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১. ও বাসেড়ত সি ভূত আড়ে 

  

“আচ্ছা, ও বাচ ়িতে চি ভূে আতে মশাই?”  

  

নেহচেবাবু অবাি হতে়ি বলতলন, “ভূে! বাচ ়িে সতে আবাে ভূেও িাই নাচি আপনাে? 

আচ্ছা আবদাে গো মশাই! শস্তাে়ি বাচ ়িটা পাতচ্ছন, গসই গেে, োে সতে আবাে ভূে 

িাইতল পােব না মশাই। ভূে িাইতল অনয বাচ ়ি গদখ্ুন। ওই নতেন বচিে বাচ ়ি চিনুন, 

গমলা ভূে পাতবন।”  

  

সুবুচি চজভ গিতট বলল, “আতে চেিঃ চেিঃ, ভূে িাইব গিন? ওটা চি িাইবাে চজচনস? 

বলচেলাম চি পুেতনা বাচ ়ি গো, অতনি সমতে়ি পুেতনা বাচ ়িতেই োাঁো াাতিন চিনা।”  

  

নেহচেবাবু এ-িাাটা শুতনও চবতশষ খ্ুচশ হতলন না।  ম্ভীে হতে়ি বলতলন, “পুেতনা বাচ ়ি 

হতলই ভূে াািতব এমন গিানও িাা গনই। ভূে অে শস্তা নে়ি। ভূে েচদ াািে ো হতল 

আেও লাখ্দুতে়িি টািা গবচশ দে হাাঁিতে পােেুম। িপালটাই আমাে খ্াোপ। িলিাোে 

চবখ্যাে ভূেসন্ধানী ভূেনাা নন্দী মাত্র ে’মাস আত  এতস প্রস্তাব চদতে়িচেতলন, েচদ ভূতেে 

 যাোচি াাতি েতব চেন লক্ষ টািা চদতে োচজ আচে।’ বুঝতলন মশাই, ভূে াািতল এে 

শস্তাে়ি মাত্র এি লাখ্ টািাে়ি বাচ ়িটা আপচন গপতেন না।”  

  

সুবুচি ঘা ়ি গনত ়ি বলল, “বুতঝচে। ভূতেে দাম আতে গদখ্চে।”  

  

“ি ়িা দাম মশাই, ি ়িা দাম। অাি িপালটা খ্াোপ না হতল গদ ়িতশা বেতেে পুেতনা 

বাচ ়িতে এি-আধটা ভূে চি াািতে পােে না? চিন্তু বযাটাো গে গিাাাে়ি হাওে়িা হল গি 

জাতন! গবাম্বাইতে়িে চাওসচিিযাল গসাসাইচটে চিেু আ ়িিাচিও এতসচেল ভূতেে বাচ ়িে 

গখ্াাঁতজ। োোও ও-বাচ ়ি ভা ়িা চনতে়ি িতে়িিচদন চেল। ভূতেে  াতে়িে আাঁশচটও গদখ্তে 

পাে়িচন।”  
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সুবুচি হিাৎ বলল, “ভূতেে  াতে়ি চি আাঁশ াাতি নেহচেবাবু?”  

  

নেহচেবাবু উদাস হতে়ি বলতলন, “গি জাতন িী াাতি! আাঁশও াািতে পাতে, ব ়িব ়ি 

গলামও াািতে পাতে।”  

  

“নতেন বচিে বাচ ়িে িাা িী গেন বলচেতলন!”  

  

নেহচেবাবু  লাটা এিটু খ্াতটা িতে বলতলন, “ওে বাচ ়িতেও ভূেিুে চিেু গনই মশাই। 

সব িচিিাচে। ভূেনাা নন্দীতি ভচজতে়ি বাচ ়িটা গদ ়ি লাখ্ গবচশ দাতম  োল। োচত্রতবলা 

গমতজা গেতল গ াপালতি ভূে সাচজতে়ি পাচিতে়িচেল। গ াপাল সাদা িাাঁদে িাপা চদতে়ি 

খ্াচনি নািানাচি িতে এল উতিাতন। নাচি লাে়ি িাাটাাও বতলচেল। োইতেই 

ভূেনাাবাবু খ্ুব ইমতপ্রচ্ছ। খ্ুচশ হতে়ি বাচ ়িটা চিতন গিলতলন। েতব চেচন বযস্ত মানুষ, 

চবতশষ আতসন না। বাচ ়িটা পত ়িই াাতি।”  

  

সুবুচি এিটা স্বচস্তে শ্বাস গিতল বলল, “োি, বাচ ়িটাে়ি ভূে গনই গজতন ভােী চনচিন্ত 

হলাম। পুেতনা বাচ ়ি বতল এিটু খ্ুাঁেখ্ুেুচন চেল।”  

  

এিাাে়ি নেহচেবাবু এতিবাতেই খ্ুচশ হতলন না। এিটু গেন িতট উতিই বলতলন, “আপচন 

গো ভূে গনই বতল খ্ুচশ হতে়িই খ্ালাস। চিন্তু ভূে না াািাটা চি ভাল? েে চদন োতচ্ছ 

েেই ভূতেে িাচহদা বা ়িতে। িােচদতি এখ্ন ‘ভূে গনই’, ‘ভ বান গনই’ বতল এিটা 

হাওে়িা উতিতে। েেই হাওে়িাটা গজােদাে হতচ্ছ েেই গলাি ভূে গদখ্াে জনয হামতল 

প ়িতে। আে েেই হামতল প ়িতে েেই ভূতেো  া-োিা চদতচ্ছ। োতে লাভটা হতচ্ছ 

িাে?”  

  

সুবুচি এিটু হেবুচি হতে়ি বলল, “ো বতট!”  

  

“আপচন গো ‘ো বতট’  বতলই মুখ্ মুতে গিলতলন, চিন্তু আমাে ক্ষচেটা চবতবিনা 

িতেতেন? আমাে এ-েল্লাতট গসাে়িাতশা গদ ়িতশা বেতেে পুেতনা আেও পাাঁিখ্ানা বাচ ়ি 
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আতে। ভূে না াািতল গসগুতলাে দে উিতব? গনানাে়ি ধতেতে, ঝুেঝুে িতে িুনবাচল খ্তস 

প ়িতে। গদওে়িাল গিতট হাাঁ হতে়ি েক্ষতিে বাসা হতে়িতে, অশ্বা  াে উিতে, ওসব বাচ ়িে 

দামই বা িী? ওচদতি ভূেনাা নন্দী বতল গেতখ্তেন খ্াাঁচট ভূে াািতল চেচন প্রতেযিটা 

বাচ ়ি আ ়িাই চেন লাতখ্ চিতন গনতবন। চিন্তু িপালটাই এমন গে, িী বলব। মচে ওঝাতি 

চদতে়ি সবিটা বাচ ়ি েন্নেন্ন িতে খ্ুাঁচজতে়িচে। গস গমলা মন্ত্রটন্ত্র পত ়ি ভাল িতে গদতখ্ এতস 

বতলতে, আপনাে নচসবটাই খ্াোপ। িুতনা বাচ ়িতে ভূেটুে িুেু নাই। সব সািা গিাচি 

আতে। আচম গো আে নতেন বচি নই গে, গভজাল ভূে িাচলতে়ি গদব! আচম হলাম হচে 

মে়িোে প্রতপৌত্র। আমাতদে বংতশ গিউ িখ্নও দুতধ জল বা েসত াল্লাে়ি সুচজ গমশাে়িচন। 

গসই বংতশে গেতল হতে়ি চি আচম ভূতে গভজাল চদতে পাচে?”  

  

সুবুচি অেযন্ত বুচিমাতনে মতো মাাা গনত ়ি বলল, “ো গো বতটই।”  

  

“োই বলচেলাম মশাই, ভূে গনই বতল আপনাে গো আনন্দই হতচ্ছ, চিন্তু আমাে গো 

ো হতচ্ছ না। এতিই বতল িােও গপৌষ মাস, িােও সবিনাশ।”  

  

সুবুচি মাাা গনত ়ি সাে়ি চদতে়ি বলল, “ো বতলতেন!”।  

  

নেহচেবাবু িটমট িতে সুবুচিে চদতি গিতে়ি বলতলন, “ো হতল োন, চ তে়ি গনই-ভূতেে 

বাচ ়িতে সুতখ্ াািুন গ ।”  

  

সুবুচি এেক্ষণ ব ়ি অস্বচস্ত গবাধ িেচেল। ধমি গখ্তে়ি পাচলতে়ি বাাঁিল। সতে োে ভাতে 

িাচেিি। 

  

োস্তাে়ি এতস িাচেিি বলল, “মামা, ভূতেে গে এে দাম ো জানোম না গো!”  

  

“আচমই চি জানোম? োি বাবা, বাচ ়িটাে়ি ভূে গনই এটাই বাাঁতিাে়িা।”  
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িাচেিতিে বে়িস বেে পতনতো। গবশ িালাি-িেুে গেতল। বলল, “ভূে াািতলই ভাল 

হে চিন্তু মামা। ভূে গদখ্াে মজাও হে, আবাে ভূেনাাবাবুতি গবচশ দাতম গবতিও গদওে়িা 

গেে।”  

  

সুবুচি নেহচেবাবুে মতোই িটমট িতে িাচেিতিে চদতি গিতে়ি বলল, “গোেও ঘাত ়ি ভূে 

িাপল নাচি? ওসব িাা উচ্চােণও িেতে গনই।”  

  

সুবুচি চমচলটাচেতে িািচে িেে। িািচে িেতে িেতে গবশ চিেু টািা জতম চ তে়িচেল 

হাতে। চমচলটাচেতে খ্াইখ্েি লাত  না, গপাশািআশািও চবতশষ লাত  না, ইউচনিমি গো 

সেিােই গদে়ি। চদচদ ো ়িা োে চেনিুতল গিউ গনই বতল িাউতি টািাও পািাতে হে 

না। িতল সুবুচিে হাতে গবশ চিেু টািা জতম গ ল। চমচলটাচেতে চেটাে়িাে িচেতে়ি গদে়ি 

খ্ুব ো ়িাোচ ়ি। চেটাে়িাে হতে়ি সুবুচি ভাবল, এবাে চনজিতন গিাাাও আস্তানা গ ত ়ি 

গোটমতো এিটু গদািান িেতব আে এিা-এিা গবশ াািতব। এই নন্দপুতেে গখ্াাঁজ 

চমচলটাচেেই এিটা গলাি চদতে়িচেল। বতলচেল, “হাঁ চল গজলাে়ি ওেিম জাে়ি া আে 

পাতব না। জলবাে়িু গেমন ভাল, গেমনই  ােপালা আতে, নদী আতে। বযবসা িেতে িাও 

গো নন্দপুে হতচ্ছ সবতিতে়ি ভাল জাে়ি া। ব ়ি  ঞ্জ, গমলা গলািজতনে োোে়িাে। 

নন্দপুতেে বাজাতেে খ্ুব নাম।”  

  

ো নন্দপুে জাে়ি াটা খ্াোপ লাত চন সুবুচিে। বাস্তচবিই জাে়ি াটা িমৎিাে।  াাঁ বলতে 

ো গবাঝাে়ি োও নে়ি। আধা শহে, আধা গ্রাম। বযবসা-বাচণজয িেতে িাইতলও বাধা গনই। 

  

সুবুচিে চদচদ বসুমেীে শ্বশুেবাচ ়িও িাোিাচেই, ববাঁচিতে। ঘণ্টাটাতিে পা। চদচদ 

নন্দপুতেে নাম শুতন বলল, “ওখ্াতন এিটা ভাল ইস্কুল আতে শুতনচে। িাচেিিটাে গো 

এখ্াতন গলখ্াপ ়িা গেমন ভাল হতচ্ছ না। সাোচদন গখ্তল গব ়িাে়ি। ওতি বেং ওখ্াতনই 

গোে িাতে চনতে়ি োখ্। গোেও এিা লা তব না, আে ওে ওপতেও নজে োখ্তে পােচব।”  
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চদচদে পাাঁি গেতল, এি গমতে়ি। িাতজই িাচেিিতি গেত ়ি চদতে জামাইবাবুেও আপচতি  হল 

না। 

  

িতে়িিচদন হল মামা-ভাতে নন্দপুতে এতস বাজাতেে িাতে। এিটা ঘে ভা ়িা চনতে়ি আতে। 

বাচ ়িটাও গিনা হতে়ি গ ল। এখ্ন এিটু গমোমে িতে চনতলই হে়ি। গে-ঘেটাে়ি োো আতে 

গসখ্াতনই গদািান িো োতব। চিতসে গদািান ো অবশয এখ্নও চিি হে়ি চন। িাচেিতিে 

ইতচ্ছ, এিটা গেস্টুতেি বা চমচিে গদািান 

  

গখ্ালা গহাি, সুবুচিে ইতচ্ছ মতনাহাচে বা মুচদে গদািান। 

  

নন্দপুতেে নামিো চমচস্তচে হল হতেন চমচস্তচে। এি াতি সবাই গিতন। ব্ড  বযস্ত মানুষ। 

োতি ধোই মুশচিল। দু’চদন গঘাোঘুচেে পে চেনচদতনে চদন চবতিতল বাজাতেে গপেন 

চদতি হতেন চমচস্তচেে বাচ ়িতে োতি পাওে়িা গ ল। পািাতনা গিহাো, মস্ত গ াাঁি, মুতখ্ানা 

াম-ধো। সব শুতন-টুতন চজতেস িেল, “গিান বাচ ়িটা চিনতলন?”  

  

“ওই গে পািিপা ়িাে়ি নেহচেবাবুে বাচ ়ি।”  

  

শুতন চিচিি িতে এিটু হাসল হতেন, “গিনা হতে়ি গ তে?”  

  

“আতে।”  

  

“ভাল, ভাল।”  

  

ভাল, ভাল-টা এমনভাতব বলল গে, গমাতটই গসটা ভাল গশানাল না সুবুচিে িাতন। বলল, 

“গিন, গিানও গ ালমাল আতে নাচি?”  

  

“াািুন, বুঝতবন।”  

  

এিাাটাও েহতসয ভো। সুবুচি বলল, “এিটু গখ্ালসা িতেই বতল গিলুন না। আচম 

বাইতেে মানুষ, সব গজতন োখ্া ভাল।”  
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হতেন এিটা শ্বাস গিতল বলল, “জানতবন, জানতবন, োে জনয ো ়িা চিতসে? াািতেই 

গো এতসতেন, াািতে-াািতেই জানতে পােতবন।”  

  

সুবুচিে মতন এিটা চখ্ি ধতে গ ল। হতেন চমচস্তচে চি গিানও গুহয িাা জাতন? গস বলল, 

“বাচ ়িটা এিটু পুেতনা।”  

  

হতেন  লা িুলতিাতে-িুলতিাতে বলল, “পুেতনা বলতল চিেুই বলা হে়ি না। ওবাচ ়ি 

এতিবাতে ঝুেঝুতে। ো িে চনল?”  

  

“এি লাখ্।”  

  

“আপনাে অতনি টািা, না? টািা িুলতিাচচ্ছল বুচঝ?” সুবুচি শুিতনা মুতখ্ গোি চ তল 

বলল, “িতি গ চে নাচি?”  

  

“এখ্ন আে গসটা গজতন লাভ িী? চিতন গো গিতলইতেন।”  

  

“গে আতে।”  

  

হতেন চমচস্তচে বলল, “চিি আতে, িাল আচম গলািজন চনতে়ি োব। েতব বতলই োখ্চে 

মশাই, ওবাচ ়ি গমোমে িেতে গবশ খ্েি হতব আপনাে।”  

  

সুবুচি দতম চ তে়ি বলল, “ো িে প ়িতব?”  

  

“আত  গদচখ্, োেপে চহতসব।”  

  

নন্দপুতে এতস জাে়ি াটা গদতখ্ গবশ আনন্দ হতে়িচেল সুবুচিে। চিন্তু আনন্দটা এখ্ন ধীতে-

ধীতে িতম োতচ্ছ। এিটু উতে  হতচ্ছ। 
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পেচদন হতেন চমচস্তচে বাচ ়ি গমোমে িেতে গ তল এিটা চবপচতি  ঘটল। হতেতনে এি 

শা তেদ পাাঁিু গিাতণে ঘতেে িাটা গমতঝতে এিটা আল া িাঙ ়ি েুলতে গেতেই গমতঝ 

ধতস গস পাাঁি হাে  তেিে মতধয পত ়ি গ ল। হাাঁটু ভাঙল, মাজাে়ি গিাট। 

  

হতেন চমচস্তচে মাাা গনত ়ি বলল, “শুরুতেই এমন অলকু্ষতণ িাণ্ড মশাই, আচম এ-বাচ ়ি 

গমোমে িেতে পােব না। পাাঁিুই আমাে বল-ভেসা। গস বতস োওে়িাতে আমাে ভােী 

ক্ষচে হল। আে গোাঁ ়িাটাও গবািা। িেবাে চশচখ্তে়ি-পচ ়িতে়ি চদলাম, ওতে ওচদিপাতন 

োিাসতন, ো হতলই চবপদ। ো গোাঁ ়িা শুনল গস িাা? চিি োিাল, আে প ়িলও 

চবপতদ।”  

  

সুবুচি শুিতনা মুতখ্ বলল, “গিানচদতি োিাতনাে িাা বলতেন?”  

  

হতেন নেহচেবাবুে মতোই িটমট িতে োচিতে়ি বলল, “গস আচম বলতে পােব না 

মশাই, চনতজই বুঝতবন।”  

  

হতেন চমচস্তচে দলবল চনতে়ি িতল োওে়িাে পে সুবুচি মাাাে়ি হাে চদতে়ি বতস প ়িল, 

“এখ্ন িী হতব গে িাচেিি?”  

  

িাচেিি চবন্দুমাত্র না ঘাবত ়ি বলল, “গদতখ্া মামা, আচম বচল চি, গমোমতেে দেিাে 

গনই। এিটু ঝটপাট চদতে়ি িতলা দুতটা গিৌচি চিতন এতন এমচনই াািতে শুরু িচে। 

োেপে দুজতন চমতল েংটং িতে গনব’খ্ন ধীতেসুতে।”  

  

“বলচেস?” “বাচ ়িখ্ানা আমাে চদচবয পেন্দ হতে়ি গ তে। ইতচ্ছ িেতে আজ গাতিই 

াাচি।”  

  

ো বাচ ়িটা সুবুচিেও চিেু খ্াোপ লা তে না। পুেতনা আমতলে চত্রশ ইচম গমাটা গদওে়িাল, 

গপাক্ত  িন। চেনখ্ানা ঘে, এিখ্ানা দেদালান আতে। গপেতন এিটু বা ান, োতে অবশয 
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আ াোই গবচশ। সুবুচি আে িাচেিি বাচ ়িটা ঘুতেচিতে গদখ্ল। চেন নম্বে ঘেটা গভেে 

চদতি। গবশ ব ়ি ঘে, োেই গমতঝটা এি জাে়ি াে়ি বতস গ তে।  

  

“ওতে িাচেিি, বাচ ়িে গমতঝ গে গিাাঁপো হতে়ি গ তে গে! োে-চবতেতে আমাতদে চনতে়ি 

ধতস প ়িতব না গো!”  

  

“না মামা, না। এ-জাে়ি াটাে়ি গবাধ হে়ি গুপ্তধনটন আতে, োই িাাঁপা।”  

  

“গোে মাাা। “  

  

সুবুচি মুতখ্ ো  গদখ্াতলও মতন-মতন চিি িতে গিলল এখ্াতন াািাই েুচক্তেুক্ত। বাজাতে 

গে-ঘে ভা ়িা চনতে়িতে গসখ্াতন জাে়ি া ব ়ি িম, বাারুমও গনই। এখ্াতন াািতল গসচদতি 

সুচবতধ। 

  

পেচদন বাজাতে চ তে়ি োো দুতটা গিৌচি চিতন গিলল। োেপে চজচনসপত্র চনতে়ি এতস 

ঘেতদাে সাচজতে়ি গিলল। 
  

িাচেিি হিাৎ বলল, “আচ্ছা মামা, এিটা চজচনস লক্ষ িতেে?”  

  

“িী?”  

  

“এ-পা ়িাটা অন্ধতদে পা ়িা।”  

  

“বচলস িী?”  

  

“এিটু আত  সামতনে বাোন্দাে়ি চ তে়ি দাাঁচ ়িতে়ি চেলুম। গদখ্লুম সব গলাি গিাখ্ বুতজ 

হােত ়ি হােত ়ি হাাঁটতে। এমনিী এিটা চেিশাওলা পেিন্ত গিাখ্ বুতজ পি-পাঁি িতে হনি 

চদতে চদতে িতল গ ল।”  

  

“চিি গদতখ্চেস?”  
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“চবশ্বাস না হে়ি িতলা, েুচমও গদখ্তব।”  

  

বাইতে এতস সুবুচি গদখ্ল, িাাটা চিিই, োস্তা চদতে়ি োো োতচ্ছ গিউ গিাতখ্ গদতখ্ না, 

সবাই সামতনে চদতি হাে বাচ ়িতে়ি পা ঘষতট-ঘষতট হাাঁটতে। এিটা গলাি সাইতিতল িতে 

গ ল, োেও গিাখ্ গবাজা। 

  

সুবুচি গিে হেবুচি হতে়ি বলল, “এ িী বযাপাে গে? এখ্াতন এে অন্ধ মানুষ াাতি 

নাচি?”  

  

“োই গো গদখ্চে।”  

  

“এ গো ব ়ি ভতে়িে িাা হল গে িাচেিি। নন্দপুতেে এে গলাি অন্ধ গিন, োে এিটু 

গখ্াাঁজ চনতে হতচ্ছ। এখ্াতন চনিে়িই গিানও খ্াোপ গিাতখ্ে গোত ে প্রতিাপ আতে। গশতষ 

েচদ আমাতদেও এই দশা হে়ি? 

  

চিি এমন সমে়ি খ্যাাঁি িতে এিটা হাচসে শব্দ হল। সুবুচি  ান চদতি চিতে গদখ্ল, 

পাতশে বাচ ়িে বাোন্দাে়ি এিটা গলাি দাাঁচ ়িতে়ি োে চদতি গিতে়ি হাসতে। গলািটাে মাাাে়ি 

টাি, গমাটা গ াাঁি, গো া গিহাো। সুবুচিে গিাতখ্ গিাখ্ প ়িতেই বলল, “ভাে়িা চি নেুন 

এতল নাচি?”  

  

“গে আতে।”  

  

“নেুন গলাি গদখ্তলই গবাঝা োে়ি, এখ্নও নন্দপুতেে ঘাাঁেতঘাাঁে বুতঝ উিতে পাতোচন 

না?”  

  

“আতে না!”  

  

“বাচ ়িটা চিনতল বুচঝ?”  

  

“আতে হযাাঁ। আচ্ছা মশাই, এখ্াতন চি খ্ুব গিাতখ্ে গো  হে়ি?”  
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গলািটা ভ্রূ িুাঁিতি বলল, “গিাতখ্ে গো ? না গো?”  

  

“ো হতল এে অন্ধ গিাাা গাতি এল?”  

  

গলািটা গিে খ্যাাঁি িতে হাসল, “অন্ধ গি বলল? ওো গো সব গিাখ্ বুতজ হাাঁটতে।”  

  

“গিাখ্ বুতজ হাাঁটতে! গিন মশাই, গিাখ্ বুতজ হাাঁটতে গিন?”  

  

“বািঃ, আচম দাাঁচ ়িতে়ি আচে না?”  

  

সুবুচিে বুচি গুচলতে়ি গ ল, গস বলল, “আপচন দাাঁচ ়িতে়ি আতেন গো িী!”  

  

“নন্দপুতে নেুন এতসে, বুঝতে এিটু সমে়ি লা তব।” বতলই গলািটা গিে খ্যাাঁি িতে 

হাসল। হাচসটা গমাতটই ভাল গিিল না সুবুচিে িাতে। গস িাচেিতিে চদতি গিতে়ি বলল, 

“চিেু বুঝচেস?”  

  

“না মামা।”  

  

“আচমও না।”  

  

োে ঘণ্টাখ্াতনি পতেই পুতোটা না হতলও খ্াচনিটা বুঝল সুবুচি। বাজাতে আজ োে 

পতিটমাে হল। আে ষাাঁ ়ি ো ়িা িোে়ি পত ়ি চ তে়ি হাাঁটুতে গবশ গিাট হল। আে মামা-

ভাতে চমতল খ্াতব বতল গে দুতটা মাগুে মাে চিতনচেল ো চিতল গোাঁ গমতে চনতে়ি গ ল। 

িাচেিতিেও ব ়ি িম হল না। সুবুচি বাজাতে োওে়িাে পে গস ঝুল-ঝা ়িচন চদতে়ি ঘেতদাে 

পচেষ্কাে িেতে চ তে়ি গব-তখ্ে়িাতল এিচট গবালোে বাসাে়ি গখ্াাঁিা মােতেই গ াটা িাে-

পাাঁি গবালো গেত তমত  এতস োে িপাতল আে  াতল হল চদতে়ি গ ল। এিটা িুিুে 

এতস চনতে়ি গ ল এিপাচট িচট। আে িুিুেটাতি ো ়িা িেতে চ তে়ি োস্তাে়ি এিটা গিাখ্-

গবাজা গলাতিে সতে ধাক্কা গলত  চিেপটাং হতে হল।  
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হে়িোন আে ক্লান্ত হতে়ি সুবুচি েখ্ন বাজাে গাতি চিেল েখ্ন িাচেিি চবেস মুতখ্ 

বাোন্দাে়ি বতস আতে। ভাতেতি গদতখ্ সুবুচি বতল উিল, “আে বচলসচন, ষাাঁত ়ি এমন 

ো ়িা িতেচেল…”  

  

“োতখ্া গোমাে ষাাঁ ়ি, গবালোে হল গো খ্াওচন…”  

  

“গবালো গিাাাে়ি লাত ! ি ়িিত ়ি পাাঁিতশা বাইশ টািা িতল গ ল পতিট গাতি…”  

  

“আে আমাে িচট? োে িাা গি বলতব?”  

  

“দু-দুতটা মাগুে মাে চিতল চনতে়ি গ ল হাে গাতি জাচনস?”  

  

“আে আমাে গে মাাাে়ি গিাট!”  

  

মামা-ভাতে বাোন্দাে়ি পাশাপাচশ বতস েখ্ন এসব িাা বলচেল েখ্ন আবাে গসই খ্যাাঁি 

িতে হাচসে শব্দ! পাতশে বাচ ়িে বাোন্দাে়ি গসই গুাঁতিা, গটতিা, গো া গলািটা দাাঁচ ়িতে়ি 

ব ়ি ব ়ি দাাঁে গবে িতে হাসতে। বলল, “িী ভাে়িা, ব্ড  গে গবজাে গদখ্চে! বচল হলটা 

িী?”  

  

সুবুচি মচলন মুখ্ িতে বলল, “ব ়ি চবপদ োতচ্ছ দাদা।”  

  

গলািটা ভােী আহ্বাতদে হাচস গহতস বলল, “োতচ্ছ? বািঃ বািঃ! এবাে ো হতল গদখ্তল 

গো!”  

  

“িী গদখ্ব?”  

  

“চিেু বুঝতে পাতোচন?”  

  

“আতে না।”  
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“গহিঃ গহিঃ, ো হতল গো গোমাতি গবশ গবািাতসািাই বলতে হে়ি। জতলে মতো সহজ 

বযাপােটা বুঝতে পােতল না?”  

  

সুবুচি মাাা িুলতি বলল, “ষাাঁত ়িে ো ়িা গখ্তে়ি মাাাটা গভাাঁ হতে়ি গ তে। বুচিটা িাজ 

িেতে না।”  

  

“আতে বাবা, সাতধ চি আমাে এে নাম াি? শুধু এ-েল্লাট নে়ি, গ াটা পে না ঘুতে 

গদতখ্ এতসা, এ শমিাতি সবাই এি াতি গিতন চি না!”  

  

সুবুচি খ্ুব চবনতে়িে সতে বলল, “ো হতল আপচন এিজন গিউতিটা গলািই হতবন গবাধ 

হে়ি?”  

  

“ো বলতে পাতো। আজিাল দু পে়িসা গবশ গোজ ােও হতচ্ছ আমাে। গোজ ব ়ি গপানা 

মাে োন্না হে়ি আমাে বাচ ়িতে, ভাতেে পাতে চঘ না হতল আমাে িতলই না, োতে মাংস 

আে ক্ষীে এতিবাতে বাাঁধা। ো িী িতে এসব হে়ি, ো জাতনা?”  

  

সুবুচি মাাা গনত ়ি বলল, “আতে না।”  

  

“শুনতে িাও?”  

  

“গে আতে।” সুবুচি খ্ুব চবনতে়িে সতে বলল। 

  

গলািটা মুিচি গহতস বলল, “আচম হচচ্ছ চবখ্যাে অপে়িা গ াচবন্দ চবশ্বাস। সিাতলে চদতি 

আমাে মুতখ্ানা গদতখ্ে চি সবিনাশ! ধতো বাজাতে গবতোবাে মুতখ্ আমাে সতে গদখ্া হতে়ি 

গ ল। বযস, আে গদখ্তে হতব না। গসচদন হে়ি গোমাে পতিটমাে হতব, নে়িতো পিা মাে 

বা িানা গবগুন  চেতে়ি গদতব বযাপাচেো, নে়িতো ষাাঁত ়ি গুাঁচেতে়ি গদতব।”  

  

সুবুচি গিাখ্ গ াল-ত াল িতে বলল, “আতে, োই গো হতে়িতে।”  

  

িাচেিি বলল, “আে আমাে চিেু িম হতে়িতে?”  
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গ াচবন্দ চবশ্বাস গবশ অহঙ্কাতেে সতে বলল, “আতে ও গো চিেু নে়ি, ধতো আজ গোমাে 

এিটা গুরুেে মামলাে োে়ি গবতোতব, মামলাটাে ধতো, গোমাে চদতিই পাল্লা ভােী, 

চজেতবই চি চজেতব। গবতোবাে মুতখ্ আমাে সতে গদখ্া হতে়ি গ ল, বযস, মামলাে োে়ি 

ঘুতে োতবই চি োতব।”  

  

সুবুচি আেচঙ্কে হতে়ি বলল, “বতট?”  

  

“ যাোচি চদই ভাে়িা। আে গসইজনযই গো আজিাল আমাতি হাে়িাে িেতে গমলা দূে-

দূে গাতিও গলাি আতস। গমাটা চি চদতে়ি চনতে়ি োে়ি।”  

  

সুবুচি িযাবলািাতন্তে মতো বলল, “হাে়িাে িতে গিন?”  

  

“িেতব না? ধতো গোমাে িাউতি জব্দ িো দেিাে। আমাে িাতে এতস টািা গিতল 

গোমাে শত্রুে নাম-চিিানা চদতে়ি োও। পেচদন সিাতল চিি আচম োে বাচ ়িে সামতন 

চ তে়ি ঘাপচট গমতে াািব। গেই গবতোতব অমনই োে সামতন চ তে়ি হাচস-হাচস মুখ্ িতে 

দাাঁচ ়িতে়ি োব। আজ অবচধ এিটাও গিচলওে গনই। চিও বাচ ়িতে়ি চদতে়ি চে। গোটখ্াট 

িাজও আজিাল হাতে চনই না। এই গো োমবাবুে সতে অচবনাশবাবুে খ্ুব মনিষািচষ। 

োমবাবুে গেতল অবনী প্রচে বেে পেীক্ষাে়ি িাস্টি হে়ি। অচবনাশবাবু গসবাে অবনীে 

পেীক্ষাে িল গবতোবাে আত ে চদন এতস আমাতি হাে়িাে িোে জনয ঝুতলাঝুচল, গেন 

পেচদন সিাতল অবনীতি এিটু গদখ্া চদতে়ি আচস। ো আচম োচজ হইচন। ব ়ি গোট িাজ। 

েুাঁতিা গমতে হাে  ন্ধ িেতে আতে? অচবনাশ েখ্ন হাতে দু হাজাে টািা গুাঁতজ চদতে়ি 

বলতলন, ‘এ িাজটা না িেতল আচম আত্মহেযা িেব।’ ো িী আে িো। গ লুম। অবনী 

ইস্কুতল োওে়িাে মুতখ্ চ তে়ি োে সামতন দাাঁচ ়িতে়ি বললুম, ‘িী, গেজাল্ট জানতে োচ্ছ? 

ভাল, ভাল’ । “  

  

সুবুচি গিাখ্ গ াল িতে বলল, “োেপে িী হল?”  
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“বলতল চবশ্বাস হতব না ভাে়িা, গে গেতল অতঙ্ক এিতশাতে এিতশা ো ়িা পাে়ি না, গসই 

গেতল অতঙ্ক গপল আট, ইংতেচজতে এিুশ, ভূত াতল এ াতো, আে বাংলাে়ি পাঁচিশ।”  

  

“বতলন িী?”  

  

“িী বলব ভাে়িা, চনতজে এতলম গদতখ্ আচম চনতজই োজ্জব!”  

  

“আপচন গো দাদা, সাঙ্ঘাচেি গলাি!”  

  

গ াচবন্দ চবশ্বাস হিাৎ মুতখ্ানা  ম্ভীে িতে বলল, “সাঙ্ঘাচেি বতট, েতব আমাে জীবনটা 

ভােী দুিঃতখ্ে। গসই গেতলতবলা গাতি সবাই অপে়িা-অপে়িা বতল গপেতন লা ে, গিউ 

চমশতে িাইে না! আমাে গিানও বনু্ধও চেল না। োেপে ব ়ি হলাম, িুাঁিুত ়িা আদালতে 

িািচেও গপলুম, চিন্তু িপাতলে গদাতষ সবাই গটে গপতে়ি গ ল গে আচম অপে়িা। গলাতি 

গঘন্নাতটন্নাও িেে। োেপে ধীতে ধীতে অপে়িাে িদে হতে লা ল। পে়িসািচ ়ি গপতে শুরু 

িেলুম। োেপে িািচে গেত ়ি এখ্ন চদচবয আচে। মুখ্ গদখ্াতলই পে়িসা।”  

  

সুবুচি অবাি হতে়ি বতল, “েে শুনচে েে অবাি হচচ্ছ। এেিমও হে়ি নাচি?”  

  

“হে়ি না? এই গো আজই সিাতল আমাে মুখ্ গদতখ্ গোমাে গিমন গহনোটা হল বতলা। 

গবচশ িাা িী। বধিমান ি ি লাইতন গবলমুচ ়ি বতল এিটা গস্টশন আতে। নামটা চনতে়িে চি 

চবপচতি  এিটা হতবই। ও-লাইতনে গলাতিো নামটা উচ্চােণও িতে না। বতল মাতঝে গ্রাম। 

এমনিী হাও ়িাে চটচিটবাবুো অবচধ।”  

  

“আতে, আচম এচদিিাে গলাি নই, োই ও-জাে়ি াে নাম শুচনচন। েতব আপনাে ওপে 

ভােী শ্রিা হতচ্ছ।”  

  

“হতেই হতব। সাো পে নাে গলাি আমাতি ভে়ি খ্াে়ি। এই গে আমাে বাচ ়িে সামতন 

চদতে়ি োো োে়ি োো গিাখ্ বুতজ োে়ি গিন এবাে বুঝতল গো?”  

  

http://www.bengaliebook.com/


শীড়ষেন্দু মুড় াপাধ্যায়  । পাতালঘি ।  অদু্ভতুড়ে সিসিজ 

 16 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

“আতে খ্ুব বুতঝচে, জতলে মতো পচেষ্কাে।”  

  

“েতব িী জাতননা ভাে়িা, আমাে এতলম গবলা বাতোটা অবচধ। োেপে আে আমাে অপে়িা 

ভাবটা াাতি না। আবাে গভাে গাতি শুরু হে়ি। োমাম চদন অপে়িা ভাবটা াািতল আেও 

গমলা গোজ াে িেতে পােেুম।”  

  

সুবুচি খ্ুবই শ্রিাে সতে বলল, “আপনাে ওপে ভােী ভচক্ত হতচ্ছ আমাে।”  

  

“হতব না? হওে়িােই িাা চিনা, ভচক্ত বতলা, ভে়ি বতলা, ো গহাি এিটা চিেু হতলই হল। 

গমাদ্দা িাা, েুচ্ছ-োচচ্ছলয িো িলতব না। সিালতবলাটাে়ি এই বাোন্দাে়ি এতস গিন 

দাাঁচ ়িতে়ি াাচি জাতনা? এটা হল আমাে গনট প্রযািচটস। গলাতিো আমাতি চিিমতো 

মানয ণয িেতে চিনা, েতাি খ্াচেে গদখ্াতচ্ছ চিনা ো লক্ষ িো। েতব আজিাল 

অতনতিই এ োস্তা গেত ়ি খ্ালধাে বা বটেলা চদতে়ি ঘুতে বাজাতে োে়ি। চদনচদন এ োস্তাে়ি 

গলাি-িলািল িতম আসতে। ো গসটাও ভাল লক্ষণ। আমাে নাম াি আেও বা ়িতে, িী 

বতলা?”  

  

সুবুচি খ্ুবই  দ দ হতে়ি বলল, “ো গো বতটই!”  

  

গলািটা খ্যাাঁি িতে গহতস বলল, “দেিাে হতল গবাতলা ভাে়িা, েুচম আমাে িাতেে গলাি, 

িম পে়িসাে়ি িাজ উিাে িতে গদব। গবলা বাতোটা বাতজ, আমাে িান-খ্াওে়িাে সমে়ি 

হল। আজ আবাে ইচলশ মাে হতে়িতে চিনা।  লদা চিংচ ়িও আতে। োই ো হতল?”  

  

“আতে আসুন। আলাপ িতে ব ়ি ভাল লা ল।”  

  

গ াচবন্দ চবশ্বাস গভেতে েুতি দেজা বন্ধ িোে পে িাচেিি বলল, “এ গো সাঙ্ঘাচেি 

গলাি মামা! এে পাতশ াািা চি চিি হতব? েুচম বাচ ়ি গবতি দাও।”  

  

সুবুচি িরুণ মুতখ্ বলল, “আচম আহাম্মি বতল চিতনচে। োো জাতন োো এ বাচ ়ি চি 

িচিনিাতলও চিনতব?”  
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“ো হতল িী হতব?”  

  

“সিাতলে চদিটাে়ি সাবধান াািতে হতব। ওতে, সব চজচনতসেই ভাল আে মন্দ দুতটা 

চদি আতে। মাতেে গেমন িাাঁটা গবতে গখ্তে হে়ি, এও গেমনই। গ াচবন্দ চবশ্বাতসে মুতখ্ানা 

গবলা বাতোটাে আত  না গদখ্তলই হল।”  

  

“সিালতবলাে়ি আমাতি ইস্কুতল গেতে হতব। গোমাতিও বাজােহাট িেতে হতব।”  

  

“আমোও গিাখ্ বুতজ গবতোব।”  

  

“পােব?”  

  

“অভযাস িেতল সব পাো োে়ি।”  

  

িাচেিি হিাৎ বলল, “আচ্ছা মামা, পুেতনা বাচ ়িতে গো অতনি। সমে়ি গুপ্তধন াাতি, োই 

না?”  

  

“ো াাতি হে়িতো।”  

  

“এ-বাচ ়িতেও েচদ াাতি?”  

  

“দুে পা লা।” বতল সুবুচি খ্ুব হাসল। 

২. নন্দপুড়িি সব যাত তাসিে ি 

নন্দপুতেে চবখ্যাে োচিিি হল চেজপদ ভটিাে়ি। গহন চবষে়ি গনই ো চনতে়ি গস েিি জুত ়ি 

চদতে না পাতে। সিালতবলাে়ি হে়িতো অম্বুজবাবুে সতে ভ বান চনতে়ি েিি বাচধতে়ি প্রমাণ 

িতেই ো ়িল গে, ভ বান ট বান বতল চিেু গনই। োো ভ বান মাতন োো  াধা। 
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চবতিতল আবাে গবযামতিশবাবুে সতে েতিি বতস চ তে়ি প্রমাণ িতে চদল, ভ বান না 

গাতিই পাতেন না। োো বতল ভ বান গনই োো মিিট। এই গো গসচদন ভূত াল-সাে 

নবীনবাবুতি বাজাতেে োস্তাে়ি পাি ়িাও িতে বলল, “মশাই, আপচন নাচি ক্লাতস 

গশখ্াতচ্ছন গে, আিাতশে েং নীল?”  

  

নবীনবাবু  ম্ভীে হতে়ি বলতলন, “ো নীল হতল নীলতি আে িী বলা োতব?”  

  

চেজপদ গিাখ্ পাচিতে়ি বলল, “নীলটা গো ভ্রম। আসতল আিাশ গঘাে িাতলা।”  

  

নবীনবাবু গেত  চ তে়ি বলতলন, “িাতলা বলতলই হল?” বযস, েুমুল েিি গবতধ গ ল। 

গস এমন েিি, গে নবীনমাস্টাতেে স্কুল িামাই। দাবা ়ি চবশু গঘাষতি দাবাে িাল চনতে়ি 

েতিি হাচেতে়ি চদতে়ি এল এই গো গসচদন। 

  

চেজপদে েতিিে এমনই গনশা গে গিনা গলাি না গপতল অতিনা গলাতিে সতেই এটা-

ওটা-তসটা চনতে়ি েিি বাচধতে়ি বতস। েতিি চেজপদে প্রচেভা গদতখ্ ইদানীং োতি গলাি 

এিটু এচ ়িতে়িই িতল। হেিালীবাবু বা ান পচেষ্কাে িেচেতলন, চেজপদ চ তে়ি োাঁতি 

বলল, “আচ্ছা, বলুন গো মশাই, গিান আহাম্মতি বতল গে সূেি পুব চদতি ওতি, আে 

পচিতম অস্ত োে়ি?”  

  

হেিালীবাবু ভে়ি গখ্তে়ি বলতলন, “বতল নাচি? খ্ুব অনযাে়ি িাা। বলাটা গমাতটই উচিে 

নে়ি।”  

  

সতে-সতে চেপদ িাাটাে গমা ়ি ঘুচেতে়ি চনতে়ি বলল, “আহা, বলতব নাই বা গিন, বলুন 

গো! বলতল ভুলটা হতচ্ছ গিাাাে়ি?”  

  

হেিালীবাবু সতে সতে সাে়ি চদতে়ি বলতলন, “না, ভুল গো হতচ্ছ। সচেযই গো, ভুল গিন 

হতব?”  
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েতিিে আশা গনই গদতখ্ চেজপদ িটমট িতে হেিালীবাবুে চদতি োচিতে়ি বলল, 

“আপচন আমাে সতে এিমে হতচ্ছন গিন?”  

  

হেিালীবাবু সতে-সতে বলতলন, “না, এিমে হওে়িাটা গমাতটই িাতজে িাা নে়ি।”  

  

নন্দপুতেে গলাতিো গবচশেভা ই আজিাল েতিিে ভতে়ি চেজপদে সতে এিমে হতে়ি 

োে়ি। িতল চেজপদে মতন সুখ্ গনই।  াাঁতে়ি নেুন গলািও চবতশষ এিটা পাওে়িা োে়ি না। 

গস শুতনতে িলিাোে চবখ্যাে ভূে-চবতশষে ভূেনাা নন্দী নন্দপুতে নতেন বচিে এিটা 

ভুেুত ়ি বাচ ়ি চিতনতেন। মাতঝ-মাতঝ এতস াাতিন এবং ভূে চনতে়ি  তবষণা িতেন। শুতন 

ইস্তি চেজপদ প্রাে়িই বাচ ়িটাে়ি এতস ভূেনাা নন্দীে না াল পাওে়িাে গিিা িতে। 

ভূেনাাতি গপতল োাঁে সতে ভূে চনতে়ি এিটা গঘাে েিি বাচধতে়ি গোলাে ইতচ্ছ আতে 

োে। 

  

আজও অভযাসবতশ চবতিতলে চদতি চেজপদ হাাঁটতে-হাাঁটতে ভূেনাা নন্দীে নেুন গিনা 

পুেতনা বাচ ়িটাে়ি হানা চদল। পচিমপা ়িাে়ি খ্ুব চনজিন জাে়ি াে়ি মস্ত বাাঁশঝাত ়িে গপেতন 

ভূেনাতাে বাচ ়ি। ঝুেঝুতে পুেতনা। গপেতন এিটা মজা পুিুে। চদতনে গবলাতেই 

এলািাটা গেন েমেম িতে। দুতটা মস্ত বাাঁশঝাত ়িে গভেে চদতে়ি এিটা শুচ ়িপা গ তে। 

গসই পাটাও আ াোে়ি ভো। চেজপদ পাটা গপচেতে়ি বাচ ়িে গিৌহচদ্দতে েুতি এিটু  লা 

েুতল বলল, “ভূেনাাবাবু আতেন চি? ভূেনাাবাবু!”  

  

সা ়িা পাওে়িা গ ল না। চেজপদ হোশ হতে়ি চিেতে োচচ্ছল, হিাৎ োতি িমতি চদতে়ি 

বাচ ়িে গদওে়িাতলে আ ়িাল গাতি এিটা মুশতিামতো ো ী গিহাোে গলাি গবচেতে়ি এতস 

 ম্ভীে  লাে়ি বলল, “িাতি খ্ুাঁজতেন?”  

  

খ্ুচশ হতে়ি চেজপদ বলল, “নমস্কাে। আপচন চি ভূেনাাবাবু?”  

  

গলািটা োে চদতি চেে গিাতখ্ গিতে়ি বলল, “না। এবাচ ়িটা িাে?”  
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“গিন, ভূেনাাবাবুে! চেচন নতেন বচিে িাে গাতি বাচ ়িটা চিতনতেন।”  

  

“অ। ো হতল অতঘাে গসতনে বাচ ়িটা গিাাাে়ি?” চেজপদ এিটু অবাি হতে়ি বলল, 

“অতঘাে গসন? না মশাই, ও নাতম িাউতি চিচন না। অতঘাে িক্রবেিী আতেন এিজন। 

বামুনপা ়িাে়ি। আে অতঘাে সামন্ত াাতিন িালীবাচ ়িে গপেতন। আপনাে ভুল হতচ্ছ।”  

  

গলািটা মাাা গনত ়ি বলল, “ভুল হতচ্ছ না। এ-জাে়ি াটা েচদ নন্দপুে হতে়ি াাতি, ো হতল 

এখ্াতনই অতঘাে গসতনে বাচ ়ি।”  

  

সামানয এিটু েতিিে  ন্ধ গপতে়ি চেজপদ হাসল, “নন্দপুে হতলই গসখ্াতন অতঘাে গসন 

বতল গিউ াািতব এমন িাা গনই। আে নন্দপুতেে িাা বলতেন? সাো পচিমবে খ্ুাঁজতল 

না গহাি পাঁচিশ চত্রশটা নন্দপুে পাতবন। উতি েপ্রতদশ, চবহাে, হচেে়িানাতেও গমলা নন্দপুে 

আতে। আপচন চি বলতে িান সব নন্দপুতেই এিজন িতে অতঘাে গসন আতেন? ো বতল 

আচম বলচে না গে অতঘাে গসন বতল গিউ গনই। খ্ুাঁজতল হে়িতো গবশ িতে়িিতশা অতঘাে 

গসন পাওে়িা োতব। চিন্তু ো বতল োাঁো গে নন্দপুতেই াািতবন এমন গিানও িাা আতে 

চি?”  

  

গলািটা ব্ড ই গবেচসি। েতিি নামাে এমন এিটা সুতো  গপতে়িও নামল না। গেমনই 

গমাটা আে  ম্ভীে  লাে়ি বলল, “অতঘাে গসনতি নে়ি, আচম োাঁে বাচ ়িটা খ্ুাঁজচে। অতঘাে 

গসন বহিাল আত ই মাো গ তেন।”  

  

“অ। চিন্তু অতঘাে গসতনে বাচ ়ি খ্ুাঁজতে আপচন েচদ ভূেনাাবাবুে বাচ ়িতে গঘাোঘুচে 

িতেন ো হতল গো লাভ গনই। অতঘাে গসতনে বাচ ়ি খ্ুাঁজতে হতল অতঘাে গসতনে বাচ ়িতেই 

গেতে হতব। োই বলচেলাম, আপচন ভুল জাে়ি াে়ি এতসতেন। এই নন্দপুতে অতঘাে গসন 

বতল গিউ াাতিন না। অনয নন্দপুতে খ্ুাঁতজ গদখ্তে পাতেন।”  

  

গলািটা হিাৎ এচ তে়ি এতস হাে বাচ ়িতে়ি চেজপদে জামাটা বুতিে িাতে খ্ামতি ধতে 

এিখ্ানা োম ঝাাঁিুচন চদতে়ি বলল, “এখ্াতনই অতঘাে গসতনে বাচ ়ি, বুঝচল?”  
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ঝাাঁিুচনে গিাতট চেজপদে মাাাে গভেেটা োলত াল পাচিতে়ি গ ল, ঘা ়িটাও উিল মট 

িতে। গস দু’বাে গিাাঁি-তিাাঁি শব্দ িতে বতল উিল, “গে আতে।”  

  

“বাচ ়িটা গিাাাে়ি?” চেজপদে বাতঘে াাবাে়ি ইাঁদুতেে মতো অবো। বলল, “আতে, 

এখ্াতনই গিাাাও হতব।”  

  

গলািটা চেজপদতি আে-এিটা ঝাাঁিুচন চদতে়ি গেত ়ি চদতেই গস টাল সামলাতে না গপতে 

পত ়ি গ ল। 

  

গলািটা েক্ত-জলিো গিাতখ্ গিতে়ি জলদ ম্ভীে স্বতে বলল, “বাচ ়ি ো।”  

  

পত ়ি গাতিই চেজপদ খ্ুব চবনতে়িে সতে বলল, “গে আতে।” োেপে গিানওেিতম উতি 

এি গদৌত ়ি বাাঁশবন গপচেতে়ি োস্তাে়ি এতস প ়িল। জাে়ি াটা ভােী চনজিন, হাাঁি াি িেতলও 

গিউ শুনতে পাতব না। চেজপদ চপেু চিতে এিবাে গদতখ্ চনতে়ি প্রাে়ি েুটতে-েুটতে গমাত ়িে 

মাাাে়ি বটতিিে মতনাহাচে গদািানটাে়ি এতস হাচজে হল।  

  

বটতিি োে বনু্ধ মানুষ। চক্রতিতটে ভক্ত।  েিালই বটতিিতি সবিসমতক্ষ চক্রতিট ভাল 

না িুটবল ভাল োই চনতে়ি েতিি হাচেতে়ি চদতে়িতে। বটতিি োই চেজপদতি গদতখ্  ম্ভীে 

হতে়ি বলল, “িী িাই?”  

  

চেজপদ হাাঁিাতে-হাাঁিাতে বলল, “এিটুে জনয প্রাতণ গবাঁতি গ চে গে ভাই!”  

  

চবেস মুতখ্ বটতিি বলল, “সাতপে মুতখ্ পত ়িচেচল বুচঝ? ো পােল না িুতি চদতে? 

িুলাোে আে িাতি বতল!”  

  

“না গে ভাই, সাপ নে়ি, খ্ুতন  ািাে। ভূেনাা নন্দীে গখ্াাঁতজ, োাঁে ভুেুত ়ি বাচ ়িটাে়ি 

চ তে়িচেলুম। গসখ্াতনই ঘাপচট গমতে চেল। 

  

গেতেই িাি িতে ধেল। গমতেই গিলে, গিানওক্রতম হাে োচ ়িতে়ি পাচলতে়ি এতসচে।”  
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বটতিি চনোশ হতে়ি বলল, “অপদাাি! অপদাাি! এসব গলাতিে মুতখ্ িুনিাচল চদতে 

হে়ি।”  

  

চেজপদ গেত  চ তে়ি বলল, “িাে মুতখ্ িুনিাচল গদওে়িাে িাা বলচেস?”  

  

বটতিি বলল, “গোে মুতখ্ নে়ি গে, গোে মুতখ্ নে়ি।  ািােটাে িাাই বলচে। গস গিমন 

 ািাে, োে হাে িসতি গলাতি পাচলতে়ি োে়ি?”  

  

চেজপদ অবাি হতে়ি বলল, “োে মাতন? আচম খ্ুন হতল বুচঝ ভাল চেল?”  

  

বটতিি ো ়িাোচ ়ি সামতল চনতে়ি এিটু গমালাতে়িম  লাে়ি বলল, “গস-িাা হতচ্ছ না। 

বলচেলাম চি, আত িাে মতো খ্াাঁচট চজচনস আজিাল আে পাওে়িাই োে়ি না। েখ্নিাে 

 ািােো খ্াাঁচট চঘ-দুধ গখ্ে, আস্ত পাাঁিা, আস্ত িাাঁিাল এি-এিবাতে উচ ়িতে়ি চদে। 

ক্ষমোও চেল গেমনই, মাচেচটও  তল গেতে পােে না োতদে পাল্লাে়ি প ়িতল। আে 

আজিালিাে  ািােতদে গিহাো গদতখ্চেস? গো া-দুবলা, উতপাচস গিহাো, না আতে 

গজাে, না আতে গোখ্। এই গো  ে মাতস বরুণ িাচিে বাচ ়িতে  ািাচে িেতে এতস 

 ািােতদে িী গহনো!  াাঁতে়িে গলাি চমতল এমন মাে মােতল গে, সব ভাঁতে়ি   ়িা চ ়ি 

চদতে়ি হাতেপাতে়ি ধেতে লা ল।”  

  

চেজপদ বুি িুচলতে়ি বলল, “আমাে  ািােটা গমাতটই গেমন নে়ি। ে’ িুতটে ওপতে 

লম্বা, খ্াম্বাজ গিহাো। ইে়িা িও ়িা িাাঁধ, মুগুতেে মতো হাে, েক্তবণি গিাখ্।”  

  

এিটু উৎসাচহে হতে়ি বটতিি বলল, “বতট! ো গোে সব গিত ়িিুত ়ি চনল বুচঝ?”  

  

চেজপদ মাাা গনত ়ি বলল, “গসসব নে়ি। গলািটা অতঘাে গসন নাতম িাে এিটা বাচ ়ি 

খ্ুাঁজচেল। ো গসই অতঘাে গসনতি চনতে়িই দু-িােতট িাা হতে়িতে চি হে়িচন, অমনই গেত ়ি 

এতস এমন ঝাাঁিুচন চদতে লা ল গে, প্রাণ োে়ি আে চি!”  
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বটতিে গিাখ্ দুখ্ানা িিিি িতে উিল, “আহা, এসব গেজস্বী মানুতষে অভাতবই না 

গদশটা োেখ্াতে োতচ্ছ! এমন গলাতিে পাতে়িে ধুতলা চনতে হে়ি।”  

  

গেজচস্বো আে মােিুট্টা ভাব গে এি নে়ি, বীেত্ব আে গুণ্ডাচমতে গে েিাে আতে, এইতট 

চনতে়ি চেজপদ এিটা েিি বাধাতে পােে। সুতো ও চেল। চিন্তু গি জাতন গিন, োে 

েতিিে ইতচ্ছটাই িুতটা গবলুতনে মতো িুপতস গ তে। 

  

চেজপদ শুধু খ্াপ্পা হতে়ি বলল, “ওেিম এিটা জঘনয, খ্ুচনে়িা, গুণ্ডা, গেচেে়িা, অভ্র  গলাি 

চিনা গেজস্বী! োে আবাে পাতে়িে ধুতলাও চনতে ইতচ্ছ িেতে গোে?”  

  

বটতিি হাচস-হাচস মুখ্ িতে বলল, “গোে িাা শুতন মতন হতচ্ছ গলািটা িচি অবোেও 

হতে পাতে। আমাতদে দুিঃখ্-িি গঘািাতে এতসতে। চিন্তু এই অতঘাে গসন গলািটা গি?”  

  

চেজপদ এিটু িাণ্ডা হতে়ি বলল, “গসইতটই গো বলতে চ তে়িচেলাম গে, নন্দপুতে অতঘাে 

গসন বতল গিউ গনই। নন্দপুে হতলই গে গসখ্াতন অতঘাে গসন াািতবন, এমন িাাও 

গনই। ো ো ়িা নন্দপুে নাতম অতনি  াাঁ আতে, অতঘাে গসনও খ্ুাঁজতল চবস্তে পাওে়িা োতব। 

িাাে চপতি িাা আে চি। চিন্তু গবেচসি গলািটা এমন গেত ়ি এল!”  

  

বটতিি এিটু চিচন্তে মুখ্ িতে বলল, “অতঘাে গসন বতল গিউ এখ্াতন গনই চিিই, চিন্তু 

নামটা গিনা-তিনা গিিতে।”  

  

চেজপদ চবেক্ত হতে়ি বলল, “েুই চিনচব িী িতে? অতঘাে গসন নাচি অতনি আত ই মাো 

গ তেন।”  

  

বটতিি চিচন্তে মুতখ্ই বলল, “গসটাই স্বাভাচবি। নামটা গেন আচম গিানও পুাঁচাপতত্র 

গপতে়িচে, বা গিানও পুেতনা গলাতিে মুতখ্ শুতনচে। এখ্ন চিি মতন িেতে পােচে না। 

মতন হে়ি, অতঘাে গসন এিসমতে়ি গবশ চবখ্যাে গলাি চেতলন। এবযাপাতে চমচতি েজযািা 

চিেু জানতে পাতেন।”  

  

http://www.bengaliebook.com/


শীড়ষেন্দু মুড় াপাধ্যায়  । পাতালঘি ।  অদু্ভতুড়ে সিসিজ 

 24 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চেজপদ উততি চজে হতে়ি বলল, “চিন্তু  ািােটাে বযাপাতে িী। িো োে়ি?”  

  

“প্রাম িাা, গলািটা  ািাে চিনা আমো জাচন না। চেেীে়ি িাা, খ্ুচনও বলা োতচ্ছ না, 

িােণ গোতি গলািটা খ্ুন িতেচন। চেন নম্বে হল, গলািটাতি এখ্ন ভূেনাা নন্দীে 

বাচ ়িতে পাওে়িা োতবই এমন িাা বলা োতচ্ছ না। বুচিমান হতল এেক্ষতণ োে সতে 

প ়িাে িাা। িাে নম্বে হল, গলািটাে গেমন চবোট গিহাো আে  াতে়িে গজাে বলচেস 

োতে আমো দুজন চ তে়ি সুচবতধ িেতে পােব না। গলািলশিে গ তি চনতে়ি গেতে হতব। 

গসটা 

  

সমে়িসাতপক্ষ বযাপাে।  াাঁতে়ি আজ গলািজন চবতশষ গনই, িােণ। গবচশেভা ই গ তে 

ি ়িি াঙাে গমলাে়ি। ে নম্বে িাা হল”  

  

“ভুল হতচ্ছ। এটা পাাঁি নম্বে হতব।”  

  

“ো পাাঁি নম্বেই সই। পাাঁি নম্বে িাা হতচ্ছ, অতঘাে গসন সম্পতিি চিেু োয সংগ্রহ িো 

গ তল গলািটাতি গজো িোে সুচবতধ হতব।”  

  

“েুই এিটা িাপুরুষ।”  

  

“োও বলতে পাচেস, েতব িাপুরুষ হতলও আচম বুচিমান। এখ্ন িল গো।”  

  

বটতিি গদািান বন্ধ িতে চেজপদতি চনতে়ি গবচেতে়ি প ়িল। 
  

সমাজ চমচতি ে পুেতনা আমতলে গলাি সতন্দহ গনই। বে়িস এই সাোনব্বই পুতে আটানব্বই 

িলতে। এখ্নও গবশ শক্তসমাি আতেন। নন্দপুতেে িাে়িেপা ়িাে়ি চনতজে বাোন্দাে়ি বতস 

সতন্ধতবলাে়ি চেচন গ লাতস গ াাঁি  ুচবতে়ি দুধ খ্াচচ্ছতলন। এিটু আত ই সাে়িংভ্রমতণ 

গবচেতে়ি মাইল চেতনি গহাঁতট এতসতেন। 
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বটতিি আে চেজপদতি গদতখ্ এি  াল গহতস বলতলন, “গ াাঁি  ুচবতে়ি দুধ গখ্তল দুতধে 

স্বাদ গবত ়ি োে়ি, জাতনা?”  

  

অনয সমে়ি হতল চেজপদ গ াাঁতি বাে়িুবাচহে জীবাণুে প্রসে েুলে এবং গ াাঁি  ুচবতে়ি দুধ 

খ্াওে়িা গে খ্ুব খ্াোপ অভযাস, োও প্রমাণ িতে ো ়িে। চিন্তু গুণ্ডাটাে ঝাাঁিুচন গখ্তে়ি আজ 

োে মাাা গেমন িাজ িেতে না, গমজাজটাও চব ত ়ি আতে। গস চবেস মুতখ্ বলল, 

“িােও গপৌষ মাস, িােও সবিনাশ। বচল চমচতি েজযািা, আোম িতে গো দুধ খ্াতচ্ছন, 

এচদতি গে  াাঁতে়ি  ািাে পত ়িতে গস-খ্বে োতখ্ন?”  

  

সমাজ চমচতি ে সটান হতে়ি বতস বলতলন, “ ািাে পত ়িতে?”  

  

“েতব আে বলচে িী?”  

  

সমাজ চমচতি ে ভােী খ্ুচশ হতে়ি বলতলন, “ো িাে বাচ ়িতে প ়িল? িী-িী চনতে়ি গ ল? 

খ্ুনখ্াোচপ হতে়িতে গো! সব গবশ গখ্ালসা িতে বতলা গদচখ্, শুচন। আহা, নন্দপুতে 

িেিাল  ািাে পত ়িচন! গসই এিুশ বেে আত  গিৌধুেীতদে বাচ ়িতে পত ়িচেল, োেপে 

সব সুনসান।”  

  

 ািাচে গে সমাজচবরুি বযাপাে এবং গমাতটই ভাল চজচনস নে়ি ো চনতে়ি েিি িোে জনয 

চেজপদে  লা িুলতি উিল। চিন্তু চনতজতি িতি সামাল চদল গস, আজ েতিি গস এাঁতট 

উিতব না। 

  

বটতিি বলল, “মাতঝ-মাতঝ  ািাে প ়িা চি দেিাে বতল মতন হে়ি আপনাে 

জযািামশাই?”  

  

“খ্ুব দেিাে গহ, খ্ুব দেিাে।  াাঁতে়িে জীবন ব ়িই চনস্তেে বুঝতল, ব ়িই চনস্তেে! মাতঝ-

মাতঝ এেিম চিেু এিটা হতল  া গবশ  েম হে়ি। শেীে, মন দুই-ই গবশ িাো াাতি। 

ো গবশ গুচেতে়ি বতলা গো ঘটনাটা, চিেু বাদসাদ চদও না।”  
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চেজপদ এিটা দীঘিশ্বাস গিতল বলল, “আচমই  ািাতেে খ্প্পতে পত ়িচেলুম এিটু আত । 

চবতিতলে চদিটাে়ি ভূেনাাবাবুে সন্ধাতন োাঁে বাচ ়িতে চ তে়িচেলুম, গসখ্াতনই গদখ্া। ইে়িা 

সাে িুট লম্বা আে িও ়িা গিহাো, পমাশ ইচম বুতিে োচে, হাে দুখ্ানা গেন এিতজা ়িা 

গিাঁচি, গিাখ্ ভাাঁটাে মতো বনবন িতে ঘুেতে। আমাতি ধতে এমন ঝাাঁিু চন চদচচ্ছল গে, 

আে এিটু হতলই প্রাণবাে়িু গবচেতে়ি গেে।“  

  

সমাজ চমচতি ে ঝুাঁতি বতস আহ্বাতদে  লাে়ি বলতলন, “োেপে?”  

  

“োেপে গিানওেিতম োে হাে োচ ়িতে়ি পাচলতে়ি এতসচে। এিসমতে়ি বযাে়িামটযাে়িাম 

িেেুম গো, োই পােলুম। অনয গলাি হতল দাাঁেিপাচট গলত  পত ়ি াািে।”  

  

বটতিি িাপা  লাে়ি বলল, “গলািটাে হাইট এি িুট বাচ ়িতে়ি চদচল নাচি? িও ়িাটাও 

গেন গবচশ মতন হতচ্ছ।”  

  

সমাজ চমচতি ে বলতলন, “বািঃ বািঃ, চিন্তু োেপে িী হল?”  

  

চেজপদ বলল, “োেপে এখ্ন অবচধ আে চিেু হে়িচন। হতচ্ছ চি না ো বলতে পােব না। 

েতব হতব।”  

  

সমাজ চমচতি ে নাি চসাঁটতি বলতলন, “ গহািঃ, এটা এিটা ঘটনা হল? গোমাতি এিটু 

ঝাাঁিুচন চদতে়িতে, োতে িী? এতি গিান আতক্কতল  ািাচে বতল জাচহে িেে শুচন? 

ে েত  চিেু হতল না হে়ি গবাঝা গেে। ো গলািটা গসখ্াতন িেচেল িী?”  

  

“অতঘাে গসন নাতম এিজতনে বাচ ়ি খ্ুাঁজচেল।”  

  

সমাজ চমচতি ে ভােী অবাি হতে়ি বলতলন, “অতঘাে গসন! অতঘাে গসতনে বাচ ়ি খ্ুাঁজচেল? 

গিন খ্ুাঁজচেল ো বলল?”  
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“না জযািামশাই, অতঘাে গসন নাতম গে এ- াাঁতে়ি গিউ গনই, ো বলতে চ তে়িই গো 

চবপদটা হল।”  

  

সমাজ চমচতি ে চবেক্ত হতে়ি বলতলন, “অতঘাে গসতনে বাচ ়ি গে এ- াাঁতে়ি নে়ি এিাা 

গোমাতি গি বলল? চিেু জাতনা না, গবাতঝ না, গসচদনিাে গোাঁিো, িস  িতে বতল 

গিলতল অতঘাে গসতনে বাচ ়ি এ- াাঁতে়ি নে়ি? সবজান্তা হতে়িে, না?”  

  

চেজপদ ভােী ােমে গখ্তে়ি গ ল। বটতিি বলল, “আতে, গসিাা জানতেই আপনাে 

িাতে আসা। গলািটা নাচি গবশ গজাে চদতে়িই বলচেল গে, অতঘাে গসতনে বাচ ়ি এই 

নন্দপুতেই!”  

  

সমাজ চমচতি েও গবশ গজাতেে সতে বলতলন, “আলবাে নন্দপুতে। গলািটা চিিই 

বতলতে।“  

  

চেজপদ আমো-আমো িতে বলল, “চেচন গি জযািামশাই?”  

  

“চেচন খ্ুব সাঙ্ঘাচেি গলাি চেতলন। চিন্তু গস-িাা াাি। আত  বতলা গো, ঘটনাটা েখ্ন 

ঘটল েখ্ন ভূেনাা িী িেচেল।”  

  

চেজপদ মাাা গনত ়ি বলল, “চেচন গো আতসনচন!”  

  

সমাজ চমচতি ে বলতলন, “আতসচন মাতন? বলতলই হল আতসচন? গবলা চেনতটে সমে়ি 

পাতলাে়িান ভৃেয হরুে়িাতি চনতে়ি এই পা চদতে়িই ভূেনাা গ তে। আচম েখ্ন বাোন্দাে়ি 

বতস চেলুম। আমাতি গদতখ্ এচ তে়ি এতস দু দণ্ড দাাঁচ ়িতে়ি িাা বতল গ ল। আতসচন মাতন?”  

  

চেজপদ এিটু অবাি হতে়ি বলল, “চিন্তু অতনি  ািা াচিতেও চেচন সা ়িা চদতলন না 

জযািামশাই?”  
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সমাজ চমচতি ে টপ িতে উতি প ়িতলন। বলতলন, “গোমো গবাতসা, আচম িট িতে টিি 

আে লাচি াে চনতে়ি আসচে। বযাপােটা সুচবতধে গিিতে না। এিটু সতেজচমতন গদখ্তে 

হতচ্ছ।”  

  

চেজপদ ো ়িাোচ ়ি বলল, “গলািজন না চনতে়ি চি গসখ্াতন োওে়িা চিি হতব জযািামশাই? 

আচম বেং গোি  ািতে োই।”  

  

বটতিি বলল, “আমাে এিাদশী চপচসে ব্ড  অসুখ্, এখ্ন-েখ্ন অবো। এিবাে োাঁে 

বাচ ়িতে না গ তলই নে়ি।”  

  

সমাজ চমচতি ে চেজপদে চদতি গিতে়ি বলতলন, “ াাঁতে়িে গলাি আজ প্রাে়ি সবাই গমলাে়ি 

গ তে, গ তিও িাউতি চবতশষ পাতব 

  

। আে গ তি হতবটাই বা িী? োোও গো গোমাতদে মতোই চভেুে চ ম।”  

  

োেপে বটতিিে চদতি গিতে়ি বলতলন, “এিাদশীে জনয চিন্তাে চিেু গনই। চবতিতল 

গব ়িাতে গবচেতে়ি আজ ন’পা ়িাে চদতিই চ তে়িচেলুম। গদখ্লুম এিাদশী মস্ত োাঁোে়ি  াল 

ভাঙতে।”  

  

দুজতনই এিটু অপ্রস্তুতে। সমাজ চমচতি ে োাঁে গমাটা বাাঁতশে লাচি আে টিি চনতে়ি গবচেতে়ি 

এতস বলতলন, “িতলা। গদচে িো চিি হতব না।”  

  

সমাজ চমচতি ে আত -আত  টিি গিলতে গিলতে আে লাচি িুিতে-িুিতে, চেজপদ আে 

বটতিি এিটু গপেতন জ ়িস ়ি আে  া-তঘাঁষাতঘাঁচষ িতে এত াতে লা ল।  

  

বাাঁশবতন ঘুটঘুচট্ট অন্ধিাে। গজানাচি জ্বলতে বতল অন্ধিােটা গেন আেও ঘন মতন হতচ্ছ। 

মানুতষে সা ়িা গপতে়ি দু-িােতট বনযপ্রাণী, গশে়িাল আে গমতিা ইাঁদুেই হতব, গদৌত ়ি পালাল। 

জনমচনচষযে চিহ্ন গনই। 
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বাাঁশবন গপচেতে়ি বাচ ়িে িাোতল গপৌাঁতে চমচতি েমশাই িােচদতি টিি গিলতলন। বাচ ়িতে 

গিানও আতলা জ্বলতে না। েতব সদে দেজাটাে এিটা পাল্লা হাাঁ িতে গখ্ালা। 

  

সমাজ চমচতি ে হাাঁি মােতলন, “ভূেনাা! ভূেনাা আে নাচি?”  

  

চনজিন িাাঁিা অন্ধিাতে  ািটা এমন চবটতিল গশানাল গে, দু’জতনে চপতল িমতি গ ল। 

সমাজ চমচতি তেে  লাে়ি গে এে গজাে, ো োতদে জানা চেল না। গে  াতি ম ়িা পেিন্ত 

উতি বতস, গসই  াতিও ভূেনাতাে সা ়িা পাওে়িা গ ল না। 

  

সমাজ চমচতি ে দুচিন্তাে  লাে়ি বলতলন, “নন্দীে গপাে হল িী?”  

  

চেজপদ ভাঙা  লাে়ি বলল, “গবাধ হে়ি টাে়িা ি হতে়ি ঘুচমতে়ি পত ়িতেন। চ স্টাবি িোটা চিি 

হতব না জযািামশাই।”  

  

বটতিি বলল, “ভূেনাা নন্দীে বদতল আে িাউতি গদতখ্নচন গো জযািামশাই? বে়িস 

হতল গো এিটু-আধটু ভুল হতেই পাতে।”  

  

সমাজ চমচতি ে অবশয গিানও িাাই িাতন েুলতলন না। লাচিটা বাচ তে়ি ধতে এত াতে 

এত াতে বলতলন, “এিটা চবপতদে  ন্ধ পাচচ্ছ গহ। এতসা গদখ্া োি।”  

  

চেজপদ বতল উিল, “িাজটা চি চিি হতচ্ছ জযািামশাই? গেসপাচসং হতচ্ছ না?”  

  

বটতিি বতল উিল, “িাাটা আমােও মতন হতে়িতে। গেসপাচসংটা গমাতটই ভাল চজচনস 

নে়ি।”  

  

বাচ ়িে বাোন্দাে়ি উতি সমাজ চমচতি ে আবাে বাঘা  লাে়ি  ািতলন, “ভূেনাা, আে নাচি? 

ভূেনাা?”  

  

গসই  াতি দুতটা বাদু ়ি উ ়িল। িতে়িিটা িামচিতি িক্কে মােতে লা ল। দূতে গিাাাও 

িুিুে গ তি উিল গভৌ-তভৌ িতে। চিন্তু ভূেনাা সা ়িা চদতলন না। 
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অবশয সা ়িা গদওে়িাে মতো অবোও োাঁে চেল না। বাইতেে ঘতেে গমতঝে ওপে চেচন 

পত ়ি চেতলন উপু ়ি হতে়ি। মাাাে ক্ষেোন গাতি েক্ত পত ়ি গমতঝ গভতস োচচ্ছল। 

  

দৃশযটা টতিিে আতলাে়ি গদতখ্ সমাজ চমচতি ে বলতলন, “সবিনাশ! এ গো গদখ্চে খ্ুন িতে 

গেতখ্ গ তে ভূেনাাতি!”  

  

দু’জতন এিসতে বতল উিল, “খ্ুন!”  

  

সমাজ চমচতি ে উততি জনা ভালবাতসন, ঘটনা ঘটতল খ্ুচশ হন, চিন্তু দৃশযটা গদতখ্ চেচন 

গেমন খ্ুচশ হতলন না। হাাঁটু গ ত ়ি বতস ভূেনাতাে নাচ ়ি পেীক্ষা িেতে লা তলন। 

  

চেজপদ বলল, “গ  বচ  না ়িািা ়িা িোটা চিি হতচ্ছ না জযািামশাই। পুচলশ ওতে গেত  

োে়ি।”  

  

বটতিি বলল, “ম ়িা েুাঁতল আবাে িানটান িোে ঝাতমলা আতে। এই বে়িতস চি ওসব 

সইতব আপনাে?”  

  

সমাজ চমচতি ে এিটা শ্বাস গেত ়ি বলতলন, “এখ্নও মতেচন। প্রাণটা আতে। ওতহ, গোমো 

এিটু জতলে গজা া ়ি িতো গদচখ্। জতলে ঝাাঁপটা চদতে়ি গদখ্া োি োন গিতে চি না। 

োেপে চবোনাে়ি েুতল গশাওে়িাতে হতব। আে গদতখ্া, বাচেটাচে চিেু আতে চি না।”  

  

জল পাওে়িা গ ল ভূেনাতাে ওে়িাটােবতল। গিাতখ্-মুতখ্ ঝাাঁপটা গদওে়িাে পে বাস্তচবিই 

ভূেনাা গিাখ্ খ্ুলতলন। েতব গিাতখ্ে দৃচি িযালিযাতল। গিানও ভাষা গনই। গটচবতলে 

ওপে গমামবাচে আে গদশলাই চেল। বাচে জ্বালাতনাে পে ভূেনাাতি চবোনাে়ি েুতল 

গশাওে়িাতনা হল। িাস্টি এই  বিও গদখ্া গ ল ঘতে মজুে আতে। সমাজ চমচতি ে ক্ষেোতন 

ওষুধ লাচ তে়ি চনতজে হাতেই বযাতেজ বাাঁধতে বাাঁধতে বলতলন, “ওতহ, গোমো হরুে়িাতি 

খ্ুাঁতজ গদতখ্া। মতন হতচ্ছ োে অবোও এে গিতে়ি ভাল নে়ি। টিিটা চনতে়ি োও।”  
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বটতিি আে চেজপদ চসাঁচটতে়ি গ তলও মুতখ্ে ওপে না িেতে পােল না। চেজপদে 

এিবাে ইতচ্ছ হল বতল গে, হে়িতো বাজাতে-টাজাতে গ তে, এতস োতব। চিন্তু গসটা 

প্রিাতশয বলাটা েুচক্তেুক্ত হতব বতল মতন হল না োে। 

  

হরুে়িাতি পাওে়িা গ ল গভেেচদিিাে উতিাতন। উতিাতন মস্ত আ াোে জেল। োে 

মতধযই পত ়ি চেল হরুে়িা। িপাতলে বাাঁ চদতি গবশ  ভীে ক্ষে। েতব হরুে়িাও গবাঁতি আতে। 

োে চবশাল গিহাো, ধোধচে িতে েুতল আনা িচিন বযাপাে। চেজপদ ওে়িাটােবটুল এতন 

োে মুতখ্-তিাতখ্ ঝাাঁপটা গদওে়িাে পে হরুে়িা গিাখ্ গমলল। প্রাম চিেুক্ষণ োে গিাতখ্ও 

ভযাবলা দৃচি। েতব গস পাতলাে়িান মানুষ। িতে়িি চমচনট বাতদ ধীতে-ধীতে উতি বতস বলল, 

“জে়ি বজেেবচল”।  

  

প্রাে়ি আধঘণ্টা পচেিেিাে পে গমাটামুচট েখ্ন িাা বলাে মতো অবো হল দু’জতনে, েখ্ন 

ভূেনাা নন্দী শুধু বলতলন, “গেঞ্জ চাং।”  

  

সমাজ চমচতি ে গুচেতে়ি বতস বলতলন, “গবশ গখ্ালসা িতে বতলা গো ভাে়িা, গবশ চবস্তাচেে 

বতলা।”  

  

ভূেনাা নন্দী মাাা গনত ়ি বলতলন, “চবস্তাচেে বলাে চিেু গনই। দুপুে গসাে়িা চেনতট 

না াদ আচম আে হরুে়িা বাচ ়িতে েুতিচে। েুতি গদচখ্ দেজাে োলা ভাঙা। অবাি হওে়িাে 

বযাপাে নে়ি, চনজিন জাে়ি াে়ি বাচ ়ি, গিাে হানা চদতেই পাতে। োই আচম বাচ ়িটাতে দাচম 

চজচনস চিেুই োচখ্ না। সামানয দুতটা খ্াট, চবোনা, আে দু-িােতট পুেতনা 

অযালুচমচনে়িাতমে বাসনতিাসন। োে়ি োি। োই োলা ভাঙা গদতখ্ আমো গিাঁিাতমচি, 

াানা-পুচলশ িচেচন। হরুে়িা এিটু ে ়িপাচচ্ছল বতট, েতব গসটা িাাঁিা আওে়িাজ। চিন্তু 

ঘতে েুতি গদখ্লুম, গিাে চিেুই গনে়িচন, চিন্তু দু-দুতটা ঘতেে গমতঝে়ি চবোট িতে  েি 

খ্ুাঁত ়িতে। ওই উতি েপাতশে ঘেটাে়ি আে গপেতনে ঘেটাে়ি। দুতটা  েিই সদয গখ্াাঁ ়িা। বাচ ়িে 

গমতঝ এেিম জখ্ম হওে়িাে়ি হরুে়িা গো খ্ুব গেত  গ ল, লাচি হাতে িােচদিটা ঘুতে 
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গদতখ্ও এল। আচম গেত  গ তলও জাচন, পুেতনা বাচ ়িতে গুপ্তধন াািতে পাতে এই 

ধােণাে়ি অতনতি গখ্াাঁ ়িাখ্ুাঁচ ়ি িতে।”  

  

সমাজ চমচতি ে  ম্ভীে মুতখ্ শুনচেতলন। বলতলন, “ েি দুতটা এিটু গদতখ্ আসতে পাচে?”  

  

“বাধা িী? োন, গদতখ্ আসুন। ওতে হরুে়িা, বাচেটা গদখ্া গো।”  

  

সমাজ চেজপদ আে বটতিিতি চনতে়ি  েি গদখ্তলন। দুতটা  েিই গিামেসমান হতব। 

অতনিটা জাে়ি া জুত ়ি গবশ িতেই  েি গখ্াাঁ ়িা হতে়িতে।  

  

সমাজ চমচতি ে চিতে এতস বলতলন, “োেপে বতলা ভাে়িা। ”  

  

“আচম চবতিতলে চদিটাে়ি চজচনসপত্র গ াে াে িেচে। হরুে়িা গ তে উতিাতনে জেল 

িাটতে। এমন সমে়ি হিাৎ এিটা গবশ 

  

লম্বািও ়িা গলাি ঘতে েুতি চজতেস িেল, “এটা অতঘাে গসতনে বাচ ়ি না? গলািটা হিাৎ 

চবনা গনাচটতশ হট িতে েুতি প ়িাে়ি আচম চবেক্ত হতে়িচেলুম। গবশ ধমি চদতে়ি বললুম, 

‘ না মশাই, এটা অতঘাে গসতনে বাচ ়ি নে়ি। আপচন আসুন।’ গলািটা এিাাে়ি গেত  চ তে়ি 

বলল, এটাই অতঘাে গসতনে বাচ ়ি। েুই এখ্াতন িী িেচেস? আচম গেত  গ তলও মাাা 

িাণ্ডা গেতখ্ বললুম, এ-বাচ ়ি িাে, ো আচম জাচন না। েতব আচম বচিে িাতে চিতনচে।”  

  

“োেপে িী হল?”  

  

“বযস, িাা ওটুিুই। বাচিটা অযািশন। গলািটা হিাৎ মুগুতেে মতো এিটা চজচনস গবে 

িতে ধাাঁই িতে মাাাে়ি মােল। আে চিেু জাচন না।”  

  

হরুে়িা বলল, “আচম গলািটাতি গদচখ্চন। আপনমতন জেল সািা িেচেলাম, হিাৎ গি 

গে গিাাা গাতি িী চদতে়ি মােল ো ভ বান জাতনন।”  
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সমাজ চমচতি ে এিটা দীঘিশ্বাস গিতল বলতলন, “গোমাতদে িপাতল গবাধ হে়ি আেও িি 

আতে, ভূেনাা। গোমো বেং এখ্াতন এখ্ন আে গাতিা না।”  

  

“গিন বলুন গো?”  

  

“অতঘাে গসতনে গখ্াাঁজ েখ্ন শুরু হতে়িতে, েখ্ন সহতজ গশষ হতব না।”  

  

“অতঘাে গসনটা গি?” “গস বৃতি ান্ত পতে শুতনা। আজ চবশ্রাম নাও।  াাঁ গাতি িতে়িিজন 

শক্তসমাি গলাি পািাচচ্ছ। োো আজ বাচ ়িটা পাহাো গদতব।”  

৩. মামা আি ভাড়ে পাশাপাসশ 

 ভীে োচত্র। মামা আে ভাতে পাশাপাচশ দুতটা গিৌচিতে অতঘাতে ঘুতমাচচ্ছল। দু চদন খ্ুব 

খ্াটাখ্াটচন গ তে। শেীে দু’জতনেই খ্ুব ক্লান্ত। পা ়িাটা শান্ত, িুপিাপ। মাতঝ-মাতঝ 

োেিো পাচখ্ে  াি, চঝাঁচঝে শব্দ, িখ্নও িুিুতেে এিটু গঘউ-তঘউ। োতে ঘুমটা আেও 

 ভীেই হতে়িতে দু’জতনে। 

  

োে েখ্ন প্রাে়ি এিটা, েখ্ন সুবুচি হিাৎ ঘুম গভতঙ উতি বসল। োে মতন হল, গি গেন 

িরুণ স্বতে িাতি  ািতে। বােবাে  ািতে, অতনিক্ষণ ধতে  ািতে।  

  

“িাচেিি! ওতে িাচেিি?”  

  

আতধা-ঘুতমে মতধযই িাচেিি বলল, “িী মামা?”  

  

“গি িাতি  ািতে বল গো! িােও চবপদ-আপদ হল নাচি?”  

  

“হতলই বা! েুচম ঘুমাও।”  

  

http://www.bengaliebook.com/


শীড়ষেন্দু মুড় াপাধ্যায়  । পাতালঘি ।  অদু্ভতুড়ে সিসিজ 

 34 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

“ওতে না। পাাঁিজতনে চবপতদ-আপতদ গদখ্তে হে়ি। পা ়িা-প্রচেতবশী চনতে়ি বাস িেতে 

গ তল অমন মুখ্ ঘুচেতে়ি াািতল হে়ি না।”  

  

িাচেিি উতি বসল। হাই েুতল বলল, “গিাাাে়ি, আচম গো চিেু শুনতে পাচচ্ছ না!”  

  

“িান গপতে গশান।”  

  

িাচেিি িানখ্া ়িা িেল। চিেুক্ষণ পে বলল, “গিাাাে়ি িী? েুচম স্বপ্ন দ গদতখ্ে।”  

  

সুবুচিও শব্দটা আে শুনতে পাচচ্ছল না। বলল, “স্বপ্ন দ গদখ্া োে়ি। স্বপ্ন দ চি গশানা োে়ি গে? 

আচম শব্দটা শুতনচে।“  

  

“োচত্রতবলা িেেিম শব্দ হে়ি। ঘুতমাও গো।”  

  

“উাঁহ, ভুল শুতনচে বতল মতন হে়ি না। চমচলটাচেতে চেলাম, আমাতদে অতনি চিেু চশখ্তে 

হতে়িতে।”  

  

িাচেিি শুতে়ি গিাখ্ বুজল, আে সতে-সতে ঘুচমতে়ি প ়িল। সুবুচিও শুল। েতব োে মনটা 

খ্িখ্ি িেচেল। এিটু এপাশ-ওপাশ িতে গসও গশষ অবচধ ঘুতমাল। 

  

োে দুতটা না াদ হিাৎ িাচেিি ধ ়িম ়ি িতে উতি বতস বলল, “মামা, ও মামা! শব্দটা 

শুতনে?”  

  

সুবুচি ঘুম গভতঙ বলল, “চিতসে শব্দ?”  

  

“গোমাে শব্দটাই গ া! গি িাতি  ািতে। গশাতনাচন?”  

  

সুবুচি টিিটা চনতে়ি মশাচে েুতল গবচেতে়ি এল, “িল গো গদচখ্।”  

  

“ও মামা, এবাচ ়িতে ভূে গনই গো!”  
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“দুে! ভূে াািতল বাচ ়িটা এে শস্তা হে নাচি? ভূতেে দাম শুনচল না?”  

  

“োই গো!”  

  

“িী নাম ধতে  ািচেল বুঝতে পােচল?”  

  

“িাচেিি মাাা গনত ়ি বলল, “না। খ্ুব অস্পি শব্দ। েতব মতন হল িী বাবু বতল গেন 

 ািচেল।”  

  

“আচমও ওেিমই শুতনচে। গঘাষবাবু না গবাসবাবু িী গেন।”  

  

“মামা, আমাে ব ়ি ভে়ি-ভে়ি িেতে।”  

  

সুবুচি এিটু হাসল, “ভে়িটা চিতসে? মানুষ চবপতদ পত ়ি মানুষতি  াতি।”  

  

“চিন্তু েুচম টিি চনতে়ি িলতল গিাাাে়ি? শব্দটা গিাাা গাতি আসতে, গি িেতে ো না 

গজতন হট িতে গবচেতে়ি প ়িতলই গো িাজ হতব না। মতন হতচ্ছ শব্দটা গবশ দূে গাতি 

আসতে।”  

  

সুবুচি চিচন্তে মুতখ্ বলল, “ভাবচে পা ়িাটা এিটা িক্কে চদতে়ি আসব। েুই বেং ঘুচমতে়ি 

াাি, আচম বাইতে োলা চদতে়ি োচচ্ছ।”  

  

িাচেিি ে ়িাি িতে উতি পত ়ি বলল, “পা ল নাচি? আচম এই ভুেুত ়ি বাচ ়িতে এিা 

াািতে গ চে আে চি! িতলা, আচমও সতে োই।”  

  

সুবুচি এিটু গভতব োে লাচিটাও চনতে়ি চনল। দেজাে়ি োলা  

  

লাচ তে়ি গবচেতে়ি প ়িল দুজতন। 
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োস্তাঘাট অেীব চনজিন। োস্তাে়ি িুিুেটা গব ়িালটা অবচধ গদখ্া োতচ্ছ না। আশপাতশ গে 

দু-িােতট বাচ ়ি আতে, সব অন্ধিাে। সুবুচি হাাঁটতে-হাাঁটতে বলল, “শব্দটা গিান চদি 

গাতি আসচেল বল গো?”  

  

িাচেিি মাাা গনত ়ি বলল, “বলতে পােব না। ভুলও শুতন াািতে পাচে।”  

  

“দু’জতনই শুতনচে। ভুল বতল মতন হতচ্ছ না।”  

  

গ াটা পা ়িাটা ঘুতে-ঘুতে গদখ্ল োো। গিাাাও িােও চবপদ হতে়িতে বতল মতন হল না। 

  

িাচেিি বলল, “িতলা মামা, গিো োি।”  

  

সুবুচি মাাা গনত ়ি বলল, “োই িল।”  

  

চনতজতদে বাচ ়িে দেজাে়ি এতস দুজতনই ামতি দাাঁচ ়িতে়ি গ ল। োলাটা ভাঙা, দেজাে 

এিটা পাল্লা হাাঁ হতে়ি গখ্ালা। 

  

িাচেিি ভে়িােি  লাে়ি বলল, “মামা, এ িী?”  

  

সুবুচি িাপা  লাে়ি বলল, “িুপ। শব্দ িচেস না। গিাে েুতিতে মতন হতচ্ছ। শব্দ িেতল 

পালাতব।”  

  

িাচেিি মামাে হাে গিতপ ধতে বলল, “গভেতে েুতিা না মামা। গিাে হতল গোমাতি গমতে 

বসতব।”  

  

সুবুচি হাসল। বলল, “মােতে আচমও জাচন। চমচলটাচেতে চি ঘাস িাটেুম গে? েুই বেং 

বাইতেই াাি। আচম গদখ্চে।”  

  

সুবুচি ঘতে েুতি গদখ্ল, গভেতে গে হযাচেতিনটা োো জ্বাচলতে়ি চ তে়িচেল, গসটা গনভাতনা। 

অন্ধিাে হতলও সুবুচি িাহে িতে বুঝল, প্রাম ঘেটাে়ি গিউ গনই। াািতল সুবুচিে েীক্ষ্ণ 
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িাতন শ্বাতসে শব্দ ধো প ়িে। চেেীে়ি ঘেটাতেও গিউ চেল না। গসটা গপচেতে়ি চেন নম্বে 

ঘেটাে়ি েুিবাে মুতখ্ই সুবুচি ামতি দাাঁ ়িাল। োে প্রখ্ে অনুভূ চে বলল, এ-ঘতে গিউ 

আতে। চিন্তু গি? 

  

অন্ধিাে এবং অজানা প্রচেপক্ষ সামতন াািতল এিটু গিৌশল চনতেই হে়ি। সুবুচি োই 

গসাজা ঘেটাে়ি েুিল না। উবু হতে়ি বতস হামাগুচ ়ি চদতে়ি গিৌিািটা গপচেতে়ি গস আবো 

গদখ্তে গপল, ঘতেে গমতঝে  েিটাে সামতন এিটা চবোট গিহাোে গলাি দাাঁচ ়িতে়ি আতে। 

সুবুচি লাচিটা বাচ তে়ি ধতে েইল, চিন্তু চিেু িেল না। গস শুনতে গপল গলািটা চব ়িচব ়ি 

িতে বলল, “এটাই চি অতঘাে গসতনে বাচ ়ি? এটাই চি…”  

  

সুবুচি সাহসী হতলও চহংস্র নে়ি। গস ধীতে-ধীতে উতি দাাঁ ়িাল। 

  

সুবুচি এিটু  লাখ্াাঁিাচে চদতে়ি খ্ুব চবনতে়িে সতে বলল, “আতে না, এটা অতঘাে গসন 

মশাইতে়িে বাচ ়ি নে়ি।”  

  

গলািটা চবদুযতেত  চিতে দাাঁ ়িাল। অেব ়ি শেীেটা গে এমন চিোবাতঘে মতো দ্রুে 

ন ়িাি ়িা িেতে পাতে, ো গদতখ্ সুবুচি 

  

অবাি হল। গলািটা িাপা চহংস্র  লাে়ি বলল, “েুই গি?”  

  

সুবুচি আেও চবনতে়িে সতে বলল, “আমাে নাম সুবুচি। সম্প্রচে এই বাচ ়িটা চিতনচে। 

চিেু েচদ মতন িতেন গো বচল, োলা গভতঙ বাচ ়িতে গোিাটা আপনাে চিি হে়িচন। গিাে-

েযাাঁি ়িোই এমন িাজ িতে।”  

  

িাাটা গশষ িতেতে চি িতেচন, িী গে এিটা ঘতট গ ল, ো সুবুচি বুঝতেই পােল না। 

প্রাতম োে মুতখ্ এিটা প্রবল ঘুচস মুগুতেে মতো এতস প ়িল। োতেই মাাা অন্ধিাে 

হতে়ি গ ল সুবুচিে। আে গসই অবোতেও গটে গপল গিউ োতি দুহাতে েুতল চনতে়ি  তেিে 

মতধয েুাঁত ়ি গিতল চদল। োেপে সুবুচিে আে োন গনই।  
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সুবুচি িেক্ষণ অোন হতে়ি চেল, ো গস বলতে পােতব না। েতব োে োন েখ্ন চিেল 

েখ্ন গস দুতটা চজচনস গটে গপল। এি, োে িােচদতি চনচচ্ছ্র  অন্ধিাে। আে দুই হল, 

গস অোন অবোতেও হাাঁটু মুত ়ি বতস আতে। 

  

চমচলটাচেতে চেল বতল সুবুচিে সহযশচক্ত আে সাহস দুতটাই প্রিুে।  াতে়িে গজােও খ্ুব 

িম নে়ি। চনতজে অবোটা বুঝতে োে খ্াচনিটা সমে়ি লা ল। িােচদতি হােত ়ি গদখ্ল, 

গস এিটা গবশ অপচেসে  তেিে মতধয গসাঁচধতে়ি গ তে। নীতি-ওপতে গিাাাও গিানও ে্ 

আতে বতল মতন হতচ্ছ না। োে ওপতে এিটা িুতটা চনিে়িই আতে, নইতল গস এখ্াতন 

এতস গসাঁতধাে়ি িী িতে! 

  

সুবুচি উতি দাাঁচ ়িতে়ি ওপে চদিটা হােত ়ি গদখ্ল। চিেুই না াল গপল না। গিাঁচিতে়ি 

িাচেিিতি িতে়িিবাে  ািল, বুঝতে পােল ঘতেে  েিটা গিউ বুচজতে়ি চদতে়িতে,  লাে 

স্বে ওপতে োতচ্ছ না। 

  

সাহসী সুবুচিে এিটু ভে়ি-ভে়ি িেতে লা ল। এখ্নই েচদ চিেু িো না োে়ি, ো হতল 

এই িবতেে মতধয অচিতজতনে অভাতব োে মৃেুয অচনবােি।  তেিে গভেতে ভযাপসা 

 েতম োে শেীে ঘাতম চভতজ োতচ্ছ। 

  

সুবুচি ওপতে ওিাে চিচিে খ্ুাঁজতে লা ল। ওপতে ওিা ো ়িা গবতোবাে গো পা গনই। 

িাজটা শক্ত নে়ি।  েিটাে খ্াাঁতজ-খ্াাঁতজ পা গেতখ্ ওিা সহজ বযাপাে। সুবুচি িােচদিটা 

হােত ়ি গদতখ্ চনল। নেম মাচট। খ্াাঁজতখ্াাঁজও অতনি। সুবুচি এিটা খ্াাঁতজ পা গেতখ্ ভে 

চদতে়ি উিতে চ তে়িই হ ়িাস িতে মাচটে গদওে়িাল খ্তস গিে নীতি প ়িল। চিন্তু বধেি 

হাোতল িলতব না। নেম মাচটতে আবাে এিটা  ভীে খ্াাঁজ বেচে িতে চনল গস। চিন্তু 

মাচট ব্ড ই নেম। খ্াাঁজ গভতঙ মাচটে িাপ ়িা খ্তস পত ়ি গ ল।  

  

 াতেে গশি ়ি-বাি ়ি াািতল ভাল হে। চিন্তু ো গনই। বােবাে গিিা িেতে লা ল 

সুবুচি, আে বােবাে মাচটে িাপ ়িা 
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গভতঙ পত ়ি গেতে লা ল। সুবুচি ঘামতে। শ্বাতসে িি এখ্নও শুরু হে়িচন। েতব হতব। োই 

গস এিটু বধেি হাচেতে়ি  তেিে এিটা গদওে়িাতল হাে চদতে়ি খ্ুবতল গবশ ব ়ি এিটা খ্াাঁজ 

বেচে িেতে লা ল। মাচট খ্াচনিটা খ্ুবতল আনতে চ তে়িই হিাৎ এিটা িচিন চজচনতসে 

স্পশি গপল গস। মতন হল, গেন পাাে বা ওই জােীে়ি চিেু।  েিটা গস খ্ুবতল আেও এিটু 

ব ়ি িতে গিলল। োেপে হােত ়ি হােত ়ি গদখ্ল। 

  

প্রামটাে়ি পাাে বতল মতন হতলও আেও চিেু মাচট খ্সাবাে পে দেজাে়ি গেমন গলাহাে 

ি ়িা লা াতনা াাতি গেমনই এিটা মস্ত এবং ভােী ি ়িা হাতে গপল। মাচটে নীতি গিাে 

িুিুচে াািা চবচিত্র নে়ি। অতনি সমতে়ি এসব গিাে িুিুচেতে গসানা-দানা, টািা-পে়িসা 

পাওে়িা োে়ি। সুবুচি গিৌেূহলবতশ ওপতে ওিাে গিিা গেত ়ি ি ়িাটা চনতে়ি না ়িাঘাটা িেতে 

লা ল। এটা দেজাই হতব, সতন্দহ গনই। চিন্তু গখ্ালা শক্ত। মাচট না সোতল গখ্ালা োতব 

না। 
  

সুবুচি এিটু চজচেতে়ি চনল। ঘাম ঝতে োতচ্ছ, শেীে দুবিল লা তে, গেিা পাতচ্ছ, এই 

অবোে়ি হিাৎ গবচশ পচেশ্রম িেতল োে দম এতিবাতেই িুচেতে়ি োতব। অন্ধিাতে গস 

চিেুই গদখ্তে পাতচ্ছ না। িাজ িেতে আন্দাতজ আন্দাতজ। টিিটা াািতল িাতজে সুচবতধ 

হে।  

  

সুবুচি চিেুক্ষণ চজচেতে়ি গিে মাচট সোতে লা ল। ো ়িাহত ়িা িেল না। ক্রতম-ক্রতম মাচট 

ঝতে  েিটা গেন আেও গোট হতে়ি োচচ্ছল। েতব সামতন ধীতে-ধীতে এিটা সরু দেজাে 

মে চজচনস হােত ়ি হােত ়ি বুঝতে পােল সুবুচি। এিটু ধাক্কা চদতে়ি গদখ্ল। না, দেজাটা 

ন ়িল না। আবাে ধাক্কা গদওে়িাে জনয হােটা েুতলচেল গস। হিাৎ োে সবিাে গেন ভতে়ি 

পাাে হতে়ি গ ল। সবিাতে এিটা চহমশীেল চশহেন। গস স্পি শুনতে গপল, মাচটে েলা 

গাতি গি গেন ক্ষীণ িতে  ািতে, “অতঘােবাবু! অতঘােবাবু! গিাাাে়ি গ তলন?”  

  

চমচলটাচে সুবুচিেও গেন মাাা গুচলতে়ি গ ল। মাচটে েলাে়ি গিাো-িুিুচেতে অশেীেী ো ়িা 

গো িােও াািাে িাা নে়ি। েতব চি েি বতল সচেযই চিেু আতে? এ চি গসই েতিেই 
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িেস্বে? জীবতন সুবুচি এে ভে়ি িখ্নও পাে়িচন। োে বুি ধ ়িাস ধ ়িাস িেতে। হাতে 

পাতে়ি চখ্ল ধতে গ তে। 

  

সুবুচি চিেুক্ষণ িুপ িতে বতস োম নাম িেল। মাচটে নীতিে িেস্বে ওই এিবােই গ তি 

িুপ গমতে গ তে। েতব এিটু আত  গস োে িাচেিি গে এই িেস্বে শুতনচেল, োতে 

সুবুচিে সতন্দহ েইল না। 

  

সুবুচি বতস বতস ভাবল, এই  ভীে  তেিে মতো জাে়ি াে়ি োে মেণ এমচনতেই গলখ্া 

আতে। মেতেই েচদ হে়ি গো আে ভতে়িে িী আতে? দেজাটা খ্ুলতল েচদ গিানও 

সু ়িেটু ়িে পাওে়িা োে়ি গো ভাল, না হতল িপাতল ো আতে হতব। 

  

সুবুচি ি ়িাটা ধতে এবাে চনতজে চদতি টানল। চিন্তু দেজাটা ন ়িল না। দেজাটা গিান 

চদতি খ্ুলতব, োও বুঝতে পােচেল না গস। টানতব না গিলতব, গসটাও গো গবাঝা দেিাে। 

চেটচিচন বা ওই জােীে়ি চিেু আতে চি না গদখ্াে জনয সুবুচি দেজাটা গিে আ াপাশেলা 

হাে ়িাতে লা ল। এতিবাতে দেজাে মাাাে়ি মাচটে এিটা চটবচল খ্ুবতল চনতেই এিটা 

চশিল গপতে়ি গ ল সুবুচি। চশিতল এিটা োলাও মাো েতে়িতে। সুবুচি ভাবল, বহিাতলে 

পুেতনা োলা আে চশিল হে়িতো িমতজাচে হতে়ি এতসতে। গস হযাাঁিিা টান মােল। 

  

চশিল খ্ুলল না। োতে হাে না গমতন বােবাে হযাাঁিিা টান চদতে াািল গস। িােণ এ 

ো ়িা আে পা গনই। 

  

অন্তে বােদতশি হযাাঁিিা টান গদওে়িাে পে হিাৎ গেন োলা লা াতনাে আংটাটা এিটু 

ন ়িবত ়ি মতন হতে লা ল। উৎসাতহে গিাতট সুবুচি চেগুণ গজাতে হযাাঁিিা গমতে োলা ধতে 

প্রাে়ি ঝুতল প ়িল। োতে আংটা খ্ুতল োলাটা পটাং িতে এতস সুবুচিে মাাাে়ি গলত  

এিটা আলু েুতল চদল। 

  

চিেুক্ষণ মাাাটা চঝমচঝম িেল সুবুচিে। ক্ষেোন গাতি েক্তও প ়িচেল। সুবুচি খ্াচনিটা 

মাচট চনতে়ি ক্ষেোতন িাপা চদল। এে গিতে়ি ভাল িাস্টি এই  এখ্ন আে িী হতে পাতে! 
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খ্ুব ধীতে-ধীতে দেজাটা গিলল সুবুচি। বহিাতলে পুেতনা জং-ধো িবজা আে এাঁতটল 

মাচটতে আটতি োওে়িা পাল্লা সহতজ খ্ুলল না। গবশ খ্াচনিক্ষণ ধাক্কাধাচক্ক িোে পে 

অল্প-অল্প িতে দেজাটা ওপাতশ সেতে লা ল। োেপে সরু এিটা িাচল গিািে 

উতমাচিে হতে়ি গ ল সুবুচিে সামতন। গভেতে এিটা বহিাতলে পুেতনা গসাাঁদা বাোতসে 

 ন্ধ। 

  

সুবুচি সন্তপিতণ দেজাে িাাঁিটাে়ি দাাঁচ ়িতে়ি গভেতেে অবোটা আন্দাজ িোে গিিা িেল। 

সামতন গিান চবপদ অতপক্ষা িেতে োে চিি িী? পা বাচ ়িতে়ি গস গদখ্ল, সামতন গমতঝ 

বতল গিানও চজচনস গনই। োে পা িাাঁিাে়ি খ্াচনিক্ষণ আাঁিপািু িতে চিতে এল। খ্ুব 

িাপা এিটা চশস চদল সুবুচি। চশতসে শব্দটা গবশ খ্াচনিটা দূে অবচধ িতল গ ল। অািাৎ 

ঘেটা গোট নে়ি। সুবুচি এিটা মাচটে গেলা চনতে়ি গিলল নীতি। অন্তে দশ িুট নীতি 

গেলাটা াপ িতে প ়িল। 

  

দশ িুট লাি চদতে়ি নামা সুবুচিে িাতে শক্ত চিেু নে়ি। পযাোেুপাতেে গেচনংতে়িে সমে়ি 

এেিম লাি গস বহ চদতে়িতে। েতব চিন্তাে চবষে়ি হল, নীতি িী আতে ো না গজতন লাি 

মােতল চবপদ হতে পাতে। নীতি আসবাবপত্র, িাাঁতিে চজচনস বা  

  

গপতেি-তটতেি াািতল চবপতদে িাা। সুবুচি োই চনিু হতে়ি হাে বাচ ়িতে়ি গদখ্ল নীতি 

নামবাে গিানও মই-টই চিেু আতে চি না, গনই। 

  

সুবুচি হট িতে লাি না চদতে়ি দেজাে গিৌিাি ধতে আত  চনতজে শেীেটাতি নীতি ঝুচলতে়ি 

চদল। োেপে হাে গেত ়ি চদতেই দ ়িাম িতে প ়িল নীতি এিটা বাাঁধাতনা জাে়ি াে়ি। পত ়িই 

অভযাসবতশ  চ ়িতে়ি োওে়িাে়ি গিাট চবতশষ হল না। 

  

খ্ুব ধীতে-ধীতে সুবুচি উতি দাাঁ ়িাল, োেপে হােত ়ি হােত ়ি গদখ্তে লা ল গিাাাে়ি িী 

আতে। সামতনই এিটা গটচবতলে মতো চজচনস। োতে গমলা চশচশ, গবােল, নানা 

আিৃচেে বে়িাম বা জাে োখ্া আতে। েবাতেে নতলে মতো চজচনসও হাতে গিিল োে। 
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আেও এিটু এচ তে়ি গস আেও ব ়ি এিটা গটচবতল আেও ব ়ি ব ়ি এবং চিস্তৃে সাইতজে 

বে়িাম, চশচশ আে জাে িাহে িেল। এগুতলাতে িী আতে ো জানাে সাহস হল না োে। 

েতব এিটু েুতল গদখ্াে গিিা িেল। ব্ড  ভােী। 

  

এে পে এিটা লম্বা টানা গটচবতলে ওপে োখ্া িাতিে লম্বা-লম্বা বাি িাহে িেল গস। 

এই বাতি গুপ্তধন াািতলও াািতে পাতে। গাতিও অবশয লাভ গনই োে। এখ্ান গাতি 

গবতোতে না পােতল গুপ্তধতনে সতে গসও গুপ্ত এবং লুপ্ত হতে়ি োতব। 

  

মস্ত ঘেটা ঘুতে-ঘুতে গস চিেু গিাদাল আে শাবল জােীে়ি চজচনসও গপল। িাতজ লা তল 

এগুতলাই লা তে পাতে। চিন্তু আপােে োে দেিাে এিটা বাচে। গস বযবো গনই বতলই 

মতন হতচ্ছ। েবু গস হাল ো ়িল না। চনচচ্ছ্র  অন্ধিাতে দু’খ্ানা হােতিই গিাতখ্ে চবিল্প 

চহতসতব বযবহাে িতে খ্ুাঁজতে লা ল। আবাে প্রাম আে চেেীে়ি গটচবল হাে ়িাতে-

হাে ়িাতে হিাৎ োে মতন হল, দুতটা পাাে পাশাপাচশ োখ্া আতে। িিমচি নে়ি গো! 

  

পাাে দুতটা হাতে চনতে়ি িুিবাে আত  এিটু ভাবল সুবুচি, মাচটে নীতি এই ঘতে িী 

ধেতনে  যাস জতম আতে ো জানা গনই। হিাৎ েচদ আগুন গলত  োে়ি, ো হতল পুত ়ি 

মে গে হতব। 

  

চিন্তু ো গোি এিটা চিেু গো িেতেই হতব। অন্ধিােটা আে গস সহয িেতে পােচেল 

না। সুবুচি িািুেতি িেণ িতে িুি িতে িিমচি িুিল। 

  

িুিতেই এি আিেি িাণ্ড! বাাঁ হাতেে পাােটা দপ িতে জ্বতল উতি এিটা নীল চশখ্া 

লিলি িেতে লা ল। সুবুচি ‘বাপ গে’ বতল পাােটা গিতল চদতেই গসটা চনতভ গ ল। 

এেিম িাণ্ড সুবুচি আত  িখ্নও গদতখ্চন। 

  

হেবুচি হতে়ি চিেুক্ষণ দাাঁচ ়িতে়ি গাতি গস গিে চনিু হতে়ি হােত ়ি হােত ়ি পাােটা েুতল 

চনল। পাােটাে়ি েখ্ন আতলা হে়ি েখ্ন এটাতি বযবহাে না িোেও মাতন হে়ি না। 
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গিে ইিতেই েখ্ন পাােটা জ্বতল উিল েখ্ন গস িট িতে িােচদিটা গদতখ্ চনল। 

গটচবতলে ওপে এিটা গপেতলে প্রদীপ েতে়িতে, পাতশই এিটা চশচশ। চশচশতে গেল 

াািাে সম্ভাবনা। জ্বলন্ত পাােটাতি গটচবতলে ওপে গেতখ্ গস গসই আতলাে়ি চশচশ গাতি 

প্রদীতপ গেল োলল। োেপে জ্বলন্ত পাাে গাতি প্রদীপটা ধচেতে়ি চনল। পাােটা চিন্তু 

জ্বলতে-জ্বলতে দ্রুে ক্ষতে়ি োেপে িুস িতে চনতভ গ ল, আে োে অচস্তত্বই েইল না। 

  

প্রদীপটাই এখ্ন োে মস্ত ভেসা। আতলাটাও হতচ্ছ গবশ ভাল। সাধােণ প্রদীতপে আতলা 

গেমন চটমচটম িতে, এে ো নে়ি। গবশ সাদাতট গজাোতলা এিটা চশখ্া চেে হতে়ি জ্বলতে। 

ষাট বা এিতশা ওে়িাতটে বালতবে গিতে়ি িম নে়ি। হতে পাতে অতনিক্ষণ অন্ধিাতে চেল 

বতলই আতলাটা এে গবচশ উজ্জ্বল লা তে োে গিাতখ্। 

  

ঘেখ্ানা গবশ ব ়ি। অন্তে িুচ ়ি িুট লম্বা আে পতনতো িুট িও ়িা হতব। িােচদতি গটচবল, 

আে গটচবতলে ওপে নানা চিস্তৃে েন্ত্রপাচে। চশচশ-তবােল আে জাতেে অভাব গনই। 

এিধাতে লম্বা গটচবতলে ওপে পেপে চেনতট িাতিে লম্বা বাি। বাইতে গাতি গ াটা 

িতে়িি নল বািগুতলাে মতধয িতে়িিটা িুতটা চদতে়ি চ তে়ি েুতিতে। সুবুচি িােচদতি ভাল 

িতে গিতে়ি-তিতে়ি গদখ্ল। োে মতন হচচ্ছল, এটা আচদযিাতলে গিানও ববোচনি 

 তবষণা ােই হতব। খ্ুবই চবিে়িিে বযাপাে। 

  

হােলওলা চপেতলে প্রদীপটা চনতে়ি গস িােচদি এিটু ঘুতে গদখ্ল। ঝুল, ধুতলা, মাি ়িসা 

এই নীতিে ঘতেও চিেু িম জতমচন। এিধাতে এিটা িাাঁি বসাতনা আলমাচেতে অতনি 

বই  

  

সাজাতনা আতে। িাম ়িাে়ি বাাঁধাতনা বইগুতলাে নাম প ়িা গ ল না, িাাঁতি মে়িলা জতম 

োওে়িাে়ি। 

  

হিাৎ োে সবিাতে চহমশীেল এিটা চশহেন বতে়ি গ ল। গি গেন চশস গদওে়িাে মতো 

চিিন েীব্র স্বতে গ তি উিল, “অতঘােবাবু! অতঘােবাবু! আপচন গিাাাে়ি?”  

  

http://www.bengaliebook.com/


শীড়ষেন্দু মুড় াপাধ্যায়  । পাতালঘি ।  অদু্ভতুড়ে সিসিজ 

 44 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এে িমতি চ তে়িচেল সুবুচি গে, আে এিটু হতলই প্রদীপটা োে হাে গাতি পত ়ি গেে। 

স্বেটা এে েীব্র গে, গসটা এ-ঘে গাতিই হতচ্ছ বতল মতন হল োে। চিন্তু এ-ঘতে গি 

াািতব? অশেীেী অবশয হতে পাতে। 

  

িাাঁপা হাতে প্রদীপটা শক্ত িতে ধতে গস ধীতে-ধীতে লম্বাতট বািগুতলাে চদতি এত াল। 

ভে়ি গপতে-তপতে গস ভে়ি পাওে়িাে গশষ সীমানাে়ি গপৌাঁতে গ তে। এখ্ন ো াাতি িপাতল, 

োই হতব। 

  

প্রাম বািটাে  ালা খ্ুলতে চ তে়িই গস গটে গপল, গখ্ালা সহজ নে়ি। বজ্ৰ-আাঁটুচন আতে। 

  

সুবুচি প্রদীপটা ধতে ভাল িতে বািটা গদখ্ল। বাতিে  াতে়ি এিটা পুেতনা চববণি িা জ 

সাাঁটা। োে  াতে়ি বাংলা হেতিই চিেু গলখ্া আতে। সুবুচি চনিু হতে়ি গদখ্ল, পুাঁচাতে গেমন 

াাতি গেমনই অদু্ভে হাতেে গলখ্াে়ি সাবধান িো হতে়িতে, “ইহা শ্বাস চনে়িামি েন্ত্র। 

বািচট দে়িা িচেে়িা খ্ুচলতবন না। খ্ুচলতল েন্ত্র চবিল হইবাে সম্ভাবনা। “  

  

চেেীে়ি বািটাে  াতে়িও এিটা চববণি িা জ। োতে গলখ্া, “ইহাতে মৎ আচবষৃ্কে 

অমৃেচবন্দুে সমাে ঘচটতেতে। বৎসতে এি গিাাঁটা মাত্র অমৃেচবন্দু গদতহ প্রতবশ িচেে়িা 

োহা সজীব োচখ্তব। বািচট দে়িা িচেে়িা খ্ুচলতবন না।”  

  

েৃেীে়ি বািটাে  াতে়িও িা জ সাাঁটা। োতে গলখ্া, “এই বযচক্তে নাম সনােন চবশ্বাস, 

অদয ১৮৪৫ চিস্ট অতব্দে গসতেম্বে মাতসে ৩০ োচেতখ্ ইহাে বে়িিঃক্রম আিাশ বৎসে 

হইতবি। সনােন অেীব দুিপ্রিৃচেে গলাি। োহাে অখ্যাচে চবতশষ েিতমে প্রবল। 

আমাে  তবষণাে জনয ইহাতিই বাচেে়িা লইে়িাচে। সনােনতি চন্র াচভভূে িচেতে পাচেতল 

গ্রাতমে মানুষ হাাঁি োচ ়িে়িা বাাঁচিতব। সনােন অবশয সহতজ ধো গদে়ি নাই। গিৌশল 

অবলম্বন ও প্রতলাভন প্রদশিন িচেতে হইে়িাতে। গে  ভীে চন্র াে়ি োহাতি অচভভূে িো 

হইে়িাতে োহা সহতজ ভাচঙবাে নতহ। েুত ে পে েু  িাচটে়িা োইতব,  েবু চন্র া ভে 

হইতব না। সনােতনে শ্বাসচক্রে়িা ও হৃদেতন্ত্রে স্পন্দতনে মাত্রা অচেশে়ি াাস িো হইে়িাতে। 
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িতল োহাে শেীতে গশাচণে িলািল মন্দীভূে হইতব এবং ক্ষে়ি এিপ্রিাে হইতবই না। এ 

বযাপাতে আচম চহি সাতহতবে পোমশি লইে়িাচে। অমৃেচবন্দুে সমাে েচদ অবযাহে াাতি 

েতব সনােতনে প্রাণনাতশে আশঙ্কা নাই। ভচবষযতেে মনুষয, েচদ সনােতনে সন্ধান 

পাইে়িা াাতিন, োহা হইতল েচ ়িঘচ ়ি িচেতবন না। বািচটে পাতশই ইহা খ্ুচলবাে এিচট 

িাচব পাইতবন। বািচট খ্ুব সন্তপিতণ খ্ুচলতবন। সনােনতি িী অবোে়ি গদচখ্তে পাইতবন 

োহা অনুমাতনে চবষে়ি। আচম গস-চবষতে়ি ভচবষযোণী িচেতে পাচেব না। োহাে  াতত্র 

এিচট সবুজ প্রতলপ মাখ্াতনা আতে। মুতখ্ ও নাতি নল গদচখ্তবন। বািচট খ্ুচলে়িা খ্ুব 

সন্তপিতণ চিেুক্ষণ বাে়িু িলািল িচেতে চদতবন। সনােতনে চশে়িতে এিচট চশচশতে এিচট 

েেল পদাাি োখ্া আতে। শে বা শোচধি বৎসে পে োহা হে়িতো িচিন আিাে ধােণ 

িচেতব। চশচশচট আগুতনে উপে ধচেতলই পুনোে়ি উহা োেলয প্রাপ্ত হইতব। সনােনতি হাাঁ 

িোইে়িা এই চশচশ হইতে সামানয েেল পদাাি োহাে মুতখ্ োচলে়িা চদতবন। েৎপে নাতিে 

ও মুতখ্ে নল খ্ুচলে়িা চদতবন। অনুমান িচে, সনােন অেিঃপে িকু্ষ গমচলতব। জ দীশ্বতেে 

িৃপাে়ি েচদ সেযই গস িকু্ষ গমচলে়িা িাতহ এবং পুনরুজ্জীচবে হে়ি োহা হইতল আমাে 

 তবষণা সাািি হইে়িাতে বচলে়িা ধচেতে হইতব। চিন্তু গসই সািতলযে আস্বাদ লাভ িচেবাে 

জনয আচম েখ্ন ধোধাতম াাচিব না। মহাশে়ি, পূতবিই বচলে়িাচে, সনােন অেীব দুি 

প্রিৃচেে গলাি। পুনরুজ্জীচবে হইে়িা গস িী আিাে ও প্রিাে ধােণ িচেতব োহা আমাে 

অনুমাতনে অেীে। েতব োহাতি গে সিল প্রতলাভন গদখ্াইে়িাচে োহাে িতল গস গে 

আমাে অনুসন্ধান িচেতব োহাতে সতন্দহ নাই। ঈশ্বে প্রসাদাৎ আচম েখ্ন পেতলাতি। 

সনােতনে বাহানা আপনাতদেই সামলাইতে হইতব। আচম শ্রীঅতঘাে গসন সমূ্পণি সুে 

মচস্ততষ্ক এই চববেণ দাচখ্ল িচেলাম।”  

  

সুবুচি হেবুচি হতে়ি চিেুক্ষণ দাাঁচ ়িতে়ি েইল। িী িেতব বা িো উচিে, ো প্রামটাে়ি 

বুঝতে পােল না। েতব গিৌেূহল চজচনসটা ব ়িই সাঙ্ঘাচেি। শে চবপতদে ভে়ি াািতলও 

গিৌেূহলতি গিতপ োখ্া িচিন। 
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িাচবচট জাে়ি ামতোই পাওে়িা গ ল। সুবুচি িাচবটা চনতে়ি বাতিে  া-োলাে়ি েুচিতে়ি ঘুচেতে়ি 

চদল। োেপে ধীতে ধীতে  ালাটা েুতল গিলল। িী গদখ্তব, িাতি গদখ্তব গভতব ভতে়ি 

চিেুক্ষণ গিাখ্ বন্ধ িতে েইল সুবুচি। োেপে গিাখ্ খ্ুতল হাাঁ িতে গিতে়ি েইল। 

  

অতঘাে গসন োাঁে চববেতণ ো চলতখ্তেন ো েচদ সচেয হে়ি ো হতল গলািটা গদ ়িতশা 

বেতেেও গবচশ ঘুচমতে়ি েতে়িতে এবং গলািটাে বে়িস এিতশা আটাতি ে। গসই েুলনাে়ি 

সবুজ েতঙে গলািটাতি চনোন্তই গোাঁিো গদখ্াতচ্ছ। এিটু গো াতভা া গিহাো চিিই। 

েতব গদ ়িতশা বেে ধতে মাতস মাত্র এি গিাাঁটা িতে অমৃেচবন্দু গখ্তে়ি গবাঁতি াািতল গো া 

হওে়িােই িাা। চিন্তু গেমন সাঙ্ঘাচেি গো া নে়ি। গলািটা অতঘাতে ঘুতমাতচ্ছ। বুতিে 

ওিানামা বা শ্বাস িলািল গবাঝাই োতচ্ছ না। 

  

সুবুচিতি িমতি চদতে়ি হিাৎ গলািটা গসই অস্বাভাচবি চিিন স্বতে গ তি উিল, 

“অতঘােবাবু! অতঘােবাবু! আপচন গিাাাে়ি?”  

  

সুবুচি আে ভে়ি গপল না। গস ভাল িতে গলািটাে আপাদমস্তি গদতখ্ চনল। না, গলািটা 

গজত  গনই। েতব অহেহ অতঘােবাবু সম্পতিি দুচিন্তা েতে়িতে বতল ঘুতমে মতধযই 

অতঘােবাবুতি খ্ুাঁতজ চনতচ্ছ। 

  

চশে়িতেে চশচশটা েুতল চনতে়ি প্রদীতপে আতলাে়ি গদতখ্ চনল সুবুচি। েেলটা সচেযই জতম 

গ তে। চশচশটা প্রদীতপে চশখ্াে ওপে সাবধাতন ধেল সুবুচি। চমচনট দুতে়িতিে মতধয 

েেলটা  তল গ ল। 

  

সনােনতি হাাঁ িোতে গব  গপতে হল না। শেীতেে গজা ়ি আে চখ্লগুতলা গবশ আল া 

হতে়ি গ তে। অতধিিটা ওষুধ সনােতনে মুতখ্ গেতল চদল সুবুচি। োেপে নাি আে মুখ্ 

গাতি নল সচেতে়ি চনল। 

  

সনােতনে গজত  উিতে সমে়ি লা তব। চিন্তু এই ঘুমন্ত গলািটাে  লাে স্বে পাোলঘে 

গাতি ওপতে িী িতে চ তে়ি গপৌাঁেে গসটা এিটু অনুসন্ধান িতে গদখ্ল সুবুচি। েৃেীে়ি 
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আে-এিটা েবাতেে নল গাতি এিটা গিাঙাে মতো চজচনস গবচেতে়ি বাতি সনােতনে 

মুতখ্ে সামতনই ‘চিট িো আতে। নতলে অনয প্রান্ত এিটা ড্রাতমে গভেতে চ তে়ি েুতিতে 

ঘতেে গিাতণ। গসখ্ান গাতি গিে ওপতে উতি ঘতেে োতদে গভেতে চ তে়ি অদৃশয হতে়িতে। 

এটা গবাধ হে়ি গদ ়িতশা বেে আত িাে এিটা পাবচলি অযাতড্রস চসতস্টম। হে়িতোবা 

অতঘাে গসতনেই উবিে মাাা গাতি গবচেতে়িচেল। সনােতনে হচদস োতে ভচবষযতেে মানুষ 

জানতে পাতে গসইজনযই গবাধ হে়ি বযবো িতে গেতখ্ চ তে়িচেতলন।  

  

এিটু আত  গে গুণ্ডা গলািটা োতি গমতে  তেি গিতল চদতে়িচেল গসও অতঘাে গসতনে 

বাচ ়িই খ্ুাঁজচেল। িাাটা মতন পত ়ি োওে়িাে়ি সুবুচি এিটু দুচিন্তাে়ি প ়িল। অতঘাে গসতনে 

পাোলঘতেে খ্বে চি ো হতল আেও গিউ-তিউ জাতন? 

  

সনােতনে গিাতখ্ে পাো িচম্পে হতে লা ল আেও আধঘণ্টা পে, শ্বাস দ্রুেেে হতে 

লা ল। সুবুচি নাচ ়ি গদতখ্ বুঝল, নাচ ়িে  চেও ক্রতম বা ়িতে। 

  

আেও ঘণ্টাখ্াতনি বাতদ সনােন চমটচমট িতে োিাতে লা ল। প্রদীতপে আতলাটাও গেন 

ওে গিাতখ্ লা তে। 

  

সুবুচি সনােতনে মুতখ্ে ওপে এিটু ঝুাঁতি বলল, “গিমন আতেন সনােনবাবু?”  

  

সনােন পটাং িতে গিাখ্ গমতল োতি গদতখ্ই গখ্ালা ভুেুত ়ি  লাে়ি গিাঁ চিতে়ি উিল, “ভ-ূ

ভ-ূে! ভূ-ভূে নাচি গে েুই? খ্বেদাে, িাতে আসচব না।  াম…  াম…  াম…  াম…”  

  

সুবুচি এিটু লজ্জা গপল। ধুতলামাচটতে মাখ্া োে গিহাোখ্ানা গে গদখ্নসই নে়ি ো োে 

গখ্ে়িাল চেল না। খ্ুব চবনতে়িে সতে গস বলল, “োে নাম িেতে িাইতেন চেচন  াম নন, 

োম।”  

  

সনােন আেতঙ্কে  লাে়ি বলল, “হযাাঁ হযাাঁ, োমই গো! োম নাতম ভে়ি খ্াচচ্ছস না গে ব ়ি? 

অযাাাঁ!”  
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“ভূে হতল গো ভে়ি পাব! আচম গে ভূেই নই আতে।”  

  

“েতব েুই গি?”  

  

“আমাে নাম সুবচি োে়ি। চিনতবন না। পেতদচশ গলাি।”  

  

“ ািাে গনাস গো!”  

  

“আতে না।  ািাে হতে এতলম লাত । আমাে ো গনই।”  

  

সনােন গিাখ্ চপটচপট িেতে িেতে বলল, “অক্ষে়িবাবু গিাাাে়ি বল গো! অক্ষে়িবাবুে 

িাতে আচম পাাঁি হাজাে টািা পাই।”  

  

সুবচি বুঝতে পােল, অতনিচদন ঘুচমতে়ি াািাে়ি সনােতনে চিেু ভুলভাল হতচ্ছ। ঘুতমে 

মতধয অতঘােবাবুে নামটা চিিিাি বলতলও এখ্ন গজত  ওিাে পে িৃচে চিেুটা ভ্রি 

হতে়িতে। সুবচি মাাা িুলতি বলল, “অক্ষে়িবাবু বতল িাউতি চিচন না। েতব অতঘােবাবু 

বতল এিজন চেতলন।”  

  

সনােন বলল, “হযাাঁ, হযাাঁ, অতঘােবাবুই গো! চেচন গিাাাে়ি?”  

  

“চেচন এখ্ন গনই আতে।”  

  

সনােন খ্যাাঁি িতে উিল, “গনই মাতন? গিান িুতলাে়ি গ তেন? সনােন চবশ্বাতসে জলাে 

জচমটা চিনব সব চিিিাি হতে়ি আতে। গসামবাে টািা গদওে়িাে িাা।”  

  

সুবচি এিটু গদাটানাে়ি পত ়ি বলল, “আতে, েেদূে জাচন, সনােন চবশ্বাস আপনােই 

শ্রীনাম। চনতজে জচম চি চনতজ গিনা োে়ি? আচম অবশয গেমন োন চমযওলা গলাি 

নই।”  
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সনােন গিাখ্ ব ়ি-ব ়ি িতে বলল, “আমাে নাম সনােন চবশ্বাস! হযাাঁ, গসেিম গেন মতন 

হতচ্ছ। আজ এে ভুলভাল হতচ্ছ গিন গি জাতন! অতঘােবাবুে ওষুধটা গখ্তে়ি ইস্তি মাাাটা 

গ তে গদখ্চে। আচ্ছা, আচম এিটা িলচসে মতধয শুতে়ি আচে গিন বল গো! 

  

“িলচস! আতে িলচসে মতধয গশাওে়িা িচিন বযাপাে। এ হল গ  োতি বতল বাি। 

িচিনও বলতে পাতেন।”  

  

“হযাাঁ, বািই বতট। বাতপে জতম িখ্নও বাতি শুইচন বাপ। এ চনিে়িই এই চবটতিতল 

অতঘােবাবুে িাণ্ড। গলািটা এিটা োতচ্ছোই।”  

  

“গে আতে।”  

  

“এখ্ন োে িে হল বল গো?”  

  

“ো গশষোচতি েই হতব মতন হে়ি। ”  

  

“বচলস িী? গসই সিালতবলাটাে়ি ওষুধ খ্াইতে়ি ঘুম পা ়িাল এে মতধযই গশষ োচতি ে! 

আজব িাণ্ড। “  

  

মাঝখ্াতন গে গদ ়িতশা বেে গিতট গ তে গসটা আে ভাঙল না সুবুচি।  

  

“ওতে, আমাতি এিটু ধতে গোল গো, শেীেটা জুে লা তে না। মাাাটাও ঘুেতে। আেও 

এিটু শুতে়ি াািতে পােতল হে, চিন্তু োে গজা গনই। গ ারুগুতলাতি জাবনা চদতে়ি মাতি 

গেত ়ি আসতে হতব। োেপে  তঞ্জ আজ আবাে হাটবাে। গমলা িাজ জতম আতে।”  

  

“আতে এই েুলচে।” বতল সুবুচি সনােনতি ধতে েুতল বসাল। এিটু ন ়িব ়ি িেতলও 

সনােন বসতে পােল। িােচদিটা প্রদীতপে আতলাে়ি গিতে়ি গদতখ্ বলল, “ব ়ি ধুতলা মে়িলা 

পত ়িতে গদখ্চে! সিালতবলাটাে়ি গো গবশ পচেস্কাে চেল।”  
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“আতে, ধুতলামে়িলাে স্বভাবই ওই, িাাঁি গপতলই িাাঁিা জাে়ি াে়ি গিতপ বতস। আে 

িাাঁিটা অতনিটাই গপতে়িতে চি না।”  

  

সনােন চবেক্ত হতে়ি বলল, “ধতে ধতে এিটু নামা গো বাপু, এিটু দাাঁচ ়িতে়ি মাজাটা 

ো ়িাই। এই চবচচ্ছচে বাি গাতি গবেতনাও গো ঝাতমলাে বযাপাে গদখ্চে “  

  

সুবচি সনােনতি পাাঁজা-তিাতল েুতল নাচমতে়ি দাাঁ ়ি িচেতে়ি চদতেই সনােন হাাঁটু গভতঙ 

বতস প ়িল, “ও বাবা, হাাঁটুতে গে গজাে গনই গদখ্চে? 

  

“ভাবতবন না। সব চিি হতে়ি োতব। গদ ়িতশা বেতেে পাল্লাটাে িাাও গো ভাবতবন।”  

  

সনােন অবাি হতে়ি বলল, “গদ ়িতশা বেে। চিতসে গদ ়িতশা বেে গে পাচজ?”  

  

“মুখ্ িসতি এিটা বাতজ িাা গবচেতে়ি গ তে। চজচেতে়ি চনন, পােতবন। ”  

  

ো পােল সনােন। আেও আধঘণ্টা বতস গাতি, োেপে সুবুচিে িাাঁতধ ভে চদতে়ি ল ব  

িেতে িেতে দাাঁ ়িাল। োেপে বলল, “নািঃ, ব্ড  চখ্তদ গপতে়ি গ তে। বাচ ়ি চ তে়ি এিটু 

পান্তা না গখ্তলই এখ্ন নে়ি।”  

  

“হতব, হতব। বাচ ়ি োতবন গস আে গবচশ িাা িী? এটাও চনতজে বাচ ়ি বতল ধতে চনতে 

পাতেন। িাাে়ি আতে বসুধধব িুটুম্বিম।”  

  

নাি চসাঁটতি সনােন বলল, “হিঃ এটা এিটা বাচ ়ি! অতঘাে পা তলে বাচ ়ি হল 

গ াতলািধাাঁধা। মাাাে  ণ্ডত াল না াািতল গিউ মাচটে নীতি ঘে িতে? ো ো ়িা গলািটা 

ভূেতপ্রে গপাতষ।”  

  

“ো বতট। ো এই অতঘাে গসতনে খ্প্পতে আপচন প ়িতলন িী িতে?”  
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“পত ়িচে চি আে সাতধ? পাাঁিচট হাজাে টািা গপতল জলাে জচমটা গিনা োতব। ো 

অতঘােবাবু বলল, িী এিটা ওষুধ গখ্তে়ি এিটু ঘুতমাতল পাাঁি হাজাে টািা গদতব। ো হযাাঁ 

গে, জচমটা িাে ো মতন প ়িতে না গিন বল গো!”  

  

“প ়িতব। এিটু চঝমুচনে ভাবটা িাটতে চদন।”  

  

“প ়িতব বলচেস? আচ্ছা আমাে বউ, গেতল, বাপ, মা িােও নামই গিন মতন প ়িতে না 

বল গো! অতঘােবাবু আমাতি িী ওষুধই গে খ্াওে়িাল।”  

  

“আচ্ছা সনােনবাবু, চহি সাতহব বতল িােও িাা আপনাে মতন আতে?”  

  

“াািতব না গিন? সিাতল গো এই ঘতেই গদতখ্চে। গোতি িুচপ-িুচপ বতল োচখ্, ওই 

চহি সাতহব চিন্তু আস্ত ব্রহ্মদচেয।”  

  

“বতট। চিেিম বযাপাে বলুন গো?”  

  

সনােন িােচদিটা গিতে়ি গদতখ্ চনতে়ি বলল, “ও মচনচষয নে়ি গে।”  

  

“ো হতল িী?”  

  

“বললুম না, ব্রহ্মদচেয বা দাতনা। ইে়িা উাঁিু গিহাো, দচেযদাতনাে মতো মস্ত শেীে। 

গদচখ্সচন?”  

  

“আতে না। ও না গদখ্াই ভাল।”  

  

“ো বতলচেস। ো চহি সাতহব গিাাা গাতি আতস জাচনস? আিাশ গাতি। োে মস্ত 

এিটা গিৌতটা আতে। গসই গিৌতটাটা েখ্ন আিাশ গাতি নাতম েখ্ন নন্দপুতে চবনা 

গমতঘ চবদুযৎ িমিাে়ি।”  

  

সুবুচি অবাি হতে়ি বলল, “গিৌতটাতে িী াাতি আতে?”  
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“গিন, চহি চনতজই াাতি। বযাটা গপ্রেতলাি গাতি গনতম আতস, আবাে গপ্রেতলাতিই 

চিতে োে়ি। ব ়ি সাঙ্ঘাচেি গলাি। ব্রহ্মদচেযটাে সতে মাখ্ামাচখ্ িতেই গো অতঘাে 

গসতনে মাাাটা চব ত ়িাল। নইতল এিটু ঘুম পা ়িাবাে জনয গিউ পাাঁি হাজাে টািা িবুল 

িতে? গহিঃ গহিঃ গহিঃ… চিন্তু গোতি এসব িাা বলচে গিন বল গো! েুই বযাটা আসতল 

গি? গদতখ্ গো মতন হতচ্ছ, এই মাত্র গখ্তে চনত ়িন চদতে়ি এচল।”  

  

“আতে ওেিমই চিেু ধতে চনন। এবাে এিটু গজাে পাতচ্ছন শেীতে?”  

  

“পাচচ্ছ।”  

  

“ো হতল এবাে পা েুলতে হতচ্ছ িেিা। এই  তেিে গভেে গাতি এবাে না গবতোতলই 

নে়ি। িাজটা শক্ত হতব।”  

  

সনােন এিটু হাাঁটাহাাঁচট িেল চনতজে পাতে়িই। এিটু টালমাটাল হচচ্ছল বতট। চিন্তু 

িতে়িিবাতেে গিিাে়ি গপতেও গ ল। বলল, “চিন্তু অতঘােবাবু টািাটা গো এখ্নও চদল 

না? গ ল গিান িুতলাে়ি?”  

  

সুবুচি গদতখ্ চনতে়িতে এখ্ান গাতি গবেতনাে ওই এিটাই পা, গেটা চদতে়ি গস গনতম 

এতসতে। ভেসা এই গে, এ ঘতে দূেদশিী অতঘােবাবু শাবল টাবতলে গজা া ়ি গেতখ্তেন, 

ভচবষযতে দেিাে হতে পাতে গভতবই। নইতল, লযাবতেটচেতে শাবল াািাে িাা নে়ি। 

এিটা গটচবল গাতি চশচশ গবােল সচেতে়ি গসটাতি গদওে়িাতলে  াতে়ি দাাঁ ়ি িোল সুবুচি। 

োে ওপতে সনােতনে বািটাও োখ্ল। োেপে দেজাে গিািেটা না াল গপতে গিানও 

িিই হল না। 

  

সনােন হাাঁ িতে িাণ্ডটা গদখ্চেল। বলল, “চসাঁচ ়িটা চেল গে! গসটাে িী হল?”  

  

সুবুচি বলল, “চসাঁচ ়ি! আতে গস আচম জাচন না। িতল আসুন। এখ্ন গমলা  া ঘামাতে 

হতব।”  
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সনােনতি দেজাে গিৌিাতি দাাঁ ়ি িচেতে়ি সুবুচি খ্ুব সাবধাতন শাবল চদতে়ি ওপেিাে 

মাচট সোতে লা ল। এিটু অসাবধান হতলই ওপে গাতি হ ়িমু ়ি িতে মাচটে িাপ ়িা 

ঘাত ়ি এতস প ়িতব। েতব এসব িাতজ গস খ্ুব পািা গলাি। মাচট সচেতে়ি সচেতে়ি এিটু 

এিটু িতে এিটা গিািে বেচে িেতে লা ল। 

  

সনােন ভােী চবেক্ত হতে়ি বলল, “এসব িী বযাপাে গে বাপু বল গো! এই গো িালতিও 

চদচবয িটিতট চসাঁচ ়ি চেল, এখ্াতন! গসটা মাচট-িাপা প ়িল িীভাতব? ভূচমিম্প-টল্প চিেু 

হতে়ি গ ল নাচি?”  

  

“ভূচমিম্পই বতট। গদ ়িতশা বেতেে পাল্লা গো িাচট্টখ্াচন িাা নে়ি। ”  

  

সনােন িতট বলল, “বােবাে গদ ়িতশা বেে গদ ়িতশা বেে িী বলচেস বল গো! েুই চি 

পা ল নাচি গে?”  

  

“পা ল গো চেলুম না িো, েতব এখ্ন গেন এিটু-এিটু হতে গলত চে। এমন অধশলী 

িাণ্ড জীবতন গদচখ্চন চি না।”  

  

“এিটা িাা চিন্তু গোতি সটান বতল োখ্চে বাপু, গসই পাাঁিচট হাজাে টািা চিন্তু আমাে 

িাই। অতঘাে গসন গিাাাে়ি চপটটান চদল জাচন না। োতি না গপতল গোে িাে গাতিই 

আদাে়ি িেব।”  

  

“টািা টািা িতে গহচদতে়ি মেতবন না সনােনবাবু। আত  গো  ভি ৃহ গাতি গবতোন, 

োেপে টািাে িাা হতবখ্ন।”  

  

“মেলবাে আমাে জচমে টািা চদতে হতব, মতন াাতি গেন।”  

  

“িে মেলবাে এল আে গ ল। মেলবাতেে অভাব িী? গমলা মেলবাে পাতবন।”  

  

সুবুচি খ্ুব ধীতে-ধীতে মাচটে িাঙ ়ি ভাঙতে লা ল। 
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ধীতে-ধীতে ওপতেে চদিটা উমুক্ত হতচ্ছ। গসই গুণ্ডাটা চি ওপতে ওে গপতে আতে? 

াািতলও চিন্তা গনই। সুবচিে হাতে এখ্ন শাবল। দেিাে হতল শাবতলে গখ্াাঁিাে়ি বযাটাতি 

িাবু িো োতব। 

  

গশষ িাঙ ়িটা ধপাস িতে গভতঙ ওপে গাতি ঝুেঝুে িতে খ্াচনি বাচল আে চসতমতিে 

গুাঁত ়িা ঝতে প ়িল। সুবুচি গিাখ্ গেতি গেতখ্চেল। ধুতলাবাচল সতে গেতেই গদখ্তে গপল, 

ওপতে  তেিে মুতখ্ গভাতেে আবো আতলা গদখ্া োতচ্ছ। সুবুচি হাে নীতিে চদতি বাচ ়িতে়ি 

বলল, “আসুন সনােনবাবু।”  

৪. গ াসবন্দ সব্াড়িি বাজাি 

গ াচবন্দ চবশ্বাতসে বাজাে হতে়ি োে়ি এতিবাতে সােসিাতল। চদতনে আতলা গিাটবাে 

আত ই, েখ্ন নন্দপুতেে মানুষজন ঘুম গাতি ওতিইচন ভাল িতে। ো বাজাে িোে জনয 

গ াচবন্দ চবশ্বাতসে গিানও ঝাতমলাই গনই, এমনিী, োাঁতি বাজাতে অবচধ গেতে হে়ি না। 

সামতনে বাোন্দাে়ি ঝুচ ়ি, ধামা,  ামলা সব সাজাতনা াাতি পেপে। বযাপাচেো বাজাতে 

োওে়িাে পতা আলু, গবগুন, পটল মুতলা েখ্নিাে ো সব ঝুচ ়িতে চদতে়ি োে়ি। মােওলাো 

এি-এিজন এি-এিচদন পালা িতে মাে চদতে়ি োে়ি িুবচ ়িে মতধয। সপ্তাতহ দুচদন 

গ াচবন্দ চবশ্বাস মাংস খ্ান, ো চিি চদতন  

  

হরু িষাই সবতিতে়ি পুরুিু পাাঁিাচট গিতট োং আে দাবনাে সতেস মাংস গেতখ্ োে়ি। 

দুধওলা  ামলা ভতে দুধ চদতে়ি োে়ি। মাসিাবাচে চজচনসপত্র মাস পে়িলা গপৌাঁতে চদতে়ি 

োে়ি মুচদ। গ াচবন্দ চবশ্বাতসে ভৃেয ম ন দাাঁচ ়িতে়ি দাাঁচ ়িতে়ি  সব নজে োতখ্, োেপে 

চজচনসপত্র ঘতে চনতে়ি োে়ি। বতন্দাবস্তটা বাজাতেে বযাপাচেো চনতজতদে বাাঁিাতেই িতেতে। 

আত  গ াচবন্দ চবশ্বাস চনতজই বাজাতে গেতেন আে োাঁতি গদখ্তে গপতলই বাজাতে হলুেুলু 

পত ়ি গেে। বযাপাচেো সব গিাতখ্ িাপা চদতে়ি গিাাঁ-িাাঁ গদৌত ়ি পালাে। চনতদন পালাতে না 

পােতল মুখ্ োিা চদতে়ি মাাা চনিু িতে বতস াািে। বাজাে হতে়ি গেে সুনসান। গো 
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োোই এিচদন এতস হােতজা ়ি িতে গ াচবন্দ চবশ্বাসতি বলল, “আতে, আপনাে মতো 

মানয ণয গলাি িি িতে বাজাে িেতল আমাতদেই লজ্জা। বাজাতে আপচন গিন োতবন? 

বাজাে চনতজই গহাঁতট আসতব আপনাে দেজাে়ি। দাতমে িাা েুতল আমাতদে লজ্জাে়ি 

গিলতবন না। আপনাে জনয গে এটুিু িেতে পােচে গসই আমাতদে িে ভাচ য!”  

  

গসই গাতি গ াচবন্দ চবশ্বাস বাজাতে োওে়িা গেত ়িতেন। পে়িসা বাাঁিতে, সমে়ি বাাঁিতে, 

ঝাতমলা বাাঁিতে। ো ো ়িা বযাপাচেো ো চদতে়ি োে়ি সব বাোই চজচনস। পিা-ঘিা, বাচস 

বা চনতেস চজচনস গিউ গদে়ি না। সিতলেই গো ভে়ি আতে। অপে়িা হওে়িাে গে িী সুখ্ 

ো চেচন আজ  ভীেভাতব উপলচি িতেন। সামতনে িতে়িি জম এেিম অপে়িা হতে়িই 

োাঁে জমাতনাে ইতচ্ছ। 

  

আজ সিাতল গবশ ো ়িাোচ ়ি ঘুম ভাঙল গ াচবন্দবাবুে। উতি দাাঁেন িেতে িেতে 

জানালা চদতে়ি উাঁচি গমতে গদখ্তলন, আজ মাতেে িুবচ ়িতে চিেল মাতেে গপচট, লািাতনা 

িই আে রুই মাতেে মস্ত এিটা খ্ণ্ড পত ়িতে। গমিাইওলা েঘু আজ এি হাাঁচ ়ি  েম 

েসত াল্লা গেতখ্ গ তে। এি  জন চ ম আে এি চশচশ চঘও নজতে প ়িল। মনটা ভােী 

খ্ুচশ হতে়ি গ ল োাঁে। বযাপাচেতদে বা ়িবা ়িন্ত গহাি। চহতেে টুিতো সব। 

  

ভৃেয ম ন চজচনসগুতলা সব ঘতে আনাে পে চেচন দাাঁেন িেতে িেতেই এিটু বাোন্দাে়ি 

গবতোতলন। আজিাল আে আত ে মতো প্রােভ্রমণ হে়ি না। অনয োো সব প্রােভ্রমণ 

িতে োোই িাাঁদা েুতল মাতসে গশতষ গাাি চিেু টািা চদতে়ি োে়ি। সিতলে চদিই গো 

গদখ্তে হতব, োই প্রােভ্রমণ বন্ধ িতেতেন। বাোন্দাতেই এিটু হাাঁটাহাাঁচট িতেন। 

  

আজ হাাঁটাহাাঁচট িেতে চ তে়ি হিাৎ নজতে প ়িল, পাতশে বাচ ়িে বাোন্দাে়ি বতস এিটা 

গলাি োাঁতি খ্ুব  যাব  যাব িতে গদখ্তে। চেচন ভােী অবাি হতলন। নেুন গলািই হতব। 

নইতল এই সিালতবলাে়ি োাঁে মুতখ্ে চদতি িাইতব এমন বুতিে পাটা িাে আতে! 
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েতব চেচন খ্ুচশও হতলন। মাতঝ-মাতঝ চনতজে অপে়িা বযাপােটা এভাতবই শাচমতে়ি গনওে়িা 

োে়ি। এিটু  লা খ্াাঁিাচে চদতে়ি চেচন গমালাতে়িম  লাে়ি বলতলন, “নেুন বুচঝ?”  

  

গলািটা এিটু গো াতভা া, গিহাোটাও িযািাতস। গমজাজাটা গবশ চেচেতক্ষ। খ্যাাঁি িতে 

উতি বলল, “গি নেুন?”  

  

“এই গোমাে িাাই বলচে ভাে়িা। সুবুচিে গিউ হও বুচঝ? িতব আসা হল?”  

  

গলািটা গেত  চ তে়ি বলল, “এই  াাঁতে়ি আমাে সাে পুরুতষে বাস ো জাতনন? আসা হতব 

গিন? এই  াাঁতে়িই াািা হে়ি।”  

  

গ াচবন্দবাবু অবাি হতে়ি বলতলন, “াািা হে়ি? গিান বাচ ়ি বতলা গো! এ- াাঁতে়ি আমাে 

ঊর্ধ্িেন োদশ পুরুতষে বাস।”  

  

গলািটা মাাা গনত ়ি বলল, “ভাল মতন প ়িতে না। আচমও বযাপটা চিি চিনতে পােচে 

না। এ বাচ ়িটা অতঘাে গসতনে ো জাচন, চিন্তু বাদবাচি সব োোোচে পাতল্ট গ তে 

গদখ্চে!”  

  

“অতঘাে গসন! আ মতলা, অতঘাে গসনটা আবাে গি?”  

  

“অতঘাে গসনতি গিতনন না? আে বলতেন োদশ পুরুতষে বাস!”  

  

গলািটা পা লটা ল হতব। আে না-ঘাাঁটাতনাই ভাল, চবতবিনা িতে গ াচবন্দ চবশ্বাস 

বলতলন, “ো সুবুচি ভাে়িাতি গদখ্চে না গে! 

  

গস গিাাাে়ি গ ল?”  

  

“গস িুতে়িাে পাতে হাে-পা ধুতচ্ছ আে োে ভাতে ঘুতমাতচ্ছ। চিন্তু আচম ভাবচে এ চি 

বদেযদাতনাে িাণ্ড নাচি? এে সব বাচ ়িঘে োস্তাঘাট গিাাা গাতি হল? িতব হল?”  
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গ াচবন্দ চবশ্বাস এিটু গহতস বলতলন, “জমাবচধই গদতখ্ আসচে। নেুন গো হে়িচন। ো 

ভাে়িা চি এেচদন চবতলতে চেতলন?”  

  

“চবতলে! চবতলতে াািব গিন মশাই? গেচ্ছ গদশ, গসখ্াতন গ তল এিঘতে হতে হতব 

না?”  

  

“হাসাতল ভাে়িা। আজিাল আে ওসব গি মাতন বতলা গো! আিোে গলাতি োতচ্ছ। ওসব 

হে গসই আত ে চদতন।”  

  

সনােন গিমন িযাবলাে মতো গিতে়ি গাতি বলল, “আচ্ছা মশাই, অতঘাে গসতনে বাচ ়িে 

এ পাশটাে়ি গো এিটা আমবা ান চেল, আে বাাঁশবন। ো আপনাে এই বাচ ়িখ্ানা িী 

িতে োোোচে এখ্াতন  চজতে়ি উিল?”  

  

“গোমাে মাাাে়ি এিটু গপািা আতে ভাে়িা। োোোচে  চজতে়ি উিতব গিন? পুবপা ়িাে়ি 

বাপ-চপতেতমাে আমতলে বাচ ়ি গেত ়ি এখ্াতন বাচ ়ি িতে িতল এতসচে গসও আজ পাঁচিশ 

বেে।”  

  

সনােন মাাাে়ি হাে চদতে়ি বলল, “উিঃ, িী গে সব শুনচে োে গদখ্চে আে চিি-চিিানাই 

গনই। পুবপা ়িাে়ি গো আমােও বাস। আপনাতি গো জতম গদচখ্চন মশাই! ”  

  

গ াচবন্দ চবশ্বাস চবতেে মতো গহতস বলতলন, “আত ই সতন্দহ িতেচেলুম, ভাে়িাে মাাাে়ি 

এিটু  ণ্ডত াল আতে। পূবিপা ়িাে়ি োতি চজতেস িেতব গসই গদচখ্তে়ি গদতব চবশ্বাসবাচ ়িটা 

গিাাাে়ি। এ-েল্লাতট আমাতি গিতন না এমন গলাি পাতব না।”  

  

“চবশ্বাসবাচ ়ি! মশাই, মাাাে  ণ্ডত াল আমাে না আপনাে? পুবপা ়িাে়ি গো চবশ্বাসবাচ ়ি 

এিটাই। আে গসই বাচ ়িই গে আমাে। ঊর্ধ্িেন সপ্ত পুরুতষে বাস মশাই। চপো 

শ্রীহেিালী চবশ্বাস, চপোমহ স্ব িে জ দীশিন্দ্র চবশ্বাস। সবাই গিতন চিনা। আপচন হট 

িতে চবশ্বাসবাচ ়িটা চনতজে বতল  লা েুলতলই গো হতব না!”  
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“হাসাতল ভাে়িা। গবশ মজাে গলাি েুচম গহ। গহািঃ গহািঃ 

  

গহািঃ…”  

  

“গিন, এতে হাসাে িী আতে? সহজ সেল বযাপাে।”  

  

“নািঃ, স্বীিাে িেতেই হতচ্ছ গে, েুচম ব ়ি েচসি মানুষ। পুবপা ়িাে চবশ্বাসবাচ ়িটাও গে 

গোমাে বাচ ়ি, গজতন ব্ড  খ্ুচশ হলুম।”  

  

সনােন এিটু ভযাবলা হতে়ি বলল, “এ গো ব ়ি মুশচিল গদখ্চে! গসই বাচ ়িতে জম হল, 

এইটুিু গাতি এেব ়িচট হলুম, আে আপচন বলতেন েচসিো? হাতে পাাঁচজ মেলবাে, 

অে এিোতে িাজ িী? চ তে়িই গদখ্াচচ্ছ। এখ্নই শেীেটা এিটু টালমাটাল িেচেল বতল 

চজচেতে়ি চনচচ্ছলুম এিটু, নইতল অতঘাে গসতনে বাচ ়িতে বতস আচে চি সাতধ?”  

  

“অতঘাে গসতনে বাচ ়ি? হািঃ হািঃ গহািঃ গহািঃ… বাপু গহ, শেীে গোমাে টালমাটাল িেতে 

চি সাতধ? এই বে়িতসই গনশাভাঙ ধতে গিতলে বুচঝ? এই বুত ়িা মানুষটাে িাা েচদ 

গশাতনা েতব বচল ও-পতা আে গহাঁতটা না। শুতনচে গনশাভাঙ িেতল পতেে বাচ ়িতি চনতজে 

বাচ ়ি মতন হে়ি, নদিমাতি মতন হে়ি গশাওে়িাে ঘে, বাঘতি মতন হে়ি গব ়িাল। আে হেিালী 

চবশ্বাতসে িাা িী বলচেতল গেন?”  

  

“গিন, চেচন আমাে চপোিািুে।”  

  

“হািঃ হািঃ হািঃ …গহািঃ গহািঃ গহািঃ …হেিালী চবশ্বাস েচদ গোমাে চপোই হন, ো হতল 

গোমাে বে়িসটা িে দাাঁ ়িাে়ি জাতনা?”  

  

“গিন, আিাশ বেে।”  

  

“আিাশ বেে! হাসতে-হাসতে গপতট গে চখ্ল ধচেতে়ি চদতল ভাে়িা! আিাতশে আত  গে 

আেও এিতশা বা গদ ়িতশা বেে জু ়িতে হতব, গস-তখ্ে়িাল আতে? হেিালী চবশ্বাস, 
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জ দীশিন্দ্র চবশ্বাস িতবিাে গলাি ো জাতনা? এাঁো সব আমােই নমসয পূবিপুরুষ। 

োাঁতদে চনতে়ি িাট্টা-ইে়িাচিি নে়ি। গসইজনযই গো বচল, গনশাভাঙ িেতল এেিম েে 

 ণ্ডত াল হে়ি।”  

  

সনােন চবশ্বাস দুবিল পাতে়ি উতি দাাঁ ়িাতে-দাাঁ ়িাতে বতল উিল,”খ্বেদাে বলচে, 

গনশাভতঙে িাা েুতল গখ্াটা গদতবন না! আচম জতম িখ্নও োমািটা অবচধ খ্াইচন! 

আমাতদে বংতশ গনশাভাতঙে িলন গনই। গিউ বলতে পােতব না গে, সনােন চবশ্বাস 

িখ্নও সুপুচেটা অবচধ গখ্তে়িতে!”  

  

গ াচবন্দ চবশ্বাস হিাৎ গহাঁতি উতি বলতলন, “গি? িাে নাম িেতল? সনােন চবশ্বাস!”  

  

“গে আতে। এই অধতমে নামই সনােন চবশ্বাস, চপো হেিালী, চপোমহ জ দীশিন্দ্র 

চবশ্বাস। আেও শুনতবন? প্রচপোমহ োোপ্রণব চবশ্বাস। বৃি প্রচপোমহ অক্ষে়িিন্দ্র 

চবশ্বাস।”  

  

গিাখ্ গ াল িতে গ াচবন্দ চবশ্বাস বলতলন, “এ গে আমাে িুলপচঞ্জ েুচম মুখ্ে বতল োচ্ছ 

গহ! চিন্তু এে সব গো গোমাে জানাে িাা নে়ি, সনােন চবশ্বাস নাম বলে? ো চেচনও 

আমাে এি প্রােিঃিেণীে়ি পূবিপুরুষ। োাঁে দুই গেতল চনেযানন্দ আে সেযানন্দ। সেযানন্দ 

সাধু হতে়ি চ তে়িচেতলন, চনেযানতন্দে সাে গেতল অভে়িপদ, চনোপদ, িালীপদ, ষষ্ঠীপদ, 

শীেলাপদ, দু িাপদ আে চশবপদ। আমো হলুম গ  দু িাপদে বংশধাো। োাঁে চেল পাাঁি 

গেতল…”  

  

“াামুন মশাই, াামুন। চনেযানন্দে বে়িস এখ্ন মাত্র েে়ি বেে। োে সােটা গেতল হে়ি 

গিাতেতি?  াাঁজা আচম খ্াই, না। আপচন খ্ান?”  

  

ঝ  ়িাটা েখ্ন গঘাোতলা হতে়ি উিতে, েখ্ন সুবুচি এতস মাঝখ্াতন প ়িল, “আহা িতেন 

িী, িতেন িী চবশ্বাসমশাই? সদয লম্বা ঘুম গাতি উতিতেন, এখ্ন চি এে ধিল সইতব? 

গপৌতন দুতশা বেে বে়িতসে শেীেটাে িাাও গো ভাবতে হে়ি! আসুন, ঘতে আসুন।”  

http://www.bengaliebook.com/


শীড়ষেন্দু মুড় াপাধ্যায়  । পাতালঘি ।  অদু্ভতুড়ে সিসিজ 

 60 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

বতল সনােনতি এিেিম গটতনচহাঁিত ়িই ঘতে চনতে়ি গ ল সুবুচি।  

  

গ াচবন্দ চবশ্বাস এিটু গহাঁতি বলতলন, “েেই েিি িতো বাপু, আজ গিলাচট বুঝতব। 

প্রােিঃিাতলই আজ এই শমিাে মুতখ্ানা গদতখ্ে, োতব গিাাাে়ি? বতল চিনা উচনই সনােন 

চবশ্বাস। সনােন চবশ্বাস হওে়িা চি মুতখ্ে িাা? অতনি জম েপসযা িতে েতব সনােন 

চবশ্বাস হতে হে়ি। োাঁে মতো অপে়িা ভূ-ভােতে চেল না। আে অে নাম াি হচচ্ছল বতলই 

গো োাঁতি গুমখ্ুন িতে গিলা হে়ি। লাশটাে অবচধ হচদস গিউ পাে়িচন। আে ইচন 

গিাতেতি উত ়ি এতস জুত ়ি বতস বুি বাচজতে়ি বলতেন, আচমই সনােন চবশ্বাস। উাঁিঃ।”  

  

ঘতেে মতধয েখ্ন সনােন চবশ্বাস গিাখ্ গ ালত াল িতে গ াচবন্দে গিাঁিাতমচি শুনতে-

শুনতে সুবুচিতি বলল, “িী বলতে বল গো গলািটা?”  

  

“আতে, ওচদতি িান না গদওে়িাই ভাল। আে আপচনও ব্ড  ভুল িতে বতসতেন। 

প্রােিঃিাতল ওাঁে মুতখ্ানা না গদখ্তলই ভাল িেতেন। উচন গঘাে অপে়িা গলাি। ভুলটা 

আমােই। আপনাতি সাবধান িতে গদওে়িা উচিে চেল। োিত , ো হওে়িাে হতে়ি গ তে। 

আজ এিটু সাবধাতন াািতবন।”  

  

সনােন এিটু আত্মচবশ্বাতসে হাচস গহতস বলল, “আমাতি অপে়িা গদখ্াচচ্ছস! শুনতলও 

হাচস পাে়ি। ওতে, আচম এমন অপে়িা গলাি গে, প্রােিঃিাতল আমাে মা অবচধ আমাে মুখ্ 

গদখ্ে না। আচম োস্তাে়ি গবতোতল িুিুে-তব ়িাল অবচধ পা ়িা গেত ়ি পালাে।”  

  

“অযাাঁ,” বতল সুবুচি এমন হাাঁ িেল গে, োতে ি ়িাইপাচখ্ েুতি গেতে পাতে। োেপে 

গোি চ তল িাাঁতদা িাাঁতদা হতে়ি বলল, “ো হতল িী হতব! আচম গে প্রােিঃিাল গাতি 

আপনাে মুখ্ গদখ্চে।”  

  

সনােন ভ্রূ িুাঁিতি বলল, “ো অবশয চিি। েতব গোতি এিটা গুপ্ত িাা বলতে পাচে। 

খ্বেদাে আে িাউতি বলচব না গো?”  
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“আতে না।”  

  

“পাতশে বাচ ়িে গলািটা িীেিম অপে়িা বল গো!”  

  

“আতে সাঙ্ঘাচেি।”  

  

“দূে দূে! গেমন অপে়িা হতল পা ়িাে়ি িুিুে-তব ়িালও াািে না। আচম গো গদখ্লুম, ওে 

বাোন্দাে চসাঁচ ়িতে চদচবয  যাাঁট হতে়ি এিচট গব ়িাল বতস আতে। ো োিত , িমতজাচে 

অপে়িা হতলও িলতব। েুই েচদ সিাতল দু-দুতটা অপে়িাে মুখ্ গদতখ্ গিচলস, ো হতল আে 

ভে়ি গনই। এিটাে গদাষ আে-এিটাে়ি গিতট োতব।”  

  

“বতট!”  

  

“খ্বেদাে, পাাঁি িান িচেস না।”  

  

“আতে না।”  

  

“ো হতল আচম এবাে বাচ ়ি িললুম। চ তে়ি গ ারুগুতলাতি মাতি ো ়িতে গেতে হতব, 

গ েোচলে আেও িে িাজ পত ়ি আতে। অতঘােবাবুতি গপতল টািাটা আদাে়ি িতে চনতে়ি 

গেেুম। চিন্তু আে গদচে িোে গজা গনই।”  

  

সুবুচি খ্ুব চবনতে়িে সতে বলল, “গে আতে, বাচ ়ি োতবন গস আে গবচশ িাা িী? েতব 

এিটা  ণ্ডত াল হতে়ি গ তে চিনা, োই বলচেলুম–”  

  

“ ণ্ডত াল! চিতসে  ণ্ডত াল?”  

  

“আতে, আপনাে ঘুমটা এিটু গবচশ লম্বা হতে়ি গ তে চিনা, োই”  

  

“অযাাাঁ! খ্ুব লম্বা ঘুম ঘুচমতে়িচে নাচি? ো গসটা িে লম্বা? দু’চদন, চেনচদন নাচি গে?”  

  

“আতে না। আে এিটু উিন।”  
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“ওতে বাবা! দু- চেনচদতনেও গবচশ? েতব চি চদনপাাঁতিি?”  

  

“আেও এিটু উিুন।”  

  

“আেও? ও বাবা, আমাে গে মাাা ঘুেতে।”  

  

“ো হতল এিটু শক্ত হতে়ি বসুন। োেপে এিটু চিত ়ি দুই িলাে িতে চনন। োতে  াতে়ি 

এিটু বল হতব। মনটাতি গবশ হালিা িতে োখ্ুন। “  

  

সনােন দই-চিাঁত ়ি গখ্ল। োেপে চবোনাে়ি গবশ জুে িতে বসল, “এবাে বল গো বৃতি ান্তটা 

িী।”  

  

“আতে আপচন টানা গদ ়িতশা বেে ঘুচমতে়ি চেতলন।”  

  

সনােন গসাজা হতে়ি বতস বলল, “গদ ়ি বেে! বচলস িী গে  ািাে! গদ ়ি বেে গিউ 

ঘুতমাে়ি? েুইও গদখ্চে গনশাতখ্াে!”  

  

“গদ ়ি বেে হতল গো িাাই চেল না মশাই। গদ ়ি বেে নে়ি। গদ ়িতশা বেে।”  

  

সনােন এবাে এমন হাাঁ হল গে, োতে এিটা গোটখ্াতটা গব ়িাল েুতি োে়ি। োেপে 

খ্াচনিক্ষণ খ্াচব গখ্তে়ি বলল, “েুই খ্ুব গনশা িচেস।”  

  

“আতে না। ভাল িতে েচদ গিতে়ি গদতখ্ন িােচদিটাে়ি ো হতলই বুঝতে পােতবন। চিেু 

চি আে আত ে মতো আতে। গদখ্তেন? অে ব ়ি আমবা ান আে বাাঁশবা ান গিাাাে়ি 

গ ল? ”  

  

সনােন গোি চ তল বলল, “এিটু-এিটু মতন প ়িতে সব। অতঘােবাবুে বাচ ়িে উলতটা 

চদতি এিটা মস্ত চঝল চেল। গসটাও গো গদখ্চে না।”  

  

“আতে, গদ ়িতশা বেে লম্বা সমে়ি।”  
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“ো হতল আমাে বাচ ়ি! আমাে বাপ-মা গেতলপুতল সব? োতদে িী হল?”  

  

“আতে, গদ ়িতশা বেতে চি চিেু াাতি? েতব পুত্রতপৌত্রাচদ এবং েসয েসয পুত্রতপৌত্রাচদ 

চনিে়িই আতে।”  

  

“োে মাতন গিউ গবাঁতি গনই বলচেস নাচি?”  

  

“গবাঁতি াািতল চি ভাল হে মশাই? েতব সবাই গবশ দীঘিজীবী হতে়িই সাধতনাচিে ধাতম 

 মন িতেতেন।”  

  

“এ-তহা-তহা…!” বতল সনােন  ুিতে গিাঁতদ উিল। গসই বুি-িাটা িান্নাে়ি সুবুচিেও 

গিাতখ্ জল এতস গ ল। গস ো ়িাোচ ়ি সনােতনে চপতি হাে গবালাতে গবালাতে বলল, 

“অে উেলা হতবন না। বে়িসটাে িাাও এিটু চবতবিনা িরুন। এই গপৌতন দুতশা বেে 

বে়িতস অে উেলা হতল ধিল সামলাতনা গে মুশচিল হতব।”  

  

সনােন হিাৎ িান্না াাচমতে়ি সিচিে হতে়ি বলল, “িে বলচল?”  

  

“আতে চহতসবমতো গপৌতন দুতশা বেতেেও এিটু গবচশ।”  

  

“উতে বাবা গে! ো হতল গো ব্ড  বুত ়িা হতে়ি গ চে! সবিনাশ! এে বুত ়িা নাচি গে আচম? 

চহতসতব চিেু ভুল হে়িচন গো গে?”  

  

“আতে না। দু-িাে বেে এচদি-ওচদি হতে পাতে।”  

  

“এিটু িম িতে ধেতল হে়ি না গে?”  

  

“িাইতল িেতে পাতেন। আসতল আপচন গো আটতি আতেন গসই আিাতশই।”  

  

“আিাশ! এই গে বলচেস গপৌতন দুতশা!”  
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“দুতটাই চিি। এিচদি চদতে়ি গদখ্তল আিাশ, অনযচদি চদতে়ি গদখ্তে গ তল গপৌতন 

দুতশা।”  

  

“ওতে বাপ গে? ো হতল আচম বুত ়িা হতে-হতে জেদ ব হতে়ি পত ়িচে। হাাঁটািলা িেতে 

পােব চি? গিাতখ্ োচন হে়িচন গো! হযাাঁ গে দাাঁেগুতলা সব গ তে নাচি? আেও িী িী হল 

গদখ্ গো ভাল িতে।”  

  

“আতে, ওসব চিিই আতে।”  

  

“চিি আতে িী গে? গপৌতন দুতশা বেতে গে গলাহা অবচধ ক্ষে়ি হতে়ি োে়ি। দাাঁ ়িা বাপু দাাঁ ়িা, 

ভাল িতে গহাঁতটিতল গদচখ্ পাতে়িে গজা ়িগুতলা চিি আতে চি না।”  

  

“আতে আতে। এেক্ষণ হাাঁটািলাই িেচেতলন। চদচবয পাোলঘে গাতি ওপতে উতি 

এতলন।”  

  

হিাৎ সনােন িাাঁতদা-িাাঁতদা হতে়ি বলল, “হযাাঁ গে, আমাে চনেযানন্দ আে সেযানন্দ। োো 

গবাঁতি গনই?”  

  

“দুিঃখ্ িেতবন না চবশ্বাসমশাই। োাঁো সব পািা বে়িতসই গ তেন। শুনতলন গো, 

চনেযানতন্দে সাে গেতল চেল।”  

  

“চনেযানন্দতি গে মাত্র ে’ বেতেে গেতখ্ আচম িালঘুম ঘুতমাতে এলাম। িে বে়িস 

হতে়িচেল োে বল গো?”  

  

সুবুচি বাচনতে়ি বলল, “আতে নব্বই বেে। দুিঃতখ্ে চিেু গনই, এই গো শুনতলন আমাতদে 

গ াচবন্দ চবশ্বাসই আপনাে অধস্তন িে পুরুষ গেন।”  

  

“ওই চবচচ্ছচে ঝ  ়িতট গলািটা?”  
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“গে আতে।” সনােন খ্াচনিক্ষণ গুম হতে়ি গাতি হিাৎ িনমতন হতে়ি বলল, “ওতে  াি 

গো গখ্ািাচটতি। আমােই গো বংশ।  াি গো, ভাল িতে এিটু মুতখ্ানা গদচখ্।”  

  

“আতে, এই  ািচে।” বতল বাোন্দাে়ি চ তে়ি ভােী চবনীে  লাে়ি সুবুচি  ািল, 

“গ াচবন্দদা! ও গ াচবন্দদা। এিটু বাইতে আসতবন?”  

  

গ াচবন্দ চবশ্বাস বাোন্দাে়ি এতস সুবুচিে চদতি অবাি গিাতখ্ গিতে়ি বলতলন, “এই 

প্রােিঃিালটাে়ি আমাে মুখ্ গদতখ্ গিলতল গে! গোমাে গো ব ়ি সাহস গদখ্চে গহ! চবপতদ 

প ়িতল আমাে গদাষ চদতে়িা না গেন। আচম পা ়িাপ্রচেতবশীতি িখ্নও চবপতদ গিলতে 

ভালবাচস না।”  

  

সুবুচি মাাা িুলতি হাচস-হাচস মুখ্ িতে বলল, “আতে গসই িাাটাই বলাে জনয  ািা 

আপনাতি। অপোধ গনতবন না। অপে়িা দশিতনে এিটা ভাল চনদান পাওে়িা গ তে। দে়িা 

িতে েচদ  চেতবে বাচ ়িতে এিটু পাতে়িে ধুতলা গদন!”  

  

“চনদান গপতে়িে! েতব গো ভতে়িে িাা হল গহ। চনদানটা আবাে পাাঁিজনতি চিচনতে়ি 

গবচ ়িতে়িা না। িতে-িতমি খ্াচচ্ছ, বযেসা লাতট উিতব। দাাঁ ়িাও, িচটতজা ়িা পাতে়ি  চলতে়ি 

আসচে।”  

  

গ াচবন্দ চবশ্বাস এতলন এবং মন চদতে়ি সব শুনতলন। োাঁে গিাখ্ জ্বলজ্বল িেতে লা ল, 

 লা ধতে এল,  লবস্ত্র হতে়ি এতিবাতে উপু ়ি হতে়ি প ়িতলন সনােতনে পাতে়ি, “এও চি 

সম্ভব? এই িমিিতক্ষ আপনাে গদখ্া পাব–এ গে স্বতপ্ন দও ভাচবচন! আপচন হতলন আমাে 

িািুদাে িািুেদাে িািুদা… না, এিটা িািুদা গবাধ হে়ি িম হল!”  

  

সনােন ব ়ি আদতে গ াচবন্দে মুতখ্ানা েুতল দু হাতে ধতে চনেীক্ষণ িেতে িেতে  দ দ 

হতে়ি বলতলন, “ো গহািত , এিটা িািুদাে িম বা গবচশ হতল চিেু না। আহা, এ গো 

গদখ্চে আমাে চনেযানতন্দে মুখ্ এতিবাতে গিতট বসাতনা? নািখ্ানা অবশয সেযানতন্দে 

মতো। আহা, গখ্ািাচটতি গদতখ্ বুি জুচ ়িতে়ি গ ল। ো হযাাঁ গে দুিু, গোে বাপ গবাঁতি গনই?”  
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গিাতখ্ে জল মুেতে মুেতে গ াচবন্দ চবশ্বাস বলতলন, “আতে আতেন। চবোনব্বই িলতে।”  

  

“ াি,  াি োতি। চবোনব্বই আবাে এিটা বে়িস নাচি! দুতধে চশশুই বলতে হে়ি।”  

  

ো চবোনব্বই বেতেে বাপও এতস সব শুতন গভউ গভউ িতে গিাঁতদ সনােতনে পা জচ ়িতে়ি 

ধেতলন। সনােন োাঁতি আদেটাদে িতে,  াতল গিানা গমতে খ্ুব িনমতন হতে়ি উিতলন। 

গশািটা গিতট গ ল। 

  

োেপে গ াচবন্দ চবশ্বাতসে চদতি গিতে়ি বলতলন, “েুই নাচি খ্ুব অপে়িা গে ভাই?”  

  

গ চবন্দ চবশ্বাস ো ়িাোচ ়ি সনােতনে পাতে়িে ধুতলা চনতে়ি লজ্জাে়ি মাাা নে িতে বলল, 

“আপনাে েুলনাে়ি নচসয। েতব অপে়িা বতলই িােচট গখ্তে-পেতে পােচে। গলাতি মাতন 

গ াতন।”  

  

“বািঃ বািঃ। শুতন খ্ুব খ্ুচশ হলুম। েতব মুশচিল িী জাচনস? প্রােিঃিাতল েচদ দু-দুতটা 

অপে়িাে মুখ্ গদখ্তে পাে়ি মানুষ, ো হতল 

  

আে অপে়িাে গদাষ াাতি না। গিতট োে়ি।”  

  

গ াচবন্দ আাঁেতি উতি বলতলন, “সবিনাশ! ো হতল গে বযবসা লাতট উিতব! সুবুচি বুচঝ 

এই চনদাতনে িাাই বলচেল?”  

  

সনােন  ম্ভীে হতে়ি বলল, “হযাাঁ। েতব গোে বযবসা আচম নি িেব না। ঘে-সংসাে েখ্ন 

গনই েখ্ন আে এখ্াতন গাতি হতবটা িী? ভাবচে, চহমালতে়ি চ তে়ি সাধু হতে়ি োব।”  

  

“আতে োই চি হে়ি?” বলতে বলতে ঘতে েুিতলন সমাজ চমচতি ে আে ভূেনাা নন্দী। 

োাঁতদে এিটু গপেতন বটতিি আে চেজপদ। সুবুচি শশবযতস্ত োতদে বসবাে জাে়ি া িতে 

চদল। 
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সমাজ চমচতি ে সনােতনে পাতে়িে ধুতলা চনতে়ি বলতলন, “ঘটনাটা এই মাত্র গসচদন এি 

চবচলচে জানাতল গবচেতে়িচেল। োোও খ্ুব এিটা চবশ্বাস িতেচন। োো গিবল োতদে 

পুেতনা জানাল গাতি চেচপ্রি িতেচেল খ্বেটা। োতেই আচম গজতনচেলুম গে, পা লা 

ববোচনি অতঘাে গসন িী এিটা পিচে জানতেন োতে মানুষতি অচবিৃে অবোে়ি বহ 

বেে ঘুম পাচ ়িতে়ি োখ্া োে়ি। এবং গস বাবতদ এিটা এিতপচেতমিও নাচি িতে গ তেন। 

চিন্তু এিতপচেতমিটা গিাাাে়ি িতেচেতলন োে হচদস জানালটাে়ি চদতে পাতেচন। শুধু 

গলখ্া চেল, নন্দপুে  াাঁতে়িই এিটা গলািতি ঘুম পাচ ়িতে়ি োখ্া হতে়িতে। গলািটাে নাম 

সনােন চবশ্বাস। চিন্তু অতঘােবাবু চবতে়ি িতেনচন, োাঁে বংশধে বতলও গিউ গনই। িতল 

মৃেুযে পেই োাঁে বাচ ়িতে অনয সব গলাি বসবাস শুরু িতে। েতব জানাতল প্রবন্ধটা 

গবেতনাে পে আমাে মতো দু-িােজন গখ্াাঁজখ্বে শুরু িতেচেল। এই গে ভূেনাা নন্দী, 

ইচনও োাঁতদে মতধয এিজন। চেচন অবশয বুচি িতে অতঘাে গসতনে নাম উহয গেতখ্ এ-

 াাঁতে়িে পুেতনা ভূতেে বাচ ়ি খ্ুাঁজতে াাতিন। চেচন অবশয এিটা বাচ ়ি অনুমাতন ভে িতে 

চিতনও গিলতলন। চিন্তু গসই বাচ ়ি অতঘাে গসতনে নে়ি। অতঘাে গসতনে বাচ ়িটা চিনল 

সুবুচি োে়ি। োই গহাি,  েিাল গাতি এ- াাঁতে়ি এিজন সাঙ্ঘাচেি গলাতিে উদে়ি 

হতে়িতে, গে অতঘাে গসতনে বাচ ়ি খ্ুাঁতজ গব ়িাতচ্ছ। গিানওেিম বাধা চদতলও গস গমতে 

বসতে গলািতি। বাধা না চদতলও সতন্দতহে বতশ মােতে। আমাতদে সতন্দহ, গলািটা 

অতঘাে গসতনে লযাবতেটচে আে সনােন চবশ্বাতসে সন্ধান িতে মস্ত দাাঁও মাোে গিিাে়ি 

আতে। গদ ়িতশা বেে আত িাে লযাবতেটচেতে িী িাণ্ড িতেচেতলন অতঘাে গসন, ো 

জানতল দুচনে়িা োজ্জব হতে়ি োতব। আে সনােনবাবুতি গো চোঁত ়ি খ্াতব দুচনে়িাে 

ববোচনিো। িাতজই এখ্ন সনােনবাবু এবং অতঘাে গসতনে লযাবতেটচে হামলাবাজতদে 

হাে গাতি বাাঁিাতনাটাই আমাতদে প্রধান িাজ।”  

  

ভূেনাাবাবু বলতলন, “আচম চনতজই এিজন সাতে়িচিস্ট। আচম জাচন, ঘটনাটা প্রাে়ি 

অতলৌচিি। অতঘাে গসন আইনস্টাইতনে গিতে়ি িম নন।”  

  

সনােন বতল উিল, “ইচঞ্জচে বলে নাচি গখ্ািা? ওইসব ভাষা গে আচম বুচঝ না।”  
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ভূেনাা বলতলন, “আপনাে গবাঝাে িাাও নে়ি। আইনস্টাইন আপনাে অতনি পতে 

জতমতেন। চিন্তু িাা হল, আমাতদে সামতন এখ্ন িচিন চবপদ। গলািটা িাল আমাতি 

আে আমাে সহিেচটতি প্রাে়ি েতমে বাচ ়ি পাচিতে়ি চদতে়িচেল। ঘতে-ঘতে  েি খ্ুাঁত ়ি গদতখ্তে 

গিাাাও পাোলঘে আতে চি না। এে পে গস চেজপদতিও গমতে ো ়িাে়ি। শুনলাম গস 

মধযোতে সুবুচি োে়িতিও নাচি গমতে এিটা  তেি গিতল গদে়ি।”  

  

সুবুচি চবনতে়িে সতে বলল, “গস িাজটা উচন ভালই িতেতেন।  তেি আমাতি গিতল 

চদতে়িচেতলন বতলই অতঘাে গসতনে লযাবতেটচে আে সনােনবাবুে হচদসটা পাওে়িা গ ল। 

চিন্তু গলািটা গি বলুন গো! বাংলাে়ি িাা বলচেল বতট চিন্তু বাঙাচল বতল গমাতটই মতন 

হল না। আে  াতে়ি িী সাঙ্ঘাচেি গজাে। আমাতি গেন পুেুতলে মতো েুতল সপাং িতে 

েুাঁত ়ি গিতল চদল। এেিম পাতলাে়িান গলাি আচম জতম গদচখ্চন।”  

  

ভূেনাা চিচন্তেভাতব বলতলন, “গসইতটই ভতে়িে িােণ। গলািটা গি বা গিাতেতি এল 

ো আমো জাচন না। চিন্তু গস গে সাঙ্ঘাচেি চবপজ্জনি গলাি, োতে সতন্দহ গনই। 

োিত , ওটা চনতে়ি পতে ভাবা োতব। আপােে আপনাতদে আপচতি  না াািতল 

  

লযাবতেটচেটা আচম এিটু গদখ্তে িাই।”  

  

“আসুন, আসুন,” বতল সুবুচি খ্াচেে িতে পা গদচখ্তে়ি চনতে়ি গ ল সবাইতি। 

  

এিটু িি িতেই এতি-এতি লযাবতেটচেতে নামতলন ভূেনাা সুবুচি আে সমাজ চমচতি ে। 

আে িাউতি গেতে চদতলন না ভূেনাা। প্রদীপটা এখ্নও জ্বলতে। ঘেভো উজ্জ্বল আতলা। 

  

প্রাতম প্রদীপটাই এিটু পেীক্ষা িেতলন ভূেনাা। মাাা গনত ়ি বতলন, “এেিম িখ্নও 

গদচখ্চন। আমাতদে চবোন এ-চজচনস এখ্নও িল্পনা িেতে পাতেচন।”  

  

গটচবতলে ওপে গে দুতটা বন্ধ বাি েতে়িতে, খ্ুব সাবধাতন এতি এতি গস-দুতটাও খ্ুলতলন 

ভূেনাা। গভেতে ঝিঝতি চিেু অদু্ভেদশিন চজচনস এবং েন্ত্র েতে়িতে। ভূেনাা অতনিক্ষণ 
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ধতে টিি গজ্বতল গভেেটা গদতখ্ চনতে়ি গিে মাাা গনত ়ি বতলন, “এসব েন্ত্রপাচে গদ ়িতশা 

বেে আত  গিউ িল্পনা িতেচেল, ভাবাই োে়ি না! এসব গো আজতিে চদতনও আমো 

িল্পনাই িচে মাত্র। অতঘাে গসন িী ধেতনে মানুষ চেতলন বুঝতে পােচে না। এসব সূক্ষ্ম 

েন্ত্রপাচে বেচেই বা িেতলন িী িতে। খ্ুবই আিেি বযাপাে।”  

  

সুবুচি বলল, “সনােনবাবু বলচেতলন, চহিসাতহব বতল গি এিজন অতঘােবাবুে িাতে 

আসে। গস নাচি মানুষ নে়ি, ভূে। অতঘােবাবু ওই বািটাে  াতে়ি সাাঁটা িা জটাতেও 

চহি সাতহতবে িাা চলতখ্তেন।”  

  

ভূেনাাবাবু গলখ্াটা গদতখ্ বলতলন, “হাঁ। অতঘাে গসতনে আমতল গে এসব সচিচস্টতিতট  

েন্ত্রপাচে পৃচাবীতে বেচে হে না গস চবষতে়ি সতন্দহ গনই। চিন্তু চহসাতহবটা গি, ো বুঝতে 

পােচে না। চহি নাতম গিানও ব ়ি ববোচনতিে নাম গো শুচনচন!”  

  

সুবুচি বলল, “সনােনবাবু বতলন, চহি আিাশ গাতি গিৌতটা িতে গনতম আসে। আে 

েখ্ন নন্দপুতে চবনা গমতঘও চবদুযৎ িমিাে।”  

  

ভূেনাা হাাঁ িতে গিতে়ি গাতি বলতলন, “আিাশ গাতি! গিৌতটা িতে! এসব গো আষাতে়ি 

 ল্প।”  

  

সনােনবাবুে দৃে়ি চবশ্বাস চহসাতহব ভূে ো ়িা চিেু নে়ি।  

  

ভূেনাাবাবু বলতলন, “ভূে বতল চিেু গনই। েবু চহি েচদ ভূেই হে়ি ো হতলও বাাঁতিাে়িা! 

চিন্তু ভূে না হতল চিন্তাে িাা। িলুন সমাজবাবু, ওপে োওে়িা োি। লযাবতেটচেটা এি 

অমূলয সম্পদ। এতি েক্ষা িোে জনয ভাল বযবো িেতে হতব। আবাে পাাঁিিান িো 

িলতব না। ো হতল গুতচ্ছে গলাি এতস চভ ়ি িেতব। বাো বাো গলািজন চনতে়ি পাহাো 

বসাতনা দেিাে। নইতল ওই হামলাবাজটা এতস আবাে ঝাতমলা পািাতে পাতে।”  
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“গে আতে, োাািই বতলতেন। গলািটা ঝাতমলা পািাতবই। আমাতি  তেিে মতধয েুাঁত ়ি 

গিতল গলািটা েখ্ন পাচলতে়ি োে়ি েখ্ন আমাে ভাতে িাচেিি বাোন্দাে়ি দাাঁচ ়িতে়ি চেল। 

গলািটাতি গদতখ্ গস এিটা াাতমে আ ়িাতল লুচিতে়ি পত ়ি। গস চনতজে িাতন। শুতনতে 

গলািটা িাপা  লাে়ি অদু্ভে ভাষাে়ি িী গেন বলচেল। ভাষাটা গস বুঝতে পাতেচন। েতব 

গদতখ্তে, গলািটা িতিে মতো এিটা চজচনস চদতে়ি আমাতদে বাইতেে গদওে়িাতল এিটা 

েযাাঁ ়িা গিতট চদতে়ি িতল োে়ি। গসই েযাাঁ ়িাে দা টা নাচি অন্ধিাতে জ্বলজ্বল িেচেল।”  

  

“বতলন িী?” ভূেনাাবাবু অবাি হতে়ি বলতলন, “এেক্ষণ বতলনচন গিন? ”  

  

“আতে। এিসতে অতনি ঘটনাে ধিল সামলাতে হতচ্ছ গো! গিানটা আত  বলব, 

গিানটা পতে, োে োল োখ্তে পােচে না।”  

  

“িলুন গো দা টা গদচখ্।” মাাা গনত ়ি সুবুচি বলল, “আচম গদতখ্চে, গিানও দা  গনই। 

মতন হতচ্ছ ওটা এমন এিটা চজচনস, ো োতত্র জ্বলজ্বল িতে, চিন্তু চদতনে আতলাে়ি অদৃশয 

হতে়ি োে়ি।”  

  

ভূেনাা  ম্ভীে হতে়ি বলতলন, “হযাাঁ, এেিম চজচনস াািতেই পাতে। োে মাতন বাচ ়িটা 

গদত  গেতখ্ গ তে। োে মাতনই হতচ্ছ গলািটা োতেে চদতিই আসতব। আে োে মাতন 

হতচ্ছ, গলািটা বুঝতে গপতেতে গে, এটাই অতঘাে গসতনে বাচ ়ি।”  

  

সুবুচি এি াল গহতস বলল, “আতে, োে মাতন হতচ্ছ আমাতদে সামতন এখ্ন অতঘাে 

চবপদ। অতঘােবাবু এেসব িাণ্ড িাণ্ড না িেতল আজ এে নািাল হতে হে না।”  

  

ভূেনাাবাবু িরুণ অসহাে়ি  লাে়ি সমাজবাবুে চদতি গিতে়ি বলতলন, “এ- াাঁতে়ি 

বযাে়িামবীে-চটে গনই? চিংবা িযাোতট, িুংিু জানা গলাি?”  

  

সমাজ চমচতি ে মাাা গনত ়ি বলতলন, “না গহ, নন্দপুতে বযাে়িামবীে গিউ আতে বতল জাচন 

না। িযাোতটে নামও গিউ শুতনতে চি না সতন্দহ।”  
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“আচ্ছা, িাে িাে বাচ ়িতে বন্দুি-চপস্তল আতে বলুন গো!”  

  

“না গে বাপু,  াাঁতে়িে গলাতিে অে পে়িসা গিাাাে়ি? েদু সামন্তে এিটা  াদা বন্দুি চেল, 

োও বহ পুেতনা। গসচদন গদখ্লুম েদু সামন্তে নােবউ গসটা চদতে়ি নদিমা পচেষ্কাে 

িেতে।”  

  

“ো হতল গো চিন্তাে িাা!”  

৫. নন্দপুড়িি পুবপাো গে াড়ন গশষ হড়য়ড়ে 

নন্দপুতেে পুবপা ়িা গেখ্াতন গশষ হতে়িতে োে পে গাতি গঘাে জেল, চদতনে গবলাতেও 

জাে়ি াটা অন্ধিাে। গদ ়িতশা বেে আত  এিসমতে়ি এখ্াতন িুখ্যাে োো োচন্ত্রতিে গ ো 

চেল। জনশ্রুচে আতে এখ্াতন চনে়িচমে নেবচল হে। জেতলে এতিবাতে গভেতে চনচব ়ি 

বাাঁশবতনে মাঝখ্াতন পুেতনা পচেেযক্ত এিখ্ানা িালীমচন্দে। মচন্দতেে গবচশেভা ই 

গভতঙ পত ়িতে। সাপতখ্াপ আে েক্ষতিে বাসা। বাদু ়ি আে িামচিতিে আ্ড া। বহিাল 

এই জাে়ি াে়ি গিানও মানুষ আতসচন। িালীমচন্দতেে লাত াে়িা পুিুেটাও সংস্কাতেে 

অভাতব গহতজমতজ চ তে়িচেল। েতব মাঝখ্ানটাে়ি এখ্নও  ভীে জল।  

  

চবতিল  চ ়িতে়ি সতন্ধ হতে়ি আসতে। িােচদতি পাচখ্তদে চিচিেচমচিতে িান পাো দাে়ি। 

িালীমচন্দতেে িাোল চদতে়ি ধীে পাতে়ি দুতটা গনিত ়ি এচদি-ওচদি োিাতে-োিাতে 

িতল গ ল। বাাঁশবন গাতি গবচেতে়ি গ াটািাতেি গশে়িাল দ্রুেতবত  গদৌত ়ি আেএিধাতেে 

বাাঁশবতন চ তে়ি গসাঁতধাল। এিপাল বুতনা িুিুতেে  াি চনস্তিোতি হিাৎ খ্ানখ্ান িতে 

গভতঙ চদচচ্ছল। 

  

মচন্দতেে গভেতে ঘুটঘুচট্ট অন্ধিাে। গে গবচদটাে ওপে এিিাতল চবগ্রহ চেল, োে ওপে 

ধুতলামে়িলাে মতধযই শুতে়ি চেল এিটা গলাি। পেতন এিটা মে়িলা পযাি,  াতে়ি এিটা 

মে়িলা হাওে়িাই শাটি। গলািটা চনচিতন্ত ঘুতমাচচ্ছল। আিমিাই গবচদে নীতিে িাটল গাতি 
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এিটা মস্ত গ াখ্তো সাপ চহলচহল িতে গবচেতে়ি এল। োেপে ধীে চেতে উতি এল 

গবচদে ওপে। সাপটা গলািটাে শেীতেে ওপে চদতে়ি িতল োচচ্ছল ওপাতশ। ঘুমন্ত গলািটা 

চবেক্ত হতে়ি এিটা হাে েুতল সাপটাতি গঝত ়ি গিলতে গেতেই প্রিাণ্ড সাপটা প্রিাণ্ড িণা 

েুতল দাাঁ ়িাল গলািটাে বুতিে ওপে। োেপে চবদুযৎ চেতে োে গোবল গনতম এল 

গলািটাে িপাতল। 

  

বাাঁ হাে চদতে়ি সাতপে  লাটা খ্ুব োচচ্ছতলযে সতেই ধেল গলািটা। োেপে উতি বতস 

এিটা হাই েুলল। সাপটা চিলচবল িেচেল োে হাতেে মতধয। সাপটাতি দু হাতে ধতে 

মচন্দতেে বাইতে এতস গলািটা িােচদতি গিতে়ি গদখ্ল এিটু। োেপে সাপটাতি গেত ়ি 

চদল সামতন। োেপে আবাে এিটা হাই েুলল। 

  

এই জেতলে ভে়িাবহেম প্রাণী হতচ্ছ বুতনা িুিুে। কু্ষধােি চহংস্র বুতনা িুিুেতি বাঘও ভে়ি 

খ্াে়ি। িােণ োো এিসতে পমাশ-ষাটটা িতে ঘুতে গব ়িাে়ি, সামতন গে-তিানও প্রাণীতি 

গপতল সবাই চমতল আক্রমণ িতে িতে়িি চমচনতটে মতধয গখ্তে়ি সাি িতে গদে়ি। 

  

গলািটা বাইতে অলস ভচেতে দাাঁচ ়িতে়ি বুনন িুিুেতদে চিৎিাে শুনচেল। িুিুতেে পাল 

এচ তে়ি আসতে এচদতিই। গলািটাে োতে গিানও উতে  বা ভে়ি গদখ্া গ ল না। িুপ িতে 

চিেুক্ষণ দাাঁচ ়িতে়ি েইল। োেপে ধীে পাতে়ি জেল গভতঙ এত াতে লা ল। োে শেীতেে 

ধাক্কাে়ি বাাঁশতঝাাঁতপে দু-এিটা বাাঁশ মিতি গ ল, গোটখ্াতটা  াে িাে হতে়ি প ়িতে লা ল। 

  

হিাৎ গঝাাঁপঝা ়ি গভতঙ এিপাল বুনন িুিুে এতস ঝাাঁচপতে়ি প ়িল োে ওপে। গস গেমন 

ঘাব ়িাল না। দুতটা িুিুেতি েুতল অতনি দূতে েুাঁত ়ি গিতল চদল! আে বাচিগুতলাতি পা 

চদতে়ি িতে়িিটা লাচা িষাল। আিতেিে চবষে়ি, ভে়িঙ্কে বুতনা িুিুতেো গিন গেন চিেু গটে 

গপতে়ি ামতি গ ল। োেপে গলািটাতি গেত ়ি দুদ্দা ়ি িতে পাচলতে়ি গ ল সিতল। 

  

জেল গাতি গবচেতে়ি  াাঁতে়িে োস্তাে়ি পা গদওে়িাে আত  গলািটা এিটা বাাঁশতঝাাঁতপে 

গপেতন দাাঁচ ়িতে়ি িােচদিটা ভাল িতে লক্ষ িেল। গস লক্ষ িেল  াাঁতে়িে এইচদিটা আজ 
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অস্বাভাচবিভাতব জনশূনয। গস এিটু িুপ িতে দাাঁচ ়িতে়ি গাতি গবচেতে়ি এল। ধীে এবং 

চনচিন্ত পাতে়ি গস হাাঁটতে। িােচদতি এিটু গদতখ্ চনতচ্ছ মাতঝ-মাতঝ। না, োতি গিউ লক্ষ 

িেতে না।  াাঁতে়িে িুিুেো োতি গদতখ্ গেত ়ি এতলও িাোিাচে এতসই গিন গেন ভে়ি 

গপতে়ি গিাঁউ-তিাঁউ িতে পাচলতে়ি োে়ি। 

  

পুবপা ়িা োচ ়িতে়ি গিটপা ়িা। আজ সব পা ়িাই জনশূনয। োস্তা িাাঁিা। দূতে গিাাাও এিটা 

গিালাহল গশানা োতচ্ছ। গিালাহলটা গিাাা গাতি আসতে এবং গিন, ো গলািটা জাতন। 

আজ  াাঁতে়িে গলাি অতঘাে গসতনে লযাবতেটচে পাহাো চদতে জত ়িা হতে়িতে। গলািটা 

এিটু হাসল। ওতদে িাতে লাচিতসাটা আতে গস জাতন। 

  

গিওটপা ়িা পাে হতে়ি গলািটা োস্তা গেত ়ি আঘাটাে়ি গনতম গ ল। সামতন বনবাদা ়ি, চঝল, 

বাাঁশতঝাাঁপ, জলাজচম। িাাঁটাতঝাাঁতপে জেল গপচেতে়ি গলািটা চঝতলে জতল অোনবদতন 

গনতম গ ল। চঝলটা সাাঁেতে পাে হতে়ি গস বাাঁশঝাত ়ি েুতি গ ল। সামতন এিটা জলাজচম, 

োে পতেই অতঘাে গসতনে বাচ ়ি গদখ্া োতচ্ছ। বাচ ়িে িােচদতি লেন, মশাল এবং টিি 

চনতে়ি বহ মানুষ দাাঁচ ়িতে়ি আতে। োো হল্লা িেতে।  

  

গলািটা চিেুক্ষণ পাাতেে মূচেিে মতো দাাঁচ ়িতে়ি েইল, োেপে বাাঁশতঝাাঁপ গাতি গবচেতে়ি 

জলাজচমতে পা োখ্ল। জলাে়ি গিামে অবচধ িাদা। এিবাে প ়িতল আে ওিা োে়ি না। 

চিন্তু গলািটাে শেীতেে শচক্ত েতন্ত্রে মতো। গস িাদাে়ি গনতম গসই িাদা গিতল এচ তে়ি 

গেতে লা ল। গিানও অসুচবতধই হল না োে। 

  

জলাজচমে প্রাতন্ত গহা লাে বন। গলািটা গহা লাে বতন দাাঁচ ়িতে়ি েীক্ষ্ণ গিাতখ্ বাচ ়িে 

গপেনচদিটা লক্ষ িেল। গপেতন জলাজচম বতল ওো এচদতি পাহাো িম গেতখ্তে। িােণ 

জলাজচম চদতে়ি গিানও মানুতষে পতক্ষ হানা গদওে়িা সম্ভব নে়ি। গপেতন মাত্র চেনজন 

গলাি পাহাোে়ি আতে। 
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এই গ্রতহে প্রাণীতদে শেীে দুবিল, প্রাণশচক্তও িম। এতদে অস্ত্রশস্ত্রগুচল হাসযিে। গলািটা 

ইতচ্ছ িেতল এতদে সব ি’জনতিই ঘাতে়িল িতে িাতেিািাে িেতে পাতে। িে গলািতি 

হেযা িেতে হতব ো গস জাতন না। গস শুধু জাতন, সব িাতজেই এিটা সমে়ি আতে। 

  

োে িােচদতি লক্ষ-লক্ষ মশা ও ়িাউচ ়ি িেতে,  া গঘাঁতষ িতল োতচ্ছ জলজ সাপ, গজাাঁি 

চিলচবল িেতে িােচদতি, বযাঙ লাচিতে়ি প ়িতে  াতে়ি। োে ভূতক্ষপ গনই। গস চহতসব 

িতে গদখ্ল, আেও িতে়িি ঘণ্টা পে, চবতশষ িতে গভাতেে চদতি এই মানুষগুচল ক্লান্ত 

হতে়ি প ়িতব। এতদে ঘুম পাতব, চশচাল হতে়ি োতব সেিিো। এখ্নই সমে়ি। সুেোং োতি 

অতপক্ষা িেতে হতব। গস চেে হতে়ি দাাঁচ ়িতে়ি েইল। 

  

দাতো া হেিান্ত গপাদ্দাে োচতি েতবলা চবতশষ চিেু খ্ান না। পাাঁিাে িাচলে়িা আে চঘতে়ি 

ভাজা পতোটা। ো োাঁে জনয আজ গ াচবন্দ চবশ্বাতসে বাচ ়িতে োই োন্না হতচ্ছ। হেিান্ত 

গপাদ্দাে বাইতে এিখ্ানা িাতিে গিে়িাতে পা েচ ়িতে়ি বতস োাঁে দাতো া-জীবতনে নানা 

বীেতত্বে িাচহনী বণিনা িেতেন। সবাই েটে হতে়ি দাাঁচ ়িতে়ি শুনতে। দু’জন বন্দুিধােী 

িনতস্টবল চভ ়ি সামলাতচ্ছ। 

  

হেিান্ত গপাদ্দাে সুবুচি আে চেজপদে চদতি গিতে়ি বলতলন, “গোমো বলে, গলািটাে 

 াতে়ি খ্ুব গজাে! ওতে বাবা, েে গজােই াাি টযাো পাতলাে়িাতনে গিতে়ি গো আে গস 

োিওে়িালা গলাি নে়ি! গমাহনপুতেে জেতল গসই  ািু টযাো পাতলাে়িাতনে সতে হাোহাচে 

ল ়িাই হল গসবাে। ো লত ়িচেল খ্ুব। চিন্তু পােতব গিন? গশতষ োতি গিামতেে গবল্ট 

চদতে়ি এিস্টা শাল াতেে সতে গবাঁতধ গিললাম। গলািটা গসলাম িুতি বতলচেল, আপনাে 

মতো মস্তান গদচখ্চন িখ্নও।’ না ়ি গুণ্ডাে নাম শুতনে? বাহাতি ে ইচম বুতিে োচে, দুখ্ানা 

হাে চেল এি গজা ়িা শাল খ্ুাঁচট, আস্ত খ্াচস গখ্তে়ি গিলে এি-এিবাে। গসই না ়িতি 

েখ্ন ধেতে গ লুম েখ্ন িী িাাঁইচটংটাই না হল। চহচন্দ চসতনমাে িাাঁইচটং োে িাতে 

নচসয। না  স্বীিাে িতেচেল, ‘হযাাঁ, ওস্তাদ বতট! বুতঝে?”  

  

http://www.bengaliebook.com/


শীড়ষেন্দু মুড় াপাধ্যায়  । পাতালঘি ।  অদু্ভতুড়ে সিসিজ 

 75 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সুবুচি আে চেপদ ঘা ়ি না ়িল বতট, চিন্তু োো হেিান্ত দাতো াে উপচেচেতে চবতশষ 

ভেসা গপতে়িতে বতল মুতখ্ে ভাতব প্রিাশ গপল না। হেিান্তে গিহাো দশাসই, সতন্দহ 

গনই। চিন্তু অতনি গেল-চঘ, মাংস-মাে গখ্তে়ি গিহাোটা ব ়িই চবপুল। এ-তিহাোে়ি 

িাাঁইচটং িেতে গ তল িী িাণ্ড হতব গি জাতন! 

  

সনােন চবশ্বাস বা অতঘাে গসতনে লযাবতেটচেে িাা এখ্নও িাউতি জানাে়িচন োো। 

শুধু প্রিাে হতে়িতে এিটা  ািাে আজ হামলা িেতে আসতে। নন্দপুতে বহিাল গিানও 

উততি জি ঘটনা ঘতটচন। োই  াাঁ গঝচটতে়ি গলাি এতসতে।  

  

সনােন চবশ্বাসতি গ াচবন্দ োাঁে বাচ ়িে এতিবাতে অন্দেমহতল লুচিতে়ি গেতখ্তেন। চনতজে 

বংশধেতদে মতধয এতস, সনােন দুিঃতখ্ে মতধযও চিেুটা সুখ্ পাতচ্ছন। গ াচবন্দ চবশ্বাতসে 

বউতি চেচন বতলতেন, “বউমা, এখ্ন এিটাই অসুচবতধ। গদ ়িতশা বেে টানা ঘুচমতে়িচে, 

এখ্ন চি আে আমাে ঘুমটুম হতব?”  

  

সমাজ চমচতি ে োাঁে গমাটা লাচিটা হাতে চনতে়ি িােচদতি ঘুতে গদখ্তেন এবং গলািটা হাচজে 

হতল িী িো হতব োে েযাতটচজ চিি িেতেন। 

  

মাচটে নীতি পাোলঘতে ভূেনাা এিা অবোন িেতেন। োাঁে িপাতল ভ্রূিুচট। চেচন 

বুঝতে পােতেন, অতঘাে গসতনে এই লযাবতেটচে গদ ়িতশা বেে আত িাে প্রেুচক্ত চদতে়ি 

বেচে হে়িচন। এতে উন্নে চবোতনে অবদান আতে। এবং গসই চবোন এই পৃচাবীে চবোন 

নে়ি। চহি সাতহতবে িাা চেচন শুতনতেন। চবিাে-চবতেষণ িতে অনুমান িেতে পােতেন 

গে, এই চহি সাতহবই গসই উন্নে চবোতনে সেবোহিােী। আে এও বুঝতে পােতেন, 

গে গলািচট হামলা িেতে গস এতসতে প্রমাণ গলাপ িেতে এবং চিেু চজচনস বা েন্ত্রপাচে 

গিেে চনতে়ি গেতে। সম্ভবে গস সনােন চবশ্বাসতিও চনতে়ি োতব, োতে পৃচাবীে 

ববোচনিো েহসযটা গভদ িেতে না পাতে। 
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অতনি গভতব ভূেনাা হোশাে়ি এিটা দীঘিশ্বাস গিলতলন। এিটা গলাি, চিন্তু গস 

অচমেচবক্রমশালী। োাঁো গে পাহাো বচসতে়িতেন ো চদতে়ি গলািটাতি গোখ্া োতব চি না 

গস-চবষতে়ি োাঁে গঘাে সতন্দহ আতে। চেচন আজ িলিাোে়ি চ তে়ি োাঁে চেভলভােটা চনতে়ি 

এতসতেন, দাতো া এবং িনতস্টবলতদে িাতেও বন্দুি-চপস্তল আতে। চিন্তু এগুতলা োাঁে 

েতাি বতল মতন হতচ্ছ না। োাঁে ভে়ি এবং দুচিন্তা হতচ্ছ।  

  

ভূেনাা লযাবতেটচেটা খ্ুব ভাল িতে ঘুতেচিতে গদতখ্তেন। চশচশ-তবােতলে েেল 

পদাািগুতলাও চিেু চিেু পেীক্ষা িতেতেন। গবচশেভা ই পচেচিে োসাে়িচনি পদাাি। েতব 

সনােতনে বাতি গে-চশচশটা োখ্া আতে োে গভেেিাে ্র বযটা োাঁে পচেচিে চজচনস 

নে়ি। অমৃেচবন্দুে এিটা পাত্র েতে়িতে, গসটাও োাঁে গিনা চজচনস নে়ি। েতব সবচিেুই গিে 

ভাল িতে লযাবতেটচে গটস্ট িো প্রতে়িাজন। নইতল গদ ়িতশা বেে ধতে এিটা গলািতি 

ঘুম পাচ ়িতে়ি োখ্াে েহসযটা গবাঝা োতব না। পৃচাবীে চবোতন এেিম ঘটনাে িল্পনা 

িো হে়ি বতট, চিন্তু হাতে িলতম এমন অেযািেি ঘটনাে প্রমাণ গো সাো দুচনে়িাে়ি 

গোলপা ়ি গিতল গদতব। চিন্তু গসই সুতো  চি পাওে়িা োতব? 

  

অতঘাে গসন এি আিেি গলাি। এে ব ়ি এিটা িাজ িেতলন চিন্তু এিতপচেতমতিে 

গিানও চলচখ্ে চববেণ গেতখ্ োনচন। ববোচনিতদে ধমি অনুোে়িী এেিম এিটা চববেণ 

গেতখ্ োওে়িা োাঁে খ্ুবই উচিে চেল না চি? 

  

“চেলই গো!” গি গেন বতল উিল। 

  

ভূেনাা  ভীে চিন্তাে মতধয চবিেণ িেতে িেতে বলতলন, “ো হতল চলতখ্ োখ্তলন না 

গিন?” “চহি সাতহব োখ্তে চদল না গে!”  

  

এবাে ভূেনাা এিটু অবাি আে সিচিে হতে়ি িােচদতি িাইতলন। লযাবতেটচেতে চেচন 

এিাই আতেন। ো হতল িাাটা বলতে গি? প্রদীতপে উজ্জ্বল আতলাে়ি িােচদিটা গবশ 
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িটিট িেতে। েবু চেচন হাতেে গজাোতলা টিিটা গজ্বতল িােপাতশ গদতখ্ চনতে়ি বলতলন, 

“নািঃ, আমােই মতনে ভুল।”  

  

“ভুল নে়ি, গহ, ভুল নে়ি। চিিই শুতনে।” গিউ গনই, অাি োে িাা শুনতে পাওে়িা োতচ্ছ 

এেিম ঘটনা োাঁে জীবতন আত  িখ্নও ঘতটচন। চেচন এিটু ভে়ি গখ্তে়ি বতল উিতলন, 

“আপচন গি িাা বলতেন? িাউতি গে গদখ্চে না!”  

  

“গদখ্তে িাও নাচি?” ভূেনাা িাাঁপতে িাাঁপতে বলতলন, “আ-আপচন চি ভূ-ভূে?”  

  

 লাটা চখ্াঁচিতে়ি উিল, “ভূে আবাে িী হাাঁ? চবোন চশতখ্ে আে এইতট জাতনা না গে, সব 

চজচনতসেই বস্তুত ে রূপান্তে হে়ি?”  

  

“আতে, ো জাচন।”  

  

“ো হতল ভূে বতল োচচ্ছলয িোে িী আতে?”  

  

“োচচ্ছলয িচেচন গো?”  

  

“িতেে। েুচম ভূেটুে মাতনা না, আচম জাচন।”  

  

“আতে মানচে, এখ্ন গাতি মানচে। আপচন গি?”  

  

“আচমই অতঘাে গসন।”  

  

ভূেনাা আাঁ-আাঁ িতে অোন হতে়ি প ়িতে-প ়িতেও সামতল গ তলন। হােতজা ়ি িতে 

বলতলন, “আমাে হাটি দুবিল। আমাতি আে ভে়ি গদখ্াতবন না।”  

  

“গোমাে মতো নাচস্তিতি ভে়ি গদখ্াতে এতসচে বতল গভতবে। নাচি? আমাে অে সমে়ি 

গনই। গোমাতদে চবপদ বুতঝই আসতে হল। এি াদা মিিট চমতল ওপতে গো িীেিতনে 

আসে বচসতে়ি গিতলে প্রাে়ি। চহি সাতহতবে গেতলতি চি ওভাতব আটিাতনা োে়ি?”  
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ভূেনাা িাাঁপতে িাাঁপতে বলতলন, “চহি সাতহব গি?”  

  

“সপ্তচষি গিতনা?”  

  

“গে আতে!”  

  

“ওই মণ্ডতলেই বাচসন্দা। অতনিচদন ধতেই োোে়িাে। ওতহ বাপু, েুচম গে গিাঁতপ-তঝতপ 

এিশা হতল। ভে়ি পাচ্ছ নাচি?”  

  

“ওই এিটু।”  

  

“ো ভতে়িে িী আতে বতলা গো! গটপতেি াতে, গ্রাতমাতিাতন অতনযে  লা গশাতনা না? 

েখ্ন চি ভে়ি পাও? অতনি মৃে  াে়িতিে  ানও গো গশাতনা। েখ্ন গো চভেচম খ্াও না!”  

  

“আতে, গস গো েতন্ত্র গেি ি িো াাতি।”  

  

“চিন্তু গসও গো ভূে, নাচি? গসও গো অেীে, ো নাচি এখ্ন গনই। চিি গো!”  

  

“আতে।”  

  

“গিাতটা গদতখ্া না? গিাতটাতে িে শোে়িু মানুতষে েচবও গো গদতখ্া, েখ্ন ভে়ি পাও?”  

  

“আতে, গস গো ইমতপ্রশন।”  

  

“ভাল িতে চবোনটা েপ্ত িতো, ো হতল ভূেতপ্রেও বুঝতে পােতব, বুতঝে? এসবও 

ইমতপ্রশন, এসবও সূক্ষ্ম অচস্তত্ব, েতব চিনা চবোন এখ্নও না াল পাে়িচন এই েহতসযে।”  

  

“গে আতে!”  
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“গশাতনা বাপু, এিটা িাা বলতে এই এেদূে আসা। অতনি দূতে াাচি, নানা িাজিমিও 

িেতে হে়ি। পেতলাি বতল বতস শুতে়ি চজচেতে়ি সমে়ি িাটাতনাে উপাে়ি গনই। েবু 

গোমাতদে চবপতদে খ্বে গপতে়িই আসতে হল।”  

  

“গে আতে।”  

  

“চহি সাতহতবে গেতল গপেতনে জলাে়ি ঘাপচট গমতে আতে।”  

  

“সবিনাশ! ো হতল গলািজনতি খ্বে চদই?”  

  

“আহাম্মচি িেতে িাইতল চদতে পাতো। েতব েচদ ঘতট বুচি গাতি াাতি, ওিাজ িেতে 

গেও না। ওে নাম চভি। ও এিাই  াাঁসুনু্ধ গলািতি গমতে গিলতে পাতে।”  

  

“ো হতল িী িেব?”  লাটা গখ্চিতে়ি উিল গিে, “োে আচম িী জাচন?”  

  

“েতব গে বলতলন, চবপদ গদতখ্ এতসতেন!”  

  

“ো গো এতসচেই। চিন্তু ভূে বতল চি আে আচম সবজান্তা?”  

  

“গে আতে।“  

  

“গশাতনা বাপু,  চেি আচম সুচবতধে বুঝচে না। চহতিে সতে আমাে িুচক্ত চেল সনােতনে 

গেচদন ঘুম ভাঙতব গসচদনই গস োে ‘গেসচপতেটে’ আে ‘চেভাইভাে’ েন্ত্র সতমে 

সনােনতিও চনতে়ি োতব।”  

  

“বতট! ো হতল আমো আপনাে এে ব ়ি আচবষ্কাতেে গিানও িলই পাব না? ”  

  

“গপতে়ি িেতবটা িী? গলাতি জানতে পােতলই সব ঘুতমাতে িাইতব। মোে গিতে়ি ঘুম গে 

অতনি ভাল বতল মতন িতে সবাই।”  

  

ভূেনাা মাাা িুলতি বলতলন, “ো অবশয চিি। চিন্তু আচবষ্কােটা গে মাতি মাো োতব।”  
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“ো োতব। চহি সাতহব ো ়িবাে পাত্র নন। সনােন গে গজত তে গস-খ্বে োাঁে িাতে 

গপৌাঁতে গ তে। োই গেতলতি পাচিতে়ি চদতে়িতেন।”  

  

“ো হতল িী িো োে়ি বলুন গো!”  

  

“ভাল িতে গশাতনা।”  

  

“শুনচে।”  

  

“সনােন খ্ুব পাচজ গলাি, ো জাচনস?”  

  

“আতে না। িীেিম পাচজ?”  

  

“িীেিম পাচজ ো বলা মুশচিল। আচমও জাচন না, েতব  াাঁতে়িে গলাি ওতি ভে়ি গপে।”  

  

“গে আতে।”  

  

“গোমো ওতিই িাতজ লা াও।”  

  

“িীভাতব?”  

  

“ো আচম জাচন না। ো মতন এল বললাম। এখ্ন আচম োচচ্ছ। অযাতরাচম া নক্ষত্রপুতঞ্জ 

আমাে জরুচে িাজ আতে। গসখ্াতন আজ আচিিচমচ স বক্তৃো গদতবন।”  

  

“বতলন িী? আচিিচমচ স? এ গে ভাবা োে়ি না!”  

  

“না ভাববাে িী আতে! হেবখ্ে গদখ্া হতচ্ছ ওাঁতদে সতে। আচিিচমচ স, চনউটন, 

 যাচলতলও।”  
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“অযাাঁ!” বতল মস্ত হাাঁ িতে েইতলন ভূেনাা। োেপে হিাৎ পতিট গাতি চেভলভােটা 

গবে িতে চনতজে িপাতল গিচিতে়ি বলতলন, “সযে, এিটু দাাঁ ়িান। আচমও আপনাে সতে 

আচিিচমচ তসে বক্তৃো শুনতে োব। এ সুতো  ো ়িা োে়ি না।”  

  

“ো বতল মেতব নাচি?”  

  

“না মেতল গো উপাে়ি গদখ্চে না। এিটা চমচনট দাাঁ ়িান। চপস্ততলে গঘা ়িা চটপতলই এি 

চমচনতটে মতধয গবচেতে়ি আসব।”  

  

“আ মতলা! এ গো আচ্ছা পা ল গদখ্চে! ওতহ বাপু, আচিিচমচ তসে বক্তৃো গমলা শুনতে 

পাতব। গবাঁতি গাতি ো-ো িোে, চিিমতো আত  িতো, নইতল চবোনতলাতি আসবাে 

পাসতপাটি হতব না গে!”  

  

ভােী হোশ হতে়ি ভূেনাা বলতলন, “আমাে গে েে সইতে।”  

  

“আতে বাপু, আে়িু গো দু’চদতনে। োেপে হাতে গদখ্তব অিুেন্ত সমে়ি। চেভলভােটা 

পতিতট েুচিতে়ি গিতলা গো বাপু! আচম িললুম।”  

  

“গে আতে।”  

  

অতঘাে গসন গে িতল গ তলন ো গটে গপতলন ভূেনাা। এিটা শ্বাতসে মতো শব্দ ঘে 

গাতি িুস িতে গেন গবচেতে়ি গ ল। ঘচ ়ি গদতখ্ ভূেনাা িমতি উিতলন। সবিনাশ! গপৌতন 

িােতট বাতজ! োে গশষ হতে গো আে গদচে গনই! 

  

চেচন হযাাঁতিা ়ি-পযাাঁতিা ়ি িতে উতি প ়িতলন। সু ়িতেে মুতখ্ মই লা াতনা হতে়িতে। গসটা 

গবতে়ি ওপতে উতি ো গদখ্তলন োতে 

  

োাঁে এি াল মাচে। গবচশেভা .পাহাোদােই শুতে়ি বা বতস  ভীে 
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চন্র াচভভূে। দাতো াবাবুে নাি  ািতে। গজত  আতে, শুধু সুবুচি, সমাজ চমচতি ে আে দু-

িােতট গলাি। চেচন গিাঁচিতে়ি বলতলন, “চশ চ ে সনােনবাবুতি  াতিা গোমো। আে 

সমে়ি গনই।”  

  

গিাঁিাতমচিতে সবাই গজত  গ ল। স্বে়িং গ াচবন্দবাবু গবচেতে়ি এতস বলতলন, “িী হতে়িতে? 

সনােনদাদু গো ঘুতমাতচ্ছন।”  

  

“ঘুতমাতচ্ছন! গদ ়িতশা বেে ঘুচমতে়িও আবাে ঘুম?”  

  

“আতে, পতোটা আে মাংস খ্াওে়িাে পে োাঁে ভােী ঘুম গপতে়ি গ ল গে!”  

  

“চশ চ ে োাঁতি েুলুন। নইতল েতক্ষ গনই।”  

  

অতনি  ািা াচিে পে সনােন উতি বাইতে এতস হাই েুতল বলতলন, “প্রােিঃিাতলই 

 ািা াচি গিন গহ?”  

  

“আতে, আপচনই ভেসা।”  

  

“িী িেতে হতব, বতলা গো বাপু?”  

  

“িী িেতে হতব, ো জাচন না। দে়িা িতে এিটু পাোলঘতে এতস বসুন। ”  

  

“না গহ বাপু, আে পাোলঘতে নে়ি। ওখ্াতন গ তল েচদ গিে ঘুচমতে়ি পচ ়ি?”  

  

“গস-ভে়ি গনই। দে়িা িতে আসুন।”  

  

সাত ়ি চেনতটে সমে়ি েখ্ন গলািটা গদখ্ল পাহাো চশচাল, সবাই ঘুতম েুলতে, েখ্ন গস 

ধীতে-ধীতে গহা লাে বন গভদ িতে ওপতে উতি এল। খ্ুবই চনিঃশব্দ োে িলাতিো। 

  

 াচ ়িে গপেনিাে বা াতনে পাাঁচিলটা চ চঙতে়ি গস েুতি প ়িল 
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গভেতে। োেপে ধীতে ধীতে বাচ ়িে চদতি এত াতে লা ল। 

  

হিাৎ গি গেন গিাঁচিতে়ি উিল িাে নাম ধতে। অতনি গলাি গজত  উিল। পাতশে বাচ ়ি 

গাতি দুতটা গলাি এ বাচ ়িতে এতস েুিল। গলািটা এিটু অতপক্ষা িেল। গ ালমালটা 

চাচেতে়ি আসতেই গস চনিঃশব্দ পদিােণাে়ি বাচ ়িে গপেতনে এিটা দেজাে়ি চ তে়ি দাাঁ ়িাল। 

হাতেে সামানয এিটু িলাতিৌশতলই খ্ুতল গ ল দেজা। গস গভেতে েুিল।  

  

সামতনই এিটা গলাি। োতি গদতখ্ গিাঁিাতনাে জনয হাাঁ িতেচেল। গলািটা োতি সামানয 

এিটা িানা মােতেই গলািটা আলুে বস্তাে মতো পত ়ি গ ল গমতঝে ওপে।  

  

সু ়িেে পা োে গিনা। গস চনিঃশতব্দ চ তে়ি  েিটাে সামতন দাাঁ ়িাল। োেপে নামতে লা ল 

নীতি। 

  

পাোলঘতেে দেজাটা বন্ধ। গলািটা হাতেে ধাক্কাে়ি দেজাে পাল্লা চেটতি চদতে়ি গখ্ালা 

দেজাে়ি দাাঁ ়িাল। নীতি দুতটা গলাি ভীে মুতখ্ ঊর্ধ্চদতি গিতে়ি আতে।  

  

দু’জতনে এিজন হিাৎ োতি গদতখ্ গিাঁচিতে়ি উিল, “ওই… ওই হল চহিসাতহব! ও 

আসতল ভূে! ও গিৌতটাে়ি িতে আিাশ গাতি গনতম আতস… ওতে বাবা…”  

  

গলািটা ওপে গাতি নীতি লাচিতে়ি প ়িল। 

  

গলািটাে জীবতন ো িখ্নও হে়িচন, গে অচভেো োে সূদূে িল্পনােও অেীে, লাি 

গদওে়িাে সতে সতে োই ঘটল। গমতঝে ওপে প ়িতেই োে বাাঁ হাাঁটুটা গবিাে়িদাে়ি গবাঁতি 

গ ল। োেপে মিাৎ িতে এিটা শব্দ। গলািটা এি অজানা ভাষাে়ি গিাঁচিতে়ি উিল, “সাব 

চস! সাব চস!”  

  

োেপে েন্ত্রণাে়ি িচিতে়ি উতি বাাঁ হাাঁটু গিতপ ধতে বতস েইল। ভূেনাাবাবু িাাঁপতে িাাঁপতে 

বলতলন, “ভূ-ভূে হতল চি অমন 
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আেিনাদ িেে? ভূে চি বযাা পাে়ি?”  

  

সনােন চবশ্বাস হিাৎ বতল উিল, “দাাঁ ়িান মশাই, মতন পত ়িতে। ওই গিাতণে চদতি 

গটচবতল এিটা চশচশ আতে। চহি চশচশটা গদতখ্ গিমন গেন ভে়ি গপতে়ি চ তে়িচেল।”  

  

সনােন গদৌত ়ি চ তে়ি চশচশটা চনতে়ি এল। োতে গেতলে মতধয গভজাতনা এিটা মো 

গোঁেুলচবতে। অতনতি বাচ ়িতে োতখ্। 

  

“ওটা িী মশাই?”  

  

“গেেুাঁলচবতে হল চদতল এই গেল লা াতল উপিাে হে়ি।”  

  

“ওতে ভে়ি পাওে়িাে িী আতে?”  

  

“গি জাতন মশাই!”  

  

বতল চশচশটা চনতে়ি সনােন চবশ্বাস গলািটাে চদতি এচ তে়ি গেতেই ভাঙা পা চনতে়ি চববণি 

মুতখ্ গলািটা উতি দাাঁচ ়িতে়ি পচেষ্কাে বাংলাে়ি বলল, “খ্বেদাে! খ্বেদাে! ওটা সচেতে়ি 

গন!”  

  

সনােন গহিঃ গহিঃ িতে গহতস বলল, “এবাে বাোধন?”  

  

গলািটা, অািাৎ চহতিে গেতল চভি হিাৎ অমানুচষি এিটা চিৎিাে িতে এি লতফ 

ওপতেে গিািেটাে িানা ধতে ঝুল গখ্তে়ি ওপতে উতি প ়িল। আে চিি গসই সমতে়ি ওপে 

গাতি এিটা পাাে আল া হতে়ি খ্তস প ়িল োে মাাাে়ি। েবু গিাঁিাতে-তিাঁিাতে গলািটা 

ওপতে উতি প ়িল। সু ়িে গবতে়ি োস্তাে়ি গনতম ভাঙা পা চনতে়িই গস এমন গদৌ ়ি লা াল, 

ো মানুতষে পতক্ষ সম্ভব নে়ি। 
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সনােন চশচশটা গেতখ্ চদতে়ি িপাতলে ঘাম মুতে বলল, “হাঁ, গ াচবন্দ আবাে অপে়িা! 

গেতলমানুষ মশাই, গেতলমানুষ। আচম এমন অপে়িা চেলাম গে, িুিুে-তব ়িাল অবচধ 

আমাে পতা হাাঁটে না।”  

  

ভূেনাা  দ দ স্বতে বলতলন, “চদন মশাই, পাতে়িে ধুতলা চদন।”  
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