
ছ োট গল্প 

 

  

 

রবীন্দ্রনোথ ঠোকুর 



 মহামায়া 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
 

প্রথম পরিচ্ছেদ 

 

মহামায়া এবং িাজীবচ্ছ াচন উভচ্ছয় নদীি ধাচ্ছি একটা ভাঙা মরিচ্ছি 

সাক্ষাৎ করি । 

 

মহামায়া ককাচ্ছনা কথা না বর য়া তাহাি স্বাভারবক গম্ভীি দৃরি ঈষৎ 

ভৎৎসনাি ভাচ্ছব িাজীচ্ছবি প্ররত রনচ্ছক্ষপ করি । তাহাি মমৎ এই, ‘ তুরম 

কী সাহচ্ছস আজ অসমচ্ছয় আমাচ্ছক এখাচ্ছন আহ্বান করিয়া আরনয়াছ।। আরম 

এ পর্ৎন্ত কতামাি সক  কথা শুরনয়া আরসচ্ছতরছ। বর য়াই কতামাি এতদরি 

স্পধৎা বারিয়া উরিয়াচ্ছছ। ? ’  

 

িাজীব এচ্ছক মহামায়াচ্ছক বিাবি ঈষৎ ভয় করিয়া চচ্ছ , তাহাচ্ছত এই 

দৃরিপাচ্ছত তাহাচ্ছক ভারি রবচর ত করিয়া রদ  – দুটা কথা গুছ।াইয়া বর চ্ছব 

মচ্ছন করিয়ারছ। , কস আশায় তৎক্ষণাৎ জ াঞ্জর  রদচ্ছত হই । অথচ 

অরব চ্ছে এই রম চ্ছনি একটা ককাচ্ছনা-রকছ।ু কািণ না কদখাইচ্ছ ও চচ্ছ  

না, তাই দ্রুত বর য়া কের  , “আরম প্রস্তাব করিচ্ছতরছ।, এখান হইচ্ছত 

পা াইয়া রগয়া আমিা দুজচ্ছন রববাহ করি।” – িাজীচ্ছবি কর্ কথাটা 

বর বাি উচ্ছেশয রছ।  কস কথাটা রিক ব া হই  বচ্ছট, রকন্তু  কর্ ভররমকারট 

মচ্ছন মচ্ছন রিি করিয়া আরসয়ারছ।  তাহাি রকছ।ুই হই  না। কথাটা রনতান্ত 

নীিস রনি ংকাি, এমন-রক অদ্ভতু শুরনচ্ছত হই । রনচ্ছজ বর য়া রনচ্ছজ 

থমমত খাইয়া কগ  – আচ্ছিা দুচ্ছটা-পাাঁচটা কথা জুরিয়া ওটাচ্ছক কর্ কবশ 

একটু নিম করিয়া আরনচ্ছব তাহাি সামথৎয িরহ  না। ভাঙা মরিচ্ছি নদীি 

ধাচ্ছি এই মধযাহ্নকাচ্ছ  মহামায়াচ্ছক ডারকয়া আরনয়া রনচ্ছবৎাধ ক াকটা স ু 

ককব  বর  , “চচ্ছ া, আমিা রববাহ করি কগ!”  
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মহামায়া কু ীচ্ছনি ঘচ্ছিি কুমািী। বয়স চরিশ বৎসি। কর্মন পরিপরণৎ 

বয়স, কতমরন পরিপরণৎ কসৌির্ৎ। কর্ন শিৎকাচ্ছ ি কিৌচ্ছেি মচ্ছতা কাাঁচা 

কসানাি প্ররতমা – কসই কিৌচ্ছেি মচ্ছতাই দীপ্ত এবং নীিব, এবং তাহাি 

দৃরি রদবাচ্ছ াচ্ছকি নযায় উন্মকু্ত এবং রনভৎীক। 

 

তাহাি বাপ নাই, বচ্ছিা ভাই আচ্ছছ।ন – তাাঁহাি নাম ভবানীচিণ 

চচ্ছটাপাধযায়। ভাই-চ্ছবান প্রায় এক প্রকৃরতি ক াক – মুচ্ছখ কথারট নাই, 

রকন্তু  এমরন একটা কতজ আচ্ছছ। কর্ রদবা রিপ্রহচ্ছিি মচ্ছতা রন শচ্ছদে  দহন 

কচ্ছি। ক াচ্ছক ভবানীচিণচ্ছক অকািচ্ছণ ভয় করিত। 

 

িাজীব ক াকরট রবচ্ছদশী। এখানকাি কিশচ্ছমি কুরিি বচ্ছিাসাচ্ছহব তাহাচ্ছক 

রনচ্ছজি সচ্ছে  ইয়া আরসয়াচ্ছছ।। িাজীচ্ছবি বাপ এই সাচ্ছহচ্ছবি কমৎচািী 

রছ।চ্ছ ন; তাাঁহাি মৃতুয হইচ্ছ  সাচ্ছহব তাাঁহাি অল্পবয়স্ক পুচ্ছরেরি 

ভিণচ্ছপাষচ্ছণি ভাি রনচ্ছজ  ইয়া তাহাচ্ছক বা যাবিায় এই বামনহারটি 

কুরিচ্ছত  ইয়া আচ্ছসন। বা চ্ছকি সচ্ছে ককব  তাহাি কেহশী া রপরস 

রছ।চ্ছ ন। ইাঁহািা ভবানীচিচ্ছণি প্ররতচ্ছবশীরূচ্ছপ বাস করিচ্ছতন। মহামায়া 

িাজীচ্ছবি বা যসরেনী রছ।  এবং িাজীচ্ছবি রপরসি সরহত মহামায়াি সদুঢ়ৃ 

কেহবন্ধন রছ। । 

 

িাজীচ্ছবি বয়স ক্রচ্ছম ক্রচ্ছম কষাচ্ছ া, সচ্ছতচ্ছিা, আিাচ্ছিা, এমন-রক, উরনশ 

হইয়া উরি , তথারপ রপরসি রবস্তি অনুচ্ছিাধ সচ্ছেও কস রববাহ করিচ্ছত 

চায় না। সাচ্ছহব বাঙার ি কছ।চ্ছ ি এরূপ অসামানয সবুুর ি পরিচয় পাইয়া 

ভারি খুরশ হইচ্ছ ন; মচ্ছন করিচ্ছ ন, কছ।চ্ছ রট তাাঁহাচ্ছকই আপনাি জীবচ্ছনি 

আদশৎি  করিয়াচ্ছছ।। সাচ্ছহব অরববারহত রছ।চ্ছ ন। ইরতমচ্ছধয রপরসিও মৃতুয 

হই ।  
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এ রদচ্ছক সাধযাতীত বযয় বযতীত মহামায়াি জনযও অনুরূপ কু সম্পন্ন 

পারের কজাচ্ছট না। তাহািও কুমািীবয়স ক্রচ্ছম বারিচ্ছত  ারগ । 

 

পািকরদগচ্ছক ব া বাহু য কর্, পরিণয়বন্ধন কর্ কদবতাি কার্ৎ রতরন র্রদও 

এই নিনািীর্ুগচ্ছ ি প্ররত এর্াবৎ রবচ্ছশষ অমচ্ছনাচ্ছর্াগ প্রদশৎন করিয়া 

আরসচ্ছতচ্ছছ।ন, রকন্তু  প্রণয়বন্ধচ্ছনি ভাি র্াাঁহাি প্ররত রতরন এতরদন সময় 

নি কচ্ছিন নাই। বৃ  প্রজাপরত র্খন ঢরু চ্ছতরছ।চ্ছ ন, র্ুবক কিপৎ তখন 

সম্পরণৎ সজাগ অবিায় রছ।চ্ছ ন। 

 

ভগবান কিচ্ছপৎি প্রভাব রভন্ন ক াচ্ছকি উপি রভন্ন ভাচ্ছব প্রকারশত হয়। 

িাজীব তাাঁহাি প্রচ্ছিাচনায় দুচ্ছটা-চািচ্ছট মচ্ছনি কথা বর বাি অবসি 

খুাঁরজয়া কবিায়, মহামায়া তাহাচ্ছক কস অবসি কদয় না – তাহাি রনস্ত্ 

গম্ভীি দৃরি িাজীচ্ছবি বযাকু  হৃদচ্ছয় একটা ভীরতি সঞ্চাি করিয়া কতাচ্ছ । 

 

আজ শতবাি মাথাি রদবয রদয়া িাজীব মহামায়াচ্ছক এই ভাঙা মরিচ্ছি 

আরনচ্ছত কতৃকার্ৎ হইয়াচ্ছছ।। তাই মচ্ছন করিয়ারছ।  র্তরকছ।ু বর বাি আচ্ছছ। 

আজ সব বর য়া  ইচ্ছব, তাহাি পি হয় আমিণ সখু নয় আজীবন মৃতুয। 

জীবচ্ছনি এমন একটা সংকচ্ছটি রদচ্ছন িাজীব ককব  করহ , “চচ্ছ া, তচ্ছব 

রববাহ কিা র্াউক।” এবং তাি পচ্ছি রবস্মতৃপাি ছ।াচ্ছরেরি মচ্ছতা থমমত 

খাইয়া চুপ করিয়া িরহ । িাজীব কর্ এরূপ প্রস্তাব করিচ্ছব মহামায়া কর্ন 

আশা কচ্ছি নাই। অচ্ছনকক্ষণ তাই নীিব হইয়া িরহ । 

 

মধযাহ্নকাচ্ছ ি অচ্ছনকগুর  অরনরদৎি করুণধ্বরন আচ্ছছ।, কসইগুর  এই 

রনস্ত্তায় েুরটয়া উরিচ্ছত  ারগ । বাতাচ্ছস মরিচ্ছিি অধৎসং গ্ন ভাঙা 

কবাট এক-একবাি অতযন্ত মৃদুমি আতৎস্বি-সহকাচ্ছি ধীচ্ছি ধীচ্ছি 
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খুর চ্ছত এবং বন্ধ হইচ্ছত  ারগ । মরিচ্ছিি গবাচ্ছক্ষ বরসয়া পায়িা বক্ 

বক্ করিয়া ডাচ্ছক, বারহচ্ছি রশমু গাচ্ছছ।ি শাখায় বরসয়া কািচ্ছিা্ িা 

একচ্ছঘচ্ছয় ি্ ি্ শদে  কচ্ছি, শুষ্ক পরেরিারশি মধয রদয়া রগিরগরট স্  স্  

শচ্ছদে  ছ।রুটয়া র্ায়, হিাৎ একটা উষ্ণ বাতাস মাচ্ছিি রদক হইচ্ছত আরসয়া 

সমস্ত গাচ্ছছ।ি পাতাি মচ্ছধয ঝ্  ঝ্  করিয়া উচ্ছি এবং হিাৎ নদীি জ  

জারগয়া উরিয়া ভাঙা ঘাচ্ছটি কসাপাচ্ছনি উপি ছ। াৎ ছ। াৎ করিয়া আঘাত 

করিচ্ছত থাচ্ছক। এই-সমস্ত আকরস্মক অ স শচ্ছদে ি মচ্ছধয বহুদরি তরুত  

হইচ্ছত একটা িাখাচ্ছ ি বাাঁরশচ্ছত কমচ্ছিা সিু বারজচ্ছতচ্ছছ।। িাজীব মহামায়াি 

মুচ্ছখি রদচ্ছক চারহচ্ছত সাহসী না হইয়া মরিচ্ছিি রভরিি উপি কিস রদয়া 

দাাঁিাইয়া একপ্রকাি শ্রান্ত স্বপ্নারবচ্ছিি মচ্ছতা নদীি রদচ্ছক চারহয়া আচ্ছছ।। 

 

রকছ।কু্ষণ পচ্ছি মুখ রেিাইয়া  ইয়া িাজীব আি-একবাি রভক্ষুকভাচ্ছব 

মহামায়াি মুচ্ছখি রদচ্ছক চারহ । মহামায়া মাথা নারিয়া করহ , “না, কস 

হইচ্ছত পাচ্ছি না।”  

 

মহামায়াি মাথা কর্মরন নরি  িাজীচ্ছবি আশাও অমরন ভররমসাৎ হইয়া 

কগ । কািণ, িাজীব সম্পরণৎ জারনত, মহামায়াি মাথা মহামায়াি রনচ্ছজি 

রনয়মানুসাচ্ছিই নচ্ছি; আি কাহািও সাধয নাই তাহাচ্ছক আপন মচ্ছত 

রবচর ত কচ্ছি। প্রব  ক ুারভমান মহামায়াি বংচ্ছশ কত কা  হইচ্ছত 

প্রবারহত হইচ্ছতচ্ছছ। – কস রক কখচ্ছনা িাজীচ্ছবি মচ্ছতা অকু ীন ব্রাহ্মণচ্ছক 

রববাহ করিচ্ছত সম্মত হইচ্ছত পাচ্ছি। ভাচ্ছ াবাসা এক এবং রববাহ কিা 

আি। র্াহা হউক, মহামায়া বুরঝচ্ছত পারি , তাহাি রনচ্ছজি রবচ্ছবচনাহীন 

বযবহাচ্ছিই িাজীচ্ছবি এতদরি স্পধৎা বারিয়াচ্ছছ।। তৎক্ষণাৎ কস মরিি 

ছ।ারিয়া চর য়া র্াইচ্ছত উদযত হই । 
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িাজীব অবিা বুরঝয়া তািাতারি করহ , “আরম কা ই এ কদশ হইচ্ছত 

চর য়া র্াইচ্ছতরছ।।”  

 

মহামায়া প্রথচ্ছম মচ্ছন করিয়ারছ।  কর্ ভাবটা কদখাইচ্ছব – ‘কস খবচ্ছি 

আমাি কী আবশযক’। রকন্তু  পারি  না। পা তুর চ্ছত রগয়া পা উরি  না – 

শান্তভাচ্ছব রজজ্ঞাসা করি , “ককন।”  

 

িাজীব করহ , “আমাি সাচ্ছহব এখান হইচ্ছত কসানাপুচ্ছিি করুিচ্ছত বদর  

হইচ্ছতচ্ছছ।ন, আমাচ্ছক সচ্ছে  ইয়া র্াইচ্ছতচ্ছছ।ন।”  

 

মহামায়া আবাি অচ্ছনকক্ষণ চুপ করিয়া িরহ । ভারবয়া কদরখ , দুই 

জচ্ছনি জীবচ্ছনি গরত দুই রদচ্ছক – একটা মানুষচ্ছক রচিরদন নজিবরি 

করিয়া িাখা র্ায় না। তাই চাপা কিাাঁট ঈষৎ খুর য়া করহ , “আো।” 

কসটা কতকটা গভীি দীঘৎরনশ্বাচ্ছসি মচ্ছতা শুনাই ।  

 

ককব  এই কথাটকুু বর য়া মহামায়া পুনশ্চ গমচ্ছনাদযত হইচ্ছতচ্ছছ।, এমন 

সময় িাজীব চমরকয়া উরিয়া করহ , “চাটুচ্ছেমহাশয়!”  

 

মহামায়া কদরখ , ভবানীচিণ মরিচ্ছিি অরভমুচ্ছখ আরসচ্ছতচ্ছছ।; বুরঝ , 

তাহাচ্ছদি সন্ধান পাইয়াচ্ছছ।। িাজীব মহামায়াি রবপচ্ছদি সম্ভাবনা কদরখয়া 

মরিচ্ছিি ভগ্নরভরি রদয়া  াোইয়া বারহি হইবাি কচিা করি । মহামায়া 

সবচ্ছ  তাহাি হাত ধরিয়া আটক করিয়া িারখ । ভবানীচিণ মরিচ্ছি 

প্রচ্ছবশ করিচ্ছ ন – ককব  একবাি নীিচ্ছব রনস্ত্ভাচ্ছব উভচ্ছয়ি প্ররত 

দৃরিপাত করিচ্ছ ন। 
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মহামায়া িাজীচ্ছবি রদচ্ছক চারহয়া অরবচর ত ভাচ্ছব করহ , “িাজীব, 

কতামাি ঘচ্ছিই আরম র্াইব। তুরম আমাি জনয অচ্ছপক্ষা করিচ্ছয়া।”  

 

ভবানীচিণ রন শচ্ছদে  মরিি হইচ্ছত বারহি হইচ্ছ ন, মহামায়াও রন শচ্ছদে  

তাাঁহাি অনুগমন করি - আি, িাজীব হতবুর  হইয়া দাাঁিাইয়া িরহ , 

কর্ন তাহাি োাঁরসি হুকুম হইয়াচ্ছছ।। 

 

রিতীয় পরিচ্ছেদ 

 

কসই িাচ্ছরেরই ভবানীচিণ একখানা  া  কচর  আরনয়া মহামায়াচ্ছক 

বর চ্ছ ন, “এইচ্ছট পরিয়া আইস।” মহামায়া পরিয়া আরস । 

 

তাহাি পি বর চ্ছ ন, “আমাি সচ্ছে চচ্ছ া।”  

 

ভবানীচিচ্ছণি আচ্ছদশ, এমন-রক সংচ্ছকতও ককহ কখচ্ছনা অমানয কচ্ছি 

নাই। মহামায়াও না। 

 

কসই িাচ্ছরের উভচ্ছয় নদীতীচ্ছি শ্মশান-অরভমুচ্ছখ চর চ্ছ ন। শ্মশান বারি 

হইচ্ছত অরধক দরি নচ্ছহ। কসখাচ্ছন গোর্ারেরীি ঘচ্ছি একরট বৃ  ব্রাহ্মণ মৃতুযি 

জনয প্রতীক্ষা করিচ্ছতরছ। । তাহািই শর্যাপাচ্ছশ্বৎ উভচ্ছয় রগয়া দাাঁিাইচ্ছ ন। 

ঘচ্ছিি এক ককাচ্ছণ পুচ্ছিারহত ব্রাহ্মণ উপরিত রছ। , ভবানীচিণ তাহাচ্ছক 

ইরেত করিচ্ছ ন। কস অবর চ্ছে শুভানুষ্ঠাচ্ছনি আচ্ছয়াজন করিয়া  ইয়া 

প্রস্তুত হইয়া দাাঁিাই ; মহামায়া বরুঝ  এই মুমরষুৎি সরহত তাহাি রববাহ। 

কস আপরিি ক শমারেরও প্রকাশ করি  না। দুইরট অদরিবতৎী রচতাি 

আচ্ছ াচ্ছক অন্ধকািপ্রায় গৃচ্ছহ মৃতুযর্ন্ত্রণাি আতৎধ্বরনি সরহত অস্পি 

মচ্ছন্ত্রাচ্চািণ রমরশ্রত করিয়া মহামায়াি রববাহ হইয়া কগ । 
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কর্রদন রববাহ তাহাি পিরদনই মহামায়া রবধবা হই । এই দুঘৎটনায় 

রবধবা অরতমারের কশাক অনুভব করি  না – এবং িাজীবও মহামায়াি 

অকস্মাৎ রববাহসংবাচ্ছদ কর্রূপ বজ্রাহত হইয়ারছ। , ববধবযসংবাচ্ছদ কসরূপ 

হই  না। এমন-রক, রকরঞ্চৎ প্রেু  কবাধ করিচ্ছত  ারগ । রকন্তু , কস ভাব 

অরধকক্ষণ িায়ী হই  না, রিতীয় আি-একটা বজ্রাঘাচ্ছত িাজীবচ্ছক 

এচ্ছকবাচ্ছি ভরপারতত করিয়া কের  । কস সংবাদ পাই , শ্মশাচ্ছন আজ 

ভারি ধমু। মহামায়া সহমতৃা হইচ্ছতচ্ছছ।। 

 

প্রথচ্ছমই কস ভারব , সাচ্ছহবচ্ছক সংবাদ রদয়া তাাঁহাি সাহাচ্ছর্য এই রনদারুণ 

বযাপাি ব পরবৎক িরহত করিচ্ছব। তাহাি পচ্ছি মচ্ছন পরি , সাচ্ছহব আজই 

বদর  হইয়া কসানাপুচ্ছি িওনা হইয়াচ্ছছ। – িাজীবচ্ছকও সচ্ছে  ইচ্ছত 

চারহয়ারছ। , রকন্তু  িাজীব এক মাচ্ছসি ছ।রুট  ইয়া থারকয়া কগচ্ছছ।। 

 

মহামায়া তাহাচ্ছক বর য়াচ্ছছ।, “তরুম আমাি জনয অচ্ছপক্ষা করিচ্ছয়া।” কস 

কথা কস রকছ।ুচ্ছতই  ঙঘন করিচ্ছত পাচ্ছি না। আপাতত এক মাচ্ছসি ছ।ুরট 

 ইয়াচ্ছছ।, আবশযক হইচ্ছ  দুই মাস, ক্রচ্ছম রতন মাস- এবং অবচ্ছশচ্ছষ 

সাচ্ছহচ্ছবি কমৎ ছ।ারিয়া রদয়া িাচ্ছি িাচ্ছি রভক্ষা করিয়া খাইচ্ছব, তব ু

রচিজীবন অচ্ছপক্ষা করিচ্ছত ছ।ারিচ্ছব না। 

 

িাজীব র্খন পাগচ্ছ ি মচ্ছতা ছ।ুরটয়া হয় আত্মহতযা নয় একটা-রকছ। ু

করিবাি উচ্ছদযাগ করিচ্ছতচ্ছছ।, এমন সময় সন্ধযাকাচ্ছ  মুষ ধািায় বৃরিি 

সরহত একটা প্র য় ঝি উপরিত হই । এমরন ঝি কর্ িাজীচ্ছবি মচ্ছন 

হই , বারি মাথাি উপি ভারঙয়া পরিচ্ছব। র্খন কদরখ  বাহয প্রকৃরতচ্ছতও 

তাহাি অন্তচ্ছিি অনুরূপ একটা মহারবপব উপরিত হইয়াচ্ছছ।, তখন কস 
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কর্ন কতকটা শান্ত হই । তাহাি মচ্ছন হই  সমস্ত প্রকরৃত তাহাি হইয়া 

একটা ককাচ্ছনারূপ প্ররতরবধান করিচ্ছত আিম্ভ করিয়া রদয়াচ্ছছ।। কস রনচ্ছজ 

র্তটা শরক্ত প্রচ্ছয়াগ করিচ্ছত ইো করিত মারের রকন্তু  পারিত না, প্রকৃরত 

আকাশ পাতা  জুরিয়া ততটা শরক্ত প্রচ্ছয়াগ করিয়া কাজ করিচ্ছতচ্ছছ।। 

 

এমন সময় বারহি হইচ্ছত সবচ্ছ  কক িাি কির  । িাজীব তািাতারি 

খুর য়া রদ । ঘচ্ছিি মচ্ছধয আেৎবচ্ছে একরট েীচ্ছ াক প্রচ্ছবশ করি , তাহাি 

মাথায় সমস্ত মুখ ঢারকয়া কঘামটা। িাজীব তৎক্ষণাৎ রচরনচ্ছত পারি , কস 

মহামায়া। 

 

উচ্ছ্বরসত স্বচ্ছি রজজ্ঞাসা করি , “মহামায়া, তুরম রচতা হইচ্ছত উরিয়া 

আরসয়াছ। ? ”  

 

মহামায়া করহ , “হাাঁ। আরম কতামাি কাচ্ছছ। অেীকাি করিয়ারছ। াম 

কতামাি ঘচ্ছি আরসব। কসই অেীকাি পা ন করিচ্ছত আরসয়ারছ।।  রকন্তু  

িাজীব, আরম রিক কস আরম নাই, আমাি সমস্ত পরিবতৎন হইয়া রগয়াচ্ছছ।। 

ককব  আরম মচ্ছন মচ্ছন কসই মহামায়া আরছ।। এখচ্ছনা বচ্ছ া, এখচ্ছনা 

আমাি রচতায় রেরিয়া র্াইচ্ছত পারিব। আি র্রদ প্ররতজ্ঞা কি, কখচ্ছনা 

আমাি কঘামটা খুর চ্ছব না, আমাি মুখ কদরখচ্ছব না – তচ্ছব আরম কতামাি 

ঘচ্ছি থারকচ্ছত পারি।”  

 

মৃতুযি হাত হইচ্ছত রেরিয়া পাওয়াই র্চ্ছথি; তখন আি সমস্তই তেু জ্ঞান 

হয়। িাজীব তািাতারি করহ , “তুরম কর্মন ইো কতমরন করিয়া থারকচ্ছয়া 

– আমাচ্ছক ছ।ারিয়া কগচ্ছ  আি আরম বাাঁরচব না।”  
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মহামায়া করহ , “তচ্ছব এখরন চচ্ছ া-চ্ছতামাি সাচ্ছহব কর্খাচ্ছন বদর  

হইয়াচ্ছছ। কসখাচ্ছনই র্াই।”  

 

ঘচ্ছি র্াহা রকছ।ু রছ।  সমস্ত কের য়া িাজীব মহামায়াচ্ছক  ইয়া কসই 

ঝচ্ছিি মচ্ছধয বারহি হই । এমরন ঝি কর্ দাাঁিাচ্ছনা করিন-ঝচ্ছিি কবচ্ছগ 

কঙ্কি উরিয়া আরসয়া রছ।টা গুর ি মচ্ছতা গাচ্ছয় রবাঁরধচ্ছত  ারগ । মাথাি 

উপচ্ছি গাছ। ভারঙয়া পরিবাি ভচ্ছয় পথ ছ।ারিয়া উভচ্ছয় কখা া মাি রদয়া 

চর চ্ছত  ারগ । বায়ুি কবগ পশ্চাৎ হইচ্ছত আঘাত করি । কর্ন ঝচ্ছি 

ক াকা য় হইচ্ছত দুইটা মানুষচ্ছক রছ।ন্ন করিয়া প্র চ্ছয়ি রদচ্ছক উিাইয়া 

 ইয়া চর য়াচ্ছছ।। 

 

তৃতীয় পরিচ্ছেদ 

 

গল্পটা পািচ্ছকিা রনতান্ত অমর ক অথবা অচ্ছ ৌরকক মচ্ছন করিচ্ছবন না। 

র্খন সহমিণপ্রথা প্রচর ত রছ।  তখন এমন ঘটনা কদারচৎ মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ 

ঘরটচ্ছত শুনা রগয়াচ্ছছ।। 

 

মহামায়াি হাত পা বাাঁরধয়া তাহাচ্ছক রচতায় সমপৎণ করিয়া র্থাসমচ্ছয় 

অরগ্নপ্রচ্ছয়াগ কিা হইয়ারছ। । অরগ্নও ধরধর করিয়া ধরিয়া উরিয়াচ্ছছ।, এমন 

সমচ্ছয় প্রচণ্ড ঝি ও মুষ ধাচ্ছি বৃরি আিম্ভ হই । র্াহািা দাহ করিচ্ছত 

আরসয়ারছ।  তাহািা তািাতারি গোর্ারেরীি ঘচ্ছি আশ্রয়  ইয়া িাি রু  

করিয়া রদ । বরৃিচ্ছত রচতান  রনরবচ্ছত রব ে হই  না। ইরতমচ্ছধয 

মহামায়াি হাচ্ছতি বন্ধন ভস্ম হইয়া তাহাি হাতদুরট মুক্ত হইয়াচ্ছছ।। অসহয 

দাহর্ন্ত্রণায় একরটমারের কথা না করহয়া মহামায়া উরিয়া বরসয়া পাচ্ছয়ি 

বন্ধন খুর  । তাহাি পি, িাচ্ছন িাচ্ছন দগ্ধ বেখণ্ড গাচ্ছরের জিাইয়া 



 মহামায়া 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
0

 

উ েপ্রায় মহামায়া রচতা হইচ্ছত উরিয়া প্রথচ্ছম আপনাি ঘচ্ছি রেরিয়া 

আরস । গচৃ্ছহ ককহই রছ।  না, সকচ্ছ ই শ্মশাচ্ছন। প্রদীপ জ্বার য়া একখারন 

কাপি পরিয়া মহামায়া একবাি দপৎচ্ছণ মুখ কদরখ । দপৎণ ভররমচ্ছত 

আছ।ারিয়া কের য়া একবাি কী ভারব । তাহাি পি মুচ্ছখি উপি দীঘৎ 

কঘামটা টারনয়া অদরিবতৎী িাজীচ্ছবি বারি কগ । তাহাি পি কী ঘরট  

পািচ্ছকি অচ্ছগাচি নাই। 

 

মহামায়া এখন িাজীচ্ছবি ঘচ্ছি, রকন্তু  িাজীচ্ছবি জীবচ্ছন সুখ নাই। অরধক 

নচ্ছহ, উভচ্ছয়ি মচ্ছধয ককব  একখারন মারের কঘামটাি বযবধান। রকন্তু  কসই 

কঘামটাটুকু মৃতুযি নযায় রচিিায়ী, অথচ মৃতুযি অচ্ছপক্ষা র্ন্ত্রণাদায়ক। 

কািণ, বনিাচ্ছশয মৃতুযি রবচ্ছেদ-চ্ছবদনাচ্ছক কা ক্রচ্ছম অসাি করিয়া 

কেচ্ছ , রকন্তু  কসই কঘামটাি রবচ্ছেদটকুুি মচ্ছধয একরট জীবন্ত আশা 

প্ররতরদন প্ররত মুহরচ্ছতৎ পীরিত হইচ্ছতচ্ছছ।। 

 

এচ্ছক মহামায়াি রচিকা ই একটা রনস্ত্ নীিব ভাব আচ্ছছ।, তাহাচ্ছত এই 

কঘামটাি রভতিকাি রনস্ত্তা রিগুণ দু সহ কবাধ হয়। কস কর্ন একটা 

মৃতুযি মচ্ছধয আবতৃ হইয়া বাস করিচ্ছতচ্ছছ।। এই রনস্ত্ মৃতুয িাজীচ্ছবি 

জীবনচ্ছক আর েন করিয়া প্ররতরদন কর্ন রবশীণৎ করিচ্ছত  ারগ । িাজীব 

পরচ্ছবৎ কর্ মহামায়াচ্ছক জারনত তাহাচ্ছকও হািাই  এবং তাহাি কসই 

আশশশব সিুি স্মৃরতচ্ছক কর্ আপনাি সংসাচ্ছি প্ররতরষ্ঠত করিয়া িারখচ্ছব, 

এই কঘামটােন্ন মররতৎ রচিরদন পাচ্ছশ্বৎ থারকয়া নীিচ্ছব তাহাচ্ছতও বাধা রদচ্ছত 

 ারগ । িাজীব ভারবত, মানচু্ছষ মানুচ্ছষ স্বভাবতই র্চ্ছথি বযবধান আচ্ছছ। 

– রবচ্ছশষত মহামায়া পুিাণবরণৎত কচ্ছণৎি মচ্ছতা সহজ-কবচ-ধািী, কস 

আপনাি স্বভাচ্ছবি চারি রদচ্ছক একটা আবিণ  ইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াচ্ছছ। 

– তাহাি পি মাচ্ছঝ আবাি কর্ন আি-একবাি জন্মগ্রহণ করিয়া আবাি 
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আচ্ছিা একটা আবিণ  ইয়া আরসয়াচ্ছছ।। অহিহ পাচ্ছশ্বৎ থারকয়াও কস এত 

দরচ্ছি চর য়া রগয়াচ্ছছ। কর্, িাজীব কর্ন আি তাহাি নাগা  পায় না – ককব  

একটা মায়াগরণ্ডি বারহচ্ছি বরসয়া অতৃপ্ত তরৃষত হৃদচ্ছয় এই সরক্ষ্ম অথচ 

অট  িহসয কভদ করিবাি কচিা করিচ্ছতচ্ছছ। – নরের কর্মন প্ররতিাররের 

রনোহীন রনরনৎচ্ছমষ নত কনচ্ছরের অন্ধকাি রনশীরথনীচ্ছক কভদ করিবাি প্রয়াচ্ছস 

রনষ্ফচ্ছ  রনরশর্াপন কচ্ছি। 

 

এমরন করিয়া এই দুই সেীহীন একক প্রাণী কতকা  একরের র্াপন 

করি । 

 

একরদন বষৎাকাচ্ছ  শুকপ দশমীি িাচ্ছরের প্রথম কমঘ কারটয়া চাাঁদ কদখা 

রদ । রনস্পি কজযাৎোিাররের সপু্ত পৃরথবীি রশয়চ্ছি জারগয়া বরসয়া িরহ । 

কস িাচ্ছরের রনো তযাগ করিয়া িাজীবও আপনাি জানা ায় বরসয়া রছ। । 

গ্রীষ্মরকি বন হইচ্ছত একটা গন্ধ এবং রঝর ি শ্রান্তিব তাহাি ঘচ্ছি আরসয়া 

প্রচ্ছবশ করিচ্ছতরছ। । িাজীব কদরখচ্ছতরছ। , অন্ধকাি তরুচ্ছশ্রণীি প্রাচ্ছন্ত শান্ত 

সচ্ছিাবি একখারন মারজৎত রুপাি পাচ্ছতি মচ্ছতা ঝক্ঝ্ করিচ্ছতচ্ছছ।। মানুষ 

এিকম সময় স্পি একটা ককাচ্ছনা কথা ভাচ্ছব রক না ব া শক্ত। ককব  

তাহাি সমস্ত অন্ত কিণ একটা ককাচ্ছনা রদচ্ছক প্রবারহত হইচ্ছত থাচ্ছক – 

বচ্ছনি মচ্ছতা একটা গচ্ছন্ধাচ্ছ্বাস কদয়, িাররেরি মচ্ছতা একটা রঝর ধ্বরন কচ্ছি। 

িাজীব কী ভারব  জারন না রকন্তু  তাহাি মচ্ছন হই , আজ কর্ন সমস্ত পরবৎ 

রনয়ম ভারঙয়া রগয়াচ্ছছ।। আজ বষৎািাররের তাহাি কমঘাবিণ খুর য়া 

কের য়াচ্ছছ। এবং আরজকাি এই রনশীরথনীচ্ছক কসকাচ্ছ ি কসই মহামায়াি 

মচ্ছতা রনস্ত্ সিুি এবং সগুম্ভীি কদখাইচ্ছতচ্ছছ।। তাহাি সমস্ত অরস্ত্ 

কসই মহামায়াি রদচ্ছক একচ্ছর্াচ্ছগ ধারবত হই । 

 



 মহামায়া 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e1
2

 

স্বপ্নচার চ্ছতি মচ্ছতা উরিয়া িাজীব মহামায়াি শয়নমরিচ্ছি প্রচ্ছবশ করি । 

মহামায়া তখন ঘুমাইচ্ছতরছ। । 

 

িাজীব কাচ্ছছ। রগয়া দাাঁিাই  – মুখ নত করিয়া কদরখ -মহামায়াি মুচ্ছখি 

উপি কজযাৎো আরসয়া পরিয়াচ্ছছ।। রকন্তু , হায়, এ কী! কস রচিপরিরচত 

মুখ ককাথায়। রচতান রশখা তাহাি রনষ্ঠিু ক র হান িসনায় মহামায়াি 

বামগণ্ড হইচ্ছত রকয়দংশ কসৌির্ৎ এচ্ছকবাচ্ছি ক হন করিয়া  ইয়া আপনাি 

ক্ষুধাি রচহ্ন িারখয়া কগচ্ছছ।। 

 

কবাধ করি িাজীব চমরকয়া উরিয়ারছ। , কবাধ করি একটা অবযক্ত ধ্বরনও 

তাহাি মুখ রদয়া বারহি হইয়া থারকচ্ছব। মহামায়া চমরকয়া জারগয়া উরি ; 

কদরখ , সমু্মচ্ছখ িাজীব। তৎণাৎ কঘামটা টারনয়া শর্যা ছ।ারিয়া এচ্ছকবাচ্ছি 

উরিয়া দাাঁিাই । িাজীব বরুঝ  এইবাি বজ্র উদযত হইয়াচ্ছছ।। ভররমচ্ছত 

পরি ; পাচ্ছয় ধরিয়া করহ , “আমাচ্ছক ক্ষমা কচ্ছিা।”  

 

মহামায়া একরট উিিমারের না করিয়া, মুহরচ্ছতৎি জনয পশ্চাচ্ছত না রেরিয়া, 

ঘি হইচ্ছত বারহি হইয়া কগ । িাজীচ্ছবি ঘচ্ছি আি কস প্রচ্ছবশ করি  না। 

ককাথাও তাহাি আি সন্ধান পাওয়া কগ  না। কসই ক্ষমাহীন রচিরবদাচ্ছয়ি 

নীিব কক্রাধান  িাজীচ্ছবি সমস্ত ইহজীবচ্ছন একরট সদুীঘৎ দগ্ধরচহ্ন 

িারখয়া রদয়া কগ । 

 


