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উলুখড়ের বিপদ 

িোিুড়দর নোড়েি বগবরশ িসুর অন্তঃপুড়র পযোরী িবলেো একটট নূতন দোসী 

বনযুক্ত হইেোব ল। তোহোর িেস অল্প; িবরত্র ভোড়লো। দূর বিড়দশ হইড়ত 

আবসেো বক ুবদন কোজ করোর পড়রই একবদন ছস িৃদ্ধ নোড়েড়ির অনুরোগদৃটি 

হইড়ত আত্মরক্ষোর জনয গৃবহণীর বনকট কোাঁবদেো বগেো পবেল। গৃবহণী 

কবহড়লন, “িো ো, তুবি অনয ছকোথোও যোও; তুবি ভোড়লোিোনুড়ের ছিড়ে, 

এখোড়ন থোবকড়ল ছতোিোর সুবিধো হইড়ি নো।” িবলেো ছগোপড়ন বক ু অথ থ বদেো 

বিদোে কবরেো বদড়লন। 

 

বকন্তু পোলোড়নো সহজ িযোপোর নড়হ, হোড়ত পথ খরিও সোিোনয, ছসইজনয 

পযোরী গ্রোড়ি হবরহর ভট্টোিোয থ িহোশড়ের বনকট বগেো আশ্রে লইল। বিড়িিক 

ছ ড়লরো কবহল, “িোিো, ছকন বিপদ ঘড়র আবনড়তড় ন।” হবরহর কবহড়লন, 

“বিপদ স্বেং আবসেো আশ্রে প্রোথ থনো কবরড়ল তোহোড়ক বিরোইড়ত পোবর নো।” 

 

বগবরশ িসু সোিোড়ে প্রণোি কবরেো কবহল, “ভট্টোিোয থিহোশে, আপবন আিোর 

ঝি ভোঙোইেো আবনড়লন ছকন। ঘড়র কোড়জর ভোবর অসুবিধো হইড়তড় ।” ইহোর 

উত্তড়র হবরহর দ-ুিোরড়ট সতয কথো খুি শক্ত কবরেোই িবলড়লন। বতবন িোনী 

ছলোক ব ড়লন, কোহোড়রো খোবতড়র ছকোড়নো কথো ঘুরোইেো িবলড়ত জোবনড়তন নো। 

নোড়েি িড়ন িড়ন উদ্গতপক্ষ বপপীবলকোর সবহত তো াঁহোর তুলনো কবরেো 

িবলেো ছগল। যোইিোর সিে খুি ঘটো কবরেো পোড়ের ধুলো লইল। দুই-

িোবরবদড়নর িড়ধযই ভট্টোিোড়য থর িোবেড়ত পুবলড়সর সিোগি হইল। 

গৃবহণীঠোকুরোনীর িোবলড়শর নীড়ি হইড়ত নোড়েড়ির স্ত্রীর একড়জোেো ইেোবরং 

িোবহর হইল। ঝি পযোরী ছিোর সোিযস্ত হইেো ছজড়ল ছগল। ভট্টোিোয থিহোশে 

ছদশবিখযোত প্রবতপবত্তর ছজোড়র ছিোরোই-িোল রক্ষোর অবভড়যোগ হইড়ত 

বনষৃ্কবত পোইড়লন। নোড়েি পুনশ্ি ব্রোক্ষ্মড়ণর পদধূবল লইেো ছগল। ব্রোক্ষ্মণ 

িুঝিড়লন, হতভোবগনীড়ক বতবন আশ্রে ছদওেোড়তই পযোরীর সি থনোশ ঘটটল। 

তো াঁহোর িড়ন ছশল বিাঁবধেো রবহল। ছ ড়লরো কবহল, “জবিজিো ছিবিেো 

কবলকোতোে যোওেো যোক, এখোড়ন িড়েো িুশবকল ছদবখড়তব ।” হবরহর 

কবহড়লন, “পপতৃক বভটো  োবেড়ত পোবরি নো, অদৃড়ি থোবকড়ল বিপদ ছকোথোে 

নো ঘড়ট।” 

 



 উলুখড়ের বিপদ 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e3
 

ইবতিড়ধয নোড়েি গ্রোড়ি অবতিোত্রোে খোজনো িৃঝদ্ধর ছিিো করোে প্রজোরো 

বিড়রোহী হইল। হবরহড়রর সিস্ত ব্রড়ক্ষ্মোত্তর জিো, জবিদোড়রর সড়ে ছকোড়নো 

সম্বন্ধ নোই। নোড়েি তোহোর প্রভুড়ক জোনোইল, হবরহরই প্রজোবদগড়ক প্রশ্রে 

বদেো বিড়রোহী কবরেো তুবলেোড় । জবিদোর কবহড়লন, “ছযিন কবরেো পোর 

ভট্টোিোয থড়ক শোসন কড়রো।” নোড়েি ভট্টোিোড়য থর পদধূবল লইেো কবহল, 

“সোিড়নর ঐ জবিটো পরগনোর বভটোর িড়ধয পবেড়তড় ; ওটো ছতো  োবেেো 

বদড়ত হে।” হবরহর কবহড়লন, “ছস কী কথো। ও ছয আিোর িহুকোড়লর 

ব্রক্ষ্মত্র।” হবরহড়রর গৃহপ্রোেড়ণর সংলগ্ন পপতৃক জবি জবিদোড়রর 

পরগনোর অন্তগ থত িবলেো নোবলশ রুজ ুহইল। হবরহর িবলড়লন, “এ জবিটো 

ছতো তড়ি  োবেেো বদড়ত হে, আবি ছতো িৃদ্ধ িেড়স আদোলড়ত সোবক্ষ বদড়ত 

পোবরি নো।” ছ ড়লরো িবলল, “িোবের সংলগ্ন জবিটোই যবদ  োবেেো বদড়ত হে 

তড়ি বভটোে টটাঁবকি কী কবরেো।” 

 

প্রোণোবধক পপতৃক বভটোর িোেোে িৃদ্ধ কম্পিতপড়দ আদোলড়তর সোক্ষযিড়ে 

বগেো দো াঁেোইড়লন। িুড়েি নিড়গোপোলিোিু তো াঁহোর সোক্ষযই প্রোিোণয কবরেো 

িকদ্দিো বিস্বিস্ কবরেো বদড়লন। ভট্টোিোড়য থর খোস প্রজোরো ইহো লইেো গ্রোড়ি 

ভোবর উৎসিসিোড়রোহ আরম্ভ কবরেো বদল। হবরহর তোেোতোবে তোহোবদগড়ক 

থোিোইেো বদড়লন। নোড়েি আবসেো পরি আেম্বড়র ভট্টোিোড়য থর পদধূবল লইেো 

গোড়ে িোথোে িোবখল এিং আবপল রুজ ুকবরল। উবকলরো হবরহড়রর বনকট 

হইড়ত টোকো লন নো। তো াঁহোরো ব্রোক্ষ্মণড়ক িোরংিোর আশ্বোস বদড়লন, এ 

িকদ্দিোে হোবরিোর ছকোড়নো সম্ভোিনোই নোই। বদন বক কখড়নো রোত হইড়ত 

পোড়র। শুবনেো হবরহর বনঝিন্ত হইেো ঘড়র িবসেো রবহড়লন। 

 

একবদন জবিদোবর কো োবরড়ত ঢোকড়ঢোল িোঝজেো উটঠল, পো াঁঠো কোটটেো 

নোড়েড়ির িোসোে কোলীপূজো হইড়ি। িযোপোরখোনো কী। ভট্টোিোয থ খির 

পোইড়লন, আবপড়ল তো াঁহোর হোর হইেোড় । 

ভট্টোিোয থ িোথো িোপেোইেো উবকলড়ক ঝজজ্ঞোসো কবরড়লন, “িসন্তিোিু, 

কবরড়লন কী। আিোর কী দশো হইড়ি।” 

 

বদন ছয ছকিন কবরেো রোত হইল, িসন্তিোিু তোহোর বনগুঢ় িৃত্তোন্ত িবলড়লন, 

“সম্প্রবত বযবন নূতন অযোবিশনোল জজ হইেো আবসেোড় ন বতবন িুড়েি 
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থোকো কোড়ল িুড়েি নিড়গোপোলিোিুর সবহত তো াঁহোর ভোবর বখটটবিটট 

িোবধেোব ল। তখন বক ু কবরেো উটঠড়ত পোড়রন নোই; আজ জড়জর আসড়ন 

িবসেো নিড়গোপোলিোিুর রোে পোইিোিোত্র উলটোইেো বদড়তড় ন; আপবন 

হোবরড়লন ছসইজনয।” িযোকুল হবরহর কবহড়লন, “হোইড়কোড়টথ ইহোর ছকোড়নো 

আবপল নোই? ” িসন্ত কবহড়লন, “জজিোিু আবপড়ল িল পোইিোর সম্ভোিনো 

িোত্র রোড়খন নোই। বতবন আপনোড়দর সোক্ষীড়ক সড়েহ কবরেো বিরুদ্ধ পড়ক্ষর 

সোক্ষীড়কই বিশ্বোস কবরেো বগেোড় ন। হোইড়কোড়টথ ছতো সোক্ষীর বিিোর হইড়ি 

নো।” 

 

িৃদ্ধ সোশ্রুড়নড়ত্র কবহড়লন, “তড়ি আিোর উপোে? ” 

 

উবকল কবহড়লন, “উপোে বক ুই ছদবখ নো।” 

 

বগবরশ িসু পরবদন ছলোকজন সড়ে লইেো ঘটো কবরেো ব্রোক্ষ্মড়ণর পদধূবল 

লইেো ছগল এিং বিদোেকোড়ল উচ্ছ্ববসত দীঘ থবনশ্বোড়স কবহল, “প্রভু, ছতোিোরই 

ইচ্ছো।” 

 


