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ইচ্ছোপূরণ 

সুবলিন্দ্রন্দ্রর ছ ন্দ্রলটটর নোম সুশীলিন্দ্র। চকন্তু সকল সমন্দ্রে নোন্দ্রমর মন্দ্র ো 

মোনুষটট হে নো। ছসইজনযই সুবলিন্দ্র চক ু দুব বল চ ন্দ্রলন এবং সুশীলিন্দ্র 

বন্দ্র ো শোন্ত চ ন্দ্রলন নো। 
 

ছ ন্দ্রলটট পো োসুদ্ধ ছলোকন্দ্রক অচির কচরেো ছব োই , ছসইজনয বোপ মোন্দ্রে 

মোন্দ্রে শোসন কচরন্দ্র   ুটটন্দ্র ন ; চকন্তু বোন্দ্রপর পোন্দ্রে চ ল বো , আর ছ ন্দ্রলটট 

হচরন্দ্রণর মন্দ্র ো ছদৌচ ন্দ্র  পোচর  ; কোন্দ্রজই চকল ি  িোপ  সকল সমে টঠক 

জোেগোে চগেো পচ   নো। চকন্তু সুশীলিন্দ্র দদবোৎ ছেচদন ধরো পচ ন্দ্র ন, 

ছসচদন  োহোর আর রক্ষো থোচক  নো। 
 

আজ শচনবোন্দ্ররর চদন্দ্রন দুন্দ্রটোর সমে সু্কন্দ্রলর  ুটট চ ল, চকন্তু আজ সু্কন্দ্রল 

েোইন্দ্র  সুশীন্দ্রলর চক ুন্দ্র ই মন উটঠন্দ্র চ ল নো।  োহোর অন্দ্রনকগুলো কোরণ 

চ ল। এন্দ্রক ছ ো আজ সু্কন্দ্রল ভূন্দ্রগোন্দ্রলর পরীক্ষো,  োহোন্দ্র  আবোর ও পো োর 

ছবোন্দ্রসন্দ্রদর বোচ  আজ সন্ধ্যোর সমে বোজজ ছপো োন্দ্রনো হইন্দ্রব। সকোল হইন্দ্র  

ছসখোন্দ্রন ধুমধোম িচলন্দ্র ন্দ্র । সুশীন্দ্রলর ইচ্ছো, ছসইখোন্দ্রনই আজ চদনটো 

কোটোইেো ছদে। 
 

অন্দ্রনক ভোচবেো, ছশষকোন্দ্রল সু্কন্দ্রল েোইবোর সমে চব োনোে চগেো শুইেো 

পচ ল।  োহোর বোপ সুবল চগেো জজজ্ঞোসো কচরন্দ্রলন, “কী ছর, চব োনোে পন্দ্র  

আচ স ছে। আজ ইসু্কন্দ্রল েোচব ছন ?” 

 

সুশীল বচলল, “আমোর ছপট কোম োন্দ্রচ্ছ, আজ আচম ইসু্কন্দ্রল ছেন্দ্র  পোরব 

নো।” 

 

সুবল  োহোর চমথযো কথো সমস্ত বুজেন্দ্র  পোচরন্দ্রলন। মন্দ্রন মন্দ্রন বচলন্দ্রলন, 

‘ছরোন্দ্রসো, এন্দ্রক আজ জব্দ করন্দ্র  হন্দ্রব।’ এই বচলেো কচহন্দ্রলন, “ছপট 

কোম োন্দ্রচ্ছ ?  ন্দ্রব আর ছ োর ছকোথোও চগন্দ্রে কোজ ছনই। ছবোন্দ্রসন্দ্রদর বোচ  

বোজজ ছদখন্দ্র  হচরন্দ্রক একলোই পোটঠন্দ্রে ছদব এখন। ছ োর জন্দ্রনয আজ 

লজঞ্জসু চকন্দ্রন ছরন্দ্রখচ লুম, ছসও আজ ছখন্দ্রে কোজ ছনই।  ুই এখোন্দ্রন 

িুপ কন্দ্রর পন্দ্র  থোক্, আচম খোচনকটো পো াঁিন দ চর কন্দ্রর চনন্দ্রে আচস।” 
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এই বচলেো  োহোর ঘন্দ্রর চশকল চদেো সুবলিন্দ্র খুব চ ন্দ্র ো পো াঁিন দ েোর 

কচরেো আচনন্দ্র  ছগন্দ্রলন। সুশীল মহো মুশচকন্দ্রল পচ েো ছগল। লজ ুুস ছস 

ছেমন ভোন্দ্রলোবোচস  পো াঁিন খোইন্দ্র  হইন্দ্রল  োহোর ছ মচন সব বনোশ ছবোধ 

হই । ও চদন্দ্রক আবোর ছবোন্দ্রসন্দ্রদর বোচ  েোইবোর জনয কোল রো  হইন্দ্র  

 োহোর মন  ট্ফট্ কচরন্দ্র ন্দ্র ,  োহোও বুজে বন্ধ্ হইল। 
 

সুবলবোবু েখন খুব বন্দ্র ো এক বোটট পো াঁিন লইেো ঘন্দ্রর ঢুচকন্দ্রলন সুশীল 

চব োনো হইন্দ্র  ধ ্ফ ্ কচরেো উটঠেো বচলল, “আমোর ছপট কোম োন্দ্রনো 

এন্দ্রকবোন্দ্রর ছসন্দ্রর ছগন্দ্র , আচম আজ ইসু্কন্দ্রল েোব।” 

 

বোবো বচলন্দ্রলন, “নো নো, ছস কোজ ছনই,  ুই পো াঁিন ছখন্দ্রে এইখোন্দ্রন িুপিোপ 

কন্দ্রর শুন্দ্রে থোক্।” এই বচলেো  োহোন্দ্রক ছজোর কচরেো পো াঁিন খোওেোইেো ঘন্দ্রর 

 োলো লোগোইেো বোচহর হইেো ছগন্দ্রলন। 
 

সুশীল চব োনোে পচ েো কোাঁচদন্দ্র  কোাঁচদন্দ্র  সমস্তচদন ধচরেো ছকবল মন্দ্রন 

কচরন্দ্র  লোচগল ছে, ‘আহো, েচদ কোলই আমোর বোবোর মন্দ্র ো বেস হে, আচম 

েো ইচ্ছো  োই করন্দ্র  পোচর, আমোন্দ্রক ছকউ বন্ধ্ কন্দ্রর রোখন্দ্র  পোন্দ্রর নো।’ 

 

 োহোর বোপ সুবলবোবু বোচহন্দ্রর একলো বচসেো বচসেো ভোচবন্দ্র  লোচগন্দ্রলন ছে, 

‘আমোর বোপ মো আমোন্দ্রক বন্দ্র ো ছবচশ আদর চদন্দ্র ন বন্দ্রলই ছ ো আমোর 

ভোন্দ্রলোরকম প োশুন্দ্রনো চক ু হল নো। আহো, আবোর েচদ ছসই ছ ন্দ্রলন্দ্রবলো 

চফন্দ্রর পোই  ো হন্দ্রল আর চক ুন্দ্র ই সমে নষ্ট নো কন্দ্রর ছকবল প োশুন্দ্রনো কন্দ্রর 

চনই।’ 

 

ইচ্ছোঠোকরুন ছসই সমে ঘন্দ্ররর বোচহর চদেো েোইন্দ্র চ ন্দ্রলন। চ চন বোন্দ্রপর ও 

ছ ন্দ্রলর মন্দ্রনর ইচ্ছো জোচনন্দ্র  পোচরেো ভোচবন্দ্রলন, আচ্ছো, ভোন্দ্রলো, চক ুচদন 

ইহোন্দ্রদর ইচ্ছো পূণ ব কচরেোই ছদখো েোক। 
 

এই ভোচবেো বোপন্দ্রক চগেো বচলন্দ্রলন, “ছ োমোর ইচ্ছো পূণ ব হইন্দ্রব। কোল হইন্দ্র  

 ুচম ছ োমোর ছ ন্দ্রলর বেস পোইন্দ্রব।” ছ ন্দ্রলন্দ্রক চগেো বচলন্দ্রলন, “কোল হইন্দ্র  

 ুচম ছ োমোর বোন্দ্রপর বেসী হইন্দ্রব।” শুচনেো দুইজন্দ্রন ভোচর খুচশ হইেো 

উটঠন্দ্রলন। 
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বৃদ্ধ সুবলিন্দ্র রোন্দ্রত্র ভোন্দ্রলো ঘুমোইন্দ্র  পোচরন্দ্র ন নো, ছভোন্দ্ররর চদকটোে 

ঘুমোইন্দ্র ন। চকন্তু আজ  ো াঁহোর কী হইল, হঠোৎ খুব ছভোন্দ্রর উটঠেো এন্দ্রকবোন্দ্রর 

লোফ চদেো চব োনো হইন্দ্র  নোচমেো পচ ন্দ্রলন। ছদচখন্দ্রলন, খুব ছ োন্দ্রটো হইেো 

ছগন্দ্র ন ; প ো দো াঁ  সবগুচল উটঠেোন্দ্র  ; মুন্দ্রখর ছগো াঁফদোচ  সমস্ত ছকোথোে 

ছগন্দ্র ,  োহোর আর চিহ্ন নোই। রোন্দ্রত্র ছে ধুচ  এবং জোমো পচরেো শুইেোচ ন্দ্রলন, 

সকোলন্দ্রবলোে  োহো এ  চঢলো হইেো ছগন্দ্র  ছে, হোন্দ্র র দুই আজস্তন প্রোে মোটট 

পে বন্ত েুচলেো পচ েোন্দ্র , জোমোর গলো বুক পে বন্ত নোচবেোন্দ্র , ধুচ র ছকো াঁিোটো 

এ ই লুটোইন্দ্র ন্দ্র  ছে, পো ছফচলেো িলোই দোে। 
 

আমোন্দ্রদর সুশীলিন্দ্র অনযচদন ছভোন্দ্রর উটঠেো িোচর চদন্দ্রক ছদৌরোত্ম্য কচরেো 

ছব োন, চকন্তু আজ  োহোর ঘুম আর ভোন্দ্রে নো ; েখন  োহোর বোপ 

সুবলিন্দ্রন্দ্রর ছিাঁ িোন্দ্রমচিন্দ্র  জোচগেো উটঠল,  খন ছদচখল, 

কোপ ন্দ্রিোপ গুন্দ্রলো গোন্দ্রে এমচন আাঁটটেো ছগন্দ্র  ছে, চ াঁ চ েো ফোটটেো 

কুটটকুটট হইবোর ছজো হইেোন্দ্র  ; শরীরটো সমস্ত বোচ েো উটঠেোন্দ্র  ; কোাঁিো-

পোকো ছগো াঁন্দ্রফ-দোচ ন্দ্র  অন্দ্রধ বকটো মুখ ছদখোই েোে নো ; মোথোে একমোথো িুল 

চ ল, হো  চদেো ছদন্দ্রখ, সোমন্দ্রন িুল নোই – পচরষ্কোর টোক  ক্  ক্ কচরন্দ্র ন্দ্র । 
 

আজ সকোন্দ্রল সুশীলিন্দ্র চব োনো  োচ েো উটঠন্দ্র ই িোে নো। অন্দ্রনকবোর  ুচ  

চদেো উচ্চৈঃস্বন্দ্রর হোই  ুচলল ; অন্দ্রনকবোর এপোশ-ওপোশ কচরল ; ছশষকোন্দ্রল 

বোপ সুবলিন্দ্রন্দ্রর ছগোলমোন্দ্রল ভোচর চবরক্ত হইেো উটঠেো পচ ল। 
 

দুইজন্দ্রনর মন্দ্রনর ইচ্ছো পূণ ব হইল বন্দ্রট, চকন্তু ভোচর মুশচকল বোচধেো ছগল। 

আন্দ্রগই বচলেোচ , সুশীলিন্দ্র মন্দ্রন কচর  ছে, ছস েচদ  োহোর বোবো 

সুবলিন্দ্রন্দ্রর মন্দ্র ো বন্দ্র ো এবং স্বোধীন হে,  ন্দ্রব ছেমন ইচ্ছো গোন্দ্র  িচ েো, 

জন্দ্রল েো াঁপ চদেো, কোাঁিো আম খোইেো, পোচখর বোচো পোচ েো, ছদশমে ঘুচরেো 

ছব োইন্দ্রব ; েখন ইচ্ছো ঘন্দ্রর আচসেো েোহো ইচ্ছো  োহোই খোইন্দ্রব, ছকহ বোরণ 

কচরবোর থোচকন্দ্রব নো। চকন্তু আশ্চে ব এই, ছসচদন সকোন্দ্রল উটঠেো  োহোর গোন্দ্র  

িচ ন্দ্র  ইচ্ছোই হইল নো। পোনোপুকুরটো ছদচখেো  োহোর মছন হইল, ইহোন্দ্র  

েো াঁপ চদন্দ্রলই আমোর কোাঁপুচন চদেো জ্বর আচসন্দ্রব। িুপিোপ কচরেো দোওেোে 

একটো মোদুর পোচ েো বচসেো বচসেো ভোচবন্দ্র  লোচগল। 
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একবোর মন্দ্রন হইল, ছখলোধুলোগুন্দ্রলো এন্দ্রকবোন্দ্ররই  োচ েো ছদওেোটো ভোন্দ্রলো হে 

নো, একবোর ছিষ্টো কচরেোই ছদখো েোক। এই ভোচবেো, কোন্দ্র  একটো আম ো 

গো  চ ল, ছসইটোন্দ্র  উটঠবোর জনয অন্দ্রনকরকম ছিষ্টো কচরল। কোল ছে 

গো টোন্দ্র  কোঠচব োচলর মন্দ্র ো  র্  র্ কচরেো িচ ন্দ্র  পোচর , আজ বু ো 

শরীর লইেো ছস গোন্দ্র  চক ুন্দ্র ই উটঠন্দ্র  পোচরল নো ; চনন্দ্রিকোর একটো কচি 

ডোল ধচরবোমোত্র ছসটো  োহোর শরীন্দ্ররর ভোন্দ্রর ভোটেেো ছগল এবং বু ো সুশীল 

ধপ্ কচরেো মোটটন্দ্র  পচ েো ছগল। কোন্দ্র  রোস্তো চদেো ছলোক িচলন্দ্র চ ল, 

 োহোরো বু োন্দ্রক ছ ন্দ্রলমোনুন্দ্রষর মন্দ্র ো গোন্দ্র  িচ ন্দ্র  ও পচ ন্দ্র  ছদচখেো 

হোচসেো অচির হইেো ছগল। সুশীলিন্দ্র লজ্জোে মুখ চনিু কচরেো আবোর ছসই 

দোওেোে মোদুন্দ্রর আচসেো বচসল। িোকরন্দ্রক বচলল, “ওন্দ্রর, বোজোর ছথন্দ্রক এক 

টোকোর লজঞ্জসু চকন্দ্রন আন্।” 

 

লজঞ্জনু্দ্রসর প্রচ  সুশীলিন্দ্রন্দ্রর বন্দ্র ো ছলোভ চ ল। সু্কন্দ্রলর ধোন্দ্রর ছদোকোন্দ্রন 

ছস ছরোজ নোনো রন্দ্রের লজঞ্জসু সোজোন্দ্রনো ছদচখ  ; দ-ুিোর পেসো েোহো 

পোই ,  োহোন্দ্র ই লজঞ্জসু চকচনেো খোই  ; মন্দ্রন কচর , েখন বোবোর 

মন্দ্র ো টোকো হইন্দ্রব,  খন ছকবল পন্দ্রকট ভচরেো ভচরেো লজঞ্জসু চকচনন্দ্রব 

এবং খোইন্দ্রব। আজ িোকর এক টোকোে একরোশ লজঞ্জসু চকচনেো আচনেো 

চদল ;  োহোরই একটো লইেো ছস দন্তহীন মুন্দ্রখর মন্দ্রধয পুচরেো িুচষন্দ্র  লোচগল 

; চকন্তু বু োর মুন্দ্রখ ছ ন্দ্রলমোনুন্দ্রষর লজঞ্জসু চক ুন্দ্র ই ভোন্দ্রলো লোচগল নো। 

একবোর ভোচবল, এগুন্দ্রলো আমোর ছ ন্দ্রলমোনুষ বোবোন্দ্রক খোইন্দ্র  ছদওেো েোক ; 

আবোর  খনই মন্দ্রন হইল, নো কোজ নোই, এ  লজঞ্জসু খোইন্দ্রল উহোর 

আবোর অসুখ কচরন্দ্রব। 
 

কোল পে বন্ত ছে সকল ছ ন্দ্রল সুশীলিন্দ্রন্দ্রর সন্দ্রে কপোটট ছখচলেোন্দ্র , আজ 

 োহোরো সুশীন্দ্রলর সন্ধ্োন্দ্রন আচসেো বুন্দ্র ো সুশীলন্দ্রক ছদচখেো দূন্দ্রর  ুটটেো ছগল। 
 

সুশীল ভোচবেোচ ল, বোন্দ্রপর মন্দ্র ো স্বোধীন হইন্দ্রল  োহোর সমস্ত ছ ন্দ্রল-বনু্ধ্ন্দ্রদর 

সন্দ্রে সমস্তচদন ধচরেো ছকবলই ডুডু ডুডু শন্দ্রব্দ কপোটট ছখচলেো ছব োইন্দ্রব ; 

চকন্তু আজ রোখোল ছগোপোল অক্ষে চনবোরণ হচরশ এবং নন্দন্দ্রক ছদচখেো মন্দ্রন 

মন্দ্রন চবরক্ত হইেো উটঠল ; ভোচবল, িুপিোপ কচরেো বচসেো আচ , এখনই বুজে 

ছ ো াঁ োগুন্দ্রলো ছগোলমোল বোধোইেো চদন্দ্রব। 
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আন্দ্রগই বচলেোচ , বোবো সুবলিন্দ্র প্রচ চদন দোওেোে মোদুর পোচ েো বচসেো 

বচসেো ভোচবন্দ্র ন, েখন ছ োন্দ্রটো চ লোম  খন দুষ্টোচম কচরেো সমে নষ্ট 

কচরেোচ , ছ ন্দ্রলবেস চফচরেো পোইন্দ্রল সমস্তচদন শোন্ত চশষ্ট হইেো, ঘন্দ্রর দরজো 

বন্ধ্ কচরেো বচসেো, ছকবলই বই লইেো প ো মুখি কচর। এমন-চক সন্ধ্যোর 

পন্দ্রর ঠোকুরমোর কোন্দ্র  গল্প ছশোনোও বন্ধ্ কচরেো প্রদীপ জ্বোলোইেো রোজত্র দশটো 

এগোন্দ্ররোটো পে বন্ত প ো দ েোচর কচর। 
 

চকন্তু ছ ন্দ্রলবেস চফচরেো পোইেো সুবলিন্দ্র চক ুন্দ্র ই সু্কলমুন্দ্রখো হইন্দ্র  িোন্দ্রহন 

নো। সুশীল চবরক্ত হইেো আচসেো বচল , “বোবো, ইসু্কন্দ্রল েোন্দ্রব নো ?” সুবল মোথো 

িুলকোইেো মুখ চনিু কচরেো আন্দ্রস্ত আন্দ্রস্ত বচলন্দ্র ন, “আজ আমোর ছপট 

কোম োন্দ্রচ্ছ, আচম ইসু্কন্দ্রল ছেন্দ্র  পোরব নো।” সুশীল রোগ কচরেো বচল , 

“পোরন্দ্রব নো দবচক ? ইসু্কন্দ্রল েোবোর সমে আমোর অমন ছঢর ছপট কোমন্দ্র ন্দ্র , 

আচম ও-সব জোচন।” 

 

বোস্তচবক সুশীল এ রকম উপোন্দ্রে সু্কল পলোই  এবং ছস এ  অল্পচদন্দ্রনর 

কথো ছে,  োহোন্দ্রক ফোাঁচক ছদওেো  োহোর বোন্দ্রপর কম ব নন্দ্রহ। সুশীল ছজোর 

কচরেো কু্ষদ্র বোপটটন্দ্রক সু্কন্দ্রল পোঠোইন্দ্র  আরম্ভ কচরল। সু্কন্দ্রলর  ুটটর পন্দ্রর 

সুবল বোচ  আচসেো খুব একন্দ্রিোট  ুটো ুটট কচরেো ছখচলেো ছব োইবোর জনয 

অচির হইেো পচ ন্দ্র ন ; চকন্তু টঠক ছসই সমেটটন্দ্র  বৃদ্ধ সুশীলিন্দ্র ছিোন্দ্রখ 

িশমো চদেো একখোনো কৃচিবোন্দ্রসর রোমোেণ লইেো সুর কচরেো কচরেো পচ  , 

সুবন্দ্রলর  ুটো ুটট-ছগোলমোন্দ্রল  োহোর প োর বযোঘো  হই ।  োই ছস ছজোর 

কচরেো সুবলন্দ্রক ধচরেো আচনেো সম্মুন্দ্রখ বসোইেো হোন্দ্র  একখোনো ছেট চদেো 

আাঁক কচষন্দ্র  চদ । আাঁকগুন্দ্রলো এমচন বন্দ্র ো বন্দ্র ো বোচ েো চদ  ছে,  োহোর 

একটো কচষন্দ্র ই  োহোর বোন্দ্রপর এক ঘণ্টো িচলেো েোই । সন্ধ্যোন্দ্রবলোে বু ো 

সুশীন্দ্রলর ঘন্দ্রর অন্দ্রনক বু োে চমচলেো দোবো ছখচল । ছস সমেটোে সুবলন্দ্রক 

ঠোণ্ডো রোচখবোর জনয সুশীল একজন মোস্টোর রোচখেো চদল ; মোস্টোর রোজত্র 

দশটো পে বন্ত  োহোন্দ্রক প োই । 
 

খোওেোর চবষন্দ্রে সুশীন্দ্রলর বন্দ্র ো ক োক্ক  চ ল। কোরণ  োহোর বোপ সুবল 

েখন বৃদ্ধ চ ন্দ্রলন  খন  ো াঁহোর খোওেো ভোন্দ্রলো হজম হই  নো, একটু ছবচশ 
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খোইন্দ্রল অম্বল হই  – সুশীন্দ্রলর ছস কথোটো ছবশ মন্দ্রন আন্দ্র  ; ছসইজনয ছস 

 োহোর বোপন্দ্রক চক ুন্দ্র ই অচধক খোইন্দ্র  চদ  নো। চকন্তু হঠোৎ অল্প বেস 

হইেো আজকোল  ো াঁহোর এমচন কু্ষধো হইেোন্দ্র  ছে, নুচ  হজম কচরেো 

ছফচলন্দ্র  পোচরন্দ্র ন। সুশীল  ো াঁহোন্দ্রক ে ই অল্প খোইন্দ্র  চদ , ছপন্দ্রটর জ্বোলোে 

চ চন   ই অচির হইেো ছব োইন্দ্র ন। ছশষকোন্দ্রল ছরোগো হইেো শুকোইেো 

 ো াঁহোর সব বোন্দ্রের হো  বোচহর হইেো পচ ল। সুশীল ভোচবল, শক্ত বযোন্দ্রমো 

হইেোন্দ্র ,  োই ছকবলই ঔষধ চগলোইন্দ্র  লোচগল। 
 

বু ো সুশীন্দ্রলরও বন্দ্র ো ছগোল বোচধল। ছস  োহোর পূব বকোন্দ্রলর অভযোসম  েোহো 

কন্দ্রর  োহোই  োহোর সহয হে নো। পূন্দ্রব ব ছস পো োে ছকোথোও েোত্রোগোন্দ্রনর খবর 

পোইন্দ্রলই, বোচ  হইন্দ্র  পোলোইেো, চহন্দ্রম ছহোক, বৃটষ্টন্দ্র  ছহোক, ছসখোন্দ্রন চগেো 

হোজজর হই । আজজকোর বু ো সুশীল ছসই কোজ কচরন্দ্র  চগেো, সচদব হইেো, 

কোচশ হইেো, গোন্দ্রে মোথোে বযথো হইেো, চ ন হপ্তো শেযোগ  হইেো পচ েো 

রচহল। চিরকোল ছস পুকুন্দ্রর স্নোন কচরেো আচসেোন্দ্র , আজও  োহোই কচরন্দ্র  

চগেো হোন্দ্র র গো াঁট, পোন্দ্রের গো াঁট ফুচলেো চবষম বো  উপচি  হইল ;  োহোর 

চিচকৎসো কচরন্দ্র   ে মোস ছগল।  োহোর পর হইন্দ্র ই দুই চদন অন্তর ছস 

গরম জন্দ্রল স্নোন কচর  এবং সুবলন্দ্রকও চক ুন্দ্র ই পুকুন্দ্রর স্নোন কচরন্দ্র  চদ  

নো। পূন্দ্রব বকোর অভযোসম , ভুচলেো  ক্তন্দ্রপোষ হইন্দ্র  ছস লোফ চদেো নোচমন্দ্র  

েোে, আর হো গুলো টন্টন্ েন্েন্ কচরেো উন্দ্রঠ। মুন্দ্রখর মন্দ্রধয আস্ত পোন 

পুচরেোই হঠোৎ ছদন্দ্রখ, দো াঁ  নোই, পোন চিবোন্দ্রনো অসোধয। ভুচলেো চিরুচন ব্রুশ 

লইেো মোথো আাঁি োইন্দ্র  চগেো ছদন্দ্রখ, প্রোে সকল মোথোন্দ্র ই টোক। এক-

একচদন হঠোৎ ভুচলেো েোই  ছে, ছস  োহোর বোন্দ্রপর বেসী বু ো হইেোন্দ্র  এবং 

ভুচলেো পূন্দ্রব বর অভযোসম  দুষ্টোচম কচরেো পো োর বুচ  আজন্দচপচসর জন্দ্রলর 

কলন্দ্রস হঠোৎ ঠন্ কচরেো চঢলো  ুাঁ চ েো মোচর  – বু োমোনুন্দ্রষর এই 

ছ ন্দ্রলমোনুচষ দুষ্টোচম ছদচখেো ছলোন্দ্রকরো  োহোন্দ্রক ম বো ম বো কচরেো  ো োইেো েোই , 

ছস’ও লজ্জোে মুখ রোচখবোর জোেগো পোই  নো। 
 

সুবলিন্দ্রও এক-একচদন দদবোৎ ভুচলেো েোই  ছে, ছস আজকোল 

ছ ন্দ্রলমোনুষ হইেোন্দ্র । আপনোন্দ্রক পূন্দ্রব বর মন্দ্র ো বু ো মন্দ্রন কচরেো, ছেখোন্দ্রন 

বু োমোনুন্দ্রষরো  োসপোশো ছখচলন্দ্র ন্দ্র  ছসইখোন্দ্রন চগেো ছস বচস  এবং বু োর 

মন্দ্র ো কথো বচল  ; শুচনেো সকন্দ্রলই  োহোন্দ্রক “েো েো, ছখলো কব ছগ েো, 
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জযোঠোচম করন্দ্র  হন্দ্রব নো” বচলেো কোন ধচরেো চবদোে কচরেো চদ । হঠোৎ 

ভুচলেো মোস্টোরন্দ্রক চগেো বচল , “দোও ছ ো,  োমোকটো দোও ছ ো, ছখন্দ্রে চনই।” 

শুচনেো মোস্টোর  োহোন্দ্রক ছবন্দ্রের উপর একপোন্দ্রে দো াঁ  করোইেো চদ । 

নোচপ ন্দ্রক চগেো বচল , “ওন্দ্রর ছবজো, কচদন আমোন্দ্রক কোমোন্দ্র  আচসস চন 

ছকন।” নোচপ  ভোচব , ছ ন্দ্রলটট খুব ঠোট্টো কচরন্দ্র  চশচখেোন্দ্র । ছস উির চদ , 

“আর ব র দন্দ্রশক বোন্দ্রদ আসব এখন।” আবোর এক-একচদন  োহোর পূন্দ্রব বর 

অভযোসম   োহোর ছ ন্দ্রল সুশীলন্দ্রক চগেো মোচর । সুশীল ভোচর রোগ কচরেো 

বচল , “প োশুন্দ্রনো কন্দ্রর ছ োমোর এই বুজদ্ধ হন্দ্রচ্ছ ? একরচি ছ ন্দ্রল হন্দ্রে 

বুন্দ্র োমোনুন্দ্রষর গোন্দ্রে হো  ছ োল?” অমচন িোচরচদক হইন্দ্র  ছলোকজন  ুটটেো 

আচসেো, ছকহ চকল ছকহ ি  ছকহ গোচল চদন্দ্র  আরম্ভ কন্দ্রর। 
 

 খন সুবল একোন্তমন্দ্রন প্রোথ বনো কচরন্দ্র  লোচগল ছে, “আহো, েচদ আচম 

আমোর ছ ন্দ্রল সুশীন্দ্রলর মন্দ্র ো বুন্দ্র ো হই এবং স্বোধীন হই,  োহো হইন্দ্রল বো াঁচিেো 

েোই।” 

 

সুশীলও প্রচ চদন ছজো হো  কচরেো বন্দ্রল, “ছহ ছদব ো, বোন্দ্রপর মন্দ্র ো 

আমোন্দ্রক ছ োন্দ্রটো কচরেো দোও, মন্দ্রনর সুন্দ্রখ ছখলো কচরেো ছব োই। বোবো 

ছেরকম দুষ্টোচম আরম্ভ কচরেোন্দ্র ন, উাঁহোন্দ্রক আর আচম সোমলোইন্দ্র  পোচর 

নো, সব বদো ভোচবেো অচির হইলোম।” 

 

 খন ইচ্ছোঠোকরুন আচসেো বচলন্দ্রলন, “ছকমন, ছ োমোন্দ্রদর শখ চমটটেোন্দ্র  

?” 

 

 ো াঁহোরো দুইজন্দ্রনই গ  হইেো প্রণোম কচরেো কচহন্দ্রলন, “ছদোহোই ঠোকরুন, 

চমটটেোন্দ্র । এখন আমরো ছে েোহো চ লোম আমোচদগন্দ্রক  োহোই কচরেো দোও।” 

 

ইচ্ছোঠোকরুন বচলন্দ্রলন, “আচ্ছো, কোল সকোন্দ্রল উটঠেো  োহোই হইন্দ্রব।” 

 

পরচদন সকোন্দ্রল সুবল পূন্দ্রব বর মন্দ্র ো বু ো হইেো এবং সুশীল ছ ন্দ্রল হইেো 

জোচগেো উটঠন্দ্রলন। দুইজন্দ্রনরই মন্দ্রন হইল ছে, স্বপ¦ হইন্দ্র  জোচগেোচ । সুবল 

গলো ভোর কচরেো বচলন্দ্রলন, “সুশীল, বযোকরণ মুখি করন্দ্রব নো?” 
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সুশীল মোথো িুলকোইন্দ্র  িুলকোইন্দ্র  বচলল, “বোবো, আমোর বই হোচরন্দ্রে 

ছগন্দ্র ।” 

 

আচিন ১৩০২ 

 


