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কৃ0চেndর কন4া ক0 

5মেtয়ী kমার 

শ4ামবাজােরর :দওয়ান কৃ0চnd। :বেড় :বালেবালা। :দউিড়, পূজাবািড়, লন-বাগািন, নহবতখান, িভিsখানা, :তাষাখানা, খাজািGখানা, 
রাnাবািড়, কাছািরবািড়, :সেরsা, 5বঠকখানা। সদর dাের :রাশনেচৗকী। :রাশনেচৗকী :থেক চার pহেরর সাত রাগ রািগনী। :তািড়, 5ভরব, 
দরবাির কানাড়া। িফ দূগ.াপূজায় :গাটা বািড়েত রং-চুন পেড়। :বেলায়ািড় বািতর সাজ লােগ। skারাম বাবু sTীেটর রামতn দt মশায় এনার 
খাস :দাs। মীজ.াপুর :থেক আনােনা :গালাপ জল রামতnবাবু পাঠান কৃ0চndেক। তােত আতর িমিশেয় কৃ0চেndর ছড়া কাঁট, পির\ােরর 
:সৗখীনতা চেল। বnুর কতায় রািজ হেয় িনেজর একরিt :মেয়র :গৗরীদান কেরিছল কৃ0চnd কলুেটালার বাবুর বািড়র ন’ :ছেলর সােথ। বnুর 
মধ4sতায় সmn হেয়িছল। নইেল কৃ0চেndর যা :তtঁেট :মজাজ, িতিন যােবন :সেধ কােরা dয়াের? তা :মেয়েক বড়ও কেরেছন বেট :সানার 
কািঠ, rপার কািঠেত। :মেয়র মুেখর কথায় আকােশর চাঁদ :পেড় আনেতও :পত4য় যানিন। তাবড় তাবড় বাবু, জজ :মিজেTট, :দওয়ান িছল 
সব িনমিntত জন। বাবুেদর মেধ4 :রষােরিষ :তা িকছু কম িছল না। সামান4 িকছু ছুেতা :পেলই হল। 

এই :যমন dেgাপূেজায় :খলাত :ঘাষবাবুর বায়না :গল ময়রা নিলেনর কােছ — “:দেকা :হ, এমন হেব সেnেশর ওজন :য সাতেশা নাচুনী 
মাগীর পােয়র দাবড়ািনেতও ভাঙেব না :কা!” 

সিত4ই তেয়র :হাত িবশাল িবশাল সেnশ! নাচেত হেতা তার উপর নাচুনীেদর ঢােকর তােল তােল। আর এক বাবুর শখ িতিন dgা ঠাkর 
:দেক :বড়ােবন :জাড়া :জbা টানা গািড়েত। :জাতা হল :জbা! :শেষ :সই বন4pাণী মের :রহাই :পেলা িনিত4কার এই লাnনার হাত :থেক। 
আের, :য :যটা করার জন4 জn িনেয়েছ তােক িদেয় উেlা করােল সৃি0 িক চেল? “থােল :তা গােছ গােছ মাচ ঝুলেতা, আর দিরয়ােত পাতা 
ফল ফুলেতা।” :লােক িনেn মn কম করেল না, িকnt তােত িক? :লােকর কথা ধরিল বাবুর চেল না! 

আমােদর কৃ0চndবাবুই িক কম গা? dgা িপিতেম িবসজ.েনর পর খািল পােয় কলস মাথায় এক মাইল :হঁেট বাবু গৃেহ িফরেতন। :সই সময় :য 
:কউ তােক পূণ. কলস :দখােলই ঝনাৎ কের :গাটা একটা টাকা তার :ঠেঙ :ফেল :দেবনই বাবু। তাই তাঁর :পছু :পছু সাত আট হাজার :লােকর 
িভড় :লেগ :যেতা কলস মাথায়। পাথুেরঘাটার মিlক িক :চারবাগােনর বাবুেদর “কালচারাল :পাgােমর” নাম :ভেস :যেতা কৃ0চেndর পGমী 
:থেক সাজােনা :মহিফেলর :তােড়। হাফ আখড়াই, ফুল আখড়াই, sয়ং িনধুবাবু আসর মাতােতন টpার :টাপ :ফেল। 

িবশাল বড় pিতেম dgা মােয়র আটচালায় কত িক ছিব! hির-পরী, পdফুল, আবার :খাদ sিটশ :ধাড়সওয়ার দল। মােয়র িসংহ rেপার। dgা 
মােয়র মুেখর আদেল িফিরিŋ িবিবেদর ছাপ। চাঁেদায়ার পরীরা :কউ সানাই ফুঁকেছ, :কউ আংেরজী pভুেদর ঝাNা উেড়াে{। রাজরাণী মাতা 
kইন িভেkারীয়ার রাজমুkেটর ইউিনকন.টাও মা dgার আটচালােত রীিতমেতা :শাভা :পেতা! 

:সানা rেপা হীেরর গয়নায় আপাদমsক মুেড় এ :হন মান4গন4 কৃ0চnd :য :গৗরীদান করেলন, :সই :মেয় িবেয়র ছ’ মাস :পrেলা না বােপর 
:ঠেঙ গমগিমেয় এেস হািজর। িক, না “~�রkল না িভিখিরর kল! আিম গলা গŋায় ডুেব মরেবা তবু যােবা না এক পা ঐেখেন।” 

সবাই যিদ মুেখর উপর কতা :শানাবার িহmত রাখেতা :তা কৃ0চndেক �নেত হেতা — এেtা আদর আর লাটসােয়বীর আিদেখ4তায় :মেয় 
মাnষেক “নাই” িদেত হয়? উেটেছ এখন িবষঝাড় হেয়, িক হেব এমন :দমাকী, :মম-েবৗ-এর! পান :থেক চুনটুক্ খসা পjn :য :মেন িনেত 
পাের না :কা! :মেয় মাnেষর এমন :দমাক? 
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িঝ মানদা বািড়র িগnীেক :য খপরটুk জানায় তােতই বািড়র :বৗ-িঝরা জানেত পাের :মেয় তার ~�রবািড়র :দউিড় মাড়ােব না যতkণ না তার 
আেদেরর :মািতর জেন4 :সই :কান sদূর �াn :দেশর পায়রার িডম :বৗ-এর আঁচেল বাঁধা না পড়েছ! 

:মেয় িক িনজমুেখ িকছু বেল? :স এেস ইsক :গাঁসাঘের িখল :দ আেছ। মিজ. হেল কথা, d কথা কয়, নয় চুপ থােক। মানদা :মেয়েক বুেক 
:কােল বড় কেরেছ। :যটুk উজাড় করার, :সেখেনই কের। 

িগnীর rেপার বাটায় sগnী এলাচ, লবŋ, দাrিচিন, জদ.া, :কওড়া আর :গালােপর sগnী, কাঁচা sপুির, ভাজা :মৗরীর িমেশেল িমেঠ পাতার শ’ 
িতেনক পান সাজেত বেসিছল মানদা ঘর বারাnায় :শষ dপুেরর :রােদ চুল �েকােত �েকােত। িগnী মুেখ খান িতেনক পান পুের দাসীেক িদেয় 
চুেল ধূেপর :ধাঁয়া লাগাি{েলন :দালনা তািকয়ায় গা :ঢেল িদেয়। সমােজ কতা উটেছ :মেয়র ব4াভাের। িগnীর মন আনচান। :য বাপ :সাহাগী 
:মেয়! বাপ :মেয়েক পাটােত না পারেলই বাঁেচ, িকnt তা ন4ায4 হেব িক! :স িধিŋ :তা আর িঝউিড় :নই :কা! তাঁর িনেজর ঘেরই িক :বৗমা-রা 
:নই? আজ বােদ কাল তারা এসব :দেক :য মাথা উলটােব না তার  :পত4য় আেচ িক? 

আর িক সামািন4 কারেণ তুই :দমাক :দকািল মা! ঘর :সায়ামী সংসার :থ :তার কােচ বড় হল :মািতর পায়রার িডম! তা কািহনী :শানাই যাক! 

হেয়েছ িক, আর পাঁচটা বাবুঘেরর িবিবেদর মেতাই িবেয়র পের পের আঁশ িনিরিমশ রাnাঘর সামেল, বােরা মােসর :তেরা পাবন িমিটেয়, মুেkা 
মিণর ঝালর :দাওয়া হাতপাখার বাতােস বেস পােনর রেস :ঠাঁট রািŋেয় :দয়ালপেট ‘পিত পরম gr’ িসেল দাসীেদর সােথ পুতুল :খলা, 
পুতুেলর জামা-গয়না বানােনা, তাশ পাশা :খলা, rেপার কাঁটায় ধূেপর :ধাঁয়া খাওয়ােনা :খাঁপা সািজেয় :সায়ামীর pতীkায় রাত জাগা, :শেষ 
আবার সব অিভমান নতুন হীেরর গহনায় ভুেল ধুমধাম কের :বড়ােলর :ব :দাওয়া, এসব িনেয়ই :মেতিছেলা ন’ :বৗ। :সায়ামীর বার বািড় আর 
:ভতর বািড়র জীবেন তার মাতাব4থা কমই িছেলা। 

কারণ বােপর ঘর :থেক :কােল কের এেনিছেলা :স তার হারািনিধ, বুেকর ধন :মনী, :মািতেক। :মািতেক নাওয়ােত খাওয়ােত সাজােত ন’ :বৗ-
এর িদন কাবার হেতা। :সায়ামীর বার বািড়র 5হ-hেlাড় তার মেনর আনােচ কানােচ :কান দাগ ধরেতা না। :গাল বাঁধেলা :বৗ-এর খাস দাসী 
ফুlরা hেলার সােথ :বৗ-এর :মনীর সmn পাকা হওয়ায়। hেলা :কােল ফুlরা :যিদন এেয়িছেলা :বৗ :দখেত তখুিন ন’ :বৗ জামাইেক :দেখ 
পচুn কের :ফেলিছল ঘরজামাই িহেসেব। তােত ফুিলর মুখ কােলা হেয় উঠেলও :বৗরাণীর ইে{য় না বেলিন। এই :বৗ-এর :দমাক :বশী, 
:মজাজখানাও শান বাঁধা তেলায়ার! তায় আেছ বােপর জিমদারী। 

:মািতর িববাহ বাসের লাখ খােনক :লাক :নমnেn এেসিছেলা। িক :স বাহার! কলুেটালার আেশপােশ :চৗহিdেত এমন :বড়াল-েব বােপর জেn 
:লােক :দেখিন :কা! উপিsত আেছন দশটা মান4গন4 বাবু! 

:মনী :কােল িববাহ বাসের ঢুেকই ন’ :বৗ :দেক িঝ-এর :ছেল :মনীর গলায় ও িক, ও! :যেনা হাজার আেলার রি�ছটায় mান হেয় :গেছ 
লাখবািতর :বেলায়ািড় ঝাড়! হালকা সবুজ অিনn4snর d4িতেত ভের :গেছ hেলার গলা বুক :পট। :সই আেলার উৎস hেলার মাথার :সানার 
মুkেটর িঠক মাঝখােন বসােনা একটা সবুজ মিণ। পায়রার িডেমর মেতা! িক মায়াময় ঐ d4িত, িক :যন এক dেব.াধ4 টােন :চাখ :টেন ধের 
:রেখ :দয় তার rেপার আেলায়। পােশ :মািতেক হীের চুিন পাnায় মুিড়েয়ও এেতা mান লােগ? 

িক আsdা! িক হয়রািন! িক অপমান ঐ দাসীর! জামাইেক আশীbােদ :সানার সাতনরী হারখানা মুেঠায় :চেপ দাঁিড়েয় দরদিরেয় ঘামেত 
লাগেলা নতুন ন’ :বৗ। জামাইএর গলা :জাড়া ঐ সবুজ মািনক4েক তু{ করবার িহmত হল না। একবারিট বেলিন :কা এমন মিনর মািলক :স, 
ঐ :য িমিশেত দাঁত ঘেষ, :ধাওয়া কাপড় পের চুেল িরেঠ ঘেষ নবাবজাদী বেস আেছ পাছােপেড় কাপেড়! 

মা ধরণী :গা! িdধা হও মা! এ :পাড়ার মুখ nkেবা :কাথায়! আহা, :মনী আমার িমইেয় :গেচ :গা মাগীর hেলাটার পােশ। :চাখ jালা কের ওেঠ 
ন’ :বৗ-এর। কাউেক িকছু বলা :বাঝার sেযাগ না িদেয় িবেয়র বাসর :থেক :বৗেক এক টােন :কােল তুেল gমgেম পােয় অnের িগেয় িখল 
িদেলা :বৗ। 

তারপর �r হল বািক4বােণ :সায়ামী ~�েরর আদ4�াd। অমন মিণ তার :মািতর গলায় চায়, নইেল :হলাভের :ছেড় চেল যােব ঐ কলুেটালার 
:দউিড়। এখন, চাই বলেলই :তা হয় না :কা! আমার ঐ চাঁদটা চাই — বলেত কতখন্? িকnt পাড়া যােব িক? ন’ :ছেল, :খাদ কত.া, বlাল তার 
আেরা gি0র খপির দল লািগেয়ও ঐ মিণর জn :বtাn জানিত পারেল না। ফুlরা তার hেলা :ন ঐ ঘটনার পর :যন কপ.ূর হেয় িমেশ :গেচ 
বাতােস। তার আর :কান খপরই িদেত পাের না :কউ! 

দশিদেনর মাতায় :নাক সমােজ কত.ার নাকিট :কেট :মনী :কােল :সই :য ন’ :বৗ :ষাল :বহারার উেড় পািlবাহেকর ঘােড় :চেপ শ4ামবাজাের 
বােপর ঘের :গেলা, বছর ঘুের :গেলা, আর :ফেরিন। 

সমােজ কথা হয় 5ব িক! িকnt বধূর gমর! ঐ পায়রার িডমপারা সবুজ মািনক4 :যিদন :মািত পরেব, :বৗ তদেn িফরেব! 
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পূজার :গাড়ায় িগnীর নথ নাড়া ঝাল কষা বািক4 হজম করা ছাড়াও কলুেটালার বাবু এক মs :গেরায় পেড়েছন :বয়াই কৃ0চndেক চিটেয়। 
বাগবাজােরর পিTেত একটা চােলর আড়েতর িঠকাদাির আটেক :দেছ কৃ0চnd ঝুটা কারণ :দিখেয়। :স :দওয়ান। তার k4ামতা আেছ 5বিক! 
pায় হাজার টাকার :লাকসান :খেত :খেত বাবু নােজহাল। 

বাপ দাদার আমেলর :স :বালেবালাও :নই। :কমন কের :বয়াই-এর চটকােনা িপিt মসৃণ করেব :ভেব পায় না কলুেটালার কত.া। 

(kমশঃ) 
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