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দোদোমশোয়, সসদদন ত্ুদম সে আর ো-সদত্য  কথো বলদিরল, সস দক সকবল 

প ীস্থোরনই সদখো েোয়। 

 

আদম বললুম, ত্ো নয় স ো, এ পৃদথবীরত্ও ত্ো  অভোব সনই। ত্োদকরয় 

সদখরলই হয়। ত্রব দকনো সসই সদখো  চোউদন থোকো চোই। 

 

ত্ো, ত্ুদম সদখরত্ পোও? 

 

আমো  ঐ গুণটোই আরি, েো নো সদখবো  ত্োই হঠোৎ সদরখ সেদল। ত্দুম 

েখন বরস বরস ভূর োল-দবব ণ মুখস্থ ক  ত্খন মরন পরে েোয় আমো  

ভূর োল পেো। সত্োমো  ঐ ইয়োাংদসদকয়োাং নদী  কথো পেরল সচোরখ  

সোমরন সে-র্যোগ্রোদে খুরল সেত্ ত্োরক দনরয় এক ্ োদমন পোস ক ো চরল 

নো। আ্ও স্পষ্ট সদখরত্ পোদি, সোদ  সোদ  উট চরলরি স শরম  বস্তো 

দনরয়। একটো উরট  দপরঠ আদম সপরয়দিলুম ্োয় ো। 

 

সস কী কথো দোদোমশোয়। আদম ্োদন, ত্ুদম সকোরনোদদন উরট চে দন। 

 

ঐ সদরখো দদদদ, ত্ুদম বরেো সবদশ প্রশ্ন ক । 

 

আিো, ত্ুদম বরল েোও। ত্ো  পর ? উট সপরল ত্দুম সকোথো সথরক। 

 

ঐ সদরখো, আবো  প্রশ্ন। উট পোই বো নো পোই, আদম চরে বদস। সকোরনো 

সদরশ েোই বো নো েোই, আমো  ভ্রমণ ক রত্ বোরে নো। ওটো আমো  ্বভভোব। 

 

ত্ো  পর  কী হল। 
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ত্ো  পর  কত্ শহ  স রলম সপদ রয়— েুচুাং, হযোাংচোও, চুাংকুাংক কত্ 

মরুভূদম  দভত্  দদরয় দ রয়দি  োদি  সবলোয় ত্ো ো সদরখ  োস্তো দচরন 

দচরন। স লুম উস খুস পোহোরে  ত্ োইরয়। ্লপোইরয়  বন দদরয়, 

আঙুর   সখত্ দদরয়, পোইন  োরি  িোয়ো দদরয়। পরেদিলুম ডোকোরত্  

হোরত্, সোদো ভোলুক সোমরন দোাঁদেরয়দিল দুই থোবো ত্রুল।  

 

আিো, এত্ সে ত্ুদম ঘুর  সবেোরল, সময় সপরল কখন। 

 

েখন ক্লোসসুদ্ধ সিরল খোত্ো দনরয় প ীক্ষো দদদিল। 

 

ত্ুদম প ীক্ষোয় পোস ক রল ত্ো হরল কী কর । 

 

ও  সহ্ উি  হরি— আদম পোস কদ  দন। 

 

আিো, ত্ুদম বরল েোও। 

 

এ  দকিদুদন আর  আদম আ বয উপনযোরস চীনরদরশ   ো্কনযো  কথো 

পরেদি, বরেো সনু্দ ী দত্দন। আশ্চরেে  কথো কী আ  বলব, সসই 

 ো্কনযো  সরেই আমো  হল সদখো। সসটো ঘরটদিল েুচোও নদী  ঘোরট। 

সোদো পোথ  দদরয় বোাঁেোরনো ঘোট, উপর  নীল পোথর   মণ্ডপ। দুই েোর  

দুই চোাঁপো  োি, ত্ো  ত্লোয় দুই পোথর   দসাংরহ  মূদত্ে। পোরশ সসোনো  

েুনুদচ সথরক কুণ্ডলী পোদকরয় উঠরি সেোাঁয়ো। এক্ন দোসী পোখো ক দিল, 

এক্ন চোম  সদোলোদিল, এক্ন দদদিল চুল সবাঁরে। আদম সকমন কর  

পরে স লুম ত্োাঁ  সোমরন।  ো্কনযো ত্খন ত্োাঁ  দুরে  মরত্ো সোদো 

ময়ূ রক দোদেরম  দোনো খোওয়োদিরলন, চমরক উরঠ বলরলন, সক ত্ুদম। 
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সসই মুহূরত্েই েস কর  আমো  মরন পরে স ল সে, আদম বোাংলোরদরশ  

 ো্পুি ু। 

 

সস কী কথো। ত্ুদম সত্ো— 

 

ঐ সদরখো, আবো  প্রশ্ন? আদম বলদি, সসদদন দিলমু বোাংলোরদরশ  

 ো্পুি ু, ত্োই সত্ো সবাঁরচ স লুম। নইরল সস সত্ো দ ূ কর  ত্োদেরয় দদত্ 

আমোরক। ত্ো নো কর  দদরল সসোনো  সপয়োলোয় চো সখরত্। চন্দ্রমদ কো  

সরে সমশোরনো সসই চো,  রে আকলু কর  সদয়। 

 

ত্ো হরল দক সত্োমোরক দবরয় ক ল নোদক! 

 

সদরখো, ওটো বরেো স োপন কথো। আ্ পেেন্ত সকউ ্োরন নো। 

 

কুসদম হোত্ত্োদল দদরয় বরল উঠল, দবরয় দনশ্চয়ই হরয়দিল, খুব ঘটো কর  

হরয়দিল। 

 

সদখলুম, দবরয়টো নো হরল ও বরেো দুুঃদখত্ হরব। সশষকোরল হল দবরয়। 

হযোাংচোও শহর   আরদ্ধক  ো্ত্ব আ  শ্রীমত্ী আাংচনী সদবীরক লোভ 

ক লুম। কর — 

 

কর  কী হল। আবো  বুদি সসই উরট চরে বসরল? 

 

নইরল এখোরন দের  এরস দোদোমশোয় হরলম কী কর । হযোাঁ, চরেদিলুম— 

সস উট সকোত্থোও েোয় নো। মোথো  উপ  দদরয় েুসুাং পোদখ  োন স রয় চরল 

স ল। 
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েুসুাং পোদখ? সস সকোথোয় থোরক। 

 

সকোথোও থোরক নোক দকন্তু ত্ো  সল্ নীল, ত্ো  ডোনো বোসন্তী, ত্ো  ঘোরে  

কোরি বোদোদম, ও ো দরল দরল উরে দ রয় বসল হোচোাং  োরি। 

 

হোচোাং  োরি  সত্ো আদম নোম শুদন দন। 

 

আদমও শুদন দন, সত্োমোরক বলরত্ বলরত্ এইমোত্র মরন পেল। আমো  ঐ 

দশো, আদম আর  থোকরত্ তত্দ  হয় সন। ত্খদন ত্খদন সদদখ, ত্খদন ত্খদন 

বদল। আ্ আমো  েুসুাং পোদখ উরে চরল স রি সমুরে  

 

আ -এক পোর । অরনকদদন ত্ো  সকোরনো খব  সনই। 

 

দকন্তু, সত্োমো  দবরয়  কী হল। সসই  ো্কনযো? 

 

সদরখো, চুপ কর  েোও। আদম সকোরনো ্বোব সদব নো। আ  ত্ো িোেো, ত্ুদম 

দুুঃখ সকোর ো নো, ত্খনও ত্ুদম ্ন্মোও দন— সস কথো মরন স রখো। 

* 

* * 

আদম েখন সিোরটো দিলুম, দিলুম ত্খন সিোরটোক 

আমো  িুদট  সেী দিল িদব আাঁকো  সপোরটো। 

বোদেটো ত্ো  দিল বুদি শঙ্খী নদী  সমোরে, 

নো কনযো আসত্ ঘোরট শোাঁরখ  সনৌরকো চরে। 

চোাঁপো  মরত্ো আঙুল দদরয় সবণী  বোাঁেন খরুল 

ঘন কোরলো চুরল  গুরি কী সেউ দদত্ ত্ুরল। 

স ৌে-আরলোয় িলক দদরয় দবন্দবুোদ   মরত্ো 
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মোদট  ’পর  পেত্ ির  মুক্তো মোদনক কত্। 

নোকরকশর   ত্লোয় বরস পদ্মেুরল  কুাঁদে 

দূর   সথরক সক দদত্ ত্ো  পোরয়  ত্লোয় িুাঁদে। 

 

একদদন সসই নো কমুো ী বরল উঠল, সক ও। 

্বোব সপরল, দয়ো কর  আমো  বোদে সেরয়ো। 

 ো্প্রোসোরদ  সদউদে সসথোয় সেত্ পোথর   োাঁথো, 

মণ্ডরপ ত্ো  মুক্তোিোল  সদোলোয়  ো্ো  িোত্ো। 

সঘোেসওয়োদ  তসনয সসথোয় চরল পরথ পরথ, 

 ক্তব ন ধ্ব্ো ওরে দত্দ শরঘোেো   রথ। 

আদম থোদক মোলরেরত্  ো্বো োরন  মোলী, 

সসইখোরনরত্ েথূী  বরন সেযোপ্রদীপ জ্বোদল। 

 ো্কুমো ী  ত্র  সো্োই কনকচোাঁপো  ডোলো, 

সবণী  বোাঁেন-ত্র   োাঁদথ সেত্ক বী  মোলো। 

মোেবীরত্ ে ল কুাঁদে, আ  হরব নো সদদ — 

ত্ুদম েদদ এস ত্রব েুটরব সত্োমোয় সঘদ । 

উঠরব স্র   ঙনগুি পোরয়  আসনদটরত্, 

সোমরন সত্োমো  ক রব নৃত্য ময়ূ -ময়ূ ীরত্।  

বরন  পরথ সোদ  সোদ   ্নী েোয় 

বোত্োস সদরব আকুল কর  েোগুদন সেযোয়। 

 

বলরত্ বলরত্ মোথো  উপ  উেল হোাঁরস  দল, 

নো কমুো ী মুরখ  ’পর  টোনল নীলোেল। 

েীর  েীর  নদী  ’পর  নোমল নী ব পোরয়। 

িোয়ো হরয় স ল কখন চোাঁপো োরি  িোরয়। 
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সেযোরমরঘ  সসোনো  আভো দমদলরয় স ল ্রল। 

পোত্ল  োদত্ ত্ো ো- োাঁথো আসন শনূযত্রল। 

 


