
ছ োট গল্প 

 

  

 

রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর 



 পরী 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
 

কুসমি বললল, তুমি বড্ড বামিলে কথা বল। একটা সমতিকার গল্প 

শ ািাও-িা। 

 

আমি বললুি, জগলত দুরকি পদাথথ আলে। এক হলে সতি, আর হলে—

আরও-সতি। আিার কারবার আলরা-সতিলক মিলে। 

 

দাদাি াে, সবাই বলল, তমুি কী শে বল মকেু শবাঝাই োে িা। 

 

আমি বললুি, কথাটা সমতি, মকন্তু োরা শবালঝ িা শসটা তালদরই শদা।। 

 

আলরা-সমতি কালক বলে একট ুবুমঝলে বললা-িা। 

 

আমি বললুি, এই শেিি শতািালক সবাই কুসমি বলল জালি। এই কথাটা 

খুবই সতি; তার হাজার প্রিাণ আলে। আমি মকন্তু সন্ধাি শপলেমে শে, 

তুমি পরীস্থালির পরী। এটা হল আলরা-সত্ে।  

 

খুম  হল কুসমি। বলল, আো, সন্ধাি শপলল কী কলর। 

 

আমি বললুি, শতািার মেল একজামিি, মবোিার উপলর বলস বলস 

ভূলগাল-বতৃ্তান্ত িুখস্থ করমেলল, কখি শতািার িাথা শেকল বামলল , 

পড়লল ঘুমিলে। শসমদি মেল পূমণথিার রামি। জািলার মভতর মদলে 

শজিাৎস্না এলস পড়ল শতািার িুলখর উপলর, শতািার আসিামি রলরর 

 ামড়র উপলর। আমি শসমদি স্পষ্ট শদখলত শপলিু, পরীস্থালির রাজা  র 

পামেলেলে তালদর পলাতকা পরীর খবর মিলত। শস এলসমেল আিার 

জািলার কালে, তার সাদা  াদরটা উলড় পলড়মেল ঘলরর িলযি।  র 

শদখল শতািালক আগালগাড়া, শভলব শপল িা তুমি তালদর শসই পামললে-
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আসা পরী মক িা। তমুি এই পৃমথবীর পরী বলল তার সলেহ হল। 

শতািালক িামটর শকাল শথলক তুলল মিলে োওো তালদর পলে সহজ হলব 

িা। এত ভার সইলব িা। ক্রলি  াাঁদ উপলর উলে শগল, ঘলরর িলযি োো 

পড়ল,  র ম শুগালের োোে িাথা শিলড়  লল শগল। শসমদি আমি খবর 

শপলুি, তুমি পরীস্থালির পরী, পৃমথবীর িামটর ভালর বাাঁযা পলড় শগে। 

 

কুসমি বললল, আো দাদাি াে, আমি পরীস্থাি শথলক এলুি কী কলর। 

 

আমি বললুি, শসখালি একমদি তমুি পামরজালতর বলি প্রজাপমতর মপলে 

 লড় উলড় শবড়ামেলল, হোৎ শতািার শ ালখ পড়ল মদগলন্তর ঘালট এলস 

শেলকলে একটা শখোলিৌলকা। শসটা সাদা শিঘ মদলে গড়া, হাওো শললগ 

দুললে। শতািার কী িলি হল, তুমি উলে পড়লল শসই শিৌলকাে। শিৌলকা 

 লল শভলস, শেকল এলস পৃমথবীর ঘালট, শতািার িা মিললি কুমড়লে। 

 

কুসমি ভামর খমু  হলে বললল হাততামল মদলে, দাদাি াে, আো, এ মক 

সমতি। 

 

আমি বললুি, ঐ শদলখা, শক বললল সমতি। আমি মক সমতিলক িামি। এ 

হল আলরা-সমতি। 

 

কুসমি বললল, আো, আমি মক পরীস্থালি মিলর শেলত পারব িা। 

 

আমি বললুি, পারলতও পার, েমদ শতািার স্বলের পালল পরীস্থালির 

হাওো এলস লালগ। 
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আো, েমদ হাওো লালগ তলব শকান্ রাস্তাে শকাথা মদলে শকাথাে োব। 

শস মক অলি—ক দলূর। 

 

আমি বললুি, শস খুব কালে। 

 

কত কালে। 

 

েত কালে তুমি আে আর আমি আমে। ঐ মবোিার বাইলর শেলত হলব িা। 

আর-একমদি জািলা মদলে পড়কু এলস শজিাৎস্না; এবার েখি তমুি 

তামকলে শদখলব বাইলর, শতািার আর সলেহ হলব িা। তুমি শদখলব 

শজিাৎস্নার শরাত শবলে শিলঘর শখোলিৌলকা এলস শপৌাঁ লে। মকন্তু, তমুি 

শে এখি পৃমথবীর পরী হলেে, ও শিৌলকাে শতািার কুললালব িা। এখি 

তুমি শতািার শদহ শেলড় শবমরলে োলব, শকবল শতািার িি থাকলব 

শতািার সামথ। শতািার সতি থাকলব এই পৃমথবীলত পলড় আর শতািার 

আলরা-সতি োলব শকাথাে শভলস, আিরা শকউ তার িাগাল পাব িা। 

 

কুসমি বললল, আো, এবালর পূমণথিারাত এলল আমি ঐ আকাল র পালি 

তামকলে থাকব। দাদাি াে, তুমি মক আিার হাত যলর োলব। 

 

আমি বললুি, আমি এইখালি বলস বলস পথ শদমখলে মদলত পারব। 

আিার শসই েিতা আলে—শকিিা আমি শসই আলরা-সলতির কারবামর। 

* 

* * 

শেটা শতািাে লুমকলে-জািা শসটাই আিার শপোর, 

বাপ িা শতািাে শে িাি মদল শথাড়াই কমর শকোর। 

সতি শদখাে শেটা শদমখ তালরই বমল পরী, 
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আমি োড়া কজি জালি তুমি শে অপ্সরী। 

শকলট শদব বাাঁযা িালির বেীর  ৃঙ্খল, 

শসই কালজলতই শললগ শগমে আিরা কমবর দল— 

শকালিা িালিই শকালিা কালল কুললাে িালকা োলর 

তাহার িালির ই ারা শদই েলে ঝংকালর। 

 


