
উপন্যাস 

 

  

 

ন্ারায়ণ গঙ্গাপাধ্যায় 



 পঞ্চান্ঙ্ন্র হাতি 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
 

সূতিপত্র  

সূচিপত্র 

 এক . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  

 দুই . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

 চিন . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17  

 িার . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24  

 পাাঁি . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32  

 ছয় . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40  

 সাি . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  49  

 আট . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58  

 নয় . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64  

 দশ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71  

 

  



 পঞ্চান্ঙ্ন্র হাতি 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e2
 

সূতিপত্র  

এক 

 

পঞ্চানন মুখ াাঁপাধ্যাখয়র চিন কুখে আর ককউ চছে না–শুধু্ আট ছছখরর একচট 

ফুটফুখট নািচন ছাড়া। কস-নািচনও িাাঁর কাখছ থাখক না, থাখক িাাঁর াাকুদদা 

চত্রখোিন িক্রছিদীর ছাচড়খি। অথদাৎ পঞ্চানন হখেন নািচনর দাদু। 

 

পঞ্চানখনর ছাপ-মা কিা কসই কখছ মারা কেখছন–কস কিা চিন যুে আখে। 

ভাই-খছান ছেখিও ককউ চছে না। স্ত্রী মারা কেখেন ছছর দখশখকর একচট 

কমখয়খক করখ । পঞ্চানন কসই কমখয়চটখক ছড় করখেন, অখনক  ুাঁখেখপখি 

চিন ানা োাঁখয়র পখর চত্রখোিন িক্রছিদীর একমাত্র কছখের সখে চছখয় 

চদখেন। কছখেচটর নাম চনিাই,  ুছ ভাখো কছখে চছএ পাশ কখর কী সছ 

ছযছসা-টযাছসা করি। কমখয়টাখক সু ী কদখ  পঞ্চানখনর আনখের সীমা রইে 

না। 

 

চকন্তু ছরাি আর কাখক ছখে! 

 

নািচন রুনকুমার ভাখো নাম স্বািী–িার য ন চিন ছছর ছখয়স, ি ন 

দুচদখনর সামানয একটু অসুখ ই িার মা কিা  ছুেে চিরকাখের মখিা। 

কশাখক-দুুঃখ  এখকছাখর পাথর হখয় কেখেন পঞ্চানন। পাঁয়িাচিশ ছছখরই 

চিচন কযন ষাট ছছখরর ছুখড়া হখয় কেখেন।  

 

িারপর আরও পাাঁিটা ছছর পার হে। 

 

কমখয়র মৃিুযর পর আর কছয়াইছাচড় যানচন পঞ্চানন–একছাখরর েখনযও না। 

মা-মরা নািচনটার সামখন চেখয় দাাঁড়াখছন কী কখর? চত্রখোিন চিচা 

চেখ খছন, কছয়াই, একচটছার অন্তি আসুন। োমাই চনিাই দু-চিনছার এখস 

ঘুখরও কেখছ। পঞ্চানন যানচন–কযখিই পাখরনচন। 
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সূতিপত্র  

 

এর মখধ্য অছশয চত্রখোিন িক্রছিদী অছস্থা পাখে কফখেখছন। ছযছসার ছুচি 

িাাঁর চছেই, চনিাইখয়র মাথাটা  ুছ সাফ, এই সাি-আট ছছখরর কভিখর 

ছাপ-খছখেখি চমখে অখনক টাকা করােোর কখরখছন। চছখেন সাধ্ার  

কেরস্ত, হখয়খছন কপিায় ছড়খোক। মস্ত চিনিো ছাচড় কখরখছন, অখনক 

েচম-েমা পুকুরছাোন এই সছ হখয়খছ–এমনচক এক ানা কমাটর োচড় পযদন্ত 

ককনা হখয়খছ। কসই োচড়খি িখড় িার কভাাঁপ-খভাাঁপ আওয়াখে োাঁখয়র কোরু-

কমাষখক িমখক চদখয় চনিাই মখধ্য-মখধ্য ছযছসার  াচিখর শহখর যায়। 

 

পঞ্চানখনর মখন আর একটা ছাধ্া এই াখনই। চিচন েচরছ মানুষ, পুরুিচেচর 

কখর  ান, সামানয েচম কথখক যা ধ্ান-টান আখস, িাখি একো মানুখষর 

কখেসৃখে িখে যায়। রাখমর মা ছখে োাঁখয়র একচট অনাথা দূর স্পরখকদর 

চছধ্ছা আত্মীয়া আখছ, কস-ই এখস িাাঁখক দুখছো দুখটা কছাঁখধ্ কদয়। 

 

িাাঁর নািচন ছড়খোখকর আদখরর দুোেী। াাকুদার কিাখ র মচ  ছাপ িার 

েখনয পােে, চি-িাকখর িাখক সছ সময় আেখে রাখ । িায় দুছছর হে 

চনিাই কেকািার ককান সাখহচছ স্কুখে চনখয় চেখয় পড়াখে। চনিান্তই কপাঁখয়া 

পুরুি াাকুর পঞ্চানন মু ুখেযখক কস চক আর চিনখি পারখছ? এক-আধ্ছার 

কভখছখছন দু িারচদখনর েখনয রুনকুখক কাখছ এখন রা খছন, চকন্তু িাাঁর এই 

মাচটর দাওয়া আর এই চটখনর ঘর–এ াখন এখস চক কস থাকখি পারখছ? কয 

রােখভাে  ায়, কমাটা িাখের ভাি আর শাক-িরকাচর চক িার মুখ  রুিখছ? 

 

এই সছ কভখছই পঞ্চানন এিচদন িুপ কখর চছখেন, এমন সময় একচদন 

এক ানা কছাট্ট চিচা এে িাাঁর নাখম। কছখেমানুষী কাাঁিা অক্ষখর কে া–  

 

দাদু, আচম েরখমর ছুচটখি কেকািা কথখক এ াখন এখসচছ। কিামাখক  ুছ 

কদ খি ইখে কখর। িুচম ককন আমার কাখছ আসছ না? প্র াম চনখয়া। রুনকু। 
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চিচাটা পখড় পঞ্চানখনর কিাখ  েে এে। চিন ছছর ছয়খসর কয ফুটফুখট 

নািচনচটখক কদখ  এখসচছখেন কশষছার, িাখক কযন নিুন কখর আছার 

কদ খি কপখেন। এক মাথা ককাাঁকড়া িুে, দুেুচমভরা ছড় ছড় কিা  আর কসই 

কিাখ র কােে োখে-মুখ  একাকার। পঞ্চানন এিচদন পখরও কযন িার 

আখধ্া-আখধ্া েোর ডাক শুনখি কপখেন, দাদু–দাদু! 

 

কয-খমখয়চট িাখক দুখছো কছাঁখধ্-খছখড় কদয়, কস ছেখেন, িা যাও না দাদা, 

নািচনখক কদখ ই এখসা না এছাখর। চনখের হাখি চিচা চেখ  কিামায় কডখক 

পাচাখয়খছ। 

 

কিাখ র েে মুখ  পঞ্চানন ছেখেন, চকন্তু নািচনখক কদ খে কয আমার 

কমখয়টার কথা মখন পড়খছ। 

 

কসেখনয দুুঃ  কখর আর কী হখছ, দাদা! কয যায় কস কিা আর চফখর আখস 

না। িাই ছখে নািচনখক িুচম ভুখে থাকখছ? 

 

িার ওপখর িারা এ ন মস্ত ছড়খোক 

 

িারা ছড়খোক কিা কী হখয়খছ। নািচন কিা কিামার।  

 

অখনক কভখছচিখন্ত পঞ্চানন চাক করখেন, যাখছন এছাখর নািচনখক কদ খি। 

যচদ আসখি িায়, চনখয়ও আসখছন দু-িার চদখনর েখনয। কহাক ছড়খোখকর 

কমখয়–েচরছ দাদুর ঘখর শাক-পািা যা কোখট িাই  াখছ কপট ভখর। 

 

রওনা হছার চদন পঞ্চানন কদ খেন, রাখমর মা এক কাণ্ড কখর ছখস আখছ। 

মু ছাাঁধ্া দুখটা মস্ত মস্ত হাাঁচড় িাাঁর সখে যাছার েখনয িিচর। 
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আখর, এ চকখসর হাাঁচড়? কী আখছ এখি? কুটুমছাচড় যাখছ দাদা,  াচে হাখি 

যাওয়াটা কী ভাখো কদ ায়? নারখকাখের নাড়, চিখড়র কমায়া, মুড়চক–  

 

ওরা ছড়খোক, এ-সছ  াখছ? 

 

ছড়খোখক চক কসানা  ায়?–রাখমর মা রাে কখর ছেখে,  ুছ  াখছ, িচরছি 

কখর  াখছ। িুচম চনখয়ই যাও না। 

 

চকন্তু িার কক্রাশ রাস্তা, পাখয় কহাঁখট যাছ, সখে ছািা থাকখছ, ছযাে থাকখছ। 

িায় এি ছড় দুখটা ছাঘা হাাঁচড়, কনছ কী কখর? 

 

িুচম কনখছ ককন? এসছ চক ককউ হাখি কখর চনখয় চনখে চনখয় যায়? সখে 

কিামার পাইক যাখছ। 

 

পাইক!–পঞ্চানন আকাশ কথখক পড়খেন : আচম চক মহােন, না েচমদাখরর 

নাখয়ছ? পাইকছরকোে আচম পাছ ককাথায়? 

 

এই কিা আচম হাচের আচছ দা-াাকুর! 

 

কযন ভূখির েো শুনখছন, এমচনভাখছ িমখক চফখর িাকখেন পঞ্চানন। 

কদ খেন, প্রায় হাি ছখয়ক েম্বা করাো চকটচকখট এক িােঢ্যাঙা মূচিদ, োখয়র 

রঙ ভুখসা কাচের মখিা কাখো। কসই মূচিদর মাথায় একহাি উাঁিু এক পােচড়, 

হাখি ছাাঁখশর োচা। রাচিরখছো। মাখা-ঘাখট কিহারা ানা কদ খে অচি ছড় 

সাহসীও ছাছা কো ছখে কটখন কদৌড় োোখছ।  

 

আখর–কক এটা! 
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আচম দামু এখে–েযান্ত িােোছ কান পযদন্ত দাাঁি ছচড়খয় চদখয় হাসে : 

আমায় চিনখি পারখেন না? আপনার দামু–সুদাম দাস। 

 

চিনছ কী কখর–যা েেদ্দে পােচড় িাচপখয়চছস মাথায়! িার ওপখর ওই 

াযাঙা। 

 

চহাঁ-চহাঁ–দামু আরও  ুচশ হে : এখে পাইক হখয় যাচে কয আপনার। একটু 

সােখোে কখর যাছ না? 

 

কস কিা ছুিখিই পারচছ–পঞ্চানন ছযাোর হখয় কেখেন : কিাখক সখে কখর 

চনখয় যাছ? িুই কয এক নম্বখরর ভণু্ডেরামকী করখি কী কখর ছসচছ িার চাক 

কনই। 

 

এখে না, এ ন আচম িাোক হখয় কেচছ–দামু কছশ উৎসাচহি হখয় উাে : 

সখে চনখয়ই কদখ ন না আমাখক। ককানও কোেমাে যচদ হয়, আমার কান 

চছাঁখড় কনখছন। 

 

কান চছাঁড়খি ছেখছ, কসটা ভাখো কথাই। চকন্তু কছাঁখট- াখটা ধ্রখনর মানুষ 

পঞ্চানন কসকান হাখি পাখছ কী কখর, কসটাই ছুিখি পারখেন না। 

 

সখে চনখয় যাও দাদা রাখমর মা ছেখে, কছাকা-খসাকা আখছ ছখট, চকন্তু দামু 

কছখে ভাখো। এিটা পথ কহাঁখট যাে, সখে ভরসার মখিা রইে। িারপর 

হাাঁচড়-টাাঁচড়গুখোও চনখয় কযখি পারখছ। ওখক চনখয় কিামার ককানও অসুচছখধ্ 

হখছ না, কদখ  চনখয়া। 

 

িছু ভুরু কুাঁিখক চকছুক্ষ  দাাঁচড়খয় রইখেন পঞ্চানন। সখেহ কনই, দামু মানুষ 

ভাখো। চকন্তু মুচস্কে হখে, একটু কছচশ রকখমরই ভাখো। িারও মা-ছাপ কনই, 

আখছ ককছে এক মাচস। কস-মাচস কোখকর ছাচড়র কােকমদ কখর, ধ্ান-টান 
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কভখন চদখয় ককানওমখি চদন িাোয়। দামু কসই মাচসর আদখরই আখছনইখে 

এিচদখন িার কয কী হাে হি কোর কখর কসকথা ছো শক্ত। 

 

কছখেটা দারু  হাছা। একছার কক কযন ছখেচছে, কদখ  এোম, আমড়া 

োছিোয় কিার ডান কানটা পখড় আখছ–িাই শুখন, চনখের কান পর  না 

কখরই, আধ্ মাইে দূখরর আমড়ািোয় কান কুখড়াখি ছুখটচছে দামু। আর-

একছার, িার চনখের ছাচড় কথখক পঞ্চাশ েে দূখর, কক কযন িার মাথায় 

একটা িাাঁচট কমখর ছখেচছে–িুই কিা আর ছাচড় কথখক কযখি পারচছ না, িুই 

হাচরখয় কেচছস–আর িাই শুখন পাক্কা কদড় ঘন্টা দামু কস াখন দাাঁচড়খয় 

ঘযানঘযান কখর ককাঁখদচছে : ওখো–আচম ককমন কখর ছাচড় যাছ কো–আচম কয 

হাচরখয় কেচছ–মাচস কো 

 

িা এসছ হে কছখেখছোর ছযাপার। এ ন অছশয দামুর কুচড়ছাইশ ছছর ছখয়স 

হখয়খছ, অিটা কযাছোচমও আর কনই, চকন্তু িাই ছখে ছুচিটা কয  ুছ কপখক 

উখাখছ িা-ও ছেখি পারা যায় না। এ নও দামু যচদ হাখট-ছাোখর চেচনস 

চকনখি যায়-ধ্খরা, কস দশ পয়সার কুমখডাফাচে আর আট পয়সার চিখঙ 

চকখন কদাকাচনখক একটা আধু্চে, মাখন পঞ্চাশ পয়সা চদখয়খছ িা হখে 

কদাকাচন হয়খিা এইভাখছ িাখক চহখসছ ছুচিখয় কদখছ : দশ পয়সা আর আট 

পয়সায় হে িচিশ পয়সা–িুচম চদখয়ছ–পঞ্চাশ-িচিশ আর ছাখরাখি হে 

পঞ্চাশ–চাক কিা? (দামু সখে সখে মাথা নাড়ো, চহখসছ চাক আখছ) িা হখে 

এই নাও ছাখরা পয়সা কফরি–আর দামু নািখি নািখি ওই ছাখরা পয়সাই 

কফরি চনখয় আসখছ। 

 

এ-খহন একচট সেীখক চনখয়–পঞ্চানন ইিস্তি করখি োেখেন।  

 

কদচর করছ ককন দা-াাকুর, িখো–দামুর উৎসাহী েো কশানা কেে। পঞ্চানন 

কিখয় কদ খেন, কসই োাঁদখরে পােচড়র ওপখর দুখটা চছরাট হাাঁচড়খক িাচপখয় 
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চনখয়খছ দামু-এক মাইে দূর কথখকই কছাধ্হয় কদ া যাখে কসগুখো। ছেখে 

চনখয়খছ োচা, আর হাখি চনখয়খছ ছযােটা।  

 

িখো দা-াাকুর–করাদ উখা কেখে কে হখছ রাস্তায়। 

 

হাাঁ কর, হাাঁচড়-টাাঁচড় কফখে চদখয় একটা ককখেঙ্কাচর করচছ না কিা কশষ িক? 

 

দা-াাকুর, কক্ষখনা কফেছ না–মা কােীর চদচছয! 

 

দুেদা শ্রীহচর–একটা দীঘদশ্বাস কফেখেন পঞ্চানন : িে িা হখে, যাওয়াই যাক। 

 

.  
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দুই 

 

িার কক্রাশ রাস্তা–মাখন আখেকার চহখসখছ আট মাইে। কিামরা যারা 

কেকািার মখিা ছড় শহর-টহখর থাখকা, কিামাখদর কিা এক চকখোচমটার 

হাাঁটখিই হাাঁফ ধ্খর; চরক্সা, চকিংছা টযাচক্স আর চনখদন পখক্ষ ছাস না হখে কিাখ  

প্রায় সখষদর ফুে ফুখট ওখা। চকন্তু পাড়াোাঁখয়র মানুখষর পখক্ষ ওরকম দশ 

ছাখরা মাইে রাস্তা চকছু নয় ছড় ছড় পা কফখে কদ খি-খদ খি পার হখয় 

যায়। 

 

িছু, পঞ্চানখনর কিা ছখয়স হখয়খছ–একটু ধ্ীখর ধ্ীখরই যাচেখেন চিচন। চকন্তু 

দামুর আর ির সয় না। এখক কিা াাকুরমশাইখয়র পাইক কসখেখছ, িার 

ওপর মাথায় ওই কপিায় পােচড় আর হাখি ওই োাঁদখরে োচা–হাাঁচড়-ফাাঁচড় 

সুি কস প্রায় পঞ্জাছ কমখের মখিা িেখি। োেে। আর পঞ্চানন মখধ্য মখধ্য 

কাির হখয় ডাকখি োেখেন, একটু ধ্ীখরসুখস্থ যা ছাপু, সছ কফখে-খটখে 

চদখয় একটা ককখেঙ্কাচর করচছ নাচক? 

 

ককখেঙ্কাচর প্রায় হখিই যাচেে আর চক! 

 

এ ন কদশসুি কোক সছাই ই কিা দামুখক কিখন। ওই িােঢ্যাঙা কিহারা, 

চনপাট কছাকাচম, কান-হারাখনার েল্প–সছ চমখে দাম দস্তুরমখিা চছ যাি 

কোক। িার ওপর িার আেখকর সােখোে প্রকাণ্ড পােচড়র ওপর েেদ্দে 

হাাঁচড়–এই সমস্ত কদখ শুখন কছখেপুখের দে িমখক কেে। দামুর সামখন এখস 

রাস্তা েুখড় দাাঁচড়খয় কেে িারা। 

 

ও দামু, কিার মাথায় কী? 

 

প্রথমটায় দামুর  ুছ অহঙ্কার হে। 
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কদ খিই পাচেস পােচড়। 

 

পােচড়র ওপখর ও কী? 

 

হাাঁচড়–হাাঁচড়। দামু দাাঁি কছর কখর ছেখে, ককাথাকার চনখরট োধ্া কর সছ, হাাঁচড় 

চিচনসখন? 

 

হাাঁচড়খি কী আখছ কর দামু? 

 

হাাঁচড়খি আছার কী থাখক? চিখড়র কমায়া, নারখকাখের নাড়, ছানার মুড়চক–

এই সছ আখছ। 

 

কছখের দে িাই শুখন আরও ঘন হখয় এে। 

 

দূখটা কদ না ভাই দামু, আমরা  াই। 

 

ছযস, আর যায় ককাথায়! চিচড়িং চছচড়িং কখর োচফখয় উাে দামু। 

 

আস্পধ্দা কিা কম নয়। াাকুরমশাই িত্ত্ব চনখয় যাখেন কুটুমছাচড়–আর িাই 

ক খি কদছ কিাখদর! পথ কছখড় কদ ছেচছ চশেচের–  

 

ও দামু, দুখটা নাড়-মুড়চক কদ দামু–কছখের দে মো কপখয় একসখে ককারাস 

ধ্রে।  

 

কনাো ককখট কদছ কিাখদর।–দামু চিৎকার ছাড়ে : পথ ছাড় চশেচের–কযখি 

কদ— 

 

দুখটা কমায়া চদখয় যা দামু–দামু কর দামু–  
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পথ কিা ছাড়েই না, কপছন কথখক এখস আছার দামুখক কুট কখর চিমচটও 

ককখট চদে একটা। 

 

এরপখর কারও কমোে আর চাক থাখক–মাখন থাকখি পাখর ক নও। দামু 

কছাাঁ কখর একপাক ঘুখর কেে। হাাঁক ছাড়ে-হা-খর-খর-খর–িারপর কছখের 

দেখক িাড়া করখি কেে। 

 

এর পখর যা ঘটখি যাচেে কস কিা ছুিখিই পারছ। হাাঁচড় আছখড় পড়ি মাথা 

কথখক, িারপর কছখের দখের কপায়া ছাখরা। চকন্তু কসই সময় এখস পড়খেন 

পঞ্চানন। 

 

এখস পড়খেন ছুটখি ছুটখিই। দূর কথখকই ছযাপারটা আাঁি কখরচছখেন। 

 

এই দামু–কী হখে–এই—এই–  

 

দযাখ ন না াাকুর মশাই, এই ছাাঁদরগুখো ছেখছ–ও দামু আমাখদর নাড়মুচড় 

ক খি কদ। 

 

পঞ্চাননখক কদখ  কছখের দে চছটখক চেখয়চছে। দুর কথখক িারা িাাঁিাখি 

োেে : দামু কর দামু–  

 

কক আছার ছাঙাে ভাষায় কচছিা চমচেখয় ছেখে, কমায়া কদ  াম—ু 

 

দামু িাখদর কিখড় যায় আর চক!  াওয়াচে কমায়া-দাাঁড়া–দাাঁড়া–  
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কপছন কথখক  পাৎ কখর পঞ্চানন কিখপ ধ্রখেন িাখক। ছেখেন, সছদনাশ 

কখরখছ কর, সছ যাখছ! ওখর কদাহাই কিার, ওখদর আর িাড়া করখি হখছ না, 

ভাখোয় ভাখোয় কিাখক চনখয় কপৌাঁছখি পারখে এ ন ছাাঁচি। 

 

একছার কছখড় কদন কিা–দামু িছুও িড়পাখি োেে : হাখি এই রামোচা 

রখয়খছ, কটা ছাাঁদরখক চপচটখয় চঢ্ট কখর আচস। 

 

আর চঢ্ট করখি হখছ না ছাপু, এখিই যখথে। কন–িে িে–  

 

কোাঁ কোাঁ কখর দামু এচেখয় িেে। আর কপছন কথখক কশানা কযখি োেে : 

দামু কর দামু–  

 

শুনখছন? 

 

পঞ্চানন ছেখেন, শুনচছ। িাখি আর কী হখয়খছ, োখয় কিা কফাস্কা পড়খছ 

না। পা িাো–পা িাো। চকন্তু এছাখর ছাপু আচম আর সে ছাড়চছচন। েম্বা াযািং 

দুখটাখক একটু সামোও, নইখে দুেখনই কছখঘাখর মারা পড়ছ।  

 

পখথ আর অঘটন চকছু ঘটে না। একছার ককছে একটা পুকুরঘাখট হাাঁচড় 

নাচমখয় য ন েে ক খি চেখয়চছে দামু, ি ন কটা মাচছ এখস হাাঁচড়র ওপর 

উখড় ছসচছে আর দামু উখপন্দ্রচকখশাখরর কসই সািমার পাখোয়ান 

কানাইখয়র মখিা োচা হাাঁকখড় সছসুি সাছাখড়র কো কখরচছে। চকন্তু পঞ্চানন 

িখক্কিখক চছখেন, ধ্াাঁ কখর কস-যাত্রা োচাটা ককখড় চনখেন। 

 

িারপর দুেখন কছয়াইছাচড় চেখয় কপৌাঁছুখেন। 
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চত্রখোিন িক্রছিদীর মস্ত ছাচড়, অখনক টাকা, েচরছ পঞ্চানখনর কিা কদউচড়র 

সামখন চেখয় পা আর উাখিই িায় না। চকন্তু চত্রখোিন ছখসচছখেন ছাইখরর 

িছাক ানায়, ধ্ান-িাখের চহখসছ করচছখেন, চিচন হাাঁ হাাঁ কখর ছুখট এখেন। 

 

আখর কছয়াইমশাই কয! কী ভাচেয–কী ভাচেয! অযাচদ্দখন পাখয়র ধু্খো পড়ে! 

 

এখে িা ধু্খো ছই চক! িার কক্রাশ রাস্তার ধু্খো।–এক কাাা দাাঁি কছর কখর 

দামু। ছুচিমাখনর মখিা েছাছ চদখে। 

 

পঞ্চানন চছরক্ত হখয় ছেখেন, থাম িুই, কমো ছচকসচন। 

 

চত্রখোিনও িিক্ষখ  দামুখক কদখ খছন, িার পােচড়, হাাঁচড়, োচাধুু  কসই 

চছরাট কাণ্ডকার ানা কদখ  হাাঁ হখয় কেখছন। রাখির অধু কাখর এচটখক কদ খে 

চিচন ছাছা কো ছখে ছুখট পাোখিন। 

 

ঘাছখড় চত্রখোিন ছেখেন, কছয়াই, এচট— 

 

আমাখদর োাঁখয়র কছখে। চেচনসপত্র ছখয় সখে এখসখছ। নাম দামু! ওখর দামু, 

হাাঁ কখর দাাঁচড়খয় আচছস ককন? হাাঁচড়-টাাঁচড়গুখো নামা 

 

এখে নামাই– ছখেই দামু হাাঁচড় দুখটা ধ্পাৎ কখর চত্রখোিখনর এখকছাখর 

পাখয়র ওপর নাচমখয় কফেে। উুঃ– ছখে চত্রখোিন োচফখয় উাখেন। 

 

পঞ্চানন ছেখেন, কী কর, হাাঁচড় দুখটা এখকছাখর পাখয়র ওপর কফখে চদচে? 

একটা আখক্কে-চছখছিনা ছখেও চকছু কনই? কিার মখিা কো-মু খক সখে 

আনাই–  
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পাখয় হাি ছুখোখি ছুখোখি ছাধ্া চদখেন চত্রখোিন : চাক আখছ, চাক আখছ, 

আমার োখেচন। যাও কহ দামু, ছখস চছশ্রাম-চটশ্রাম কখরা। ওখর–কক আচছস, 

হাাঁচড় দুখটা কভিখর চনখয় যা। 

 

এুঃ কহ, আপনাখক কপন্নাম করখিই ভুখে কেনু ছখে দামু এছার সাোখে প্র াম 

করখে চত্রখোিখনর পাখয়। কয াখন হাাঁচড় নাচমখয়চছে, কসই ছযথার োয়োখিই 

াাস কখর াুখক চদখে মাথাটা। 

 

চত্রখোিন একছার ছেখেন, ইুঃ–িারপর ছেখেন, কছাঁখি থাখকা ছাছা, কছাঁখি 

থাখকা। এছার কভিখর যাও। 

 

ছড়খোক কছয়াইছাচড়র আদর-যখে পঞ্চানন চদখশহারা হখয় চেখয়চছখেন। মরা 

কমখয়টার কথা মখন হখয় কিাখ  েে আসচছে, চকন্তু ফুটফুখট নািচনচটখক 

ছুখক চনখয় সছ দুুঃ  চিচন ভুখে কেখেন। আরও অখনক চমচে হখয়খছ রুনকু–

অখনক সুের হখয়খছ। টক টক কখর। কথা ছখে, কেকািার েল্প, িার 

স্কুখের েল্প, কমমসাখয়ছ চদচদমচ র েল্প। িারপর আছার কিগুখো ইিংখরেী 

ছড়াও শুচনখয় চদখে দাদুখক। পঞ্চানন মুগ্ধ হখয় কেখেন। আর ছারছার মখন-

মখন ছেখি োেখেন, কছাঁখি থাক চদচদ, সুখ  থাক।  

 

চকন্তু চত্রখোিখনর এই আদখরর নািচনখক চিচন কী কখর চনখয় যান িাাঁর ভাঙা 

কুাঁখড়ঘখর? রাখমর মা ভরসা চদখয়খছ ছখট, চকন্তু পঞ্চানন মখন কোর পাচেখেন 

না। যাই কহাক, আেখকর চদনটা কিা যাক। কভখছচিখন্ত কাে যা হয় করা 

যাখছ। 

 

িার আখেই দামু একটা কাণ্ড ছাচধ্খয় ছসে। দামুখক কদখ  রুনকুর ভাখো 

োেখছ এ কিা োনা কথা। আর কুটুমছাচড় এখস, কছশ কখর অখনকগুখো েুচি-

মণ্ডা ক খয় দামুরও কমোে ক ােিাই হখয় চেখয়চছে, এ-সছ ভাখো চেচনস 
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কিা আর য ন-ি ন িার ছরাখি কোখট না। কস রুনকুখক চনখয় েল্প েচমখয় 

ছসে।  

 

োখনা চদচদ, এছাখর আমরা কিামায় চনখয় যাছ।  

 

রুনকু  ুচশ হখয় ছেখে, ই, দাদুর ছাচড়খি আচম কছড়াখি যাছ এছার। 

 

কস াখন রাখমর মা আখছ। কস কি রান্না কখর কদখছ। আর আচম োছ কথখক 

পাচ  ধ্খর কদছ কিামাখক। 

 

পাচ  ধ্খর কদওয়ার কথায় রুনকুর আর উৎসাখহর সীমা রইে না। কস ছেখে, 

সছ পাচ  ধ্খর কদখছ? 

 

সছ। কদাখয়ে, ককাচকে, শযামা, শাচেক—যা িাও। 

 

রুনকু কনখি উাে : কী মো হখছ, সছ পাচ  আচম  াাঁিায় কখর পুষছ! ক ন 

চনখয় যাখছ আমায়? 

 

কাে। দাাঁড়াও, আে একটু ভাখোমে ক খয় চনই, কিামার দাদু ছড় ছড় রুই 

মাছ ধ্চরখয়খছ পুকুর কথখক, কসগুখো ভাখো কখর সাছাড় কচর, িারপর। 

 

রুনকুর মন রুই মাখছর চদখক চছে না। কস আছার ছেখে, কীখস কখর চনখয় 

যাখছ আমাখক? 

 

ককন, কিামাখদর মখটার োচড়খি? কভাাঁপ-খভাাঁপ কখর িখে যাছ। 

 

দূর, কমাটখর কিা সছ সময় িচড়। কমাটর ভাখো োখে না।  

 

িা হখে কোরুর োচড়খি কিখপ? 
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না–কোরুর োচড়খি নয়। 

 

িখছ কিা মুচস্কে!–দামু মাথা িুেখকাখি োেে : িা হখে কীখস যাখছ? 

পাচিখি? কঘাড়ায়? হাচিখি? 

 

হাচি-খঘাড়া-পােচক এসছ ছেছার েখনযই ছখেচছে, চকন্তু হাচি শ্দটটা টুক 

কখর কাখন োেে রুনকুর। 

 

দাদুর হাচি আখছ ছুচি? 

 

দামু কপছখনার পাত্র নয়। ছখেই য ন কফখেখছ, ি ন আর হার মানা িখে 

না। ছেখে, আেছাি আখছ। কী কনই কিামার দাদুর? হাচি, কঘাড়া, কোরু, 

সছ।  

 

রুনকু আছার কনখি উাে : িা হখে আচম হাচি কিখপই দাদুর ছাচড় যাছ। 

চাক—চাক–চাক–  

 

দামু কটরও কপে না, কী সছদখনখশ কাণ্ডচট ছাচধ্খয় ছসে কস। 

 

.  

 

  



 পঞ্চান্ঙ্ন্র হাতি 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
7

 

সূতিপত্র  

চিন  

 

দুচদন কছয়াই–ছাচড়খি আদর-যখে কিা  ুছ িমৎকার ককখট কেে পঞ্চানখনর। 

চিখোিন িাাঁখক কিা আর ছাড়খিই িান না। আর দামু কযরকম উৎসাখহর সখে 

মাখছর মুখড়া, মািংখসর কাচেয়া আর দই রসখোিা ক খয় িখেচছে, িাখি 

মখন হে, এ াখন সারা েীছন কথখক কযখি হখেও িার এিটুকুও আপচি 

কনই! অমন এোচহ  াওয়া-দাওয়া িার কপাখে কিা ককানওচদন কোখটচন! 

 

 চকন্তু কোেমাে ছাধ্ে িি চিন চদখনর চদন। কযচদন পঞ্চানন রুনকুখক চনখয় 

যাখছন, কসইচদন। 

 

চত্রখোিন ছখেচছখেন, চনখয় যাখছন ছই চক, আপনাখদরই কিা কমখয়।রুনকুও 

এখকছাখর িিচর। িার কছাট্ট সুটখকস িার ক েনা, িার ছচছর ছইসছ াাকুরমা 

যে কখর গুচছখয় চদখয়খছন। সখে ছুচড় চি সদু যাখছ, কসও িার কপাাঁটো-

পুাঁটচে কছাঁখধ্ চনখয়খছ। চত্রখোিখনর কদউচড়খি কমাটর োচড় ানা এখস 

দাাঁচড়খয়খছ, পঞ্চানন দুো-দুো এই সছ ছখে-টখে িচটখোড়া পাখয় েোখি 

যাখেন, দামুর মাথায় কসই কদড়-হাি উাঁিু পােচড়টা প্রায় ছাাঁধ্া হখয় কেখছ, 

এমন সময় 

 

এমন সময় কসই চছপযদয় কাণ্ড! 

 

হাাৎ রুনকুর এক আকাশ-ফাটাখনা চিৎকার : আমার হাচি ককাথায়? 

 

হাচি! ছযাপারটা ককউ ছুখি উাখি পারখেন না। চত্রখোখ িন কহখস ছেখে, 

ওখহা, চদচদর কছাধ্হয় ক েনাটা চনখি ভুে হখয় কেখছ। ওখর কক আচছস, কসই 

িুখোর িিচর েোয় ঘুঙুর ছাাঁধ্া োে হাচিটা।  
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না–োে িুখোর হাচি না।–রুনকু আছার চিৎকার কখর োনাে : আচম কে 

ছড় হখয় কেচছ, ও-হাচি চনখয় কিা আচম আর ক চে না। আমার আসে েযান্ত 

হাচি ককাথায়? কসই হাচিখি কিখপই কিা আচম দাদুর ছাচড় যাছ। 

 

কস চক! হাচি ককাথায় পাওয়া যাখছ? 

 

ছা কর, দামুদাদা কয ছেখে আমাখক হাচিখি কখর দাদুর ছাচড়খি চনখয় যাখছ! 

কই দামুদাদা, হাচি কই আমার? 

 

দামু প্রমাদ েনে। ভাছেচিক কদখ  িার চনখরট মেেটাও একটু কখর সাফ 

হখি আরম্ভ কখরচছে। দামু ছুিখি পারে, কােটা  ুছ কাাঁিা  হখয় কেখছ। 

ছড়খোখকর আদুখর নািচনখক হাচিমাকা েল্প ছো আখদৌ ছুচিমাখনর কাে 

হয়চন। 

 

দন্তচছকাশ কখর,  াচনকটা কহাঁ-খহাঁ আওয়াে িুখে, মাথা-টাথা িুেখক দামু 

ছেখে, ঐ কহ-খহ। রুনকু চদচদ, ও আচম একটু াচন াাট্টা কখরচছোম। এছার 

না হয় কমাটর োচড় কিখপই দাদুর ছাচড় িেে, িারপর কদখ শুখন একটা 

দাাঁিওো কপিায় হাচি–  

 

আর ছেখি হে না। রুনকু এখকছাখর কসাো ছখস পড়ে ধু্খোর ওপর। 

িারপর হাি-পা ছুাঁখড় শুরু হে দাপাদাচপ–কমাটর োচড় ছাই, কমাটর োচড় 

চছচেচর আমাখক হাচি এখন দাও, একু্ষচন এখন দাও 

 

িার পখরর ছযাপার আর না ছোই ভাখো। মা-মরা নািচনখক একটু কছচশই 

প্রশ্রয় চদখয়চছখেন চত্রখোিন, চকছুখিই িার কেদ ভাঙাখনা কেে না। চত্রখোিন 

অখনক কছািাখেন, পঞ্চানখনর কছয়ান এখস চছস্তর ভাখো-ভাখো কথা 
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কশানাখেন, সদু চি অখনক চমচে কথায় িাখক কভাোখি িাইে, চকন্তু ভচছ 

কভােছার নয়। কশষকাখে ধু্খোখি শুখয় পড়ে রুনকু। 

 

হাচি ককাথায় কেে–দাদুর হাচি? হাচি না হখে আচম যাছ না।  

 

কিখি-চছরক্ত হখয় কশখষ রুনকুর ছাছা য ন কমখয়খক মারছার েখনয একটা 

িড় িুখেখছ, ি ন পঞ্চানন এখস িাখক ককাখে িুখে চনখেন। ছেখেন, থাক 

কছয়াই, এ-ভাখছ কোর কখর চনখয় চেখয় কিা ককানও োভ কনই। িার িাইখি 

এ ন থাকুক-একটু াাণ্ডা কহাক, িারপর না হয়–  

 

চছখোিন চদখশহারা হখয় চেখয়চছখেন। ছেখেন, কসইখটই ভাখো কথা। আপচন 

আরও দুখটা চদন থাকুন কছয়াই, আচম এর কভিখর কমখয়খক ছুচিখয়-সুচিখয় 

াাণ্ডা কখর কদছ। 

 

কিাখ  েে আসচছে, পঞ্চানন সামখে চনখেন। ম্লান কহখস ছেখেন, না কছয়াই, 

আমার আর থাকছার কো কনই–ছাচড়খি রাখমর মা একা রখয়খছ। য ন সুচছখধ্ 

হয়, আপচন পাচাখয় কদখছন। আচম ছরিং আে আচস, আপনারা িিক্ষ  

রুকুখক শান্ত করুন। 

 

শান্ত কয কস সহখে হখছ, এমন মখন হচেে না। সদু চি িাখক কদািোয় চনখয় 

চেখয়চছে। কস ান কথখকও সমাখন কশানা যাচেে িার কান্না আর কফাাঁপাচনুঃ 

হাচি ককাথায়, হাচি? দামুদাদা কয ছখেচছে আমাখক হাচি–  

 

মাথার কদড়-হাি উাঁিু পােচড়টা  ুখে কফখে, ককাখের ওপর কসই মস্ত 

োচা ানা করখ  দামু ককখে হাাঁচড়র মখিা মু  কখর একটা কাাঁটােিোয় 

ছখসচছে। কী ভাছচছে, কসই োখন। এইছার িার চদখক একটা ছজ্ৰদৃচে 

কফেখেন পঞ্চানন। 
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চক কর, যাচছ আমার সখে? না–হাচি কোোড় করচছ এ াখন ছখস ছখস? 

 

শুকখনা োয় দামু ছেখে, এখে িেুন। পাখয় কহাঁখট কযখি যিই সময় োগুক, 

কমাটখর আর কিটুকু রাস্তা? ধু্খো উচড়খয়, ভাঁক ভাঁক কখর হনদ ছাচেখয়, 

দুপাখশর কোর িাচড়খয় োচড় িেখি োেে। কপছখনর চসখট ছখস পঞ্চানখনর 

কিা  চদখয় েে পড়চছে। দামু মাথা চনিু কখর ছখসচছে ড্রাইভাখরর পাখশ, 

েীছখন প্রথম কমাটর োচড়খি িাপখি কপখরও িারও মখন কয এিটুকু সু  চছে 

না, পঞ্চানন িা ছুিখি পারচছখেন। 

 

হিভাো– কো-মু য ককাথাকার! 

 

চকন্তু রাে কখর আর কী হখছ, ইখে কখর কিা আর চছপদ ছাধ্ায়চন। করেফফ 

ছুচির কদাখষই এই ককখেঙ্কাচরটা ছাচধ্খয় ছখসখছ। পঞ্চানন ভাছখি োেখেন, 

সছই িাাঁর কপাখের কদাষ। 

 

হখে চনখের কমখয়টা এি সু ী হখয়ও এমন অসমখয় মখরই ছা যাখছ ককন, 

আর নািচনটাই ছা দামুর মখিা েদদখভর কথায় চছশ্বাস কখর এমন একটা কাণ্ড 

ছাচধ্খয় ছসখছ ককন! িাাঁর ছরািটাই  ারাপ, নািচনখক দু-চদখনর েখনয কাখছ 

চনখয় যাওয়াও িাাঁর অদৃখে কে া কনই, চিচন আর কাখক কদাষ কদখছন। রাখমর 

মার কথা কভখছ িাাঁর কে হচেে–কস কছিাচর অখনক আশা কখর রুনকুর েখনয 

নারখকাখের নাড়, রসছড়া, েোেেী চিখড়র কমায়া-এই সছ িিচর কখর ছখস 

রখয়খছ। 

 

দামু িুপ কখর ছখসচছে। হাাৎ মু  চফচরখয়, চছষম ছযাোর েোয় ছেখে, 

দাদাাাকুর, আচম একটা আস্ত পাাঁাা। 
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পঞ্চানখনর িাখি ককানও সখেহ চছে না। চকন্তু মুখ  চিচন কসকথা ছেখি 

পারখেন না, ছরিং দামুখক সান্ত্বনা কদছার কিোই করখেন একটু।–িুই আর কী 

করচছ, একটু কছচশ েল্প কখরচছচে ছই কিা নয়। কসইখট কয ও চছশ্বাস কখর 

ছখস থাকখছ, িা িুই ককমন কখর োনচছ? 

 

না দাদাাাকুর, আচম একটা োড়ে। 

 

মখন দুুঃ  কচরসচন দাম, ভুে-টুে মানুখষর হয়ই। 

 

আমাখক কয সছাই ছখে অকমদার ধ্াচড় আর পয়ো নম্বখরর ভণ্ডেরাম-খস 

একদম  াাঁচট কথা। 

 

পঞ্চানখনর মন আখদৌ ভাখো চছে না, িার ওপখর দামুর এইসছ ক খদাচক্ত 

শুখন এ ন িাাঁর চছরচক্ত ধ্খর কেে। ছেখেন, হখয়খছ, হখয়খছ, ছাপু, থাম। যা 

কখরচছস, কখরচছস, এ ন আর ভযানভযান কখর আমাখক জ্বাোসচন। 

 

দামু আছার চকছুক্ষ  িুপ কখর রইে। িারপর োচড়টা য ন গ্রাখমর কাছাকাচছ 

এখস পখড়খছ, ি ন হাাৎ কস কিাঁচিখয় উাে : ও কডরাইভার সাখয়ছ, োচড় ানা 

একটু থামাও চদচকচন। 

 

পঞ্চানন ছেখেন, আছার কী হে, োচড় থামাখি হখছ ককন? 

 

একটু কাে আখছ দাদাাাকুর।–কই োচড় থামাখে না? 

 

কমাটর থামে। আর থামখি না থামখিই োচা আর পােচড় চনখয় োচড় কথখক 

প্রায় োচফখয় পড়ে দামু। 

 

কপন্নাম দাদাাাকুর, আচম িেেুম। 
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পঞ্চানন আশ্চযদ হখয় কেখেন। গ্রাম কিা এ নও দু মাইে দূখর। এ াখন কনখম 

িুই ককাথায় যাচেস?  

 

গ্রাখম যাছ না দাদাাাকুর। কিামার কয-খক্ষচি কখরচছ, িার প্রচিচছখধ্ন না কখর 

োাঁখয় আর মু  কদ াছ না। রুনকু চদচদর েখনয হাচি  ুাঁেখি যাচে। 

 

রাখে আর চছরচক্তখি পঞ্চানখনর আর কমোে চাক রইে না। 

 

হিভাো–উিুক! হাচি চক পাকা আমড়া কয োছিোয় কেখেই কুচড়খয় পাওয়া 

যায়? চশেচের ওা ছেচছ োচড়খি, এ ন আমার মস্করা করছার সময় নয়। 

 

মস্করা নয় দাদাাাকুর, সচিয ছেচি। চপ্রচিখে করচি, হাচিখি িাচপখয় চদচদখক 

আপনার কাখছ চনখয় আসছ, নয় আর ককানওচদন োাঁখয়ই চফরছ না। এই আচম 

িেেুম। 

 

িারপখরই আর কদ খি হে না। কসই এক-এক াচন হাি-িাখরক েম্বা াযািং 

িখড়র কছখে কফখে কফখে োচা আর পােচড়সধুু  িােোখছর মখিা দামু 

পাখশর মাখা কনখম পড়ে, আর পঞ্চানন ভাখো কখর চকছু কছািছার আখেই 

ছাছো ছখনর মখধ্য চমচেখয় কেে। 

 

প্রায় পখনখরা চমচনট ধ্খর েো ফাচটখয় ডাকাডাচক করখেন পঞ্চানন। চকন্তু 

দামুর ককানও সাড়া পাওয়া কেে না। কস িিক্ষখ  মাইে কদখড়ক পথ পাচড় 

চদখয়খছ। 

 

ড্রাইভার ছেখে, আচম  ুাঁেখি যাছ ছাছু? 
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কিখে-খছগুখন জ্বখে উখা পঞ্চানন ছেখেন,  ুাঁখে কী হখছ? কপখট আগুন 

োোখে আপচনই চফখর আসখছ এ ন। হিোড়া উেছুক ককাথাকার! িুচম 

োচড় িাোও। 

 

.  
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িার  

 

রাখে, দুুঃখ , চছরচক্তখি একাকার হখয় পঞ্চানন কিা ছাচড় চফখর কেখেন। আর 

ওচদখক দামু িেে পঞ্চানখনর হাচির ক াাঁখে। হাচিখি িাচপখয় রুনকু চদচদখক 

যচদ দাদুর ছাচড় কন কযখি না পাচর, িা হচে োাঁখয় আর মু ই কদ াছ না মখন-

মখন এই কচান প্রচিো কখর। েম্বা েম্বা াযাখঙ দামু মাখার পর মাা কপরুখি 

োেে। 

 

ঘন্টা িাখরক এই ভাখছ মাা-ঘাট ছনছাদাড় গ্রাম-েঞ্জ পাচড় চদখয় িারপর 

দামুর হাাঁপ ধ্রে। কছশ ছড় কোছর একটা গ্রাখমর কাখছ এখস ছায়া-ছায়া 

একটা চনম োখছর িোয় ছখস পড়ে কস। 

 

ইস-কাণ্ড ানা দযাখ া একছার!–দামু ভাছখি োেে : কারছারটা একছার 

দযাখ া। এই-খয এিটা রাস্তা পাচড় চদখয় এেুম–িা প্রায় কক্রাশ িাখরক হখছ–

এর মখধ্য একটা হাচিও চক কিাখ  পড়ে? কোরু িরখছ কিা িরখছই, ছােখে 

ঘাস  াখে কিা ক খয়ই যাখে, দুখটা-িারখট কভড়াও ভযা-ভযা করখছ এচদক-

ওচদক, এক-আধ্টা কঘাড়াও কিা কছাো-মটখরর ছুখড়া শাকগুখো চিচছখয় 

কছড়াখে। চকন্তু একটা হাচিরও চক িরখি কনই ককাথাও? ককন হাচি চক ঘাস 

 ায় না, কছাো-মটখরর শাক চিখছায় না? 

 

ভাছখি ভাছখি দামু চছরক্ত হখয় কেে। ককমনধ্ারা কোক সছ কদখশর? এি 

কোর-খঘাড়া-ছােে পুষখছ–অথি দু-দশটা হাচি পুষখি পাখর না ককউ? কি 

সুচছখধ্! চপখা িাপা যায়–কস কিা আখছই। িা ছাড়া–এই ধ্খরা না, হাচিখক 

োেখে েুখড় িাষ করখেওুঃ, কস আর কদ চি হখছ না। ওই কপিায় 

োখনায়ার–এক ঘন্টার কভিখর দশ চছখঘ েচম িখষ এখকছাখর ধু্খো কখর 

কদখছ। আর কোরু কপাযয কী েনয? দুধ্  াছার েচনয কিা? হাচি পুখষ িাখক 
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দুইখয় নাও না কমখস কম একমন দুধ্ কদখছ একছাখর, োাঁ সুষ্ঠু কোকখক 

দুখছো ছাচটছাচট পাখয়স  াইখয় চদখি পারখছ।  

 

কসসছ টু-টু, পুষখছ কিগুখো চশিংওো কোরু আর দাচড়ওো কটা পুাঁিখক 

ছােে। কদশসুি কোখকর কছাকাচম কদখ  দামুর ো জ্বাো করখি োেে। 

 

অচছচশয, সছ কিখয় কছচশ জ্বাো করচছে কপখটর কভিখর। রওনা হওয়ার আখে 

চত্রখোিন িক্রছিদীর ছাচড়খি  ান চিচরখশক েুচি আর কসর  াখনক চমাাই 

ক খয়চছে কস, চকন্তু এই িার কক্রাশ রাস্তা পাচড় চদখয় কসসছ ক ন কছমােুম 

উধ্াও হখয় কেখছ। হাচির ক াাঁে পখর হখছ, 

 

কস কিা আখছই, িার আখেই কপটটা একটু াাণ্ডা কখর কনওয়া যাক। 

 

একটু দূখরই, একটা চটখনর ছাউচনর িোয় ছখস মাথায় টাক পড়া ভাখোমানুষ 

কিহারার একেন কোক মস্ত কোহার কড়াইখয় চেচেচপ কভখে-খভখে রখস 

কফেচছে। কসই চেচেচপর েধু  দামুর প্রা মন ককখড় চনখে। আপািি হাচির 

ভাছনা কছখড় চদখয় কস ময়রার কাখছ চেখয় হাচের হে।.. 

 

চেচেচপ দাও কিা দাদু দু কোণ্ডা। 

 

দু কোণ্ডা? আট  ানা?–কোকটা ছেখে, আট আনা োেখছ চকন্তু। পঞ্চাশ 

পয়সা। 

 

অযাাঁ, পঞ্চাশ পয়সা! ইচক ডাকাখির োাঁ নাচক কহ? আমাখদর কদখশ কিা পাঁচিশ 

পয়সাখিই দু কোণ্ডা চেচেচপ পাওয়া যায়। 
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কসসছ ভাঙা আর ছাসী চেচেচপ। চনছার  ময়রার কদাকাখন ওসছ পাখছ না। 

িখছ িুচম চছখদশী কোক, অচিথ এখয় ছেখি কেখে, কিামাখক িচিশ পয়সায় 

চদখি পাচর। 

 

দাও িখছ, িাই দাও। 

 

িা হখে কছাখসা ও াখন–চনছার  ময়রা একটা নড়ছখড় কছচঞ্চ কদচ খয় চদখে। 

 

কছচঞ্চখি ছখস দামু েম্ভীর হখয় চেচেচপ ক খি োেে। চেচেচপগুখো সচিযই 

ভাখো, কোকটা োাঁক করখি পাখর ছখট। আরও দু-িার ানা ক খেও হি। 

চকন্তু না, কছচশ পয়সা  রি করা িেখছ না। 

 

কোখক িাখক কছাকারাম ছখে ছখট, চকন্তু এ ন দামু িাোক হখয় কেখছ। রুকু 

চদচদর েখনয হাচি  ুাঁেখি কছচরখয়খছ কস। এমচনখি কস-হাচি পাওয়া যাখছ 

চক না কক োখন, হয়খিা চকনখি হখছ কশষ পযদন্ত। হাচির দাম কি হখছ কক 

ছেখি পাখর। কদাকানদাখররা সুখযাে কপখেই িাখক াকায়, িাই মাচস অখনক 

কান্নাকাচট কখর িাখক গুনখি চশচ খয়খছ। দাম োখন, এ ন িার টযাখক কম 

কখরও কিখরা টাকা ছাখরা েণ্ডা পয়সা আখছ। পঞ্চানন িাখক দুখটা টাকা 

চদখয়চছখেন, পাাঁি টাকা চদখয়খছন চিখোিন, আরও পাাঁি টাকা চদখয়চছখেন 

চত্রখোিখনর চেচন্ন–মাখন রুনকুর াাকুরমা। আসছার সময় মাচস আরও এক 

টাকা ছাখরা েণ্ডা পয়সা চদখয়চছে, িা হখে দাাঁড়াে কিখরা টাকা ছাখরা েণ্ডা। 

কসাো চহখসছ। 

 

এরই মখধ্য িাখক  াওয়া-দাওয়া করখি হখছ–আর এমচনখি যচদ কারুর 

কাখছ েচি না পাওয়া যায়, িা হখে একটা চকখনই চনখি হখছ িাখক। একটা 

হাচির দাম কি হখছ? মখন-মখন আাঁি করখি োেে দামু। অি ছড় 

োখনায়ার, অমন কপরকাণ্ড শুড়, োখছর গুাঁচড়র মখিা কমাটা-খমাটা পা-দাম 
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একটু কছচশই হখছ চনশ্চয়। হয়খিা আট-দশটা টাকাই কেখে যাখছ হাচি 

চকনখি। হাঁ, ছুখিই  রি করখি হখছ একটু। চেচেচপ ক খি যিই ভাখো 

োগুক, কোভ সামখেই িেখি হখছ আপািি। 

 

দামু মখন-মখন চহখসছ করচছে আর চেচেচপ  াচেে, এচদখক িাচকখয় 

িাচকখয় িাখক কদ চছে চনছার  ময়রা। কদ ছার মখিা কিহারাই ছখট। 

এমনচট সিরাির নেখর পখড় না। 

 

কশখষ আর থাকখি না কপখর চনছার  ছেখে, পােচড় ানা কিা েির িাচপখয়ছ 

কহ? 

 

দামু  ুচশ হখয় ছেখে, হাঁ-হাঁ, কুটুমছাচড় চেখয়চছেুম চক না। 

 

িা কছশ কখরচছখে। কুটুমছাচড় যাওয়ার মখিা সােই ছখট। এ ন ছুচি ছাচড় 

চফরছ? 

 

ছাচড়? এ ন? উাঁহ!–দামু সেখছদ মাথা নাড়ে : একটা হাচি কযাোড় করখি 

কছচরখয়চছ। 

 

হাচি?–চনছার  একটু িমকাে। িারপর ছেখে, ওুঃ, ছুচিচছ, ক েনার হাচি? 

িা উচদখক কখুমার পাড়ায় যাও–কস াখন িারা ওসছ ছানায়-টানায়। 

 

ক েনার হাচি কিামায় কক ছেখে?–দামু নাক ককাাঁিকাে : সচিযকাখরর হাচি। 

ঘখরর িাখের সমান উাঁিু। শুড় নাখড়, িখে কছড়ায়।  

 

চনছার  টাক িুেখকাে। আছার চকছুক্ষ  কিখয় রইে দামুর চদখক। 

 

িা হাচি চদখয় কী করখছ? 
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অি ক াাঁখে কিামার দরকারটা কী? হাচি একটা আমার অচছচশযই িাই, 

কসইেচনযই কছচরখয়চি। ককাথায় পাছ ছেখি পাখরা? 

 

েচরখছর কঘাড়া-খরাে হয় ছখে োনিুম, কারুর কারুর কয হাচি-খরােও হয় 

এটা এই কপপ্রথম কশানা কেে।–চনছার  আছার পা কথখক মাথা পযদন্ত কদ খি 

োেে দামুর। এি মন চদখয় কদ খি োেে কয চেচেচপ ভাোর কথা করেফফ 

ভুখেই কেে কস। 

 

কী ছেখে কহ িুচম? 

 

কী আর ছেছ কিামায়।–চনছার  একটা দীঘদশ্বাস কফেে : মাথায় চছট থাকখে 

িাখক কী আর ছো যাখছ। িা যাও ক াাঁে কে হাচি। 

 

চছট-চটট কছাখো না ময়রার কপা–দামুর রাে হখি োেে : িুচম চক কহাঁচে-

কপাঁচে কপখে আমায়? োখনা, দরকার হখে হাচি আচম চকনখি পাচর? 

 

চকনচি পায়রা? োটসাখয়খছর নাচি নাচক িুচম? কি টাকা চনখয় কছচরখয়ি।  

 

হাঁ হাঁ, অখনক। কিামাখক চেচেচপর দাম চদখয়ও আমার কিখরা টাকাইখয় কিখরা 

টাকা,  ুিখরা পয়সার চহখসছ করখি চেখয় দামুর একটু গুচেখয় কেে : মরুক 

কে, কিখরা টাকা কখয়ক েণ্ডা পয়সা কথখক যাখছ আমার কাখছ। কি হখছ ছখে 

একটা হাচির দাম? কছচশ হখেও ওই ধ্খরা দশটা টাকাই োগুক–অযাাঁ? 

 

আরও একছার িমকাে চনছার  ময়রা। এছার এি কছচশ কখর িমকাে কয 

চেচেচপ ভাোর কড়াইটা উখে কযখি কযখি একটুর েখনয সামখে কেে। 
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িারপর চনছার  কসাো দুহাখি চনখের টাক থাছখড় ছেখি োেে : হায়—

হায়—হায়–হায় কর। 

 

ছচে, অমন কখর মাথা িাপড়াে ককন? আচম হাচি চকনছ শুখন কিামার কয 

সখিানাশ হখয় কেে মখন হখে। 

 

কস কথায় কানই চদখে না চনছার । টাক থাছখড় ছখে কযখি োেে : ওখো, 

এমন পােোখকও ককউ রাস্তায় কছখড় কদয়? দশ টাকায় হাচি চকনখি িায়, 

এখক কয পােো োরখদ আটখক রা া উচিি চছে কো! হায়—হায়—হায়–  

 

ছষদার েে-ভরা ধ্ানখ খি কঢ্াাঁড়া সাখপর িাড়া ক খয় কধ্খনা চিিংচড়গুখো কযমন 

ছটািং ছটািং কখর োচফখয় ওখা, কিমচন কখর একটা োফ মারে দামু। 

 

ছখট, মস্করা হখে আমার সখে? আমায় ছেছ পােে?–দামু কিাঁচিখয় উাে : 

ভাচেযস কিামার চেচেচপ ক খয়চছ, নইখে হাখির এই োচা চদখয় কিামায় 

চপচটখয় আচম কিৌখকা কখর চদিুম! ইুঃ, উচন আছার চেচেচপ ভাখেন। কিামার 

চেচেচপ পিা, কিামার চেচেচপ ছাই, কিামার চেচেচপ ছােখেও  ায় না। এই 

আচম িেেুম। হাচি চনখয় কিামার সামখন চদখয় ছুক ফুচেখয় যচদ িখে না 

যাই, িখছ আমার নাম দামু মণ্ডেই নয়। 

 

কড়ায় চেচেচপ পুখড় কেে, চনছার  হাাঁ কখর কিখয় রইে দামুর চদখক। পয়সা 

আখেই কদওয়া হখয় চেখয়চছে, মাথায় কসই েেি্পর পােচড় আর মস্ত োচা 

চনখয় হন্ হন্ কখর এচেখয় কেে দামু। 

 

ফুুঃ, ময়রাচেচেচপ ভােখিই োখন ককছে, হাচির ও কী োখন। িেখি-িেখি 

ভাছখি োেে দামু : এ-সছ কছাকা-খসাকা কোখকর সখে কথা কখয় োভ 
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কনই, ছুিদার কাউখক চেখেস করখি হখে। োাঁ সুি সছাই চনশ্চয় ময়রাটার 

মখিা হাছাখোছা নয়। 

 

ছুিদার কিাক পাওয়া কেে একটু পখরই। দাওয়ায় ছখস িামাক  াচেে কস। 

 

িার নাম েোই কঘাষ। কপিায় কমাটা কিহারা, প্রকাণ্ড ভূাঁচড়, েম্বা-েম্বা কান। 

োাঁখয়র কছখে-পুখে দূর কথখক িাখক কদখ  হাচি-হাচি ছখে িাাঁিায়, আর িা 

শুনখেই েোই কঘাষ–  

 

িা শুনখেই েোই কঘাষ কী কখর, কসটা দামুই কটর কপে একটু পখর। 

 

েোইখয়র োাঁদখরে কিহারা কদখ ই দামু দাাঁচড়খয় কেে। কছশ চছনয় কখর 

ছেখে, ও মশাই! 

 

োে টুকটুখক দুখটা  ুখদ কিা  চদখয় দামুখক একছার কদ ে েোই। িারপর 

ছেখে, কী, দই িাই? দই আে ফুচরখয় কেখছ, আর হখছ না। কাে সকাখে 

এখসা। 

 

এখে দই িাইখন। একটা হাচি— 

 

াক কখর হাঁখকাটা নাচমখয় েোই কঘাষ কঘাাঁৎ কখর উাে : কী ছেখে? 

 

এখে হাচি। একটা হাচি যচদ— 

 

ছযস, ওই পযদন্তই, আর ছেখি হে না। ি ুচন দাাঁচড়খয় পড়ে েোই কঘাষ। 
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পাচে–নোর—কছচিক—ছুাঁখিা– ছখে আকাশ ফাচটখয় ডাক ছাড়ে একটা। 

িারপখরই কুচড়খয় চনে এক ানা রাম-োচা–দামুর োচার িাইখিও 

হাি াখনক কসটা েম্বা। 

 

আে  ুনই কখর কফেছ কিাখক–ছখে েোই কসই চছরাট শরীর চনখয়–হা-খর-

কর-খর ছখে িাড়া করে দামুখক! 

 

ছাছা কর চেচি–চেচি–ছখে দামু ছুটে। ছুটে চছশ মাইে চস্পখড। কপছখন  যাপা 

হাচির মখিা কিখড় িেে েোই কঘাষ। 

 

.  
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পাাঁি 

 

ছুট কিা ছুট–এখকছাখর ছাপ-খর মা-খর কখর। 

 

হাখি অচছচশয কপিায় োচা ানা দামুর চছেই, চকন্তু েোইখয়র কসই হাচির 

মখিা েেি্পর কিহারা, কসই পাকা করমিার মখিা টুকটুখক োে কিা , কসই 

চপখে কাাঁপাখনা চিৎকার আর অযাই কমাটা াযাঙাটা কদখ ই দামু ছুিখি 

কপখরচছে কয েোই একছার িাখক ধ্রখি পারখে আর আস্ত রা খছ না। 

প্রা পখ  ছুটখি ছুটখি দামু ভাছখি োেে : এই দযাখ া একছার। কাণ্ড ানা! 

হাচির  ছর োনখি িাইখে কিখড় মারখি আখস। এ কী রকম োাঁ–আর 

এ ানকার মচনচষযগুচেই ছা কী ধ্রখনর! ছাছা কো–এ কয কদ চছ কমখরই 

কফেখছ এখকছাখর। 

 

চকন্তু েোই দামুখক ধ্রখি পারে না। এখক কিা িােোখছর মখিা েম্বা েম্বা 

াযািং, িার ওপখর প্রাখ র দায়। দামু ছুটখি োেে চদচি কমখের মখিা। আরও 

একটা কাণ্ড ঘটে িার সখে। হাাৎ দূর কথখক পাাঁি-সািটা কছখে: কিাঁচিখয় 

উাে। এই কর হাচি ক খপখছ। 

 

ঘাাঁক কখর কথখম কেে েোই কঘাষ, কযন কিক কষে। ঘাড় ঘুচরখয় কিাঁচিখয় 

উাে : কক ছেখে কর? 

 

দূর কথখক সাড়া এে :হাচি ক খপখছ কর, হাচি ক খপখছ।  

 

কিাখদর সছ কটাখক িটখক আচম ছানা ছানাছ ছখেই েোই কঘাষ এছার ছুটে 

কছখেখদর চদখক। অথদাৎ চদচি কমখের কপছখন ছুটোোখনা কছাম্বাই কমে োইন 

ছদে করে। আর দামু চেখয় হড়মুচড়খয় পড়ে একচট ভাখোমানুখষর ঘাখড়, 
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কস কছগুন-মুখো-কাাঁিকো–এই সখছর পসার চনখয় ছখসচছে িার ঘখরর 

সামখন। কছাধ্হয় হাখট কছরুখি যাচেে। 

 

চকছুক্ষ  মুখো-খছগুন কাাঁিকোর কভিখর েড়ােচড় ক ে দুেখন। িারপর 

সামখেসুমখে উখা ছসে দামু। হািখোড় কখর ছেখে, চকছু মখন ককাখরা না 

দাদা–কয রামিাড়া োচেখয় চছে, চদখশ হাচরখয় কিামার ঘাখড় এখস পচড়চি। 

 

িাষী কেরস্তচট চনপাট ভাখোমানুষ। কস ধু্খো কিখড় উখা িরকাচর কোছাচেে। 

ছেখে, চকছু মখন কচরচন ভাই, চনখের কিাখ ই কিা কদ েুম। ওই 

কছাাঁড়াগুখোই কিামায় ছাাঁচিখয় চদখে। ওখদর আর ধ্রখি পারখছ না–টুক টুক 

কখর আমোখছ োমোখছ উখা পড়খছ। িা কছিান্তটা কী? েোই কঘাষখক 

অমন ক চপখয় চদখে কী ছখে? 

 

ক পাইচন কিা। হাচির কথা চেখেস কখরচছেুম। 

 

আিা–আিা।–িাষীচটর মু  ভার হে :খিামারই ছা আখক্কে কী, দাদা? 

এখকছাখর কছখেমানুষ কিা নও। িুচমও হাচি-হাচি ছখে েোইখক ক পাখি 

কেখে? 

 

আখর দুখিার! আচম চভ-খেরাম কথখক এইচি, কী কখর োনছ কয হাচির নাম 

শুনচেই। কোকটার অমন মাথামুণু্ড চছেখড় যায়? ককছে ছচেচি, দাদা-একটা 

হাচি ককাথায় পাছ–অমচন ছযস! 

 

িুচম োনখি না? 

 

মা কােীর চদচছয, চকেু োনিুম না। 
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অ।–িাষীচট ছেখে, ওই কিা মুচস্কে। যাক কে, কছাঁখি কেখে এ-যাত্রায়। চকন্তু 

কারছার ানা কী ছেে চদচকচন? সচিযই কিামার একটা হাচি দরকার নাচক? 

 

সচিযই দরকার। 

 

চকন্তু িুচম হাচি চনখয় কী করখছ?–কোকচট ভাখো কখর দামুর চদখক কিখয় 

কদ ে : িুচম কিা কদ চছ আমার মিন েচরছ মানুষ। হাচি পুষখছ কী কখর? 

 

অখনক  রি ছুচি? 

 

কছোয়। শুচনচি, হাচি পুষখি রাো ছাদশাও কদউখে হখয় যায়। 

 

িখছ পুষছ না। কাে চমখট কেখে ছখনছাদাখড় কছখড় কদছ। িখর  াখছ। 

 

কস আছার কী?–একটা কছগুন হাখি চনখয় িাষীচট কছাকার মখিা কিখয় রইে 

:খিামার কথার মাথামুণু্ড কিা ছুিখি পারচছ না। 

 

সছ ছুচিখয় ছেচছ। আখে এক ঘচট েে  াওয়াও দাদা–ওই েোইখয়র িাড়ায় 

আমার ছুখকর কভিরটা হাাঁখক্কাে-পাাঁখক্কাে করখছ। 

 

কোকচট কভিখর উখা কেে। শুধু্ এক ঘচট েেই নয়, একটা কছাট ধ্ামায় কখর 

 াচনক মুচড়-মুড়চকও চনখয় এে। আর ি ন সছ দুুঃ  ভুখে চেখয়, মুচড়-

মুড়চকখিই মন চদখে দামু। েোই কঘাখষর চিৎকার শুখনই চনছার  ময়রার 

চেচেচপগুখো হাওয়া হখয় চেখয়চছে কপখটর কভির। 

 

কদ খি কদ খি ধ্ামা সাফ। িারপর এক ঘচট েে। এিক্ষ  পখর দামুর কপট, 

শরীর, মাথা সছ একসখে েুচড়খয় কেে। নাুঃ, যা কভখছচছে িা নয়। এ-োাঁখয় 
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ভাখো কোকও আখছ! একটা কঢ্কুর িুখে, মু -টু  মুখছ ছেখে, িা হখে 

কছিান্তটা হে চেখয় কিামার–  

 

ছযথার ছযথী কপখয় দামু  ুখে ছেখে ছযাপারটা। পঞ্চানখনর কথা, রুনকুর 

কথা–সছ।  

 

িাষীর নাম কচেম কশ । শুখন কস মাথা িুেখকাখি োেে।  

 

িখছ কিা মুচস্কে। 

 

 ুছ মুচস্কে। 

 

দশ-ছাখরা টাকায় হাচি চকনখি িাইছ- কচেম কশ  মাথা নাড়খি োেে :খস 

কিা হখছ না। 

 

পাঁচিশ-চিচরশ কেখে যাখছ নাচক?–দামু ভয় কপখয় কেে। 

 

না কহ, শুনচি দুচিন হাোর টাকা োখে। 

 

দুচিন হাোর! কস কি? 

 

কক োখন। কিাখ  কদখ চি নাচক ককানওচদন? মাখন, কিামার আমার মখিা 

চছশ-পঞ্চাশ েনখক কছিখেও হখছ না। উাঁহ, হাচি িুচম চকনখি পারখছ না। 

 

িখছ কী হখছ?–দামুর কান্না এখস কেে েোয় : হাচি কী একটা আচম পাছ 

না? িা হখে কয আচম আর াাকুরমশাইখয়র কাখছ মু  কদ াখি পারছ না। 

আমাখক সচন্নচস হখয় িখে কযখি হখছ। 
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দাাঁড়াও–দাাঁড়াও, সচন্নচস হখছ ককন? িুচম কিাক ভাখো, আিা আখছন–একটা 

ছযছস্থা কখর কদখছনই। কচেম কশ  একটু কভখছ চনে : শুচনচি, কিৌধু্রীপাড়ার 

েচমদারছাছুর একটা হাচি আখছ। যাও না–িাাঁখক ছখে কখয় কচদখনর েখনয 

কিখয় নাও না হাচিটা। 

 

কদখছ? 

 

ককন কদখছ না? িুচম একটু ছুচিখয়-সুচিখয় ছেখেই চদখি পাখর। 

 

কিো কখর কদ খি কদাষ কী–দামু ভাছে। যা মখন হখে, হাচি কছাধ্হয় ককনা 

যাখছ না। িার কিখয় েচমদাখরর কাখছ চেখয়ই ধ্খর পড়া যাক। ছড়খোক, 

শরীফ কমোেখক োখন চদখয়ও চদখি পাখর। 

 

কিৌধু্রীপাড়া? কস কি দূর? 

 

িা ককাশ পাাঁখিক হখছ এ ান কথখক। এই কিা কসাো রাস্তা-খোর পাখয় যচদ 

কহাঁখট যাও, িা হখে সখধু র পর কপৌাঁখছ যাখছ কস াখন। িার কিখয় আচম ছচে 

কী, কস কিা অখিনা োয়ো–রাি-চছখরখি চেখয় চকছু াাহর করখি পারখছ না–

আমার এ াখনই রািটা কথখক যাও। 

 

চকন্তুক কদচর হখয় যাখছ কয। 

 

চকেু কদচর হখছ না। আর েচমদার–িাখদর হে কে নছাছী কমোে, রাচিখর 

চক আর িারা কিামার আমার মখিা েচরছ মানুখষর সখে কদ া করখছ, না 

কথা কইখছ? কথখক যাও এ াখনই। আমাখদর রান্না কিা আর  াখছ না, আচম 

নিুন হাাঁচড় কদছ, িাে-ডাে-আনাে কদছ, দুচট ফুচটখয় চনখয়া। 
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দামু কভখছ-চিখন্ত ছেখে, িখছ িাই কহাক দাদা, আে আচম কিামারই অচিথ 

হোম। 

 

.  

 

রািটা  ুছ সুখ  ককখট কেে দামুর। শুধু্ ডাে-িাে-আনাে নয়, ককাখেখক 

িারচট মাছও এখন চদখে কচেম কশ । রান্না-টান্ন দামুর আখস না–কচেম 

কশখ র ছুখড়া মা দূখর ছখস সছ কদচ খয়-খটচ খয় চদখে। কমাখটর ওপর 

 াওয়াটা িার ভাখোই হে। 

 

সকাখে উখাই দামু িিচর। আর ির সইখছ না। 

 

কচেম ছেখে, আিা চাক কিামায় একটা হাচি েুচটখয় কদখছন। চকন্তু যাওয়ার 

সময় এ ান চদখয় একটু কদচ খয় চনখয় কযখয়া ভাই। আমার অখনক কোোছ 

আখছ, কিামার হচিখক কপট পুখর  াইখয় কদছ। 

 

চনচ্চয়–চনচ্চয়। সকখের আখে কিা কিামার কদারখোড়াখিই হাচি চনখয় 

আসছ। অখনক উছোর কখরছ দাদা–ককানওচদন কিামায় ভুেখি পারছ না। 

 

দামু কছচরখয় পড়ে রাস্তায়। 

 

একটু এচেখয়খছ, হাাৎ দূর কথখক কভখস এে একদে কছখের চিৎকার : 

ক খপখছ কর, হাচি ক খপখছ–  

 

আছার েোই কঘাষ! 

 

দামু আর দাাঁড়ায়? ককানওচদখক না িাচকখয়ই কসাো কদৌড়।  
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কদৌড়ে মাইে চিখনক। না–োাঁ-টা কপছখন পখড় কেখছ অখনকক্ষ , েোইখয়র 

চিহ্নও কনই ককাথাও। দামু চেখরাছার েখনয একটা োছিোয় ছখস পড়ে। 

 

একদে কোক আসচছে উখো চদক কথখক। দামু িাখদর চেখেস করখে, 

কিৌধু্রীপাড়া এচদখকই কিা? 

 

িাখদর একেন ছেখে, , আর ককাশ চিখনক হখছ। আমরাও কিৌধু্রীপাড়া 

কথখকই আসচছ। 

 

ছখট-ছখট।–দামু উখা দাাঁড়াে : িখছ কিা ভাখোই হে। ছেচি পাখরা, ও াখন 

কেখে েচমদারছাছুর সখে হখছ চক না? 

 

েচমদারছাছু? চিচন কিা এ ন োাঁখয় কনই, ছমাস হে কেকািায় কেখছন। 

কস াখনই চিচন থাখকন, কাখে- ভকে োাঁখয় আখসন। ককন, িাাঁখক কিামার কী 

দরকার? 

 

িাাঁখক দরকার কনই, দরকার িাাঁর হাচিটা। 

 

হাচি?–কোকগুখো আশ্চযদ হে। িারপর একেন ছেখে, ছুখিচছ, মাহখির 

িাকচর িাও। চকন্তু কস-হাচি কিা মখর কেখছ সাি ছের হে। আর এ ন কিা 

েচমদাচরই কনই হাচি পুষখছ কক? 

 

–অযাাঁ!–ধ্পাস কখর দামু ছখস পড়ে োছিোয়। কী হে, শুখন কয কিামার 

মাথায় ছাে পখড়খছ মখন হখে। 

 

চকন্তু একটা হাচি কয আমার িাই-ই দাদা। 
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কনিান্তই িাই!–আর একেন াাট্টা কখর ছেখে, িাহখে েেখে িখে যাও–

একটা হাচি ধ্খরই আখনা কে। 

 

শুখন, সছ কোকগুখো  যাুঃ  যাুঃ কখর একখিাট হাসে, িারপর এচেখয় িখে 

কেে। 

 

চকছুক্ষ  গুম হখয় ছখস রইে দামু। ছখস রইে মুখ ানাখক একটা ককখে হাাঁচড়র 

মখিা চছকট আর েম্ভীর কখর। 

 

চাক ছখেখি। হাচিই ধ্রছ েেে কথখক। কসচদনও পাোখনা ছােে ধ্খর এচনচি, 

দচড় কছাঁড়া ছাছুর ধ্চরচি–আর একটা হাচি ধ্রচি পারছ না? চনশ্চয় ধ্রছ। 

ককছে েেে িাই একটা। দামু উখা দাাঁড়াে। কছচরখয় পড়ে েেে  ুাঁেখি। 

 

.  
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ছয ়

 

েেে একটা  ুাঁেখি হখছ। চকন্তু ককাথায় কসরকম েেে, যাখি হাচি পাওয়া 

যায়? 

 

িেখি িেখি দামু দাাঁচড়খয় পড়ে। িার চ খদ কপখয়খছ। হাচির ভাছনা ভাছখি 

ভাছখি হাচির মখিাই চ খদ কপখয় যায় ককছে। কী মুচস্কে! 

 

একটা কুখয়া কদ া যাচেে একটু দূখর, োাঁখয়র কমখয়রা িাখি েে িুেচছে। 

দামু কসই কুখয়ার কাখছ চেখয় মস্ত একটা পাকুড় োখছর িোয় ছখস পড়ে। 

 াওয়ার ভাছনা চছে না, আসছার সময় কচেম কশখ র ছুচড় মা পুাঁটচে কছাঁখধ্ 

কসর দুই মুচড়-মুড়চককদমা ছািাসা কছাঁখধ্ চদখয়চছে িার সখে। িারই 

 াচনকটা ক খি-খ খি দামু ভাছখি োেে-একটা কছশ ছড়খোছর েেে 

দরকার। 

 

অছশয িার চনখের োাঁখয়, আখশপাখশ, কিাাঁপিাড়, ছনছাদাড় চছস্তর আখছ। 

কটাপা কুে, িছাঁচি, িফে, পাচনয়াে চকিংছা টযাাঁপাচরর ক াাঁখে কস সছ 

কিাখপিাখড় আদাখড়-পাদাখড় কস হানা চদখয়খছ অখনকছার। কশয়াে-

 রখোশ- টাশ এ সছ অখনক কদখ খছ, ভাম কছড়ােও কিাখ  পখড়খছ দু 

িারখট, চকন্তু হাচি ক নও কদখ চন। হাচির েখনয অখনক ছড় েেে দরকার 

কছাধ্হয়। অমন কপিায় োখনায়ার-খছাট াখটা েেখে চক িার কপায়? 

 

চকন্তু কসই ছড় েেেটার  ছর পাওয়া যাখছ কী কখর? 

 

থাছা থাছা মুচড়-মুড়চক ক খয়, কোটা ছখয়ক কদমা চিচছখয়, দামুর েো শুচকখয় 

কাা হখয় চেখয়চছে। কয-খমখয়রা েে িুেচছে, িাখদর চদখক এচেখয় কেে 

কস। 
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এটটু েে দাও চদচন ছাছারা। েোয় কদমা আটখক কিা মোম।  

 

প্রায় এক ছােচি েে ক খয় দামুর প্রা টা একটু াাণ্ডা হে।  

 

ছাাঁিাখে ছাছারা। ভেছান ভাখো করখছন কিামাখদর। 

 

ভার-ভাচিক চেচন্ন-ছাচন্ন কিহারার একচট কমখয় চেখেস করে : চছখদশী কোক 

ছুচি? 

 

হাাঁ চদচদ, চছখদশী কোক। 

 

যাখছ ককাথায়? 

 

যাছ?–একটু কভখছ-চিখন্ত দামু ছেখে, যাছ একটা হা–মরুক কে, যাছ েেখে। 

 

েেখে! অযাাঁ, কসচক কো?–কমখয়রা অছাক হখয় কেে। অছশয দামুখক কদ খে 

আিমকা েেখের েীছ ছখেই সখেহ হয়, চকন্তু সচিয সচিযই কস কয েেখে 

কযখি িাইখছ এটা িারা চাক চছশ্বাস করখি পারখে না। 

 

হাাঁ চদচদ, একটা েেেই আমার দরকার। ছড় েেে। 

 

ছড় েেে! কী করখছ কস াখন চেখয়?–একেন দামুর মস্ত োচা ানার চদখক 

কিখয় কদ ে : ছাঘ–ভােুক মারখছ নাচক? ওই োচা চদখয়? 

 

না–না, ছাঘ-ভােুক মারছ না। দামু ভীষ  িমখক কেে : ছাঘ-ভােুক আচম 

আখদৌ পছে কচর না।–ছেখি ছেখি দামুর মখন পখড় কেে, িাখদর োাঁখয়র 

কক কযন েেখে কযি কাখার ছযছসা করখি। কস ছুচি  াাঁচটখয় ছখে ছসে : 

আচম কাখার ছযছসা কচর। 
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িাই ছুচি? 

 

কসই েখনযই কিা েেে  ুাঁখে কছড়াচে চদচদ। ছেখি পাখরা, ককান্ চদখক কেখে 

েেে পাছ? 

 

িা েেখের অভাছ কী? কদশটাই কিা েেখে ভচিদ। এই কিা পুছচদখক কক্রাশ 

দুই হাাঁটখেই রাোর েখড়র মস্ত েেে রখয়খছ। মাখি মাখি কস ান কথখক 

চিখি ছাঘ-টাঘ কছখরায় শুখনচছ। 

 

না–না, চিখি ছাঘ নয়।–দামু আছার ভীষ ভাখছ িমখক উাে : আমার দরকার 

একটা হা ছেখি ছেখিই দামু চেভ কাটে। এই কর, হাচির কথাটা ছখে 

কফখেচছনু আর চক। েোই কঘাখষর িাড়া ক খয় আর পথ-িেচি কোকগুখোর 

াাট্টা মস্করা শুখন, কস ছুখি চেখয়চছে–হাচির ছযাপার যাখক-িাখক ছখে 

কফোটা উচিি নয়। িাখি োভ কিা হয়ই না, ছরিং িঞ্জাট কছখড় যায়। সাখধ্ 

চক চপচস ছখে, ভাখো চপচিখে পাাঁি কান করখি কনই? 

 

কসই চেচন্ন ছাচন্ন কমখয়চট অছাক হখয় ছেখে, হা চকখো? হা কাখক ছখে? 

 

কাউখক ছখো না চদচদ, কাউখক না।–দামু  ুছ ছুচিমাখনর মখিা সামখে চনখে 

: এই মু  চদখয় একটা হাই উখাচছে চকনা, কিামার কে কসইখটখকই–কস যাক 

কে, আচম রাোর েখড়র েেখের চদখকই িেেুম। 

 

ছেখি ছেখি, হাখির কসই রামোচাখি ভর চদখয় দামু োচফখয় কনখম পড়ে 

মাখার কভির। িারপর আরও কোটা কখয়ক োফ চদখয় এখকছাখর উধ্াও! 

 

কমখয়রা অখনকক্ষ  ধ্খর কিখয় রইে কসচদখক। িারপর একেন ছেখে, 

কোকটা কযন ককমনধ্ারা। পােে-টােে নাচক? 
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আর একেন ছেখে, মানুষ নয় কছাধ্হয়। কছহ্মদচিয-টচিয হখি পাখর। 

কিহারা ানা কদ খে না? িার ওপর আছার োফাখি োফাখি িেে েেখের 

চদখক। হাঁ, কছহ্মদচিযই চনঘাি। 

 

অযাাঁ। রাম—রাম–রাম–  

 

আর দামু কিা িেে েেখের চদখক। মাা-ঘাট  ানা- ে োাঁ-েঞ্জ কপচরখয় 

িখেখছ কিা িখেখছই। হাচি ধ্রখছ–হাচি ধ্রখছ। কয-েেখে চিিাছাঘ থাখক 

কস াখন হাচি থাকখছ না, িাও চক হয়? 

 

চকন্তু ছাঘ! 

 

দামু একছার কথখম দাাঁড়াে। এই ছাখঘর ছযাপারটাই িার পছে হখে না। যচদ 

হাচি ধ্রখি চেখয় ছাখঘ  ায়? সখিানাশ! 

 

িঞ্জাটটা দযাখ া চদচকচন একছার। একটা ভাখো কােও চক চনচশ্চচে হখয় 

করছার কো আখছ? েেে থাকখছ, কস াখন পাখে-পাখে হাচি িখর কছড়াখছ 

আর দামু িাখদর একটা শুড় ধ্খর সুড়সুড় কখর কটখন চনখয় আসখছ। এর 

কভিখর আছার  ামকা ছাঘ এখস হাচের হয় ককন? ছাঘ কসাাঁদরছখন যাক না–

কস াখন হােুম-হােুম কখর যাখক ইখে ধ্খর  াক। 

 

মরুক কে, আর ভাছছ না। চপখার পুাঁটচে কথখক আরও চকছু মুচড় কদমা ক খয়, 

একটা পুরখনা চদচঘ কথখক  াচনকটা েে ক খয় চনখয়-দামুর মখন হাাৎ একটা 

কিে এখস কেে। ইস, ছাখঘ ক খেই হে আর চক। হাখি োচা আখছ না? 

দাদাাাকুখরর নািচনর েখনয হাচি  ুাঁেখি িখেচছ, কি ছড় পুচ যর কাে-

ছাখঘর সাচধ্য কী, আমার কাখছ এখোয়? হাখির এই কপিায় োচা চদখয় 

চপচটখয় এখকছাখর পখরাটা ছাচনখয় ছাড়ছ। 
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কযই মখন হে কথাটা, অমচন দামু একটা হঙ্কার ছাড়ে। কাখছই দুখটা 

দাচড়ওয়াো ছােে িরচছে, িারা আিমকা ভয় কপখয় ছযাছযা কখর ছাচড়র 

চদখক ছুটে। 

 

দামু িেে। মাথার ওপর চদখয় দুপুর েচড়খয় কেে, চছখকে হে। িছু রাোর 

েখড়র েেখের কিা কদ া কনই। চমখথয কথা ছেখে নাচক কমখয়রা? 

 

একেন িাষী আসচছে চনখড়ন হাখি। দামু িাখকই ডাকে। 

 

ও দাদা। 

 

কী কো? 

 

রাোর েখড়র েেে ককানচদখক? 

 

রাোর েড়? কস কিা ওচদখক।–দামু কয-চদক কথখক এখসখছ কসই চদকটাই 

কদচ খয় চদে কোকটা। 

 

ওই রাস্তা চদখয়ই কিা এেমখদ খি কপোম না কিা? 

 

কটা উাঁিু উাঁিু চঢ্চছ দযাখ াচন? একটা পুরখনা চদচঘ? 

 

কদ ছ না ককন? কসই চদচঘখি কনখম কিা েে ক েুম।  

 

কসইখটই কিা রাোর েড়। 

 

চকন্তু েেে কিা কদ খি কপেুম না। 
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আখর েেে কিা চছে চছশ ছছর আখে। কখছ ককখট সাফ কখর চদখয়খছ কোখক। 

পাাঁি-সাি ছছর আখেও দু-িারখট োছটাছ চছে, এ ন িাও কনই।  

 

অযাাঁ।–দামু ছখস পড়ে ধু্খোর ওপর। 

 

কী হে কিামার? 

 

চকছু হয়চন দাদা, িুচম যাও। 

 

এছার দামুর কান্না কপখি োেে। ছরাি এখকই ছখে। েচমদাখরর হাচি মখর 

কেখছ সাি ছের আখে, চছশ ছছর হে রাোর েখড়র েেে সাফ। িা হখে? 

িা হখে হাচি ককাথায় পাওয়া যাখছ? ককমন কখর কস চফখর যাখছ দা-াাকুখরর 

কাখছ, রুনকু চদচদর কাখছ? আর চক ককানও চদন কারও কাখছ মু  কদ াখি 

পারখছ কস? 

 

কিা  চদখয় দামুর েে পড়খি োেে। 

 

অখনকক্ষ  একভাখছ কস ছখস রইে। সূযদ ডুখছ কেে মাখার ওপাখর, িারচদখক 

কাখো রাি কনখম এে। ি ন দামুর মখন হে মাখার কভিখর এরকম একা 

একা ছখস থাকার ককানও মাখন হয় না। কাছাকাচছ ককানও োাঁখয় চেখয় রাখির 

আস্তানাটা কযাোড় করা যাক, িারপখর কাে সকাখে যা হয় একটা ছযছস্থা 

করা যাখছ। 

 

দামু গ্রাম  ুাঁেখি কছরুে। চকন্তু অধু কাখর মাখার কভিখর পথ হারাখি িার 

সময় োেে না। না পায়  ুাঁখে গ্রাম, না কিাখ  পখড় একটা আখো। ঘুরখি 

ঘুরখি হাাঁটু টনটন করখি োেে, কাাঁটায় পা ছখড় কেে, চকন্তু গ্রাম আর কমখে 

না! ককাথা কথখক কয ককাথায় যাখে, চকছুই কটর পাখে না কস। 
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ইচক েযাাায় পড়া কেে কর ছাপু। সারা রািই ঘুখর মরখি হখছ নাচক এমচন 

কখর? 

 

েযাাা চমটখি কদচর হে না। কশষ পযদন্ত দামু কয াখন চেখয় কপৌাঁছে কস াখন 

িারচদখক শুধু্ োছপাোর সার আর অথই অধু কার। 

 

অযাাঁ–এই কিা েেে! এই কিা কপখয় কেচছ! 

 

চকন্তু েেে কপখয়ও দামুর মখন ি ন আর সু  চছে না। ছুক ভখয় ধু্কপুক 

করখছ। ি ন। ছাপখর, কী অধু কার আধ্ হাি দূখরও যচদ নের িখে! িাাঁ িাাঁ 

কখর চিাঁচি ডাকখছ িারচদখক–কস-আওয়াখে কাখনর পদদা চছাঁখড় যাওয়ার কো! 

ধু্ ধু্ধু্ম কখর ককাথায় একটা হখিাম পযাাঁিাও ডাকে। 

 

হাচি মাথায় থাক, এ ন ছাখঘ না ক খেই রখক্ষ।  

 

োচাটা অচছচশয সখেই আখছ, ছাঘখক েুিমখিা কপখে চপচটখয় াাণ্ডা কখরও 

কদওয়া যায়। চকন্তু িার আখেই কিা ছাঘ িাখক ধ্খর কফেখছ। অধু কাখর কস 

চকছুই কদ খি পাখে না, চপছন কথখক ছাঘ যচদ গুচটগুচট এখস 

 

ওখর ছাপখর! 

 

দামু আর ভাছখি পারে না। হাচি-টাচি পখর হখছ, এ ন কিা একটা োখছ 

টাখছ উখা পড়া যাক। িারপর সকাে হখে  ুাঁখে কদ া যাখছ, এই ছখনর 

কভির দু-একটা হাচির কদ া কমখে চক না! 

 

অিএছ আর কথা নয়, সামখন কয-োছটা কপে, িাখিই িড়ছচড়খয় উখা 

পড়ে দামু। 
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কী োছ কক োখন। কযমন ছড়, কিমচন িুপচস। োছটার আধ্াআচধ্ উখা পখড়, 

কোটা দুই কমাটা ডাখে কাসান চদখয় ছখস পড়ে দামু। োয়োটা মে কোখটচন। 

এ াখন শুধু্ ছখস থাকা নয়, ইখে হখে একটু চিচমখয়ও কনওয়া কযখি পাখর। 

 

দু-িারখট কাাচপাঁপখড় কামখড় চদখয়চছে, িাখি এক-আধ্টু জ্বাো করচছে। 

একিাাঁক চছচেচর মশাও গুনগুন করচছে কাখনর কাখছ। িছু পরম চনচশ্চচন্ত 

হখয় ছখস রইে দামু। অখনকটা উখা ছখসখছ কস–এ াখন অন্তি ছাঘ িাখক 

োচফখয় ধ্রখি পারখছ না। 

 

আখশপাখশ এচদখক-ওচদখক কোনাচকর সার জ্বেচছে, িাখদর চদখক িাচকখয় 

থাকখি থাকখি ক ন দামুর দুখিা  ভখর ঘুম এে। হাখির োচাটা কয ককান 

ফাাঁখক নীখি পখড় কেে কস কটরও কপে না। িারপর একসময় িটকা িার 

ভাঙে। শুকখনা পািায়  স স কখর আওয়াে উাখছ কযন। োখছর নীখি 

কাখো মিন কী একটা িখর কছড়াখে না? অধু কাখর কিা  একটু সখয় 

চেখয়চছে। ভাখো কদ খি না কপখেও দামু ছুিখি পারে, কসটা িার পাখয় 

গুাঁচড় কমখর হাাঁটখছ। না–ছাঘ নয়। ছরিং–  

 

অযাাঁ, িখছ চক ছাচ্চা হাচি? মাখন হাচির ছাচ্চা? 

 

মখন হখি যা কদচর। িখছ কিা কপখয় কেচছ! েয় গুরু! 

 

োখছর িোয় হাচির ছাচ্চাটা ি নও গুাঁচড় কমখর হাাঁটচছে। দামু নামখি োেে 

আখস্ত আখস্ত। ধ্রছই এছার। একছার িপািং কখর চপখা িড়াও হই, িারপর 

কদ ছ িুচম ককমন হাচির ছাচ্চা! কদ ছ সুড়সুড় কখর কিামায় পঞ্চানন 

মু ুখেযর দুয়াখর চনখয় হাচের করখি পাচর চক না! 

 

েয় গুরু! 
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হাি চিখনক ওপর কথখকই দামু ধ্পাস কখর োচফখয় পড়ে হাচির ছাচ্চার 

চপখার ওপর। সখে সখেই কস আওয়াে করে, কযাাঁক–আর মাচটর ওপর েম্বা 

হখয় শুখয় পড়ে। 

 

েেে কাাঁচপখয়, দামু চছেখয়ািাখস হাাঁক ছাড়ে : ধ্চরচি—ধ্চরচি— 

 

.  
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সাি 

 

কসই চমশচমখশ অধু কাখরর কভিখর একটা চছটখকে কাণ্ড শুরু হখয় কেে ি ন। 

 

ধ্চরচিধ্চরচি ছখে দামু যি েো ফাচটখয় িযাাঁিায়–িিই কিপখট যাওয়া 

োখনায়ারটা কী রকম কযন কাঁক কাঁক কখর আওয়াে করখি থাখক। দাম 

ছেখে, কখরা–কখরা কাঁক কাঁক–! এর পখর য ন কোটা মুখোটা  াইখয় 

চদচদমচ খক কিামার চপখা িাচপখয় কদছ, ি ন ভাছখছ–হাাঁ, হাচি-েন্মটা 

অযাচদ্দখন সাথক হে আমার। 

 

চকন্তু একটু পখরই ককমন  টকা কেখে কেে দামুর। অযাাঁ–ই কী রকমটা হে? 

হাচিটার মাথায় কযন ছাাঁটা-ছাাঁটা কদম িুে রখয়খছ। হাচির ছাচ্চার মাথায় িুে 

থাখক নাচক? কই–এমন কিা ক নও কশানা যায়চন। িা ছাড়া োখয় কযন কিে 

মা া রখয়খছ মখন হখে! আর হাচির গুাঁড়-দামু মুখ  হাি ছুচেখয় কদ ে শুড় 

কিা কনই, চদচছয একটা থযাছড়া মিন নাক রখয়খছ কস াখন।  

 

.  

 

অযাাঁ–এ কয মচনচষয ছখে মখন হখে কো! 

 

দামু হাাঁউমাউ কখর কিাঁচিখয় উাখছ চক না াাহর করছার আখেই টিদ োইখটর 

 াচনক আখো এখস পড়ে িার োখয়। িারপরই কমাটা েোর আওয়াে : ছচে 

হখে কী? হখেটা কী এই অধু কাখরর কভির? 

 

ককাখেখক আছার েণ্ঠন হাখি েন দুই কোক কদৌখড়ও এে। দামু কদ ে, টিদ 

আর োচা হাখি োাঁখয়র কিৌচকদার, িার চপছখন চপছখন দুেন োাঁখয়র মানুষ। 
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আর কস যার ওপর োাঁট হখয় ছখস রখয়খছ কস এক কাখো মুশখকা কোয়ান। 

িার পরখন। কেিংচট মন কী রখয়খছ, এক হাখি একটা চসাঁদকাচা। কোয়ানটা 

কছাধ্ হয় অোন হখয় কেখছ–েো চদখয় কোাঁ কোাঁ কখর আওয়াে কছরুখে িার। 

 

কিৌচকদার আর কোক দুখটা  াচনকক্ষ  হাাঁ কখর কিখয় রইে এই অপরূপ 

দৃখশযর চদখক। িারপর িাখদর একেখনর মু  কথখক অদু্ভি আওয়াে কছরুে 

: এ কয পটাই কিার কো! 

 

চকন্তু পটাইখয়র চপখার ওপর ছখস কক? ঐ কয আদি কছহ্মদচিয! 

 

িা কছহ্মদচিয ছাড়া কী আর? কিহারা ানা একছার কদ ছ না? িার ওপখর 

আছার মাথায় আড়াই হাি এক পােচড়। 

 

দামু এিক্ষখ  একটু একটু কখর ধ্ািস্থ হচেে। দুখিার, েেে না কঘাড়ার 

চডম, ককাখেখক কাাঁখদর এক আমছাোখন ঢ্ুখক ছখস আচছ! আর হাচির ছাচ্চাই 

ছা ককাথায় ককান এক কেিংচটপরা পটাই কিারখকই ঘপাৎ কখর ধ্খর কফচেচি! 

রাখমা-রাখমা। 

 

কোকগুখো দূখর দাাঁচড়খয় কথা কইচছে, এিক্ষখ  ভরসা কপখয় কিৌচকদার 

একটু একটু কখর এচেখয় কেে। কছশ চমচহ েোয় দামুখক ডাকে : ওখহ 

কছহ্মদচিয। 

 

শুখন দামু িখট কেে। 

 

আচম কছহ্মদচিয নই–দামু। 

 

িা দামুই হও আর কছহ্মদচিযই হও–এছার পটাইখয়র চপা কছখড় ওখাা 

চদচকচন। অোন হখয় কেখছ-খোাঁ কোাঁ করখছ, কদ খি পাে না? 
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দামু এিক্ষ  ভযাছািযাকা ক খয় পটাইখয়র চপখাই েচদয়ান হখয় ছখসচছে, 

এছার কিাক কখর োচফখয় উাে। 

 

কিৌচকদার গুচটগুচট পাখয় আরও একটু এখোে দামুর চদখক। 

 

িুচম কক ছট কহ? 

 

দামু চছরক্ত হখয় ছেখে, কাখন কম কশাখনা নাচক? ছেেুম না–আচম দামু? 

চছখদশ কথখক এইচি? 

 

চছখদশ কথখক? িা এই আমছাোখন ঢ্ুখকচছখে ককন? 

 

কক োখন আমছাোন না কী!–হাচির ছযাপাখর দামু িাোক হখয় চেখয়চছে, 

আসে কথাটা করেফফ কিখপ কেে। েেেে কখর ছেখে, আাঁধ্ার হখয় কেে, োাঁ-

টা চকছু  ুাঁখে পাইখন, এর মখধ্য ঢ্ুখক পখড়চছেুম। কভখছচছেুম, সকাে হখে 

যা হয় হখছ। 

 

চছখদশী কিা এ াখন ককন? 

 

একটা িা-িাকচর  ুাঁেখি। 

 

কিামার যা কিহারা–কদ খেই কিা প্রা  াাণ্ডা হখয় যায়।–একেন চটপ্পচন ককখট 

ছেখে, িাকচর কিামায় কদখছ কক কহ? রাচিরখছো কিামাখক কদ খে কিা 

মানুখষর দাাঁিকপাচট কেখে যাখছ। 
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আর িুচমই ছা ককান কাচিকচট কহ?–দামু িখট কেে : এই কিা কছাঁখট একটা 

 টাখশর মিন কিহারা–িার ওপর কপাখে আছার একটা আছ েচেখয়খছ। চাক 

ককাোছযাখঙর মখিা কদ খি। 

 

কিৌচকদার থানার কোক–কস েম্ভীর হখয় িেড়াটা থাচমখয় চদখে। ছেখে, 

কযখি দাও, কযখি দাও, এ-সছ িুেু কথা চনখয় সময় নে করখি হখছ না। িা 

দামু, িুচম পটাইখক ধ্রখে কী কখর ছখো কিা কহ? ভাচর কঘাখড়ে কিার, আে 

চিন মাস ধ্খর আমরা ধ্রছার কিো করচছ অথি ওর চটচকও ছুাঁখি পাইখন। 

ইচদখক আশপাখশর পাাঁি-সাি ানা োাঁ িুচর কখর এখকছাখর ফাাঁক কখর চদখে। 

কী কখর এটাখক ধ্রখে দাদা? 

 

ইখে কখর কিা ধ্চরচন। 

 

কসই কপাখে আছওো ককাোছযাখঙর মখিা কোকটা আছার চটপ্পচন কাটে : 

িা যা ছখেছ, ইখে কখর কিামার ধ্রছার দরকার হয় না। সামখন এখস 

একছার দাাঁি চ াঁচিখয় দাাঁড়াখেই–ছযস! 

 

কিৌচকদার কমাটা েোয় ছেখে, আুঃ, িুপ কখরা না গুপী হােরা। এ ন 

আইখনর কথা হখে, এর মখধ্য চটকচটক ককাখরা না। িুচমই ছখো চদচকচন দাদা 

হখয়চছেটা কী? 

 

কী আর হখছ?–দামু একছার কটমট কখর িাকাে গুপী হােরার চদখক : 

ভাছেুম ছনছাদাড়, রাচিখর আছার মা-মনসা ছুছখে না কদন। িাই োখছর 

ডাখে উখা একটু ঘুমুখি কিো করচছেুম। িারপখরই কযন একটা হাচি 

 

হাচি! হাচি কী কহ!–কিৌচকদার িমখক কেে। 

 



 পঞ্চান্ঙ্ন্র হাতি 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e5
3

 

সূতিপত্র  

না–না, ভুে ছচেচি।–দামু সখে সখে চেভ কাটে : মাখন হাচি নয়–ঘুখমর 

কঘাখর হাি ফসখক পখড় চেখয়চছ োছ কথখক। এখকছাখর কোকটার ঘাখড়র 

ওপর।  

 

পটাই কী করচছে োছিোয়? 

 

কী করচছে কস আচম ককমন কখর োনছ? ওখকই শুখধ্াও না। 

 

চকন্তু িুচম কয ধ্চরচিধ্চরচি ছখে িযাাঁিাচেখে? কসই চিৎকার শুখনই কিা আমরা 

এচদখক কদৌখড় এেুম। 

 

দামু মাথাটা একছার িুেখকাখি িাইে, চকন্তু পােচড়র েখনয িুেকাখনা কেে 

না। ছেখে, িাই কিা–ককন কয িযাাঁিােুম–কস কিা োচনখন। কছাধ্হয় কছভুে 

কেখে চেখয়চছে। 

 

কিৌচকদার মাথা কনখড় ছেখে, োখে, ওরকম কছভুে োখে। ঘুমুখি-ঘুমুখি ও-

ভাখছ। আিমকা কারুর ঘাখড়র ওপর পড়খে অমন চিৎকার কোখকর কছখরায়। 

 

পটাই কিার এিক্ষখ  আখস্ত আখস্ত উখা ছসে। কিা  দুখটা ছােখের কিাখ র 

মখিা কোে-খোে কখর িাকাখি োেে িারচদখক! ছযাপারসযাপার কযন 

এ নও কস ছুিখি পারখছ না। 

 

কিৌচকদার াাট্টা কখর ছেখে, ওখাা কহ মখক্কে, আর ককন? চছস্তর হাড় 

জ্বাচেখয়ছ আমাখদর, উখা পখড়া এছাখর। েক্ষ্মী কছখের মখিা থানায় িখো 

এছার, িারপর মাস ছখয়ক কছশ কখর কেে ানায় ঘাচন ঘুচরখয় আসখছ। 

 

পটাই কঘাাঁ-খঘাাঁ কখর ছেখে, ভূ—ভূ–ভূি— 
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গুপী হােরা  যা যা কখর হাসে : ভূি নয়–ভূি নয়, কছহ্মদচিয! পরশু িখক্কাচি 

মশাইখয়র ছাচড়খি চসাঁধ্ ককখটচছখে না? চিচনই কছহ্মদচিয িাোন কখর 

চদখয়খছন। 

 

দামু ছেখে, দযাখ া ককাোছযাঙ–  

 

কিৌচকদার ছেখে, আহা থাখমা থাখমা, চনখেখদর মখধ্য িেড়া করখি কনই। 

িখো কহ পটাই, দাখরাোছাছু কিামার মুখ ানা কদ ছার েখনয ভাচর ছযস্ত হখয় 

রখয়খছন। আর দামুদাদা, কিামাখকও কয একছারচট থানায় আসখি হখে 

আমাখদর সখে। 

 

থানার নাম শুখন চছষম ঘাছখড় কেে দাম। 

 

আচম? আচম ককন থানায় যাছ? কিার নাচক আচম? 

 

আহা-হা, কিার িুচম ককন, কিার কিাপটাই। িুচম িাখক ধ্খরি না? পটাইখক 

ধ্রখে একখশা টাকা ছকচশশ পাওয়া যাখছ, দাখরাোছাছু কনাচটশ চদখয়খছন 

কয! আে কিা কিামারই ফুচিদ কহ! িখো–িখো–ডযািং ডযািং কখর নািখি নািখি 

িেে।  

 

পটাই হােখি কেে, কিৌচকদাখরর সখে কসই দুেন ছাড়া আরও চকছু চকছু 

কোক পটাইখক োে চদখি চদখি থানায় চেখয়চছে, িারাও ছাচড় িখে কেে। 

দাখরাো একটা কিয়াখর ছখস হাঁখকা  াচেখেন। এছার দামুর চদখক িাচকখয় 

ছেখে, িুচম ককাথায় যাখছ? 

 

আচম আছার যাছ ককান িুখোয়?–দামু, িটাস কখর একটা মশা মারছার কিো 

কখর। ছেখে, যচদ দয়া কখর থাকখি কদন, িা হখে থানার ছারাোয় শুখয় 

রািটা কাচটখয় চদখি পাচর। 
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িারপর? 

 

কাে সকাখে আছার পখথ কছচরখয় পড়ছ। 

 

চকন্তু কিামার কিার ধ্রছার ছকচশশ? ও কিা সরকাচর টাকা–কপখি একটু কদচর 

হখছ। 

 

িা ছখট!–দামু ভাছনায় পড়ে : টাকাটা কপখে  ুছ উোর হি। একটা দামী 

চেচনস চকনখি কছচরখয়চছ–মাখন একটা হাচি–  

 

দাখরাোর হাঁখকার ফুড়ক-ফুড়ক টান ছধু  হখয় কেে। 

 

কী চকনখি কছচরখয়ছ ছেখে? 

 

দামু একটু িুপ কখর রইে। িারপর দাখরাোছাছুর ভারভাচিক কিহারা কদখ  

িার মখন হে, হাাঁ, চছখশ্বস কখর সছ কথা এাঁখক ছো যায়। ইচন কশানছার মখিা 

কোক। 

 

একটু ককখশ চনখয় দামু ছেখে, িা হখে ইখয় মাখন দাখরাোছাছু, আপনাখক 

সছটা কোড়া কথখকই ছচে। 

 

দাখরাো েম্ভীর হখয় সছ শুনখেন। ককানও কথা ছেখেন না, দু-একছার 

কছাধ্হয় হাচস কপখয়চছে,  ুক  ুক কখর ককখশ কসটা সামখে চনখেন। িারপখর 

সছ শুখন-টুখন আছার ফুড়ক-ফুড়ক কখর হাঁখকা টানখেন চকছুক্ষ । 

 

দামু কাির হখয় ছেখে, দাখরাোছাছু, আচম হাচি পাছ একটা?  

 

দাখরাোছাছু ছেখেন, চনশ্চয়। 
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আপচন কযাোড় কখর চদখি পারখছন? 

 

দাখরাো ছেখেন, আেছাি। আমরা থানার দাখরাো–ইখে করখে সছ পাচর। 

যচদ মখন কচর, কিামাখক এক ঘচট টাটকা ছাখঘর দুধ্ও  াইখয় চদখি পাচর–

িা োখনা? 

 

দামু এখকছাখর েখে কেে। 

 

এখে োচন ছই চক! সছাই কিা কসই কথাই ছখে। 

 

দাখরাো ছেখেন, িখছ হাচি কিা–দু-িারচদখনর কাে নয়, কযাোড় করখি 

একটু সময় োেখছ। কসচদন িুচম ছরিং আমার ছাসাখিই কথখক যাও। আপচি 

আখছ? 

 

আপচি! ছখেন কী! আচম আপনার কোোম হখয় থাকছ।  

 

দাখরাো  ুচশ হখয় ছেখেন, িা হখে িখো আমার ছাসায়। রাচিখর কছাধ্ হয় 

চকছু  াওয়া হয়চন কিামার? 

 

 াওয়ার কথায় দামুর মখন পখড় কেে, কসই চিখড়র পুাঁটচে সাছাড় হখয় কেখছ 

ক ন, এ ন কপখট আগুন জ্বেখছ। ছেখে, এখে না।  ুছ চ খদ কপখয়খছ। 

 

পাখছই। পটাই কিারখক ধ্রা চক িাচট্ট াচন কথা কহ? ওর মু  কদখ ই কিা 

অন্নপ্রাশখনর িাে পযদন্ত হেম হখয় যায়। এখসা–এখসা আমার সখে। কদচ , 

ছাচড়খি ভাি-িরকাচর চকছু আখছ চক না। 

 

পরমানখে দামু দাখরাোর সখে রওনা হে। 
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আর দাখরাোছাছু ভাছচছখেন–যাক, ছাাঁিা কেে। একটা হাছা-খোছা িাকর 

 ুাঁেচছেুম অখনক চদন ধ্খর–অযাচদ্দখন পাওয়া কেে কসটাখক। এখকই ছখে 

ছরাি। 

 

.  
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আট 

 

কিার ধ্রা পড়ে, ছকচশশও েুটে, চকন্তু দাখরাোর ছাচড় কথখক দামুর আর 

ছুচট কমখে না। সখধু খছো–কযচদন থানায় চছখশষ কাে-টাে থাখক না–কসচদন 

দামুখক পাক্কা দুচট ঘণ্টা ধ্খর দাখরাোর হাি-পা ডোই-মোই করখি হয়। 

আখমখে দাখরাোর কিা  ছুখে আখস, আর দামু ি ন িাাঁর কাখনর কাখছ 

সমাখন ভযানর-ভযানর করখি থাখক : আমার হাচি কী হে? অ দাখরাোছাছু, 

আমার হাচি? 

 

কমোেী ঘুমটা িখট যায়–দাখরাো ভাচর চছরক্ত হন কছাকা কোকটার ওপর। 

ধ্মক চদখয় ছখেন : হখে–হখে, এি ছযস্ত ককন? 

 

কই আর হখে। এক মাস কপচরখয় কেে কয। 

 

হাচি চক আর িাড়চড াচন োখনায়ার?–হাই িুখে দাখরাো ছখেন, পাাঁাা না 

কোরু কয েোয় দচড় কছাঁখধ্ চদেুম ছযাছযা, হাম্বা-হাম্বা কখর ডাকখি থাকে 

আর িুই চহড়চহচড়খয় কটখন চনখয় কেচে? অি ছড় কপিায় এক ানা কাণ্ড, 

িাখক ধ্রখি চছস্তর হযাাঁপা। এ ন িুপ কখর থাক, সময় হখেই এখন কদছ, আর 

িুই ি ন িার চপখা কিখপ ডযািং ডযািং করখি করখি িখে যাচছ। 

 

ছেখি ছেখি দাখরাো ঘুচমখয় পখড়ন আর কুড়িং কুড়িং কখর িাাঁর নাক ডাকখি 

থাখক। 

 

আসখে, দামুখক কপখয় দাখরাোছাছুর আর িাাঁর চেচন্নর সুখ র সীমা কনই, 

মাইখন-টাইখন চকছু কিা চদখি হখে না–দামু মাইখন িায়ও না–চছচন পয়সায় 

এমন  াটছার কোক, এমন। একচট চনখরট কছাকারাম আর ককাথায় পাওয়া 

যাখছ? শুধু্ হাি-পা-ই কটখপ নাচক? কুখয়া কথখক ছােচি ছােচি েে িুখে 
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চদখে, ছাোন ককাপাখে, আস্ত-আস্ত োছ কহাঁইখয়া কহাঁইখয়া কখর ককখট িযাো 

কাা ছানাখে, কাাঁচড় কাাঁচড় ছাসন কমখে চদখে। িার ওপখর কোরু িরাখনা কিা 

আখছই। 

 

দাখরাো আর িাাঁর চেচন্ন দুধ্-ক্ষীর এইসছ ক খি  ুছ ভােছাখসন–ককই ছা না 

ছাখস, ছখো? আর কপট পুখর দুধ্-ক্ষীর-দই  াওয়ার েখনয দাখরাো কোটা 

সাখিক কোরু পুখষখছন। করাে সকােখছো নটা নাোদ ছাচড়র কােকমদ কসখর 

দামু কছখরায় কোরু িরাখি। রাখির  াচনকটা ছাসী রুচট-িরকাচর চেচন্ন-মা 

পুাঁটচে কখর কছাঁখধ্ কদন–সারাচদন িাই চেখে চছখকে পযদন্ত দামু নদীর ধ্াখর 

কোরু িরায়, িারপর চছখকে হখে কোরুর পাে িাচড়খয় চফখর আখস। 

 

কোরু িরাখি দামুর কয  ুছ  ারাপ োখে িা নয়। ছাচড়খি থাকখেই কিা চেচন্ন 

মার হাোখরা ফাইফরমাস, িার িাইখি এ এক রকম ভাখো। চনখের আনখে 

কিাঁচিখয় োন। োওয়া যায়-এমচনখি ককউ িার োন শুনখি িায় না, হয়খিা 

ককছে প্রা   ুখে যাত্রাোখনর একটা সুর ধ্খরখছ : ও ভাই েক্ষ্ম  কর, ককাথায় 

কেে েনকনচেনী–অমচন িারচদখক সছাই হইিই কখর ওখা: থাম-থাম কান 

কফখট কেে) কোরুরাও িার োখন ককানও আপচি কখর না। চকন্তু মুচস্কে হখে, 

একটা োে-শাদা আর একটা কাখো কোরুখক চনখয়। দাখরাোর কোক হখে 

কী হয়–কস-দুখটা আইন কানুন চকছু মাখন না। একছার ছাড়া কপে কিা আর 

কথা কনই সখে সখে কদ-খদৌড়। েম্বা েম্বা াযািং চনখয়ও দামু িাখদর সখে এাঁখট 

উাখি পাখর না, এখকছাখর কঘাড়ার মখিা ছুটখি থাখক কোরু দুখটা। 

 

শুধু্ ছুটখেও ছা কথা চছে। এর কোই ক খি কনখম সছ মুচড়খয় চদখয় আখস, 

িার োউখয়র মািা কটখন নামায়, ওর ছাোন কভখঙ ঢ্ুখক কচি কচি পােিং 

শাকগুখো এখকছাখর সাফ কখর কদয়। কোৰু কিা নয়–কযন দু-দুখটা ডাকাি 

পুখষখছন দাখরাো। িাাঁর কোরু ছখে কোখক আর িাখদর ধ্খর ক াাঁয়াখড় চদখি 

সাহস পায় না; চকন্তু দামুখক োোোে কখর এখকছাখর ধু্ধুু চড় উচড়খয় কদয়! 
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ককমন কছয়াখক্কখে কো-মু  রা াে িুচম কহ! কোরু সামোখি পাখরা না। 

 

কো-মু য ছখেই কিা কোরু িরাই। চহ-চহ!–দামু হাসখি কিো কখর। 

 

আছার দাাঁি কছর কখর হাসা হখে? ছচে, আমার পােিং শাকগুখো সছ কয 

ক খয় চনখে–িার দাম কক কদখছ কহ? িুচম? 

 

আচম কদছ ককন? দাখরাোছাছুর কোরু, িাাঁর কাখছই যাও না। 

 

দাখরাোর কাখছ আর কক পােিংো কোইখয়র দাম িাইখি যাখে? েখে ছাস 

কখর কুচমরখক ঘাাঁটাখনা–আখর িাস! চনরুপায় কোকগুখো চছড়চছড় করখি 

করখি িখে যায়–আর দূর কথখক দামুখক োে পাখড়। 

 

ককখেভূি–ঊন-পাাঁেুখর–কছয়াখক্কখে। 

 

চকন্তু সছাই কিা আর চনরীহ ভাখোমানুষ নয়। কশষ পযদন্ত একচদন একেন 

কোক এখস কযাাঁক কখর দামুর টুচট চটখপ ধ্রে। 

 

কী িার কিহারা! কসই হাচি-মাকা েোই কঘাষখকও ছখে িফাি থাখকা! ছুখনা 

কমাখষর মখিা কোয়ান, মুখ  কদড় হাি দাচড়, কিা  দুখটা আগুখনর ভাাঁটার 

মখিা ঘুরপাক  াখে। দামুর ঘাড় কিখপ ধ্খর ছেখে, কদ চশেচের, আমার 

সাি কসর চিখঙর দাম কদ। 

 

কসই ছজ্ৰ চটপুচনখি দামুর দম আটখক আসছার কো। 

 

ছাখড়া-ছাখড়া, আচম ককাথায় পয়সা পাছ চমঞা সাখহছ। 

 

পয়সা কনই কিা আমার চিখঙগুখো কোরুখক চদখয়  াওয়াচে কী ছখে? 
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আচম কিা  াওয়াইচন–চনখেই ক খয়খছ। কিামার ইখে হয় দাখরাোছাছুখক— 

 

চনকুচি কখরখছ দাখছাোছাছুর! িুই রা াে–সছ কদাষ কিার! ছখে কোকটা 

দামুখক ধ্খর িাাঁকুচন চদখি োেে, কিা  কপাখে িখড় কেে দামুর। 

 

আচম–আচম–দাখছাোছাছুখক ছখে কদছ। 

 

কদ ছখে।–দাচড়ওয়াো কোকটা চছচেচর কখর মু  ভযািংিাে : িারপর আছার 

আসচছ কিা কোরু িরাখি? ি ন কিার মুণ্ডচট কভখঙ নদীর ছাচেখি পুাঁখি কদছ–

এই কিাখক ছখে কেেুম। 

 

িারপর াাাঁই-াাাঁই কখর কটা রাম িড়। কসই িড় ক খয় দামু মাথা ঘুখর পখড় 

কেে, য ন উাে ি ন দাচড়ওয়াো কোকটা ককাথায় হাওয়া হখয় কেখছ। 

 

মখনর দুুঃখ  দামু ছখস ছখস  াচনকটা হাাঁউমাউ কখর কাাঁদে। িার চপচসমার 

কথা মখন পখড় কেে কিচদন কদখশ যায়চন কসকথা কভখছ িার আরও কান্না 

কপখি োেে। কী কুক্ষখ ই কয রুনকুখক হাচি িড়াছার কথাটা ছখেচছে কস। 

 

একটু সামখে-সুমখে কদখ  সামখনই কসই োে-সাদা কোরুটা। সাি কসর 

চিখঙ ক খয় এখস পরমানখে োছর কাটখছ এ ন।  

 

কিার েখনযই এি কাণ্ড! দাাঁড়া–কমখর কপাম্বা উচড়খয় কদছ।  

 

হাখি োচা চছে না–দামু কাখস একটা িাাঁচট ছচসখয় চদে কোরুখক। সখে সখে 

আওয়াে হে কফাাঁসস! এক িাঁখিায় কোরু দামুখক চিি কখর চদখয় েযাে িুখে 

হন হন কখর ছাচড়র চদখক ছুটখি োেে। 
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কসচদন ছাচড় চফখর দামুর আর িধ্যদ থাকে না। এখক িখড়র জ্বাো, িার ওপখর 

কোরর অাঁখিা–মানুখষর শরীখর আর কি সয়! দামু কসাো কোাঁ-খোাঁ করখি 

করখি দাখরাোছাছুর কাখছ চেখয় হাচের হে। 

 

চশেচের হাচি চদন আমার। আচম িখে যাছ। 

 

দাখরাো মু  কথখক হাঁখকা নাচমখয় ছেখেন, িখে যাচছ মাখন?  

 

মাখন, িখে যাছ। আর আচম কোরু িরাখি পারছ না।  

 

পারচছ না-ছখট!–দাখরাো চমটচমখট কিাখ  কিখয় রইখেন  াচনকক্ষ  : যাছার 

কিো কখরই দযা  না। কিাখক আচম ি ুচন ধ্খর কিার ছখে হােখি পুখর কদছ। 

 

কিার ছখে–অযাাাঁ?–দামু শুখন আকাশ কথখক পড়ে : ককন, আচম কী িুচর কচরচি 

কিামার? 

 

আমার িুচর করচছ ককন? োাঁসুধুু  কোখকর ঘখর চসাঁধ্ চদখয়চছস। 

 

আচম। 

 

হাঁখকায় একটা ের টান চদখয় দাখরাো ছেখেন, আেছাি। চসাঁখদে কিার না 

হখে আর অমন চছটখকে কিহারা হয় কারও? িুই পটাই কিাখরর দখের 

কোক–আচম ছুখিচছ। 

 

আচম পটাই কিাখরর দখের?–দামু কটা  াচছ ক ে শুখন : ছা কর, আচম িাখক 

ধ্চরখয় চদেুম, আর কশখষ আমাখকই–  
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হাাঁ-হাাঁ, কিাখকই–কিাখকই হাাঁচড়র মখিা মু  কখর দাখরাো ছেখেন, আচম চছশ 

ছছর ধ্খর পুচেখশ িাকচর করচছ, কিার চিচন কন? কি ঘঘাখড়ে কিারখক কেখে 

পাচাখয় ঘাচন কঘারােুম আর িুই কিা িুই।–দাখরাো হাঁখকায় আর একটা টান 

চদখয় ছেখেন, আচম সছ োচন। িুচরর ছ রা চনখয় পটাইখয়র সখে কিার 

িেড়া হখয়চছে, িাই িুই িার ঘাখড় িড়াও হখয় ধ্চরখয় চদখয়চছস, আর চদচছয 

ভাখোমানুষ কসখে সরকাখরর কাছ কথখক ছকচশশ। চনখয়চছস। আচম ইখে 

কখর কিাখক ছাাঁচিখয় চদখয়চছ। চকন্তু কফর যচদ হাচি-হাচি কখর িযাাঁিাচছ চকিংছা 

এ ান কথখক সটকাখি িাইচছ–িা হখে কিাখক ি ুচন আচম হােখি িাোন 

কখর কদছ। িারপখর পাক্কা ছচট মাস কেে। 

 

অযাাঁ।–  

 

দামু হাাঁ কখর কিখয়ই রইে, আর কথা ফুটে না িার মু  চদখয়। 

 

দাখরাো ছেখেন, আর যচদ কেে  াটখি না িাস, িা হখে কযমন আচছস, 

কিমচন থাক–ছাসন-টাসন মাে, কাা িযাো কর, কোরু িরা। কিাফা আরাখম 

থাকচছ। এই কিাখক সাফ কথা ছখে চদেুম। এ ন যা– াচনক সখষদর কিে 

এখন ভাখো কখর আমার হাাঁটুখি মাচেশ কখর কদ। কছশ টনটন করখছ–ছািই 

হে চক না কক োখন। 

 

এই ছখে দাখরাো পরম আরাখম হাঁখকা টানখি োেখেন। আর িাাঁর কসই 

কমাক্ষম কথাগুখো শুখন কোটা চিখনক  াচছ ক খয়, দামু হাঁখকার মখিা মু  

কখর চেচন্ন-মার কাখছ সখষদর কিে আনখি িখে কেে। 

 

মুিচক কহখস দাখরাো মখন মখন ছেখেন, পুচেখশর  প্পখর পখড়ছ কছাকারাম–

এি সহখেই চক আর ছাড়ান পাখছ? হাঁ–হাঁ— 
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নয ়

 

হাাঁচড়র মখিা মু  কখর দামু দাখরাোর পাখয় কিে মাচেশ করখি োেে, 

চনচশ্চখন্ত ঘুচমখয় পড়খেন দাখরাো, গুড়গুড় কখর নাক ডাকখি থাকে িাাঁর। 

ি ন দামু উখা পড়ে কস ান কথখক, িারপর দাখরাোর ছাসা কথখক কছচরখয় 

সুড়সুড় কখর এখস থানার ছারাোয় ছখস পড়ে। 

 

ইস, পযাাঁি ানা দযাখ া একছার। কী কুক্ষখ ই কয কস হাচির ছাচ্চা কভখছ পটাই 

কিাখরর ঘাখড় োচফখয় পখড়চছে, িারপর কথখকই এই যাখেিাই কাণ্ড! পটাই 

এ ন ককানও কেখে আখছ চনশ্চয়, অখনক ভাখোই আখছ িার িাইখি। কসও 

কিা কখয়দী, দাখরাোছাছুর হাি কথখক ছাড়া পাছার ককানও রাস্তাই কিা কদ া 

যাখে না। কেখে কেখে নাচক ঘাচন কঘারাখি হয়, পটাইও চনশ্চয় কঘারাখে, 

চকন্তু দামুর মখন হে িার িাইখি অখনক সুখ ই আখছ কস। িাখক কিা আর 

দুখটা হাড়ছজ্জাি কোরু িরাখি হয় না, কসই কোরুর গুখিা ক খি হয় না, 

ককাখেখক একটা দাচড়ওো চছটখকখে কোক এখস িাখক াাাঁই-াাাঁই কখর 

িাাঁচটখয় কদয় না! আর কাা িযাো করা–ওুঃ! একচদন কিা কুড়ে ফসখক িার 

এক ানা পা-ই িযাো হখয় যাচেে। 

 

অথি, দাখরাোছাছুখক কী চনপাট ভাখোমানুষচটই মখন হখয়চছে ি ন! এমন 

চমচে চমচে কখর কথা ছেখেন কয দামু কভখছচছে–েণ্ডা েণ্ডা হাচি িাাঁর 

কোয়ােঘখর ছাাঁধ্া আখছ, য ন ইখে দামুখক একটা কছর কখর কদখছন। দযাখ া 

এ ন! হাচি কিা দূখর থাক, িখে কযখি িাইখে হােখি পুখর কদখছন ছখে 

শাসাখেন,আর ছেখছন কস-ও পটাই কিাখরর দখের কোক। 

 

এ ন কী করখছ কস? পাোখছ? 
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চকন্তু পাচেখয় চক করহাই চমেখছ দাখরাোর হাি কথখক? চাক কিৌচকদার পাচাখয় 

ধ্খর আনখছন, িারপর ছরাখি কয কী আখছ ভেছানই োখনন। িা অমন 

ধ্চড়ছাে দাখরাোর  প্পখরর িাইখি কেখে ঘাচন কঘারাখনাও ভাখো। চকন্তু—

চকন্তুক–হাচির কী হখছ? কযমন কখর কিাক রুনকুখক কয হাচি িাপাখিই হখছ 

িার। রুনকু–দা-াাকুর–সক্কখে কয িারই েখনয চপখিযশ কখর ছখস আখছ! 

 

দামুর ইখে হে,  াচনকক্ষ  ডাক কছখড় োাঁ-োাঁ কখর কাাঁখদ, চপচসমার নাম 

ধ্খরই কাাঁখদ। এই দারু  চছপখদ চপচসমা কাখছ থাকখে যা-খহাক একটা উপায় 

ছািখে চদখি পারি।  ুছ ছুচি আখছ চপচসমার। চকন্তু, এই চছখদশ-চছভুাঁইখয় 

ককাথায় পাওয়া যাখছ চপচসমাখক?… 

 

আখর ফাগুয়াখকা রাি কহা, 

শযাম কহাচর ক খে কহা, 

আখর োখে োে কহা, 

আখর িযারারা-রা-রা-রা— 

 

চছকট োখনর আওয়াখে কছোয় রকখমর িমক ক ে দাম, থানার ছারাো 

কথখক নীখি ঘাখসর ওপর মু  থুছখড় পড়খি পড়খি অখনক কখে সামখে 

কেে।  াচক শাটদ পখর, কদহািী িামড়ার েুখিা মিমচিখয় থানার কনখটেবছে 

ছখিচর চসিং আসখছ। িারই কমাটা কোাঁখফর ফাাঁক চদখয় কছরুখে এই ভয়ঙ্কর 

োন : আখর ফাগুয়াখকা রাি কহ, িযা-রা-রা-রা–! ফাগুয়া–মাখন কদাখের কছশ 

কদচর আখছ, চকন্তু ছখিচর চসিং এ ন কথখকই মশগুে। আে সারা সকাে ছখস 

ছখস কস িার কঢ্াখে নিুন কখর ছাউচন চদখয়খছ। 

 

থানার ছারাোয় কয ককখরাচসখনর আখোটা িুেচছে, িাইখি দামুর পযাাঁিা-

মাকা মুখ ানা কদ খি কপে ছখিচর চসিং। োন থাচমখয় গুচটগুচট এচেখয় এে 

দামুর চদখক। 
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–এ দামু কভইয়া, কযা ভইে ছা? 

 

–কী আর হখছ কসপাইেী? মন-খমোে ভাচর  ারাপ। 

 

–ককননা? কমোে  রাছ হইখো ককখনা?–ছখিচর চসিং মুিচক হাসে : হাাঁচথ 

কনচহ চমো? 

 

দামুর হাচির েল্পটা সকখেরই োনা। ছখিচর চসিংও োখন।  

 

–ককাথায় হাচি?–আরও ছযাোর হখয় দামু ছেখে,  াচে ছখেন, হখছ–হখছ। 

আে অযাচদ্দন হখয় কেে, হাচির েযাে অছচধ্ কদ খি কপেুম না। আে রাে 

কখর ছখেচছেুম, িখে যাছ–িাখি শাচসখয় ছখেখছন, িা হখে আমায় কিার 

ছখে হােখি ভখর কদখছন। ইচক েযাাায় পড়েুম ছে চদচকচন কসপাইেী! 

 

ছখিচর চসিং এছার আর হাসে না। দামুর পাখশ এখস ছখস কয েম্ভীরভাখছ 

হাখির কিখোয়  ইচন ডেখি োেে। িারপর েম্ভীর হখয় ছেখে, আচভ হম 

কিা সছ কুছ সমিোম (সছ চকছু ছুখি কফখেচছ)। 

 

দামু আকুে হখয় ছেখে, কী সমিাখে কসপাইেী? 

 

–কছাখো, ছড়ছাছুখক (মাখন দাখরাোখক) হামার কথা িুচম কছােখছ না? 

 

–না, ছেছ না। 

 

–হাচম োখন, ছড়ছাছু িুমাখক কছাড়খছ না। 

 

–ছাড়খছ না? ককন? 
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–আখর মাচহনা চদখি কহাখছ না, কুছু না–কনাকর (িাকর) ছড়ছাছু কছাড়খছ? 

অযায়সা আদ–চম কনচহ! ছড়ছাছু িুমাখক কচভ কছাড়খছ না। 

 

ছা-খর!–দামু ফাাঁস কখর উাে : চছনা মাইখনয় ওাঁর িাকচর করছার েখনয ছুচি 

আচম কদশ-োাঁ কছখড় এই ধ্াপধ্াড়া কোচছেপুখর এখস পখড় আচছ। আমার 

হাচির িা হখে কী হখছ? 

 

–হাাঁচথ? আাঁচথ!–এক  াছো  ইচন মুখ  পখর ছখিচর চসিং ছেখে, আচম একটা 

সি ছাি (সচিয কথা) কছােখছ দামু দাদা–িুচম কোাঁসা করখছ না। িুচম ছহৎ 

ছুধুু  (খছাকা) আখছ। আখর দাখরাোছাছু হাাঁচথ কাাঁহাখস পাখছ? মাচেটেবর 

(মযাচেখেট) সাখহছ চভ হাাঁচথ চমোখি পাখর না–উ কিা রাো-মহারাো কা 

োছর (োখনায়ার) আখছ। 

 

–িা হখে কী হখছ কসপাইেী?–দামু এিক্ষখ  ককাঁখদ কফেে : সারা েন্ম 

আমায় এমচন কখর দাখরাোছাছুর কোরু িরাখি আর কাা ফাড়খি হখছ নাচক? 

 

ছখিচর চসিং ছেখে, আচম কছাখে চক, িুচম চহয়াখস ভাখো! 

 

–ভােছ? 

 

–েরুর। আচভ ভাখো। আে রািখম ভাখো। 

 

–যচদ ধ্খর আখন? 

 

–ককইখস ধ্রখছ? আখর দাদা িুমার ডর কী আখছ? িুচম কিা কিাচর-উচর কুছ 

কখরচন। িুচম ছুধুু  আখছ–িাই ছড়ছাছু িুটমুট উসছ ছাি কছাখে। িুমাখক ককাই 

ধ্রখছ না। ভাে যাও। 
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–চকন্তু হাচি ককাথায় পাছ?–আকুে হখয় োনখি িাইে দামু।  

 

–হাাঁ, ওচহ ছাি। আছার চকছুক্ষ  েম্ভীর হখয় ভাছে ছখিচর চসিং। িারপর 

ছেখে–হাাঁ, এক কাম কখরা। িুচম আসাম কম িো যাও। 

 

–আসাম!–অছাক হখয় দামু হাাঁ করে : কস আছার ককাথায়? 

 

–কুছ দূর কিা হখছ।–কভখছ-চিখন্ত ছখিচর চসিং ছেখি োেে : করে োচড় কম 

িখড় কযখি হয়। উহা পর হাাঁচথ চমে সকিা (ও াখন হাচি পাওয়াও কযখি 

পাখর)। 

 

–ও াখন হাচি থাখক ছুচি? 

 

–হাাঁ, ছহৎ। েেে কম থাখক। উহাখস কিা হাাঁচথ ধ্খর হামার কদখশ কশানপুখরর 

কমো কম কছিখি চেখয় আখস। িুচম আসাম কম যাও। 

 

দামু একটু িুপ কখর রইে। নানা অছস্থায় পখড় এিচদন কস ছুখিখছ, হাচি 

কযাোড় করা কসাো নয়, অখনক টাকা োখে। ছকচশখশর একখশা টাকা আর 

টযাাঁখকর কটা টাকা চদখয় আর যাই করা যাক–হাচি ককনা যায় না। 

 

মাথা িুেখক দামু ছেখে, চকন্তু আচম চক হাচি চকনখি পারছ?  

 

–আখর–িুচম চকনখছ ককমন ককাখর? রাো-মহারাো সছ ককাই পাখর না, 

চেোর মাচেটেবর সাখহছ চভ পাখর না। কয কোে  া াঁচথ ধ্খর–উসখস পাস 

যাও। কাম-উম কখর দাও–সাথ-সাথ রখহা (কাে-টাে কখর দাও, সখে সখে 

থাখকা) ুশ কখরা, উসখক ছাদ একখাা হাাঁচথ ছ চশশ মাে (খিখয়) কেও। 

 

–কদখছ? 
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–কদ সকিা (চদখিও পাখর)।  ুচশ কহাখে ককখনা চদখছ না? 

 

আর ছেখি হে না। দামু োচফখয় উাে এছার। 

 

–কসপাইেী, আচম আসাখমই যাছ। 

 

–হাাঁ যাও।-ছখিচর চসিং ভরসা চদখয় ছেখে, কুছ ডর কনচহ দাদা, িুচম ছহৎ 

ভাো আদচম আখছ–িুমার ভাো কহাখছ। এ াখন ছড়ছাছু কিামাখক ছুি 

ছাচনখয়খছ, িাই আমার ছহৎ দু খ া হইখো–এচহ শো (পরামশদ) িুমাখক 

চদোম। িো যাও ভাইয়া-আেচহ িো যাও। 

 

দামুর কিা  েখে ভখর কেে! 

 

–কসপাইেী,  ুছ উোর করখে আমার। এই কিামার ো ছুাঁখয় ছেচছ দাদা, 

হাচি যচদ পাই কিামাখক কপট ভখর আচম কমাণ্ডা  াওয়াছ। 

 

–আো-আো, আখে হাাঁচথ চমখে, িখছ কিা!–ছখিচর চসিং হাসে। 

 

কসই রাখিই রওনা হে দামু। দাখরাো আর িাাঁর চেচন্ন ি ন অখঘাখর ঘুমুখেন। 

ছখিচর চসিং িাখক কটেবশখনর রাস্তা ছখে চদখয়চছে। মাইে পখনখরা রাস্তা ছাখস 

কিখপ কযখি হয়। চকন্তু পাড়াোাঁখয় আর অি রাখি ছাস ককাথায়? িা ছাড়া 

ছখিচর চসিং-এর কথায় দামুর ভরসা কনইছাখস যচদ ককউ িাখক চিখন কফখে 

আর দাখছাোখক চেখয়  ছর কদয়? সছদনাশ! উাঁহ, ছাস কপখেই কিখপ ছসখছ, 

দামু এমন কাাঁিা কছখে নয়। 

 

েম্বা েম্বা াযািংখয়র কাখছ পখনর মাইে চকছুই নয়-দামুর হাাঁটছার অখভযস 

আখছ, কদ খি-খদ খি কস পথ কপচরখয় কেে। িিুদদশীর কেযাৎস্না চছে 
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আকাখশ, ককানও অসুচছখধ্ হে না। ককছে দু-িার ছার িাখক কদখ  োাঁখয়র 

কুকুরগুখো কঘউখঘউ কখর উখাচছে কখয়কটা কশয়াে  যাাঁিমযাি কখর এচদক-

ওচদক ছুখট পাচেখয় চেখয়চছে, একেন কিৌচকদার কক যায় কো ছখে হাাঁক 

চদখয় দামুর সামখন এখসই–ওই চছকট মূচিদ, মস্ত পােচড় আর েম্বা োচা 

কদখ , ভূি কভখছ–ছাছা কো ছখে কদৌড় চদখয়চছে। আসাম যাওয়ার উৎসাখহ 

দামু এ সছ চকছুই োখয় মাখ চন; থানার কিৌহচদ্দ ছাচড়খয় মাইে পাাঁখিক এখসই 

কস একটা করু  োন ধ্খরচছে–ও রাম, ককন িুই যাচছ ছনছাস–আর এই োন 

োইখি োইখিই চাক কভারখছোয় এখস কস করখের ইচটেবশখন কপৌাঁখছ কেে। 

 

আসাম কযখিই হখছ। চকন্তু িার আখে–।  

 

িার আখেই দামুর কিাখ  পড়ে কটেবশখনর োে ইখটর কদওয়াখে ছচছওো 

একটা মস্ত কপাটেবার। হাচি-খঘাড়া ছাঘ-ক্লাউন–িাখরর ওপখর সাইখকে 

িাোখে কমখয়রা, ফ্লাইিং ট্রাচপে কথখক একেন শূখনয উখড় যাখে। আর, আর 

কে া আখছ–চদ কগ্রট চহমােয়ান সাকাস। িমকপ্রদ হাচি আর ছাখঘর ক ো। 

রচহমপুখরর কমোয় কদ াখনা হইখিখছ। এমন সুখযাে–  

 

দামু সামানয কযটুকু কে াপড়া োনি, িাখি ওটুকু কস এক রকম পখড় 

কফেে। কনখি উাে িারপখরই। 

 

কস ককাথায় যাখছ চাক হখয় কেখছ। আসাম নয় রচহমপুখর।  

 

.  
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দশ 

 

এই সকােখছোখিই একেন কোক ইচটেবশখনর ছাইখর ছখস, একটা োখছর 

োখয় কহোন চদখয়, চশচশখর চভখে চভখে ঘাখসর ওপর পা ছচড়খয়, কুড়মুড় 

কুড়মুড় কখর মুচড়  াচেে আর একটা পাকা েঙ্কায় একটু একটু কখর কামড় 

চদখয় হস-হাঁস কখর চশস টানচছে। দামু  াচনকক্ষ  দাাঁচড়খয় দাাঁচড়খয় িার 

 াওয়া কদ ে, িারপর ডাকে, ও মশাই। 

 

কোকচট ছেখে, উাঁ–হ–উস। আমায় চকছু ছেছ? 

 

এখে আপনাখকই কিা! 

 

হস–কুড়মুড় কুড়। িা কী ছেখছ ছখে ফযাখো। 

 

এখে সাখকদসটা ককান চদখক হখে? 

 

সাখকদস? হ উ-উস!–একছার োে েঙ্কার কশষটুকু অছচধ্ দাাঁখি ককখট চনখয়, 

িার কছাাঁটাটা নাখকর কাখছ ধ্খর, কোকটা চকছুক্ষ  কিখয় রইে দামুর চদখক। 

েঙ্কার িাখে িার কিাখ  েে এখস চেখয়চছে, ছাাঁ-হাখি কসটা মুখছ কফখে 

ছেখে, সাখকদস হখে ওই ওচদখক রথিোর মাখা। চকন্তু িুচম কক কহ?–দামুর 

কসই িােটযাঙা কিহারা, মাথায় কসই োাঁদখরে পােচড় আর হাখির কসই 

েছরদস্ত োচার ওপর  াচনকটা কিা  ছুচেখয় চনখয় কশখষ ছেখে, ছুচিচি। 

 

কী ছুখিছ কহ? 

 

িুচম চনযস সাখকদখসর ক েুখড়। কিহারাখিই মােুম হখে।  

 

দামু আপচি কখর ছেখে, না, আচম ক নও সাখকদখসর ক েুখড় নই। 
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ছেখেই হে দাদা? কুড়কুড়কুড়। সাখকদখসর কোক না হখে এমন উদভুখট্ট 

কিহারা হয়। কারুর? কিামায় রাখির কছো রাস্তায় কদ খে আমারই কয চভরচম 

কেখে কযি কহ! 

 

দামু রাে কখর ছেখে, কমো কছাখকা না। আমার কিৌদ্দ পুরুষ সাখকদখসর 

ক েুখড় নয়। 

 

িাই নাচক? হ-উ-স! িখছ িুচম ককাথায় ক ো কদ াও দাদা? কুড়-মুড়-কুড়। 

রাি-চছখরখি আমোখছ োমোখছ নাচক? রাম—রাম–রাম! ভূি আমার পুি, 

শাাঁকিুচন্ন আমার চি, রাম-েক্ষ্ম  ছুখক আখছ–  

 

ধ্যাখিার–কী একটা কছখহড কোখকর পািায় পড়েুম।–দামু েেেে করখি 

োেে : িুচম ছকর ছকর কখরা ছখস আর মুচড় চেখে ময়রা–আচম যাচে। 

 

চপছন কথখক  যাাঁকর- যাাঁকর কখর হাসখি থাকে কনাকটা। দামু হনহন কখর 

িেে। রথিোর মাখার চদখক। 

 

চিচনখয় চদখি হে না সাকাখসর িাাঁছু, িার মাথার ওপর চদখয় দচড়খি োে-

নীে পিাকার সার অখনক দূর কথখকই কদ া যাচেে। িার সামখন কপৌাঁখছ 

দামু  াচনকক্ষ  হাাঁ কখর কিখয় রইে। ওখরিাকি ছচছ টা চঙখয়খছ এ াখন-

ও াখন! সাইখকখে কিখপ ছাাঁদর িখে যাখে–দচড়র কদােনা কথখক কারা কযন 

পরীর মখিা আকাখশ উখড় িখেখছ, হাচিরা োে ছে চনখয় ক ো করখছ, 

একেন আছার রােপুিুখরর মখিা কপাশাক পখর-হাখি িাছুক চনখয় চিন-

চিনখট চসেীখক শাসাখে। 

 

চকন্তু দামু সছ ছচছ কদ চছে না–িার নের শুধু্ হাচির চদখক। আহা–অমন 

এক ানা হাচি যচদ চিন চদখনর েনযও িাখক কদয়। শুধু্ কয রুনকু চদচদখক 
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চপখা িাচপখয় দাদুর ছাচড়খি চনখয় যাখছ িা নয়–চদচদর সখে রাঙা ছে চনখয় 

এক-আধ্টু ক োও করখছ হয়খিা। কী িমৎকার কয হখছ িা হখে! ভাছখি 

চেখয় হািিাচে চদখয় কনখি উাখি ইখে হে দামুর। 

 

সামখনর ছড় কেটটা কপচরখয় দামু এখকছাখর িাাঁছুর কাখছ িখে এে। ছাইখর 

একটা  াাঁিার। কভিখর িার-পাাঁিটা ছাাঁদর োফাোচফ করচছে, কখয়কটা ছাচ্চা 

োাঁখয়র কছখে হাাঁ কখর ছাাঁদর কদ চছে আর ছাাঁদরগুখো কভিংচি কাটচছে 

িাখদর। দামুও চকছুক্ষ  কসসছ কদ ে। চিনখট কঘাড়া চি-চহ-চহ করচছে এক 

োয়োয় আর শাদা কপাশাক-পরা দুেন কোক ছােচি কখর েে চদচেে, 

একেন মােখকাাঁিা মারা োাঁট্টাখোট্টা কোয়ান থাছখড় থাছখড় ো পচরষ্কার 

করচছে িাখদর। 

 

দামু এচদক-ওচদক িাকাে। চকন্তু কয-হাচির েনয কস এ াখন এখসখছ, িাখদর 

কাউখক কস কদ খি কপে না। সাকাখসর হাচিদুখটাখক কছখেপুখেরা চছরক্ত 

কখর ছখে মযাখনোর িাাঁছুর ওপাখশ–কভির চদখক কছাঁখধ্ করখ চছে িাখদর। 

 

যারা কঘাড়া কধ্ায়াচেে, এছার িাখদর নের পড়ে দামুর চদখক। কছখড় মূচিদচট 

কিা! এমন েীছ িি সহখে কিাখ  পখড় না! 

 

একেন চেখেস করখে, ওই ওখহ–কিামার নাম কী? 

 

সাহস কপখয় দামু ছেখে, আচম? আমার নাম দামু দাস।  

 

সাকদাখস িাকচর করখছ? 

 

শুখন কয দামুর মনটা একছার ছটফট কখর উাে না, িা নয়। সাকদাখসর 

িাকচর? আহা–িার মখিা সুখ র আর কী আখছ! করাে চছচন পয়সায় হাচি-

কঘাড়া ছাঘ-ভািুখকর। ক ো কদ া যাখছ, হয়খিা ছা হাচিখি িড়াও যাখছ 
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ক নও ক নও। কোখক কি  াচির করখছ-ছেখছ, সাছাস-সাকাখসর 

ক েুখড়। হয়খিা অখনক মাইখনও কদখছ কক োখন, এক কচুড় টাকাই চক না! 

 

চকন্তু িা হয় না। আখে রুনকু চদচদর েখনয হাচি কযাোড় কখর িখছ অনয 

কথা। দামু েম্ভীর হখয় ছেখে, না–আচম এ ন িাকচর করছ না। 

 

ককন কহ–আপচি কী?–একটা কোখকর নাখকর নীখি মাচছর মখিা একটু কোাঁফ 

চছে, কস চমটচমট কখর কহখস ছেখে, আমাখদর  াাঁিায় চশ্পরাচঞ্জ কনই–অখনক 

দাম, িুচম থাকখে কিামাখক চদখয়ই কাে িখে কযি। 

 

চশ্পরাচঞ্জ?–দামু অছাক হখয় কেে কস কাখক ছখে? 

 

চনখেই কিা িুচম চশ্পরাচঞ্জ কহ–কিখনা না? কছশ  াাঁিায় থাকখছ–কোটা-মুখোটা 

ক খি কদছ–কনখি কনখি ক ো কদ াখছ–চহ-চহ-চহ! 

 

সছ কোকগুখো একসখে হাচসখি েচড়খয় পড়ে। 

 

দামু কছাকা হখেও ছুিখি পারে এরা িাখক চনখয় াাট্টা করখছ, আর চশ্পরাচঞ্জ 

চনশ্চয় ককানও োখনায়াখরর নাম। ছানর-টানরই হখছ হয়খিা ছা। 

 

দামু েেেে কখর ছেখে, আচম কিামাখদর সখে কথা কইছ না। সাখকদখসর 

মাচেখকর সখে কদ া করছ। 

 

মাচেক? িার সখে কিামার কী কাে? 

 

দরকাচর কথা কইছ। 

 

দরকাচর কথা?–কোকগুখো একটু অছাক হখয় হাচস ছধু  করে : কী কথা? 
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িাাঁর কাখয় ছেছ। 

 

কোকগুখো একছার মু  িাওয়া-িাওচয় করে। িারপর একেন এচেখয় এখস 

ছেখে, আমাখক ছেখি পাখরা, আচমই মাচেক। 

 

দামুর চাক চছশ্বাস হে না! চকছুক্ষ  েম্ভীর হখয় রইে। িারপর আখস্ত-আখস্ত 

ছেখে, একটা চেচনস আচম িাইখি এখসচছ। এই চিন চদখনর েখনয। 

 

কী কসটা? 

 

একটা হাচি। 

 

কী ছেখে?-খোকগুখো একসখে হাাঁ করে : কী ছেখে িুচম? 

 

দামু আছার েম্ভীর হখয় েছাছ চদখে : হাচি–একটা হাচি। রুনকু চদচদর 

ও াখন চনখয় যাছ–চদচদ কসটাখি কিখপ দাদুর ছাচড়খি–  

 

দামুর কথাটা কশষ হখিও কপে না! কোকগুখো িারচদক ফাচটখয় কহখস উাে 

হা-হা কখর। একেন ছেখে, পােে, আর একেন ছেখে, কদ ওর মাথাটা 

াাণ্ডা কখর। 

 

িপাৎ–ছোৎ! এখকছাখর পুখরা এক ছােচি কঘাড়া-খধ্ায়াখনার ময়ো েে 

এখস পড়ে দামুর মুখ । কসই েখের ঘাখয় উখে পড়খি পড়খি সামখে চনখয় 

দামু কদ ে, আর-এক ছােচি িুখে ধ্খরখছ আর একেন। 

 

চেচছ চেচছ–ছাছা কো–ছখে কটখন কদৌড় চদখে দামু। কয ছাচ্চাগুখো এিক্ষ  

ছাাঁদখরর কভিংচি কদ চছে, পােো-পােো ছখে িারাই িাড়া করে দামুখক। 
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ছুটখি ছুটখি দামু িখে এে প্রায় োাঁখয়র ছাইখর। িারপর সামখন একটা েিংো 

ছাোখনর কভিখর মস্ত একটা কপাখড়া ছাচড় কদ খি কপখয় ঢ্ুখক কেে িার 

কভিখর। 

 

না ঢ্ুখক উপায় চছে না। প্রায় শ চিখনক কছখে িার চপছু চনখয়চছে আর সমাখন 

েো ফাচটখয় িযাাঁিাচেে : পােো–হাচি-পােো। দামু এিক্ষখ  ছুিখি 

পারচছে, হাচির নাম শুনখেই কসই েোই কঘাষ অমন কখর ক খপ যায় ককন। 

 

একটা ভাঙািুখরা অধু কার ঘখরর কভিখর, ইখটর ওপর মাথা করখ  সারাচদন 

মখনর কখে িুপ কখর পখড় থাকে দামু। আেখক িার চকছুই  াওয়া 

হয়চনদারু  দুুঃখ  কসই চ খদর কথাটাও এখকছাখর ভুখে কেে কস। পাওয়া 

কেে না-হাচি পাওয়া কেে না। দাদাাাকুখরর অপমান হে, রুনকু চদচদ দাদুর 

ছাচড়খি কযখি পারে না, দামুর কথার ক োপ হখয় কেে। না–কস আর কদখশ 

চফরখছ না। এইছার একদম চছছােী হখয়–কযচদখক কিা  যায়, কসচদখকই িখে 

যাখছ। 

 

ছখিচর চসিং ছখেচছে, আসাখমর েেখে হাচি ধ্খর, কস াখন কেখে কিখয়-চিখন্ত 

একটা হাচির ছাচ্চা আনা যায়। চকন্তু িারাও চক কদখছ। হয়খিা এমচন পােে 

ছখেই িাচড়খয় কদখছ িাখক। দামুর োাঁখয়র কথা মখন পড়ে, চপচসমার কথা 

মখন পড়ে, কফাাঁস কফাাঁস কখর কাাঁদখি োেে দামু। 

 

চদনটা এইভাখছ ককখট কেে, কছো পড়ে, সধু যার অধু কার নামে কপাড় 

ছাচড়খি চিাঁচি ডাকখি োেে, দামুর ভয় ধ্খর কেে।–ভাছে, এই কছো উখা 

পচড় এ ান কথখক–আাঁধ্াখর আাঁধ্াখর পাচেখয় যাই কটেবশখনর চদখক। এমন 

সময়–  

 

এমন সময় হাাৎ মানুখষর েোর আওয়াে। কারা কযন িুচপিুচপ কথা কইখছ! 
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ভূি। চপখে িমখক উাে। িারপখরই দামুর কিাখ  পড়ে, ঘরটার ফাটা 

কদওয়াখের মখধ্য চদখয় আখো আসখছ। পাখশর ঘখর কারা কযন কথা ছেখছ। 

 

দামু কিা  এচেখয় চনখে ফাটখের চদখক। 

 

আর পচরষ্কার শুনখি কপে : হাাঁ, ওই সাকদাখসর িাাঁছুখি। আে রাচিখরই আগুন 

চদখি হখছ– ছযাটাখেখেরা কােু নস্করখক কিখন না। 

 

আরও  াড়া হে দামুর কান, চনুঃশ্বাস ছধু  হখয় এে িার। 

 

শুনখি শুনখি দামুর কয ককছে কান  াড়া হে িা নয়, সারা ছুক ধ্ড়ফড় 

করখি োেে, হাি-পা চহমহখয় আসছার কো হে। ছখে কী কোকগুখো! 

সাখকদখসর িাাঁছুখি আগুন োচেখয় কদখছ! ই কী সখিাখনখশ কথা কো! 

 

কােু নস্কর ছখে কোকটার কাখো কাখো কছাঁখট কিহারা, হাি ভচিদ ছড়ছড় 

করাাঁয়া, নাখকর চনখি ছাাঁটামিন কোাঁফ আর মুখ  ইয়া ইয়া দাাঁি। করখে কস দাাঁি 

কটমট করচছে আর কোে-খোে কিা  দুখটা িার ছনছন কখর পাক  াচেে। 

কদওয়াখের ফাটে চদখয় েণ্ঠখনর 

 

আখোয় দামু িার কযটুকু কদ ে–আত্মারামখক আাঁিখক কদছার পখক্ষ িাই 

যখথে। 

 

কােু নস্কর ছেখে, ছুচিচিস কিা কহখছা? 

 

কহখছা ছেখে, চছেক্ষ –ছুচিচন আছার! এক-চটন ককখরাচসন কঢ্খে কদছ িাাঁছুর 

োখয়। িারপখর একটা কদশোইখয়র কাচার ওয়ান্তা। ছযস–ক ে  িম। 
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 িম ছখে  িম। আর কারদাচন কখর সাকাস কদ াখি হখে না ছাছাখদর! 

আচম কােু নস্কর-সাি ানা োাঁখয়র িানু কাপ্তান–আমাখক পাশ কদখছ না? 

ছখে, চছচন-পয়সায় সাকাস কদ া যায় না রাস্তায় মাদারীর ক ে দযাখ া কে। 

চাক আখছ–এছার কিাখদরই আচম মাদারীর ক ে কদ াচে কােু এমন কখর 

দাাঁি কছর করে কয দামুর মখন হে, এ ুচন কস কাউখক  যাাঁক কখর কামখড় 

কদখছ। 

 

কহখছা ছেখে, মািরাখি কিা? 

 

মািরাখি ছই চক। সামখনই ওখদর কোক কেখে থাখক, চপছখন ছড় ককউ থাখক 

না–কস আচম নের কখর কদখ চছ। আর থাকখেও ছুিচে কিা আমরা চিনেন 

আচছ, োপখট ধ্খর কপ কখর হাি-মু  কছাঁখধ্ কফেছ। 

 

সখে কয আর-একটা কোয়ান কোক চছে, কস ছেখে, োাঁট্টা কমখর এখকছাখর 

িুপ কচরখয় কফেছ। 

 

কােু ছেখে, চাক আখছ, এই কথাই িা হখে রইে। িে–উখা পচড় এছার। 

ওচদখক আছার সছ ছযছস্থা-টযাছস্থা করখি হখছ। 

 

কহখছা েণ্ঠন চনখয় উখা দাাঁড়াে। কােু আর কোয়ান কোকদটাও উাে। িারপর 

চিনেখন কয সুট কখর ককান চদখক িখে কেে, দামু িা আর াাহর করখি 

পারে না। 

 

কপাখড়া েিংো ছাচড়টাখক চঘখর ি ন অথই অধু কার কনখমখছ। দামু মশার 

কামড় ক খি-খ খি, পযাাঁিার ডাক শুনখি-শুনখি ভখয় কাা হখয় ছখস রইে 

অখনকক্ষ । স্বপ্ন কদ েম নাচক? সাখকদখসর িাাঁছুখি–মািরাচিখর–এক-চটন 
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ককখরাচসন কঢ্খে আগুন ধ্চরখয় কদখছ? পটাই কিার ককাথায় োখে এখদর 

কাখছ? এরা কিা ডাকাখির ওপখরও এক কাচা। 

 

সখিানাশ–সখিানাশ! এ ুচন কিা সাখকদওোখদর  ছরটা চদখি হয়। 

 

দামু হামাগুচড় চদখয় এচেখয় কেে  াচনকটা। ঘখরর ছাইখর মু  কছর কখর 

কদ ে–িারচদখক শুধু্ অধু কার, এ াখন-ও াখন ইখটর পাাঁো, োছপাোগুখো 

কাখো কাখো ভূখির মখিা দুেখছ। না–েন-মচনচষযরও সাড়া কনই ককাথাও। 

কােু নস্কখরর দেছে কসই অধু কাখরর কভিখর ককাথায় হাওয়া হখয় কেখছ। 

 

দামু উখা পড়ে। িারপখরই কটখন কদৌড়। 

 

আর ককাথাও নয়–এখকছাখর কসাো সাকাখসর িাাঁছুর চদখক। 

 

ি ন সাকাস আরম্ভ হখয় কেখছ। এখকছাখর েমেমাট। শুধু্ এই েঞ্জই নয়, 

িারচদখকর সছ োাঁ কিচটখয় কোক এখসখছ সাকাস কদ খি। কভিখর িেখছ 

ছুটন্ত কঘাড়ার ক ো। সাকাখসর মাচেক চনখেই চরিং-মাটেবার, কঘাড়া আর ছাঘ-

চসেীর ক ো কস-ই কদ ায়। কছশ েছরদস্ত কপাশাক পখর, েোয় কমখডখের 

মাো দুচেখয়–িাছুক সাাঁই সাাঁই কখর কঘাড়ার কদৌড় করাখে। ওচদখক আছার 

দুেন ক্লাউন কনখমখছ এখস–একেন একটা কঘাড়ার কপট ধ্খর িুেখছ আর 

একেন কঘাড়ায় িাপখি চেখয় ধ্পাস ধ্পাস কখর আছাড়  াখে। কহখস 

কুচটপাচট হখে কোক, ক্লযাপও চদখে ঘন ঘন। 

 

এমন সময় হাাঁপাখি হাাঁপাখি দামু এখস কেখট হাচের। 

 

আচম সাখকদখসর মযাখনোখরর সখে কদ া করছ–একু্ষচন। 

 

ককন–কী দরকার? 
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ভীষ  ছযাপার আখছ একটা। সখিনাশ হখয় যাখছ।  

 

দামুর চছটখকে কিহারা আর িার ভাছভচে কদখ  কেটচকপার িখট কেে। 

 

এুঃ, ভাচর একটা োটসাখয়ছ এখসখছন সখিানাশ হখয় যাখছ! যাওয়াও–

কমো। িাখমো ককাখরা না। মযাখনোর এ ন ক ো কদ াখেন চকছু ছেখি 

হয়, সকাখে এখস কছাখো। 

 

না–এ ুচন ছেখি হখছ। পথ কছখড় দাও চশেচের-ছখে দামু কেটচকপারখক 

ধ্াক্কা মারে একটা। 

 

আখর–আো কোক কদ চছ কিা।–কেটচকপার দামুর ঘাড়টা কিখপ ধ্রে : 

পােে নাচক? 

 

ভাচর কোেমাে শুরু হে একটা। 

 

ককান চদক কথখক কসই দুখটা কোক এচেখয় এে–কসই যারা সকাখে কঘাড়া 

কধ্ায়াচেে। দামুখক কদখ ই কিাঁচিখয় উাে িারা।  

 

আখর এই কিা কসই পােো। সকাখে হাচি িাইখি এখসচছে। 

 

পােো-পােো কছাখো না ছখে চদচে।–দামু কিাঁচিখয় উাে : উচদখক রাচিখর 

কোখক িাাঁছুখি আগুন চদখি িাইখছ, আর এরা–  

 

হাচি কছখড় এছাখর আগুন।–কোকগুখো হা-হা কখর কহখস উাে : মাথায় 

একটা-একটা ক খে ভাখো। যা পােো–চশেচের ভাে এ ান কথখক 
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কিারা পােে–কিারা ভাে। আচম মযাখনোরছাছুখক ছেছই। নইখে রাচিখর 

যচদ আগুন ধ্চরখয় কদয় 

 

হা-হা-হা-হাসখি-হাসখি েচড়খয় পড়ে কোকগুখো। 

 

সখরা–আমায় কযখি দাও ছেচছ ছখে দামু এছাখর িাাঁচপখয় পড়ে 

কেটচকপাখরর ওপর। আর িকু্ষচন চিন-িারখট কোক সাপখট ধ্রে িাখক। 

 

এই পােেটা কিা কদ চছ এ াখন আর সাকাস করখি কদখছ না। আছার যাাঁখড়র 

মখিা িাাঁিাখে দযা  না। হাি-পা মু  কছাঁখধ্ ফযাে শক্ত কখর। 

 

িাই হে। দামুখক িারা আখেপৃখে কছাঁখধ্ কফেে ছস্তার মখিা। কোাঁ-খোাঁ করখি 

োেে দামু। সাকদাখসর চেমনযাচটেবক করা কোয়ান কোক সছ–িাখদর সখে কস 

পারখছ কী কখর? 

 

একেন ছেখে, িে–এটাখক মযাখনোর সাখহখছর িাাঁছুখি কফখে করখ  আচস। 

যা করছার চিচনই করখছন এ ন। 

 

কী আর করখছন–আো কখর াযাঙাখছন। 

 

চকিংছা থানায়-টানায় পাচাখয় কদখছন–যা  ুচশ। 

 

ছখে িারা িযািং-খদাো কখর দামুখক িুখে চনখয় কেে। 

 

িাাঁছুর ছাইখর কোেমাে একটু হচেে ছখট, চকন্তু কভিখর কভিখর ি ন েমাট 

ক ো, ক্লযাপ আর হাচসর আওয়াে–মযাখনোর চকছুই কটর পানচন। ঘণ্টা 

কদখড়ক ছাখদ, ক ো কশষ হখে, কভিখর এখস চিচন অছাক হখয় কেখেন–এটা 

কী কর? ককানও আেছ োখনায়ার নাচক? 
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কোখকরা ছেখে, সযার–ওটা পােে। 

 

মাখন? 

 

সকাখে কচদখনর েখনয হাচি ধ্ার িাইখি এখসচছে। 

 

কস কী? 

 

আর ছখেন ককন সযার, আমরা ি ন িাচড়খয় চদেুম। আছার সখধু খছোয় 

এখস ভাচর হাোমা আর মারামাচর ছাচধ্খয় চদখেছখে, আপনার সখে কদ া 

করখছ কারা রাচিখর নাচক িাাঁছুখি আগুন কদখছ–হা-হা-হা!  

 

মযাখনোর দামুখক একটা ক াাঁিা চদখেন, দামু সাড়া চদখে না। 

 

মু টা  ুখে দাও। 

 

ক াো হে–িছুও দামুর সাড়া কনই। 

 

কাে সারা রাি কেখে পথ-িো, আে কোটা চদন না- াওয়া, ভখয়-দুুঃখ -

ক্লাচন্তখি দামু মড়ার মখিা ঘুচমখয় পখড়চছে। িাখক চকছুখিই আর োোখনা 

কেে না। 

 

মযাখনোর ছেখেন, রাচিরটা থাক পখড়। সকাখে িাচড়খয় চদস। 

 

চকন্তু িাাঁছুখি আগুন! ককমন কযন কছয়াড়া কথাটা। ছেুক পােখে, িছু মখনর 

কভিরটা  ি ি করখি োেে। একটু সাছধ্াখন থাকখে ক্ষচি কী। িাখি কিা 

পয়সা োখে না। 
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ছেুক চনখয় কেখেই রইখেন মযাখনোর। পাাঁি-সািেন কোকখক করখ  চদখেন 

পাহারায়। 

 

.  

 

দামু একছার কিা  কমেে মািরাখি। 

 

ছাইখর দারু  হট্টখোে ি ন। দুমদাম কখর কোটা দুই ছেুখকর আওয়াে। 

ককখরাচসখনর চটনসুষ্ঠু ধ্রা পখড়খছ কােু নস্কর আর িার সেী কোয়ান 

কোকটা। কহখছাখক ধ্রা যায়চন, 

 

অধু কাখর ছুখট পাচেখয়খছ কস। 

 

চকন্তু চ খদয়, ক্লাচন্তখি দামু ি ন চকছু ছুিখি পারে না, ভাছখিও পারে না। 

একছাখরর েখনয িারচদখক িাকাে, ককাথায় আখছ, কীভাখছ আখছ, চকছু মখন 

করখিও পারে না। িারপখর আছার চাক মর ঘুখম দুই কিা  িার েচড়খয় 

এে।  

 

.  

 

দামু কিাঁচিখয় ছেখে, আখর থাখমাথাখমা-ই কী করছ! 

 

চকন্তু কক কশাখন কার কথা! পুখরা দশ চমচনট িাখক কাাঁখধ্ কখর নািখেন 

মযাখনোর। চনখের নাি কশষ হখে দামুখক িুখে চদখেন আর-একেন 

পাখোয়াখনর হাখি–কয মাথায়। একটা কহেখমট পখর িাখরর  াাঁিার কভিখর 

ছনছচনখয় কমাখ টরসাইখকে িাোয়। কস দামুখক চপখা কখর কোটা িাাঁছুর 

কভিখর সাাঁই সাাঁই কখর চিন পাক ঘুখর এে। িারপর কস আছার দামুখক িুখে 

চদখে ভীখমর মখিা কোয়ানটার হাখি–কয ছুখকর ওপর হাচি িাপায়। কস-
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কোকটা আছার দামুখক ধ্াাঁই কখর ছুাঁখড় চদখে! দামু-ছাছা কো–চেচি চেচি 

করখি করখি টাঙাখনা একটা োখের কিাোর মখধ্য পড়ে। একটুও োেে 

না–চিি হখয় িার ওপর শুখয় কদাে ক খি োেে। 

 

সাকদাখসর ক্লাউনরা চডেছাচে ক খি োেে। আর সছাই চমখে হািিাচে চদখয় 

োন োইখি োেে : ো-ো-ো–ট্রা-ো-ো–  

 

কিাোর মখধ্য আাঁকুপাাঁকু করখি করখি দামু ছেখে, কিামরা ই কী করি–

অযাাঁ? 

 

কিাো কথখক নাচমখয় এখন মযাখনোর দামুর হাি িাাঁকাখি োেখেন : িুচম 

আমার সাকাস ছাাঁচিখয়ছ, ো  টাকা ছাাঁচিখয়ছ। িুচম সময়মখিা  ছর না চদখে 

আগুন কেখে সছদনাশ হখয় কযি এখকছাখর। ছখো চমটেবার–কী করখি পাচর 

কিামার েখনয। 

 

 াচনক ভযাছািযাকা ক খয় দাাঁচড়খয় রইে দামু। ি নও িার মাথা ঘুরখছ। 

 

মযাখনোর ছেখে, িুচম  ছর না চদখে ওরা চাক আগুন চদখয় পাচেখয় কযি। 

পাখরচন শুধু্ কিামার েখনয আমরা ওখদর কযাাঁক কখর ধ্খর কফখেচছ। আমার 

কোকেন না ছুখি। কিামার ওপর  ুছ দুছদযছহার কখরখছ, আচম কসেনয ভাচর 

েচজ্জি। ছখো চমটেবার কী পুরস্কার িুচম িাও? 

 

এিক্ষখ  দামুর মাথায় একটু-একটু কখর আখক্কে েোখি োেে। িা হখে 

এসছ হখে িারই অভযথদনা–িারই েখনয আনে করখছ সছাই! দামু ছেখে, 

কস সছ কথা পখর হখছ, আখে চকছু  াওয়াও চদচন। কাে কথখক কপখট চকেুচট 

পকড়চন, চ খদয় কিাাঁ-খিাাঁ করখছ। 

 

ও–এই কথা? 



 পঞ্চান্ঙ্ন্র হাতি 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e8
5

 

সূতিপত্র  

 

মযাখনোর িকু্ষচন েো ফাচটখয় হাাঁক ছাড়ে : এই–ককৌন হযায়! রসখোিা 

োও-িমিম োও–েো োও-খমাচিিুর োও–চসঙাড়া োওকিুচর োও–দচহ 

োও–দুচহছড়া োও 

 

দামু যা ক ে, কস কদ ছার মখিা। রসখোিা-িমিম-েো-চসঙাড়া-দইছড়া 

চকেুচট কফো কেে না। িার  াওয়া কদখ  সাকাস সুি কোক থ! সছাই 

ছেখে, শাছাশ  াইখয় ছেখি হয় কিা এখকই। 

 

 াওয়া-দাওয়া চমখট কেখে মযাখনোর ছেখে, চমটেবার–িুচম সাকাখস িাকচর 

করখছ? শুখন দামু িখট কেে। কােখকর কথা মখন পখড় কেে িার। 

 

কিামার সাকাখসর  াাঁিায় ছুচি আমায় ছাাঁদর সাচেখয় ছচসখয় রা খছ? 

 

মযাখনোর চেভ ককখট ছেখে, আখর রাম রাম, কক ছখেখছ কসকথা! িুচম 

ছাাঁদর সােখছ ককন? মখধ্য মখধ্য মাথায় পােচড় কছাঁখধ্ োচা হাখি এখস 

োফাোচফ করখছ, আর 

 

দামু কোাঁে হখয় ছেখে, না–আচম সাকাখস িাকচর করছ না। 

 

করখছ না?–মযাখনোর দুুঃচ ি হখয় ছেখে, অে রাইট। িখছ আর কী করা 

যাখছ। চকন্তু ছখোক পুরস্কার কি টাকা কিামার িাই? 

 

দামু ছেখে, একটা টাকাও িাই কন। শুধু্ সািচদখনর েখনয একটা হাচি ধ্ার 

িাই আমার। 

 

.  
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শুধু্ হাচি ধ্ার কদনচন মযাখনোর, হাচি িাোছার কোক চদখয়খছন, আর কসই 

সখে চদখয়খছন হাচির  াই- রি। হাচির করােকার  াওয়া কিা িারচট াচন 

ছযাপার নয়–কস এক এোচহ কাণ্ড! অন্তি কোটা দখশক কোোছ আর কসর 

চিচরখশক িাে িার িাই। েরীছ মানুষ দামু কস-সছ কোটাখছ ককাখেখক। 

 

হাচি িখড় ছীরদখপদ দামু রওনা হখয় কেে। চপছন কথখক হািিাচে চদখয় 

মযাখনোর আর িার দেছে োন োইখি োেে। ট্রা-ো-ো-ো-ো–  

 

দামু িেে–মাা-ঘাট কপচরখয়–গ্রাম ছাচড়খয়। কযখি-খযখি এক োয়োয় 

কদ ে সাইখকে থাচমখয় িার হাচির চদখক হাাঁ কখর িাচকখয় পখথর ধ্াখর 

দাাঁচড়খয় রখয়খছন কসই দাখরাোছাছু। দামু িাাঁখক কদখ  োন কেখয় উাে : 

 

এ ন করখছ আমার কী 

আচম হাচি কপখয়চছ। 

 

দাখরাো চকছুই করখি পারখেন না। ককছে ডযাছডযাছ কখর কিখয় রইখেন। 

 

হাচি িেে কোোছ ক খি-খ খি–আরও অখনক গ্রাম-নদ-নদী-মাা-েেে 

কপচরখয়। িারপখর এক োয়োয় একদে কছখেখমখয় কিাঁচিখয় উাে–হাচি-

হাচি? দামুর হাচি কদখ ই িারা িযাাঁিাখো চক না কক োখন চকন্তু কঘাাঁৎ কখর 

আওয়াে িুখে একটা কছোয় কমাটা কোক িকু্ষচন িাখদর চপছখন িাড়া করে। 

 

েোই কঘাষ! 

 

হাচির ওপখর ছখস দামু দুখে দুখে ছেখি োেে :  

 

ছখনর হাচির চপখা িখড়–  

মানুষ-হাচি কদৌখড় মখর! 
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েোই শুনখি কপে না। কস হা-খর-খর-খর কখর ছাচ্চাখদর চপছখন চপছখন 

ছুটখিই োেে। 

 

চাক কসই সময় কচেম কশ  এক িাাঁকা ঢ্যাাঁড়স চনখয় ছাোখর কছরুচেে। হাাৎ 

কস কদ ে সামখন একটা চছরাট হাচি। 

 

চকন্তু হাচিটাখক ভাখো কখর কদ ছার আখেই িার কাখন এে : কচেম দাদা–

ও কচেম দাদা! 

 

কচেম হাাঁ হখয় কদ ে, হাচির উপখর দামু ছখস। 

 

অযাাঁ, িুচম। 

 

আচমই কিা। কসই দামু। কি  াইখয়চছখে, কি আমায় যে কখরচছখে–মখন 

আখছ? 

 

হাচি কপখয়ছ িা হখে? 

 

কদ খিই পাে। 

 

ভীষ   ুচশ হখয় কচেম কশ  ছেখে, কয কোক ভাখো হয়, আিাহ িার ভাখো 

কখরন। িা হাচি থামাও দাদা-দুখটা কো-মুখো  াইখয় চদই। 

 

চনশ্চয়–চনশ্চয়। কিামার এ াখনই কিা হাচিখক ছর  করখি হখছ আখে। িুচম 

ভরসা না চদখে কিা আচম ডুখছ কযিুম কচেম দাদা। িুচম কো-মুখো 

 াওয়াখছ–আর চনছার  ময়রাখক ডাখকা–কস পাাঁি টাকার চেচেচপ চদখয় যাক–

ভাচর িযাটািং িযাটািং িার কথা। ও মাহি দাদা-হাচি থামাও। 
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.  

 

পঞ্চানন মু ুখেযর কছয়াই চত্রখোিন িক্রছিদী িাাঁর কাছাচর ছাচড়খি ছখস িমখক 

উাখেন। মস্ত একটা হাচি কদউচড় কপচরখয় ছাচড়র মখধ্য ঢ্ুকে। 

 

আশ্চযদ হখয় কছচরখয় এখেন চত্রখোিন। 

 

কার হাচি? ককাখেখক এে? 

 

পা কভখঙ হাচি ছখস পড়ে িাাঁর সামখন। আর হাচির েযাে কছখয় সড়াক কখর 

কনখম এে দামু। চত্রখোিখনর পাখয় সাোখে প্র াম কখর ছেখে, রুনকু চদচদখক 

হাচি কখর দাদুর ছাচড় কন যাছ দা-াাকুর। 

 

চত্রখোিন একটা  াচছ ক খয় ছেখেন, অযাাঁ।  

 

চদচদ ককাথায়–িাখক ডাকুন। 

 

চত্রখোিন আছার ছেখেন, অযাাঁ। 

 

চকন্তু চদচদখক আর ডাকখি হে না। কদািো কথখকই কস হাচি কদখ চছে, 

হাচির চপখা দামুখকও কদখ চছে। িযাাঁিাখি-িযাাঁিাখি, োফাখি োফাখি কস 

ছুখট কছচরখয় এে। 

 

আমার হাচি এখসখছ–আমার হাচি এখসখছ। দামুদা হাচি এখনখছ–এছার আচম 

হাচি কিখপ দাদুর ছাচড় যাছ। 

 

িারপর? 
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িারপর আর কী? হাচি কিখপ রুনকু দাদুর ছাচড় কেে কি আনে, কি 

 াওয়াদাওয়া হে, রাখমর মা রুনকুর েখনয কি চপখা, কি নাড়, কি কমায়া 

কয িিচর করে! কছচশটাই অচছচশয কেে দামুর কপখট। 

 

আর পঞ্চানন–দামুখক ছুখক েচড়খয় ধ্খর–কি কিাখ র েে কফখে–কি কয 

আশীছদাদ করখেন–কস আর কী ছেছ। 

 

ওচদখক থানার কসপাই ছখিচর চসিং! হাাৎ একচদন দশ টাকার একটা মাচন 

অডদার এখসচছে িার নাখম। িাখি কে া : হাচি কপখয়চছ, চমাাই ক খয়া। 

ছখিচর চসিং ছযাপারটা চাক ছুিখি পারে না–চকন্তু চমাাই ক ে কপট ভখরই। 

 

দামু এ ন আর োাঁখয় থাখক না–কস থাখক কেকািায়। কস আর িার চপচস 

রুনকু চদচদর কেকািার ছাচড়খিই রখয়খছ। দামুদাদাখক ছাড়া রুনকুর এক 

চমচনটও িখে না–দামু িাখক এ নও হাচি পাওয়ার েল্প ছখে–শুখন-শুখনও 

রুনকুর কাখছ িা পুরখনা হয় না। 

 

দামু এ ন কেকািার কোক–অখনক িাোকিিুর হখয় কেখছ। এ ন আর িার 

পােচড় কনই, কস োচাও না। িছু িাখক কদ খেই কিামরা চিনখি পারখছ। 

করাে কছো দশটার সময়–েচড়য়াহাটার কমাখড় একচট কছাট্ট ফুটফুখট কমখয়খক 

কস ইস্কুখে চনখয় যায়। দু-িারচদন ওই সময়–কমাড়টার কাখছ দাাঁড়াখেই 

কিামরা ওখদর কদ খি পাখছ। ি ন ওখক চেখেস ককাখরা :খিামার নাম চক 

দামু? ও েম্ভীর হখয় ছেখছ : আমার নাম সুদামিন্দ্র মণ্ডে। 

 

কিামার পােচড় ককাথায় কেে? 

 

পােচড় আচম আর পচরখন।–দামু আরও েম্ভীর হখয় ছেখছ : োাঁখয়র কোখক 

পখর। 
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কিামার োচাোছটা ককাথায়? 

 

চদচদমচ খদর ছাচড়খি ছেুক আখছ। োচা আর োখে না। 

 

দামু, িুচম আমাখদর হাচি িড়াখি পাখরা? 

 

দামু আরও েম্ভীর হখয় ছেখছ : কস অখনক কছিান্ত। চকন্তু কিামাখদর সখে 

আমার কথা কইছার সময় কনই, চদচদমচ র ইস্কুখের কদচর হখয় যাখছ। 

 

কিামরা এই হাচির েল্পটা যচদ দামুর মু  কথখকই শুনখি িাও, িা হখে ওর 

রুনকু চদচদমচ র সখেই ভাছ কখর চনখয়া। 

 


