তাi। িনবারণ চkবতর্ী 
আজ মেতর্ eেস পড়ল,  েকu তােক আর েঠকােত পারেব না।” 

িসিস aিমতেক িনেয় মেন মেন খুব eকটা গবর্ েবাধ কের। েস 
বলেল,  “আচ্ছা aিমত,  তুিম িক সকালেবলা uেঠi েসিদনকার 
মেতা েতামার যত শািনেয়- বলা কথা বািনেয় েরেখ দাo?” 

aিমত বলেল,  “সmবপেরর জেn সব সমেয়i pstত থাকাi 
সভয্তা;  ববর্রতা পৃিথবীেত সকল িবষেয়i apstত। e কথাটাo 
আমার েনাট- বiেয় েলখা আেছ।” 

“িকnt েতামার িনেজর মত বেল েকােনা পদাথর্i েনi;  যখন 
েযটা েবশ ভােলা েশানায় েসiেটi তুিম বেল বস।” 

“আমার মনটা আয়না,  িনেজর বাঁধা মতgেলা িদেয়i িচরিদেনর 
মেতা যিদ তােক আগােগাড়া েলেপ েরেখ িদতুম তা হেল তার 
uপের pেতয্ক চলিত মুহূেতর্র pিতিবm পড়ত না।” 

িসিস বলেল,  “aিম,  pিতিবm িনেয়i েতামার জীবন কাটেব।” 
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সংঘাত 
aিমত েবেছ েবেছ িশলঙ পাহােড় েগল। তার কারণ,  েসখােন 
oর দেলর েলাক েকu যায় না। আেরা eকটা কারণ,  oখােন 
কnাদােয়র বnা েতমন pবল নয়। aিমতর hদয়টার ' পের েয 
েদবতা সবর্দা শরসnান কের েফেরন তাঁর আনােগানা 
ফয্াশােনবল পাড়ায়। েদেশর পাহাড়- পবর্েত যত িবলাসী বসিত 
আেছ তার মেধয্ িশলেঙ eেদর মহেল তাঁর টােগর্ট- pাকিটেসর 
জায়গা সব েচেয় সংকীণর্। েবােনরা মাথা ঝাঁকািন িদেয় বলেল,  
“েযেত হয় eকলা যাo,  আমরা যািচ্ছ েন।” 

বাঁ হােত হাল কায়দার েবঁেট ছাতা,  ডান হােত েটিনস বয্াট,  
গােয় নকল পারিসক শােলর েkাক পের েবানরা েগল চেল 
দািজর্িলেঙ। িবিম েবাস আেগভােগi েসখােন িগেয়েছ। যখন 
ভাiেক বাদ িদেয় েবানেদর সমাগম হল তখন েস চার িদক েচেয় 
আিব ার করেল দািজর্িলেঙ জনতা আেছ,  মাnষ েনi। 

aিমত সবাiেক বেল িগেয়িছল,  েস িশলেঙ যােচ্ছ িনজর্নতা 
েভােগর জেn- -  dিদন না েযেতi বুঝেল,  জনতা না থাকেল 
িনজর্নতার sাদ মের যায়। কয্ােমরা হােত দৃশয্ েদেখ েবড়াবার 
শখ aিমতর েনi। েসi বেল,  আিম টুিরs না,  মন িদেয় 



রবীndনাথ ঠাkর 

bdnews24.com   27 |   েশেষর কিবতা 

 
 

েচেখ খাবার ধাত আমার,  েচাখ িদেয় িগেল খাবার ধাত 
eেকবােরi নয়। 

িকছুিদন oর কাটল পাহােড়র ঢালুেত েদoদার গােছর ছায়ায় বi 
পেড় পেড়। গেlর বi ছঁুেল না,  েকননা,  ছুিটেত গেlর বi 
পড়া সাধারেণর দstর। o পড়েত লাগল sনীিত চাটুেজয্র বাংলা 
ভাষার শbতtt,  েলখেকর সেঙ্গ মনাnর ঘটেব ei eকাn আশা 
মেন িনেয়। eখানকার পাহাড় পবর্ত aরণয্ oর শbতtt eবং 
আলs জড়তার ফাঁেক ফাঁেক হঠাৎ snর েঠেক,  িকnt েসটা 
মেনর মেধয্ পুেরাপুির ঘিনেয় oেঠ না;  েযন েকােনা রািগণীর 
eকেঘেয় আলােপর মেতা- -  ধুেয়া েনi,  তাল েনi,  সম 
েনi। aথর্াৎ,  oর মেধয্ িবsর আেছ িকnt eক েনi- -  তাi 
eলােনা িজিনস ছিড়েয় পেড়,  জমা হয় না। aিমতর আপন 
িনিখেলর মাঝখােন eেকর aভােব o েয েকবলi চঞ্চলভােব 
িবিkp হেয় পড়েছ েস dঃখ oর eখােনo েযমন,  শহেরo 
েতমিন। িকnt শহের েসi চাঞ্চলয্টােক েস নানাpকাের kয় কের 
েফেল,  eখােন চাঞ্চলয্টাi িsর হেয় জেম জেম oেঠ। ঝরনা 
বাধা েপেয় েযমন সেরাবর হেয় দাঁড়ায়। তাi o যখন ভাবেছ,  
পালাi পাহাড় েবেয় েনেম িগেয় পােয় েহঁেট িসেলট- িশলচেরর 
িভতর িদেয় েযখােন খুিশ,  eমন সময় আষাঢ় eল পাহােড় 
পাহােড় বেন বেন তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুিটেয়। খবর 
পাoয়া েগল,  েচরাপুিঞ্জর িগিরশৃঙ্গ নববষর্ার েমঘদেলর পুিঞ্জত 
আkমণ আপন বুক িদেয় েঠিকেয়েছ;  eiবার ঘন বষর্েণ 
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িগিরিনঝর্িরণীgেলােক েখিপেয় kলছাড়া করেব। িsর করেল,  
ei সময়টােত িকছুিদেনর জেn েচরাপুিঞ্জর ডাকবাংলায় eমন 
েমঘদূত জিমেয় তুলেব যার aলkয্ aলকার নািয়কা aশরীরী 
িবdয্েতর মেতা,  িচt- আকােশ kেণ kেণ চমক েদয়- -  নাম 
েলেখ না,  িঠকানা েরেখ যায় না। 

েসিদন েস পরল হাiলাNাির েমাটা কmেলর েমাজা,  পুr 
sকতলাoয়ালা মজবুত চামড়ার জুেতা,  খািক নরেফাক েকাতর্া,  
হাঁটু পযর্n hs aেধাবাস,  মাথায় েসালা টুিপ। aবনী ঠাkেরর 
আঁকা যেkর মেতা েদখেত হল না- -  মেন হেত পারত রাsা 
তদারক করেত েবিরেয়েছ িডিsTk T  eিঞ্জিনয়ার। িকnt পেকেট 
িছল েগাটা পাঁচ- সাত পাতলা eিডশেনর নানা ভাষার কােবয্র 
বi। 

আঁকাবাঁকা সr রাsা,  ডান িদেক জঙ্গেল ঢাকা খাদ। e রাsার 
েশষ লkয্ aিমতর বাসা। েসখােন যাtী- সmাবনা েনi,  তাi 
েস আoয়াজ না কের aসতকর্ভােব গািড় হাঁিকেয় চেলেছ। িঠক 
েসi সময়টা ভাবিছল,  আধুিনক কােল দূরবিতর্নী েpয়সীর জেn 
েমাটর- দূতটাi pশs- -  তার মেধয্ “ধূমেজয্ািতঃসিললমrতাং 
সিnপাতঃ” েবশ িঠক পিরমােণi আেছ- -  আর,  চালেকর হােত 
eকখািন িচিঠ িদেল িকছুi as  থােক না। o িঠক কের িনেল 
আগামী বৎসের আষােঢ়র pথম িদেনi েমঘদূতবিণর্ত রাsা 
িদেয়i েমাটের কের যাtা করেব,  হয়েতা বা aদৃ  oর পথ 
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েচেয় “েদহলীদtপু া” েয পিথকবধূেক eতকাল বিসেয় েরেখেছ 
েসi aবিnকা েহাক বা মালিবকাi েহাক,  বা িহমালেয়র েকােনা 
েদবদাrবনচািরণীi েহাক,  oেক হয়েতা েকােনা- eকটা 
aভাবনীয় uপলেk েদখা িদেতo পাের। eমন সমেয় হঠাৎ 
eকটা বাঁেকর মুেখ eেসi েদখেল আর- eকটা গািড় uপের uেঠ 
আসেছ। পাশ কাটাবার জায়গা েনi। েbক কষেত কষেত িগেয় 
পড়ল তার uপের- -  পরsর আঘাত লাগল,  িকnt aপঘাত 
ঘটল না। an গািড়টা খািনকটা গিড়েয় পাহােড়র গােয় আটেক 
েথেম েগল। 

eকিট েমেয় গািড় েথেক েনেম দাঁড়াল। সদয্- মৃতুয্- আশঙ্কার 
কােলা পটখানা তার িপছেন,  তারi uপের েস েযন ফুেট uঠল 
eকিট িবdয্ৎেরখায় আঁকা ss  ছিব- -  চাির িদেকর সমs হেত 
sতnt। মnরপবর্েতর নাড়া- খাoয়া েফিনেয়- oঠা সমুd েথেক 
eiমাt uেঠ eেলন লkী,  সমs আেnালেনর uপের- -  
মহাসাগেরর বুক তখেনা ফুেল ফুেল েকঁেপ uঠেছ। dলর্ভ aবসের 
aিমত তােক েদখেল। Dিয়ংrেম e েমেয় an পাঁচজেনর 
মাঝখােন পিরপূণর্ আtsrেপ েদখা িদত না। পৃিথবীেত হয়েতা 
েদখবার েযাগয্ েলাক পাoয়া যায়,  তােক েদখবার েযাগয্ 
জায়গািট পাoয়া যায় না। 

েমেয়িটর পরেন সr- পাড়- েদoয়া সাদা আেলায়ােনর শািড়,  
েসi আেলায়ােনরi জয্ােকট,  পােয় সাদা চামড়ার িদিশ ছাঁেদর 
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জুেতা। তn দীঘর্ েদহিট,  বণর্ িচকন শয্াম,  টানা েচাখ ঘন 
পkচ্ছায়ায় িনিবড় িsg,  pশs ললাট aবািরত কের িপছু হিটেয় 
চুল আঁট কের বাঁধা,  িচবুক িঘের skমার মুেখর েডৗলিট eকিট 
aনিতপk ফেলর মেতা রমণীয়। জয্ােকেটর হাত কb িজ পযর্n,  
d- হােত dিট সr েpন বালা। েbােচর- বnনহীন কাঁেধর কাপড় 
মাথায় uেঠেছ,  কটিক কাজ- করা rেপার কাঁটা িদেয় েখাঁপার 
সেঙ্গ বd। 

aিমত গািড়েত টুিপটা খুেল েরেখ তার সামেন চুপ কের eেস 
দাঁড়াল। েযন eকটা পাoনা শািsর aেপkায়। তাi েদেখ 
েমেয়িটর বুিঝ দয়া হল,  eকটু েকৗতুকo েবাধ করেল। aিমত 
মৃdsের বলেল,  “aপরাধ কেরিছ।” 

েমেয়িট েহেস বলেল,  “aপরাধ নয়,  ভুল। েসi ভুেলর শুr 
আমার েথেকi।” 

uৎসজেলর েয uচ্ছলতা ফুেল oেঠ,  েমেয়িটর কNsর তারi 
মেতা িনেটাল। al- বয়েসর বালেকর গলার মেতা মসৃণ eবং 
pশs। েসিদন ঘের িফের eেস aিমত aেনকkণ েভেবিছল,  
eর গলার sের েয- eকিট sাদ আেছ sশর্ আেছ,  তােক বণর্না 
করা যায় কী কের। েনাট- বiখানা খুেল িলখেল,  “e েযন amিুর 
তামােকর হালকা েধাঁoয়া,  জেলর িভতর িদেয় পাক েখেয় 
আসেছ- -  িনেকািটেনর ঝাঁজ েনi,  আেছ েগালাপ জেলর িsg 
গn।” 
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েমেয়িট িনেজর trিট বয্াখয্া কের বলেল,  “eকজন বnু আসার 
খবর েপেয় খুঁজেত েবিরেয়িছলুম। ei রাsায় খািনকটা uঠেতi 
েশাফার বেলিছল,  e রাsা হেত পাের না। তখন েশষ পযর্n না 
িগেয় েফরবার uপায় িছল না। তাi uপের চেলিছেলম। eমন 
সময় uপরoয়ালার ধাkা েখেত হল।” 

aিমত বলেল,  “uপরoয়ালার uপেরo uপরoয়ালা আেছ- -  
eকটা aিত k ী kিটল gহ,  e তারi kকীিতর্।” 

aপর পেkর Dাiভার জানােল,  “েলাকসান েবিশ হয় িন,  িকnt 
গািড় েসের িনেত েদির হেব।” 

aিমত বলেল,  “আমার aপরাধী গািড়টােক যিদ kমা কেরন 
তেব আপিন েযখােন anমিত করেবন েসiখােনi েপৗঁিছেয় িদেত 
পাির।” 

“দরকার হেব না,  পাহােড় েহঁেট চলা আমার aেভয্স।” 

“দরকার আমারi,  মাপ করেলন তার pমাণ।” 

েমেয়িট ঈষৎ িdধায় নীরব রiল। aিমত বলেল,  “আমার 
তরেফ আেরা eকটু কথা আেছ। গািড় হাঁকাi- -  িবেশষ eকটা 
মহৎ কমর্ নয়- -  e গািড় চািলেয় পsািরিট পযর্n েপৗঁছবার পথ 
েনi। তবু আরেm ei eকিটমাt পিরচয়i েপেয়েছন। aথচ 
eমিন কপাল,  েসটুkর মেধয্o গলদ। uপসংহাের eটুk 
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েদখােত িদন েয,  জগেত anত আপনার েশাফােরর েচেয় আিম 
aেযাগয্ নi।” 

aপিরিচেতর সেঙ্গ pথম পিরচেয়র aজানা িবপেদর আশঙ্কায় 
েমেয়রা সংেকাচ সরােত চায় না। িকnt িবপেদর eক ধাkায় 
uপkমিণকার aেনকখািন িবsৃত েবড়া eক দেম েগল েভেঙ। 
েকাn  ৈদব িনজর্ন পাহােড়র পেথ হঠাৎ মাঝখােন দাঁড় কিরেয় 
dজেনর মেন েদখােদিখর গাঁঠ েবঁেধ িদেল;  সবুর করেল না। 
আকিsেকর িবdয্ৎ- আেলােত eমন কের যা েচােখ পড়ল,  pায় 
মােঝ মােঝ e েয রােt েজেগ uেঠ anকােরর পেট েদখা যােব। 
ৈচতেnর মাঝখানটােত তার গভীর ছাপ পেড় েগল,  নীল 
আকােশর uপের সৃি র েকাn  eক pচN ধাkায় েযমন সূযর্-
নkেtর আgন- jলা ছাপ। 

মুেখ কথা না বেল েমেয়িট গািড়েত uেঠ বসল। তার িনেদর্শমত 
গািড় েপৗঁছল যথাsােন। েমেয়িট গািড় েথেক েমেম বলেল,  
“কাল যিদ আপনার সময় থােক eকবার eখােন আসেবন,  
আমােদর কতর্া- মার সেঙ্গ আপনার আলাপ কিরেয় েদব।” 

aিমতর iেচ্ছ হল বেল,  “আমার সমেয়র aভাব েনi,  eখনi 
আসেত পাির।'  সংেকােচ বলেত পারেল না। 

বািড় িফের eেস oর েনাট- বi িনেয় িলখেত লাগল,  “পথ আজ 
হঠাৎ e কী পাগলািম করেল। dজনেক d জায়গা েথেক িছঁেড় 
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eেন আজ েথেক হয়েতা eক রাsায় চালান কের িদেল। 
aয্াsTনমার ভুল বেলেছ। aজানা আকাশ েথেক চাঁদ eেস 
পেড়িছল পৃিথবীর কkপেথ- -  লাগল তােদর েমাটের েমাটের 
ধাkা,  েসi মরেণর তাড়নার পর েথেক যুেগ যুেগ dজেন 
eকসেঙ্গi চেলেছ;  eর আেলা oর মুেখ পেড়,  oর আেলা eর 
মুেখ। চলার বাঁধন আর েছঁেড় না। মেনর িভতরটা বলেছ,  
আমােদর শুr হল যুগলচলন,  আমরা চলার সূেt গাঁথব kেণ 
kেণ kিড়েয়- পাoয়া ujjল িনেমষgিলর মালা। বাঁধা মাiেনয় 
বাঁধা েখারািকেত ভােগয্র dাের পেড় থাকবার েজা রiল না;  
আমােদর েদনাপাoনা সবi হেব হঠাৎ।” 

বাiের বৃি  পড়েছ। বারাnায় ঘন ঘন পায়চাির করেত করেত 
aিমত মেন মেন বেল uঠল,  “েকাথায় আছ িনবারণ চkবতর্ী। 
eiবার ভর কেরা আমার ' পের,  বাণী দাo,  বাণী দাo!'  
েবেরাল লmা সr খাতাটা,  িনবারণ চkবতর্ী বেল েগল- -  

               পথ েবঁেধ িদল বnনহীন gিn,  
               আমরা dজন চলিত হাoয়ার পnী। 
                         রিঙন িনেমষ ধুলার dলাল 
                         পরােন ছড়ায় আবীর gলাল,  
                                   oড়না oড়ায় বষর্ার েমেঘ 
                                       িদগঙ্গনার নৃতয্;  
                         হঠাৎ- আেলার ঝলকািন েলেগ 
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                                ঝলমল কের িচt। 
 
               নাi আমােদর কনক- চাঁপার kঞ্জ,  
               বনবীিথকায় কীণর্ বkলপুঞ্জ। 
                         হঠাৎ কখন সেnেবলায় 
                         নামহারা ফুল গn eলায়,  
                         pভাতেবলায় েহলাভের কের 
                                   arণ েমেঘের তুচ্ছ 
                   udত যত শাখার িশখের 
                         রেডােডনDনgচ্ছ। 
 
               নাi আমােদর সিঞ্চত ধনরt,  
               নাi ের ঘেরর লালন লিলত যt। 
                         পথপােশ পািখ পুচ্ছ নাচায়,  
                         বnন তাের কির না খাঁচায়,  
                                   ডানা- েমেল- েদoয়া মুিkিpেয়র 
                                           kজেন dজেন তৃp। 
                             আমরা চিকত aভাবনীেয়র 
                                   kিচৎ- িকরেণ দীp। 
 

eiখােন eকবার িপছন েফরা চাi। প ােতর কথাটা েসের িনেত 
পারেল গlটার সামেন eেগাবার বাধা হেব না। 
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৩ 

পূবর্ ভিূমকা 
বাংলােদেশ iংেরিজ িশkার pথম পযর্ােয় চNীমNেপর হাoয়ার 
সেঙ্গ sুল- কেলেজর হাoয়ার তােপর ৈবষময্ ঘটােত 
সমাজিবেdােহর েয ঝড় uেঠিছল েসi ঝেড়র চাঞ্চেলয্ ধরা 
িদেয়িছেলন jানদাশংকর। িতিন েসকােলর েলাক,  িকnt তাঁর 
তািরখটা হঠাৎ িপছিলেয় সের eেসিছল aেনকখািন eকােল। 
িতিন আগাম জেnিছেলন। বুিdেত বােকয্ বয্বহাের িতিন িছেলন 
তাঁর বয়েসর েলাকেদর aসমসামিয়ক। সমুেdর েঢu- িবলাসী 
পািখর মেতা েলাকিনnার ঝাপট বুক েপেত িনেতi তাঁর আনn 
িছল। 

eমন- সকল িপতামেহর নািতরা যখন eiরকম তািরেখর িবপযর্য় 
সংেশাধন করেত েচ া কের তখন তারা eক- েদৗেড় েপৗঁছয় 
পিঞ্জকার eেকবাের uলেটা িদেকর টািমর্নেস। e েkেto তাi 
ঘটল। jানদাশংকেরর নািত বরদাশংকর বােপর মৃতুয্র পর যুগ-
িহসােব বাপ- িপতামেহর pায় আিদম পূবর্পুrষ হেয় uঠেলন। 
মনসােকo হাতেজাড় কেরন,  শীতলােকo মা বেল ঠাNা করেত 
চান। মাdিল ধুেয় জল খাoয়া শুr হল;  সহs dগর্ানাম িলখেত 
িলখেত িদেনর পূবর্াh যায় েকেট;  তাঁর eেলকায় েয ৈবশয্দল 
িনেজেদর িdজt pমাণ করেত মাথা ঝাঁকা িদেয় uেঠিছল anের 
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বািহের সকল িদক েথেকi তােদর িবচিলত করা হল,  
িহndtরkার uপায়gিলেক িবjােনর sশর্েদাষ েথেক বাঁচাবার 
uেdেশয্ ভাটপাড়ার সাহােযয্ aসংখয্ পয্াm্ েলট ছািপেয় 
আধুিনক বুিdর কপােল িবনামূেলয্ ঋিষবাকয্বষর্ণ করেত কাপর্ণয্ 
করেলন না। aিত alকােলর মেধয্i িkয়াকেমর্,  জেপ তেপ,  
আসেন আচমেন,  ধয্ােন sােন,  ধূেপ ধুেনায়,  েগাbাhণ-
েসবায়,  শুdাচােরর aচল dগর্ িনি d কের বানােলন। aবেশেষ 
েগাদান,  sণর্দান,  ভূিমদান,  কnাদায় িপতৃদায় মাতৃদায়-
হরণ pভৃিতর পিরবেতর্ aসংখয্ bাhেণর aজs আশীবর্াদ বহন 
কের িতিন েলাকাnের যখন েগেলন তখন তাঁর সাতাশ বছর 
বয়স। 

eঁরi িপতার পরম বnু,  তাঁরi সেঙ্গ eক- কেলেজ পড়া,  
eকi েহােটেল চপকাটেলট- খাoয়া রামেলাচন বাঁড়ুেজয্র কnা 
েযাগমায়ার সেঙ্গ বরদার িববাহ হেয়িছল। িঠক েসi সমেয় 
েযাগমায়ার িপতৃkেলর সেঙ্গ পিতkেলর বয্বহারগত বণর্েভদ িছল 
না। eঁর বােপর ঘের েমেয়রা পড়াশুেনা কেরন,  বাiের েবেরান,  
eমন- িক,  তাঁেদর েকu েকu মািসকপেt সিচt মণবৃtাno 
িলেখেছন। েসi বািড়র েমেয়র শুিচ সংsরেণ যােত ansার-
িবসেগর্র ভুলচুক না থােক েসi েচ ায় লাগেলন তাঁর sামী। 
সনাতন সীমাn- রkা- নীিতর aটল শাসেন েযাগমায়ার গিতিবিধ 
িবিবধ পাসেপাটর্ pণালীর dারা িনয়িntত হল। েচােখর uপের তাঁর 
েঘামটা নামল,  মেনর uপেরo। েদবী সরsতী যখন েকােনা 
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aবকােশ eঁেদর anঃপুের pেবশ করেতন তখন পাহারায় 
তাঁেকo কাপড়ঝাড়া িদেয় আসেত হত। তাঁর হােতর iংেরিজ 
বigেলা বাiেরi হত বােজয়াp,  pাg বিঙ্কম বাংলাসািহেতয্র 
পরবতর্ী রচনা ধরা পড়েল েচৗকাঠ পার হেত েপত না। 
েযাগবািশ  রামায়েণর uৎকৃ  বাঁধাi বাংলা anবাদ েযাগমায়ার 
েশলেফ aেনক কাল েথেক aেপkা কের আেছ। aবসর-
িবেনাদন uপলেk েসটা িতিন আেলাচনা করেবন eমন eকটা 
আgহ e বািড়র কতৃর্পেkর মেন aিnমকাল পযর্ni িছল। ei 
েপৗরািণক েলাহার িসndেকর মেধয্ িনেজেক েসফ- িডপিজেটর 
মেতা ভাঁজ কের রাখা েযাগমায়ার পেk সহজ িছল না,  তবু 
িবেdাহী মনেক শাসেন েরেখিছেলন। ei মানিসক aবেরােধর 
মেধয্ তাঁর eকমাt আ য় িছেলন দীনশরণ েবদাnরt- -  eঁেদর 
সভাপিNত। েযাগমায়ার sাভািবক sচ্ছ বুিd তাঁেক aতয্n ভােলা 
েলেগিছল। িতিন s i বলেতন,  “মা,  e- সমs িkয়াকেমর্র 
জঞ্জাল েতামার জেn নয়। যারা মূঢ় তারা েকবল েয িনেজেদরেক 
িনেজরাi ঠকায় তা নয়,  পৃিথবীsd সমs িকছুi তােদর ঠকােত 
থােক। তুিম িক মেন কর আমরা e- সমs িবশব্াস কির। েদখ িন 
িক,  িবধান েদবার েবলায় আমরা pেয়াজন বুেঝ শাstেক 
বয্াকরেণর পয্াঁেচ uলটপালট করেত dঃখ েবাধ কির না। তার 
মােন,  মেনর মেধয্ আমরা বাঁধন মািন েন,  বাiের আমােদর 
মূঢ় সাজেত হয় মূঢ়েদর খািতের। তুিম িনেজ যখন ভুলেত চাo না 
তখন েতামােক েভালাবার কাজ আমার dারা হেব না। যখন iচ্ছা 
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করেব,  মা,  আমােক েডেক পািঠেয়া,  আিম যা সতয্ বেল 
জািন তাi েতামােক শাst েথেক শুিনেয় যাব।” 

- - - - - - -  
pবাসী’েত ছাপা 
েযাগমায়া’র ছিব 

- - - - - - -  
eক- eকিদন 
িতিন eেস 
েযাগমায়ােক 
কখেনা গীতা 
কখেনা bhভাষয্ 
েথেক বয্াখয্া 
কের বুিঝেয় 
েযেতন। 
েযাগমায়া তােঁক 
eমন বুিdপূবর্ক 
p  করেতন 
েয,  

েবদাnরtমশায় পুলিকত হেয় uঠেতন;  eঁর কােছ আেলাচনায় 
তাঁর uৎসােহর an থাকত না। বরদাশংকর তাঁর চাির িদেক 
েছােটাবেড়া েয- সব gr o grতরেদর জুিটেয়িছেলন তােদর 
pিত েবদাnরtমশােয়র িবপুল aবjা িছল। িতিন েযাগমায়ােক 
বলেতন,  “মা,  সমs শহের eকমাt ei েতামার ঘের কথা 
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কেয় আিম sখ পাi। তুিম আমােক আtিধk কার েথেক 
বাঁিচেয়ছ।” eমিন কের িকছুকাল িনরবকাশ bত- uপবােসর মেধয্ 
পিঞ্জকার িশকিল- বাঁধা িদনgেলা েকােনামেত েকেট েগল। 
জীবনটা আগােগাড়াi হেয় uঠল আজকালকার খবেরর- কাগিজ 
িকmূত ভাষায় যােক বেল “বাধয্তামূলক”। sামীর মৃতুয্র পেরi 
তাঁর েছেল যিতশংকর o েমেয় sরমােক িনেয় েবিরেয় পড়েলন। 
শীেতর সময় থােকন কলকাতায়,  গরেমর সমেয় েকােনা- eকটা 
পাহােড়। যিতশংকর eখন পড়েছ কেলেজ;  িকnt sরমােক 
পড়াবার মেতা েকােনা েমেয়- িবদয্ালয় তাঁর পছn না হoয়ােত 
বh সnােন তার িশkার জেn লাবণয্লতােক েপেয়েছন। তারi 
সেঙ্গ আজ সকােল আচমকা aিমতর েদখা। 
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৪ 

লাবণয্- পরুাবtৃ 
লাবেণয্র বাপ aবনীশ দt eক পি িম কােলেজর aধয্k। 
মাতৃহীন েমেয়েক eমন কের মাnষ কেরেছন েয,  বh পরীkা-
পােসর ঘষাঘিষেতo তার িবদয্াবুিdেত েলাকসান ঘটােত পাের 
িন। eমন- িক,  eখেনা তার পাঠাnরাগ রেয়েছ pবল। 

বােপর eকমাt শখ িছল িবদয্ায়,  েমেয়িটর মেধয্ তাঁর েসi 
শখিটর সmূণর্ পিরতৃিp হেয়িছল। িনেজর লাiেbিরর েচেয়o 
তােক ভােলাবাসেতন। তাঁর িবশব্াস িছল,  jােনর চচর্ায় যার 
মনটা িনেরট হেয় oেঠ েসখােন uেড়া ভাবনার গয্াস নীেচ েথেক 
েঠেল oঠবার মেতা সমs- ফাটল মের যায়,  েস মাnেষর পেk 
িবেয় করবার দরকার হয় না। তাঁর দৃঢ় িবশব্াস েয,  তাঁর েমেয়র 
মেন sামীেসবা- আবােদর েযাগয্ েয নরম জিমটুk বািক থাকেত 
পারত েসটা গিণেত iিতহােস িসেমN কের গাঁথা হেয়েছ- -  খুব 
মজবুত পাকা মন যােক বলা েযেত পাের- -  বাiের েথেক আঁচড় 
লাগেল দাগ পেড় না। িতিন eতদূর পযর্n েভেব েরেখিছেলন েয,  
লাবেণয্র নাi বা হল িবেয়,  পািNেতয্র সেঙ্গi িচরিদন নয় 
গাঁঠবাঁধা হেয় থাকল। 
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তাঁর আর- eকিট েsেহর পাt িছল। তার নাম েশাভনলাল। al 
বয়েস পড়ার pিত eত মেনােযাগ আর কােরা েদখা যায় না। 
pশs কপােল,  েচােখর ভােবর sচ্ছতায়,  েঠাঁেটর ভােবর 
েসৗজেn,  হািসর ভােবর সরলতায়,  মুেখর ভােবর েসৗkমােযর্ 
তার েচহারািট েদখবামাt মনেক টােন। মাnষিট েনহাত 
মুখেচারা,  তার pিত eকটু মেনােযাগ িদেল বয্s হেয় পেড়। 

গিরেবর েছেল,  ছাtবৃিtর েসাপােন েসাপােন dগর্ম পরীkার 
িশখের িশখের utীণর্ হেয় চেলেছ। ভিবষয্েত েশাভন েয নাম 
করেত পারেব,  আর েসi খয্ািত গেড় েতালবার pধান 
কািরগরেদর ফেদর্ aবনীেশর নামটা সকেলর uপের থাকেব,  
ei গবর্ aধয্াপেকর মেন িছল। েশাভন আসত তাঁর বািড়েত পড়া 
িনেত,  তাঁর লাiেbিরেত িছল তার aবাধ সঞ্চরণ। লাবণয্েক 
েদখেল েস সংেকােচ নত হেয় েযত। ei সংেকােচর 
aিতদূরtবশত েশাভনলােলর েচেয় িনেজর মাপটােক বেড়া কের 
েদখেত লাবণয্র বাধা িছল না। িdধা কের িনেজেক েয- পুrষ 
যেথ  েজােরর সেঙ্গ pতয্k না করায় েমেয়রা তােক যেথ  s  
কের pতয্k কের না। 

eমন সময় eকিদন েশাভনলােলর বাপ ননীেগাপাল aবনীেশর 
বািড়েত চড়াo হেয় তাঁেক খুব eকেচাট গাল েপেড় েগল। নািলশ 
ei েয,  aবনীশ িনেজর ঘের aধয্াপনার ছুেতায় িববােহর 
েছেল- ধরা ফাঁদ েপেতেছন,  ৈবেদয্র েছেল েশাভনলােলর জাত 
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েমের সমাজ- সংsােরর শখ েমটােত চান। ei aিভেযােগর 
pমাণsrেপ েপn িসেল- আঁকা লাবণয্লতার eক ছিব দািখল 
করেল। ছিবটা আিব তৃ হেয়েছ েশাভনলােলর িটেনর পয্াঁটরার 
িভতর েথেক,  েগালাপফুেলর পাপিড় িদেয় আচ্ছn। 
ননীেগাপােলর সেnহ িছল না,  ei ছিবিট লাবেণয্রi pণেয়র 
দান। পাt িহসােব েশাভনলােলর বাজার- দর েয কত েবিশ,  
eবং আর িকছুিদন সবুর কের থাকেল েস দাম েয কত েবেড় 
যােব ননীেগাপােলর িহসািব বুিdেত েসটা কড়ায়- গNায় েমলােনা 
িছল। eমন মূলয্বান িজিনসেক aবনীশ িবনামূেলয্ দখল করবার 
ফিn করেছন,  eটােক িসঁধ েকেট চুির ছাড়া আর কী নাম 
েদoয়া েযেত পাের। টাকা চুিরর েথেক eর েলশমাt তফাত 
েকাথায়? 

eতিদন লাবণয্ জানেতi পাের িন,  েকােনা pচ্ছn েবদীেত 
dাহীন েলাকচkুর aেগাচের তার মূিতর্পূজা pচিলত হেয়েছ। 

aবনীেশর লাiেbিরর eক েকােণ নানািবধ পয্াm্ েলট ময্াগািজন 
pভৃিত আবজর্নার মেধয্ লাবণয্র eকিট aযtmান েফােটাgাফ 
ৈদবাৎ েশাভেনর হােত পেড়িছল,  েসiেট িনেয় oর েকােনা 
আিটর্s বnুেক িদেয় ছিব কিরেয় েফােটাgাফিট আবার যথাsােন 
িফিরেয় েরেখেছ। েগালাপফুলgিলo oর তrণ মেনর সলj 
েগাপন ভােলাবাসারi মেতা সহেজ ফুেটিছল eকিট বnুর 
বাগােন,  তার মেধয্ েকােনা aনিধকার ঔdেতয্র iিতহাস েনi। 
aথচ শািs েপেত হল। লাজুক েছেলিট মাথা েহঁট কের,  মুখ 
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লাল কের,  েগাপেন েচােখর জল মুেছ ei বািড় েথেক িবদায় 
িনেয় েগল। দূর েথেক েশাভনলাল তার আtিনেবদেনর eকিট 
েশষ পিরচয় িদেল,  েসi িববরণটা anযর্ামী ছাড়া আর েকu 
জানত না। িব. e. পরীkায় েস যখন েপেয়িছল pথম sান,  
লাবণয্ েপেয়িছল তৃতীয়। েসটােত লাবণয্েক বেড়া েবিশ 
আtলাঘব- dঃখ িদেয়িছল। তার dেটা কারণ িছল,  eক হেচ্ছ 
েশাভেনর বুিdর ' পের aবনীেশর aতয্n dা িনেয় লাবণয্েক 
aেনকিদন আঘাত কেরেছ। ei dার সেঙ্গ aবনীেশর িবেশষ 
েsহ িমেশ থাকােত পীড়াটা আেরা হেয়িছল েবিশ। েশাভনেক 
পরীkার ফেল ছািড়েয় যাবার জেn েস েচ া কেরিছল খুব 
pাণপেণi। তবুo েশাভন যখন তােক ছািড়েয় েগল তখন ei 
sধর্ার জেn তােক kমা করাi শk হেয় uঠল। তার মেন 
েকমন- eকটা সেnহ েলেগ রiল েয,  বাবা তােক িবেশষভােব 
সাহাযয্ করােতi uভয় পরীিkেতর মেধয্ ফলৈবষময্ ঘটল,  
aথচ পরীkার পড়া সmেn েশাভনলাল েকােনািদন aবনীেশর 
কােছ eেগায় িন। িকছুিদন পযর্n েশাভনলালেক েদখেলi লাবণয্ 
মুখ িফিরেয় চেল েযত। eম. e. পরীkােতo েশাভেনর 
pিতেযািগতায় লাবণয্র েজতবার েকােনা সmাবনা িছল না। তবু 
হল িজত। sয়ং aবনীশ আ যর্ হেয় েগেলন। েশাভনলাল যিদ 
কিব হত তা হেল হয়েতা েস খাতা ভের কিবতা িলখত- -  তার 
বদেল আপন পরীkা- পােসর aেনকgেলা েমাটা মাকর্া েস 
লাবণয্র uেdেশ uৎসগর্ কের িদেল। 
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তার পের eেদর ছাtদশা েগল েকেট। eমন সময় aবনীশ হঠাৎ 
pচN পীড়ায় িনেজর মেধয্i pমাণ েপেলন েয,  jােনর চচর্ায় 
মনটা ঠাসেবাঝাi থাকেলo মনিসজ তার মেধয্i েকাথা েথেক 
বাধা েঠেল uেঠ পেড়ন,  eকটুo sানাভাব হয় না। তখন 
aবনীশ সাতচিlশ। েসi িনরিতশয় dবর্ল িনrপায় বয়েস eকিট 
িবধবা তাঁর hদেয় pেবশ করেল,  eেকবাের তাঁর লাiেbিরর 
gnবূয্হ েভদ কের,  তাঁর পািNেতয্র pাকার িডিঙেয়। িববােহ 
আর েকােনা বাধা িছল না,  eকমাt বাধা লাবণয্র pিত 
aবনীেশর েsহ। iচ্ছার সেঙ্গ িবষম লড়াi বাধল। পড়াশুেনা 
করেত যান খুবi েজােরর সেঙ্গ,  িকnt তার েচেয় েজার আেছ 
eমন েকােনা- eকটা চমৎকারা িচnা পড়াশুেনার কাঁেধ েচেপ 
বেস। সমােলাচনার জেn মডানর্ িরিভয় ুেথেক তাঁেক েলাভনীয় 
বi পাঠােনা হয় েবৗdধব্ংসাবেশেষর পুরাবৃt িনেয়- -  
and ঘািটত বiেয়র সামেন িsর হেয় বেস থােকন eক ভাঙা 
েবৗdsূেপরi মেতা,  যার uপের েচেপ আেছ বhশত বৎসেরর 
েমৗন। সmাদক বয্s হেয় oেঠন,  িকnt jানীর sূপাকার jান 
যখন eকবার টেল তখন তার দশা eiরকমi হেয় থােক। হািত 
যখন েচারাবািলেত পা েদয় তখন তার বাঁচবার uপায় কী? 

eতিদন পের aবনীেশর মেন eকটা পিরতাপ বয্থা িদেত লাগল। 
তাঁর মেন হল,  িতিন হয়েতা পঁুিথর পাতা েথেক েচাখ তুেল 
েদখবার aবকাশ না পাoয়ােত েদেখন িন েয,  েশাভনলালেক 
তাঁর েমেয় ভােলােবেসেছ;  কারণ,  েশাভেনর মেতা েছেলেক না 
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ভােলাবাসেত পারাটাi asাভািবক। সাধারণভােব বাপ- জাতটার 
' পেরi রাগ ধরল- -  িনেজর uপের,  ননীেগাপােলর ' পের। 

eমন সময় েশাভেনর কাছ েথেক eক িচিঠ eল। েpমচাঁদ-
রায়চাঁদ বৃিtর জেn gpরাজবংেশর iিতহাস আ য় কের 
পরীkার pবn িলখেব বেল েস তাঁর লাiেbির েথেক gিটকতক 
বi ধার চায়। তখনi িতিন তােক িবেশষ আদর কের িচিঠ 
িলখেলন,  বলেলন,  “পূেবর্র মেতাi আমার লাiেbিরেত বেসi 
তুিম কাজ করেব,  িকছুমাt সংেকাচ করেব না।” 

েশাভনলােলর মনটা চঞ্চল হেয় uঠল। েস ধের িনেল,  eমন 
uৎসাহপূণর্ িচিঠর িপছেন হয়েতা লাবণয্র সmিত pচ্ছn আেছ। 
েস লাiেbিরেত আসেত আরm করেল। ঘেরর মেধয্ যাoয়া-
আসার পেথ ৈদবাৎ কখেনা kণকােলর জেn লাবণয্র সেঙ্গ েদখা 
হয়। তখন েশাভন গিতটােক eকটু মn কের আেন। oর eকাn 
iেচ্ছ,  লাবণয্ তােক eকটা- েকােনা কথা বেল;  িজjাসা 
কের,  েকমন আছ;  েয pবn িনেয় o বয্াপৃত েস সmেn িকছু 
েকৗতূহল pকাশ কের। যিদ করত তেব খাতা খুেল eক সময় 
লাবণয্র সেঙ্গ আেলাচনা করেত পারেল o েবঁেচ েযত। oর 
কতকgিল িনেজর ud ভািবত িবেশষ মত সmেn লাবণয্র মত কী 
জানবার জেn oর aতয্n ঔৎsকয্। িকnt e- পযর্n েকােনা কথাi 
হল না,  গােয়- পেড় িকছু বলেত পাের eমন সাহসo oর েনi। 



রবীndনাথ ঠাkর 

bdnews24.com   46 |   েশেষর কিবতা 

 
 

eমন কেয়ক িদন যায়। েসিদন রিববার। েশাভনলাল তার 
খাতাপt েটিবেলর uপর সািজেয় eকখানা বi িনেয় পাতা 
oলটােচ্ছ,  মােঝ মােঝ েনাট িনেচ্ছ। তখন dপুরেবলা,  ঘের 
েকu েনi। ছুিটর িদেনর sেযাগ িনেয় aবনীশ েকাn - eক 
বািড়েত যােচ্ছন তার নাম করেলন না। বেল েগেলন,  আজ আর 
চা েখেত আসেবন না। 

হঠাৎ eক সময় েভজােনা দরজা েজাের খুেল েগল। 
েশাভনলােলর বুকটা ধড়াস কের uঠল েকঁেপ। লাবণয্ ঘের 
ঢুকল। েশাভন শশবয্s হেয় uেঠ কী করেব েভেব েপল না। 
লাবণয্ aিgমূিতর্ ধের বলেল,  “আপিন েকন e বািড়েত 
আেসন?” 

েশাভনলাল চমেক uঠল,  মুেখ েকােনা utর eল না। 

“আপিন জােনন,  eখােন আসা িনেয় আপনার বাবা কী 
বেলেছন? আমার aপমান ঘটােত আপনার সংেকাচ েনi?” 

েশাভনলাল েচাখ িনচু কের বলেল,  “আমােক মাপ করেবন,  
আিম eখনi যািচ্ছ।” 

eমন utর পযর্n িদেল না েয,  লাবণয্র িপতা তােক sয়ং 
আমntণ কের eেনেছন। েস তার খাতাপt সমs সংgহ কের 
িনেল। হাত থর থর কের কাঁপেছ;  েবাবা eকটা বয্থা বুেকর 
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পাঁজরgেলােক েঠলা িদেয় uঠেত চায়,  রাsা পায় না। মাথা েহঁট 
কের বািড় েথেক েস চেল েগল। 

যােক খুবi ভােলাবাসা েযেত পারত তােক ভােলাবাসার aবসর 
যিদ েকােনা- eকটা বাধায় েঠেক ফসেক যায়,  তখন েসটা না-
ভােলাবাসায় দাঁড়ায় না,  েসটা দাঁড়ায় eকটা an িবেdেষ,  
ভােলাবাসারi uলেটা িপেঠ। eকিদন েশাভনলালেক বরদান 
করেব বেলi বুিঝ লাবণয্ িনেজর aেগাচেরi aেপkা কের বেস 
িছল। েশাভনলাল েতমন কের ডাক িদেল না। তার পের যা- িকছু 
হল সবi েগল তার িবrেd। সকেলর েচেয় েবিশ আঘাত িদেল 
ei েশষকালটায়। লাবণয্ মেনর েkােভ বােপর pিত িনতাn 
anায় িবচার করেল। তার মেন হল,  িনেজ িন ৃিত পােবন 
iেচ্ছ কেরi েশাভনলালেক িতিন আবার িনেজ েথেক েডেক 
eেনেছন oেদর dজেনর িমলন ঘটাবার কামনায়। তাi eমন 
দাrণ েkাধ হল েসi িনরপরােধর uপের। 

তার পর েথেক লাবণয্ kমাগতi েজদ কের কের aবনীেশর 
িববাহ ঘটােলা। aবনীশ তাঁর সিঞ্চত টাকার pায় aধর্াংশ তাঁর 
েমেয়র জেn sতnt কের েরেখিছেলন। তাঁর িববােহর পের লাবণয্ 
বেল বসল,  েস তার ৈপতৃক সmিt িকছুi েনেব না,  sাধীন 
uপাজর্ন কের চালােব। aবনীশ মমর্াহত হেয় বলেলন,  “আিম 
েতা িবেয় করেত চাi িন লাবণয্,  তুিমi েতা েজদ কের িবেয় 
িদiেয়ছ। তেব েকন আজ আমােক তুিম eমন কের তয্াগ করছ।” 
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লাবণয্ বলেল,  “আমােদর সmn েকােনাকােল যােত kুণ্ন না হয় 
েসiজেni আিম ei সংকl কেরিছ। তুিম িকছু েভেবা না বাবা! 
েয পেথ আিম যথাথর্ sখী হব েসi পেথ েতামার আশীবর্াদ 
িচরিদন েরেখা।” 

কাজ তার জুেট েগল। sরমােক পড়াবার সmূণর্ ভার তার uপের। 
যিতেকo aনায়ােস পড়ােত পারত,  িকnt েমেয়- িশkিয়tীর 
কােছ পড়বার aপমান sীকার করেত যিত িকছুেতi রািজ হল 
না। 

pিতিদেনর বাঁধা কােজ জীবন eকরকম চেল যািচ্ছল। ud বৃt 
সময়টা ঠাসা িছল iংেরিজ সািহেতয্,  pাচীন কাল েথেক আরm 
কের হােলর বানর্াDর্  শ' র আমল পযর্n,  eবং িবেশষভােব gীক 
o েরামান যুেগর iিতহােস,  েgাট,  িগবন o িগলবাTর্  মােরর 
রচনায়। েকােনা েকােনা aবকােশ eকটা চঞ্চল হাoয়া eেস 
মেনর িভতরটা েয eকটু eেলােমেলা কের েযত না তা বলেত 
পাির েন,  িকnt হাoয়ার েচেয় sূল বয্াঘাত হঠাৎ ঢুেক পড়েত 
পাের oর জীবনযাtার মেধয্ eমন pশs ফাঁক িছল না। eমন 
সময় বয্াঘাত eেস পড়ল েমাটরগািড়েত চেড়,  পেথর 
মাঝখােন,  েকােনা আoয়াজমাt না কের। হঠাৎ gীস- েরােমর 
িবরাট iিতহাসটা হালকা হেয় েগল;  আর সমs- িকছুেক সিরেয় 
িদেয় aতয্n িনকেটর eকটা িনিবড় বতর্মান oেক নাড়া িদেয় 
বলেল “জােগা”। লাবণয্ eক মুহূেতর্ েজেগ uেঠ eতিদন পের 
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আপনােক বাsবrেপ েদখেত েপেল- -  jােনর মেধয্ নয়,  
েবদনার মেধয্। 
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৫ 

আলােপর আরm 
aতীেতর ভgাবেশষ েথেক eবার িফের আসা যাক বতর্মােনর 
নতুন সৃি র েkেt। 

লাবণয্ পড়বার ঘের aিমতেক বিসেয় েরেখ েযাগমায়ােক খবর 
িদেত েগল। েস ঘের aিমত বসল েযন পেdর মাঝখানটােত 
মেরর মেতা। চাির িদেক চায়,  সকল িজিনস েথেকi িকেসর 

েছাঁoয়া লােগ,  oর মনটােক েদয় uদাস কের। েশলেফ,  
পড়বার েটিবেল,  iংেরিজ সািহেতয্র বi েদখেল;  েস বigেলা 
েযন েবঁেচ uেঠেছ। সব লাবণয্র পড়া বi,  তার আঙুেল পাতা-
oলটােনা,  তার িদনরািtর ভাবনা- লাগা,  তার uৎsক দৃি র 
পথ- চলা,  তার anমনs িদেন েকােলর uপর পেড়- থাকা বi। 
চমেক uঠল যখন- েটিবেল েদখেত েপেল iংেরজ কিব ডন' - eর 
কাবয্সংgহ। ak s েফােডর্ থাকেত ডন eবং তাঁর সময়কার 
কিবেদর গীিতকাবয্ িছল aিমতর pধান আেলাচয্,  eiখােন ei 
কােবয্র uপর ৈদবাৎ dজেনর মন eক জায়গায় eেস পরsরেক 
sশর্ করল। 

eতিদনকার িনrৎsক িদনরািtর দাগ েলেগ aিমতর জীবনটা 
ঝাপসা হেয় িগেয়িছল েযন মাsােরর হােত isুেলর pিত বছের 
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পড়ােনা eকটা িঢেল মলােটর েটk s T  বুক। আগামী িদনটার জn 
েকােনা েকৗতূহল িছল না,  আর বতর্মান িদনটােক পুেরা মন 
িদেয় aভয্থর্না করা oর পেk িছল aনাবশয্ক। eখন েস eiমাt 
eেস েপৗঁছল eকটা নতুন gেহ;  eখােন বstর ভার কম;  পা 
মািট ছািড়েয় েযন uপর িদেয় চেল;  pিত মুহূতর্ বয্g হেয় 
aভাবনীেয়র িদেক eেগােত থােক;  গােয় হাoয়া লােগ আর 
সমs শরীরটা েযন বাঁিশ হেয় uঠেত iেচ্ছ কের;  আকােশর 
আেলা রেkর মেধয্ pেবশ কের আর oর anের anের েয 
uেtজনার সঞ্চার হয় েসটা গােছর সবর্াঙ্গpবািহত রেসর মেধয্ 
ফুল েফাটাবার uেtজনার মেতা। মেনর uপর েথেক কতিদেনর 
ধুেলা- পড়া পদর্া uেঠ েগল,  সামাn িজিনেসর েথেক ফুেট 
uঠেছ aসামাnতা। তাi েযাগমায়া যখন ধীের ধীের ঘের eেস 
pেবশ করেলন,  েসi aিত সহজ বয্াপােরo আজ aিমতেক 
িবsয় লাগল। েস মেন মেন বলেল,  “আহা,  e েতা আগমন 
নয়,  e েয আিবভর্াব।'  

চিlেশর কাছাকািছ তাঁর বয়স,  িকnt বয়েস তাঁেক িশিথল কের 
িন,  েকবল তাঁেক গmীর শু তা িদেয়েছ। েগৗরবণর্ মুখ টস টস 
করেছ। ৈবধবয্রীিতেত চুল ছাঁটা;  মাতৃভােব পূণর্ pসn েচাখ;  
হািসিট িsg। েমাটা থান চাদের মাথা েব ন কের সমs েদহ 
সংবৃত। পােয় জুেতা েনi,  dিট পা িনমর্ল snর। aিমত তাঁর 
পােয় হাত িদেয় যখন pণাম করেল oর িশের িশের েযন েদবীর 
pসােদর ধারা বেয় েগল। 
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pথম- পিরচেয়র পর েযাগমায়া বলেলন,  “েতামার কাকা 
aমেরশ িছেলন আমােদর েজলার সব েচেয় বেড়া uিকল। 
eকবার eক সবর্েনেশ মকdমায় আমরা ফতুর হেত বেসিছলুম,  
িতিন আমােদর বাঁিচেয় িদেয়েছন। আমােক ডাকেতন বuিদিদ 
বেল।” 

aিমত বলেল,  “আিম তাঁর aেযাগয্ ভাiেপা। কাকা েলাকসান 
বাঁিচেয়েছন,  আিম েলাকসান ঘিটেয়িছ। আপিন িছেলন তাঁর 
লােভর বuিদিদ,  আমার হেবন েলাকসােনর মািসমা।” 

েযাগমায়া িজjাসা করেলন,  “েতামার মা আেছন?” 

aিমত বলেল,  “িছেলন। মািস থাকাo খুব uিচত িছল।” 

“মািসর জেn েখদ েকন বাবা।” 

“েভেব েদখুন- না,  আজ যিদ ভাঙতুম মােয়র গািড়,  বkিনর 
an থাকত না;  বলেতন eটা বাঁদরািম। গািড়টা যিদ মািসর হয় 
িতিন আমার aপটুতা েদেখ হােসন,  মেন মেন বেলন 
েছেলমাnিষ।” 

েযাগমায়া েহেস বলেলন,  “তা হেল নাহয় গািড়খানা মািসরi 
হল।” 

aিমত লািফেয় uেঠ েযাগমায়ার পােয়র ধুেলা িনেয় বলেল,  
“eiজেni েতা পূবর্জেnর কমর্ফল মানেত হয়। মােয়র েকােল 
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জেnিছ,  মািসর জেn েকােনা তপsাi কির িন- -  গািড়-
ভাঙাটােক সৎকমর্ বলা চেল না,  aথচ eক িনেমেষ েদবতার 
বেরর মেতা মািস জীবেন aবতীণর্ হেলন- -  eর িপছেন কত 
যুেগর সূচনা আেছ েভেব েদখুন।” 

েযাগমায়া েহেস বলেলন,  “কমর্ফল কার বাবা। েতামার না 
আমার,  না যারা েমাটর- েমরামেতর বয্বসা কের তােদর?” 

ঘন চুেলর িভতর িদেয় িপছন িদেক আঙুল চািলেয় aিমত 
বলেল,  “শk p । কমর্ eকার নয়,  সমs িবেশব্র;  নkt 
েথেক নkেt তারi সিmিলত ধারা যুেগ যুেগ চেল eেস শুkবার 
িঠক েবলা নটা েবেজ আটচিlশ িমিনেটর সময় লাগােল eক 
ধাkা। তার পের?” 

েযাগমায়া লাবণয্র িদেক আড়েচােখ েচেয় eকটু হাসেলন। 
aিমতর সেঙ্গ যেথ  আলাপ হেত না হেতi িতিন িঠক কের বেস 
আেছন eেদর dজেনর িবেয় হoয়া চাi। েসiেটর pিত লk 
কেরi বলেলন,  “বাবা,  েতামরা dজেন ততkণ আলাপ 
কেরা,  আিম eখােন েতামার খাoয়ার বেnাবs কের আিস 
েগ।” 

drততােল আলাপ জমাবার kমতা aিমতর। েস eেকবাের শুr 
কের িদেল,  “মািসমা আমােদর আলাপ করবার আেদশ 
কেরেছন। আলােপর আিদেত হল নাম। pথেমi েসটা পাকা কের 
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েনoয়া uিচত। আপিন আমার নাম জােনন েতা? iংেরিজ 
বয্াকরেণ যােক বেল pপার েনম।” 

লাবণয্ বলেল,  “আিম েতা জািন আপনার নাম aিমতবাবু।” 

“oটা সব েkেt চেল না।” 

লাবণয্ েহেস বলেল,  “েkt aেনক থাকেত পাের,  িকnt 
aিধকারীর নাম েতা eকi হoয়া চাi।” 

আপিন েয কথাটা বলেছন oটা eকােলর নয়। েদেশ কােল পােt 
েভদ আেছ aথচ নােম েভদ েনi oটা aৈবjািনক। Relativity of 

Names pচার কের আিম নামজাদা হব িsর কেরিছ। তার 

েগাড়ােতi জানােত চাi আপনার মুেখ আমার নাম aিমতবাবু 
নয়।” 

“আপিন সােহিব কায়দা ভােলাবােসন? িমsার রয়?” 

“eেকবাের সমুেdর oপােরর oটা দূেরর নাম। নােমর দূরt িঠক 
করেত েগেল েমেপ েদখেত হয় শbটা কােনর সদর েথেক মেনর 
anের েপৗঁছেত কতkণ লােগ।” 

“drতগামী নামটা কী শুিন।” 

“েবগ drত করেত েগেল বst কমােত হেব। aিমতবাবুর বাবুটা 
বাদ িদন।” 
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লাবণয্ বলেল,  “সহজ নয়,  সময় লাগেব।” 

“সময়টা সকেলর সমান লাগা uিচত নয়। eকঘিড় ব' েল েকােনা 
পদাথর্ েনi;  টয্াঁকঘিড় আেছ,  টয্াঁক anসাের তার চাল। 
আin sাiেনর ei মত।” 

লাবণয্ uেঠ দাঁিড়েয় বলেল,  “আপনার িকnt sােনর জল ঠাNা 
হেয় আসেছ।” 

“ঠাNা জল িশেরাধাযর্ কের েনব,  যিদ আলাপটােক আেরা eকটু 
সময় েদন।” 

“সময় আর েনi,  কাজ আেছ” বেলi লাবণয্ চেল েগল। 

aিমত তখনi sান করেত েগল না। িsতহাsিমি ত pেতয্ক 
কথািট লাবণয্র েঠাঁটdিটর uপর িকরকম eকিট েচহারা ধের 
uঠিছল,  বেস বেস েসiিট o মেন করেত লাগল। aিমত aেনক 
snরী েমেয় েদেখেছ,  তােদর েসৗnযর্ পূিণর্মারািtর মেতা 
ujjল aথচ আচ্ছn;  লাবণয্র েসৗnযর্ সকালেবলার মেতা,  
তােত as তার েমাহ েনi,  তার সমsটা বুিdেত পিরবয্াp। 
তােক েমেয় কের গড়বার সময় িবধাতা তার মেধয্ পুrেষর eকটা 
ভাগ িমিশেয় িদেয়েছন;  তােক েদখেলi েবাঝা যায় তার মেধয্ 
েকবল েবদনার শিk নয় েসiসেঙ্গ আেছ মনেনর শিk। 
eiেটেতi aিমতেক eত কের আকষর্ণ কেরেছ। aিমতর িনেজর 
মেধয্ বুিd আেছ,  kমা েনi;  িবচার আেছ,  ৈধযর্ েনi;  o 
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aেনক েজেনেছ িশেখেছ,  িকnt পায় িন- -  লাবণয্র মুেখ o 
eমন- eকিট শািnর rপ েদেখিছল েয শািn hদেয়র তৃিp েথেক 
নয়,  যা oর িবেবচনাশিkর গভীরতায় aচঞ্চল। 
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৬ 

নতূন পিরচয় 
aিমত িমশুক মাnষ। pকৃিতর েসৗnযর্ িনেয় তার েবিশkণ চেল 
না। সবর্দাi িনেজ বকা- ঝকা করা aভয্াস। গাছপালা-
পাহাড়পবর্েতর সেঙ্গ হািসতামাশা চেল না,  তােদর সেঙ্গ 
েকােনারকম uলেটা বয্বহার করেত েগেলi ঘা েখেয় মরেত হয়;  
তারাo চেল িনয়েম,  aেnর বয্বহােরo তারা িনয়ম pতয্াশা 
কের;  eক কথায়,  তারা aরিসক,  েসiজেn শহেরর বাiের 
oর pাণ হাঁিপেয় oেঠ। 

িকnt হঠাৎ কী হল,  িশলং পাহাড়টা চার িদক েথেক aিমতেক 
িনেজর মেধয্ েযন রিসেয় িনেচ্ছ। আজ েস uেঠেছ সূযর্ oঠবার 
আেগi;  eটা oর sধমর্িবrd। জানলা িদেয় েদখেল,  
েদবদাr গােছর ঝালরgেলা কাঁপেছ,  আর তার িপছেন পাতলা 
েমেঘর uপর পাহােড়র oপার েথেক সূযর্ তার তুিলর লmা লmা 
েসানািল টান লািগেয়েছ- - আgেন- jলা েয- সব রেঙর আভা 
ফুেট uঠেছ তার সmেn চুপ কের থাকা ছাড়া আর েকােনা uপায় 
েনi। 

তাড়াতািড় eক েপয়ালা চা েখেয় aিমত েবিরেয় পড়ল। রাsা 
তখন িনজর্ন। eকটা শয্াoলাধরা aিত pাচীন পাiন গােছর 
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তলায় sের sের ঝরা- পাতার sগn- ঘন আsরেণর uপর পা 
ছিড়েয় বসল। িসগােরট jািলেয় di আঙুেল aেনকkণ েচেপ 
েরেখ িদেল,  টান িদেত েগল ভুেল। 

েযাগমায়ার বািড়র পেথ ei বন। েভােজ বসবার পূেবর্ রাnাঘরটা 
েথেক েযমন আগাম গn পাoয়া যায়,  ei জায়গা েথেক 
েযাগমায়ার বািড়র েসৗরভটা aিমত েসiরকম েভাগ কের। 
সময়টা ঘিড়র ভd দাগটােত eেস েপৗঁছেলi েসখােন িগেয় eক 
েপয়ালা চা দািব করেব। pথেম েসখােন oর যাবার সময় িনিদর্  
িছল সেnেবলায়। aিমত সািহতয্রিসক,  ei খয্ািতটার sেযােগ 
আলাপ- আেলাচনার জেn o েপেয়িছল বাঁধা িনমntণ। pথম 
di- চাির িদন েযাগমায়া ei আেলাচনায় uৎসাহ pকাশ 
কেরিছেলন,  িকnt েযাগমায়ার কােছ ধরা পড়ল েয,  তােত 
কেরi e পেkর uৎসাহটােক িকছু েযন kিNত করেল। েবাঝা 
শk নয় েয,  তার কারণ িdবচেনর জায়গায় বhবচন pেয়াগ। 
তার পর েথেক েযাগমায়ার anপিsত থাকবার uপলk ঘন ঘন 
ঘটত। eকটু িবে ষণ করেতi েবাঝা েগল,  েসgিল aিনবাযর্ 
নয়,  ৈদবকৃত নয়,  তাঁর iচ্ছাকৃত। pমাণ হল,  কতর্ামা ei 
dিট আেলাচনাপরায়েণর েয anরাগ লkয্ কেরেছন েসটা 
সািহতয্াnরােগর েচেয় িবেশষ eকটু গাঢ়তর। aিমত বুেঝ িনেল 
েয,  মািসর বয়স হেয়েছ বেট,  িকnt দৃি  তীk,  aথচ মনিট 
আেছ েকামল। eেত কেরi আেলাচনার uৎসাহ তার আেরা pবল 
হল। িনিদর্  কালটােক pশsতর করবার aিভpােয় যিতশংকেরর 
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সেঙ্গ আপেস বয্বsা করেল,  তােক সকােল eক ঘNা eবং 
িবেকেল d ঘNা iংেরিজ সািহতয্ পড়ায় সাহাযয্ করেব। শুr 
করেল সাহাযয্- -  eত বাhলয্পিরমােণ েয,  pায়i সকাল গড়াত 
dপুের,  সাহাযয্ গড়াত বােজ কথায়,  aবেশেষ েযাগমায়ার 
eবং ভdতার anেরােধ মধয্াhেভাজনটা aবশয্কতর্বয্ হেয় 
পড়ত। eমিন কের েদখা েগল aবশয্কতর্বয্তার পিরিধ pহের 
pহের েবেড়i চেল। 

যিতশংকেরর aধয্াপনায় oর েযাগ েদবার কথা সকাল আটটায়। 
oর pকৃিতs aবsায় েসটা িছল aসময়। o বলত,  েয জীেবর 
গভর্বােসর েময়াদ দশ মাস তার ঘুেমর েময়াদ পশুপkীেদর মােপ 
সংগত হয় না। eতিদন aিমতর রািtেবলাটা তার 
সকলােবলাকার aেনকgেলা ঘNােক িপলেপগািড় কের 
িনেয়িছল। o বলত,  ei েচারাi সময়টা aৈবধ বেলi ঘুেমর 
পেk সব েচেয় ankল। 

িকnt আজকাল oর ঘুমটা আর aিবিম  নয়। সকাল সকাল 
জাগবার eকটা আgহ তার anিনর্িহত। pেয়াজেনর আেগi ঘুম 
ভােঙ- -  তার পের পাশ িফের শুেত সাহস হয় না,  পােছ েবলা 
হেয় যায়। মােঝ মােঝ ঘিড়র কাঁটা eিগেয় িদেয়েছ;  িকnt সময় 
চুিরর aপরাধ ধরা পড়বার ভেয় েসটা বার বার করা সmব হত 
না। আজ eকবার ঘিড়র িদেক চাiেল,  েদখেল,  েবলা eখেনা 
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সাতটার e পােরi। মেন হল,  ঘিড় িন য় বn। কােনর কােছ 
িনেয় শুনেল িটকিটক শb। 

eমন সময় চমেক uেঠ েদেখ,  ডান হােত ছাতা েদালােত 
েদালােত uপেরর রাsা িদেয় আসেছ লাবণয্। সাদা শািড়,  িপেঠ 
কােলা রেঙর িতনেকাণা শাল,  তােত কােলা ঝালর। aিমতর 
বুঝেত বািক েনi েয,  লাবণয্র aেধর্ক দৃি েত েস েগাচর 
হেয়েছ,  িকnt পূণর্দৃি েত েসটােক েমাকািবলায় কবুল করেত 
লাবণয্ নারাজ। বাঁেকর মুখ পযর্n লাবণয্ েযi েগেছ,  aিমত 
আর থাকেত পারেল না,  েদৗড়েত েদৗড়েত তার পােশ uপিsত। 

বলেল,  “জানেতন eড়ােত পারেবন না,  তবু েদৗড় কিরেয় 
িনেলন। জােনন না িক,  দূের চেল েগেল কতটা asিবধা হয়।” 

“িকেসর asিবধা।” 

aিমত বলেল,  “েয হতভাগা িপছেন পেড় থােক তার pাণটা 
ঊধব্র্sের ডাকেত চায়। িকnt ডািক কী বেল। েদবেদবীেদর িনেয় 
sিবেধ ei েয,  নাম ধের ডাকেলi তাঁরা খুিশ। dগর্া dগর্া বেল 
গজর্ন করেত থাকেলo ভগবতী দশভুজা aসnt  হন না। 
আপনােদর িনেয় েয মুশিকল।” 

“না ডাকেলi চুেক যায়।” 
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“িবনা সেmাধেনi চালাi যখন কােছ থােকন। তাi েতা বিল,  
দূের যােবন না। ডাকেত চাi aথচ ডাকেত পাির েন,  eর েচেয় 
dঃখ আর েনi।” 

“েকন,  িবিলিত কায়দা েতা আপনার aভয্াস আেছ।” 

“িমস ডাট? েসটা চােয়র েটিবেল। েদখুন- না,  আজ ei 
আকােশর সেঙ্গ পৃিথবী যখন সকােলর আেলায় িমলল,  েসi 
িমলেনর লgিট সাথর্ক করবার জেn uভেয় িমেল eকিট rপ সৃি  
করেল,  তারi মেধয্ রেয় েগল sগর্মেতর্র ডাকনাম। মেন হেচ্ছ 
না িক,  eকটা নাম ধের ডাকা uপর েথেক নীেচ আসেছ,  নীেচ 
েথেক uপের uেঠ চেলেছ। মাnেষর জীবেনo িক ঐ রকেমর নাম 
সৃি  করবার সময় uপিsত হয় না। কlনা কrন- না,  েযন 
eখনi pাণ খুেল গলা েছেড় আপনােক ডাক িদেয়িছ,  নােমর 
ডাক বেন বেন ধব্িনত হল,  আকােশর ঐ রিঙন েমেঘর কাছ 
পযর্n েপৗঁছল,  সামেনর ঐ পাহাড়টা তাi শুেন মাথায় েমঘ মুিড় 
িদেয় দাঁিড়েয় ভাবেত লাগল। মেন ভাবেতo িক পােরন েসi 
ডাকটা িমস ডাট।” 

লাবণয্ কথাটােক eিড়েয় বলেল,  “নামকরেণ সময় লােগ,  
আপাতত েবিড়েয় আিস েগ।” 

aিমত তার সঙ্গ িনেয় বলেল,  “চলেত িশখেতi মাnেষর েদির 
হয়,  আমার হল uলেটা। eতিদন পের eখােন eেস তেব 
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বসেত িশেখিছ। iংেরিজেত বেল,  গড়ােন পাথেরর কপােল 
শয্াoলা েজােট না- -  েসi েভেবi anকার থাকেত কখন েথেক 
পেথর ধাের বেস আিছ। তাi েতা েভােরর আেলা েদখলুম।” 

লাবণয্ কথাটােক তাড়াতািড় চাপা িদেয় িজjাসা করেল,  “ঐ 
সবুজ ডানাoয়ালা পািখটার নাম জােনন?” 

aিমত বলেল,  “জীবজগেত পািখ আেছ েসটা eতিদন 
সাধারণভােবi জানতুম,  িবেশষভােব জানবার সময় পাi িন। 
eখােন eেস,  আ যর্ ei েয,  s  জানেত েপেরিছ,  পািখ 
আেছ,  eমন- িক,  তারা গানo গায়।” 

লাবণয্ েহেস uেঠ বলেল,  “আ যর্!” 

aিমত বলেল,  “হাসেছন! আমার গভীর কথােতo গাmীযর্ 
রাখেত পাির েন। oটা মুdােদাষ। আমার জnলেg আেছ চাঁদ,  
ঐ gহিট কৃ চতুদর্শীর সবর্নাশা রােto eকটুখািন মুচেক না 
েহেস মরেতo জােন না।” 

লাবণয্ বলেল,  “আমােক েদাষ েদেবন না। েবাধ হয় পািখo 
যিদ আপনার কথা শুনত,  েহেস uঠত।” 

aিমত বলেল,  “েদখুন,  আমার কথা েলােক হঠাৎ বুঝেত পাের 
না বেলi হােস,  বুঝেত পারেল চুপ কের বেস ভাবত। আজ 
পািখেক নতুন কের জানিছ e কথায় েলােক হাসেছ। িকnt eর 
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িভতেরর কথাটা হেচ্ছ ei েয,  আজ সমsi নতুন কের জানিছ,  
িনেজেকo। eর uপের েতা হািস চেল না। ঐ েদখুন- না,  
কথাটা eকi,  aথচ eiবার আপিন eেকবােরi চুপ।” 

লাবণয্ েহেস বলেল,  “আপিন েতা েবিশিদেনর মাnষ না,  খুবi 
নতুন,  আেরা নতুেনর েঝাকঁ আপনার মেধয্ আেস েকাথা 
েথেক।” 

“eর জবােব খুব- eকটা গmীর কথাi বলেত হল যা চােয়র 
েটিবেল বলা চেল না। আমার মেধয্ নতুন েযটা eেসেছ েসটাi 
aনািদকােলর পুেরােনা,  েভারেবলাকার আেলার মেতাi েস 
পুেরােনা,  নতুন- েফাটা ভুiচাঁপা ফুেলরi মেতা,  িচরকােলর 
িজিনস নতুন কের আিব ার।” 

িকছু না বেল লাবণয্ হাসেল। 

aিমত বলেল,  “আপনার eবারকার ei হািসিট পাহারাoয়ালার 
েচার- ধরা েগাল লNেনর হািস। বুেঝিছ,  আপিন েয কিবর ভk 
তার বi েথেক আমার মুেখর e কথাটা আেগi পেড় িনেয়েছন। 
েদাহাi আপনার,  আমােক দািগ েচার ঠাoরােবন না। eক eক 
সমেয় eমন aবsা আেস,  মেনর িভতরটা শংকরাচাযর্ হেয় 
oেঠ;  বলেত থােক,  আিমi িলেখিছ িক আর েকu িলেখেছ 
ei েভদjানটা মায়া। ei েদখুন- না,  আজ সকােল বেস হঠাৎ 
েখয়াল েগল,  আমার জানা সািহেতয্র িভতর েথেক eমন eকটা 
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লাiন েবর কির েযটা মেন হেব eiমাt sয়ং আিম িলখলুম,  
আর েকােনা কিবর েলখবার সাধয্i িছল না।” 

লাবণয্ থাকেত পারেল না,  p  করেল,  “েবর করেত 
েপেরেছন?” 

“হাঁ,  েপেরিছ।” 

লাবণয্র েকৗতূহল আর বাধা মানল না,  িজjাসা কের েফলেল,  
“লাiনটা কী বলুন- না।” 

“For Gods sake, hold your tongue 

        and let me love! “ 

 

লাবণয্র বুেকর িভতরটা েকঁেপ uঠল। 

aেনকkণ পের aিমত িজjাসা করেল,  “আপিন িন য় জােনন 
লাiনটা কার।” 

লাবণয্ eকটু মাথা েবঁিকেয় iশারায় জািনেয় িদেল,  হাঁ। 

aিমত বলেল,  “েসিদন আপনার েটিবেল iংেরজ কিব ডেনর 
বi আিব ার করলুম,  নiেল e লাiন আমার মাথায় আসত 
না।” 

“আিব ার করেলন?” 
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“আিব ার নয় েতা কী। বiেয়র েদাকােন বi েচােখ পেড়,  
আপনার েটিবেল বi pকাশ পায়। পািbক লাiেbিরর েটিবল 
েদেখিছ,  েসটা েতা বigিলেক বহন কের;  আপনার েটিবল 
েদখলুম,  েস েয বigিলেক বাসা িদেয়েছ। েসিদন ডেনর 
কিবতােক pাণ িদেয় েদখেত েপেয়িছ। মেন হল,  an কিবর 
দরজায় েঠলােঠিল িভড়,  বেড়ােলােকর ােd কাঙািল- িবদােয়র 
মেতা। ডেনর কাবয্মহল িনজর্ন,  oখােন dিট মাnষ পাশাপািশ 
বসবার জায়গাটুk আেছ। তাi aমন s  কের শুনেত েপলুম 
আমার সকালেবলাকার মেনর কথািট- -  

                          েদাহাi েতােদর,  eকটুk চুপ কr । 
               ভােলাবািসবাের েদ আমাের aবসর।” 
 

লাবণয্ িবিsত হেয় িজjাসা করেল,  “আপিন বাংলা কিবতা 
েলেখন নািক।” 

“ভয় হেচ্ছ,  আজ েথেক িলখেত শুr করব- বা। নতুন aিমত 
রায় কী- েয কাN কের বসেব,  পুেরােনা aিমত রােয়র তা িকছু 
জানা েনi। হয়েতা- বা েস eখনi লড়াi করেত েবেরােব।” 

“লড়াi? কার সেঙ্গ।” 
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“েসiেট িঠক করেত পারিছ েন। েকবলi মেন হেচ্ছ,  খুব মs 
িকছু eকটার জেn ek খুিন েচাখ বুেঝ pাণ িদেয় েফলা uিচত,  
তার পের anতাপ করেত হয় রেয় বেস করা যােব।” 

লাবণয্ েহেস বলেল,  “pাণ যিদ িদেতi হয় েতা সাবধােন 
েদেবন।” 

“েস কথা আমােক বলা aনাবশয্ক। কমুয্nাল রায়েটর মেধয্ 
আিম েযেত নারাজ। মুসলমান বাঁিচেয়,  iংেরজ বাঁিচেয় চলব। 
যিদ েদিশ বুেড়াsেড়া েগােছর মাnষ,  aিহংs েমজােজর ধািমর্ক 
েচহারা,  িশেঙ বািজেয় েমাটর হাঁিকেয় চেলেছ,  তার সামেন 
দাঁিড়েয় পথ আটিকেয় বলব “যুdং েদিহ' - -  ঐ েয- েলাক 
aজীণর্ েরাগ সারবার জেn হাসপাতােল না িগেয় eমন পাহােড় 
আেস,  িখেদ বাড়াবার জেn িনলর্j হেয় হাoয়া েখেত 
েবেরায়।” 

লাবণয্ েহেস বলেল,  “েলাকটা তবু যিদ aমাn কের চেল 
যায়?” 

“তখন আিম িপছন েথেক d হাত আকােশ তুেল বলব,  
eবারকার মেতা kমা করলুম,  তুিম আমার াতা,  আমরা eক 
ভারতমাতার সnান।- -  বুঝেত পারেছন,  মন যখন খুব বেড়া 
হেয় oেঠ তখন মাnষ যুdo কের,  kমাo কের।” 
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লাবণয্ েহেস বলেল,  “আপিন যখন যুেdর psাব কেরিছেলন 
মেন ভয় হেয়িছল,  িকnt kমার কথা েযরকম েবাঝােলন তােত 
আশব্s হলুম েয ভাবনা েনi।” 

aিমত বলেল,  “আমার eকটা anেরাধ রাখেবন?” 

“কী,  বলুন।” 

“আজ িখেদ বাড়াবার জেn আর েবিশ েবড়ােবন না।” 

“আচ্ছা,  েবশ,  তার পের?” 

“ঐ নীেচ গাছতলায় েযখােন নানা রেঙর ছয্াতলা পড়া পাথরটার 
নীেচ িদেয় eকটুখািন জল িঝr িঝr  কের বেয় যােচ্ছ ঐখােন 
বসেবন আsন।” 

লাবণয্ হােত- বাঁধা ঘিড়টার িদেক েচেয় বলেল,  “িকnt সময় েয 
al।” 

“জীবেন েসiেটi েতা েশাচনীয় সমsা,  লাবণয্েদবী,  সময় 
al। মrপেথ সেঙ্গ আেছ আধ- মশক মাt জল। যােত েসটা 
uছেল uছেল শুকেনা ধুেলায় মারা না যায় েসটা িনতাni করা 
চাi। সময় যােদর িবsর তােদরi পাঙ্ক্ চুয়াল হoয়া েশাভা পায়। 
েদবতার হােত সময় aসীম তাi িঠক সময়িটেত সূযর্ oেঠ,  িঠক 
সমেয় as যায়। আমােদর েময়াদ al,  পাঙ্ক্ চুয়াল হেত িগেয় 
সময় ন  করা আমােদর পেk aিমতবয্িয়তা। aমরাবতীর েকu 
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যিদ p  কের “ভেব eেস করেল কী'  তখন েকাn  লjায় 
বলব,  “ঘিড়র কাঁটার িদেক েচাখ েরেখ কাজ করেত করেত 
জীবেনর যা- িকছু সকল সমেয়র aতীত তার িদেক েচাখ 
েতালবার সময় পাi িন।'  তাi েতা বলেত বাধয্ হলুম,  চলুন 
ঐ জায়গাটােত।” 

 

pবাসী’েত ছাপা হoয়া aিমত-লাবেণয্র ছিব 
-------------------- 

oর েযটােত আপিt েনi েসটােত আর কােরা েয আপিt থাকেত 
পাের aিমত েসi আশঙ্কাটােক eেকবাের uিড়েয় িদেয় কথাবাতর্া 
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কয়। েসiজেn তার psােব আপিt করা শk। লাবণয্ বলেল,  
“চলুন।” 

ঘনবেনর ছায়া। সr পথ েনেমেছ নীেচ eকটা খািসয়া gােমর 
িদেক। aধর্পেথ আর- eক পাশ িদেয় kীণ ঝরনার ধারা eক 
জায়গায় েলাকালেয়র পথটােক asীকার কের তার uপর িদেয় 
িনেজর aিধকারিচhsrপ nিড় িবিছেয় sতnt পথ চািলেয় েগেছ। 
েসiখােন পাথেরর uপের dজেন বসল। িঠক েসi জায়গায় 
খাদটা গভীর হেয় খািনকটা জল জেম আেছ,  েযন সবুজ পদর্ার 
ছায়ায় eকিট পদর্ানশীন েমেয়,  বাiের পা বাড়ােত তার ভয়। 
eখানকার িনজর্নতার আবরণটাi লাবণয্েক িনরাবরেণর মেতা 
লjা িদেত লাগল। সামাn যা তা eকটা িকছু বেল eiেটেক 
ঢাকা িদেত iেচ্ছ করেছ,  িকছুেতi েকােনা কথা মেন আসেছ 
না,  sেp েযরকম কNেরাধ হয় েসi দশা। 

aিমত বুঝেত পারেল,  eকটা- িকছু বলাi চাi। বলেল,  
“েদখুন আযর্া,  আমােদর েদেশ dেটা ভাষা- -  eকটা সাধ,ু  
আর- eকটা চলিত। িকnt e ছাড়া আেরা eকটা ভাষা থাকা uিচত 
িছল- -  সমােজর ভাষা নয়,  বয্বসােয়র ভাষা নয়,  আড়ােলর 
ভাষা eiরকম জায়গার জn। পািখর গােনর মেতা,  কিবর 
কােবয্র মেতা েসi ভাষা aনায়ােসi কN িদেয় েবেরােনা uিচত 
িছল,  েযমন কের কাnা েবেরায়। েসজেn মাnষেক বiেয়র 
েদাকােন ছুটেত হয় েসটা বেড়া লjা। pেতয্কবার হািসর জেn 
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যিদ েডিNেsর েদাকােন েদৗড়ােদৗিড় করেত হত তা হেল কী হত 
েভেব েদখুন। সিতয্ বলুন লাবণয্েদবী,  eখনi আপনার sর 
কের কথা বলেত iেচ্ছ করেছ না?” 

লাবণয্ মাথা েহঁট কের চুপ কের বেস রiল। 

aিমত বলেল,  “চােয়র েটিবেলর ভাষায় েকাn টা ভd,  েকাn টা 
aভd,  তার িহেসব িমটেত চায় না। িকnt e জায়গায় ভdo েনi 
aভdo েনi। তা হেল কী uপায় বলুন। মনটােক সহজ করবার 
জেn eকটা কিবতা না আoড়ােল েতা চলেছ না। গেদয্ aেনক 
সময় েনয়,  aত সময় েতা হােত েনi। যিদ anমিত কেরন েতা 
আরm কির।” 

িদেত হল anমিত,  নiেল লjা করেত েগেলi লjা। 

aিমত ভূিমকায় বলেল,  “রিব ঠাkেরর কিবতা েবাধ হয় 
আপনার ভােলা লােগ।” 

“হাঁ,  লােগ।” 

“আমার লােগ না। aতeব আমােক মাপ করেবন। আমার 
eকজন িবেশষ কিব আেছ;  তার েলখা eত ভােলা েয,  খুব 
al েলােকi পেড়। eমন- িক,  তােক েকu গাল েদবার 
uপযুk সmানo েদয় না। iেচ্ছ করিছ আিম তার েথেক আবৃিt 
কির।” 
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“আপিন eত ভয় করেছন েকন।” 

“e সmেn আমার aিভjতা েশাকাবহ। কিববরেক িনেn করেল 
আপনারা জােত েঠেলন,  তােক িনঃশেb পাশ কািটেয় বাদ িদেয় 
চলেল তােত কেরo কেঠার ভাষার সৃি  হয়। যা আমার ভােলা 
লােগ তাi আর- eকজেনর ভােলা লােগ না,  ei িনেয়i 
পৃিথবীেত যত রkপাত।” 

“আমার কাছ েথেক রkপােতর ভয় করেবন না। আপন rিচর 
জেn আিম পেরর rিচর সমথর্ন িভেk কির েন।” 

“eটা েবশ বেলেছন,  তা হেল িনভর্েয় শুr করা যাক- -  

               ের aেচনা,  েমার মুি  ছাড়ািব কী কের,  
                         যতkণ িচিন নাi েতাের? 
 

িবষয়টা েদখেছন? না- েচনার বnন। সব েচেয় কড়া বnন। না-
েচনা জগেত বnী হেয়িছ,  িচেন িনেয় তেব খালাস পাব,  
eেকi বেল মুিkতtt। 

                    েকাn  ankেণ 
                                িবজিড়ত তndা- জাগরেণ 
                           রািt যেব সেব হয় েভার,  
                                   মুখ েদিখলাম েতার। 
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               চkু' পের চkু রািখ শুধােলম,  েকাথা সংেগাপেন 
                           আছ আtিবsৃিতর েকােণ। 
 

িনেজেকi ভুেল থাকার মেতা েকােনা eমন ঝাপসা েকাণ আর 
েনi। সংসাের কত েয েদখবার ধন েদখা হল না,  তারা 
আtিবsৃিতর েকােণ িমিলেয় আেছ। তাi বেল েতা হাল েছেড় 
িদেল চেল না। 

                                   েতার সােথ েচনা 
                                   সহেজ হেব না- -  
                              কােন কােন মৃdকেN নয়। 
                                   কের েনব জয় 
                              সংশয়kিNত েতার বাণী- -  
                                   দৃp বেল লব টািন 
                              শঙ্কা হেত,  লjা হেত,  িdধা dnd হেত 
                                   িনদর্য় আেলােত। 
 

eেকবাের নােছাড়বাnা। কতবেড়া েজার। েদেখেছন রচনার 
েপৗrষ। 

                              জািগয়া uিঠিব arধাের,  
                              মুহূেতর্ িচিনিব আপনাের,  
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                                   িছn হেব েডার- -  
                               েতার মুিk িদেয় তেব মুিk হেব েমার। 
 

িঠক ei তানিট আপনার নামজাদা েলখেকর মেধয্ পােবন না,  
সূযর্মNেল e েযন আgেনর ঝড়। e শুধু িলিরক নয়,  e িন ুর 
জীবনতtt।”- -  লাবণয্র মুেখর িদেক eকদৃি েত েচেয় বলেল- -  

                                   “েহ aেচনা,  
                             িদন যায়,  সnয্া হয়,  সময় রেব না,  
                                   তীb আকিsক 
                                বাধা বn িছn কির িদক,  
                        েতামাের েচনার aিg দীpিশখা uঠুক ujjিল,  
                                  িদব তােহ জীবন aঞ্জিল।” 
 

আবৃিt েশষ হেত- না- হেতi aিমত লাবণয্র হাত েচেপ ধরেল। 
লাবণয্ হাত ছািড়েয় িনেল না। aিমতর মুেখর িদেক চাiেল,  
িকছু বলেল না। 

eর পের েকােনা কথা বলবার েকােনা দরকার হল না। লাবণয্ 
ঘিড়র িদেক চাiেতo ভুেল েগল। 
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৭ 

ঘটকািল 
aিমত েযাগমায়ার কােছ eেস বলেল,  “মািসমা,  ঘটকািল 
করেত eেলম। িবদােয়র েবলা কৃপণতা করেবন না।” 
“পছn হেল তেব েতা। আেগ নাম- ধাম- িববরণটা বেলা।” 

aিমত বলেল,  “নাম িনেয় পাtিটর দাম নয়।” 

“তা হেল ঘটক- িবদােয়র িহসাব েথেক িকছু বাদ পড়েব 
েদখিছ।” 

“anায় কথা বলেলন। নাম যার বেড়া তার সংসারটা ঘের al,  
বাiেরi েবিশ। ঘেরর মন- রkার েচেয় বাiের মান- রkােতi 
তার যত সময় যায়। মাnষটার aিত al aংশi পেড় stী ভােগ,  
পুেরা িববােহর পেk েসটুk যেথ  নয়। নামজাদা মাnেষর িববাহ 
slিববাহ,  বhিববােহর মেতাi গিহর্ত।” 

“আচ্ছা,  নামটা নাহয় খােটা হল,  rপটা?” 

“বলেত iেচ্ছ কির েন,  পােছ aতুয্িk কের বিস।” 

“aতুয্িkর েজােরi বুিঝ বাজাের চালােত হেব?” 
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“পাt- বাছাiেয়র েবলায় dিট িজিনস লk করা চাi- -  নােমর 
dারা বর েযন ঘরেক ছািড়েয় না যায়,  আর rেপর dারা 
কেনেক।” 

“আচ্ছা নামrপ থাk ,  বািকটা?” 

“বািক েযটা রiল সব- জিড়েয় েসটােক বেল পদাথর্। তা েলাকটা 
aপদাথর্ নয়।” 

“বুিd?” 

“েলােক যােত oেক বুিdমান বেল হঠাৎ ম কের েসটুk বুিd oর 
আেছ।” 

“িবেদয্?” 

“sয়ং িনuটেনর মেতা। o জােন েয,  jানসমুেdর kেল েস nিড় 
kিড়েয়েছ মাt। তাঁর মেতা সাহস কের বলেত পাের না,  পােছ 
েলােক ফস কের িবশব্াস কের বেস।” 

“পােtর েযাগয্তার ফদর্টা েতা েদখিছ িকছু খােটা েগােছর।” 

“anপূণর্ার পূণর্তা pকাশ করেত হেব বেলi িশব িনেজেক িভখাির 
কবুল কেরন,  eকটুo লjা েনi।” 

“তা হেল পিরচয়টা আেরা eকটু s  কেরা।” 
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“জানা ঘর। পাtিটর নাম aিমতkমার রায়। হাসেছন েকন 
মািসমা। ভাবেছন কথাটা ঠাTা?” 

“েস ভয় মেন আেছ বাবা,  পােছ েশষ পযর্n ঠাTাi হেয় oেঠ।” 

“e সেnহটা পােtর ' পের েদাষােরাপ।” 

“বাবা,  সংসারটােক েহেস হালকা কের রাখা কম kমতা নয়।” 

“মািস,  েদবতােদর েসi kমতা আেছ,  তাi েদবতারা 
িববােহর aেযাগয্,  দময়nী েস কথা বুেঝিছেলন।” 

“আমার লাবণয্েক সিতয্ িক েতামার পছn হেয়েছ।” 

“িকরকম পরীkা চান,  বলুন।” 

“eকমাt পরীkা হেচ্ছ,  লাবণয্ েয েতামার হােতi আেছ eiিট 
েতামার িনি ত জানা।” 

“কথাটােক আর- eকটু বয্াখয্া কrন।” 

“েয রtেক সsায় পাoয়া েগল তারo আসল মূলয্ েয েবােঝ েসi 
জানব জhির।” 

“মািসমা,  কথাটােক বেড়া েবিশ সূk কের তুলেছন। মেন 
হেচ্ছ,  েযন eকটা েছােটা গেlর সাiেকালিজেত শান 
লািগেয়েছন। িকnt কথাটা আসেল যেথ  েমাটা- - জাগিতক 
িনয়েম eক ভdেলাক eক ভdরমণীেক িবেয় করবার জেn 
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েখেপেছ। েদােষ gেণ েছেলিট চলনসi,  েমেয়িটর কথা বলা 
বাhলয্। eমন aবsায় সাধারণ মািসমার দল sভােবর িনয়েমi 
খুিশ হেয় তখনi েঢঁিকেত আনnনাড়ু kটেত শুr কেরন।” 

“ভয় েনi বাবা,  েঢঁিকেত পা পেড়েছ। ধেরi নাo,  লাবণয্েক 
তুিম েপেয়iছ। তার পেরo,  হােত েপেয়o যিদ েতামার পাবার 
iেচ্ছ pবল েথেকi যায় তেবi বুঝব,  লাবণয্র মেতা েমেয়েক 
িবেয় করবার তুিম েযাগয্।” 

“আিম েয e- েহন আধুিনক,  আমােক sd তাক লািগেয় 
িদেলন।” 

“আধুিনেকর লkণটা কী েদখেল।” 

“েদখিছ,  িবংশ শতাbীর মািসমারা িবেয় িদেতo ভয় পান।” 

“তার কারণ,  আেগকার শতাbীর মািসমারা যােদর িবেয় িদেতন 
তারা িছল েখলার পুতুল। eখন যারা িবেয়র uেমদার,  
মািসমােদর েখলার শখ েমটাবার িদেক তােদর মন েনi।” 

“ভয় েনi আপনার। েপেয় পাoয়া ফুেরায় না,  বরঞ্চ চাoয়া 
েবেড়i oেঠ,  লাবণয্েক িবেয় কের ei তtt pমাণ করেব বেলi 
aিমত রায় মেতর্ aবতীণর্। নiেল আমার েমাটরগািড়টা aেচতন 
পদাথর্ হেয়o asােন aসমেয় eমন adুত aঘটন ঘিটেয় বসেব 
েকন।” 
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“বাবা,  িববাহেযাগয্ বয়েসর sর eখেনা েতামার কথাবাতর্ায় 
লাগেছ না,  েশেষ সমsটা বালয্িববাহ হেয় না দাঁড়ায়।” 

“মািসমা,  আমার মেনর sকীয় eকটা েsিসিফক gািভিট 
আেছ,  তারi gেণ আমার hদেয়র ভারী কথাgেলাo মুেখ খুব 
হালকা হেয় েভেস oেঠ,  তাi বেল তার oজন কেম না।” 

েযাগমায়া েগেলন েভােজর বয্বsা করেত। aিমত e- ঘের o-
ঘের ঘুের েবড়ােল,  দশর্নীয় কাuেক েদখেত েপেল না। েদখা 
হল যিতশংকেরর সেঙ্গ। মেন পড়ল,  আজ তােক aয্াNিন 
িkেয়াপয্াTা পড়াবার কথা। aিমতর মুেখর ভাব েদেখi যিত 
বুেঝিছল,  জীেবর pিত দয়া কেরi আজ তার ছুিট েনoয়া আশু 
কতর্বয্। েস বলেল,  “aিমতদা,  িকছু যিদ মেন না কর,  আজ 
আিম ছুিট চাi,  আপার িশলেঙ েবড়ােত যাব।” 

aিমত পুলিকত হেয় বলেল,  “পড়ার সময় যারা ছুিট িনেত 
জােন না তারা পেড়,  পড়া হজম কের না। তুিম ছুিট চাiেল 
আিম িকছু মেন করব eমন aসmব ভয় করছ েকন।” 

“কাল রিববার ছুিট েতা আেছi,  পােছ তুিম তাi ভাব- - ” 

“isুলমাsাির বুিd আমার নয় ভাi,  বরাd ছুিটেক ছুিট বিলi 
েন। েয ছুিট িনয়িমত তােক েভাগ করা,  আর বাঁধা পশুেক 
িশকার করা,  eকi কথা। oেত ছুিটর রস িফেক হেয় যায়।” 
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হঠাৎ েয uৎসােহ aিমতkমার ছুিটতtt- বয্াখয্ায় েমেত uঠল তার 
মূল কারণটা anমান কের যিতর খুব মজা লাগল। েস বলেল,  
“কয়িদন েথেক ছুিটতtt সmেn েতামার মাথায় নতুন নতুন ভাব 
uঠেছ। েসিদনo আমােক uপেদশ িদেয়িছেল। eমন আর 
িকছুিদন চলেলi ছুিট িনেত আমার হাত েপেক যােব।” 

“েসিদন কী uপেদশ িদেয়িছলুম।” 

“বেলিছেল,  “aকতর্বয্বুিd মাnেষর eকটা মহd gণ। তার ডাক 
পড়েলi eকটুo িবলm করা uিচত হয় না।'  বেলi বi বn 
কের তখনi বাiের িদেল ছুট। বাiের হয়েতা eকটা aকতর্েবয্র 
েকাথাo আিবভর্াব হেয়িছল,  লk কির িন।” 

যিতর বয়স িবেশর েকাঠায়। aিমতর মেন েয চাঞ্চলয্ uেঠেছ oর 
িনেজর মেনo তার আেnালনটা eেস লাগেছ। o লাবণয্েক 
eতিদন িশkকজাতীয় বেলi ঠাuেরিছল,  আজ aিমতর 
aিভjতা েথেকi বুঝেত েপেরেছ েস নারীজাতীয়। 

aিমত েহেস বলেল,  “কাজ uপিsত হেলi pstত হoয়া চাi,  
e uপেদেশর বাজারদর েবিশ,  আk bির েমাহেরর মেতা;  
িকnt oর uলেটা িপেঠ েখাদাi থাকা uিচত,  aকাজ uপিsত 
হেলi েসটােক বীেরর মেতা েমেন েনoয়া চাi।” 

“েতমার বীরেtর পিরচয় আজকাল pায়i পাoয়া যােচ্ছ।” 
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যিতর িপঠ চাপিড়েয় aিমত বলেল,  “জrির কাজটােক eক 
েকােপ বিল েদবার পিবt a মী িতিথ েতামার জীবনপিঞ্জকায় 
eকিদন যখন আসেব েদবীপূজায় িবলm েকােরা না ভাi,  তার 
পের িবজয়াদশমী আসেত েদির হয় না।” 

যিত েগল চেল,  aকতর্বয্বুিdo সজাগ,  যােক আ য় কের 
aকাজ েদখা েদয় তারo েদখা েনi। aিমত ঘর েছেড় েগল 
বাiের। 

ফুেল আচ্ছn েগালােপর লতা,  eক ধাের সূযর্মুখীর িভড়,  
আর- eক ধাের েচৗেকা কােঠর টেব চndমিlকা। ঢালু ঘােসর 
েখেতর uপরpােn eক মs য়ুকয্ািলp টস গাছ। তারi gঁিড়েত 
েহলান িদেয় সামেন পা ছিড়েয় বেস আেছ লাবণয্। ছাi রেঙর 
আেলায়ান গােয়,  পােয়র uপর পেড়েছ সকালেবলার েরাd dর। 
েকােল rমােলর uপর িকছু rিটর টুকেরা,  িকছু ভাঙা 
আখেরাট। আজ সকালটা জীবেসবায় কাটােব ঠাuেরিছল,  তাo 
েগেছ ভুেল। aিমত কােছ eেস দাঁড়াল,  লাবণয্ মাথা তুেল তার 
মুেখর িদেক েচেয় চুপ কের রiল,  মৃd হািসেত মুখ েগল েছেয়। 
aিমত সামনাসামিন বেস বলেল,  “sখবর আেছ। মািসমার মত 
েপেয়িছ।” 

লাবণয্ তার েকােনা utর না কের aদূের eকটা িন লা 
িপচগােছর িদেক eকটা ভাঙা আখেরাট েফেল িদেল। েদখেত 
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েদখেত তার gঁিড় েবেয় eকটা কাঠিবড়ািল েনেম eল। ei 
জীবিট লাবণয্র মুি িভখািরদেলর eকজন। 

aিমত বলেল,  “যিদ আপিt না কর েতামার নামটা eকটু েছঁেট 
েদব।” 

“তা দাo।” 

“েতামােক ডাকব বn বেল।” 

“বn!” 

“না না,  e নামটােত হয়েতা- বা েতামার বদনাম হল। eরকম 
নাম আমােকi সােজ। েতামােক ডাকব- -  বnা। কী বল।” 

“তাi েডেকা,  িকnt েতামার মািসমার কােছ নয়।” 

“িকছুেতi নয়। e- সব নাম বীজমেntর মেতা,  কােরা কােছ 
ফাঁস করেত েনi। e রiল আমার মুেখ আর েতামার কােন।” 

“আচ্ছা েবশ।” 

“আমারo ঐ রকেমর eকটা েবসরকাির নাম চাi েতা। ভাবিছ 
“bhপুt'  েকমন হয়। বnা হঠাৎ eল তারi kল ভািসেয় 
িদেয়।” 

“নামটা সবর্দা ডাকবার পেk oজেন ভারী।” 
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“িঠক বেলছ। kিল ডাকেত হেব ডাকবার জেn। তুিমi তা হেল 
নামটা দাo। েসটা হেব েতামারi সৃি ।” 

“আচ্ছা,  আিমo েদব েতামার নাম েছঁেট। েতামােক বলব 
িমতা।” 

“চমৎকার! পদাবলীেত oরi eকিট েদাসর আেছ- -  বঁধু। বnা,  
মেন ভাবিছ,  ঐ নােম নাহয় আমােক সবার সামেনi ডাকেল,  
তােত েদাষ কী।” 

“ভয় হয়,  eক কােনর ধন পাঁচ কােন পােছ সsা হেয় যায়।” 

“েস কথা িমেছ নয়। diেয়র কােন েযটা eক,  পাঁেচর কােন 
েসটা ভgাংশ। বnা!” 

“কী িমতা।” 

“েতামার নােম যিদ কিবতা িলিখ েতা েকাn  িমলটা লাগাব 
জান?- -  aনnা!” 

“তােত কী েবাঝােব।” 

“েবাঝােব,  তুিম যা তুিম তাi- i,  তুিম আর িকছুi নo।” 

“েসটা িবেশষ আ েযর্র কথা নয়।” 

“বল কী,  খুবi আ েযর্র কথা। ৈদবাৎ eক- eকজন মাnষেক 
েদখেত পাoয়া যায় যােক েদেখi চমেক বেল uিঠ,  e মাnষিট 
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eেকবাের িনেজর মেতা,  পাঁচজেনর মেতা নয়। েসi কথািট 
আিম কিবতায় বলব- -  

                         েহ েমার বnা,  তুিম aনnা,  

                         আপন srেপ আপিন ধnা।” 

 

“তুিম কিবতা িলখেব নািক।” 

“িন য়i িলখব। কার সাধয্ েরােধ তার গিত।” 

“eমন মিরয়া হেয় uঠেল েকন।” 

“কারণ বিল। কাল রািtর আড়াiটা পযর্n,  ঘুম না হেল েযমন 
e- পাশ o- পাশ করেত হয় েতমিন কেরi,  েকবলi ak্ েফাDর্  
বুক aফ ভােসর্স- eর e- পাত o- পাত uলেটিছ। ভােলাবাসার 
কিবতা খুঁেজi েপলুম না,  আেগ েসgেলা পােয় পােয় েঠকত। 
s i বুঝেত পারিছ,  আিম িলখব বেলi সমs পৃিথবী আজ 
aেপkা কের আেছ।” 

ei বেলi লাবণয্র বাঁ হাত িনেজর di হােতর মেধয্ েচেপ ধের 
বলেল,  “হাত েজাড়া পড়ল,  কলম ধরব কী িদেয়। সব েচেয় 
ভােলা িমল হােত হােত িমল। ei- েয েতামার আঙুলgিল আমার 
আঙুেল আঙুেল কথা কiেছ,  েকােনা কিবi eমন সহজ কের 
িকছু িলখেত পারেল না।” 
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“িকছুi েতামার সহেজ পছn হয় না,  েসiজেn েতামােক eত 
ভয় কির িমতা!” 

“িকnt আমার কথাটা বুেঝ েদেখা। রামচnd সীতার সতয্ যাচাi 
করেত েচেয়িছেলন বাiেরর আgেন;  তােতi সীতােক 
হারােলন। কিবতার সতয্ যাচাi হয় aিgপরীkায়,  েস আgন 
anেরর। যার মেন েনi েসi আgন েস যাচাi করেব কী িদেয়। 
তােক পাঁচজেনর মুেখর কথা েমেন িনেত হয়,  aেনক সময়i 
েসটা dমুর্েখর কথা। আমার মেন আজ আgন jেলেছ,  েসi 
আgেনর িভতর িদেয় আমার পুেরােনা সব পড়া আবার পেড় 
িনিচ্ছ,  কত ali িটঁকল। সব h h শেb ছাi হেয় যােচ্ছ। 
কিবেদর হTেগােলর মাঝখােন দাঁিড়েয় আজ আমােক বলেত 
হল,  েতামরা aত েচঁিচেয় কথা েকােয়া না,  িঠক কথািট আেs 
বেলা- -  

“For  Gods  sake,  hol d your  t ongue 

        and l et  me l ove!  “ 

aেনকkণ dজেন চুপ কের বেস রiল। তার পের eক সমেয় 
লাবণয্র হাতখািন তুেল ধের aিমত িনেজর মুেখর uপর বুিলেয় 
িনেল। বলেল,  “েভেব েদেখা বnা,  আজ ei সকােল িঠক 
ei মুহূেতর্ সমs পৃিথবীেত কত aসংখয্ েলাকi চােচ্ছ,  আর 
কত al েলাকi েপেল। আিম েসi aিত al েলােকর মেধয্ 
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eকজন। সমs পৃিথবীেত eকমাt তুিমi েসi েসৗভাগয্বান 
েলাকেক েদখেত েপেল িশলঙ পাহােড়র েকােণ ei য়ুকয্ািলp টস 
গােছর তলায়। পৃিথবীেত পরমা যর্ বয্াপারgিলi পরম নm,  
েচােখ পড়েত চায় না। aথচ েতামােদর ঐ তািরণী তলাপাt 
কলকাতার েগালিদিঘ েথেক আরm কের েনায়াখািল- চাটগাঁ পযর্n 
চীৎকার- শেb শূেnর িদেক ঘুিষ uিঁচেয় বাঁকা পিলিটk েসর 
ফাঁকা আoয়াজ ছিড়েয় eল,  েসi dদর্াn বােজ খবরটা 
বাংলােদেশর সবর্pধান খবর হেয় uঠল। েক জােন,  হয়েতা 
eiেটi ভােলা।” 

“েকাn টা ভােলা।” 

“ভােলা ei েয,  সংসােরর আসল িজিনসgেলা হােটবােটi 
চলােফরা কের েবড়ায়,  aথচ বােজ েলােকর েচােখর েঠাকর 
েখেয় েখেয় মের না। তার গভীর জানাজািন িবশব্জগেতর anেরর 
নািড়েত নািড়েত।- -  আচ্ছা বnা,  আিম েতা বেকi চেলিছ,  
তুিম চুপ কের বেস কী ভাবছ বেলা েতা।” 

লাবণয্ েচাখ িনচু কের বেস রiল,  জবাব করেল না। 

aিমত বলেল,  “েতামার ei চুপ কের থাকা েযন মাiেন না 
িদেয় আমার সব কথােক বরখাs কের েদoয়ার মেতা।” 

লাবণয্ েচাখ িনচু কেরi বলেল,  “েতামার কথা শুেন আমার ভয় 
হয় িমতা।” 
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“ভয় িকেসর।” 

“তুিম আমার কােছ কী েয চাo আর আিম েতামােক কতটুki- বা 
িদেত পাির েভেব পাi েন।” 

“িকছু না েভেবi তুিম িদেত পার eiেটেতi েতা েতামার দােনর 
দাম।” 

“তুিম যখন বলেল কতর্া- মা সmিত িদেয়েছন,  আমার মনটা 
েকমন কের uঠল। মেন হল,  eiবার আমার ধরা পড়বার িদন 
আসেছ।” 

“ধরাi েতা পড়েত হেব।” 

“িমতা,  েতামার rিচ েতামার বুিd আমার aেনক uপের। 
েতামার সেঙ্গ eকেt পথ চলেত িগেয় eকিদন েতামার েথেক 
বhদূের িপিছেয় পড়ব,  তখন আর তুিম আমােক িফের ডাকেব 
না। েসিদন আিম েতামােক eকটুo েদাষ েদব না- -  না না,  
িকছু েবােলা না,  আমার কথাটা আেগ েশােনা। িমনিত কের 
বলিছ,  আমােক িবেয় করেত েচেয়া না। িবেয় কের তখন gিn 
খুলেত েগেল তােত আেরা জট পেড় যােব। েতামার কাছ েথেক 
আিম যা েপেয়িছ েস আমার পেk যেথ ,  জীবেনর েশষ পযর্n 
চলেব। তুিম িকnt িনেজেক ভুিলেয়া না।” 
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“বnা,  তুিম আজেকর িদেনর ঔদােযর্র মেধয্ কালেকর িদেনর 
কাপর্েণয্র আশঙ্কা েকন তুলছ।” 

“িমতা,  তুিমi আমােক সতয্ বলবার েজার িদেয়ছ। আজ 
েতামােক যা বলিছ তুিম িনেজo তা িভতের িভতের জান। মানেত 
চাo না,  পােছ েয রস eখন েভাগ করছ তােত eকটুo খটকা 
বােধ। তুিম েতা সংসার ফাঁদবার মাnষ নo,  তুিম rিচর তৃ া 
েমটাবার জn েফেরা;  সািহেতয্ সািহেতয্ তাi েতামার িবহার,  
আমার কােছo েসiজেni তুিম eেসছ। বলব িঠক কথাটা? 
িবেয়টােক তুিম মেন মেন জান,  যােক তুিম সবর্দাi বল,  
ভাl গার। oটা বেড়া েরs েপk েটবl ;  oটা শােstর- েদাহাi-
পাড়া েসi- সব িবষয়ী েলােকর েপাষা িজিনস যারা সmিtর সেঙ্গ 
সহধিমর্ণীেক িমিলেয় িনেয় খুব েমাটা তািকয়া েঠসান িদেয় 
বেস।” 

“বnা,  তুিম আ যর্ নরম sের আ যর্ কিঠন কথা বলেত পার।” 

“িমতা,  ভােলাবাসার েজাের িচরিদন েযন কিঠন থাকেতi 
পাির,  েতামােক েভালােত িগেয় eকটুo ফাঁিক েযন না িদi। 
তুিম যা আছ িঠক তাi থােকা,  েতামার rিচেত আমােক যতটুk 
ভােলা লােগ ততটুki লাgক,  িকnt eকটুo তুিম দািয়t িনেয়া 
না,  তােতi আিম খুিশ থাকব।” 
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“বnা,  eবার তেব আমার কথাটা বলেত দাo। কী আ যর্ 
কেরi তুিম আমার চিরেtর বয্াখয্া কেরছ। তা িনেয় কথা 
কাটাকািট করব না। িকnt eকটা জায়গায় েতামার ভুল আেছ। 
মাnেষর চিরt িজিনসটাo চেল। ঘর- েপাষা aবsায় তার 
eকরকম িশকিল- বাঁধা sাবর পিরচয়। তার পের eকিদন 
ভােগয্র হঠাৎ eক ঘােয় তার িশকিল কােট,  েস ছুট েদয় 
aরেণয্,  তখন তার আর- eক মূিতর্।” 

“আজ তুিম তার েকাn টা।” 

“েযটা আমার বরাবেরর সেঙ্গ েমেল না,  েসiেট। eর আেগ 
aেনক েমেয়র সেঙ্গ আমার আলাপ হেয়িছল,  সমােজর কাটা 
খাল েবেয় বাঁধা ঘােট rিচর ঢাকা লNন jািলেয়। তােত 
েদখােশানা হয়,  েচনােশানা হয় না। তুিম িনেজi বেলা বnা,  
েতামার সেঙ্গo িক আমার েসi আলাপ।” 

লাবণয্ চুপ কের রiল। 

aিমত বলেল,  “বাiের বাiের di নkt পরsরেক েসলাম 
করেত করেত pদিkণ কের চেল,  কায়দাটা েবশ েশাভন,  
িনরাপদ,  েসটােত েযন তােদর rিচর টান,  মেমর্র িমল নয়। 
হঠাৎ যিদ মরেণর ধাkা লােগ,  িনেব যায় di তারার লNন,  
েদাঁেহ eক হেয় oঠবার আgন oেঠ jেল। েসi আgন jেলেছ,  
aিমত রায় বদেল েগল। মাnেষর iিতহাসটাi eiরকম। তােক 
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েদেখ মেন হয় ধারাবািহক,  িকnt আসেল েস আকিsেকর মালা 
গাঁথা। সৃি র গিত চেল েসi আকিsেকর ধাkায় ধাkায় দমেক 
দমেক,  যুেগর পর যুগ eিগেয় যায় ঝাঁপতােলর লেয়। তুিম 
আমার তাল বদিলেয় িদেয়ছ বnা,  েসi তােলi েতা েতামার 
sের আমার sের গাঁথা পড়ল।” 

লাবণয্র েচােখর পাতা িভেজ eল। তবু e কথা মেন না কের 
থাকেত পারেল না েয,  aিমতর মেনর গড়নটা সািহিতয্ক,  
pেতয্ক aিভjতায় oর মুেখ কথার uচ্ছব্াস েতােল। েসiেট oর 
জীবেনর ফসল,  তােতi o পায় আনn। আমােক oর pেয়াজন 
েসiজেni। েয- সব কথা oর মেন বরফ হেয় জেম আেছ,  o 
িনেজ যার ভার েবাধ কের িকnt আoয়াজ পায় না,  আমার utাপ 
লািগেয় তােক গিলেয় ঝিরেয় িদেত হেব। 

dজেন aেনকkণ চুপ কের বেস েথেক লাবণয্ হঠাৎ eক সমেয় 
p  করেল,  “আচ্ছা িমতা,  তুিম িক মেন কর না,  েযিদন 
তাজমহল ৈতির েশষ হল েসিদন মমতােজর মৃতুয্র জেn 
শাজাহান খুিশ হেয়িছেলন। তাঁর spেক aমর করবার জেn ei 
মৃতুয্র দরকার িছল। ei মৃতুয্i মমতােজর সব েচেয় বেড়া 
েpেমর দান। তাজমহেল শাজাহােনর েশাক pকাশ পায় িন,  
তাঁর আনn rপ ধেরেছ।” 

aিমত বলেল,  “েতামার কথায় তুিম kেণ kেণ আমােক চমক 
লািগেয় িদচ্ছ। তুিম িন য়i কিব।” 
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“আিম চাi েন কিব হেত।” 

“েকন চাo না।” 

“জীবেনর utােপ েকবল কথার pদীপ jালােত আমার মন যায় 
না। জগেত যারা uৎসবসভা সাজাবার hkম েপেয়েছ কথা 
তােদর পেki ভােলা। আমার জীবেনর তাপ জীবেনর কােজর 
জেni।” 

“বnা,  তুিম কথােক asীকার করছ? জান না,  েতামার কথা 
আমােক েকমন কের জািগেয় েদয়। তুিম কী কের জানেব তুিম কী 
বল,  আর েস বলার কী aথর্। আবার েদখিছ িনবারণ চkবতর্ীেক 
ডাকেত হল। oর নাম শুেন শুেন তুিম িবরk হেয় েগছ। িকnt কী 
করব বেলা,  ঐ েলাকটা আমার মেনর কথার ভাNারী। িনবারণ 
eখেনা িনেজর কােছ িনেজ পুেরােনা হেয় যায় িন;  o pেতয্ক 
বােরi েয কিবতা েলেখ েস oর pথম কিবতা। েসিদন oর খাতা 
ঘাঁটেত ঘাঁটেত alিদন আেগকার eকটা েলখা পাoয়া েগল। 
ঝরনার uপের কিবতা- -  কী কের খবর েপেয়েছ িশলঙ পাহােড় 
eেস আমার ঝরনা আিম খঁুেজ েপেয়িছ। o িলখেছ- -  

                         “ঝরনা,  েতামার sিটক জেলর 

                                   sচ্ছ ধারা- -  
                         তাহাির মাঝাের েদেখ আপনাের 

                                   সূযর্ তারা।” 
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“আিম িনেজ যিদ িলখতুম,  eর েচেয় s তর কের েতামার 
বণর্না করেত পারতুম না। েতামার মেনর মেধয্ eমন eকিট 
sচ্ছতা আেছ েয,  আকােশর সমs আেলা সহেজi pিতিবিmত 
হয়। েতামার সব- িকছুর মেধয্ ছিড়েয়- পড়া েসi আেলা আিম 
েদখেত পাi- -  েতামার মুেখ,  েতামার হািসেত,  েতামার 
কথায়,  েতামার িsর হেয় বেস থাকায়,  েতামার রাsা িদেয় 
চলায়। 

               “আিজ মােঝ মােঝ আমার ছায়াের 

               dলােয় েখলােয়া তাির eক ধাের,  

               েস ছায়াির সােথ হািসয়া িমলােয়া 

                         কলধব্িন- -  

               িদেয়া তাের বাণী েয বাণী েতামার 

                         িচরnনী।” 

 

তুিম ঝরনা,  জীবনেsােত তুিম েয েকবল চলছ তা নয়,  
েতামার চলার সেঙ্গ সেঙ্গi েতামার বলা। সংসােরর েয- সব কিঠন 
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aচল পাথরgেলার uপর িদেয় চল তারাo েতামার সংঘােত sের 
েবেজ oেঠ। 

               “আমার ছায়ােত েতামার হািসেত 
                         িমিলত ছিব,  
               তাi িনেয় আিজ পরােন আমার 
                         েমেতেছ কিব। 
               পেদ পেদ তব আেলার ঝলেক 
               ভাষা আেন pােণ পলেক পলেক,  
               েমার বাণীrপ েদিখলাম আিজ,  
                         িনঝর্িরণী। 
               েতামার pবােহ মেনের জাগায়,  
                         িনেজের িচিন।” 
 

লাবণয্ eকটু mান হািস েহেস বলেল,  “যতi আমার আেলা থাk  
আর ধব্িন থাk ,  েতামার ছায়া তবু ছায়াi,  েস ছায়ােক আিম 
ধের রাখেত পারব না।” 

aিমত বলেল,  “িকnt eকিদন হয়েতা েদখেব,  আর িকছু যিদ 
না থােক,  আমার বাণীrপ রেয়েছ।” 

লাবণয্ েহেস বলেল,  “েকাথায়। িনবারণ চkবতর্ীর খাতায়?” 
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“আ যর্ িকছুi েনi। আমার মেনর নীেচর sের েয ধারা বয়,  
িনবারেণর েফায়ারায় েকমন কের েসটা েবিরেয় আেস।” 

“তা হেল েকােনা- eকিদন হয়েতা েকবল িনবারণ চkবতর্ীর 
েফায়ারার মেধয্i েতামার মনিটেক পাব,  আর েকাথাo নয়।” 

eমন সময় বাসা েথেক েলাক eল ডাকেত- -  খাবার ৈতির। 

aিমত চলেত চলেত ভাবেত লাগল েয,  “লাবণয্ বুিdর 
আেলােত সমsi s  কের জানেত চায়। মাnষ sভাবত েযখােন 
আপনােক েভালােত iচ্ছা কের o েসখােনo িনেজেক েভালােত 
পাের না। লাবণয্ েয কথাটা বলেল েসটার েতা pিতবাদ করেত 
পারিছ েন। anরাtার গভীর uপলিb বাiের pকাশ করেতi 
হয়- -  েকu- বা কের জীবেন,  েকu- বা কের রচনায়- -  
জীবনেক ছুঁেত ছঁুেত,  aথচ তার েথেক সরেত সরেত নদী েযমন 
েকবলi তীর েথেক সরেত সরেত চেল,  েতমিন। আিম িক 
েকবলi রচনার েsাত িনেয়i জীবন েথেক সের সের যাব। 
eiখােনi িক েমেয়পrুেষর েভদ। পুrষ তার সমs শিkেক 
সাথর্ক কের সৃি  করেত,  েসi সৃি  আপনােক eিগেয় েদবার 
জেni আপনােক পেদ পেদ েভােল। েমেয় তার সমs শিkেক 
খাটায় রkা করেত,  পুেরােনােক রkা করবার জেni নতুন 
সৃি েক েস বাধা েদয়। রkার pিত সৃি  িন ুর,  সৃি র pিত রkা 
িবঘ্ন। eমন েকন হল। eক জায়গায় eরা পরsরেক আঘাত 
করেবi। েযখােন খুব ক' ের িমল েসiখােনi মs িবrdতা। তাi 
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ভাবিছ,  আমােদর সকেলর েচেয় বেড়া েয পাoনা েস িমলন 
নয়,  েস মুিk।'  

e কথাটা ভাবেত aিমতেক পীড়া িদেল,  িকnt oর মন eটােক 
asীকার করেত পারেল না। 
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৮ 

লাবণয্- তকর্ 
েযাগমায়া বলেলন,  “মা লাবণয্,  তুিম িঠক বুেঝছ?” 

“িঠক বুেঝিছ মা।” 

“aিমত ভাির চঞ্চল,  েস কথা মািন। েসiজেni oেক eত েsহ 
কির। েদেখা- না,  o েকমনতেরা eেলােমেলা। হাত েথেক সবi 
েযন পেড় পেড় যায়।” 

লাবণয্ eকটু েহেস বলেল,  “oঁেক সবi যিদ ধের রাখেতi 
হত,  হাত েথেক সবi যিদ খেস খেস না পড়ত,  তা হেলi oঁর 
ঘটত িবপদ। oঁর িনয়ম হেচ্ছ,  হয় uিন েপেয়o পােবন না,  
নয় uিন েপেয়i হারােবন। েযটা পােবন েসটা েয আবার রাখেত 
হেব eটা oঁর ধােতর সেঙ্গ েমেল না।” 

“সিতয্ কের বিল বাছা,  oর েছেলমাnিষ আমার ভাির ভােলা 
লােগ।” 

“েসটা হল মােয়র ধমর্। েছেলমাnিষেত দায় যত- িকছু সব 
মােয়র। আর েছেলর যত- িকছু সব েখলা। িকnt আমােক েকন 
বলছ,  দায় িনেত েয পাের না তার uপের দায় চাপােত।” 
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“েদখছ- না লাবণয্,  oর aমন dরn মন আজকাল aেনকখািন 
েযন ঠাNা হেয় েগেছ। েদেখ আমার বেড়া মায়া কের। যাi বল,  
o েতামােক ভােলাবােস।” 

“তা বােসন।” 

“তেব আর ভাবনা িকেসর।” 

“কতর্া- মা,  oঁর েযটা sভাব তার uপর আিম eকটুo aতয্াচার 
করেত চাi েন।” 

“আিম েতা ei জািন লাবণয্,  ভােলাবাসা খািনকটা aতয্াচার 
চায়,  aতয্াচার কেরo।” 

“কতর্া- মা,  েস aতয্চােরর েkt আেছ;  িকnt sভােবর uপর 
পীড়ন সয় না। সািহেতয্ ভােলাবাসার বi যতi পড়েলম ei 
কথাটা বার বার আমার মেন হেয়েছ,  ভােলাবাসার Tােজিড ঘেট 
েসiখােনi েযখােন পরsরেক sতnt েজেন মাnষ সnt  থাকেত 
পাের িন,  িনেজর iেচ্ছেক aেnর iেচ্ছ করবার জেn েযখােন 
জুলুম,  েযখােন মেন কির আপন মেনর মেতা কের বদিলেয় 
anেক সৃি  করব।” 

“তা মা,  dজনেক িনেয় সংসার পাতেত েগেল পরsর 
পরsরেক খািনকটা সৃি  না কের িনেল চেলi না। ভােলাবাসা 
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েযখােন আেছ েসখােন েসi সৃি  সহজ,  েযখােন েনi েসখােন 
হাতুিড় িপেটােত িগেয়,  তুিম যােক Tােজিড বল,  তাi ঘেট।” 

“সংসার পাতবার জেni েয মাnষ ৈতির তার কথা েছেড় দাo। 
েস েতা মািটর মাnষ,  সংসােরর pিতিদেনর চােপi তার 
গড়নিপেটান আপিনi ঘটেত থােক। িকnt,  েয মাnষ মািটর 
মাnষ eেকবােরi নয় েস আপনার sাতnt িকছুেতi ছাড়েত পাের 
না। েয েমেয় তা না েবােঝ েস যতi দািব কের ততi হয় বিঞ্চত,  
েয পুrষ তা না েবােঝ েস যতi টানা- েহঁচড়া কের ততi আসল 
মাnষটােক হারায়। আমার িবশব্াস,  aিধকাংশ sেলi আমরা 
যােক পাoয়া বিল েস আর িকছু নয়,  হাতকড়া হাতেক েযরকম 
পায় েসi আর- িক।” 

“তুিম কী করেত চাo,  লাবণয্।” 

“িবেয় কের dঃখ িদেত চাi েন। িবেয় সকেলর জেn নয়। জান 
কতর্া- মা,  খঁুৎখঁুেত মন যােদর তারা মাnষেক খািনক খািনক 
বাদ িদেয় িদেয় েবেছ েবেছ েনয়। িকnt িবেয়র ফাঁেদ জিড়েয় 
প' েড় stীপrুষ েয বেড়া েবিশ কাছাকািছ eেস পেড়- -  মােঝ 
ফাঁক থােক না,  তখন eেকবাের েগাটা মাnষেক িনেয়i কারবার 
করেত হয় িনতাn িনকেট েথেক। েকােনা- eকটা aংশ ঢাকা 
রাখবার েজা থােক না।” 
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“লাবণয্,  তুিম িনেজেক জান না। েতামােক িনেত েগেল িকছুi 
বাদ িদেয় েনবার দরকার হেব না।” 

“িকnt,  uিন েতা আমােক চান না। েয আিম সাধারণ মাnষ,  
ঘেরর েমেয়,  তােক uিন েদখেত েপেয়েছন বেল মেনi কির েন। 
আিম েযi oঁর মনেক sশর্ কেরিছ aমিন oঁর মন aিবরাম o 
aজs কথা কেয় uেঠেছ। েসi কথা িদেয় uিন েকবলi আমােক 
গেড় তুেলেছন। oঁর মন যিদ kাn হয়,  কথা যিদ ফুেরায় তেব 
েসi িনঃশেbর িভতের ধরা পড়েব ei িনতাn সাধারণ েমেয়,  
েয েমেয় oঁর িনেজর সৃি  নয়। িবেয় করেল মাnষেক েমেন িনেত 
হয়,  তখন আর গেড় েনবার ফাঁক পাoয়া যায় না।” 

“েতামার মেন হয় aিমত েতামার মেতা েমেয়েকo সmূণর্ েমেন 
িনেত পারেব না?” 

“sভাব যিদ বদলায় তেব পারেবন। িকnt বদলােবi বা েকন। 
আিম েতা তা চাi না।” 

“তুিম কী চাo।” 

“যতিদন পাির,  নাহয় oঁর কথার সেঙ্গ,  oঁর মেনর েখলার সেঙ্গ 
িমিশেয় sp হেয়i থাকব। আর spi বা তােক বলব েকন। েস 
আমার eকটা িবেশষ জn,  eকটা িবেশষ rপ,  eকটা িবেশষ 
জগেত েস সতয্ হেয় েদখা িদেয়েছ। নাহয় েস gিট- েথেক- েবর-
হেয়- আসা d- চারিদেনর eকটা রিঙন pজাপিতi হল,  তােত 
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েদাষ কী- -  জগেত pজাপিত আর- িকছুর েচেয় েয কম সতয্ তা 
েতা নয়- -  নাহয় েস সূেযর্াদেয়র আেলােত েদখা িদেল আর 
সূযর্ােsর আেলােত মেরi েগল,  তােতi বা কী। েকবল eiটুki 
েদখা চাi েয েসটুk সময় েযন বয্থর্ হেয় না যায়।” 

“েস েযন বুঝলুম,  তুিম aিমতর কােছ নাহয় kণকােলর মায়া-
rেপi থাকেব। আর িনেজ? তুিমo িক িবেয় করেত চাo না। 
েতামার কােছ aিমতo িক মায়া।” লাবণয্ চুপ কের বেস রiল,  
েকােনা জবাব করেল না। 

েযাগমায়া বলেলন,  “তুিম যখন তকর্ কর তখন বুঝেত পাির,  
তুিম aেনক- বi- পড়া েমেয়;  েতামার মেতা কের ভাবেতo 
পাির েন,  কথা কiেতo পাির েন;  শুধু তাi নয়,  হয়েতা 
কােজর েবলােতo eত শk হেত পাির েন। িকnt তেকর্র ফাঁেকর 
মেধয্ িদেয়o েয েতামােক েদেখিছ,  মা। েসিদন রাত তখন 
বােরাটা হেব- -  েদখলুম েতামার ঘের আেলা jলেছ। ঘের িগেয় 
েদিখ েতামার েটিবেলর uপর nেয় পেড় di হােতর মেধয্ মুখ 
েরেখ তুিম কাঁদছ। e েতা িফলজিফ- পড়া েমেয় নয়। eকবার 
ভাবলুম,  সাntনা িদেয় আিস;  তার পের ভাবলুম,  সব 
েমেয়েকi কাদঁবার িদেন েকঁেদ িনেত হেব,  চাপা িদেত যাoয়া 
িকছু নয়। e কথা খুবi জািন,  তুিম সৃি  করেত চাo না,  
ভােলাবাসেত চাo। মনpাণ িদেয় েসবা না করেত পারেল তুিম 
বাঁচেব কী কের। তাi েতা বিল,  oেক কােছ না েপেল েতামার 
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চলেব না। িবেয় করব না বেল হঠাৎ পণ কের েবােসা না। 
eকবার েতামার মেন eকটা েজদ চাপেল আর েতামােক েসাজা 
করা যায় না,  তাi ভয় কির।” 

লাবণয্ িকছু বলেল না,  নতমুেখ েকােলর uপর শািড়র আঁচলটা 
েচেপ েচেপ aনাবশয্ক ভাঁজ করেত লাগল। েযাগমায়া বলেলন,  
“েতামােক েদেখ আমার aেনকবার মেন হেয়েছ,  aেনক পেড় 
aেনক েভেব েতামােদর মন েবিশ সূk হেয় েগেছ;  েতামরা 
িভতের িভতের েয- সব ভাব গেড় তুলছ আমােদর সংসারটা তার 
uপযুk নয়। আমােদর সমেয় মেনর েয- সব আেলা aদৃশয্ 
িছল,  েতামরা আজ েযন েসgেলােকo ছাড়ান িদেত চাo না। 
তারা েদেহর েমাটা আবরণটােক েভদ কের েদহটােক েযন 
aেগাচর কের িদেচ্ছ। আমােদর আমেল মেনর েমাটা েমাটা 
ভাবgেলা িনেয় সংসাের sখdঃখ যেথ  িছল,  সমsা িকছু কম 
িছল না। আজ েতামরা eতi বািড়েয় তুলছ,  িকছুi আর সহজ 
রাখেল না।” 

লাবণয্ eকটুখািন হাসেল। ei েসিদন aিমত aদৃশয্ আেলার 
কথা েযাগমায়ােক েবাঝািচ্ছল,  তার েথেক ei যুিk তাঁর মাথায় 
eেসেছ- -  eo েতা সূk। েযাগমায়ার মা- ঠাকrন e কথা eমন 
কের বুঝেতন না। বলেল,  “কতর্া- মা,  কােলর গিতেক মাnেষর 
মন যতi s  কের সব কথা বুঝেত পারেব ততi শk কের তার 
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ধাkা সiেতo পারেব। anকােরর ভয়,  anকােরর dঃখ 
aসh,  েকননা েসটা as ।” 

েযাগমায়া বলেলন,  “আজ আমার েবাধ হেচ্ছ,  েকােনাকােল 
েতামােদর dজেনর েদখা না হেলi ভােলা হত।” 

“না না,  তা েবােলা না। যা হেয়েছ e ছাড়া আর িকছু েয হেত 
পারত e আিম মেনo করেত পাির েন। eক সমেয় আমার দৃঢ় 
িবশব্াস িছল েয,  আিম িনতাni শুকেনা- -  েকবল বi পড়ব আর 
পাস করব,  eমিন কেরi আমার জীবন কাটেব। আজ হঠাৎ 
েদখলুম,  আিমo ভােলাবাসেত পাির। আমার জীবেন eমন 
aসmব েয সmব হল ei আমার েঢর হেয়েছ। মেন হয়,  
eতিদন ছায়া িছলুম,  eখন সতয্ হেয়িছ। eর েচেয় আর কী 
চাi। আমােক িবেয় করেত েবােলা না,  কতর্া- মা।” 

বেল েচৗিক েথেক েমেঝেত েনেম েযাগমায়ার েকােল মাথা েরেখ 
কাঁদেত লাগল। 
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৯ 

বাসা- বদল 
েগাড়ায় সবাi িঠক কের েরেখিছল,  aিমত িদন- পেনেরার মেধয্ 
কলকাতায় িফরেব। নেরন িমিtর খুব েমাটা বািজ েরেখিছল েয,  
সাত িদন েপেরােব না। eক মাস যায়,  d মায় যায়,  েফরবার 
নামo েনi। িশলেঙর বাসার েময়াদ ফুিরেয়েছ,  রংপুেরর েকাn  
জিমদার eেস েসটা দখল কের বসল। aেনক েখাঁজ কের 
েযাগমায়ােদর কাছাকািছ eকটা বাসা পাoয়া েগেছ। eক সমেয় 
িছল েগায়ালার িক মালীর ঘর,  তার পের eকজন েকরািনর 
হােত পেড় তােত গিরিব ভdতার al eকট ুআঁচ েলেগিছল। েস 
েকরািনo েগেছ মের,  তারi িবধবা eটা ভাড়া েদয়। জালনা 
দরজা pভৃিতর কাপর্েণয্ ঘেরর মেধয্ েতজ মrৎ েবয্াম ei িতন 
ভূেতরi aিধকার সংকীণর্,  েকবল বৃি র িদেন ap  aবতীণর্ হয় 
আশাতীত pাচুেযর্র সেঙ্গ aখয্াত িছdপথ িদেয়। 

ঘেরর aবsা েদেখ েযাগমায়া eকিদন চমেক uঠেলন। বলেলন,  
“বাবা,  িনেজেক িনেয় e কী পরীkা চেলেছ।” 

aিমত utর করেল,  “uমার িছল িনরাহােরর তপsা,  
েশষকােল পাতা পযর্n খাoয়া েছেড়িছেলন। আমার হল 
িনরাs বােবর তপsা- -  খাট পালঙ েটিবল েকদারা ছাড়েত 
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ছাড়েত pায় eেস েঠেকেছ শূn েদয়ােল। েসটা ঘেটিছল িহমালয় 
পবর্েত,  eটা ঘটল িশলঙ পাহােড়। েসটােত কnা েচেয়িছেলন 
বর,  eটােত বর চােচ্ছন কnা। েসখােন নারদ িছেলন ঘটক,  
eখােন sয়ং আেছন মািসমা- -  eখন েশষ পযর্n যিদ েকােনা 
কারেণ কািলদাস eেস না েপৗঁছেত পােরন aগতয্া আমােকi তাঁর 
কাজটাo যথাসmব সারেত হেব।” 

aিমত হাসেত হাসেত কথাgেলা বেল,  িকnt েযাগমায়ােক বয্থা 
েদয়। িতিন pায় বলেত িগেয়িছেলন,  আমােদর বািড়েতi eেস 
থােকা- -  েথেম েগেলন। ভাবেলন,  িবধাতা eকটা কাN ঘিটেয় 
তুলেছন,  তার মেধয্ আমােদর হাত পড়েল aসাধয্ জট পািকেয় 
uঠেত পাের। িনেজর বাসা েথেক al- িকছু িজিনসপt পািঠেয় 
িদেলন,  আর েসiসেঙ্গ ei লkীছাড়াটার ' পের তাঁর কrণা 
িdgণ েবেড় েগল। লাবণয্েক বার বার বলেলন,  “মা লাবণয্,  
মনটােক পাষাণ েকােরা না।” 

eকিদন িবষম eক বষর্েণর aেn aিমত েকমন আেছ খবর িনেত 
িগেয় েযাগমায়া েদখেলন,  নড়বেড় eকটা চারেপেয় েটিবেলর 
নীেচ কmল েপেত aিমত eকলা বেস eকখানা iংেরিজ বi 
পড়েছ। ঘেরর মেধয্ েযখােন- েসখােন বৃি িবndর aসংগত 
আিবভর্াব েদেখ েটিবল িদেয় eকটা gহা বািনেয় তার নীেচ aিমত 
পা ছিড়েয় বেস েগল। pথেম িনেজ িনেজi েহেস িনেল eক 
েচাট,  তার পের চলল কাবয্ােলাচনা। মনটা ছুেটিছল েযাগমায়ার 
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বািড়র িদেক। িকnt শরীরটা িদেল বাধা। কারণ,  েযখােন েকােনা 
pেয়াজন হয় না েসi কলকাতায় aিমত িকেনিছল eক aেনক 
দােমর বষর্ািত,  েযখােন সবর্দাi pেয়াজন েসখােন আসবার 
সময় েসটা আনবার কথা মেন হয় িন। eকটা ছাতা সেঙ্গ িছল,  
েসটা খুব সmব েকােনা- eকিদন সংকিlত গময্sােনi েফেল 
eেসেছ,  আর তা যিদ না হয় তেব েসi বুেড়া েদoদােরর তেল 
েসটা আেছ পেড়। েযাগমায়া ঘের ঢুেক বলেলন,  “e কী কাN 
aিমত।” 

aিমত তাড়াতািড় েটিবেলর নীেচ েথেক েবিরেয় eেস বলেল,  
“আমার ঘরটা আজ aসmd pলােপ েমেতেছ,  দশা আমার েচেয় 
ভােলা নয়।” 

“aসmd pলাপ?” 

“aথর্াৎ,  বািড়র চালটা pায় ভারতবষর্ বলেলi হয়। aংশgেলার 
মেধয্ সmnটা আলগা। eiজেn uপর েথেক uৎপাত ঘটেলi 
চাির িদেক eেলােমেলা arবষর্ণ হেত থােক,  আর বাiেরর 
িদক েথেক যিদ ঝেড়র দাপট লােগ তেব েসাঁ েসাঁ কের uঠেত 
থােক দীঘর্শব্াস। আিম েতা েpােটs্  srেপ মাথার uপের eক 
মঞ্চ খাড়া কেরিছ- -  ঘেরর িমs গভেমর্েন্টর মাঝখােনi িনrপdব 
েহামrেলর দৃ াn। পিলিটk েসর eকটা মূলনীিত eখােন 
pতয্k।” 
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“মূলনীিতটা কী শুিন।” 

“েসটা হেচ্ছ ei েয,  েয ঘরoয়ালা ঘের বাস কের না েস 
যতবেড়া kমতাশালীi েহাক,  তার শাসেনর েচেয় েয দিরd 
বাসােড় ঘের থােক তার েযমন েতমন বয্বsাo ভােলা।” 

আজ লাবণয্র ' পের েযাগমায়ার খুব রাগ হল। aিমতেক িতিন 
যতi গভীর কের েsহ করেছন ততi মেন মেন তার মূিতর্টা খুব 
uচুঁ কেরi গেড় তুলেছন। “eত িবেদয্,  eত বুিd,  eত পাস,  
aথচ eমন সাদা মন। gিছেয় কথা বলবার কী aসামাn শিk! 
আর,  যিদ েচহারার কথা বল,  আমার েচােখ েতা লাবণয্র েচেয় 
oেক aেনক েবিশ snর েঠেক। লাবণয্র কপাল ভােলা,  aিমত 
েকাn  gেহর চkােn oেক eমন মুg েচােখ েদেখেছ। েসi 
েসানার চাঁদ েছেলেক লাবণয্ eত কের dঃখ িদেচ্ছ। খামকা বেল 
বসেলন িকনা,  িবেয় করেবন না। েযন েকাn  রাজরােজশব্রী। 
ধnক- ভাঙা পণ। eত aহংকার সiেব েকন। েপাড়ারমুিখেক েয 
েকঁেদ েকঁেদ মরেত হেব।'  

eকবার েযাগমায়া ভাবেলন aিমতেক গািড়েত কের তুেল িনেয় 
যােবন তাঁেদর বািড়েত। তারপের কী েভেব বলেলন,  “eকটু 
েবােসা বাবা,  আিম eখনi আসিছ।” 

বািড় িগেয়i েচােখ পড়ল,  লাবণয্ তার ঘেরর েসাফায় েহলান 
িদেয় পােয়র uপর শাল েমেল েগািকর্র “মা'  বেল গেlর বi 
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পড়েছ। oর ei আরামটা েদেখ oঁর মেন মেন রাগ আেরা েবেড় 
uঠল। 

বলেলন,  “চেলা eকটু েবিড়েয় আসেব।” 

েস বলেল,  “কতর্া- মা,  আজ েবেরােত iেচ্ছ করেছ না।” 

েযাগমায়া িঠক বুঝেলন না েয,  লাবণয্ িনেজর কাছ েথেক ছুেট 
িগেয় ei গেlর মেধয্ আ য় িনেয়েছ। সমs dপুরেবলা,  
খাoয়ার পর েথেকi,  যার মেনর মেধয্ eকটা aিsর aেপkা 
িছল,  কখন আসেব aিমত। েকবলi মন বেলেছ,  eল বুিঝ। 
বাiের দমকা হাoয়ার েদৗরােtয্ পাiন গাছgেলা েথেক েথেক 
ছT ফT  কের,  আর dদর্াn বৃি েত সেদয্াজাত ঝরনাgেলা eমিন 
বয্িতবয্s,  েযন তােদর েময়ােদর সময়টার সেঙ্গ ঊধব্র্শব্ােস 
তােদর পাlা চেলেছ। লাবণয্র মেধয্ eকটা iেচ্ছ আজ aশাn 
হেয় uঠল- -  যাক সব বাধা েভেঙ,  সব িdধা uেড়,  aিমতর 
di হাত আজ েচেপ ধের বেল uিঠ,  জেn- জnাnের আিম 
েতামার। আজ বলা সহজ। আজ সমs আকাশ েয মিরয়া হেয় 
uঠল,  হূহূ কের কী- েয েহঁেক uঠেছ তার িঠক েনi,  তারi 
ভাষায় আজ বন বনাnর ভাষা েপেয়েছ,  বৃি ধারায় আিব  
িগিরশৃঙ্গgেলা আকােশ কান েপেত দাঁিড়েয় রiল। aমিন কেরi 
েকu শুনেত আsক লাবণয্র কথা- -  aমিন মs কের,  sb 
হেয়,  aমিন uদার মেনােযােগ। িকnt pহেরর পর pহর যায়,  
েকu আেস না। িঠক মেনর কথািট বলার লg েয utীণর্ হেয় 
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েগল! eর পের যখন েকu আসেব তখন কথা জুটেব না,  তখন 
সংশয় আসেব মেন,  তখন তাNবনৃেতয্াnt েদবতার মাৈভঃ- রব 
আকােশ িমিলেয় যােব। বৎসেরর পর বৎসর নীরেব চেল যায়,  
তার মেধয্ বাণী eকিদন িবেশষ pহের হঠাৎ মাnেষর dাের eেস 
আঘাত কের। েসi সমেয় dার েখালবার চািবিট যিদ না পাoয়া 
েগল তেব েকােনািদনi িঠক কথািট akিNত sের বলবার 
ৈদবশিk আর েজােট না। েযিদন েসi বাণী আেস েসিদন সমs 
পৃিথবীেক েডেক খবর িদেত iেচ্ছ কের- -  েশােনা েতামরা,  
আিম ভােলাবািস। আিম ভােলাবািস,  ei কথািট aপিরিচত-
িসnুপার- গামী পািখর মেতা কত িদন েথেক,  কত দূর েথেক 
আসেছ। েসi কথািটর জেni আমার pােণ আমার i েদবতা 
eত িদন aেপkা করিছেলন। sশর্ করল আজ েসi কথািট- -  
আমার সমs জীবন,  আমার সমs জগৎ সতয্ হেয় uঠল। 
বািলেশর মেধয্ মুখ লুিকেয় লাবণয্ আজ কােক eমন কের বলেত 
লাগল- -  সতয্,  সতয্,  eত সতয্ আর িকছু েনi। 

সময় চেল েগল,  aিতিথ eল না। aেপkার grভাের বুেকর 
িভতরটা টn টn  করেত লাগল,  বারাnায় েবিরেয় িগেয় লাবণয্ 
খািনকটা িভেজ eল জেলর ঝাপটা লািগেয়। তার পের eকটা 
গভীর aবসােদ তার মনটােক েঢেক েফলেল- -  িনিবড় eকটা 
ৈনরােশয্;  মেন হল,  oর জীবেন যা jলবার তা eকবার মাt 
দp  কের j' েল তার পের েগল িনেব,  সামেন িকছুi েনi। 
aিমতেক িনেজর িভতরকার সেতয্র েদাহাi িদেয় সmূণর্ কের 
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sীকার কের িনেত oর সাহস চেল েগল। ei িকছু আেগi oর 
pবল েয- eকটা ভরসা েজেগিছল েসটা kাn হেয় পেড়েছ। 
aেনকkণ চুপ কের পেড় েথেক aবেশেষ েটিবল েথেক বiটা 
েটেন িনেল। িকছু সময় েগল মন িদেত,  তার পের গেlর 
ধারার মেধয্ pেবশ কের কখন িনেজেক ভুেল েগল তা জানেত 
পাের িন। 

eমন সময় েযাগমায়া ডাকেলন েবড়ােত েযেত,  oর uৎসাহ হল 
না। 

েযাগমায়া eকটা েচৗিক েটেন লাবণয্র সামেন বসেলন,  দীp 
েচাখ তার মুেখ েরেখ বলেলন,  “সিতয্ কের বেলা েদিখ লাবণয্,  
তুিম িক aিমতেক ভােলাবাস।” 

লাবণয্ তাড়াতািড় uেঠ বেস বলেল,  “eমন কথা েকন িজjাসা 
করছ কতর্া- মা।” 

“যিদ না ভােলাবাস,  oেক s  কেরi বল- না েকন। িন রু 
তুিম,  oেক যিদ না চাo তেব oেক ধের েরেখা না।” 

লাবণয্র বুেকর িভতরটা ফুেল ফুেল uঠল,  মুখ িদেয় কথা 
েবেরাল না। 

“eiমাt েয দশা oর েদেখ eলুম বুক েফেট যায়। eমন 
িভkুেকর মেতা কার জেn eখােন o পেড় আেছ। oর মেতা 
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েছেল যােক চায় েস েয কতবেড়া ভাগয্বতী তা িক eকটুo বুঝেত 
পার না।” 

েচ া কের rd কেNর বাধা কািটেয় লাবণয্ বেল uঠল,  “আমার 
ভােলাবাসার কথা িজjাসা করছ কতর্া- মা? আিম েতা েভেব 
পাi েন,  আমার েচেয় ভােলাবাসেত পাের পৃিথবীেত eমন েকu 
আেছ। ভােলাবাসায় আিম েয মরেত পাির। eতিদন যা িছলুম সব 
েয আমার লুp হেয় েগেছ। eখন েথেক আমার আর- eক 
আরm,  e আরেmর েশষ েনi। আমার মেধয্ e েয কত আ যর্ 
েস আিম কাuেক েকমন কের জানাব। আর েকu িক eমন কের 
েজেনেছ।” 

েযাগমায়া aবাক হেয় েগেলন। িচরিদন েদেখ eেসেছন লাবণয্র 
মেধয্ গভীর শািn,  eতবেড়া dঃসহ আেবগ েকাথায় eতিদন 
লুিকেয় িছল। তােক আেs আেs বলেলন,  “মা লাবণয্,  
িনেজেক চাপা িদেয় েরেখা না। aিমত anকাের েতামােক খঁুেজ 
খঁুেজ েবড়ােচ্ছ - -  সmূণর্ কের তার কােছ তুিম আপনােক 
জানাo,  eকটুo ভয় েকােরা না। েয আেলা েতামার মেধয্ 
jেলেছ েস আেলা যিদ তার কােছo pকাশ েপত তা হেল তার 
েকােনা aভাব থাকত না। চেলা মা,  eখনi চেলা আমার 
সেঙ্গ।” 

dজেন েগেলন aিমতর বাসায়। 
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১০ 

িdতীয় সাধনা 
তখন aিমত িভেজ েচৗিকর uপের eক তাড়া খবেরর কাগজ 
চািপেয় তার uপর বেসেছ। েটিবেল eক িদেs ফুl sয্াপ কাগজ 
িনেয় তার চলেছ েলখা। েসi সমেয়i েস তার িবখয্াত 
আtজীবনী শুr কেরিছল। কারণ িজjাসা করেল বেল,  েসi 
সমেয়i তার জীবনটা aকsাৎ তার িনেজর কােছ েদখা িদেয়িছল 
নানা রেঙ,  বাদেলর পরিদনকার সকালেবলায় িশলঙ পাহােড়র 
মেতা- -  েসিদন িনেজর aিsেtর eকটা মূলয্ েস েপেয়িছল,  েস 
কথাটা pকাশ না কের েস থাকেব কী কের। aিমত বেল,  
মাnেষর মৃতুয্র পের তার জীবনী েলখা হয় তার কারণ,  eক 
িদেক সংসাের েস মের,  আর- eক িদেক মাnেষর মেন েস 
িনিবড় কের েবঁেচ oেঠ। aিমতর ভাবখানা ei েয,  িশলেঙ েস 
যখন িছল তখন eক িদেক েস মেরিছল,  তার aতীতটা 
িগেয়িছল মরীিচকার মেতা িমিলেয়,  েতমিন আর- eক িদেক েস 
uেঠিছল তীb কের েবঁেচ;  িপছেনর anকােরর uপের ujjল 
আেলার ছিব pকাশ েপেয়েছ। ei pকােশর খবরটা েরেখ যাoয়া 
চাi। েকননা,  পৃিথবীেত খুব al েলােকর ভােগয্ eটা ঘটেত 
পাের;  তারা জn েথেক মৃতুয্কাল পযর্n eকটা pেদাষচ্ছায়ার 
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মেধয্i কািটেয় যায়,  েয বাdড় gহার মেধয্ বাসা কেরেছ তারi 
মেতা। 

তখন al al বৃি  পড়েছ,  েঝােড়া হাoয়াটা েগেছ েথেম,  
েমঘ eেসেছ পাতলা হেয়। 

aিমত েচৗিক েছেড় uেঠ দাঁিড়েয় বলেল,  “e কী anায় 
মািসমা।” 

“েকন বাবা,  কী কেরিছ।” 

“আিম েয eেকবাের apstত। ীমতী লাবণয্ কী ভাবেবন।” 

“ ীমতী লাবণয্েক eকটু ভাবেত েদoয়াi েতা দরকার। যা 
জানবার সবটাi েয জানা ভােলা। eেত ীযুk aিমেতর eত 
আশঙ্কা েকন।” 

“ ীযুেkর যা ঐশব্যর্ েসiেটi ীমতীর কােছ জানাবার। আর,  
ীহীেনর যা ৈদn েসiেট জানাবার জেni আছ তুিম,  আমার 

মািসমা।” 

“eমন েভদবুিd েকন বাছা।” 

“িনেজর গরেজi। ঐশব্যর্ িদেয়i ঐশব্যর্ দািব করেত হয়,  আর 
aভাব িদেয় চাi আশীবর্াদ। মানবসভয্তায় লাবণয্- েদবীরা 
জািগেয়েছন ঐশব্যর্,  আর মািসমারা eেনেছন আশীবর্াদ।” 
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“েদবীেক আর মািসমােক eকাধােরi পাoয়া েযেত পাের 
aিমত;  aভাব ঢাকবার দরকার হয় না।” 

“eর জবাব কিবর ভাষায় িদেত হয়। গেদয্ যা বিল েসটা s  
েবাঝাবার জেn ছেnর ভাষয্ দরকার হেয় পেড়। ময্াথুয্ আনর্l D  
কাবয্েক বেলেছন,  িkিটিসj m  aফ লাiফ,  আিম কথাটােক 
সংেশাধন কের বলেত চাi,  লাi  s  কেমNাির in  ভাsর্ । 
aিতিথিবেশষেক আেগ থাকেত জািনেয় রািখ,  েযটা পড়েত 
যািচ্ছ,  েস েলখাটা েকােনা কিবসmােটর নয়- -  

                         পূণর্pােণ চাবার যাহা 
                         িরk হােত চাস েন তাের;  
                         িসk েচােখ যাস েন dাের। 
 

েভেব েদখেবন,  ভােলাবাসাi হেচ্ছ পূণর্তা,  তার যা আকাঙkা 
েস েতা দিরেdর কাঙালপনা নয়। েদবতা যখন তাঁর ভkেক 
ভােলাবােসন তখনi আেসন ভেkর dাের িভkা চাiেত। 

                         রtমালা আনিব যেব 
                         মালয্বদল তখন হেব,  
                         পাতিব িক েতার েদবীর আসন 
                         শূn ধুলায় পেথর ধাের। 
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েসiজেni েতা সmpিত েদবীেক eকটু িহেসব কের ঘের ঢুকেত 
বেলিছলুম। পাতবার িকছুi েনi েতা পাতব কী। ei িভেজ 
খবেরর কাগজgেলা? আজকাল সmাদকী কািলর দাগেক সব 
েচেয় ভয় কির। কিব বলেছন,  ডাকবার মাnষেক ডািক যখন 
জীবেনর েপয়ালা uছেল পেড়,  তােক তৃ ার শিরক হেত ডািক 
েন। 

                         পু - uদার ৈচtবেন 
                         বেk ধিরস িনতয্ধেন 
                         লk িশখায় jলেব যখন 
                         দীp pদীপ anকাের। 
 

মািসেদর েকােল জীবেনর আরেmi মাnেষর pথম তপsা 
দািরেdর- -  নg সnয্াসীর েsহসাধনা। ei kিটের তারi কেঠার 
আেয়াজন। আিম েতা িঠক কের েরেখিছ,  ei kিটেরর নাম েদব 
মাসতুেতা বাংলা।” 

“বাবা,  জীবেনর িdতীয় তপsা ঐশব্েযর্র,  েদবীেক বাঁ পােশ 
িনেয় েpমসাধনা। e kিটেরo েতামার েস সাধনা িভেজ কাগেজ 
চাপা পড়েব না। বর পাi িন বেল িনেজেক েভালাচ্ছ? মেন মেন 
িন য় জান েপেয়ছ।” 
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ei বেল লাবণয্েক aিমতর পােশ দাঁড় কিরেয় তার ডান হাত 
aিমতর ডান হােতর uপর রাখেলন। লাবণয্র গলা েথেক েসানার 
হারগািছ খুেল তাi িদেয় dজেনর হাত েবঁেধ বলেলন,  
“েতামােদর িমলন akয় েহাক।” 

aিমত লাবণয্ dজেন িমেল েযাগমায়ার পােয়র ধুেলা িনেয় pণাম 
করেল। িতিন বলেলন,  “েতামরা eকটু েবােসা,  আিম বাগান 
েথেক িকছু ফুল িনেয় আিস েগ।” 

বেল গািড় কের ফুল আনেত েগেলন। aেনকkণ diজেন 
খািটয়াটার uপের পাশাপািশ চুপ কের বেস রiল। eক সমেয় 
aিমতর মুেখর িদেক মুখ তুেল লাবণয্ মৃdsের বলেল,  “আজ 
তুিম সমs িদন েগেল না েকন।” 

aিমত utর িদেল,  “কারণটা eত েবিশ তুচ্ছ েয,  আজেকর 
িদেন েস কথাটা মুেখ আনেত সাহেসর দরকার। iিতহােস 
েকােনাখােন েলেখ না েয,  হােতর কােছ বষর্ািত িছল না বেল 
বাদলার িদেন েpিমক তার িpয়ার কােছ যাoয়া মুলতিব েরেখেছ। 
বরঞ্চ েলখা আেছ সাঁতার িদেয় aগাধ জল পার হoয়ার কথা। 
িকnt েসটা anেরর iিতহাস,  েসখানকার সমুেd আিমo িক 
সাঁতার কাটিছ েন ভাবছ। েস akল েকােনাকােল িক পার হব। 

For we are bound where mariner has not yet dared to go,  

And we will risk the ship, ourselves and all। 
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            আমরা যাব েযখােন েকােনা 
                যায় িন েনেয় সাহস কির,  
            ডুিব যিদ েতা ডুিব- না েকন- -  
                ডুবুক সবi,  ডুবুক তরী। 
 

বnা,  আমার জেn আজ তুিম aেপkা কের িছেল?” 

“হাঁ িমতা,  বৃি র শেb সমs িদন েযন েতামার পােয়র শb 
শুেনিছ। মেন হেয়েছ,  কত aসmব দূর েথেক েয আসছ তার 
িঠক েনi। েশষকােল েতা eেস েপৗঁছেল আমার জীবেন।” 

“বnা,  আমার জীবেনর মাঝখানিটেত িছল eতকাল েতামােক-
না- জানার eকটা pকাN কােলা গতর্। ঐখানটা িছল সব েচেয় 
k ী। আজ েসটা কানা ছািপেয় ভের uঠল- -  তারi uপের 
আেলা ঝl মl  কের,  সমs আকােশর ছায়া পেড়,  আজ 
েসiখানটাi হেয়েছ সব েচেয় snর। ei- েয আিম kমাগতi 
কথা কেয় যািচ্ছ,  e হেচ্ছ ঐ পিরপূণর্ pাণসেরাবেরর 
তরঙ্গধব্িন;  eেক থামায় েক।” 

“িমতা,  তুিম আজ সমs িদন কী করিছেল।” 
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“মেনর মাঝখানটােত তুিম িছেল,  eেকবাের িনsb। েতামােক 
িকছু বলেত যািচ্ছলুম- -  েকাথায় েসi কথা। আকাশ েথেক বৃি  
পড়েছ আর আিম েকবলi বেলিছ,  কথা দাo,  কথা দাo! 

                        O, what is this? 

               Mysterious and uncapturable bliss 

               That I have known, yet seems to be 

               Simple as breath and easy as a smile, 

                      And older than the earth। 

 

                  eিক রহs,  eিক আনnরািশ! 
               েজেনিছ তাহাের,  পাi িন তবুo েপেয়। 
                    তবু েস সহেজ pােণ uেঠ িনশব্ািস,  
                    তবু েস সরল েযন ের সরল হািস,  
                         পুরােনা েস েযন ei ধরণীর েচেয়। 
 

বেস বেস ঐ কির। পেরর কথােক িনেজর কথা কের তুিল। sর 
িদেত পারতুম যিদ তেব sর লািগেয় িবদয্াপিতর বষর্ার গানটােক 
সmূণর্ আtসাৎ করতুম- -  

                    িবদয্াপিত কেহ,  ৈকেস েগাঙায়িব 
                        হির িবেন িদন রািতয়া। 
 



রবীndনাথ ঠাkর 

bdnews24.com   117 |   েশেষর কিবতা 

 
 

যােক না হেল চেল না তােক না েপেয় কী কের িদেনর পর িদন 
কাটেব,  িঠক ei কথাটার sর পাi েকাথায়। uপের েচেয় 
কখেনা বিল কথা দাo,  কখেনা বিল sর দাo। কথা িনেয় sর 
িনেয় েদবতা েনেমo আেসন,  িকnt পেথর মেধয্ মাnষ- ভুল 
কেরন,  খামকা আর- কাuেক িদেয় বেসন- -  হয়েতা- বা 
েতামােদর ঐ রিব ঠাkরেক।” 

লাবণয্ েহেস বলেল,  “রিব ঠাkরেক যারা ভােলাবােস তারাo 
েতামার মেতা eত বার বার কের তাঁেক sরণ কের না।” 

“বnা,  আজ আিম বেড়া েবিশ বকিছ,  না? আমার মেধয্ 
বkিনর মn sন েনেমেছ। oেয়দার- িরেপাটর্ যিদ রাখ েতা 
েদখেব,  eক- eক িদেন কত iিঞ্চ পাগলািম তার িঠকানা েনi। 
কলকাতায় যিদ থাকতুম েতামােক িনেয় টায়ার ফাটােত ফাটােত 
েমাটের কের eেকবাের েমারাদাবােদ িদতুম েদৗড়। যিদ িজjাসা 
করেত েমারাদাবােদ েকন তার েকােনাi কারণ েদখােত পারতুম 
না। বান যখন আেস তখন েস বেক,  েছােট,  সময়টােক হাসেত 
হাসেত েফনার মেতা ভািসেয় িনেয় যায়।” 

eমন সময় ডািলেত ভের েযাগমায়া সূযর্মুখী ফুল আনেলন। 
বলেলন,  “মা লাবণয্,  ei ফুল িদেয় আজ তুিম oেক pণাম 
কেরা।” 
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eটা আর িকছু নয়,  eকটা an ােনর মেধয্ িদেয় pােণর 
িভতরকার িজিনসেক বাiের শরীর েদবার েমেয়িল েচ া। েদহেক 
বািনেয় েতালবার আকাঙkা oেদর রেk মাংেস। 

আজ েকােনা- eক সমেয় aিমত লাবণয্েক কােন কােন বলেল,  
“বnা,  eকিট আংিট েতামােক পরােত চাi।” 

লাবণয্ বলেল,  “কী দরকার িমতা।” 

“তুিম েয আমােক েতামার ei হাতখািন িদেয়ছ েস কতখািন 
েদoয়া তা েভেব েশষ করেত পাির েন। কিবরা িpয়ার মুখ িনেয়i 
যত কথা কেয়েছ। িকnt হােতর মেধয্ pােণর কত iশারা! 
ভােলাবাসার যত- িকছু আদর,  যত- িকছু েসবা,  hদেয়র যত 
দরদ,  যত aিনবর্চনীয় ভাষা,  সব েয ঐ হােত। আংিট েতামার 
আঙুলিটেক জিড়েয় থাকেব আমার মুেখর েছােটা eকিট কথার 
মেতা। েস কথািট শুধু ei,  “েপেয়িছ।'  আমার ei কথািট 
েসানার ভাষায় মািনেকর ভাষায় েতামার হােত েথেক যাক- না।” 

লাবণয্ বলেল,  “আচ্ছা,  তাi থাk ।” 

“কলকাতা েথেক আনেত েদব,  বেলা েকাn  পাথর তুিম 
ভােলাবাস।” 

“আিম েকােনা পাথর চাi েন,  eকিটমাt মুেkা থাকেলi 
হেব।” 
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“আচ্ছা,  েসi ভােলা। আিমo মুেkা ভােলাবািস।” 
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১১ 

িমলন- তtt 
িঠক হেয় েগল,  আগামী aঘর্ান মােস eেদর িবেয়। েযাগমায়া 
কলকাতায় িগেয় সমs আেয়াজন করেবন। 

লাবণয্ aিমতেক বলেল,  “েতামার কলকাতায় েফরবার িদন 
aেনককাল হল েপিরেয় েগেছ। aিনি েতর মেধয্ বাঁধা পেড় 
েতামার িদন েকেট যািচ্ছল। eখন ছুিট। িনঃসংশেয় চেল যাo। 
িবেয়র আেগ আমােদর আর েদখা হেব না।” 

“eমন কড়া শাসন েকন।” 

“েসিদন েয সহজ আনেnর কথা বেলিছেল তােক সহজ রাখবার 
জেn।” 

“eটা eেকবাের গভীর jােনর কথা। েসিদন েতামােক কিব বেল 
সেnহ কেরিছলুম,  আজ সেnহ করিছ িফলজফার বেল। 
চমৎকার বেলছ। সহজেক সহজ রাখেত হেল শk হেত হয়। 
ছnেক সহজ করেত চাo েতা যিতেক িঠক জায়গায় কেষ আঁটেত 
হেব। েলাভ েবিশ,  তাi জীবেনর কােবয্ েকাথাo যিত িদেত মন 
সের না,  ছn েভেঙ িগেয় জীবনটা হয় গীতহীন বnন। আচ্ছা,  
কালi চেল যাব,  eেকবাের হঠাৎ,  ei ভরা িদনgেলার 



রবীndনাথ ঠাkর 

bdnews24.com   121 |   েশেষর কিবতা 

 
 

মাঝখােন। মেন হেব েযন েমঘনাদবধ কােবয্র েসi চমেক 
েথেম- যাoয়া লাiনটা- -  

                         চিল যেব েগলা যমপুের 
                         aকােল! 
 

িশলঙ েথেক আিমi নাহয় চললুম,  িকnt পাঁিজ েথেক aঘর্ান মাস 
েতা ফs  কের পালােব না। কলকাতায় িগেয় কী করব জান।” 

“কী করেব।” 

“মািসমা যতkণ করেবন িবেয়র িদেনর বয্বsা ততkণ আমােক 
করেত হেব তার পেরর িদনgেলার আেয়াজন। েলােক ভুেল যায়,  
দাmতয্টা eকটা আটর্,  pিতিদন oেক নূতন কের সৃি  করা 
চাi। মেন আেছ বnা,  রঘুবংেশ aজ- মহারাজা indমতীর কী 
বণর্না কেরিছেলন।” 

লাবণয্ বলেল,  “িpয়িশষয্া লিলেত কলািবেধৗ।” 

aিমত বলেল,  “েসi লিলত কলািবিধটা দাmেতয্রi। 
aিধকাংশ ববর্র িবেয়টােকi মেন কের িমলন,  েসiজেn তার 
পর েথেক িমলনটােক eত aবেহলা।” 

“িমলেনর আটর্ েতামার মেন িকরকম আেছ বুিঝেয় দাo। যিদ 
আমােক িশষয্া করেত চাo আজi তার pথম পাঠ শুr েহাক।” 
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“আচ্ছা,  তেব েশােনা। iচ্ছাকৃত বাধা িদেয়i কিব ছেnর সৃি  
কের। িমলনেকo snর করেত হয় iচ্ছাকৃত বাধায়। চাiেলi 
পাoয়া যায়,  দামী িজিনসেক eত সsা করা িনেজেকi ঠকােনা। 
েকননা,  শk কের দাম েদoয়ার আনnটা বেড়া কম নয়।” 

“দােমর িহসাবটা শুিন।” 

“েরােসা,  তার আেগ আমার মেন েয ছিবটা আেছ বিল। গঙ্গার 
ধার,  বাগানটা ডায়মNহাবর্ােরর ঐ িদকটােত। েছােটা eকিট 
sীম লঞ্্চ  কের ঘNা- dেয়েকর মেধয্ কলকাতায় যাতায়াত করা 
যায়।” 

“আবার কলকাতায় কী দরকার পড়ল।” 

“eখন েকােনা দরকার েনi,  েস কথা জান। যাi বেট বার-
লাiেbিরেত,  বয্বসা কির েন,  দাবা েখিল। aয্াটিনর্রা বুেঝ 
িনেয়েছ,  কােজ গরজ েনi তাi মন েনi। েকােনা আপেসর 
মকdমা হেল তার bীফ আমােক েদয়,  তার েবিশ আর িকছুi 
েদয় না। িকnt িবেয়র পেরi েদিখেয় েদব কাজ কােক বেল- -
জীিবকার দরকাের নয়,  জীবেনর দরকাের। আেমর 
মাঝখানটােত থােক আঁিঠ,  েসটা িমি o নয়,  নরমo নয়,  
খাদয্o নয়;  িকnt ঐ শkটাi সমs আেমর আ য়,  ঐেটেতi 
েস আকার পায়। কলকাতার পাথুের আঁিঠটােক িকেসর জn 
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দরকার বুেঝছ েতা? মধুেরর মাঝখােন eকটা কিঠনেক রাখবার 
জেn।” 

“বুেঝিছ। তা হেল দরকার েতা আমারo আেছ। আমােকo 
কলকাতায় েযেত হেব- - দশটা- পাচঁটা।” 

“েদাষ কী। িকnt পাড়া- েবড়ােত নয়,  কাজ করেত।” 

“িকেসর কাজ,  বেলা। িবনা মাiেনয়?” 

“না না িবনা মাiেনর কাজ কাজo নয়,  ছুিটo নয়,  বােরা-
আনা ফাঁিক। iেচ্ছ করেলi তুিম েমেয়- কেলেজ েpােফসাির 
িনেত পারেব।” 

“আচ্ছা,  iেচ্ছ করব। তার পর?” 

“s  েদখেত পািচ্ছ- - গঙ্গার ধার;  পািড়র নীেচ- তলা েথেক 
uেঠেছ ঝুির- নামা aিত- পুেরােনা বটগাছ। ধনপিত যখন গঙ্গা 
েবেয় িসংহেল যািচ্ছল তখন হয়েতা ei বটগােছ েনৗকা েবঁেধ 
গাছতলায় রাnা চিড়েয়িছল। oরi দিkণ- ধাের ছয্াৎলা- পড়া 
বাঁধােনা ঘাট,  aেনকখািন ফাটল- ধরা,  িকছু িকছু বেস-
যাoয়া। েসi ঘােট সবুেজ- সাদায় রঙকরা আমােদর িছp িছেপ 
েনৗেকাখািন। তারi নীল িনশােন সাদা akের নাম েলখা। কী 
নাম,  বেল দাo তুিম। 

“বলব? িমতািল?” 
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“িঠক নামিট হেয়েছ- - িমতািল। আিম েভেবিছলুম সাগরী,  মেন 
eকটু গবর্o হেয়িছল। িকnt েতামার কােছ হার মানেত হল। 
বাগােনর মাঝখান িদেয় সr eকিট খািড় চেল েগেছ,  গঙ্গার 
hৎsnন বেয়। তার o পাের েতামার বািড়,  e পাের আমার।” 

“েরাজi িক সাঁতার িদেয় পার হেব,  আর জানলায় আমার 
আেলা jািলেয় রাখব।” 

“েদব সাঁতার মেন মেন,  eকটা কােঠর সাঁেকার uপর িদেয়। 
েতামার বািড়িটর নাম মানসী;  আমার বািড়র eকটা নাম 
েতামােক িদেত হেব।” 

“দীপক।” 

“িঠক নামিট হেয়েছ। নােমর uপযুk eকিট দীপ আমার বািড়র 
চুেড়ায় বিসেয় েদব। িমলেনর সেnেবলায় তােত jলেব লাল 
আেলা,  আর িবেচ্ছেদর রােত নীল। কলকাতা েথেক িফের eেস 
েরাজ েতামার কাছ েথেক eকিট িচিঠ আশা করব। eমন হoয়া 
চাi- - েস িচিঠ েপেতo পাির,  না েপেতo পাির। সেn আটটার 
মেধয্ যিদ না পাi তেব হতিবিধেক aিভসmাত িদেয় বাr TাN্  
রােসেলর লিজক পড়বার েচ া করব। আমােদর িনয়ম হেচ্ছ,  
aনাহূত েতামার বািড়েত েকােনামেতi েযেত পারব না।” 

“আর েতামার বািড়েত আিম?” 
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“িঠক eক িনয়ম হেলi ভােলা হয়,  িকnt মােঝ মােঝ িনয়েমর 
বয্িতkম হেল েসটা aসh হেব না।” 

“িনয়েমর বয্িতkমটাi যিদ িনয়ম না হেয় oেঠ তা হেল েতামার 
বািড়টার দশা কী হেব েভেব েদেখ বরঞ্চ আিম বুr কা পের যাব।” 

“তা েহাক,  িকnt আমার িনমntণ- িচিঠ চাi। েস িচিঠেত আর-
িকছু থাকবার দরকার েনi,  েকবল েকােনা- eকটা কিবতা 
েথেক dিট- চারিট লাiন মাt।” 

“আর আমার িনমntণ বুিঝ বn? আিম eকঘের?” 

“েতামার িনমntণ মােস eকিদন,  পূিণর্মার রােত- - েচাdটা 
িতিথর খNতা েযিদন চরম পূণর্ হেয় uঠেব।” 

“eiবার েতামার িpয়িশষয্ােক eকিট িচিঠর নমুনা দাo।” 

“আচ্ছা েবশ।” পেকট েথেক eকটা েনাট- বi েবর কের তার 
পাতা িছঁেড় িলখেল- -  

           “Blow gently over my garden 

                     Wind of the southern sea 

           In the hour my love cometh 

                     And calleth me। 

 

           চুিময়া েযo তুিম 
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           আমার বনভূিম 
                 দিখন- সাগেরর সমীরণ,  
           েয শুভখেন মম 
           আিসেব িpয়তম,  
                 ডািকেব নাম ধের aকারণ।” 
 

লাবণয্ কাগজখানা িফিরেয় িদেল না। 

aিমত বলেল,  “eবাের েতামার িচিঠর নমুনা দাo,  েদিখ,  
েতামার িশkা কতদূর eেগাল।” 

লাবণয্ eকটা টুকেরা কাগেজ িলখেত যািচ্ছল। aিমত বলেল,  
“না,  আমার ei েনাট- বiেয় েলেখা।” 

লাবণয্ িলেখ িদেল- -  

         “িমতা,  tমিস মম জীবনং,  tমিস মম ভূষণং,  
                   tমিস মম ভবজলিধরtm ।” 
 

aিমত বiটা পেকেট পুের বলেল,  “আ যর্ ei,  আিম িলেখিছ 
েমেয়র মুেখর কথা,  তুিম িলেখছ পুrেষর। িকছুi aসংগত হয় 
িন,  িশমুলকাঠi েহাক আর বkলকাঠi েহাক,  যখন jেল 
তখন আgেনর েচহারাটা eকi।” 
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লাবণয্ বলেল,  “িনমntণ েতা করা েগল,  তার পের?” 

aিমত বলেল,  “সnয্াতারা uেঠেছ,  েজায়ার eেসেছ গঙ্গায়,  
হাoয়া uঠল িঝr িঝr  কের ঝাuগাছgেলার সার েবেয়,  বুেড়া 
বটগাছটার িশকেড় িশকেড় uঠল েsােতর ছl ছলািন। েতামার 
বািড়র িপছেন পdিদিঘ,  েসiখােন িখড়িকর িনজর্ন ঘােট গা 
ধুেয় চুল েবঁেধছ। েতামার eক- eকিদন eক- eক রেঙর 
কাপড়,  ভাবেত ভাবেত যাব আজেক সেnেবলার রঙটা কী। 
িমলেনর জায়গারo িঠক েনi,  েকােনািদন শান- বাঁধােনা 
চাঁপাতলায়,  েকােনািদন বািড়র ছােত,  েকােনািদন গঙ্গার 
ধােরর চাতােল। আিম গঙ্গায় sান েসের সাদা মলমেলর ধুিত আর 
চাদর পরব,  পােয় থাকেব হািতর- দাঁেত- কাজ- করা খড়ম। 
িগেয় েদখব,  গালেচ িবিছেয় বেসছ,  সামেন rেপার 
েরকািবেত েমাটা েগােড় মালা,  চnেনর বািটেত চnন,  eক 
েকােণ jলেছ ধূপ। পুেজার সময় anত d মােসর জেn dজেন 
েবড়ােত েবেরাব। িকnt dজেন d জায়গায়। তুিম যিদ যাo 
পবর্েত,  আিম যাব সমুেd।- - ei েতা আমার দাmতয্ 
ৈdরােজয্র িনয়মাবলী েতামার কােছ দািখল করা েগল। eখন 
েতামার কী মত।” 

“েমেন িনেত রািজ আিছ।” 

“েমেন েনoয়া আর মেন েনoয়া,  ei diেয় েয তফাত আেছ 
বnা।” 
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“েতামার যােত pেয়াজন আমার তােত pেয়াজন না- o যিদ থােক 
তবু আপিt করব না।” 

“pেয়াজন েনi েতামার?” 

“না,  েনi। তুিম আমার যতi কােছ থাক তবু আমার েথেক তুিম 
aেনক দূের। েকােনা িনয়ম িদেয় েসi দূরtটুk বজায় রাখা 
আমার পেk বাhলয্। িকnt আিম জািন,  আমার মেধয্ eমন 
িকছুi েনi যা েতামার কােছর দৃি েক িবনা লjায় সiেত 
পারেব;  েসiজেn দাmেতয্ di পাের di মহল কের েদoয়া 
আমার পেk িনরাপদ।” 

aিমত েচৗিক েথেক uেঠ দাঁিড়েয় বলেল,  “েতামার কােছ আিম 
হার মানেত পারব না বnা,  যাক েগ আমার বাগানটা। 
কলকাতার বাiের eক পা নড়ব না। িনরঞ্জনেদর আিপেস 
uপেরর তলায় পঁচাtর টাকা িদেয় eকটা ঘর ভাড়া েনব। 
েসiখােন থাকেব তুিম,  আর থাকব আিম। িচদাকােশ কােছ 
দূের েভদ েনi। সােড়- িতন হাত চoড়া িবছানায় বাঁ পােশ 
েতামার মহল মানসী,  ডান পােশ আমার মহল দীপক। ঘেরর 
পুব- েদoয়ােল eকখানা আয়নাoয়ালা েদরাজ,  তােতi 
েতামারo মুখ েদখা আর আমারo। পি ম িদেক থাকেব বiেয়র 
আমলাির,  িপঠ িদেয় েসটা েরাd dর েঠকােব আর সামেনর িদেক 
েসটােত থাকেব dিট পাঠেকর eকিটমাt সাr kয্েলিটং লাiেbির। 
ঘেরর utর িদকটােত eকখািন েসাফা,  তারi বাঁ পােশ eকটু 
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জায়গা খািল েরেখ আিম বসব eক pােn,  েতামার কাপেড়র 
আl নার আড়ােল তুিম দাঁড়ােব,  d হাত তফােত িনমntেণর 
িচিঠখানা uপেরর িদেক তুেল ধরব কিmত হেs,  তােত েলখা 
থাকেব- -  

               ছােদর uপের বিহেয়া নীরেব 
               oেগা দিkণ- হাoয়া 
               েpয়সীর সােথ েয িনেমেষ হেব 
               চাির চkুেত চাoয়া। 
 

eটা িক খারাপ েশানােচ্ছ বnা।” 

“িকচ্ছ ুনা িমতা। িকnt eটা সংgহ হল েকাথা েথেক।” 

“আমার বnু নীলমাধেবর খাতা েথেক। তার ভাবী বধূ তখন 
aিনি ত িছল। তােক uেdশ কের ঐ iংেরিজ কিবতাটােক 
কলকাতাi ছাঁেচ ঢালাi কেরিছল,  আিমo সেঙ্গ েযাগ 
িদেয়িদলুম। iকনিমসk েস eম. e. পাস কের পেনেরা হাজার 
টাকা নগদ পণ আর আিশ ভির গয়না- সেমত নববধূেক েলাকটা 
ঘের আনেল,  চার চেk চাoয়াo হল,  দিkেণ বাতাসo বয়,  
িকnt ঐ কিবতাটােক আর বয্বহার করেত পারেল না। eখন তার 
aপর শিরকেক কাবয্িটর সবর্st সমপর্ণ করেত বাধেব না।” 
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েতামারo ছােত দিkেন বাতাস বiেব,  িকnt েতামার নববধূ িক 
িচরিদনi নববধূ থাকেব।” 

েটিবেল pবল চাপড় িদেত িদেত uৈচ্চঃsের aিমত বলেল,  
“থাকেব,  থাকেব থাকেব।” 

েযাগমায়া পােশর ঘর েথেক তাড়াতািড় eেস িজjাসা করেলন,  
“কী থাকেব aিমত। আমার েটিবলটা েবাধ হেচ্ছ থাকেব না।” 

“জগেত যা- িকছু েটকসi সবi থাকেব। সংসাের নববধূ dলর্ভ,  
িকnt লােখর মেধয্ eকিট যিদ ৈদবাৎ পাoয়া যায়,  েস িচরিদনi 
থাকেব নববধূ।” 

“eকটা দৃ াn েদখাo েদিখ।” 

“eকিদন সময় আসেব,  েদখাব।” 

“েবাধ হেচ্ছ তার িকছু েদির আেছ,  ততkণ েখেত চেলা।” 
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১২ 

েশষ সnয্া 
আহার েশষ হেল aিমত বলেল,  “কাল কলকাতায় যািচ্ছ 
মািসমা। আমার আtীয়sজন সবাi সেnহ করেছ আিম খািসয়া 
হেয় েগিছ। 

“আtীয়sজেনরা িক জােন,  কথায় কথায় েতামার eত বদল 
সmব।” 

“খুব জােন। নiেল আtীয়sজন িকেসর। তাi বেল কথায় কথায় 
নয়,  আর খািসয়া হoয়া নয়। েয বদল আজ আমার হল e িক 
জাত- বদল। e েয যুগ- বদল! তার মাঝখােন eকটা কlাn। 
pজাপিত েজেগ uেঠেছন আমার মেধয্ eক নূতন সৃি েত। 
মািসমা,  anমিত দাo,  লাবণয্েক িনেয় আজ eকবার েবিড়েয় 
আিস। যাবার আেগ িশলঙ পাহাড়েক আমােদর যুগল pণাম 
জািনেয় েযেত চাi।” 

েযাগমায়া সmিত িদেলন। িকছুদূের েযেত েযেত dজেনর হাত 
িমেল েগল,  oরা কােছ কােছ eল েঘেঁষ। িনজর্ন পেথর ধাের 
নীেচর িদেক চেলেছ ঘন বন। েসi বেনর eকটা জায়গায় পেড়েছ 
ফাঁক,  আকাশ েসখােন পাহােড়র নজরবিn েথেক eকটুখািন 
ছুিট েপেয়েছ;  তার aঞ্জিল ভিরেয় িনেয়েছ asসূেযর্র েশষ 



রবীndনাথ ঠাkর 

bdnews24.com   132 |   েশেষর কিবতা 

 
 

আভায়। েসiখােন পি েমর িদেক মুখ কের dজেন দাঁড়াল। 
aিমত লাবণয্র মাথা বুেক েটেন িনেয় তার মুখিট uপের তুেল 
ধরেল। লাবণয্র েচাখ aেধর্ক েবাজা,  েকাণ িদেয় জল গিড়েয় 
পড়েছ। আকােশ েসানার রেঙর uপর চুিন- গলােনা পাnা-
গলােনা আেলার আভাসgিল িমিলেয় িমিলেয় যােচ্ছ;  মােঝ 
মােঝ পাতলা েমেঘর ফােঁক ফাঁেক sগভীর িনমর্ল নীল,  মেন হয় 
তার িভতর িদেয়,  েযখােন েদহ েনi শুধু আনn আেছ েসi 
aমতর্জগেতর aবয্k ধব্িন আসেছ। ধীের ধীের anকার হল 
ঘন। েসi েখালা আকাশটুk,  রািtেবলায় ফুেলর মেতা,  নানা 
রেঙর পাপিড়gিল বn কের িদেল। 

aিমতর বুেকর কাছ েথেক লাবণয্ মৃdsের বলেল,  “চেলা 
eবার।” েকমন তার মেন হল,  eiখােন েশষ করা ভােলা। 

aিমত েসটা বুঝেল,  িকছু বলেল না। লাবণয্র মুখ বুেকর uপর 
eকবার েচেপ ধের েফরবার পেথ খুব ধীের ধীের চলল। 

বলেল,  “কাল সকােলi আমােক ছাড়েত হেব। তার আেগ আর 
েদখা করেত আসব না।” 

“েকন আসেব না।” 

“আজ িঠক জায়গায় আমােদর িশলঙ পাহােড়র aধয্ায়িট eেস 
থামল- - iিত pথমঃ সগর্ঃ,  আমােদর সেয়- বেয় sগর্।” 
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লাবণয্ িকছু বলেল না,  aিমতর হাত ধের চলল। বুেকর িভতর 
আনn,  আর তারi সেঙ্গ সেঙ্গ eকটা কাnা sb হেয় আেছ। 
মেন হল,  জীবেন েকােনািদন eমন িনিবড় কের aভাবনীয়েক 
eত কােছ পাoয়া যােব না। পরম kেণ শুভদৃি  হল,  eর পের 
আর িক বাসরঘর আেছ। রiল েকবল িমলন আর িবদায় eকt 
িমিশেয় eকিট েশষ pণাম। ভাির iেচ্ছ করেত লাগল aিমতেক 
eখনi pণামিট কের;  বেল,  তুিম আমােক ধn কেরছ। িকnt 
েস আর হল না। 

বাসার কাছাকািছ আসেতi aিমত বলেল,  “বnা,  আজ 
েতামার েশষ কথািট eকিট কিবতায় বেলা,  তা হেল েসটা মেন 
কের িনেয় যাoয়া সহজ হেব। েতামার িনেজর যা মেন আেছ 
eমন eকটা- িকছু আমােক শুিনেয় দাo।” 

লাবণয্ eকটুখািন েভেব আবৃিt করেল- -  

                 “েতামাের িদi িন sখ,  মুিkর ৈনেবদয্ েগn রািখ 
                 রজনীর শু  aবসােন। িকছু আর নাi বািক,  
                 নাiেকা pাথর্না,  নাi pিত মুহূেতর্র ৈদnরািশ,  
                 নাi aিভমান,  নাi দীন কাnা,  নাi গবর্- হািস,  
                 নাi িপছু িফের েদখা। শুধু েস মুিkর ডািলখািন 
                 ভিরয়া িদলাম আিজ আমার মহৎ মৃতুয্ আিন।” 
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“বnা,  বেড়া anায় করেল। আজেকর িদেন েতামার মুেখ 
বলবার কথা e নয়,  িকছুেতi নয়। েকন eটা েতামার মেন 
eল। েতামার e কিবতা eখনi িফিরেয় নাo।” 

“ভয় িকেসর িমতা। ei আgেন- েপাড়া েpম,  e sেখর দািব 
কের না,  e িনেজ মুk বেলi মুিk েদয়,  eর িপছেন kািn 
আেস না,  mানতা আেস না- - eর েচেয় আর িকছু িক েদবার 
আেছ।” 

“িকnt আিম জানেত চাi,  e কিবতা তুিম েপেল েকাথায়।” 

“রিব ঠাkেরর।” 

“তার েতা েকােনা বiেয় eটা েদিখ িন।” 

“বiেয় েবেরায় িন।” 

“তেব েপেল কী কের।” 

“eকিট েছেল িছল,  েস আমার বাবােক gr বেল ভিk করত। 
বাবা িদেয়িছেলন তােক তার jােনর খাদয্,  e িদেক তার 
hদয়িটo িছল তাপস। সময় েপেলi েস েযত রিব ঠাkেরর 
কােছ,  তাঁর খাতা েথেক মুি িভkা কের আনত।” 

“আর িনেয় eেস েতামার পােয় িদত।” 
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“েস সাহস তার িছল না। েকাথাo েরেখ িদত,  যিদ আমার 
দৃি েত পেড়,  যিদ আিম তুেল িনi।” 

“তােক দয়া কেরছ?” 

“করবার aবকাশ হল না। মেন মেন pাথর্না কির, ঈশব্র েযন 
তােক দয়া কেরন।” 

“েয কিবতািট আজ তুিম পড়েল,  েবশ বুঝেত পারিছ,  eটা 
েসi হতভাগারi মেনর কথা।” 

“হাঁ,  তারi কথা বiিক।” 

“তেব েতামার েকন আজ oটা মেন পড়ল।” 

“েকমন কের বলব। ঐ কিবতািটর সেঙ্গ আর- eক টুকেরা কিবতা 
িছল,  েসটাo আজ আমার েকন মেন পড়েছ িঠক বলেত পাির 
েন- -  

                 snর,  তুিম চkু ভিরয়া 
                           eেনছ  arজল। 
                 eেনছ েতামার বেk ধিরয়া 
                          dঃসহ েহামানল। 
                 dঃখ েয তার ujjল হেয় uেঠ,  
                 মুg pােণর আেবশ- বn টুেট। 
                 e তােপ শব্িসয়া uেঠ িবকিশয়া 
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                            িবেচ্ছদশতদল।” 
 

aিমত লাবণয্র হাত েচেপ ধের বলেল,  “বnা,  েস েছেলটা 
আজ আমােদর মাঝখােন েকন eেস পড়ল। ঈষর্া করেত আিম 
ঘৃণা কির,  e আমার ঈষর্া নয়। িকnt েকমন eকটা ভয় আসেছ 
মেন। বেলা,  তার েদoয়া ঐ কিবতাgেলা আজi েকন েতামার 
eমন কের মেন পেড় েগল।” 

“eকিদন েস যখন আমােদর বািড় েথেক িবদায় িনেয় চেল েগল 
তার পের েযখােন বেস েস িলখত েসi েডেs ei কিবতাdিট 
েপেয়িছ। eর সেঙ্গ রিব ঠাkেরর আেরা aেনক apকািশত 
কিবতা,  pায় eক খাতা ভরা। আজ েতামার কাছ েথেক িবদায় 
িনিচ্ছ,  হয়েতা েসiজেni িবদােয়র কিবতা মেন হল।” 

“েস িবদায় আর e িবদায় িক eকi।” 

“েকমন কের বলব। িকnt e তেকর্র েতা েকােনা দরকার েনi। েয 
কিবতা আমার ভােলা েলেগেছ তাi েতামােক শুিনেয়িছ,  হয়েতা 
e ছাড়া আর েকােনা কারণ eর মেধয্ েনi।” 

“বnা,  রিব ঠাkেরর েলখা যতkণ না েলােক eেকবাের ভুেল 
যােব ততkণ oর ভােলা েলখা সতয্ কের ফুেট uঠেব না। 
েসiজেn oর কিবতা আিম বয্বহারi কির েন। দেলর েলােকর 
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ভােলা- লাগাটা kয়াশার মেতা,  যা আকােশর uপর িভেজ হাত 
লািগেয় তার আেলাটােক ময়লা কের েফেল।” 

“েদেখা িমতা,  েমেয়েদর ভােলা- লাগা তার আদেরর িজিনসেক 
আপন anরমহেল eকলা িনেজরi কের রােখ,  িভেড়র 
েলােকর েকােনা খবরi রােখ না। েস যত দাম িদেত পাের সব 
িদেয় েফেল,  an পাঁচজেনর সেঙ্গ িমিলেয় বাজার যাচাi করেত 
তার মন েনi।” 

“তা হেল আমারo আশা আেছ বnা। আমার বাজার- দেরর েছাT 
eকটা ছাপ লুিকেয় েফেল েতামার আপন দেরর মs eকটা মাকর্া 
িনেয় বুক ফুিলেয় েবড়াব।” 

“আমােদর বািড় কােছ eেস পড়ল,  িমতা। eবার েতামার মুেখ 
েতামার পথ- েশেষর কিবতাটা শুেন িনi।” 

“রাগ েকােরা না বnা,  আিম িকnt রিব ঠাkেরর কিবতা 
আoড়ােত পারব না।” 

“রাগ করেবা েকন।” 

“আিম eকিট েলখকেক আিব ার কেরিছ,  তার sাiল- - ” 

“তার কথা েতামার কােছ বরাবরi শুনেত পাi। কলকাতায় িলেখ 
িদেয়িছ,  তার বi পািঠেয় েদবার জn।” 
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“সবর্নাশ! তার বi! েস েলাকটার an aেনক েদাষ আেছ,  িকnt 
কখেনা বi ছাপেত েদয় না। তার পিরচয় আমার কাছ েথেকi 
েতামােক kেম kেম েপেত হেব। নiেল হয়েতা- - ” 

“ভয় েকােরা না িমতা,  তুিম তােক েযভােব েবাঝ আিমo তােক 
েসiভােবi বুেঝ েনব,  eমন ভরসা আমার আেছ। আমারi 
িজত থাকেব।” 

“েকন।” 

“আমার ভােলা লাগায় যা পাi েসo আমার,  আর েতামার 
ভােলা লাগায় যা পাব েসo আমার হেব। আমার েনবার aঞ্জিল 
হেব dজেনর মনেক িমিলেয়। কলকাতায় েতামার েছােটা ঘেরর 
বiেয়র আলমািরেত eক েশl েফi di কিবর কিবতা ধরােত 
পারব। eখন েতামার কিবতািট বেলা।” 

“আর বলেত iেচ্ছ করেছ না। মাঝখােন বD েডা কতকgেলা 
তকর্িবতকর্ হেয় হাoয়াটা খারাপ হেয় েগল।” 

“িকচ্ছ ুখারাপ হয় িন,  হাoয়া িঠক আেছ।” 

aিমত তার কপােলর চুলgেলা কপােলর েথেক uপেরর িদেক 
তুেল িদেয় খুব দরেদর sর লািগেয় পেড় েগল- -  

                 “snরী তুিম শুকতারা 
                       sদূর ৈশলিশখরােn,  
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                 শবর্রী যেব হেব সারা 
                       দশর্ন িদেয়া িদk ােn। 
 

বুেঝছ বnা,  চাঁদ ডাক িদেয়েছ শুকতারােক,  েস আপনার 
রাত- েপাহাবার সিঙ্গনীেক চায়। িনেজর রাতটার ' পের oর 
িবতৃ া হেয় েগেছ। 

                     ধরা েযথা amের েমেশ 
                          আিম আেধা- জাgত চnd। 
                     আঁধােরর বেkর ' পের 
                          আেধক আেলাক- েরখা- রn। 
 

oর ei আধখানা জাগা,  ঐ al eকটুখািন আেলা আঁধারটােক 
সামাn খািনকটা আঁচেড় িদেয়েছ। ei হল oর েখদ। ei 
slতার জােল oেক জিড়েয় েফেলেছ,  েসiেট িছঁেড় েফলবার 
জেn o েযন সমs রািt ঘুেমােত ঘুেমােত gমের uঠেছ। কী 
আiিডয়া! gাN! 

                     আমার আসন রােখ েপেত 
                          িনdাগহন মহাশূn। 
                     তntী বাজাi sপেনেত 
                          তndা ঈষৎ কির kুN। 



রবীndনাথ ঠাkর 

bdnews24.com   140 |   েশেষর কিবতা 

 
 

 

িকnt eমন হালকা কের বাঁচার েবাঝাটা েয বD েডা েবিশ;  েয 
নদীর জল মেরেছ তার মnর েsােতর kািnেত জঞ্জাল জেম,  েয 
sl েস িনেজেক বiেত িগেয় িk  হয়। তাi o বলেছ- -  

                     মnচরেণ চিল পাের,  
                          যাtা হেয়েছ েমার সাঙ্গ। 
                     sর েথেম আেস বাের বাের,  
                          kািnেত আিম aবশাঙ্গ। 
 

িকnt ei kািnেতi িক oর েশষ। oর িঢেল তােরর বীণােক নতুন 
কের বাঁধবার আশা o েপেয়েছ,  িদগেnর o পাের কার পােয়র 
শb o েযন শুনল- -  

                     snরী oেগা শুকতারা,  
                          রািt না েযেত eেসা তূণর্ 
                     sেp েয বাণী হল হারা 
                          জাগরেণ কেরা তাের পূণর্। 
 

udােরর আশা আেছ,  কােন আসেছ জাgত িবেশব্র িবপুল 
কলরব,  েসi মহাপেথর দূতী তার pদীপ হােত কের eল বেল-
-  
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                     িনশীেথর তল হেত তুিল 
                          লেহা তাের pভােতর জn। 
                     আঁধাের িনেজের িছল ভুিল,  
                          আেলােক তাহাের কেরা ধn। 
                     েযখােন sিp হল লীনা,  
                          েযথা িবেশব্র মহামnd,  
                     aিপর্n েসথা েমার বীণা 
                          আিম আেধা- জাgত চnd। 
 

ei হতভাগা চাঁদটা েতা আিম। কাল সকালেবলা চেল যাব। িকnt 
চেল যাoয়ােক েতা শূn রাখেত চাi েন। তার uপের আিবভর্াব 
হেব snরী শুকতারার,  জাগরেণর গান িনেয়। anকার জীবেনর 
sেp eতিদন যা as  িছল,  snরী শুকতারা তােক pভােতর 
মেধয্ সmূণর্ কের েদেব। eর মেধয্ eকটা আশার েজার আেছ,  
ভাবী pতুয্েষর eকটা ujjল েগৗরব আেছ েতামার ঐ রিব 
ঠাkেরর কিবতার মেতা িমiেয়- পড়া হাল- ছাড়া িবলাপ নয়।” 

“রাগ কর েকন িমতা। রিব ঠাkর যা পাের তার েবিশ েস পাের 
না,  e কথা বারবার বেল লাভ কী।” 

“েতামরা সবাi িমেল তােক িনেয় বেড়া েবিশ- - ” 
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“o কথা েবােলা না িমতা। আমার ভােলা- লাগা আমারi,  তােত 
যিদ আর- কােরা সেঙ্গ আমার িমল হয় বা েতামার সেঙ্গ িমল না 
হয়,  েসটােত িক আমার েদাষ। নাহয় কথা রiল,  েতামার েসi 
পঁচাtর টাকার বাসায় eকিদন আমার যিদ জায়গা হয় তা হেল 
েতামার কিবর েলখা আমােক শুিনেয়া,  আমার কিবর েলখা 
েতামােক েশানাব না।” 

“কথাটা anায় হল েয। পরsর পরsেরর জুলুম ঘাড় েপেত 
বহন করেব,  eiজেni েতা িববাহ।” 

“rিচর জুলুম েতামার িকছুেতi সiেব না। rিচর েভােজ েতামরা 
িনমিntত ছাড়া কাuেক ঘের ঢুকেত দাo না,  আিম aিতিথেকo 
আদর কের বসাi।” 

“ভােলা করলুম না তকর্ তুেল। আমােদর eখানকার ei েশষ 
সেnেবলার sর িবগেড় েগল।” 

“eকটুo না। যা- িকছু বলবার আেছ সব s  কের বেলo েয 
sরটা খাঁিট থােক েসi আমােদর sর। তার মেধয্ kমার an 
েনi।” 

“আজ আমার মুেখর িবsাদ েঘাচােতi হেব। িকnt বাংলা কােবয্ 
হেব না। iংেরিজ কােবয্ আমার িবচারবুিd aেনকটা ঠাNা থােক। 
pথম েদেশ িফের eেস আিমo িকছুিদন েpােফসাির কেরিছলুম।” 
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লাবণয্ েহেস বলেল,  “আমােদর িবচারবুিd iংেরজ- বািড়র 
বুl ডেগর মেতা- -  ধুিতর েকাঁচাটা dলেছ েদখেলi েঘu েঘu 
কের oেঠ। ধুিতর মহেল েকাn টা ভd o তার িহেসব পায় না। 
বরঞ্চ খানসামার তকমা েদখেল েলজ নােড়।” 

“তা মানেতi হেব। পkপাত- িজিনসটা sাভািবক িজিনস নয়। 
aিধকাংশ sেলi oটা ফরমােশ ৈতির। iংেরিজ সািহেতয্ 
পkপাত কান- মলা েখেয় েখেয় েছেলেবলা েথেক aেভয্স হেয় 
েগেছ। েসi aেভয্েসর েজােরi eক পkেক মn বলেত েযমন 
সাহস হয় না,  an পkেক ভােলা বলেতo েতমিন সাহেসর 
aভাব ঘেট। থাk  েগ,  আজ িনবারণ চkবতর্ীo না,  আজ 
eেকবাের িনছক iংেরিজ কিবতা- - িবনা তজর্মায়।” 

“না না িমতা,  েতামার iংেরিজ থাk ,  েসটা বািড় িগেয় েটিবেল 
বেস হেব। আজ আমােদর ei সেnেবলাকার েশষ কিবতািট 
িনবারণ চkবতর্ীর হoয়াi চাi। আর- কােরা নয়।” 

aিমত uৎফুl হেয় বলেল,  “জয় িনবারণ চkবতর্ীর! eতিদেন 
েস হল aমর। বnা,  তােক আিম েতামার সভাকিব কের েদব। 
তুিম ছাড়া আর- কােরা dাের েস pসাদ েনেব না।” 

“তােত িক েস বরাবর সnt  থাকেব।” 

“না থােক েতা তােক কান মেল িবদায় কের েদব।” 
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“আচ্ছা,  কান- মলার কথা পের িsর করব;  eখন শুিনেয় 
দাo।” 

aিমত আবৃিt করেত লাগল- -  

                     “কত ৈধযর্ ধির 
                 িছেল কােছ িদবসশবর্রী। 
                     তব পদ- aঙ্কনgিলের 
                 কতবার িদেয় েগছ েমার ভাগয্পেথর ধূিলের। 
                       আজ যেব 
                 দূের েযেত হেব 
                     েতামাের কিরয়া যাব দান 
                       তব জয়গান। 
                 কতবার বয্থর্ আেয়াজেন 
                     e জীবেন 
                 েহামািg uেঠ িন jিল,  
                     শূেn েগেছ চিল 
                 হতাশব্াস ধূেমর kNলী। 
                 কতবার kিণেকর িশখা 
                       আঁিকয়ােছ kীণ িটকা 
                     িনে তন িনশীেথর ভােল। 
                 লুp হেয় েগেছ তাহা িচhহীন কােল। 
                     eবার েতামার আগমন 
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                          েহামhতাশন 
                              েjেলেছ েগৗরেব। 
                          যj েমার ধn হেব। 
                     আমার আhিত িদনেশেষ 
                 কিরলাম সমপর্ণ েতামার uেdেশ। 
                          লেহা e pণাম 
                     জীবেনর পূণর্পিরণাম। 
                              e pণিত' পের 
                          sশর্ রােখা েsহভের,  
                     েতামার ঐশব্যর্- মােঝ 
                       িসংহাসন েযথায় িবরােজ 
                          কিরেয়া আhান,  
                       েসথা e pণিত েমার পায় েযন sান।” 
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১৩ 

আশঙ্কা 
সকালেবলায় কােজ মন েদoয়া আজ লাবণয্র পেk কিঠন। েস 
েবড়ােতo যায় িন। aিমত বেলিছল,  িশলঙ েথেক যাবার আেগ 
আজ সকালেবলায় েস oেদর সেঙ্গ েদখা করেত চায় না,  েসi 
পণটােক রkা করবার ভার dজেনরi uপর। েকননা,  েয রাsায় 
o েবড়ােত যায় েসi রাsা িদেয়i aিমতেক েযেত হেব। মেন 
তাi েলাভ িছল যেথ । েসটােক কেষ দমন করেত হল। 
েযাগমায়া খবু সকােলi sান েসের তাঁর আিhেকর জেn িকছু 
ফুল েতােলন। িতিন েবেরাবার আেগi লাবণয্ েস জায়গাটা েথেক 
চেল eল য়ুকয্ািলp টাস- তলায়। হােত di- eকটা বi িছল,  
েবাধ হয় িনেজেক eবং anেদরেক েভালাবার জেn। তার পাতা 
েখালা;  িকnt েবলা যায়,  পাতা oলটােনা হয় না। মেনর মেধয্ 
েকবলi বলেছ,  জীবেনর মেহাৎসেবর িদন কাল েশষ হেয় 
েগল। আজ সকােল eক- eকবার েমঘেরৗেdর মেধয্ িদেয় 
ভাঙেনর দূত আকাশ েঝঁিটেয় েবড়ােচ্ছ। মেন দৃঢ় িবশব্াস েয,  
aিমত িচরপলাতক,  eকবার েস সের েগেল আর তার িঠকানা 
পাoয়া যায় না। রাsায় চলেত চলেত কখন েস গl শুr কের,  
তার পর রািt আেস,  পরিদন সকােল েদখা যায়,  গেlর 
গাঁথন িছn,  পিথক েগেছ চেল। লাবণয্ তাi ভাবিছল,  oর 
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গlটা eখন েথেক িচরিদেনর মেতা রiল বািক। আজ েসi 
aসমািpর mানতা সকােলর আেলায়,  aকাল- aবসােনর 
aবসাদ আdর্ হাoয়ার মেধয্। 

eখন সময়,  েবলা তখন ন' টা,  aিমত dm দাম- শেb ঘের 
ঢুেকi “মািসমা” মািসমা” কের ডাক িদেল। েযাগমায়া 
pাতঃসnয্া েসের ভাঁড়ােরর কােজ pবৃt। আজ তাঁরo মনটা 
পীিড়ত। aিমত তার কথায় হািসেত চাঞ্চেলয্ eতিদন তাঁর 
েsহাসk মনেক,  তাঁর ঘরেক ভের েরেখিছল। েস চেল েগেছ 
ei বয্থার েবাঝা িনেয় তাঁর সকালেবলাটা েযন বৃি িবndর ভাের 
সদয্ঃপাতী ফুেলর মেতা nেয় পড়েছ। তাঁর িবেচ্ছদকাতর 
ঘরকnার কােজ আজ িতিন লাবণয্েক ডােনন িন;  বুেঝিছেলন,  
আজ তার দরকার িছল eকলা থাকার,  েলােকর েচােখর 
আড়ােল। 

লাবণয্ তাড়াতািড় uেঠ দাঁড়াল,  েকােলর েথেক বi েগল পেড়,  
জানেতo পারেল না। e িদেক েযাগমায়া ভাঁড়ারঘর েথেক 
drতপেদ েবিরেয় eেস বলেলন,  “কী বাবা aিমত,  ভূিমকm 
নািক।” 

“ভূিমকmi েতা। িজিনসপt রoনা কের িদেয়িছ;  গািড় িঠক;  
ডাকঘের েগলুম েদখেত িচিঠপt িকছু আেছ িক না। েসখােন eক 
েটিলgাম।” 
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aিমতর মুেখর ভাব েদেখ েযাগমায়া ud িবg হেয় িজjাসা 
করেলন,  “খবর সব ভােলা েতা?” 

লাবণয্o ঘের eেস জুটল। aিমত বয্াkল মুেখ বলেল,  “আজi 
সেnেবলায় আসেছ িসিস,  আমার েবান,  তার বnু েকিট 
িমিtর,  আর তার দাদা নেরন।” 

“তা ভাবনা িকেসর বাছা। শুেনিছ,  েঘাড়েদৗেড়র মােঠর কােছ 
eকটা বািড় খািল আেছ। যিদ িনতাn না পাoয়া যায় আমার 
eখােন িক eকরকম কের জায়গা হেব না।” 

“েসজেn ভাবনা েনi মািস। তারা িনেজরাi েটিলgাফ কের 
েহােটেল জায়গা িঠক কেরেছ।” 

“আর যাi েহাক বাবা,  েতামার েবােনরা eেস েয েদখেব তুিম 
ঐ লkীছাড়া বািড়টােত আছ েস িকছুেতi হেব না। তারা আপন 
েলােকর েখপািমর জেn দািয়ক করেব আমােদরi।” 

“না মািস,  আমার পয্ারাডাiস লs। ঐ নg আসবােবর sগর্ 
েথেক আমার িবদায়। েসi দিড়র খািটয়ার নীড় েথেক আমার 
sখspgেলা uেড় পালােব। আমােকo জায়গা িনেত হেব েসi 
aিতপিরচ্ছn েহােটেলর eক aিতসভয্ কামরায়।” 

কথাটা িবেশষ িকছু নয়,  তবু লাবণয্র মুখ িববণর্ হেয় েগল। 
eতিদন eকটা কথা oর মেনo আেস িন েয,  aিমতর েয সমাজ 
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েস oেদর সমাজ েথেক সহs েযাজন দূের। eক মুহূেতর্i েসটা 
বুঝেত পারেল। aিমত েয আজ কলকাতায় চেল যািচ্ছল তার 
মেধয্ িবেচ্ছেদর কেঠার মূিতর্ িছল না। িকnt ei- েয আজ o 
েহােটেল েযেত বাধয্ হল eiেটেতi লাবণয্ বুঝেল,  েয- বাসা 
eতিদন dজেন নানা aদৃশয্ uপকরেণ গেড় তুলিছল েসটা 
েকােনািদন বুিঝ আর দৃশয্ হেব না। 

লাবণয্র িদেক eকটু েচেয় aিমত েযাগমায়ােক বলেল,  “আিম 
েহােটেলi যাi আর জাহাnেমi যাi,  িকnt eiখােনi রiল 
আমার আসল বাসা।” 

aিমত বুেঝেছ,  শহর েথেক আসেছ eকটা aশুভ দৃি । মেন 
মেন নানা pয্ান করেছ যােত িসিসর দল eখােন না আসেত 
পাের। িকnt iদানীং oর িচিঠপt আসিছল েযাগমায়ার বািড়র 
িঠকানায়,  তখন ভােব িন েকােনা সমেয় তােত িবপদ ঘটেত 
পাের। aিমতর মেনর ভাবgেলা চাপা থাকেত চায় না,  eমন-
িক,  pকাশ পায় িকছু আিতশেযয্র সেঙ্গ। oর েবােনর আসা 
সmেn aিমতর eত েবিশ ud েবগ েযাগমায়ার কােছ aসংগত 
েঠেকিছল। লাবণয্o ভাবেল,  aিমত oেক িনেয় েবােনেদর 
কােছ লিjত। বয্াপারটা লাবণয্র কােছ িবsাদ o aসmানজনক 
হেয় দাঁড়াল। 

aিমত লাবণয্েক িজjাসা করেল,  “েতামার িক সময় আেছ। 
েবড়ােত যােব?” 
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লাবণয্ eকটু েযন কিঠন কের বলেল,  “না,  সময় েনi।” 

েযাগমায়া বয্s হেয় বলেলন,  “যাo- না মা,  েবিড়েয় eেসা 
েগ।” 

লাবণয্ বলেল,  “কতর্া- মা, িকছুকাল েথেক sরমােক পড়ােনায় 
বেড়া aবেহলা হেয়েছ। খুবi anায় কেরিছ। কাল রােti িঠক 
কেরিছলুম,  আজ েথেক িকছুেতi আর িঢেলিম করা হেব না।” 
বেল লাবণয্ েঠাঁট েচেপ মুখ শk কের রiল। 

লাবণয্র ei েজেদর েমজাজটা েযাগমায়ার পিরিচত। পীড়াপীিড় 
করেত সাহস করেলন না। 

aিমতo নীরস কেN বলেল,  “আিমo চললুম কতর্বয্ করেত,  
oেদর জেn সব িঠক কের রাখা চাi।” 

ei বেল যাবার আেগ বারাnায় eকবার sb হেয় দাঁড়াল। 
বলেল,  “বnা,  ঐ েচেয় েদেখা। গােছর আড়াল েথেক আমার 
বািড়র চালটা al eকটু েদখা যােচ্ছ। eকটা কথা েতামােদর 
বলা হয় িন,  ঐ বািড়টা িকেন িনেয়িছ। বািড়র মােলক aবাক। 
িন য় েভেবেছ,  oখােন েসানার েগাপন খিন আিব ার কের 
থাকব। দাম েবশ- eকটু চিড়েয় িনেয়েছ। oখােন েসানার খিনর 
সnান েতা েপেয়iিছলুম,  েস সnান eকমাt আিমi জািন। 
আমার জীণর্ kিটেরর ঐশব্যর্ সবার েচাখ েথেক লুকােনা থাকেব।” 
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লাবণয্র মুেখ গভীর eকটা িবষােদর ছায়া পড়ল। বলেল,  
“আর- কােরা কথা aত কের তুিম ভাব েকন। নাহয় আর- সবাi 
জানেত পারেল। িঠকমত জানেত পারাi েতা চাi,  তা হেল 
েকu aমযর্াদা করেত সাহস কের না।” 

e কথার েকােনা utর না িদেয় aিমত বলেল,  “বnা,  িঠক 
কের েরেখিছ িবেয়র পের ঐ বািড়েতi আমরা িকছুিদন eেস 
থাকব। আমার েসi গঙ্গার ধােরর বাগান,  েসi ঘাট,  েসi 
বটগাছ,  সব িমিলেয় েগেছ ঐ বািড়টার মেধয্। েতামার েদoয়া 
িমতািল নাম oেকi সােজ।” 

“o বািড় েথেক আজ তুিম েবিরেয় eেসছ িমতা। আবার eকিদন 
যিদ ঢুকেত চাo েদখেব,  oখােন েতামােক kেলােব না। 
পৃিথবীেত আজেকর িদেনর বাসায় কালেকর িদেনর জায়গা হয় 
না। েসিদন তুিম বেলিছেল,  জীবেন মাnেষর pথম সাধনা 
দািরেdর,  িdতীয় সাধনা ঐশব্েযর্র। তার পের েশষ সাধনার কথা 
বল িন;  েসটা হেচ্ছ তয্ােগর।” 

“বnা,  oটা েতামােদর রিব ঠাkেরর কথা। েস িলেখেছ,  
শাজাহান আজ তার তাজমহলেকo ছািড়েয় েগল। eকটা কথা 
েতামার কিবর মাথায় আেস িন েয,  আমরা ৈতির কির ৈতির-
িজিনসেক ছািড়েয় যাবার জেni। িবশব্সৃি েত ঐেটেকi বেল 
eেভালুয্শন। eকটা aনাসৃি - ভূত ঘােড় েচেপ থােক,  বেল,  
সৃি  কেরা;  সৃি  করেলi ভূত নােম,  তখন সৃি টােকo আর 
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দরকার থােক না। িকnt তাi বেল ঐ েছেড়- যাoয়াটাi চরম কথা 
নয়। জগেত শাজাহান- মমতােজর akয় ধারা বেয় চেলেছi। 
oরা িক eকজন মাt। েসiজেni েতা তাজমহল েকােনািদন 
শূn হেতi পারল না। িনবারণ চkবতর্ী বাসরঘেরর uপর eকিট 
কিবতা িলেখেছ- - েসটা েতামােদর কিববেরর তাজমহেলর 
সংিkp utর,  েপাsকােডর্ েলখা- -  

       েতামাের ছািড়য়া েযেত হেব 
          রািt যেব 
     uিঠেব unনা হেয় pভােতর রথচkরেব। 
          হায় ের বাসরঘর,  
    িবরাট বািহর েস েয িবেচ্ছেদর দsয্ ভয়ংকর। 
        তবু েস যতi ভােঙ- েচাের,  
     মালাবদেলর হার যত েদয় িছn িছn কের,  
         তুিম আছ kয়হীন 
           anিদন;  
          েতামার uৎসব 
      িবিচ্ছn না হয় কভু,  না হয় নীরব। 
      েক বেল েতামাের েছেড় িগেয়েছ যুগল 
         শূn কির তব শযয্াতল। 
         যায় নাi,  যায় নাi,  
     নব নব যাtী- মােঝ িফের িফের আিসেছ তারাi 
          েতামার আhােন 
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        uদার েতামার dার- পােন। 
           েহ বাসরঘর,  
       িবেশব্ েpম মৃতুয্হীন,  তুিমo aমর। 
 

রিব ঠাkর েকবল চেল যাবার কথাi বেল,  রেয় যাবার গান 
গাiেত জােন না। বnা,  কিব িক বেল েয,  আমরাo dজন 
েযিদন ঐ দরজায় ঘা েদব,  দরজা খুলেব না।” 

“িমনিত রােখা িমতা,  আজ সকােল কিবর লড়াi তুেলা না। তুিম 
িক ভাবছ pথম িদন েথেকi আিম জানেত পাির িন েয তুিমi 
িনবারণ চkবতর্ী। িকnt েতামার ঐ কিবতার মেধয্ eখনi 
আমােদর ভােলাবাসার সমািধ ৈতির করেত শুr েকােরা না,  
anত তার মরার জেn aেপkা েকােরা।” 

aিমত আজ নানা বােজ কথা বেল িভতেরর েকাn - eকটা 
ud েবগেক চাপা িদেত চায়,  লাবণয্ তা বুেঝিছল। 

aিমতo বুঝেত েপেরেছ,  কােবয্র dnd কাল সেnেবলায় েবখাপ 
হয় িন,  আজ সকালেবলায় তার sর েকেট যােচ্ছ। িকnt েসiেট 
েয লাবণয্র কােছ ss  েসo oর ভােলা লাগল না। eকটু 
নীরসভােব বলেল,  “তা হেল যাi,  িবশব্জগেত আমারo কাজ 
আেছ,  আপাতত েস হেচ্ছ েহােটল- পিরদশর্ন। o িদেক 
লkীছাড়া িনবারণ চkবতর্ীর ছুিটর েময়াদ eবার ফুেরাল বুিঝ।” 



রবীndনাথ ঠাkর 

bdnews24.com   154 |   েশেষর কিবতা 

 
 

তখন লাবণয্ aিমতর হাত ধের বলেল,  “েদেখা িমতা,  
আমােক িচরিদন েযন kমা করেত পার। যিদ eকিদন চেল যাবার 
সময় আেস তেব,  েতামার পােয় পিড়,  েযন রাগ কের চেল 
েযেয়া না।” ei বেল েচােখর জল ঢাকবার জেn drত an ঘের 
েগল। 

aিমত িকছুkণ sb হেয় দাঁিড়েয় রiল। তার পের আেs আেs 
েযন anমেন েগল য়ুকয্ািলp টাস- তলায়। েদখেল,  েসখােন 
আখেরােটর েগাটাকতক ভাঙা েখালা ছড়ােনা। েদেখi oর মনটার 
িভতর েকমন eকটা বয্থা েচেপ ধরেল। জীবেনর ধারা চলেত 
চলেত তার েয- সব িচh িবিছেয় যায় েসgেলার তুচ্ছতাi সব 
েচেয় সকrণ। তার পের েদখেল,  ঘােসর uপর eকটা বi,  
েসটা রিব ঠাkেরর “বলাকা' । তার নীেচর পাতাটা িভেজ েগেছ। 
eকবার ভাবেল,  িফিরেয় িদেয় আিস েগ,  িকnt িফিরেয় িদেল 
না,  েসটা িনল পেকেট। েহােটেল যাব- যাব করেল,  তাo েগল 
না;  বেস পড়ল গাছতলাটােত। রােtর িভেজ েমেঘ আকাশটােক 
খুব কের েমেজ িদেয়েছ। ধুেলা- েধাoয়া বাতােস aতয্n s  
কের pকাশ পােচ্ছ চার িদেকর ছিবটা;  পাহােড়র আর 
গাছপালার সীমাngিল েযন ঘননীল আকােশ খুেদ- েদoয়া,  
জগৎটা েযন কােছ eিগেয় eেকবাের মেনর uপের eেস েঠকল। 
আেs আেs েবলা চেল যােচ্ছ,  তার িভতরটােত ৈভরবীর sর। 
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eখনi খুব কেষ কােজ লাগেব বেল লাবণয্র পণ িছল,  তবু 
যখন দূর েথেক েদখেল aিমত গাছতলায় বেস,  আর থাকেত 
পারেল না,  বুেকর িভতরটা হাঁিপেয় uঠল,  েচাখ eল জেল 
ছl ছিলেয়। কােছ eেস বলেল,  “িমতা,  তুিম িক ভাবছ।” 

“eতিদন যা ভাবিছলুম eেকবাের তার uলেটা।” 

“মােঝ মােঝ মনটােক uলিটেয় না েদখেল তুিম ভােলা থাক না। 
তা েতামার uলেটা ভাবনাটা িকরকম শুিন।” 

“েতামােক মেনর মেধয্ িনেয় eতিদন েকবল ঘর বানািচ্ছলুম- -
কখেনা গঙ্গার ধাের,  কখেনা পাহােড়র uপের। আজ মেনর 
মেধয্ জাগেছ সকালেবলাকার আেলায় uদাস- করা eকটা পেথর 
ছিব- - aরেণয্র ছায়ায় ছায়ায় ঐ পাহাড়gেলার uপর িদেয়। 
হােত আেছ েলাহার- ফলা- oয়ালা লmা লািঠ,  িপেছ আেছ 
চামড়ার sTাপ িদেয় বাঁধা eকটা েচৗেকা থিল। তুিম চলেব সেঙ্গ। 
েতামার নাম সাথর্ক েহাক বnা,  তুিম আমােক বn ঘর েথেক 
েবর কের পেথ ভািসেয় িনেয় চলেল বুিঝ। ঘেরর মেধয্ নানান 
েলাক,  পথ েকবল dজেনর।” 

“ডায়মN্ হাবর্ােরর বাগানটা েতা েগেছi,  তার পের েসi পঁচাtর 
টাকার ঘর- েবচারাo েগল। তা যাক েগ। িকnt চলবার পেথ 
িবেচ্ছেদর বয্বsাটা িকরকম করেব। িদনােn তুিম eক পাnশালায় 
ঢুকেব আর আিম আর- eকটােত?” 
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“তার দরকার হয় না বnা। চলােতi নতুন রােখ,  পােয় পােয় 
নতুন,  পুরােনা হবার সময় পাoয়া যায় না। বেস- থাকাটাi 
বুেড়ািম।” 

“হঠাৎ e েখয়ালটা েতামার েকন মেন হল িমতা।” 

“তেব বিল। হঠাৎ েশাভনলােলর কাছ েথেক eকখানা িচিঠ 
েপেয়িছ। তার নাম শুেনছ েবাধ হয়- - রায়চাঁদ- েpমচাঁদ- oয়ালা। 
ভারত- iিতহােসর সােবক পথgেলা সnান করেব বেল িকছুকাল 
েথেক েস েবিরেয় পেড়েছ। েস aতীেতর লুp পথ udার করেত 
চায়। আমার iেচ্ছ ভিবষয্েতর পথ সৃি  করা।” 

লাবণয্র বুেকর িভতের হঠাৎ খুব eকটা ধাkা িদেল। কথাটােক 
বাধা িদেয় aিমতেক বলেল,  “েশাভনলােলর সেঙ্গ eকi বৎসর 
আিম eম. e. িদেয়িছ। তার সব খবরটা শুনেত iচ্ছা কের।” 

“eক সমেয় েস েখেপিছল,  আফগািনsােনর pাচীন শহর 
কািপেশর িভতর িদেয় eকিদন েয পুেরােনা রাsা চেলিছল 
েসiেটেক আয়t করেব। ঐ রাsা িদেয়i ভারতবেষর্ িহuেয়ন 
সােঙর তীথর্যাtা,  ঐ রাsা িদেয়i তারo পূেবর্ আেলকজাNােরর 
রণযাtা। খুব কেষ পুশতু পড়েল,  পাঠািন কায়দাকাnন aেভয্স 
করেল। snর েচহারা,  িঢেল কাপেড় িঠক পাঠােনর মেতা 
েদখেত হয় না,  েদখায় েযন পারিসেকর মেতা। আমােক eেস 
ধরেল,  েসখােন ফরািস পিNতরা ei কােজ েলেগেছন,  তাঁেদর 
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কােছ পিরচয়পt িদেত। ােn থাকেত তাঁেদর কােরা কােরা 
কােছ আিম পেড়িছ। িদেলম পt,  িকnt ভারত- সরকােরর 
ছাড়িচিঠ জুটল না। তার পর েথেক dগর্ম িহমালেয়র মেধয্ 
েকবলi পথ খঁুেজ খুঁেজ েবড়ােচ্ছ,  কখেনা কা ীের কখেনা 
kমায়ুেন। eবার iেচ্ছ হেয়েছ,  িহমালেয়র পূবর্pাnটােতo 
সnান করেব। েবৗdধমর্- pচােরর রাsা e িদক িদেয় েকাথায় 
েকাথায় েগেছ েসiেট েদখেত চায়। ঐ পথ- েখপাটার কথা মেন 
কের আমারo মন uদাস হেয় যায়। পঁুিথর মেধয্ আমরা েকবল 
কথার রাsা খঁুেজ খুঁেজ েচাখ েখাoয়াi,  ঐ পাগল েবিরেয়েছ 
পেথর পুঁিথ পড়েত,  মানবিবধাতার িনেজর হােত েলখা। আমার 
কী মেন হয় জান?” 

“কী,  বেলা।” 

“pথম েযৗবেন eকিদন েশাভনলাল েকাn  কাঁকন- পরা হােতর 
ধাkা েখেয়িছল,  তাi ঘেরর েথেক পেথর মেধয্ িছটিকেয় 
পেড়েছ। oর সমs কািহনীটা s  জািন েন,  িকnt eকিদন 
oেত- আমােত eকলা িছলুম,  নানা কথায় হল pায় রাত-
dপুর,  জানলার বাiের হঠাৎ চাঁদ েদখা িদল eকটা ফুলn 
জাrলগােছর আড়ােল,  িঠক েসi সময়টােত েকােনা- eকজেনর 
কথা বলেত েগল। নাম করেল না,  িববরণ িকছুi বলেল না,  
al eকটু আভাস িদেতi গলা ভার হেয় eল,  তাড়াতািড় 
েবিরেয় চেল েগল। বুঝেত পারলুম,  oর জীবেনর মেধয্ 
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েকাn খােন aতয্n eকটা িন রু কথা িবঁেধ আেছ। েসi 
কথাটােকi বুিঝ পথ চলেত চলেত o পােয় পােয় খiেয় িদেত 
চায়।” 

লাবণয্র হঠাৎ uিdd তেttর েঝাঁক eল,  nেয় পেড় েদখেত 
লাগল ঘােসর মেধয্ সাদায়- হলেদয়- েমলােনা eকটা বুেনা ফুল। 
eকাn মেনােযােগ তার পাপিড়gেলা gেন েদখার জrির দরকার 
পড়ল। 

aিমত বলেল,  “জান বnা,  আমােক তুিম আজ পেথর িদেক 
েঠেল িদেয়ছ।” 

“েকমন কের।” 

“আিম ঘর বািনেয়িছলুম। আজ সকােল েতামার কথায় মেন হল,  
তুিম তার মেধয্ পা িদেত kিNত। আজ d মাস ধের মেন মেন ঘর 
সাজালুম। েতামােক েডেক বললুম,  eেসা বধূ,  ঘের eেসা। 
তুিম আজ বধূসjা খিসেয় েফলেল,  বলেল,  eখােন জায়গা 
হেব না বnু,  িচরিদন ধের আমােদর সpপদীগমন হেব।” 

বনফুেলর বটািন আর চলল না। লাবণয্ হঠাৎ uেঠ পেড় িk sের 
বলেল,  “িমতা,  আর নয়,  সময় েনi।” 
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১৪ 

ধমূেকত ু
eতিদন পের aিমত eকটা কথা আিব ার কেরেছ েয,  লাবণয্র 
সেঙ্গ তার সmnটা িশলঙ- sd বাঙািল জােন। গভেমর্ন্T  আিপেসর 
েকরািনেদর pধান আেলাচয্ িবষয়- - তােদর জীিবকাভাগয্গগেন 
েকাn  gহ রাজা ৈহল েক বা মিntবর। eমন সময় তােদর েচােখ 
পড়ল মানবজীবেনর েজয্ািতমর্Nেল eক যুgতারার আবতর্ন,  
eেকবাের ফাs্  ময্ািgচুয্েডর আেলা। পযর্েবkকেদর pকৃিত 
anসাের ei dিট নবদীপয্মান েজয্ািতে র আেgয় নােটয্র 
নানাpকার বয্াখয্া চলেছ। 

পাহােড় হাoয়া েখেত eেস ei বয্াখয্ার মেধয্ পেড়িছল kমার 
মুখুেj- - aয্াটিনর্। সংেkেপ েকu তােক বেল kমার মুেখা,  
েকu বেল মার মুেখা! িসিসেদর িমtেগা ীর an র নয় েস,  
িকnt jািত,  aথর্াৎ জানােশানার দেল। aিমত তােক ধূমেকতু 
মুেখা নাম িদেয়িছল। তার eকটা কারণ েস eেদর দেলর 
বাiের,  তবু েস মােঝ মােঝ eেদর কkপেথ পুচ্ছ বুিলেয় যায়। 
সকেলi আnাজ কের,  েয gহিট তােক িবেশষ কের টান মারেছ 
তার নাম িলিস। ei িনেয় সকেলi েকৗতুক anভব কের,  িকnt 
িলিস sয়ং eেত kুd o লিjত। তাi িলিস pায়i pবল েবেগ 
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eর পুচ্ছমদর্ন কের চেল যায়,  িকnt েদখেত পাi,  তােত 
ধূমেকতুর েলজার বা মুেড়ার েকােনাi েলাকসান হয় না। 

aিমত িশলেঙর রাsায়- ঘােট মােঝ মােঝ kমার মুেখােক দূর 
েথেক েদেখেছ। তােক না েদখেত পাoয়া শk। িবেলেত আজo 
যায় িন বেল তার িবিলিত কায়দা খবু uৎকটভােব pকাশমান। 
তার মুেখ িনরবিচ্ছn eকটা েমাটা চুrট থােক,  eiেটi তার 
ধূমেকতু মুেখা নােমর pধান কারণ। aিমত তােক দূর েথেকi 
eিড়েয় যাবার েচ া কেরেছ eবং িনেজেক ভুিলেয়েছ েয,  
ধূমেকতু বুিঝ েসটা বুঝেত পাের িন। িকnt েদেখo েদখেত না 
পাoয়াটা eকটা বেড়া িবেদয্র anগর্ত,  চুিরিবেদয্র মেতাi। 
তার সাথর্কতার pমাণ হয়,  যিদ না পেড় ধরা। তােত pতয্k 
দৃশয্টােক সmূণর্ পার কের েদখবার পারদিশর্তা চাi। 

kমার মুেখা িশলেঙর বাঙািলসমাজ েথেক eমন aেনক কথা 
সংgহ কেরেছ যােক েমাটা akের িশেরানামা েদoয়া েযেত 
পাের,  “aিমত রােয়র aিমতাচার”। মুেখ সব েচেয় িনেn 
কেরেছ যারা,  মেন সব েচেয় রসেভাগ কেরেছ তারাi। যকৃেতর 
িবকৃিত- েশাধেনর জেn kমার িকছুিদন eখােন থাকেব বেলi 
িsর িছল,  িকnt জনrিতিবsােরর ug uৎসােহ তােক 
পাঁচিদেনর মেধয্ কলকাতায় েফরােল। েসখােন িগেয় aিমত 
সmেn তার চুrটধূমাকৃত aতুয্িk- ud গাের িসিস- িলিস- মহেল 
েকৗতুেক েকৗতূহেল জিড়ত িবভীিষকা uৎপাদন করেল। 
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aিভj পাঠকমাti eতkেণ anমান কের থাকেবন েয,  িসিস-
েদবতার বাহন হেচ্ছ েকিট িমিtেরর দাদা নেরন। তার aেনক 
িদেনর eকিন  বাহন- দশা eবার ৈববাহেনর দশম দশায় utীণর্ 
হেব,  eমন কথা uেঠেছ। িসিস মেন মেন রািজ। িকnt েযন রািজ 
নয় ভাব েদিখেয় eকটা pেদাষাnকার ঘিনেয় েরেখেছ। aিমতর 
সmিত- সহােয় নেরন ei সংশয়টুk পার হেত- পারেব বেল িঠক 
কেরিছল,  িকn aিমত হাmাগটা না েফের কলকাতায়,  না েদয় 
িচিঠর জবাব। iংেরিজ যতgেলা গিহর্ত শbেভদী বাকয্ তার জানা 
িছল সবgিলi pকােশয্ o sগত uিkেত িনrেdশ aিমতর pিত 
িনেkপ কেরেছ। eমন- িক,  তারেযােগ aতয্n েব- তার বাকয্ 
িশলেঙ পাঠােত ছােড় িন- - িকnt uদাসীন নktেক লkয্ কের 
udত হাuেয়র মেতা েকাথাo তার দাহেরখা রiল না। aবেশেষ 
সবর্সmিতkেম িsর হল,  aবsাটার সেরজিমন তদn হoয়া 
দরকার। সবর্নােশর েsােত aিমতর ঝঁুিটর ডগাটাo যিদ েকাথাo 
eকটু েদখা যায়,  েটেন ডাঙায় েতালা আশু দরকার। e সmেn 
তার আপন েবান িসিসর েচেয় পেরর েবান েকিটর uৎসাহ aেনক 
েবিশ। ভারেতর ধন িবেদেশ লুp হেচ্ছ বেল আমােদর পিলিটেkর 
েয আেkপ,  েকিট িমটােরর ভাবখানা েসi জােতর। 

নেরন িমটার দীঘর্কাল য়ুেরােপ িছল। জিমদােরর েছেল,  আেয়র 
জn ভাবনা েনi,  বয্েয়র জেno;  িবদয্াজর্েনর ভাবনাo েসi 
পিরমােণ লঘু। িবেদেশ বয্েয়র pিতi aিধক মেনােযাগ 
কেরিছল,  aথর্ eবং সময় di িদক েথেকi। িনেজেক আিটর্s্  
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বেল পিরচয় িদেত পারেল eকi কােল দায়মুk sাধীনতা o 
aৈহতুক আtসmান লাভ করা যায়,  ei জেn আT - সরsতীর 
anসরেণ য়ুেরােপর aেনক বেড়া শহেরর েবািহমীয় পাড়ায় েস 
বাস কেরেছ। িকছুিদন েচ ার পর s বkা িহৈতষীেদর কেঠার 
anেরােধ ছিব আঁকা েছেড় িদেত হল,  eখন েস ছিবর 
সমজদািরেত পিরপk বেলi িনেজর pমাণিনরেপk পিরচয় 
েদয়। িচtকলা েস ফলােত পাের না,  িকnt di হােত েসটােক 
চটকােত পাের। ফরািস ছাঁেচ েস তার েগাঁেফর di pতয্nেদশেক 
সযেt কNিকত কেরেছ,  e িদেক মাথায় ঝাঁকড়া চুেলর pিত 
তার সযt aবেহলা। েচহারাখানা তার ভােলাi,  িকnt আেরা 
ভােলা করবার মহাঘর্ সাধনায় তার আয়নার েটিবল পয্ািরসীয় 
িবলাসৈবিচেt ভারাkাn। তার মুখ- েধাবার েটিবেলর uপকরণ 
দশানেনর পেko বাhলয্ হত। দামী হাভানা d- চার টান েটেনi 
aনায়ােসi েসটােক aবjা করা,  eবং মােস মােস গাtবst 
পােসর্ল- েপােs ফরািস েধাবার বািড়েত ধুiেয় আনােনা- - e-
সব েদেখ oর আিভজাতয্ সmেn িdrিk করেত সাহস হয় না। 
য়ুেরােপর ে  দিজর্শালায় েরিজিsT- বিহেত oর গােয়র মাপ o 
নmর েলখা eমন- সব েকাঠায়,  েযখােন খঁুজেল পািতয়ালা,  
কপুর্রতলার নাম- পাoয়া েযেত পাের। oর sয্াঙ- িবকীণর্ iংেরিজ 
ভাষার uচ্চারণটা িবজিড়ত,  িবলিmত,  আমীিলত চkুর aসল 
কটাk- সহেযােগ aনিতবয্k;  যারা aিভj তােদর কােছ েশানা 
যায়,  iংলেNর aেনক নীলরkবাn  আমীরেদর কNsের 
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eiরকম গd গদ জিড়মা। eর uপের েঘাড়েদৗড়ীয় aপভাষা eবং 
িবিলিত শপেথর dবর্াকয্সmেদ েস তার দেলর েলােকর আদশর্ 
পুrষ। 

েকিট িমটােরর আসল নাম েকতকী। চালচলন oর দাদারi 
কায়দা- কারখানার বকযntপরmরায় েশািধত তৃতীয় kেমর 
েচালাi- করা- -  িবিলিত েকৗলীেnর ঝাঁঝােলা eেসn্ । সাধারণ 
বাঙািল েমেয়র দীঘর্েকশেগৗরেবর গেবর্র pিত গবর্সহকােরi েকিট 
িদেয়েছ কাঁিচ চািলেয় েখাপঁাটা বয্াঙািচর েলেজর মেতা িবলুp হেয় 
anকরেণর ulmশীল পিরণত aবsা pিতপn করেছ। মুেখর 
sাভািবক েগৗিরমা বণর্pেলেপর dারা eনােমল- করা। জীবেনর 
আদয্লীলায় েকিটর কােলা েচােখর ভাবিট িছল িsg;  eখন মেন 
হয়,  েস েযন যােক- তােক েদখেতi পায় না। যিদ- বা েদেখ 
েতা লki কের না,  যিদ- বা লk কের তােত েযন আধ েখালা 
eকটা ছুিরর ঝলক থােক। pথম- বয়েস েঠাঁটdিটেত সরল মাধুযর্ 
িছল eখন বারবার েবঁেক েবঁেক তার মেধয্ বাঁকা auেশর মেতা 
ভাব sায়ী হেয় েগেছ। েমেয়েদর েবেশর বণর্নায় আিম আনািড়। 
তার পিরভাষা জািন েন। েমােটর uপর েচােখ পেড়,  uপের 
eকটা পাতলা সােপর েখালেসর মেতা ফুr ফুের আবরণ,  
anেরর কাপড় েথেক an eকটা রেঙর আভাস আসেছ। বুেকর 
aেনকখািনi aনাবৃত;  আর aনাবৃত বাhdিটেক কখেনা কখেনা 
েটিবেলর,  কখেনা েচৗিকর হাতায়,  কখেনা পরsরেক জিড়ত 
কের যেtর ভিঙ্গেত আলেগােছ রাখবার সাধনা sসmূণর্। আর,  
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যখন sমািজর্তনখররমণীয় di আঙুেল েচেপ িসগােরট খায় েসটা 
যতটা aলংকরেণর aঙ্গrেপ ততটা ধূমপােনর uেdেশ নয়। সব 
েচেয় েযটা মেন dি nা uেdক কের েসটা oর সমুচ্চ- খুর- oয়ালা 
জুেতােজাড়ার kিটল ভিঙ্গমায়;  েযন ছাগল- জাতীয় জীেবর 
আদশর্ িবsৃত হেয় মাnেষর পােয়র গড়ন েদবার েবলায় সৃি কতর্া 
ভুল কেরিছেলন,  েযন মুিচর দt পেদাnিতর িকmূত বkতায় 
ধরণীেক পীড়ন কের চলার dারা eেভালুয্শেনর trিট সংেশাধন 
করা হয়। 

িসিস eখেনা আেছ মাঝামািঝ জায়গায়। েশেষর িডিg eখেনা 
পায় িন,  িকnt ডবল েpােমাশন েপেয় চেলেছ। uচ্চ হািসেত,  
aজs খুিশেত,  aনগর্ল আলােপ oর মেধয্ সবর্দা eকটা চলন-
বলন টg টg  করেছ,  uপাসকমNলীর কােছ েসটার খুব আদর। 
রািধকার বয়ঃসিnর বণর্নায় েদখেত পাoয়া যায়,  েকাথাo তার 
ভাবখানা পাকা,  েকাথাo কাঁচা- -  eরo তাi। খুরoয়ালা 
জুেতায় যুগাnেরর জয়েতারণ,  িকnt aনবিচ্ছn েখাঁপাটােত রেয় 
েগেছ aতীত যুগ;  পােয়র িদেক শািড়র বহর iিঞ্চ di- িতন 
খােটা,  িকnt utরচ্ছেদ aসংবৃিতর সীমানা eখেনা আলjতার 
aিভমুেখ;  aকারণ দsানা পরা aভয্s,  aথচ eখেনা eক 
হােতর পিরবেতর্ di হােতi বালা;  িসগােরট টানেত আর মাথা 
েঘাের না,  িকnt পান খাবার আসিk eখেনা pবল;  িবsুেটর 
িটেন েঢেক আচার- আমসtt পািঠেয় িদেল েস আপিt কের না;  
িks্ মােসর pাm  পুিডং eবং েপৗষপাবর্েণর িপেঠ,  ei diেয়র 
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মেধয্ েশষটার pিতi তার েলালুপতা িকছু েবিশ। িফিরিঙ্গ 
নাচoয়ািলর কােছ েস নাচ িশখেছ,  িকnt নােচর সভায় জুিড় 
িমিলেয় ঘূিণর্নাচ নাচেত সামাn eকটু সংেকাচ েবাধ কের। 

aিমত সmেn জনরব শুেন eরা িবেশষ ud িবg হেয় চেল 
eেসেছ। িবেশষত eেদর পিরভাষাগত ে ণীিবভােগ লাবণয্ 
গবেনর্স। oেদর ে ণীর পুrেষর জাত মারবার জেni তার 
“েsশাল িkেয়শন”। মেন সেnহ েনi,  টাকার েলােভ মােনর 
েলােভi েস aিমতেক কেষ আঁকেড় ধেরেছ,  ছাড়ােত েগেল 
েসi কাজটােক েমেয়েদর সmাজর্নপটু হsেkপ করেত হেব। 
চতুমুর্খ তাঁর চার েজাড়া চেk েমেয়েদর িদেক কটাkপাত o 
পkপাত eকসেঙ্গi কের থাকেবন,  েসiজেn েমেয়েদর সmেn 
িবচারবুিdেত পুrষেদর গেড়েছন িনেরট িনেবর্াধ কের। তাi 
sজািতেমাহমুk আtীয়- েমেয়েদর সাহাযয্ না েপেল aনাtীয় 
েমেয়েদর েমাহজাল েথেক পুrষেদর udার পাoয়া eত dঃসাধয্। 

আপাতত ei udােরর pণালীটা িকরকম হoয়া চাi তাi িনেয় 
di নারী িনেজেদর মেধয্ eকটা পরামশর্ িঠক কেরেছ। eটা 
িনি ত,  েগাড়ায় aিমতেক িকছুi জানেত েদoয়া হেব না। তার 
আেগi শtrপkেক আর রণেktটােক েদেখ আসা চাi। তার পর 
েদখা যােব মায়ািবনীর কত শিk। 

pথেম eেসi েচােখ পড়ল aিমতর uপর ঘন eক েপাঁচ gাময্ 
রঙ। eর আেগo oর দেলর সেঙ্গ aিমতর ভােবর িমল িছল না। 
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তবু েস তখন িছল pখর নাগিরক,  চাঁচা মাজা ঝk ঝেক। eখন 
েকবল েয েখালা হাoয়ায় রঙটা িকছু ময়লা হেয়েছ তা নয়,  
সবsd oর uপর েযন গাছপালার আেমজ িদেয়েছ। o েযন কাঁচা 
হেয় েগেছ eবং oেদর মেত িকছু েযন েবাকা। বয্বহারটা pায় 
েযন সাধারণ মাnেষর মেতা। আেগ জীবেনর সমs িবষয়েক 
হািসর ast িনেয় তাড়া কের েবড়াত,  eখন oর েস শখ েনi 
বলেলi হয়। eiেটেকi oরা মেন কেরেছ িনেদন কােলর লkণ। 

িসিস eকিদন oেক s i বলেল,  “দূর েথেক আমরা মেন 
করিছলুম তুিম বুিঝ খািসয়া হবার িদেক নামছ। eখন েদখিছ তুিম 
হেয় uঠছ,  যােক বেল gীন,  eখানকার পাiন গােছর মেতা,  
হয়েতা আেগকার েচেয় sাsয্কর,  িকnt আেগকার মেতা 
iন্টােরিsং নয়।” 

aিমত oআডর্s oআেথর্র কিবতা েথেক নিজর েপেড় বলেল,  
pকৃিতর সংসেগর্ থাকেত থাকেত িনবর্াk  িনে তন পদােথর্র ছাপ 
েলেগ যায় েদেহ মেন pােণ,  যােক কিব বেলেছন “mut e 
i nsensat e t hi ngs”। 

শুেন িসিস ভাবেল,  িনবর্াk  িনে তন পদাথর্েক িনেয় আমােদর 
েকােনা নািলশ েনi,  যারা aতয্n েবিশ সেচতন আর যারা কথা 
কiবার মধুর pগl ভতায় sপটু,  তােদর িনেয়i আমােদর 
ভাবনা। 



রবীndনাথ ঠাkর 

bdnews24.com   167 |   েশেষর কিবতা 

 
 

oরা আশা কেরিছল,  লাবণয্ সmেn aিমত িনেজi কথা তুলেব। 
eকিদন dিদন িতনিদন যায়,  েস eেকবাের চুপ। েকবল eকটা 
কথা আnােজ েবাঝা েগল,  aিমতর সােধর তরণী সmpিত িকছু 
েবিশরকম েঢu খােচ্ছ। oরা িবছানা েথেক uেঠ ৈতির হবার 
আেগi aিমত েকাথা েথেক ঘুের আেস,  তার পের মুখ েদেখ 
মেন হয়,  েঝােড়া হাoয়ায় েয কলাগােছর পাতাgেলা ফািল 
ফািল হেয় ঝুলেছ তারi মেতা শতদীণর্ ভাবখানা। আেরা ভাবনার 
কথাটা ei েয,  রিব ঠাkেরর বi েকu েকu oর িবছানায় 
েদেখেছ। িভতেরর পাতায় লাবণয্র নাম েথেক েগাড়ার akরটা 
লাল কািল িদেয় কাটা। েবাধ হয় নােমর পরশপাথেরi িজিনসটার 
দাম বািড়েয়েছ। 

aিমত kেণ kেণ েবিরেয় যায়। বেল,  “িখেদ সংgহ করেত 
চেলিছ।” িখেদর েজাগানটা েকাথায়,  আর িখেদটা খুবi েয 
pবল,  তা anেদর aেগাচর িছল না। িকnt তারা eমিন 
aবুেঝর মেতা ভাব করত েযন হাoয়ায় kুধাকরতা ছাড়া িশলেঙ 
আর- িকছু আেছ e কথা েকu ভাবেত পাের না। িসিস মেন মেন 
হােস,  েকিট মেন মেন jেল। িনেজর সমsটাi aিমতর কােছ 
eত eকাn েয,  বাiেরর েকােনা চাঞ্চলয্ লkয্ করার শিki 
তার েনi। তাi েস িনঃসংেকােচ সখীযুগেলর কােছ বেল,  
“চেলিছ eক জলpপােতর সnােন।” িকnt pপাতটা েকাn  
ে ণীর,  আর তার গিতটা েকাn - aিভমুখী,  তা িনেয় anেদর 
মেন েয িকছু েধাঁকা আেছ তা েস বুঝেতi পাের না। আজ বেল 
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েগল,  eক জায়গায় কমলােলবুর মধরু সoদা করেত চেলেছ। 
েমেয়dিট িনতাn িনরীহভােব সরল ভাষায় বলেল,  ei aপূবর্ 
মধু সmেn তােদর dদর্মনীয় েকৗতূহল,  তারাo সেঙ্গ েযেত চায়। 
aিমত বলেল,  পথ dগর্ম,  যানবাহেনর আয়tাতীত। বেলi 
আেলাচনাটােক pথম aংেশ েছদন কেরi েদৗড় িদেল। ei 
মধুকেরর ডানার চাঞ্চলয্ েদেখ di বnু িsর করেল,  আর েদির 
নয়,  আজi কমলােলবুর বাগােন aিভযান করা চাi। e িদেক 
নেরন েগেছ েঘাড়েদৗেড়র মােঠ,  িসিসেক িনেয় যাবার জেn খুব 
আgহ িছল। িসিস েগল না। ei িনবৃিtেত তার কতখািন 
শমদেমর দরকার হেয়িছল তা দরদী ছাড়া aেn েক বুঝেব। 
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১৫ 

বয্াঘাত 
di সখী েযাগমায়ার বাগােন বাiেরর দরজা পার হেয় চাকরেদর 
কাuেক েদখেত েপেল না। গািড়বারাNায় eেস েচােখ পড়ল,  
বািড়র েরায়ােক eকিট েছােটা েটিবল েপেত eকজন িশkিয়tী o 
ছাtীেত িমেল পড়া চলেছ। বুঝেত বািক রiল না,  eরi মেধয্ 
বেড়ািট লাবণয্। 

েকিট টk  টk  কের uপের uেঠ iংেরিজেত বলেল,  “dঃিখত।” 

লাবণয্ েচৗিক েছেড় uেঠ বলেল “কােক চান আপনারা।” 

েকিট eক মুহূেতর্ লাবণয্র আপাদমsেক দৃি টােক pখর ঝাঁটার 
মেতা drত বুিলেয় িনেয় বলেল,  “িমsার aিমTােয় eখােন 
eেসেছন িক না খবর িনেত eলুম।” 

লাবণয্ হঠাৎ বুঝেতi পারেল না,  aিমTােয় েকাn  জােতর জীব। 
বলেল,  “তাঁেক েতা আমরা িচিন েন।” 

aমিন di সখীেত eকটা িবdয্চ্চিকত েচাখ ঠারাঠাির হেয় েগল,  
মুেখ পড়ল eকটা আড়- হািসর েরখা। েকিট ঝাঁিজেয় uেঠ মাথা 
নাড়া িদেয় বলেল,  “আমরা েতা জািন,  e বািড়েত তাঁর 
যাoয়া- আসা আেছ oftener than is good for him” । 
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ভাব েদেখ লাবণয্ চমেক uঠল,  বুঝেল eরা েক আর কী 
ভুলটাi কেরেছ। apstত হেয় বলেল,  “কতর্া- মােক েডেক 
িদi,  তাঁর কােছ খবর পােবন।” 

লাবণয্ চেল েগেলi sরমােক েকিট সংেkেপ িজjাসা করেল,  
“েতামার টীচার?” 

“হাঁ।” 

“নাম বুিঝ লাবণয্?” 

“হাঁ।” 

“গট ময্ােচস?” 

হঠাৎ েদশালাiেয়র pেয়াজন আnাজ করেত না েপের sরমা 
কথাটার মােনi বুঝল না। মুেখর িদেক তািকেয় রiল। 

েকিট বলেল,  “েদশালাi।” 

sরমা েদশালাiেয়র বাk িনেয় eল। েকিট িসগােরট ধিরেয় 
টানেত টানেত sরমােক িজjাসা করেল,  “iংেরিজ পড়?” 

sরমা sীকৃিতসূচক মাথা েনেড়i ঘেরর িদেক drত চেল েগল। 
েকিট বলেল,  “গবেনর্েসর কােছ েমেয়টা আর যাi িশখুক,  
ময্ানাসর্ েশেখ িন।” 
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তার পের di সখীেত িটpনী চলল। “েফমাস লাবণয্! িডlীশস! 
িশলঙ পাহাড়টােক ভl কয্ােনা বািনেয় তুেলেছ,  ভূিমকেm 
aিমেটর hদয়- ডাঙায় ফাটল ধিরেয় িদেল,  e ধার েথেক o 
ধার। িসিল! েমন আর ফািন।” 

িসিস uেচ্চঃsের েহেস uঠল। ei হািসেত ঔদাযর্ িছল। েকননা,  
পুrষমাnষ িনেবর্াধ বেল িসিসর পেk আেkেপর কারণ ঘেট িন। 
েস েতা পাথুের জিমেতo ভূিমকm ঘিটেয়েছ,  িদেয়েছ 
eেকবাের েচৗিচর কের। িকnt e কী সৃি ছাড়া বয্াপার। eক িদেক 
েকিটর মেতা েমেয়,  আর an িদেক ঐ adুত- ধরেন- কাপড়-
পরা গবেনর্স। মুেখ মাখন িদেল গেল না,  েযন eকতাল িভেজ 
nাকড়া। কােছ বসেল মনটােত বাদলার িবsুেটর মেতা ছাতা 
পেড় যায়। কী কের aিমট oেক eক েমােমন্টo সh কের। 

“িসিস,  েতামার দাদার মনটা িচরিদন uপের পা কের হাঁেট। 
েকাn - eক সৃি ছাড়া uলেটা বুিdেত ei েমেয়টােক হঠাৎ মেন 
হেয়েছ eেঞ্জল।” 

ei বেল েটিবেল aয্াl  েজbার বiেয়র গােয় িসগােরটটা েঠিকেয় 
েরেখ েকিট oর rেপার- িশকল- oয়ালা pসাধেনর থিল েবর 
কের মুেখ eকটুখািন পাuডার লাগােল,  aঞ্জেনর েপn িসল িদেয় 
ভুrর েরখাটা eকটু ফুিটেয় তুলেল। দাদার কাNjানহীনতায় 
িসিসর যেথ  রাগ হয় না,  eমন- িক িভতের িভতের eকটু েযন 
েsহi হয়। সমs রাগটা পেড় পুrষেদর মুgনয়নিবহািরণী েমিক 
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eেঞ্জলেদর ' পের। দাদার সmেn িসিসর ei সেকৗতুক 
ঔদাসীেn েকিটর ৈধযর্ভঙ্গ হয়। খুব কের ঝাঁকািন িদেয় িনেত 
iেচ্ছ কের! 

eমন সমেয় সাদা গরেদর শািড় পের েযাগমায়া েবিরেয় eেলন। 
লাবণয্ eল না। েকিটর সেঙ্গ eেসিছল ঝাঁকড়া চুেল di েচাখ 
আচ্ছnpায় kুdকায়া টয্ািব- নামধারী kkর। েস eকবার ঘর্ােণর 
dারা লাবণয্ o sরমার পিরচয় gহণ কেরেছ। েযাগমায়ােক েদেখ 
হঠাৎ kkরটার মেন িকছু uৎসাহ জnােলা। তাড়াতািড় িগেয় 
সামেনর dেটা পা িদেয় েযাগমায়ার িনমর্ল শািড়র uপর পিঙ্কল 
sাkর aিঙ্কত কের িদেয় কৃিtম pীিত jাপন করেল। িসিস ঘাড় 
ধের েটেন আনেল েকিটর কােছ,  েকিট তার নােকর uপর তজর্নী 
তাড়ন কের বলেল,  “নিট ডg ।” 

েকিট েচৗিক েথেক uঠলi না। িসগােরট টানেত টানেত aতয্n 
িনিলর্p আড় ভােব eকটু ঘাড় বাঁিকেয় েযাগমায়ােক িনরীkণ 
করেত লাগল। েযাগমায়ার ' পের তার আেkাশ েবাধ কির 
লাবণয্র েচেয়o েবিশ। oর ধারণা,  লাবণয্র iিতহােস eকটা 
খঁুত আেছ। েযাগমায়াi মািস েসেজ aিমতর হােত তােক গিতেয় 
েদবার েকৗশল করেছ। পুrষমাnষেক ঠকােত aিধক বুিdর 
দরকার কের না,  িবধাতার sহেs ৈতির ঠুিল তােদর di েচােখ 
পরােনা। 
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িসিস সামেন eেস েযাগমায়ােক নমsােরর eকটু আভাস িদেয় 
বলেল,  “আিম িসিস,  aিমর েবান।” 

েযাগমায়া eকটু েহেস বলেলন,  “aিম আমােক মািস বেল,  
েসi সmেকর্ আিম েতামারo মািস হi মা।” 

েকিটর রকম েদেখ েযাগমায়া তােক লkয্i করেলন না। িসিসেক 
বলেলন,  “eেসা মা,  ঘের বসেব eেসা।” 

িসিস বলেল,  “সময় েনi,  েকবল খবর িনেত eেসিছ,  aিম 
eেসেছ িক না।” 

েযাগমায়া বলেলন,  “eখেনা আেস িন।” 

“কখন আসেবন জােনন?” 

“িঠক বলেত পাির েন- - আচ্ছা, আিম িজjাসা কের আিস েগ।” 

েকিট তার ssােন বেসi তীbsের বেল uঠল,  “েয মাsারনী 
eখােন বেস পড়ািচ্ছল েস েতা ভান করেল aিমটেক েস 
েকােনাকােল জােনi না।” 

েযাগমায়ার ধাঁধা েলেগ েগল। বুঝেলন,  েকাথাo eকটা েগাল 
আেছ। eo বুঝেলন,  eেদর কােছ মান রাখা শk হেব। eক 
মুহূেতর্ মািসt পিরহার কের বলেলন,  “শুেনিছ aিমতবাবু 
আপনােদর েহােটেলi থােকন,  তাঁর খবর আপনােদরi জানা 
আেছ।” 
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েকিট েবশ- eকটু s  কেরi হাসেল। তােক ভাষায় বলেল 
েবাঝায়,  “লুেকােত পার,  ফাঁিক িদেত পারেব না।'  

আসল কথা,  েগাড়ােতi লাবণয্েক েদেখ eবং aিমেক েস েচেন 
না শুেন েকিট মেন মেন আgন হেয় আেছ। িকnt িসিসর মেন 
আশঙ্কা আেছ মাt,  jালা েনi;  েযাগমায়ার snর মুেখর 
গাmীযর্ তার মনেক েটেনিছল। তাi যখন েদখেল েকিট তাঁেক 
s  aবjা েদিখেয় েচৗিক ছাড়েল না,  তার মেন েকমন 
সংেকাচ লাগল। aথচ েকােনা িবষেয় েকিটর িবrেd েযেত সাহস 
হয় না,  েকননা,  েকিট িসিডশন দমন করেত িkpহs- - eকটু 
েস িবেরাধ সয় না। ককর্শ বয্বহাের তার েকােনা সংেকাচ েনi। 
aিধকাংশ মাnষi ভীr,  akিNত dবর্য্বহােরর কােছ তারা হার 
মােন। িনেজর aজs কেঠারতায় েকিটর eকটা গবর্ আেছ। যােক 
েস িমি মুেখা ভােলামাnিষ বেল,  বnুেদর মেধয্ তার েকােনা 
লkণ েদখেল তােক েস aিsর কের েতােল। rঢ়তােক েস 
aকপটতা বেল বড়াi কের,  ei rঢ়তার আঘােত যারা 
সংkিচত তারা েকােনামেত েকিটেক pসn রাখেত পারেল আরাম 
পায়। িসিস েসi দেলর। েস েকিটেক মেন মেন যতi ভয় কের 
ততi তার নকল কের,  েদখােত যায় েস dবর্ল নয়। সব সমেয় 
েপের oেঠ না। েকিট আজ বুেঝিছল েয,  তার বয্বহােরর িবrেd 
িসিসর মেনর েকােণ eকটা মুখ- েচারা আপিt লুিকেয়িছল। তাi 
েস িঠক কেরিছল,  েযাগমায়ার সামেন িসিসর ei সংেকাচ কড়া 
কের ভাঙেত হেব। েচৗিক েথেক uঠল,  eকটা িসগােরট িনেয় 
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িসিসর মুেখ বিসেয় িদেল,  িনেজর ধরােনা িসগােরট মুেখ কেরi 
িসিসর িসগােরট ধরাবার জেn মুখ eিগেয় িনেয় eল। pতয্াখয্ান 
করেত িসিস সাহস করেল না। কােনর ডগাটা eকটুখািন লাল 
হেয় uঠল। তবু েজার কের eমিন eকটা ভাব েদখােল,  েযন 
তােদর হাল পা ািতয্কতায় যােদর r eতটুk kিঞ্চত হেব 
তােদর মুেখর uপর o তুিড় মারেত pstত- - that much for it! 

িঠক েসi সময়টােত aিমত eেস uপিsত। েমেয়রা েতা aবাক। 
েহােটল েথেক যখন েস েবিরেয় eল,  মাথায় িছল েফl্  hাট,  
গােয় িছল িবিলিত েকাতর্া। eখােন েদখা যােচ্ছ পরেন তার ধুিত 
আর শাল। ei েবশাnেরর আDা িছল তার েসi kিটের। 
েসiখােন আেছ eকিট বiেয়র েশl  ,  eকিট কাপেড়র েতারঙ্গ 
আর েযাগমায়ার েদoয়া eকিট আরামেকদারা। েহােটল েথেক 
মধয্াhেভাজন েসের eiখােন েস আ য় েনয়। আজকাল লাবণয্র 
শাসন কড়া,  sরমােক পড়ােনার সমেয়র মাঝখানটােত 
জলpপাত বা কমলােলবুর সnােন কাuেক pেবশ করেত েদoয়া 
হয় না। েসiজেn িবেকেল সােড়- চারেট েবলায় চা- পান- সভার 
পূেবর্ e বািড়েত ৈদিহক মানিসক েকােনাpকার তৃ ািনবারেণর 
েসৗজnসmত sেযাগ aিমতর িছল না। ei সময়টা েকােনামেত 
কািটেয় কাপড় েছেড় যথািনিদর্  সমেয় eখােন েস আসত। 

আজ েহােটল েথেক েবেরাবার আেগi কলকাতা েথেক eেসেছ 
তার আংিট। েকমন কের েস েসi আংিট লাবণয্েক পরােব তার 
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সমs an ানটা েস বেস বেস কlনা কেরেছ। আজ হল oর 
eকটা িবেশষ িদন। e িদনেক েদuিড়েত বিসেয় রাখা চলেব না। 
আজ সব কাজ বn করা চাi। মেন মেন িঠক কের েরেখেছ,  
লাবণয্ েযখােন পড়ােচ্ছ েসiখােন িগেয় বলেব- - eকিদন 
হািতেত চেড় বাদশা eেসিছল,  িকnt েতারণ েছােটা,  পােছ 
মাথা েহঁট করেত হয় তাi েস িফের েগেছ,  নতুন- ৈতির pাসােদ 
pেবশ কের িন। আজ eেসেছ আমােদর eকিট মহািদন,  িকnt 
েতামার aবকােশর েতারণটা তুিম খােটা কের েরেখছ- - েসটােক 
ভােঙা,  রাজা মাথা তুেলi েতামার ঘের pেবশ কrন। 

aিমত e কথাo মেন কের eেসিছল েয oেক বলেব,  িঠক 
সময়টােত আসােকi বেল পাঙ্ক্ চুয়ািলিট;  িকnt ঘিড়র সময় িঠক 
সময় নয়,  ঘিড় সমেয়র নmর জােন,  তার মূলয্ জানেব কী 
কের। 

aিমত বাiেরর িদেক তািকেয় েদখেল,  েমেঘ আকাশটা mান,  
আেলার েচহারাটা েবলা পাঁচটা- ছটার মেতা। aিমত ঘিড় েদখেল 
না,  পােছ ঘিড়টা তার aভd iশারায় আকােশর pিতবাদ কের,  
েযমন বhিদেনর েjােরা েরাগীর মা েছেলর গা eকটু ঠাNা েদেখ 
আর থামর্িমটর িমিলেয় েদখেত সাহস কের না। আজ aিমত 
eেসিছল িনিদর্  সমেয়র যেথ  আেগ। কারণ,  dরাশা িনলর্j। 

বারাnায় েয েকাণটায় বেস লাবণয্ তার ছাtীেক পড়ায়,  রাsা 
িদেয় আসেত েসটা েচােখ পেড়। আজ েদখেল েস জায়গাটা 
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খািল। মন আনেn লািফেয় uঠল। eতkণ পের ঘিড়র িদেক 
তািকেয় েদখেল। eখেনা িতনেট েবেজ িবশ িমিনট। েসিদন o 
লাবণয্েক বেলিছল,  িনয়মপালনটা মাnেষর,  aিনয়মটা 
েদবতার;  মেতর্ আমরা িনয়েমর সাধনা কির sেগর্ aিনয়ম-
aমৃেত aিধকার পাব বেলi। েসi sগর্ মােঝ মােঝ মেতর্i েদখা 
েদয়,  তখন িনয়ম েভেঙ তােক েসলাম কের িনেত হয়। আশা 
হল,  লাবণয্ িনয়ম- ভাঙার েগৗরব বুেঝেছ বা;  লাবণয্র মেনর 
মেধয্ হঠাৎ আজ বুিঝ েকমন কের িবেশষ িদেনর sশর্ েলেগেছ,  
সাধারণ িদেনর েবড়া েগেছ েভেঙ। 

িনকেট eেস েদেখ,  েযাগমায়া তাঁর ঘেরর বাiের sিmত হেয় 
দাঁিড়েয়,  আর িসিস তার মুেখর িসগােরট েকিটর মুেখর 
িসগােরট েথেক jািলেয় িনেচ্ছ। aসmান েয iচ্ছাকতৃ তা বুঝেত 
বািক রiল না। টয্ািব- kkরটা তার pথম- ৈমtীর uচ্ছব্ােস বাধা 
েপেয় েকিটর পােয়র কােছ শুেয় eকটু িনdার েচ া করিছল। 
aিমতর আগমেন তােক সmধর্না করবার জেn আবার aসংযত 
হেয় uঠল;  িসিস আবার তােক শাসেনর dারা বুিঝেয় িদেল েয,  
ei সd ভাবpকােশর pণালীটা eখােন সমাদৃত হেব না। 

di সখীর pিত দৃk পাতমাt না কের “মািস” বেল দূর েথেক 
েডেকi aিমত েযাগমায়ার পােয়র কােছ পেড় তাঁর পােয়র ধুেলা 
িনেল। e সমেয় eমন কের pণাম করা তার pথার মেধয্ িছল 
না। িজjাসা করেল,  “মািসমা,  লাবণয্ েকাথায়।” 
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“কী জািন বাছা,  ঘেরর মেধয্ েকাথায় আেছ।” 

“eখেনা েতা তার পড়াবার সময় েশষ হয় িন।” 

“েবাধ হয় eঁরা আসােত ছুিট িনেয় ঘের েগেছ।” 

“চেলা,  eকবার েদেখ আিস েস কী করেছ।” েযাগমায়ােক িনেয় 
aিমত ঘের েগল। সmুেখ েয আর- েকােনা সজীব পদাথর্ আেছ 
েসটা েস সmূণর্i asীকার করেল। 

িসিস eকটু েচঁিচেয়i বেল uঠল,  “aপমান! চেলা েকিট,  ঘের 
যাi।” 

েকিটo কম jেল িন। িকnt েশষ পযর্n না েদেখ েস েযেত চায় না। 

িসিস বলেল,  “েকােনা ফল হেব না।” 

েকিটর বেড়া বেড়া েচাখ িবsািরত হেয় uঠল;  বলেল,  
“হেতi হেব ফল।” 

আেরা খািনকটা সময় েগল। িসিস আবার বলেল,  “চেলা ভাi,  
আর eকটুo থাকেত iেচ্ছ করেছ না।” 

েকিট বারাNায় ধnা িদেয় বেস রiল। বলেল,  “eiখান িদেয় 
তােক েবেরােতi েতা হেব।” 

aবেশেষ েবিরেয় eল aিমত,  সেঙ্গ িনেয় eল লাবণয্েক। 
লাবণয্র মুেখ eকিট িনিলর্p শািn। তােত eকটুo রাগ েনi,  
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sধর্া েনi,  aিভমান েনi। েযাগমায়া িপছেনর ঘেরi িছেলন,  
তাঁর েবেরাবার iচ্ছা িছল না। aিমত তাঁেক ধের িনেয় eল। eক 
মুহূেতর্র মেধয্i েকিটর েচােখ পড়ল,  লাবণয্র হােত আংিট। 
মাথায় রk চn  কের uঠল,  লাল হেয় uঠল di েচাখ,  
পৃিথবীটােক লািথ মারেত iেচ্ছ করল। 

aিমত বলেল,  “মািস,  ei আমার েবান শিমতা,  বাবা েবাধ 
হয় আমার নােমর সেঙ্গ ছn িমিলেয় নাম েরেখিছেলন,  িকnt 
রেয় েগল aিমtাkর। iিন েকতকী,  আমার েবােনর বnু।” 

iিতমেধয্ আর- eক uপdব। sরমার eক েপাষা িবড়াল ঘর 
েথেক েবিরেয় আসােতi টয্ািবর kkুরীয় নীিতেত েস ei 
sধর্াটােক যুdেঘাষণার ৈবধ কারণ বেলi গণয্ করেল। eকবার 
agসর হেয় তােক ভৎর্সনা কের,  আবার িবড়ােলর uদয্ত নখর 
o েফাঁs েফাঁসািনেত যুেdর আশু ফল সmেn সংশয়াপn হেয় িফের 
আেস। eমন aবsায় িকিঞ্চৎ দূর হেতi aিহংsগজর্ননীিতi 
িনরাপদ বীরt pকােশর uপায় মেন কের aপিরিমত চীৎকার 
শুr কের িদেল। িবড়ালটা তার েকােনা pিতবাদ না কের িপঠ 
ফুিলেয় চেল েগল। eiবার েকিট সh করেত পারেল না। pবল 
আেkােশ kkরটােক কান- মলা িদেত লাগল। ei কান- মলার 
aেনকটা aংশi িনেজর ভােগয্র uেdেশ। kkরটা েকঁi েকiঁ 
sের aসd বয্বহার সmেn তীb aিভমত জানােল। ভাগয্ িনঃশেb 
হাসল। 
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ei েগালমালটা eকটু থামেল পর aিমত িসিসেক লkয্ কের 
বলেল,  “িসিস,  eঁরi নাম লাবণয্। আমার কাছ েথেক eঁর 
নাম কখেনা েশান িন,  িকnt েবাধ হেচ্ছ আর দশজেনর কাছ 
েথেক শুেনছ। eঁর সেঙ্গ আমার িববাহ িsর হেয় েগেছ,  
কলকাতায় aঘর্ান মােস।” 

েকিট মুেখ হািস েটেন আনেত েদির করেল না। বলেল,  “আi 
কn gাচুেলট। কমলােলবুর মধু েপেত িবেশষ বাধা হয় িন বেলi 
েঠকেছ। রাsা কিঠন নয়,  মধু লাফ িদেয় আপিনi eিগেয় 
eেসেছ মুেখর কােছ।” 

িসিস তার sাভািবক aভয্াসমত হী হী কের েহেস uঠল। 

লাবণয্ বুঝেল,  কথাটায় েখাঁচা আেছ,  িকnt মােনটা সmূণর্ 
বুঝেল না। 

aিমত তােক বেলল,  “আজ েবেরাবার সময় eরা আমােক 
িজjাসা কেরিছল,  েকাথায় যাচ্ছ। আিম বেলিছলুম,  বn মধুর 
সnােন। তাi eরা হাসেছ। oটা আমারi েদাষ;  আমার েকাn  
কথাটা েয হািসর নয় েলােক েসটা ঠাoরােত পাের না।” 

েকিট শাn sেরi বলেল,  “কমলােলবুর মধু িনেয় েতামার েতা 
িজত হল,  eবার আমারo যােত হার না হয় েসটা কেরা।” 

“কী করেত হেব বেলা।” 
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“নেরেনর সেঙ্গ আমার eকটা বািজ আেছ। েস বেলিছল,  
েজেন্টলময্াn রা েযখােন যায় েকu েসখােন েতামােক িনেয় েযেত 
পাের না,  িকছুেতi তুিম েরস েদখেত যােব না। আিম আমার 
ei হীেরর আংিট বািজ েরেখ বেলিছলুম,  েতামােক েরেস িনেয় 
যাবi। e েদেশ যত ঝরনা,  যত মধুর েদাকান আেছ সব সnান 
কের েশষকােল eখােন eেস েতামার েদখা েপলমু। বেলা- না 
ভাi িসিস,  কত িফরেত হেয়েছ বুেনা হাঁস িশকােরর েচ ায় 
iংেরিজেত যােক বেল wi l d goose।” 

িসিস েকােনা কথা না বেল হাসেত লাগল। েকিট বলেল,  “মেন 
পড়েছ েসi গlটা- - eকিদন েতামার কােছi শুেনিছ aিমট। 
েকােনা পািশর্য়ান িফলজফার তার পাগিড়- েচােরর সnান না 
েপেয় েশেষ েগারsােন eেস বেস িছল। বেলিছল,  পালােব 
েকাথায়। িমস লাবণয্ যখন বেলিছেলন oেক েচেনন না আমােক 
েধাঁকা লািগেয় িদেয়িছল,  িকnt আমার মন বলেল,  ঘুের িফের 
oেক oর ei েগারsােন আসেতi হেব।” 

িসিস uৈচ্চঃsের েহেস uঠল। 

েকিট লাবণয্েক বলেল,  “aিমট আপনার নাম মুেখ আনেল না,  
মধুর ভাষােত ঘুিরেয় বলেল কমলােলবুর মধু;  আপনার বুিd 
খুবi েবিশ সরল,  ঘুিরেয় বলবার েকৗশল মুেখ েজাগায় না,  
ফs  কের বেল েফলেলন aিমটেক জােননi না। তবু সাn েড 
sুেলর িবধানমত ফল ফলল না,  দNদাতা আপনােদর েকােনা 
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দNi িদেলন না,  শk পেথর মধুo eকজন eক চুমুেকi েখেয় 
িনেলন আর aজানােকo eকজন eক দৃি েতi জানেলন- - eখন 
েকবল আমার ভােগয্i হার হেব? েদেখা েতা িসিস,  কী 
anায়।” 

িসিসর আবার েসi uচ্চ হািস। টয্ািব- kkরটাo ei uচ্ছব্ােস 
েযাগ েদoয়া তার সামািজক কতর্বয্ মেন কের িবচিলত হবার 
লkণ েদখােল। তৃতীয়বার তােক দমন করা হল। 

েকিট বলল,  “aিমট তুিম জান,  ei হীেরর আংিট যিদ হাির,  
জগেত আমার সাntনা থাকেব না। ei আংিট eকিদন তুিমi 
িদেয়িছেল। eক মুহূতর্ হাত েথেক খুিল িন,  e আমার েদেহর 
সেঙ্গ eক হেয় েগেছ। েশষকােল আজ ei িশলঙ পাহােড় িক 
eেক বািজেত েখায়ােত হেব।” 

িসিস বলেল,  “বািজ রাখেত েগেল েকন ভাi।” 

“মেন মেন িনেজর uপর aহংকার িছল,  আর মাnেষর uপর 
িছল িবশব্াস। aহংকার ভাঙল- - eবারকার মেতা আমার েরস 
ফুেরাল,  আমারi হার। মেন হেচ্ছ,  aিমটেক আর রািজ করেত 
পারব না। তা,  eমন adুত কেরi যিদ হারােব,  েসিদন eত 
আদের আংিট িদেয়িছেল েকন। েস েদoয়ার মেধয্ িক েকােনা 
বাঁধন িছল না। ei েদoয়ার মেধয্ িক কথা িছল না েয,  আমার 
aপমান েকােনািদন তুিম ঘটেত েদেব না।” 
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বলেত বলেত েকিটর গলা ভার হেয় eল,  aেনক কে  েচােখর 
জল সামেল িনেল। 

আজ সাত বৎসর হেয় েগল,  েকিটর বয়স তখন আঠােরা। 
েসিদন ei আংিট aিমত িনেজর আঙুল েথেক খুেল oেক পিরেয় 
িদেয়িছল। তখন oরা dজেনi িছল iংলেN। akেফােডর্ eকজন 
পাঞ্জািব যুবক িছল েকিটর pণয়মুg। েসিদন আপেস aিমত েসi 
পাঞ্জািবর সেঙ্গ নদীেত বাচ েখেলিছল। aিমতরi হল িজত। জুন 
মােসর েজয্াৎsায় সমs আকাশ েযন কথা বেল uেঠিছল,  মােঠ 
মােঠ ফুেলর pচুর ৈবিচেt ধরণী তার ৈধযর্ হািরেয় েফেলেছ। েসi 
kেণ aিমত েকিটর হােত আংিট পিরেয় িদেল। তার মেধয্ aেনক 
কথাi ঊh িছল,  িকnt েকােনা কথাi েগাপন িছল না। েসিদন 
েকিটর মুেখ pসাধেনর pেলপ লােগ িন,  তার হািসিট সহজ 
িছল,  ভােবর আেবেগ তার মুখ রিkম হেত বাধা েপত না। 
আংিট হােত পরা হেল aিমত তার কােন কােন বেলিছল- -  

              Tender is the night 

And haply the queen moon is on her throne। 

 

েকিট তখন েবিশ কথা বলেত েশেখ িন। দীঘর্িনশব্াস েফেল েকবল 
েযন মেন মেন বেলিছল “মn  আিম”,  ফরািস ভাষায় যার মােন 
হেচ্ছ “বঁধু' !  
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আজ aিমতর মুেখo জবাব েবেধ েগল। েভেব েপেল না কী 
বলেব। 

েকিট বলেল,  “বািজেত যিদi হারলুম তেব আমার ei 
িচরিদেনর হােরর িচh েতামার কােছi থাk  aিমট। আমার হােত 
েরেখ eেক আিম িমেথয্ কথা বলেত েদব না।” 

বেল আংিট খুেল েটিবলটার uপর েরেখi drতেবেগ চেল েগল। 
eনােমলা- করা মুেখর uপর িদেয় দr  দr  কের েচােখর জল 
গিড়েয় পড়েত লাগল। 
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১৬ 

মিুk 
eকিট েছােটা িচিঠ eল লাবণয্র হােত,  েশাভনলােলর েলখা : 

িশলেঙ কাল রােt eেসিছ। যিদ েদখা করেত anমিত দাo তেব 
েদখেত যাব। না যিদ দাo কালi িফরব। েতামার কােছ শািs 
েপেয়িছ,  িকnt কেব কী aপরাধ কেরিছ আজ পযর্n s  কের 
বুঝেত পাির না। আজ eেসিছ েতামার কােছ েসi কথািট 
েশানবার জেn নiেল মেন শািn পাi েন। ভয় েকােরা না। 
আমার আর েকােনা pাথর্না েনi। 

লাবণয্র েচাখ জেল ভের eল। মুেছ েফলেল। চুপ কের বেস 
িফের তািকেয় রiল িনেজর aতীেতর িদেক। েয auরটা বেড়া 
হেয় uঠেত পারত aথচ েযটােক েচেপ িদেয়েছ,  বাড়েত েদয় 
িন,  তার েসi কিচেবলাকার কrণ ভীrতা oর মেন eল। 
eতিদেন েস oর সমs জীবনেক aিধকার কের তােক সফল 
করেত পারত িকnt েসিদন oর িছল jােনর গবর্,  িবদয্ার 
eকিন  সাধনা,  udত sাতntেবাধ। েসিদন আপন বােপর 
মুgতা েদেখ ভােলাবাসােক dবর্লতা বেল মেন মেন িধk কার 
িদেয়েছ। ভােলাবাসা আজ তার েশাধ িনেল,  aিভমান হল 
ধূিলসাৎ। েসিদন যা সহেজ হেত পারত িনশব্ােসর মেতা,  সরল 
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হািসর মেতা,  আজ তা কিঠন হেয় uঠল। েসিদনকার জীবেনর 
েসi aিতিথেক d হাত বািড়েয় gহণ করেত আজ বাধা পেড়,  
তােক তয্াগ করেতo বুক েফেট যায়। মেন পড়ল aপমািনত 
েশাভনলােলর েসi kিNত বয্িথত মূিতর্। তার পের কতিদন 
েগেছ,  যুবেকর েসi pতয্াখয্াত ভােলাবাসা eতিদন েকাn  
aমৃেত েবঁেচ রiল। আপনারi আnিরক মাহােtয্। 

লাবণয্ িচিঠেত িলখেল : 

তুিম আমার সকেলর বেড়া বnু। e বnুেtর পুেরা দাম িদেত 
পাির eমন ধন আজ আমার হােত েনi। তুিম েকােনািদন দাম 
চাo িন;  আজo,  েতামার যা েদবার িজিনস তাi িদেত eেসছ 
িকছুi দািব না কের। চাi েন বেল িফিরেয় িদেত পাির eমন 
শিk েনi আমার,  eমন aহংকারo েনi। 

িচিঠটা িলেখ পািঠেয় িদেয়েছ eমন সময় aিমত eেস বলেল,  
“বnা,  চেলা আজ dজেন eকবার েবিড়েয় আিস েগ।” 

aিমত ভেয় ভেয়i বেলিছল;  েভেবিছল,  লাবণয্ আজ হয়েতা 
েযেত রািজ হেব না। 

লাবণয্ সহেজi বলেল,  “চেলা।” 

dজেন েবেরাল। aিমত িকছু িdধার সেঙ্গi লাবণয্র হাতিটেক 
হােতর মেধয্ েনবার েচ া করেল। লাবণয্ eকটুo বাধা না িদেয় 
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হাত ধরেত িদেল। aিমত হাতিট eকটু েজাের েচেপ ধরেল,  
তােতi মেনর কথা েযটুk বয্k হয় তার েবিশ িকছু মুেখ eল না! 
চলেত চলেত েসিদনকার েসi জায়গােত eল েযখােন বেনর 
মেধয্ হঠাৎ eকটুখািন ফাঁক। eকিট তrশূn পাহােড়র িশখেরর 
uপর সূযর্ আপনার েশষ sশর্ েঠিকেয় েনেম েগল। aিত skমার 
সবুেজর আভা আেs আেs sেকামল নীেল েগল িমিলেয়। dজেন 
েথেম েসi িদেক মুখ কের দাঁিড়েয় রiল। 

লাবণয্ আেs আেs বলেল,  “eকিদন eকজনেক েয আংিট 
পিরেয়িছেল,  আমােক িদেয় আজ েস আংিট েখালােল েকন।” 

aিমত বয্িথত হেয় বলেল,  “েতামােক সব কথা েবাঝাব েকমন 
কের বnা। েসিদন যােক আংিট পিরেয়িছলুম,  আর েয আজ 
েসটা খুেল িদেল,  তারা dজেন িক eকi মাnষ।” 

লাবণয্ বলেল,  “তােদর মেধয্ eকজন সৃি কতর্ার আদের ৈতির,  
আর eকজন েতামার aনাদের গড়া।” 

aিমত বলেল,  “কথাটা সmূণর্ িঠক নয়। েয আঘােত আজেকর 
েকিট ৈতির তার দািয়t েকবল আমার eকলার নয়।” 

“িকnt িমতা,  িনেজেক েয eকিদন সmূণর্ েতামার হােত uৎসগর্ 
কেরিছল তােক তুিম আপনার কের রাখেল না েকন। েয কারেণi 
েহাক,  আেগ েতামার মুেঠা আলগা হেয়েছ,  তার পের দেশর 
মুেঠার চাপ পেড়েছ oর uপের,  oর মূিতর্ েগেছ বদেল। েতামার 
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মন eকিদন হািরেয়েছ বেলi দেশর মেনর মেতা কের িনেজেক 
সাজােত বসল। আজ েতা েদিখ,  o িবিলিত েদাকােনর পুতুেলর 
মেতা;  েসটা সmব হত না,  যিদ oর hদয় েবঁেচ থাকত। থাk  
েগ o সব কথা। েতামার কােছ আমার eকটা pাথর্না আেছ। 
রাখেত হেব।” 

“বেলা,  িন য় রাখব।” 

“anত হpাখােনেকর জেn েতামার দলেক িনেয় তুিম 
েচরাপুিঞ্জেত েবিরেয় eেসা। oেক আনn িদেত নাo যিদ পার,  
oেক আেমাদ িদেত পারেব।” 

aিমত eকটুখািন চুপ কের েথেক বলেল,  “আচ্ছা।” 

তার পের লাবণয্ aিমতর বুেক মাথা েরেখ বলেল,  “eকটা কথা 
েতামােক বিল িমতা,  আর েকােনািদন বলব না। েতামার সেঙ্গ 
আমার েয anেরর সmn তা িনেয় েতামার েলশমাt দায় েনi। 
আিম রাগ কের বলিছ েন,  আমার সমs ভােলাবাসা িদেয়i 
বলিছ,  আমােক তুিম আংিট িদেয়া না,  েকােনা িচh রাখবার 
িকছু দরকার েনi। আমার েpম থাk  িনরঞ্জন;  বাiেরর েরখা,  
বাiেরর ছায়া তােত পড়েব না।” 

ei বেল িনেজর আঙুেলর েথেক আংিট খুেল aিমতর আঙুেল 
আেs আেs পিরেয় িদেল। aিমত তােত েকােনা বাধা িদেল না। 
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সায়ােhর ei পৃিথবী েযমন asরি  ud ভািসত আকােশর িদেক 
িনঃশেb আপন মুখ তুেল ধেরেছ,  েতমিন নীরেব,  েতমিন শাn 
দীিpেত লাবণয্ আপন মুখ তুেল ধরেল aিমতর নত মুেখর িদেক। 

সাত িদন েযেতi aিমত িফের েযাগমায়ার েসi বাসায় েগল। ঘর 
বn,  সবাi চেল েগেছ। েকাথায় েগেছ তার েকােনা িঠকানা 
েরেখ যায় িন। 

েসi য়ুকয্ািলp টাস গােছর তলায় aিমত eেস দাঁড়াল,  
খািনকkণ ধের শূnমেন েসiখােন ঘুের েবড়ােল। পিরিচত মালী 
eেস েসলাম কের িজjাসা করেল,  “ঘর খুেল েদব িক। িভতের 
বসেবন?” aিমত eকটু িdধা কের বলেল,  “হাঁ।” 

িভতের িগেয় লাবণয্র বসবার ঘের েগল। েচৗিক েটিবল েশl   
আেছ,  েসi বigিল েনi। েমেজর uপর di- eকটা েছঁড়া শূn 
েলফাফা,  তার uপের aজানা হােতর akের লাবণয্র নাম o 
িঠকানা েলখা;  d- চারেট বয্বহার করা পিরতয্k িনব eবং 
kয়pাp eকিট aিত েছােটা েপn িসল েটিবেলর uপের। 
েপn িসলিট পেকেট িনেল। eর পােশi েশাবার ঘর। েলাহার খােট 
েকবল eকটা গিদ,  আর আয়নার েটিবেল eকটা শূn েতেলর 
িশিশ। di হােত মাথা েরেখ aিমত েসi গিদর uপর শুেয় 
পড়ল,  েলাহার খাটটা শb কের uঠল। েসi ঘরটার মেধয্ েবাবা 
eকটা শূnতা। তােক p  করেল েকােনা কথাi বলেত পাের না। 
েস eকটা মূছর্া,  েয মূছর্া েকােনািদনi আর ভাঙেব না। 
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তার পের শরীরমেনর uপর eকটা িনrদয্েমর েবাঝা বহন কের 
aিমত েগল িনেজর kিটের। যা েযমন েরেখ িগেয়িছল েতমিনi 
সব আেছ। eমন- িক,  েযাগমায়া তাঁর েকদারািটo িফিরেয় িনেয় 
যান িন। বুঝেল,  িতিন েsহ কেরi ei েচৗিকিট তােক িদেয় 
েগেছন,  মেন হল েযন শুনেত েপেল শাn মধুর sের তাঁর েসi 
আhান- - বাছা! েসi েচৗিকর সামেন মাথা লুিটেয় aিমত pণাম 
করেল। 

সমs িশলঙ পাহােড়র ী আজ চেল েগেছ। aিমত েকাথাo আর 
সাntনা েপল না। 
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১৭ 

েশেষর কিবতা 
কলকাতার কেলেজ পেড় যিতশংকর। থােক কলুেটালা 
েpিসেডিn কেলেজর েমেস। aিমত তােক pায় বািড়েত িনেয় 
আেস,  খাoয়ায়,  তার সেঙ্গ নানা বi পেড়,  নানা adুত 
কথায় তার মনটােক চমিকেয় েদয়,  েমাটের কের তােক েবিড়েয় 
িনেয় আেস। 

তার পর িকছুকাল যিতশংকর aিমতর েকােনা িনি ত খবর পায় 
না। কখেনা েশােন েস ৈনিনতােল,  কখেনা uটকামেN। eকিদন 
শুনেল,  aিমতর eক বnু ঠাTা কের বলেছ,  েস আজকাল 
েকিট িমিtেরর বাiেরকার রঙটা েঘাচােত uেঠ- পেড় েলেগেছ। 
কাজ েপেয়েছ মেনর মেতা,  বণর্াnর করা। eতিদন aিমত মূিতর্ 
গড়বার শখ েমটাত কথা িদেয়,  আজ েপেয়েছ সজীব মাnষ। েস 
মাnষিটo eেক eেক আপন uপরকার রিঙন পাপিড়gেলা খসােত 
রািজ,  চরেম ফল ধরেব আশা কের। aিমতর েবান িলিস নািক 
বলেছ েয,  েকিটেক eেকবাের েচনাi যায় না,  aথর্াৎ তােক 
নািক বD েডা েবিশ sাভািবক েদখােচ্ছ। বnুেদর েস বেল িদেয়েছ 
তােক েকতকী বেল ডাকেত;  eটা তার পেk িনলর্jতা,  েয 
েমেয় eকদা িফn িফেন শািnপুের শািড় পরত েসi লjাবতীর 
পেk জামা েশিমজ পরারi মেতা। aিমত তােক নািক িনভৃেত 



রবীndনাথ ঠাkর 

bdnews24.com   192 |   েশেষর কিবতা 

 
 

ডােক “েকয়া” বেল। e কথাo েলােক কানাকািন করেছ েয,  
ৈনিনতােলর সেরাবের েনৗেকা ভািসেয় েকিট তার হাল ধেরেছ 
আর aিমত তােক পেড় েশানােচ্ছ রিব ঠাkেরর “িনrেdশ 
যাtা।” িকnt েলােক কী না বেল। যিতশংকর বুেঝ িনেল,  
aিমতর মনটা পাল তুেল চেল েগেছ ছুিটতেttর মাঝদিরয়ায়। 

aবেশেষ aিমত িফের eল। শহের রাT েকতকীর সেঙ্গ তার 
িবেয়। aথচ aিমতর িনজ মুেখ eকিদনo যতী e pসঙ্গ েশােন 
িন। aিমতর বয্বহােররo aেনকখািন বদল ঘেটেছ। পূেবর্র 
মেতাi যতীেক aিমত iংেরিজ বi িকেন uপহার েদয়,  িকnt 
তােক িনেয় সেnেবলায় েস- সব বiেয়র আেলাচনা কের না। 
যতী বুঝেত পাের,  আেলাচনার ধারাটা eখন বiেছ eক নতুন 
খােদ। আজকাল েমাটের েবড়ােত েস যতীেক ডাক পােড় না। 
যতীর বয়েস e কথা েবাঝা কিঠন নয় েয,  aিমতর “িনrেdশ 
যাtা”র পািটর্েত তৃতীয় বয্িkর জায়গা হoয়া aসmব। 

যতী আর থাকেত পারেল না। aিমতেক িনেজi গােয় পেড় 
িজjাসা করেল,  “aিমতদা,  শুনলুম িমস েকতকী িমেtর সেঙ্গ 
েতামার িবেয়?” 

aিমত eকটুখািন চুপ কের েথেক বলেল,  “লাবণয্ িক e খবর 
েজেনেছ।” 
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“না,  আিম তােক িলিখ িন। েতামার মুেখ পাকা খবর পাi িন 
বেল চুপ কের আিছ।” 

“খবরটা সিতয্,  িকnt লাবণয্ হয়েতা- বা ভুল বুঝেব।” 

যতী েহেস বলেল,  “eর মেধয্ ভুল েবাঝার জায়গা েকাথায়। 
িবেয় কর যিদ েতা িবেয়i করেব,  েসাজা কথা।” 

“েদেখা যতী,  মাnেষর েকােনা কথাটাi েসাজা নয়। আমরা 
িডk শনািরেত েয কথার eক মােন েবঁেধ িদi,  মানবজীবেনর 
মেধয্ মােনটা সাতখানা হেয় যায়,  সমুেdর কােছ eেস গঙ্গার 
মেতা।” 

যতী বলেল,  “aথর্াৎ তুিম বলছ িববাহ মােন িববাহ নয়।” 

“আিম বলিছ,  িববােহর হাজারখানা মােন- - মাnেষর সেঙ্গ িমেশ 
তার মােন হয়;  মাnষেক বাদ িদেয় তার মােন েবর করেত 
েগেলi ধাঁধা লােগ।” 

“েতামার িবেশষ মােনটাi বেলা- না।” 

“সংjা িদেয় বলা যায় না,  জীবন িদেয় বলেত হয়। যিদ বিল 
oর মূল মােনটা ভােলাবাসা তা হেলo আর- eকটা কথায় িগেয় 
পড়ব। ভােলাবাসা কথাটা িববাহ কথার েচেয় আেরা েবিশ 
জয্াn।” 
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“তা হেল aিমতদা,  কথা বn করেত হয় েয। কথা কাঁেধ িনেয় 
মােনর িপছন িপছন ছুটব,  আর মােনটা বাঁেয় তাড়া করেল 
ডাiেন আর ডাiেন তাড়া করেল বাঁেয় মারেব েদৗড়,  eমন হেল 
েতা কাজ চেল না।” 

“ভায়া,  মn বল িন। আমার সেঙ্গ েথেক েতামার মুখ ফুেটেছ। 
সংসাের েকােনামেত কাজ চালােতi হেব,  তাi কথার েনহাত 
দরকার। েয- সব সতয্েক কথার মেধয্ kেলায় না বয্বহােরর হােট 
তােদরi ছাঁিট,  কথাটােকi জািহর কির। uপায় কী। তােত 
েবাঝাপড়াটা িঠক না েহাক,  েচাখ বুেজ কাজ চািলেয় েনoয়া 
যায়।” 

“তেব িক আজেকর কথাটােক eেকবােরi খতম করেত হেব।” 

“ei আেলাচনাটা যিদ িনতাni jােনর গরেজ হয়,  pােণর 
গরেজ না হয়,  তা হেল খতম করেত েদাষ েনi।” 

“ধের নাo- না pােণর গরেজi।” 

“শাবাশ,  তেব েশােনা।” 

eiখােন eকটু পাদটীকা লাগােল েদাষ েনi। aিমতর েছােটা 
েবান িলিসর sহেs ঢালা চা যতী আজকাল মােঝ মােঝ pায়i 
পান কের আসেছ। anমান করা েযেত পাের েয,  েসi কারেণi 
oর মেন িকছুমাt েkাভ েনi েয,  aিমত oর সেঙ্গ aপরােh 
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সািহতয্ােলাচনা eবং সায়ােh েমাটের কের েবড়ােনা বn 
কেরেছ। aিমতেক o সবর্াnঃকরেণ kমা কেরেছ। 

aিমত বেল,  “aিkেজন eক ভােব বয় হাoয়ায় aদৃশয্ েথেক,  
েস না হেল pাণ বাঁেচ না। আবার aিkেজন আর- eক ভােব 
কয়লার সেঙ্গ েযােগ jলেত থােক,  েসi আgন জীবেনর নানা 
কােজ দরকার- - dেটার েকােনাটােকi বাদ েদoয়া চেল না। 
eখন বুঝেত েপেরছ?” 

“সmূণর্ না,  তেব িকনা েবাঝবার iেচ্ছ আেছ।” 

“েয ভােলাবাসা বয্াpভােব আকােশ মুk থােক,  anেরর মেধয্ 
েস েদয় সঙ্গ;  েয ভােলাবাসা িবেশষভােব pিতিদেনর সব-
িকছুেত যুk হেয় থােক,  সংসাের েস েদয় আসঙ্গ। dেটাi আিম 
চাi।” 

“েতামার কথা িঠক বুঝিছ িক না েসiেটi বুঝেত পাির েন। আর-
eকটু s  কের বেলা aিমতদা।” 

aিমত বলেল,  “eকিদন আমার সমs ডানা েমেল েপেয়িছলুম 
আমার oড়ার আকাশ;  আজ আিম েপেয়িছ আমার েছাT বাসা,  
ডানা gিটেয় বেসিছ। িকnt আমার আকাশo রiল।” 

“িকnt িববােহ েতামার ঐ সঙ্গ- আসঙ্গ িক eকেti িমলেত পাের 
না।” 
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“জীবেন aেনক sেযাগ ঘটেত পাের িকnt ঘেট না। েয মাnষ 
aেধর্ক রাজt আর রাজকnা eকসেঙ্গi িমিলেয় পায় তার ভাগয্ 
ভােলা;  েয তা না পায়,  ৈদবkেম তার যিদ ডান িদক েথেক 
েমেল রাজt আর বাঁ িদক েথেক েমেল রাজকnা,  েসo বেড়া 
কম েসৗভাগয্ নয়।” 

“িকnt- - ” 

“িকnt তুিম যােক মেন কর েরাময্াn্  েসiেটেত কমিত পেড়! 
eকটুo না। গেlর বi েথেকi েরাময্ােnর বাঁধা বরাd ছাঁেচ 
ঢালাi কের েজাগােত হেব নািক। িকছুেতi না। আমার েরাময্াn্  
আিমi সৃি  করব। আমার sেগর্o রেয় েগল েরাময্াn্ ,  আমার 
মেতর্o ঘটাব েরাময্াn্ । যারা oর eকটােক বাঁচােত িগেয় আর-
eকটােক েদuেল কের েদয় তােদরi তুিম বল েরাময্ািন্টক! তারা 
হয় মােছর মেতা জেল সাঁতার েদয়,  নয় েবড়ােলর মেতা ডাঙায় 
েবড়ায়,  নয় বাdেড়র মেতা আকােশ েফের। আিম েরাময্ােnর 
পরমহংস। ভােলাবাসার সতয্েক আিম eকi শিkেত জেল sেল 
uপলিb করব,  আবার আকােশo। নদীর চের রiল আমার 
পাকা দখল;  আবার মানেসর িদেক যখন যাtা করব,  েসটা 
হেব আকােশর ফাঁকা রাsায়। জয় েহাক আমার লাবণয্র,  জয় 
েহাক আমার েকতকীর,  আর সব িদক েথেকi ধn েহাক aিমত 
রায়।” 
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যতী sb হেয় বেস রiল,  েবাধ কির কথাটা তার িঠক লাগল 
না। aিমত তার মুখ েদেখ ঈষৎ েহেস বলেল,  “েদেখা ভাi,  
সব কথা সকেলর নয়। আিম যা বলিছ,  হয়েতা েসটা আমারi 
কথা। েসটােক েতামার কথা বেল বুঝেত েগেলi ভুল বুঝেব। 
আমােক গাল িদেয় বসেব। eেকর কথার uপর আেরর মােন 
চািপেয়i পৃিথবীেত মারামাির খুেনাখুিন হয়। eবার আমার িনেজর 
কথাটা s  কেরi না- হয় েতামােক বিল। rপক িদেয়i বলেত 
হেব,  নiেল e- সব কথার rপ চেল যায়- - কথাgেলা লিjত 
হেয় oেঠ। েকতকীর সেঙ্গ আমার সmn ভােলাবাসারi,  িকnt েস 
েযন ঘড়ায়- েতালা জল- - pিতিদন তুলব,  pিতিদন বয্বহার 
করব। আর লাবণয্র সেঙ্গ আমার েয ভােলাবাসা েস রiল িদিঘ,  
েস ঘের আনবার নয়,  আমার মন তােত সাঁতার েদেব।” 

যতী eকটু kিNত হেয় বলেল,  “িকnt aিমতদা,  dেটার মেধয্ 
eকটােকi িক েবেছ িনেত হয় না।” 

“যার হয় তারi হয়,  আমার হয় না।” 

“িকnt ীমতী েকতকী যিদ- - ” 

“িতিন সব জােনন। সmূণর্ েবােঝন িক না বলেত পাির েন। িকnt 
সমs জীবন িদেয় eiেটi তাঁেক েবাঝাব েয,  তাঁেক েকাথাo 
ফাঁিক িদিচ্ছ েন। eo তাঁেক বুঝেত হেব েয,  লাবণয্র কােছ 
িতিন ঋণী।” 
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“তা েহাক,  ীমতী লাবণয্েক েতা েতামার িবেয়র খবর জানােত 
হেব।” 

“িন য় জানাব। িকnt তার আেগ eকিট িচিঠ িদেত চাi,  েসিট 
তুিম েপৗিছেয় েদেব?” 

“েদব।” 

aিমতর ei িচিঠ : 

েসিদন সেnেবলায় রাsার েশেষ eেস যখন দাঁড়ালুম,  কিবতা 
িদেয় যাtা েশষ কেরিছ। আজo eেস থামলুম eকটা রাsার 
েশেষ। ei েশষমুহূতর্িটর uপর eকিট কিবতা েরেখ েযেত চাi। 
আর েকােনা কথার ভার সiেব না। হতভাগা িনবারণ চkবতর্ীটা 
েযিদন ধরা পেড়েছ েসiিদন মেরেছ- - aিত েশৗিখন জলচর 
মােছর মেতা। তাi uপায় না েদেখ েতামারi কিবর uপর ভার 
িদলুম আমার েশষ কথাটা েতামােক জানাবার জেn। 

           তব anধর্ানপেট েহির তব rপ িচরnন। 
           anের aলkয্েলােক েতামার aিnম আগমন। 
               লিভয়ািছ িচরsশর্মিণ;  
           আমার শূnতা তুিম পূণর্ কির িগেয়ছ আপিন। 
 
           জীবন আঁধার হল,  েসi kেণ পাin সnান 
           সnয্ার েদuলদীপ িচেtর মিnের তব দান। 
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               িবেচ্ছেদর েহামবিh হেত 
           পজূামূিতর্ ধির েpম েদখা িদল dঃেখর আেলােত। 
                                                            িমতা। 
 

তার পেরo আেরা িকছুকাল েগল। েসিদন েকতকী েগেছ তার 
েবােনর েমেয়র anpাশেন। aিমত েগল না। আরামেকদারায় 
বেস সামেনর েচৗিকেত পা- dেটা তুেল িদেয় uiিলয়ম েজm েসর 
পtাবলী পড়েছ। eমন সময় যিতশংকর লাবণয্র েলখা eক িচিঠ 
তার হােত িদেল। িচিঠর eক পােত েশাভনলােলর সেঙ্গ লাবণয্র 
িববােহর খবর। িববাহ হেব ছ মাস পের,  ৈজয্ মােস,  রামগড় 
পবর্েতর িশখের। aপর পােত: 

 

      কােলর যাtার ধব্িন শুিনেত িক পাo। 
             তাির রথ িনতয্i uধাo 
         জাগাiেছ anরীেk hদয়snন,  
      চেk- িপ  আঁধােরর বkফাটা তারার knন। 
                 oেগা বnু,  
             েসi ধাবমান কাল 
      জড়ােয় ধিরল েমাের েফির তার জাল- -  
             তুেল িনল drতরেথ 
      dঃসাহসী মেণর পেথ 
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         েতামা হেত বh দূের। 
             মেন হয়,  aজs মৃতুয্ের 
         পার হেয় আিসলাম 
      আিজ নবpভােতর িশখরচূড়ায়- -  
         রেথর চঞ্চল েবগ হাoয়ায় uড়ায় 
             আমার পুরােনা নাম। 
         িফিরবার পথ নািহ;  
             দরূ হেত যিদ েদখ চািহ 
                 পািরেব না িচিনেত আমায়। 
                         েহ বnু,  িবদায়। 
 
      েকােনািদন কমর্হীন পূণর্ aবকােশ 
             বসnবাতােস 
      aতীেতর তীর হেত েয রােt বিহেব দীঘর্শব্াস,  
             ঝরা বkেলর কাnা বয্িথেব আকাশ,  
      েসi kেণ খুঁেজ েদেখা- - িকছু েমার িপেছ রিহল েস 
             েতামার pােণর pােn;  িবsৃিতpেদােষ 
                 হয়েতা িদেব েস েজয্ািত,  
      হয়েতা ধিরেব কভু নাম- হারা sেpর মুরিত। 
                 তবু েস েতা sp নয়,  
      সব- েচেয় সতয্ েমার,  েসi মৃতুয্ঞ্জয়,  
                 েস আমার েpম। 
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         তাের আিম রািখয়া eেলম 
      aপিরবতর্ন aঘর্য্ েতামার uেdেশ। 
         পিরবতর্েনর েsােত আিম যাi েভেস 
             কােলর যাtায়। 
                 েহ বnু,  িবদায়। 
 
                  েতামার হয় িন েকােনা kিত 
   মেতর্র মৃিtকা েমার,  তাi িদেয় aমৃতমুরিত 
           যিদ সৃি  কের থাক,  তাহাির আরিত 
             েহাক তব সnয্ােবলা,  
                 পূজার েস েখলা 
      বয্াঘাত পােব না েমার pতয্েহর mান sশর্ েলেগ;  
             তৃষাতর্ আেবগ- েবেগ 
       নািহ হেব তার েকােনা ফুল ৈনেবেদয্র থােল। 
             েতামার মানস- েভােজ সযেt সাজােল 
      েয ভাবরেসর পাt বাণীর তৃষায়,  
             তার সােথ িদব না িমশােয় 
      যা েমার ধূিলর ধন,  যা েমার চেkর জেল িভেজ। 
             আেজা তুিম িনেজ 
             হয়েতা- বা কিরেব রচন 
      েমার sৃিতটুk িদেয় spািব  েতামার বচন। 
      ভার তার না রিহেব,  না রিহেব দায়। 
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             েহ বnু,  িবদায়। 
 
             েমার লািগ কিরেয়া না েশাক,  
      আমার রেয়েছ কমর্,  আমার রেয়েছ িবশব্েলাক। 
             েমার পাt িরk হয় নাi- -  
      শূেnের কিরব পূণর্,  ei bত বিহব সদাi। 
      uৎকN আমার লািগ েকহ যিদ pতীিkয়া থােক 
             েসi ধn কিরেব আমােক। 
             শুkপk হেত আিন 
             রজনীগnার বৃnখািন 
                      েয পাের সাজােত 
             aঘর্য্থালা  কৃ পk রােত,  
             েয আমাের েদিখবাের পায় 
                 aসীম kমায় 
             ভােলা মn িমলােয় সকিল,  
      eবার পূজায় তাির আপনাের িদেত চাi বিল। 
                 েতামাের যা িদেয়িছn তার 
                 েপেয়ছ িনঃেশষ aিধকার। 
                 েহথা েমার িতেল িতেল দান,  
      কrণ মুহূতর্gিল গNূষ ভিরয়া কের পান 
             hদয়- aঞ্জিল হেত মম। 
                 oেগা তুিম িনrপম,  
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                       েহ ঐশব্যর্বান,  
             েতামাের যা িদেয়িছn েস েতামাির দান- -  
                 gহণ কেরছ যত ঋণী তত কেরছ আমায়। 
                       েহ বnু,  িবদায়। 
                                          বnা 
 

বয্ালাbrিয়,  বয্াঙ্গােলার,  ২৫ জুন ১৯২৮ 
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