
 

  

অসম্ভবের দেবে 
দেবেন্দ্রকুোর রায় 
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অসম্ভবের দেবে 

  

প্রথম পরিচ্ছেদ । অদ্ভুত জন্তু 

  

সকালচ্ছেলায় উঠাচ্ছেি ধাচ্ছি েচ্ছস কমুাি তাি েন্দুকটা সাফ কিরিল। হঠাৎ পাচ্ছয়ি শচ্ছে 

মুখ তুচ্ছল দদচ্ছখ, হারসমুচ্ছখ রেমল আসচ্ছি। 

  

কমুাি রেরিত স্বচ্ছি েলচ্ছল, এ রক, রেমল দয! তুরম কচ্ছে রফিচ্ছল দহ? 

  

আজচ্ছকই। 

  

দতামাি দতা এত তাড়াতারড় দফিোি কথা রিল ো। 

  

রিল ো। রকন্তু রফিচ্ছত হল। দতামাচ্ছক রেচ্ছয় যাওয়াি জচ্ছেে এচ্ছসরি।  

  

 কমুাি অরধকতি রেিচ্ছয় েলচ্ছল, আমাচ্ছক রেচ্ছয় যাওয়াি জচ্ছেে! েোপাি ক ? 

  

 গুরুতি। আোি এক ভ ষণ োটচ্ছকি সূচো! 

  

কমুাি উচ্ছেরজত ভাচ্ছে উচ্ছঠ দাাঁরড়চ্ছয় েলচ্ছল, তাহচ্ছল এ োটচ্ছক তুরম রক আমাচ্ছকও অরভেয় 

কিোি জচ্ছেে ডাকচ্ছত এচ্ছসি? 

  

তািাড়া আি ক ? 

  

সাধু, সাধু! আরম প্রস্তুত! যাত্রা শুরু হচ্ছে কচ্ছে? 

  

কালই। 

  

রকন্তু তাি আচ্ছে েোপািটা একটু খুচ্ছল েলচ্ছে রক? 
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তা েলে েইক ! দশাচ্ছো। তুরম জাচ্ছো, সুন্দিেচ্ছে আরম রশকাি কিচ্ছত রেচ্ছয়রিলুম। দয-

জায়োটায় রিলমু, তাি োম হচ্ছে দমাহেপুি। রকন্তু দসখাচ্ছে রেচ্ছয় রশকাচ্ছিি রেচ্ছশষ 

সুরেচ্ছধ কচ্ছি উঠচ্ছত পারি ো। একরটমাত্র োঘ দপচ্ছয়রিলমু, রকন্তু দসও আমাি েচু্ছলট হজম 

কচ্ছি হয়চ্ছতা দখাশচ্ছমজাচ্ছজ েহালতরেয়চ্ছতই তাি োসায় চচ্ছল রেচ্ছয়চ্ছি। 

  

স্থলচচ্ছিিা আমাচ্ছক েয়কট কচ্ছিচ্ছি দদচ্ছখ দশষটা জলচচ্ছিি রদচ্ছক েজি রদলমু। আমাি 

সুেজচ্ছি পচ্ছড় একটা করুমি আি একটা ঘরড়য়াল তাচ্ছদি পশু-জ েে দথচ্ছক ইোি 

রেরুচ্ছেই মুরিলাভ কিচ্ছল! তািপি তািাও আি আমাি সচ্ছে দদখা কিচ্ছত িারজ হল ো। 

মেটা ি রতমচ্ছতা রতি রেিি হচ্ছয় উঠল। ভােলুম, কাজ দেই েচ্ছেজেচ্ছল ঘুচ্ছি, ঘচ্ছিি 

দিচ্ছল আোি ঘচ্ছিই দফিা যাক! 

  

রঠক এমরে সমচ্ছয় এক অদু্ভত খেি পাওয়া দেল। দমাহেপুি দথচ্ছক মাইল-পচ্ছেচ্ছিা 

তফাচ্ছত আচ্ছি িাইপুি গ্রাম। িাইপুচ্ছিি একজে দলাক এচ্ছস হঠাৎ একরদে খেি রদচ্ছল, 

দসখােকাি জেচ্ছল োরক রক একটা আশ্চযয জ ে এচ্ছস হারজি হচ্ছয়চ্ছি। দস জ েটাচ্ছক দকউ 

েচ্ছল োঘ, দকউ েচ্ছল েন্ডাি, দকউ-ো েচ্ছল অেেরকিু। যরদও তাচ্ছক ভাচ্ছলা কচ্ছি দদখোি 

অেসি দকউ পায়রে, তেু এক রেষচ্ছয় সকচ্ছলই একমত। আকাচ্ছি দস োরক প্রকাণ্ড–দয-

দকােও দমাচ্ছষি দচচ্ছয়ও েড়। তাি ভচ্ছয় িাইপুচ্ছিি দলাচ্ছকিা িাচ্ছত্র ঘুম ভুচ্ছল রেচ্ছয়চ্ছি। 

  

কমুাি শুধচ্ছলা, দকে? দস জ েটা মােুষ-টােুষ েধ কচ্ছিচ্ছি োরক? 

  

ো। দস এখেও মােুষ-টােুষ েধ কিচ্ছত পাচ্ছিরে েচ্ছট, তচ্ছে িাইপুি দথচ্ছক প্ররত িাচ্ছত্রই 

অচ্ছেক হাাঁস, মুিরে, িােল আি কুকিু অদৃশে হচ্ছয়চ্ছি। এি মচ্ছধে আি একটা উচ্ছেখচ্ছযােে 

েোপাি হচ্ছে, দসই অজাো জ েটাি কেচ্ছল পচ্ছড় িাইপুচ্ছিি অচ্ছেক দেড়াল ভেল লা সাে 

কচ্ছিচ্ছি েচ্ছট, রকন্তু দেড়ালগুচ্ছলাি দদহ দস ভক্ষণ কচ্ছিরে। 

  

কমুাি েলচ্ছল, দকে, এি মচ্ছধে তুরম উচ্ছেখচ্ছযােে ক  দদখচ্ছল? 
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রেমল েলচ্ছল, উচ্ছেখচ্ছযােে েয়? হাাঁস, মুিরে, িােল আি ককুিুগুচ্ছলাি দদহ পাওয়া যায়রে 

রকন্তু প্রচ্ছতেক দেড়াচ্ছলিই মৃতচ্ছদহ পাওয়া যায় দকে? দসই অজাো জ েটা আি সে পশুি 

মাাংস খায়, রকন্তু দেড়াচ্ছলি মাাংস খায় ো দকে? আি একটা আশ্চযয েোপাি দশাচ্ছো। দু-

রতেজে মােুষও তাি সামচ্ছে পচ্ছড়রিল। তািা তাি েজযে শুচ্ছেই পারলচ্ছয় এচ্ছসচ্ছি, রকন্তু 

তাচ্ছদি আক্রমণ কিোি জচ্ছেে দস রপিচ্ছে-রপিচ্ছে দতচ্ছড় আচ্ছসরে। 

  

কমুাি দকৌতূহল-ভচ্ছি েলচ্ছল, তািপি? 

  

রেমল েলচ্ছল, তািপি আি ক , এমে একটা কথা শুচ্ছে আি রক রস্থি হচ্ছয় েচ্ছস থাকা 

যায়! আরমও দমাটমাট দোঁচ্ছধ রেচ্ছয় িাইপুচ্ছি যাত্রা কিলুম–  

  

কমুাি োধা রদচ্ছয় েচ্ছল উঠল, তাহচ্ছল রেশ্চয়ই তুরম দস জ েটাচ্ছক দদচ্ছখ এচ্ছসি? 

  

হোাঁ। েচ্ছেজেচ্ছল দুই িারত্র োস কিোি পি তৃত য় িাচ্ছত্র তাি সাক্ষাৎ দপলুম। আরম একটা 

োচ্ছিি ওপচ্ছি েন্দুক হাচ্ছত রেচ্ছয় েচ্ছস-েচ্ছস ঢুলরিলুম। িাত তখে োচ্ছিাটা হচ্ছে। আকাচ্ছশ 

খুে অল্প চাাঁচ্ছদি আচ্ছলা রিল, অন্ধকাচ্ছি ভাচ্ছলা েজি চচ্ছল ো। চারিরদচ্ছকি ে িেতাি 

মাঝখাচ্ছে একটা োচ্ছিি তলায় হঠাৎ শুকচ্ছো পাতাি মড়মড় শে কাচ্ছে এল। শেটা হচ্ছয়ই 

দথচ্ছম দেল। দসইরদচ্ছক তারকচ্ছয় দদরখ, অন্ধকাচ্ছিি দভতচ্ছি ভাটাি মতে েড়-েড় দুচ্ছটা 

আগুে-চ্ছচাখ দজচ্ছে উচ্ছঠচ্ছি! দস দচাখদুচ্ছটা আমাি রদচ্ছকই তারকচ্ছয় রিল। দচাখদুচ্ছটা দকাে 

জাচ্ছোয়াচ্ছিি আরম দোঝোি দচষ্টা কিলমু ো, তািপচ্ছিই েন্দুচ্ছক লক্ষে রস্থি কচ্ছি দঘাড়া 

রটচ্ছপ রদলুম। সচ্ছে সচ্ছে রেষম এক আতযোদ ও িটফটারেি শে! দস আতযোদ োঘ-

ভােুচ্ছকি ডাচ্ছকি মতে েয়, আমাি মচ্ছে হল দযে এক দােে-চ্ছেড়াল আহত হচ্ছয় ভ ষণ 

রচৎকাি কিচ্ছি। 

  

খারেক পচ্ছি আতযোদ ও িটফটারেি শে ধ চ্ছি-ধ চ্ছি দথচ্ছম এল। রকন্তু আরম দসই িাচ্ছতি 

অন্ধকাচ্ছি োচ্ছিি ওপি দথচ্ছক আি োমলমু ো। োচ্ছিি ডাচ্ছলই দহলাে রদচ্ছয় দকােওিকচ্ছম 

িাতটা কারটচ্ছয় রদলমু। সকালচ্ছেলায় চািরদচ্ছক দলাকজচ্ছেি সাড়া দপচ্ছয় েুঝলুম, িাচ্ছত্র 

আমাি েন্দুচ্ছকি শে আি এই অজাো জন্তুটাি রচৎকাি শুচ্ছেই এত দভাচ্ছি সোই এখাচ্ছে 
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িুচ্ছট এচ্ছসচ্ছি। আচ্ছে-আচ্ছে ে চ্ছচ দেচ্ছম পাচ্ছশি দঝাচ্ছপি দভতচ্ছি রেচ্ছয়ই দদখচ্ছত দপলমু, 

একটা আশ্চযয ও প্রকাণ্ড জ ে দসখাচ্ছে মচ্ছি পচ্ছড় িচ্ছয়চ্ছি। জন্তুটা দয-চ্ছকােও োচ্ছঘি দচচ্ছয় 

েড়। তাচ্ছক দদখচ্ছত োচ্ছঘি মতে হচ্ছলও দস দমাচ্ছটই োঘ েয়। তাি োচ্ছয়ি িাং ধেধচ্ছে 

সাদা, রকন্তু মুখটা কাচ্ছলা। আসচ্ছল তাচ্ছক একটা অসম্ভেিকম প্রকাণ্ড দেড়াল িাড়া আি 

রকিুই েলা চচ্ছল ো। 

  

কমুাি সরেিচ্ছয় েলচ্ছল, তুরম েল রক দহ রেমল, োচ্ছঘি দচচ্ছয়ও েড় দেড়াল? এও রক 

সম্ভে? 

  

রেমল েলচ্ছল, ক  দয সম্ভে আি ক  দয অসম্ভে তা আরম জারে ো। আরম স্বচচ্ছক্ষ যা 

দদচ্ছখরি তাই েলরি। রকন্তু এখেও সেকথা দশষ হয়রে। 

  

কমুাি েলচ্ছল, এি ওপচ্ছিও দতামাি রকিু েলোি আচ্ছি োরক? আো, শুরে। 

  

রেমল েলচ্ছল, দেড়ালটাি দদহ পি ক্ষা কিচ্ছত কিচ্ছত আি-একটা অদু্ভত েোপাি দচাচ্ছখ 

পড়ল। তাি েলায় রিল একটা ইস্পাচ্ছতি েস আি-একটা দিাঁড়া রশকল। দদচ্ছখই দোঝা 

দেল, এ-চ্ছেড়ালটাচ্ছক দকউ দোঁচ্ছধ দিচ্ছখ রদচ্ছয়রিল, দকােেরতচ্ছক রশকল রিাঁচ্ছড় এ পারলচ্ছয় 

এচ্ছসচ্ছি। রকন্তু কথা হচ্ছে, এমে একটা রেরচত্র দেড়াল এ-অঞ্চচ্ছল যরদ কারুি োরড়চ্ছত 

োাঁধা থাকত তাহচ্ছল সকচ্ছল তাি কথা রেশ্চয়ই জােচ্ছত পািত। রকন্তু দকউ এই দেড়াল ও 

তাি মারলক সম্বচ্ছন্ধ দকােও কথাই েলচ্ছত পািচ্ছল ো। এই দেড়াচ্ছলি কথা দলাচ্ছকি মুচ্ছখ-

মুচ্ছখ চািরদচ্ছক িরড়চ্ছয় পড়ল। োো গ্রাম দথচ্ছক দচ্ছল দচ্ছল দলাক এচ্ছস তাচ্ছক দদখচ্ছত 

লােল। এমে একটা অসম্ভে জ ে দদচ্ছখ সকচ্ছল হতভম্ভ হচ্ছয় দেল। 

  

কমুাি েলচ্ছল, এইখাচ্ছেই তাহচ্ছল দতামাি কথা ফুরুল? 

  

রেমল েলচ্ছল, দমাচ্ছটই েয়। এইখাচ্ছেই যরদ আমাি কথা ফুরিচ্ছয় দযত, তাহচ্ছল দতামায় 

রেচ্ছয় যাওয়াি জচ্ছেে আরম আোি কলকাতায় রফচ্ছি আসতুম ো। 

  

কমুাি উৎসারহত ভাচ্ছে েলচ্ছল, েচ্ছট-েচ্ছট, তাই োরক? 
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রেমল েলচ্ছল, রেচ্ছকলচ্ছেলায় দূি গ্রাম দথচ্ছক িাইপুচ্ছি একটা দলাক এল, ওই দেড়ালটাচ্ছক 

দদখোি জচ্ছেে। এমেভাচ্ছে দস দেড়ালটাচ্ছক দদখচ্ছত লােল যাচ্ছত কচ্ছি আমাি মচ্ছে 

সচ্ছন্দহ হল দয, এই দলাকটাি এ-সম্বচ্ছন্ধ রকিু জাো আচ্ছি। তাচ্ছক তাি পরিচয় রজজ্ঞাসা 

কিাচ্ছত েলচ্ছল, দস হচ্ছে মারঝ, দেৌচ্ছকা চালাচ্ছোই তাি জ রেকা। আরম জােচ্ছত চাইলুম, 

এই দেড়ালটাচ্ছক দস আচ্ছে কখেও দদচ্ছখচ্ছি রকো? খারেকক্ষণ চুপ কচ্ছি দথচ্ছক ও রকিু 

ইতেত কচ্ছি দস েলচ্ছল, োেু, এই িাকু্ষচ্ছস দেড়ালটাচ্ছক আরম আচ্ছে কখেও দদরখরে েচ্ছট, 

রকন্তু দোধহয় এি ডাক আরম শুচ্ছেরি। তাি কথা শুচ্ছে আমাি দকৌতূহল আিও দেচ্ছড ়

উঠল। তাচ্ছক আড়াচ্ছল দডচ্ছক রেচ্ছয় রেচ্ছয় সে কথা জােচ্ছত চাইলুম। দস যা েলচ্ছল তা 

হচ্ছে এই 

  

রদে-পচ্ছেচ্ছিা আচ্ছে একরট েুচ্ছড়া ভদ্রচ্ছলাক আমাি দেৌচ্ছকা ভাড়া কিচ্ছত আচ্ছসে। দস 

োেুচ্ছক আরম আচ্ছে কখেও দদরখরে। তাাঁি মুচ্ছখই শুেলুম, রতরে অেে একখাো দেৌচ্ছকা 

কচ্ছি এখাচ্ছে এচ্ছসচ্ছিে, দসই দেৌচ্ছকাি মারঝি সচ্ছে ঝেড়া হওয়াচ্ছত দস তাচ্ছক আমাচ্ছদি 

গ্রাচ্ছম োরমচ্ছয় রদচ্ছয়রিল। 

  

রতরে েোসােচ্ছিি কািাকারি দকােও একটা জায়োয় দযচ্ছত চাে। দয তাাঁচ্ছক রেচ্ছয়। যাচ্ছে 

তাচ্ছক রতরে ি রতমচ্ছতা েকরশশ রদচ্ছয় খুরশ কিচ্ছেে, এমে কথাও আমাচ্ছক জাোচ্ছলে। 

সচ্ছে-সচ্ছে একখাো দশ টাকাি দোটও আোম ভাড়া েচ্ছল আমাি হাচ্ছত গুাঁচ্ছজ রদচ্ছলে। 

আোম এতগুচ্ছলা টাকা দপচ্ছয় আরম তখেই তাাঁচ্ছক রেচ্ছয় দযচ্ছত িারজ হলুম। তাি সচ্ছে 

রিল মেেড় একটা রসন্ধুক, এত েড় রসন্ধুক আরম আি কখেও দদরখরে। আমিা সকচ্ছল 

রমচ্ছল ধিাধরি কচ্ছি দসই রসন্ধুকটাচ্ছক দেৌচ্ছকাি ওপচ্ছি রেচ্ছয় রেচ্ছয় তুললুম। দতালোি 

সময় শুেচ্ছত দপলমু, রসন্ধুচ্ছকি দভতি দথচ্ছক রক-একটা জাচ্ছোয়াি রেকট েজযে কিচ্ছি! 

  

আমিা ভয় পারে দদচ্ছখ োেুরট েলচ্ছলে, দতামাচ্ছদি দকােও ভয় দেই, ওি দভতচ্ছি একটা 

খুে েড়-জাচ্ছতি েেচ্ছেড়াল, আচ্ছি! দস দয-চ্ছকাে জাচ্ছতি েে-চ্ছেড়াল তা েলচ্ছত পারি, 

েেচ্ছেড়াল যতই েড় দহাক তাি রচৎকাি এমে ভয়ােক হয়, আরম তা জােতুম ো! আরম 
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েললুম োেু, এ যরদ রসন্ধুক দথচ্ছক দেরিচ্ছয় পচ্ছড়, তাহচ্ছল আমাচ্ছদি দকােও রেপদ হচ্ছে 

ো দতা? রতরে দহচ্ছস েলচ্ছলে, ো, রসন্ধুচ্ছকি দভতচ্ছি ও-চ্ছেড়ালটা রশকচ্ছল োাঁধা আচ্ছি। 

  

রকন্তু দেৌচ্ছকা রেচ্ছয় আমাচ্ছদি দেরশদূি দযচ্ছত হল ো। সমুচ্ছদ্রি কাচ্ছি রেচ্ছয় আমিা হঠাৎ 

এক ঝচ্ছড়ি মুচ্ছখ পড়লুম। দঢউচ্ছয়ি ধাক্কা দথচ্ছক দেৌচ্ছকা োাঁচাচ্ছোই দায়! দাাঁরড়িা সে দোঁচ্ছক 

েসল, েলচ্ছল–ওই ভাি  রসন্ধুকটা দেৌচ্ছকা দথচ্ছক োরমচ্ছয় ো রদচ্ছল কারুচ্ছকই আজ প্রাচ্ছণ 

োাঁচচ্ছত হচ্ছে ো! 

  

রকন্তু তাচ্ছদি কথায় দসই েুচ্ছড়া ভদ্রচ্ছলাকরট প্রথমটায় রকিুচ্ছতই সায় রদচ্ছত চাইচ্ছলে ো। 

দশষটা দাাঁরড়িা যখে রেতান্তই রুচ্ছখ উঠল, তখে রতরে োচাি হচ্ছয় েলচ্ছলে, দতামাচ্ছদি 

যা খুরশ কচ্ছিা, আরম আি রকিু জারে ো! 

  

সকচ্ছল রমচ্ছল দসই রেষম ভাি  রসন্ধুকটা তখরে জচ্ছল দফচ্ছল দদওয়াি দজাোড় কিচ্ছল। 

দকেল আরম োধা রদচ্ছয় েললুম, ওি দভতচ্ছি দয েেচ্ছেড়ালটা আচ্ছি, তাি রক হচ্ছে? 

দাাঁরড়িা েলচ্ছল েেচ্ছেড়ালটাচ্ছক োইচ্ছি োি কিচ্ছল আমাচ্ছদি কামচ্ছড় দদচ্ছে, তাি দচচ্ছয় 

ওি জচ্ছল ডুচ্ছে মিাই ভাচ্ছলা! 

  

ভদ্রচ্ছলাকও েেে হচ্ছয় েচ্ছল উঠচ্ছলে, ো, ো, ওচ্ছক োইচ্ছি োি কিচ্ছত হচ্ছে ো, রসন্ধুক 

শুেই ওচ্ছক জচ্ছল দফচ্ছল দাও! 

  

রসন্ধুকটাচ্ছক আমিা তখে জচ্ছলি দভতচ্ছি দফচ্ছল রদলমু। তাি একটু পচ্ছিই জচ্ছলি দভতি 

দথচ্ছক রক-একটা মে জাচ্ছোয়াি দভচ্ছস উঠল। দসটা দয ক  জাচ্ছোয়াি, দুি দথচ্ছক আমিা 

ভাচ্ছলা কচ্ছি েুঝচ্ছত পািলমু ো–দোঝোি সময়ও রিল ো, কািণ আমিা সোই তখে 

দেৌচ্ছকা রেচ্ছয়ই েেে হচ্ছয় আরি। 

  

ঝচ্ছড়ি মুখ দথচ্ছক অচ্ছেক কচ্ছষ্ট দেৌচ্ছকাচ্ছক োাঁরচচ্ছয়, সন্ধোি সময় আমিা সমুচ্ছদ্রি মুচ্ছখ 

মাতলা েদ ি দমাহোয় রেচ্ছয় পড়লুম। দুচ্ছি একটা দ্ব প দদখা যারেল, আ ুল রদচ্ছয় দসইচ্ছট 
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দদরখচ্ছয় ভদ্রচ্ছলাক েলচ্ছলে, আমাচ্ছক দতামিা ওইখাচ্ছে োরমচ্ছয় দাও। আরম আশ্চযয হচ্ছয় 

েললুম, এই অসমচ্ছয় ওই দ্ব চ্ছপ দেচ্ছম আপরে দকাথায় যাচ্ছেে?  

  

ভদ্রচ্ছলাক একটু রেিি ভাচ্ছেই েলচ্ছলে, দস কথায় দতামাচ্ছদি দিকাি দেই, যা েলরি 

দশাচ্ছো। আমিা আি রকিু ো েচ্ছল দেৌচ্ছকা দেচ্ছয় দ্ব চ্ছপি কাচ্ছি রেচ্ছয় পড়লুম। তখে দেশ 

অন্ধকাি হচ্ছয়চ্ছি দ্ব চ্ছপি েেজেচ্ছলি দভতি রদচ্ছয় আি েজি চচ্ছল ো।  

  

এ-দ্ব চ্ছপ আমিা কখেও আরসরে, এখাচ্ছে দয-চ্ছকােও মােুষ থাকচ্ছত পাচ্ছি তাও আমাচ্ছদি 

রেশ্বাস হয় ো। রকন্তু েুচ্ছড়া ভদ্রচ্ছলাকরট অোয়াচ্ছসই দেৌচ্ছকা দথচ্ছক দেচ্ছম দসই অন্ধকাচ্ছিি 

দভতচ্ছি দকাথায় রমরলচ্ছয় দেচ্ছলে। 

  

তখে ভাটা আিম্ভ হচ্ছয়চ্ছি। দেৌচ্ছকা রেচ্ছয় আি দফিোি দচষ্টা ো কচ্ছি দস-িাতটা আমিা 

দসইখাচ্ছেই থাকে রস্থি কিলুম। দেৌচ্ছকা োাঁধোি দচষ্টা কিরি, এমে সময় অন্ধকাচ্ছিি 

দভতি দথচ্ছক দসই ভদ্রচ্ছলাচ্ছকি েলায় শুেলুম–দতামিা এখাচ্ছে দেৌচ্ছকা দোঁচ্ছধা ো, রশেরেি 

পারলচ্ছয় যাও, েইচ্ছল রেপচ্ছদ পড়চ্ছে! 

  

আরম আশ্চযয হচ্ছয় েললুম, এখাচ্ছে থাকচ্ছল রেপদ হচ্ছে দকে োেু? 

  

ভদ্রচ্ছলাক খুে কড়া েলায় েলচ্ছলে, আমাি কথা যরদ ো দশাচ্ছো, তাহচ্ছল দতামিা দকউ 

আি প্রাচ্ছণ োাঁচচ্ছে ো। 

  

তেুও আরম েললুম, োেু, সািারদে খাটরুেি পি এই ভাটা দঠচ্ছল আমিা দেৌচ্ছকা দেচ্ছয় 

যাই রক কচ্ছি? এখাচ্ছে রকচ্ছসি ভয়, েলেু ো আপরে? েুচ্ছো জন্তুি, ো ডাকাচ্ছতি? 

  

ভদ্রচ্ছলাক েলচ্ছলে, জন্তুও েয়, ডাকাতও েয়, এ-দ্ব চ্ছপ যািা আচ্ছি তাচ্ছদি দদখচ্ছলই ভচ্ছয় 

দতামাচ্ছদি প্রাণ দেরিচ্ছয় যাচ্ছে! রশেরেি সচ্ছি পড়। আরম আি একোি রজজ্ঞাসা কিলুম, 

তচ্ছে এমে ভয়ােক জায়োয় আপরে োমচ্ছলে দকে? 
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ভদ্রচ্ছলাক হা-হা-হা-হা কচ্ছি দহচ্ছসই চুপ কিচ্ছলে, তািপি তাি আি দকােও সাড়া পাওয়া 

দেল ো। আমাচ্ছদিও মচ্ছে দকমে একটা ভয় দজচ্ছে উঠল, দসখাে দথচ্ছক তখুরে দেৌচ্ছকা 

চারলচ্ছয় তাড়াতারড় পারলচ্ছয় এলমু। 

  

োেু, আমাি রেশ্বাস, আপরে এই দয িাকু্ষচ্ছস দেড়ালটাচ্ছক দমচ্ছিচ্ছিে, দসই রসন্ধুচ্ছকি 

দভতচ্ছি এইচ্ছটই রিল। 

  

.  

  

রদ্বত য় পরিচ্ছেদ । েূতেত্ব ক ? 

  

রেমচ্ছলি েল্প দশষ হচ্ছল পি কমুাি খারেকক্ষণ চুপ কচ্ছি েচ্ছস িইল। তািপি ধ চ্ছি-ধ চ্ছি 

েলচ্ছল, দসই েুচ্ছড়া দলাকরট দয দক, দস-কথা তুরম জােচ্ছত দপচ্ছিি রক? 

  

তাই জােোি জচ্ছেেই দতা আমাি এত আগ্রহ! তচ্ছে মারঝি মুচ্ছখ শুচ্ছেরি, দলাকরট োরক 

ো ারল, আি েুচ্ছড়া হচ্ছলও রতরে খুে লম্বাচওড়া দজায়াে। আি তাাঁি দমজাজ েড় কড়া। 

  

রকন্তু রেমল, দস দ্ব চ্ছপ এমে ক  থাকচ্ছত পাচ্ছি? েৃে রক রমিারমরি ভয় দদরখচ্ছয়চ্ছিে? দ্ব চ্ছপ 

ভচ্ছয়ি রকিু থাকচ্ছল রতরে একলা দসখাচ্ছে োমচ্ছেে দকে? 

  

কমুাি, তুরম আমায় দয প্রশ্নগুরল কিচ্ছল, আমািও মচ্ছে রঠক ওইসে প্রশ্নই জােচ্ছি! ওইসে 

প্রচ্ছশ্নি সদুেি পাওয়াি জচ্ছেেই আমিা দসই দ্ব চ্ছপি রদচ্ছক যাত্রা কিে। 

  

রকন্তু আচ্ছে থাকচ্ছত তেু রকিু দভচ্ছে দদখা দিকাি দতা? েৃে েচ্ছলচ্ছিে, দস দ্ব চ্ছপ যািা 

আচ্ছি তািা জন্তু েয়, ডাকাতও েয়। তচ্ছে তািা দক? মােুষ তাচ্ছদি দদখচ্ছল ভয় দপচ্ছত 

পাচ্ছি। তচ্ছে রক তািা ভূত? তাই ো রেশ্বাস করি দকমে কচ্ছি? ভূত-চ্ছপ্রত দতা করেি 

কল্পো, দখাকা-খুরকচ্ছদি ভয় দদরখচ্ছয় শান্ত কিোি উপায়। 
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ো কমুাি, ভূত-টুত আরমও মারে ো, আি েৃে দয ভূচ্ছতি ভয় দদরখচ্ছয়চ্ছিে তাও আমাি 

মচ্ছে হয় ো। 

  

তচ্ছে? 

  

রকিুই েুঝচ্ছত পািরি ো। অেশে দসই দ্ব চ্ছপ যরদ এইিকম দােে-চ্ছেড়াচ্ছলি আমীয য়িা 

থাচ্ছক তাহচ্ছল দসটা রেচ্ছশষ ভচ্ছয়ি কথা হচ্ছে েচ্ছট। রকন্তু েৃে জন্তুি ভয় দদখােরে। 

  

কমুাি রকিুক্ষণ দভচ্ছে েলচ্ছল, দোচ্ছখা, আমাি দোধহয় দসই েৃে রমথো কথাই েচ্ছলচ্ছিে। 

দ্ব চ্ছপি দভতি হয়চ্ছতা দকােও অজাো িহসে আচ্ছি। অেে দকউ দস কথা দটি পায়, হয়চ্ছতা 

েৃে তা পিন্দ কচ্ছিে ো। হয়চ্ছতা দসইজচ্ছেেই রতরে দাাঁরড়-মারঝচ্ছদি রমচ্ছথে ভয় দদরখচ্ছয় 

দসখাে দথচ্ছক সরিচ্ছয় রদচ্ছয়রিচ্ছলে। 

  

রেমল েলচ্ছল, রকন্তু দস িহসেটা ক ? দয দ্ব চ্ছপ এমে দােে-চ্ছেড়াল পাওয়া যায় দস দ্ব প 

দয িহসেময় তাচ্ছত আি সচ্ছন্দহ দেই। রকন্তু দসখাচ্ছে এমে অসম্ভে দেড়াচ্ছলি দচচ্ছয়ও 

অসম্ভে আিও দকােও িহসে আচ্ছি রক ো দসইচ্ছটই আরম জােচ্ছত চাই। 

  

কমুাি েলচ্ছল, মেলগ্রচ্ছহ, ময়োমত ি মায়াকােচ্ছে, আসাম আি আরিকাি েচ্ছেজেচ্ছল, 

সুন্দিেচ্ছে অমােসোি িাচ্ছত আি রহমালচ্ছয়ি দােেপুি চ্ছত অচ্ছেক অসম্ভে িহসেই আমিা 

দদখলুম! তাি দচচ্ছয়ও দেরশ অসম্ভে দকােও িহসে দয আি রত্রজেচ্ছত থাকচ্ছত পাচ্ছি একথা 

আমাি রেশ্বাস হয় ো। দপ্রতচ্ছলাক যরদ সম্ভেপি হত, তাহচ্ছলও েিাং েতুে রকিু দদখোি 

সম্ভােো রিল! রকন্তু দপ্রত যখে মারে ো তখে েতুে রকিু দদখোি আশাও িারখ ো। 

  

রেমল মাথা দেচ্ছড় েলচ্ছল, ো কমুাি, রত্রজেচ্ছত েূতেচ্ছত্বি অভাে দকােওরদেই হয়রে। 

ধচ্ছিা ওই চন্দ্রচ্ছলাক! ওি আোচ্ছোড়াই তুষাচ্ছি ঢাকা, ওচ্ছক তুষাচ্ছিি এক রেিাট মরুভূরম 

েলচ্ছলও অতুেরি হয় ো। অথচ পরণ্ডচ্ছতিা েচ্ছলে ওি দভতচ্ছিও োরক জ চ্ছেি অরেত্ব 

আচ্ছি। তাচ্ছদি মচ্ছত দস-সে জ ে দমাচ্ছটই মােুচ্ছষি মচ্ছতা দদখচ্ছত েয়, তাচ্ছদি দদখচ্ছল 

হয়চ্ছতা আমিা েতুে দকােও জন্তু েচ্ছলই মচ্ছে কিে, যরদও মরেচ্ছেি শরিচ্ছত হয়চ্ছতা 
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মােুচ্ছষিও দচচ্ছয় তািা উন্নত। হয়চ্ছতা তািা োস কচ্ছি তুষাি মরুভূরমি পাতাচ্ছলি তলায়, 

দযখাচ্ছে দেচ্ছল আমাচ্ছদিও তািা েতুে দকােও জন্তু েচ্ছলই সচ্ছন্দহ কিচ্ছে! তুরম রক েলচ্ছত 

চাও কমুাি, দসখাচ্ছে দেচ্ছল তুরম এক েতুে জেৎ দদখোি সুচ্ছযাে পাচ্ছে ো? 

  

কমুাি েলচ্ছল, রকন্তু আপাতত চন্দ্রচ্ছলাচ্ছকি কথা দতা হচ্ছে ো, আমিা থাকে এই পাচ্ছয়-

চলা মারটি পৃরথে চ্ছতই! সুন্দিেচ্ছেি প্রাচ্ছন্ত, েোসােচ্ছিি কাচ্ছি দিা্ট  এক দ্ব প, কলকাতা 

দথচ্ছক দস আি কত দূিই ো হচ্ছে? দসখাচ্ছে দয রেচ্ছশষ দকােও েতুেত্ব আমাচ্ছদি জচ্ছেে 

অচ্ছপক্ষা কচ্ছি আচ্ছি আরম তা রেশ্বাস করি ো। 

  

রেমল মারটি রদচ্ছক অেরুল রেচ্ছদযশ কচ্ছি েলচ্ছল, দোচ্ছখা কমুাি, একসাি রপাঁপচ্ছড় খাোি 

মুচ্ছখ কচ্ছি দকাথায় যাচ্ছে! 

  

কমুাি েলচ্ছল, ওই দয, দচৌকাচ্ছঠি তলায় ওই েচ্ছতযি দভতচ্ছি রেচ্ছয় ওিা ঢুকচ্ছি। 

  

হাঁ। এটা দতামাি রেচ্ছজি োরড়, এখােকাি প্ররত ধূরলকণারটচ্ছকও তুরম দচচ্ছো। রকন্তু 

দতামািই ঘচ্ছিি দিজাি তলায় রপাঁপচ্ছড়চ্ছদি দয উপরেচ্ছেশ আচ্ছি, তাি কথা তুরম রকিু 

েলচ্ছত পাচ্ছিা? 

  

তুে প্রাণ  রপাঁপচ্ছড়, তাি সন্ধাে আোি িাখে রক? 

  

তুে প্রাণ  রপাঁপচ্ছড়, রকন্তু এোি দথচ্ছক তাচ্ছদিও সন্ধাে িাখোি দচষ্টা দকাচ্ছিা। মােুচ্ছষি 

তুলোয় তাচ্ছদি মরেে হয়চ্ছতা ওজচ্ছে দেরশ হচ্ছে ো; রকন্তু সন্ধাে িাখচ্ছল জােচ্ছত পািচ্ছে, 

মােুচ্ছষি সমাচ্ছজি দচচ্ছয় রপাঁপচ্ছড়ি সমাজ অচ্ছেক রেষচ্ছয়ই উন্নত। পৃরথে চ্ছত কতযচ্ছেে 

অেচ্ছহলা কচ্ছি এমে মােুচ্ছষি সাংখোই দেরশ। রকন্তু লক্ষ-লক্ষ রপাঁপচ্ছড়ি দভতচ্ছি এমে 

একরট রপাঁপচ্ছড়ও তুরম পাচ্ছে ো, রেচ্ছজি কতযচ্ছেে যাি মে দেই। যাি যা কিোি রেচ্ছজি 

ইোচ্ছতই দস তা অশ্রান্তভাচ্ছে কচ্ছি যাচ্ছে। রপাঁপড়চ্ছদি দদচ্ছশ অোধে দিচ্ছলচ্ছমচ্ছয় একরটও 

দেই। তাচ্ছদি দয িারে দসও এক মুহূতয অলস হচ্ছয় েচ্ছস থাচ্ছক ো, অষ্টপ্রহিই রডমপ্রসে 

রেচ্ছয় েেে হচ্ছয় থাচ্ছক। একদল রপাঁপচ্ছড় সেযদাই কিচ্ছি িারেি দসো-যত্ন, একদল কিচ্ছি 
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একমচ্ছে রডম আি োচ্চাচ্ছদি পরিচযযা, আি একটা েৃহৎ দচ্ছলি কাজ খারল োরহি দথচ্ছক 

িসদ েহে কচ্ছি আো। এচ্ছদি উপরেচ্ছেচ্ছশি দভতিটা পি ক্ষা কিাি সুচ্ছযাে দপচ্ছল অরত 

েড় েুরেমাে মােুষও অোক হচ্ছয় যাচ্ছে। তাি দভতচ্ছি হাওয়া চলাচচ্ছলি েেেস্থা আচ্ছি, 

িসদখাো আচ্ছি, রডম িাখোি আলাদা মহল আচ্ছি, এমেক  রপাঁপচ্ছড়চ্ছদি উপচ্ছযাে  

সেরজ োোে পযযন্ত আচ্ছি। কুমাি, তুরম দোধহয় জাচ্ছো ো দয, রপাঁপচ্ছড়িাও োভ  পালে 

কচ্ছি। অেশে দস োভ চ্ছক, দদখচ্ছত আমাচ্ছদি োভ ি মচ্ছতা েয়, রকন্তু তািা দু্ধদদাে কিচ্ছে 

েচ্ছলই তাচ্ছদি পালে কিা হয়। 

  

কমুাি সরেিচ্ছয় েলচ্ছল, েচ্ছলা ক  রেমল, এ-সে কথা দয আমাি কাচ্ছি এচ্ছকোচ্ছি েতুে 

েচ্ছল মচ্ছে হচ্ছে! 

  

অথচ এই রপাঁপচ্ছড়চ্ছদি উপরেচ্ছেশ দতামাি রঠক পাচ্ছয়ি তলাচ্ছতই! পৃরথে চ্ছত তুরম 

েতুেচ্ছত্বি অভাে দোধ কিি, রকন্তু রেচ্ছজি পাচ্ছয়ি তলায় রক আচ্ছি তাি খেি তুরম িাখ 

ো! দকেল তুরম েও, অরধকাাংশ মােুচ্ছষিই স্বভাে হচ্ছে এইিকম। যাচ্ছদি জােোি আগ্রহ 

আচ্ছি, জ্ঞােলাচ্ছভি প্রেৃরে আচ্ছি, আি দদখোি মচ্ছতা দচাখ আচ্ছি, জ েচ্ছে তাচ্ছদি 

দকােওরদেই েতুেচ্ছত্বি অভাে হয় ো। 

  

কমুাি অপ্ররতভ ভাচ্ছে েলচ্ছল, মাফ কচ্ছিা ভাই রেমল, আমািই ভ্রম হচ্ছয়চ্ছি। রকন্তু এখে 

আসল কথাই দহাক। েতুেত্ব খুাঁচ্ছজ পাই আি ো পাই, দতামাি সচ্ছে থাকাি দচচ্ছয় আেন্দ 

আমাি আি রকিুই দেই। তাহচ্ছল কচ্ছে আমিা যাত্রা কিে? 

  

রেমল েলচ্ছল, দয মারঝি কাচ্ছি দথচ্ছক দসই দ্ব প আি দসই দ্ব পোস ি খেি দপচ্ছয়রি 

আমাচ্ছদি পথ দদরখচ্ছয় রেচ্ছয় যাচ্ছে দসই-ই। আমাি দয দমাটিচ্ছোট আচ্ছি, তাইচ্ছত চচ্ছড়ই 

আমিা কলকাতা দথচ্ছক যাত্রা কিে। িাইপুি দথচ্ছক মারঝ তাি দেৌচ্ছকা রেচ্ছয় আমাচ্ছদি 

সচ্ছে যাচ্ছে। দস প্রথমটা রকিুচ্ছতই িারজ হয়রে, টাকাি দলাভ দদরখচ্ছয় অচ্ছেক কচ্ছষ্ট দশষটা 

তাচ্ছক আরম িারজ কিাচ্ছত দপচ্ছয়রি। মারঝ তাি দেৌচ্ছকা আি দলাকজে রেচ্ছয় িাইপুচ্ছিই 
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প্রস্তুত হচ্ছয় আচ্ছি, দতামাি যরদ অসরুেচ্ছধ ো হয়, তাহচ্ছল কালচ্ছকই আমিা দেরিচ্ছয় পড়চ্ছত 

পারি। 

  

কমুাি েলচ্ছল, আমাি আোি অসুরেচ্ছধ রক? কালচ্ছকই আরম দযচ্ছত পারি। 

  

.  

  

তৃত য় পরিচ্ছেদ। পুেিারেভযে 

  

মারঝি োম রিল কারসম রময়া। িাইপুচ্ছিি ঘাচ্ছট দমাটিচ্ছোট রভরড়চ্ছয় রেমল ও কমুাি তাি 

দদখা দপচ্ছল। 

  

রেমলচ্ছক দমাটিচ্ছযাট দিচ্ছড় ডা ায় োমচ্ছত দদচ্ছখ দসও তাড়াতারড় জাল-চ্ছোো দিচ্ছখ 

রেচ্ছজি দেৌচ্ছকা দথচ্ছক দেচ্ছম এল। 

  

রেমল তাচ্ছক দদচ্ছখ শুচ্ছধাচ্ছল, রক রময়া সাচ্ছয়ে, দতামিা সে ততরি আি দতা? 

  

কারসম দসলাম ঠুচ্ছক েলচ্ছল, হা হজিু, আমিা সোই ততরি। আজচ্ছক েচ্ছলে, আজচ্ছকই 

দযচ্ছত পারি। 

  

দতামাি সচ্ছে ক-জে দলাক রেচ্ছয়ি? 

  

চািজে দাাঁরড় রেচ্ছয়রি হজুি! 

  

রকন্তু এ-যাত্রা দাাঁড় দোধহয় তাচ্ছদি কারুচ্ছকই টােচ্ছত হচ্ছে ো! আমাচ্ছদি দোটই দতামাচ্ছদি 

পােরসচ্ছক দটচ্ছে রেচ্ছয় যাচ্ছে। দতামিা খাচ্ছে-দাচ্ছে আি মজা কচ্ছি ঘুচ্ছমাচ্ছে। 

  

কারসম একটুখারে হাসোি দচষ্টা কচ্ছি েলচ্ছল, ঘুচ্ছমাচ্ছত রক আি পািে হজুি? আমাি 

দলাচ্ছকিা ভাি  ভয় দপচ্ছয়চ্ছি। 

  

রেমল আশ্চযয স্বচ্ছি রজজ্ঞাসা কিচ্ছল, ভয় দপচ্ছয়চ্ছি? দকে? 
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কারসম রকরঞ্চৎ ইতেত কচ্ছি েলচ্ছল, তাচ্ছদি রেশ্বাস, দযখাচ্ছে আমিা যারে দসখাচ্ছে দেচ্ছল 

মােুষ আি রফচ্ছি আচ্ছস ো! অরিমুরি মারঝি মুচ্ছখ তািা শুচ্ছেচ্ছি, ও-দ্ব চ্ছপ োরক ভূত-চ্ছপ্রত 

তদতে দাচ্ছোিা োস কচ্ছি। দসই দ্ব চ্ছপি কাচ্ছি রেচ্ছয় রতে-চািখাো দেৌচ্ছকা োরক আি রফচ্ছি 

আচ্ছসরে। দেৌচ্ছকাি যািা রিল তািা দকাথায় দেল, তাও দকউ জাচ্ছে ো। জল-ঝড় দেই, 

অথচ মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ ওখাচ্ছে োরক অচ্ছেকোি দেৌচ্ছকাডুরে হচ্ছয়চ্ছি! দপচ্ছটি দাচ্ছয় দেৌচ্ছকা 

চারলচ্ছয় খাই, আপরে ডেল ভাড়া আি তাি ওপচ্ছি েখরশচ্ছশি দলাভ দদখাচ্ছলে েচ্ছলই 

আপোচ্ছক রেচ্ছয় দযচ্ছত িারজ হচ্ছয়রি। রকন্তু আচ্ছে অরিমুরিি কথা শুেচ্ছল আমিা এ কাচ্ছজ 

দোধহয় হাত রদতুম ো। 

  

রেমল তাি রপঠ চাপচ্ছড় রদচ্ছয় হাসচ্ছত হাসচ্ছত েলচ্ছল, তুরম এমে দজায়াে-মি কারসম 

রময়া, তুরমই দশষটা ভয় দপচ্ছয় দেচ্ছল োরক? 

  

কারসম েলচ্ছল, এচ্ছকোচ্ছি ভয় পাইরে েলচ্ছল রমচ্ছথে েলা হয় হজুি! দ্ব চ্ছপি দসই েুচ্ছড়া 

োেুরটও দতা আমাচ্ছদি ভয় দদখাচ্ছত কসুি কচ্ছিেরে! দকে রতরে আমাচ্ছদি দসখাচ্ছে িাত 

কাটাচ্ছত মাো কিচ্ছলে? দকে রতরে েলচ্ছলে, দসখাচ্ছে জন্তুি ভয় েয়, ডাকাচ্ছতি ভয় েয়, 

অেেরকিুি ভয় আচ্ছি? অেে রকচ্ছসি ভয় থাকচ্ছত পাচ্ছি? আমিা দভচ্ছেরচচ্ছন্ত দকােও হরদস 

খুাঁচ্ছজ পারে ো! 

  

রেমল েলচ্ছল, অত হরদস দখাাঁজোি দিকাি ক  রময়া সাচ্ছয়ে? একটা কথাই খারল দভচ্ছে 

দদচ্ছখা ো? দসই েুচ্ছড়াোেুরট দতা মােুষ, দসখাচ্ছে যরদ অেেরকিুি ভয় থাকত, তাহচ্ছল রক 

রতরে রেচ্ছজ দসই দ্ব চ্ছপ োমচ্ছত সাহস কিচ্ছতে? অত োচ্ছজ ভােো দভে ো, দসই দ্ব চ্ছপ 

হয়চ্ছতা এমে রকিু আচ্ছি, েুচ্ছড়াোেুরট যা অেে দলাকচ্ছক জােচ্ছত রদচ্ছত িারজ েে। তাই 

রতরে দতামাচ্ছদি রমচ্ছথে ভয় দদরখচ্ছয় ভারেচ্ছয় রদচ্ছয়চ্ছিে! 

  

কারসম েলচ্ছল, দসখাচ্ছে অেে রকিু রক আি থাকচ্ছত পাচ্ছি? 
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ধচ্ছিা, হয়চ্ছতা দসই দ্ব চ্ছপ গুপ্তধে আচ্ছি, আি েুচ্ছড়া োেুরট দকােওিকচ্ছম তা জােচ্ছত 

দপচ্ছিচ্ছিে। 

  

গুপ্তধচ্ছেি োচ্ছমই কারসচ্ছমি সািা মুখ সাগ্রহ দকৌতূহচ্ছল প্রদ প্ত হচ্ছয় উঠল! রকন্তু তাি 

পচ্ছিই দস আোি রেরুৎসাহ হচ্ছয় পচ্ছড় েলচ্ছল, আপরে যা েলচ্ছিে তা অসম্ভে েয় েচ্ছট! 

রকন্তু িাকু্ষচ্ছস দেড়াচ্ছলি মচ্ছতা দদখচ্ছত দসই ভূতুচ্ছড় জাচ্ছোয়ািটাি কথা আপরে ভুচ্ছল 

যাচ্ছেে দকে? দসই জাচ্ছোয়ািটা দকাচ্ছেচ্ছক এল? দসই দ্ব প দথচ্ছকই দতা? 

  

রেমল েলচ্ছল, জাচ্ছোয়ািটা দয দসই দ্ব প দথচ্ছকই এচ্ছসচ্ছি এমে কথা দজাি কচ্ছি রকিুচ্ছতই 

েলা যায় ো! দতামাি দেৌচ্ছকাি রসন্ধুচ্ছকি দভতচ্ছি দয দসই জাচ্ছোয়ািটাই রিল এটা দতা 

তুরম আি স্বচচ্ছক্ষ দদচ্ছখারে, আন্দাজ কিি মাত্র। তািপি ধচ্ছিা, জাচ্ছোয়ািটা ো হয় দসই 

রসন্ধুচ্ছকি দভতচ্ছিই রিল! রকন্তু েুচ্ছড়াোেুরট তাচ্ছক রেচ্ছয় হয়চ্ছতা দসই দ্ব প দথচ্ছক 

আসরিচ্ছলে ো, দ্ব চ্ছপি রদচ্ছকই যারেচ্ছলে। হয়চ্ছতা রতরে অেে দকােও জায়ো দথচ্ছক দসই 

জাচ্ছোয়ািটাচ্ছক ধচ্ছি এচ্ছেরিচ্ছলে। এতেড় এই সুন্দিেে, এি দভতচ্ছি দকাথায় কত 

অজাো জাচ্ছোয়াি আচ্ছি, তাি দখাাঁজ রক দতামিা িাচ্ছখা? 

  

কারসম দযে অচ্ছেকটা আশ্বে হল। দস েলচ্ছল, আি একটা েতুে খেি আচ্ছি হজুি! দসই 

েুচ্ছড়া োেুরট আোি এখাচ্ছে এচ্ছসরিচ্ছলে! 

  

রেমল রেরিত স্বচ্ছি েলচ্ছল, তাই োরক! তািপি? 

  

আপরে দযরদে দমাহেপুি দথচ্ছক চচ্ছল যাে, রঠক তাি পচ্ছিি রদেই তাি সচ্ছে দদখা হচ্ছয় 

দেল। আমাচ্ছক দদচ্ছখই রতরে রচেচ্ছত পািচ্ছলে। তাড়াতারড় আমাি কাচ্ছি এচ্ছস েলচ্ছলে, 

কারসম, দতামাচ্ছদি এ অঞ্চচ্ছল োরক ক  একটা আশ্চযয জাচ্ছোয়াি এচ্ছস উৎপাত কিচ্ছি? 

আরম েললুম, হোাঁ হজিু, একটা জাচ্ছোয়াি এচ্ছস এখাচ্ছে উৎপাত কিরিল, েচ্ছট, রকন্তু 

কলকাতায় এক োেু এচ্ছস েন্দুক িুাঁচ্ছড় তাি ল লাচ্ছখলা সাে কচ্ছি রদচ্ছয়চ্ছিে! শুচ্ছেই িাচ্ছে 

তাাঁি সািা। মুখখাো িা া হচ্ছয় উঠল, আি দকােও কথা ো েচ্ছল হেহে কচ্ছি রতরে 

একরদচ্ছক চচ্ছল দেচ্ছলে। 
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রেমল েেে ভাচ্ছে েলচ্ছল, কারসম, আমিা দয দসই দ্ব চ্ছপ যাে দস কথা তাাঁচ্ছক তুরম েচ্ছলারে 

দতা? 

  

কারসম েলচ্ছল, আচ্ছজ্ঞ ো হজুি, েলোি সময়ই পাইরে! 

  

রেমল হাাঁপ দিচ্ছড় েলচ্ছল, দসই োেুরট এখেও এখাচ্ছে আচ্ছিে োরক? 

  

কারসম েলচ্ছল, দোধহয় দেই। দকাথায় দয রতরে দেচ্ছলে, তািপি দথচ্ছক আমিা দকউ আি 

তাাঁচ্ছক দদখচ্ছত পাইরে। 

  

রেমল রজজ্ঞাসা কিচ্ছল, োেুরটচ্ছক দকমে দদখচ্ছত েচ্ছলা দদরখ? কারসম েলচ্ছল, েচ্ছলরি 

দতা, খুে লম্বাচওড়া দজায়াে দলাক। তাি েচ্ছয়স ষাট েিচ্ছিি কম হচ্ছে ো, রকন্তু তাাঁচ্ছক 

দদখচ্ছলই দোঝা যায় এখেও তাি োচ্ছয় অসচু্ছিি মচ্ছতা দজাি আচ্ছি। তাি িাং শোমলা, 

মাথায় লম্বা সাদা চুল আি মুচ্ছখ লম্বা-লম্বা সাদা দারড়। োচ্ছক দধাাঁয়া-িচ্ছ ি চশমা, দসই 

চশমাি দভতি দথচ্ছক মাচ্ছঝ-মাচ্ছঝ মচ্ছে হয় তাি দচাখদুচ্ছটা দযে দপদপ কচ্ছি ্বললচ্ছি! 

  

রেমল খারেকক্ষণ চুপ কচ্ছি িইল। তািপি েলচ্ছল, কারসম, আমাি দমাটগুচ্ছলা দোট দথচ্ছক 

োরমচ্ছয় দতামাচ্ছদি পােরসচ্ছত তুচ্ছল োও। আজ রেকাচ্ছলই আমিা দেৌচ্ছকা িাড়ে। 

  

.  

  

চতুথয পরিচ্ছেদ। দজোৎস্নাময় জেচ্ছল 

  

পূরণযমা িাত। রেচ্ছমযঘ ে ল আকাচ্ছশ তািাচ্ছদি সভা েচ্ছসচ্ছি আি তািই দভতি রদচ্ছয় েচ্ছয় 

চচ্ছলচ্ছি ভিা দজািোি দজায়াি। 

  

পৃরথে চ্ছতও দুই ধাচ্ছি দযে পরিি হাচ্ছত সাজাচ্ছো ে লেচ্ছেি মাঝখাে রদচ্ছয় েচ্ছয় চচ্ছলচ্ছি। 

কাোয় কাোয় ভিা েদ ি দজায়াচ্ছিি জল। দস-জলচ্ছরাতচ্ছক মচ্ছে হচ্ছে রুচ্ছপারল দজািোি 

দরাত। 
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রেজযেতা দয কত সুন্দি মায়াময় হচ্ছত পাচ্ছি শহচ্ছি েচ্ছস দকউ তা অেুভে কিচ্ছত পাচ্ছি 

ো। 

  

েচ্ছে-েচ্ছে োচ্ছিি ডাচ্ছল-ডাচ্ছল সেুজ পাতা-রশশুিা দখলা কিচ্ছি আচ্ছলা-িায়াি রঝরলরমরল 

দুরলচ্ছয়-দুরলচ্ছয় এোং েদ ি েুচ্ছক-েুচ্ছক দঢউ-রশশুিা দখলা কিচ্ছি রহচ্ছি ধািাি জাল েুেচ্ছত-

েুেচ্ছত৷ 

  

এক-একোি ঠান্ডা োতাচ্ছসি উচ্ছ্বাস দভচ্ছস আসচ্ছি–আি সচ্ছে-সচ্ছে দঢউ-রশশু আি 

পাতা-রশশুিা খুরশি হারসচ্ছত চারিরদচ্ছকি ে িেতা অসু্ফট, অপূেয শেময় কচ্ছি তুলচ্ছি। 

  

রকন্তু এই েেভূরমি দমৌেব্রত ভে কচ্ছিচ্ছি অচ্ছেক ধ্বরে আি প্ররতধ্বরে। চাাঁচ্ছদি আচ্ছলাি 

দয একরট রেজস্ব শান্ত সুি আচ্ছি, যা এই রেজযে েেভূরমচ্ছক দমাহে য় কচ্ছি তুচ্ছলচ্ছি, 

ওইসে ধ্বরে-প্ররতধ্বরে তাি অচ্ছেকখারে দসৌন্দযয েষ্ট কচ্ছি রদচ্ছে। 

  

রেমলচ্ছদি দমাটিচ্ছোচ্ছটি যচ্ছেি েজযে এই রেিালায় ক  ককযশ দশাোয়! 

  

দসই েজযে শুচ্ছে মাচ্ছঝ-মাচ্ছঝ চচ্ছিি ওপি দথচ্ছক জ েন্ত ও ভয়ােহ োচ্ছিি গুাঁরড়ি মচ্ছতা 

রককতকগুচ্ছলা জচ্ছলি ওপি সশচ্ছে আাঁরপচ্ছয় পচ্ছড় চারিরদক দতালপাড় কচ্ছি দতাচ্ছল। 

  

কারসম েচ্ছল ওচ্ছঠ, হজিু, কুরমি! 

  

রেমল ও কমুাি তা জাচ্ছে। জলোস  ওই কিাল মৃতেুি শে তািা আিও অচ্ছেকোি 

শুচ্ছেচ্ছি। 

  

এক জায়োয় চাি-পাাঁচরট হরিণ জলপাে কিচ্ছি। কাচ্ছিই অিচ্ছণেি অন্তঃপুচ্ছি োচ্ছঘি ঘে 

ঘে হঙ্কাি দজচ্ছে উঠল, সচ্ছে-সচ্ছে দথচ্ছম দেল ভ ত মৃেচ্ছদি জলপাে কিাি শে। 

  

অিচ্ছণেি মচ্ছধে রদচ্ছে যািা ঘুমায়, সদলেচ্ছল দজচ্ছে উচ্ছঠচ্ছি তািা আজ িাচ্ছত্র! লক্ষ লক্ষ 

ক টপতে। দজোৎস্নাি মুচ্ছখ কাচ্ছলা অরভশাচ্ছপি মচ্ছতা দচ্ছল-দচ্ছল োদুড় ও কাচ্ছলা দপচক! 
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দকাথাও োচ্ছিি দভতি দথচ্ছক ভ রু পারখি দল আতযোদ কচ্ছি উঠল, হয়চ্ছতা তাচ্ছদি োসাি 

দভতচ্ছি এচ্ছসচ্ছি রেপদজেক দকােও অরতরথ। 

  

দথচ্ছক-চ্ছথচ্ছক অদু্ভত ভূতুচ্ছড় স্বচ্ছি দডচ্ছক উঠচ্ছি তক্ষচ্ছকি দল। দকােও োচ্ছিি ট  দথচ্ছক 

দযে একদল অশি ি  ও অমােুষ েিরশশু করকচ্ছয় দকাঁচ্ছদ উঠল, তািা হচ্ছে েচ্ছকি িাো। 

মাচ্ছঝ-মাচ্ছঝ অস্বাভারেক স্বচ্ছি েো  রচৎকাি কচ্ছি উঠচ্ছি–এ আি রকিু েয়, সচ্ছপযি 

কেলেত হচ্ছয় হতভাচ্ছেেি প্রেল অথচ েেথয প্ররতোদ! 

  

এই চন্দ্ররকিচ্ছণি িাজে রদচ্ছয়, এই েেস্পরতচ্ছদি তচ্ছপােে রদচ্ছয়, এই ধ্বরে-প্ররতধ্বরেি 

জেৎ রদচ্ছয়, জচ্ছলি েুচ্ছক দফোি আলপো কাটচ্ছত কাটচ্ছত ত ব্র েরতি দেচ্ছে উ্মতে হচ্ছয় 

িুচ্ছট চচ্ছলচ্ছি রেমলচ্ছদি দমাটিচ্ছোট। 

  

চারিরদচ্ছকি দৃশে দদখচ্ছত-চ্ছদখচ্ছত, চারিরদচ্ছকি শে শুেচ্ছত-শুেচ্ছত রেমল হঠাৎ েচ্ছল উঠল, 

দশাচ্ছো কমুাি, কাে দপচ্ছত দশাচ্ছো! মহাকাল এই রেজযে অিচ্ছণে একলা েচ্ছস জ েে-

সাংগ্রাচ্ছমি অেন্ত ইরতহাস রেচ্ছজি মচ্ছেই উচ্চস্বচ্ছি পাঠ কচ্ছি যাচ্ছেে! করেিা েচ্ছে এচ্ছস 

রেজেতা আি ে িেতাি সন্ধাে পাে। রকন্তু এই রমষ্ট চাাঁচ্ছদি আচ্ছলায়, এই অিচ্ছণেি 

অন্তঃপুচ্ছি এচ্ছস, তুরম রক মৃতেুি রেষু্ঠি িথচচ্ছক্রি ধ্বরে রেচ্ছজি কাচ্ছে শুেচ্ছত পাে ো? এ 

েে রেজযে েচ্ছট, রকন্তু এখােকাি অন্ধকাচ্ছিি অন্তিাচ্ছল েচ্ছস কত দকারট দকারট ক টপতে 

আি জ েজন্তু জ েেযুচ্ছেি রচিন্তে রেষু্ঠিতায় অশ্রান্ত আতযোদ কিচ্ছি–কত দুেযল কত 

সেচ্ছলি কেচ্ছল পচ্ছড় অতোচারিত হচ্ছে, প্ররত মুহূচ্ছতয কত সহর জ েচ্ছেি প্রাণ েষ্ট হচ্ছে। 

আমিা মােুষ, আমিা হরে েেিোস  সামারজক জ ে, প্ররতপচ্ছদ আমাচ্ছদিও আমীযিক্ষা 

কিচ্ছত হয় েচ্ছট, রকন্তু দস হচ্ছে অেে োোে কািচ্ছণ। জ েচ্ছেি ভয় দয দসখাচ্ছে দেই এমে 

কথা েরল ো, রকন্তু এখােকাি তুলোয় দসখােকাি ে রত হচ্ছে স্বেয য় ে রত। দসখাচ্ছেও 

রেপদ আচ্ছি েচ্ছট, রকন্তু দস রেপচ্ছদি পূেযাভাস দপচ্ছয় আমিা প্রায়ই সােধাে হচ্ছত পারি। 

আি এখােকাি ে রত ক ? এখােকাি একমাত্র ে রত হচ্ছে– হয় মচ্ছিা, েয় মাচ্ছিা! জ েে 

আি মৃতেু রেচ্ছয় এখাচ্ছে রচিরদচ্ছেি এক রেদযয় দখলা চলচ্ছি। দয অপিচ্ছক মািচ্ছত পািচ্ছে 

ো, এখাচ্ছে তাচ্ছক অপচ্ছিি হাচ্ছত মিচ্ছতই হচ্ছে। এ অিণে হচ্ছে এক মহাযুচ্ছেি দক্ষত্র–দয 
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যুচ্ছে দকােওরদে সরন্ধ দেই, শারন্ত দেই। চারিরদচ্ছক ওই দয ধ্বরে আি প্ররতধ্বরে দজচ্ছে 

িচ্ছয়চ্ছি, ওি দভতি দথচ্ছক আরম খারল এক করঠে োণ ই শুেচ্ছত পারে– হয় মচ্ছিা, েয় 

মাচ্ছিা! এখােকাি আকাচ্ছশি ে রলমাি মধুরিমা, চাাঁচ্ছদি আচ্ছলাি ঝিো, সেুজ পাতাি 

োে আি েদ ি কলতাে যাি মচ্ছে স্বপ্ন আি করেত্ব সঞ্চাি কিচ্ছে দস রেিাপদ থাকচ্ছত 

পািচ্ছে ো এক মুহূতযও! েুচ্ছঝি কুমাি, এখাচ্ছে এচ্ছস আমাচ্ছদিও সজাে হচ্ছয় সেযদা এই 

মেই জপ কিচ্ছত হচ্ছে–হয় মচ্ছিা, েয় মাচ্ছিা! করেিা েচ্ছেি রেষু্ঠি ধময ভাচ্ছলা কচ্ছি জাচ্ছেে 

ো, করেতাি অিচ্ছণে তাই আমিা দকেল মাধুযযচ্ছকই দদখচ্ছত পাই। 

  

কমুাি হাসচ্ছত হাসচ্ছত েলচ্ছল, আমাি েন্দুক ততরি আচ্ছি েন্ধু! েচ্ছলা, কাচ্ছক মািচ্ছত হচ্ছে? 

ওই চন্দ্ররকিণচ্ছক, ো কারসম রময়াচ্ছক? 

  

রেমল একটা হাই তুচ্ছল মুচ্ছখি কাচ্ছি তুরড় রদচ্ছত রদচ্ছত েলচ্ছল, তুরম ততরি আি শুচ্ছে সুখ  

হলুম। থাক, আজচ্ছকি মচ্ছতা চাাঁচ্ছদি আচ্ছলা আি কারসম রময়াচ্ছক অেোহরত দাও, এচ্ছসা, 

এখে রেিাো দপচ্ছত দফচ্ছল হাত-পা িড়াচ্ছো যাক। 

  

পিরদে সকাচ্ছল দোচ্ছটি কামিায় েচ্ছস রস্পরিট লোম্প দ্বলচ্ছল রেমল চা-পাচ্ছেি আচ্ছয়াজে 

কিরিল। 

  

কমুাি োইচ্ছি েচ্ছস দুই ধাচ্ছিি দৃশে দদখরিল। 

  

দৃচ্ছশেি রকিুই পরিেতযে হয়রে, দকেল চাাঁচ্ছদি আচ্ছলাি েদচ্ছল সূযয এচ্ছস এখে রদচ্ছক রদচ্ছক 

কাাঁচা দসাোি জল িরড়চ্ছয় রদচ্ছে। েদ ি দুই ত চ্ছি সেুজ েে রস্থি হচ্ছয় দাাঁরড়চ্ছয় আচ্ছি, 

রকন্তু তাি দভতি দথচ্ছক িাচ্ছত্রি দসই ভয়ােক ধ্বরে-প্ররতধ্বরে আি দশাো যাচ্ছে ো। দোট 

একরদচ্ছকি ত ি দঘাঁচ্ছস যারেল, রকন্তু অরধকাাংশ স্থাচ্ছেই েচ্ছেি দভতচ্ছি োিপালািা এমে 

রেরেড় ভাচ্ছে পিস্পচ্ছিি সচ্ছে ো রমরলচ্ছয় দাাঁরড়চ্ছয় আচ্ছি দয, োইচ্ছি দথচ্ছক দভতচ্ছিি রকিুই 

েজচ্ছি আচ্ছস ো। মাচ্ছঝ-মাচ্ছঝ দযখাচ্ছে একটু ফাাঁকা জায়ো আচ্ছি, দসখােটাচ্ছক দদখাচ্ছে 

রঠক জলাভূরমি মচ্ছতা। দসখাে রদচ্ছয় পাচ্ছয় দহাঁচ্ছট দযচ্ছত দেচ্ছল এক দকামি কমযাি জল 

দভচ্ছ  অগ্রসি হচ্ছত হয়। দসই কদযমাি জচ্ছলি ওপচ্ছি মাথা তুচ্ছল দাাঁরড়চ্ছয় িচ্ছয়চ্ছি 
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েলখােড়াি দল। দূচ্ছি-দূচ্ছি েচ্ছেি রশয়চ্ছি-রশয়চ্ছি দদখা যাচ্ছে কুয়াশাি মচ্ছতা োচ্ছেি 

দমঘ। 

  

এক জায়োয় দদখা দেল, কুৎরসত দদচ্ছহি আধখাো ডা াি ওপচ্ছি তুচ্ছল প্রকাণ্ড একটা 

করুমি রস্থিভাচ্ছে দিাদ দপায়াচ্ছে। এত েড় করুমি, কমুাি আি দকােওরদে দদচ্ছখরে। তাি 

েন্দুকটা পাচ্ছশই রিল, দস আচ্ছে-আচ্ছে দসটা তুচ্ছল রেচ্ছয় করুমচ্ছিি রদচ্ছক রেচ্ছজি লক্ষে 

রস্থি কিচ্ছল। 

  

রেমল তখে দুচ্ছটা চাচ্ছয়ি দপয়ালা হাচ্ছত কচ্ছি োইচ্ছি এচ্ছস দাাঁরড়চ্ছয়চ্ছি, কুমাচ্ছিি অেস্থা 

দদচ্ছখ দসও করুমচ্ছিি রদচ্ছক দৃরষ্ট দফিাচ্ছল। তািপি তাড়াতারড় েচ্ছল উঠল, থাচ্ছমা কমুাি, 

েন্দুক িুচ্ছড়া ো! 

  

কমুাি একটু আশ্চযয হচ্ছয় েন্দুক োরমচ্ছয় েলচ্ছল, দকে? 

  

রেমল েলচ্ছল, করুমচ্ছিি রঠক ওপচ্ছি োচ্ছিি ডাচ্ছলি রদচ্ছক তারকচ্ছয় দদচ্ছখা। এখে িাত 

দেই, রকন্তু জ েে-যুচ্ছেি দজি এখেও চচ্ছলচ্ছি। 

  

কমুাি দসইরদচ্ছক তারকচ্ছয় সরেিচ্ছয় দদখচ্ছল, একটা প্রকাণ্ড োচ্ছিি ডাল জরড়চ্ছয় মে এক 

অজেি সাপ রস্থি ভাচ্ছে করুমিচ্ছক লক্ষ কিচ্ছি। হঠাৎ তাি মাথাটা ডাল দথচ্ছক একটুখারে 

ে চ্ছচ দেচ্ছম পড়ল, তািপি দু-একোি এরদচ্ছক-ওরদচ্ছক দুলচ্ছত লােল এোং তাি পচ্ছিই 

রঠক রেদুেচ্ছতি ঝচ্ছড়ি মচ্ছতা তাি দদহটা এচ্ছকোচ্ছি করুমচ্ছিি ঘাচ্ছড়ি ওপচ্ছি এচ্ছস পড়ল! 

তািপি সমে জল দতালপাড় কচ্ছি দয দৃশে শুরু হল ভাষায় তা েণযো কিা যায় ো! 

করুমি চায়। তাি েরলষ্ঠ লােুচ্ছলি প্রচণ্ড ঝাাঁপটা দমচ্ছি অজেিচ্ছক কােু কচ্ছি জচ্ছল ডুে 

রদচ্ছত, আি অজেি চায় পাচ্ছক-পাচ্ছক করুমিচ্ছক ক্রচ্ছমই দেরশ কচ্ছি জরড়চ্ছয় ডা াি ওপচ্ছি 

দটচ্ছে তুলচ্ছত। 

  

 এই েেে োটচ্ছকি দশষ দৃশে দদখোি আচ্ছেই দোটখাো েদ ি একটা দমাড় রফচ্ছি আড়াচ্ছল 

রেচ্ছয় পড়ল। 
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কমুাি েলচ্ছল, করুমিটাচ্ছক আরম মািচ্ছত পািতুম, অজেিটাচ্ছকও পািতুম! রকন্তু রেমল, 

প্রকরৃতি অরভশাপ যাচ্ছদি ওপচ্ছি এচ্ছস পচ্ছড়চ্ছি, তাচ্ছদি কারুচ্ছক মািচ্ছত আমাি হাত উঠল 

ো। ওিা রেচ্ছজিাই রেচ্ছজচ্ছদি সমসো পূিণ করুক। 

  

রেমল েলচ্ছল, এখে েন্দুক দিচ্ছখ চা খাও! তািপি এচ্ছসা, কারসম রময়াি সচ্ছে একটু 

কথা কওয়া যাক। ওিা আজ সকাল দথচ্ছক মাি ধিচ্ছত েচ্ছসচ্ছি দদখরি। 

  

পােরস দথচ্ছক রেমচ্ছলি কথা শুেচ্ছত দপচ্ছয় কারসম েচ্ছল উঠল, হা হজিু, হাচ্ছত দকােও 

কাজ দেই, ক  আি করি েলেু? 

  

রেমল েলচ্ছল, মািটাি রকিু ধিচ্ছত দপচ্ছিি োরক কারসম? 

  

ধচ্ছিরি হজিু! দুচ্ছটা মাি ধচ্ছিরি। 

  

দেশ, দেশ, আমাচ্ছদি দু-একটা উপহাি রদও। রকন্তু েলচ্ছত পাচ্ছিা কারসম, দস দ্ব চ্ছপ রেচ্ছয় 

দপৌাঁিচ্ছত আমাচ্ছদি আিও কত দদরি লােচ্ছে? 

  

কারসম েলচ্ছল, আমাচ্ছদি পােরসচ্ছত দাাঁড় দটচ্ছে দেচ্ছল দসখাচ্ছে দপৌাঁিচ্ছত হয়চ্ছতা আিও দু-

রদে লােত। রকন্তু আমাচ্ছদি দটচ্ছে রেচ্ছয় যাচ্ছে ওই রেরলরত দোট, দোধহয় আজ িাচ্ছতই 

আমিা দসখাচ্ছে দপৌাঁচ্ছি যাে। 

  

দুপুি দেল, রেকাল দেল, সন্ধোি পি আোি িাত এল। আকাশ দথচ্ছক আোি প্ররতপচ্ছদি 

চাাঁচ্ছদি সারজ চারিরদচ্ছক আচ্ছলাি ফুল িড়াচ্ছত লােল, অিচ্ছণেি মমযিধ্বরে ও েদ ি 

জলকচ্ছোল আোি স্পষ্টতি হচ্ছয় উঠল, েেভূরমি দভতি দথচ্ছক আোি ফুট ও অসু্ফট 

রেরচত্র সে ধ্বরে প্ররতধ্বরে দশাো দযচ্ছত লােল–চারিরদচ্ছক আোি অন্ধকাচ্ছিি আেিায়ায় 

োো রেভ রষকাি সাড়া পাওয়া দেল। 

  

েদ  ক্রচ্ছমই চওড়া হচ্ছয় উঠচ্ছি, দুই ত চ্ছিি েে-চ্ছিখা ক্রচ্ছমই দূচ্ছি সচ্ছি যাচ্ছে। 
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কারসম েলচ্ছল, হজুি, আমিা সুমদুুচ্ছিি কাচ্ছিই এচ্ছস পচ্ছড়রি। 

  

আিও ঘণ্টাখাচ্ছেক পচ্ছি েদ ি দুই ত ি এত দূচ্ছি সচ্ছি দেল দয, েচ্ছেি দভতিকাি শে 

আি েড় কাচ্ছে আচ্ছস ো। দসখাচ্ছে দশাো যায় চািরদক-আেন্ন কিা দকেল েদ ি অশ্রান্ত 

দকালাহল। এ দযে েদ  কচ্ছোচ্ছলি পৃরথে ! 

  

দসই দকালাহচ্ছলি দভতচ্ছি দূি দথচ্ছক আি একটা শে রেমল ও কমুাচ্ছিি কাচ্ছে দভচ্ছস 

এল।  

  

দস শে কারসমও শুচ্ছেরিল। দস উরদ্বগ্ন স্বচ্ছি েচ্ছল উঠল, হজিু, ও আোি রকচ্ছসি 

আওয়াজ? 

  

রেমলও কাে দপচ্ছত শুেচ্ছত লােল। শেটা ক্রচ্ছমই স্পষ্ট হচ্ছয় উঠচ্ছি, তাি মাচ্ছে শেটা 

ক্রচ্ছমই তাচ্ছদি কাচ্ছি এরেচ্ছয় আসচ্ছি। 

  

রেমল েম্ভ ি স্বচ্ছি েলচ্ছল, কারসম, আমাচ্ছদি মচ্ছতা আি একখাো দমাটিচ্ছোট এই রদচ্ছক 

আসচ্ছি। ও তািই শে! 

  

কমুাি েলচ্ছল, ওটা দয দমাটিচ্ছোচ্ছটি শে তাচ্ছত আি দকােওই সচ্ছন্দহ দেই। রকন্তু কথা 

হচ্ছে, এমে অসমচ্ছয় এখাচ্ছে কাি ও দমাটিচ্ছোট? হোাঁ কারসম, এখাে রদচ্ছয় প্রায়ই রক 

এইিকম দেৌচ্ছকা আি দমাটিচ্ছোট আোচ্ছোো কচ্ছি? 

  

কারসম েলচ্ছল, ো হজিু, এখাে রদচ্ছয় দেৌচ্ছকা আোচ্ছোো কচ্ছি ো। দসই েুচ্ছড়া োেুরট পথ 

দদরখচ্ছয় রেচ্ছয় ো এচ্ছল আমিা দকােওরদেই এরদচ্ছক আসতুম ো। 

  

রেমল েলচ্ছল, কারসম, তাহচ্ছল ওই দমাটিচ্ছোচ্ছট চচ্ছড় আসচ্ছিে দতামাচ্ছদিই দসই 

েুচ্ছড়াোেুরট! 
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কারসম েলচ্ছল, হচ্ছত পাচ্ছি হজিু, আরম দতা আপোচ্ছক আচ্ছেই েচ্ছলরিলুম, দসই 

েুচ্ছড়াোেুরট আোি িাইপুচ্ছি রেচ্ছয়চ্ছিে। হয়চ্ছতা রতরেই রফচ্ছি আসচ্ছিে।  

  

রেমল েলচ্ছল, দতামাচ্ছদি দসই েুচ্ছড়াোেু দিাজ এরদচ্ছক রফচ্ছি আসুে, আমাচ্ছদি তাচ্ছত 

দকােওই আপরে দেই! রকন্তু আজ রতরে আমাচ্ছদি যাচ্ছত এইখাচ্ছে দদখচ্ছত ো পাে, এখরে 

এমে দকােও েেেস্থা কিচ্ছত হচ্ছে। 

  

কমুাি েলচ্ছল, রকন্তু এই দখালা েদ চ্ছত লচু্ছকাচ্ছত দেচ্ছল দেৌচ্ছকাশুে পাতালপ্রচ্ছেশ িাড়া 

আমাচ্ছদি দতা আি দকােও উপায় দেই! 

  

রেমল েলচ্ছল, উপায় দোধহয় আচ্ছি কুমাি! মাইল খাচ্ছেক তফাচ্ছত দিাট একটা চচ্ছিি 

মচ্ছতা ক  দযে দদখচ্ছত পাওয়া যাচ্ছে ো? দমাটিচ্ছোট দয চালারেল তাি রদচ্ছক রফচ্ছি দস। 

েলচ্ছল, ওচ্ছহ, দজাচ্ছি চালাও, খুে দজাচ্ছি! 

  

দোচ্ছটি েরত তখে রদ্বগুণ দেচ্ছড় উঠল এোং রমরেট কচ্ছয়ক পচ্ছিই তািা একটা চচ্ছিি কাচ্ছি 

এচ্ছস পড়ল। 

  

েোসােচ্ছিি কাচ্ছি সুন্দিেচ্ছেি অসাংখে েদ ি দভতচ্ছি এই িকম সে দিাট-চ্ছিাট চি দদখা 

যায়। েিচ্ছিি অেোেে সমচ্ছয় এই চিগুচ্ছলা জচ্ছলি ওপচ্ছি দজচ্ছে থাচ্ছক, তাি েুচ্ছক 

দঝাপঝাপ ও জেচ্ছলি আরেভযাে হয় এোং দূি দথচ্ছক তাচ্ছদি দদখায় এক একটা কু্ষদ্র 

দ্ব চ্ছপি মচ্ছতা। রকন্তু েষযাি সমচ্ছয় েদ ি জল যখে দেচ্ছড় ওচ্ছঠ তখে এইসে চচ্ছিি দকােও 

রচহ্নই আি খুাঁচ্ছজ পাওয়া যায় ো। 

  

তাচ্ছদি দোট এইিকম একটা চচ্ছিি কাচ্ছিই এচ্ছস পচ্ছড়রিল। এখাচ্ছেও দঝাপঝাপ ও 

েেজেচ্ছলি দকােও অভাে রিল ো। 

  

রেমল েলচ্ছল, আিও এরেচ্ছয় দমাড় রফচ্ছি দোটখাোচ্ছক চচ্ছিি ওপাচ্ছশ রেচ্ছয় চচ্ছলা! 

দঝাচ্ছপি আড়াচ্ছল রেচ্ছয় পড়চ্ছল দকউ আমাচ্ছদি দদখচ্ছত পাচ্ছে ো। 
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দোচ্ছটি চালক রেমচ্ছলি কথামচ্ছতাই কাজ কিচ্ছল। 

  

রেমলচ্ছদি দোট রদ্বগুণ দেচ্ছে এরেচ্ছয় এচ্ছসরিল েচ্ছল রপিচ্ছেি দোচ্ছটি ইরিচ্ছেি আওয়াজ 

তখে আি দশাো যারেল ো। রকন্তু খারেক পচ্ছিই দসই শেটা ধ চ্ছি-ধ চ্ছি আোি দজচ্ছে 

উঠল।  

  

কমুাি েলচ্ছল, রেমল, আমিা যখে ও-চ্ছোচ্ছটি শে শুেচ্ছত দপচ্ছয়রি, তখে ওিাও দয 

আমাচ্ছদি শে শুেচ্ছত পায়রে এমে কথা েলা যায় ো। 

  

রেমল রচরন্তত ভাচ্ছে েলচ্ছল, তা যরদ দপচ্ছয় থাচ্ছক তাহচ্ছল ভােোি কথা। 

  

কমুাি েলচ্ছল, ভােো রকচ্ছসি? 

  

তুরম দতা শুচ্ছেি কুমাি, দ্ব চ্ছপি ওই ভদ্রচ্ছলাক চাে ো দয আি দকউ তাি ওখাচ্ছে রেচ্ছয় 

ওচ্ছঠ। আমিা এচ্ছসরি শুেচ্ছল রতরে খুরশ হচ্ছেে েচ্ছল মচ্ছে হচ্ছে ো। 

  

রপিচ্ছেি দমাটিচ্ছোচ্ছটি শে তখে খুে কাচ্ছিই এচ্ছস পচ্ছড়চ্ছি। রকন্তু চচ্ছিি কাচ্ছি এচ্ছসই 

শেটা দথচ্ছম দেল। 

  

রেমল মৃদুস্বচ্ছি েলচ্ছল, কমুাি, দতামাি সচ্ছন্দহই সতে। ওিা আমাচ্ছদি দোচ্ছটি শে 

রেশ্চয়ই শুেচ্ছত দপচ্ছয়চ্ছি। তাই ওিা দোট থারমচ্ছয় লক্ষ কিচ্ছি, আমিা দকাথায় রমরলচ্ছয় 

দেলুম। 

  

কমুাি েলচ্ছল, ওিা যরদ এরদচ্ছক আমাচ্ছদি খুাঁজচ্ছত আচ্ছস? 

  

খুাঁজচ্ছত যরদ আচ্ছস তাহচ্ছল উপায় ক ? তাচ্ছদি সচ্ছে আমাচ্ছদি আলাপ কিচ্ছতই হচ্ছে। 

  

তুরম রক দকােওিকম রেপচ্ছদি ভয় কিি রেমল? 
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রেপদ? রেপচ্ছদি ভয় আচ্ছি রকো রঠক েলচ্ছত পারি ো, তচ্ছে এখাচ্ছে আমাচ্ছদি দদখচ্ছত 

দপচ্ছল ওই দোচ্ছটি দলাচ্ছকিা হয়চ্ছতা আমাচ্ছদি েতুে জামাই েচ্ছল ভ্রম কিচ্ছে ো। কুমাি, 

সকচ্ছলি দচাচ্ছখি আড়াচ্ছল যািা লরুকচ্ছয় এমে জায়োয় োস কচ্ছি, তািা খুে ভাচ্ছলামােুষ 

েচ্ছল মচ্ছে হয় ো। 

  

কমুাি আি রকিু ো েচ্ছল তাড়াতারড় রেচ্ছজি েন্দুকটা দটচ্ছে রেচ্ছল। 

  

রেমল েলচ্ছল, আমািও েন্দুকটা এরেচ্ছয় দাও, সােধাচ্ছেি মাি দেই। 

  

কারসম ভ ত স্বচ্ছি েলচ্ছল, হজুি, আমিা ক  কিে? 

  

রেমল েলচ্ছল, দতামিা আপাতত চুপ কচ্ছি দেৌচ্ছকাি দভতচ্ছি েচ্ছস থাক। দিকাি হচ্ছল 

আরম দতামাচ্ছদি ডাকে। 

  

দসই অজাো দমাটিচ্ছোচ্ছটি শে আোি দজচ্ছে উঠল। 

  

কমুাি েন্দুকটা পি ক্ষা কিচ্ছত কিচ্ছত চুরপচুরপ েলচ্ছল, রেমল, দোধহয় ওিা এইরদচ্ছকই 

খুাঁজচ্ছত আসচ্ছি। 

  

রেমল েলচ্ছল, খুে সম্ভে তাই— 

  

.  

  

পঞ্চম পরিচ্ছেদ । অমােুরষক কণ্ঠস্বি 

  

রেমল ও কুমাি উৎকণয হচ্ছয় দমাটিচ্ছোচ্ছটি েজযে শুেচ্ছত লােল। 

  

রকন্তু খারেক পচ্ছিই তািা েুঝচ্ছত পািচ্ছল, েজযেটা ধ চ্ছি-ধ চ্ছি রঝরমচ্ছয় আসচ্ছি। 

  

ক্রচ্ছম শে এতটা ক্ষ ণ হচ্ছয় এল দয, আি দকােও সচ্ছন্দহ িইল ো। 
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কমুাি সােচ্ছন্দ েচ্ছল উঠল, যাক োাঁচা দেল! ও দোটখাো এরদচ্ছক আসচ্ছি ো, অেেরদচ্ছক 

চচ্ছল যাচ্ছে! 

  

রেমল েলচ্ছল, রকন্তু ওচ্ছদি মচ্ছে সচ্ছন্দহ হচ্ছয়রিল েচ্ছলই দয দোটখাো হঠাৎ এখাচ্ছে 

দথচ্ছমরিল, দসটাও দেশ দোঝা যাচ্ছে। এখে আমাচ্ছদি উরচত হচ্ছে, ও-চ্ছোটখাোচ্ছক 

আিও খারেক এরেচ্ছয় দযচ্ছত দদওয়া। ততক্ষচ্ছণ এইখাচ্ছে েচ্ছস-েচ্ছস দোঁচ্ছধচ্ছেচ্ছড় 

খাওয়াদাওয়া দসচ্ছি দেওয়া যাক। ইকরমক কুকাচ্ছি রখচুরড় চরড়চ্ছয় দাও কমুাি! কারসম 

রময়া, আমাচ্ছদি চুেরড় দথচ্ছক একরট মুিরে োি কচ্ছি স্বচ্ছেয পাঠাে, ো দতামিা দু-একটা 

মাি উপহাি রদচ্ছত পািচ্ছে? 

  

সন্ধোি মায়া-আচ্ছলা রমরলচ্ছয় দেল, আকাশ দথচ্ছক দেচ্ছম এল অন্ধকাচ্ছিি যেরেকা। 

রেমলচ্ছদি দমাটিচ্ছোট চলচ্ছি–চারিরদচ্ছক চলচল িলিল জচ্ছলি কান্না! 

  

প্ররতপচ্ছদি চাাঁদ উঠল। রকন্তু আজচ্ছক আি েেেজ েচ্ছেি দকােও ধ্বরে-প্ররতধ্বরে দেই– 

এমেক  দকােওরদচ্ছক েেজেচ্ছলি দকােও রচহ্নই দেই,–ওপচ্ছি আচ্ছি খারল আকাচ্ছশি 

অেন্ত চন্দ্রাতপ এোং ডাইচ্ছে আি োাঁচ্ছয়, সুমচু্ছখ আি রপিচ্ছে আচ্ছি শুধু দসই চলচল িলিল 

জচ্ছলি কান্না! 

  

চতুরদযচ্ছক দসই অস মতাি অপূেয আভাস দদচ্ছখ কুমাি েলচ্ছল, প্রলয়পচ্ছয়ারধজচ্ছল োিায়ণ 

দযরদে েটপচ্ছত্র দভচ্ছস রেচ্ছয়রিচ্ছলে, দসরদে তািও অেস্থা হচ্ছয়রিল দোধ করি আমাচ্ছদিই 

মচ্ছতা! এই অকুল জচ্ছলি জেচ্ছত আমাচ্ছদি দোটখাোচ্ছক েটপচ্ছত্রি দচচ্ছয় েড় েচ্ছল মচ্ছে 

হচ্ছে ো! 

  

রেমল তখে কুমাচ্ছিি কথা মে রদচ্ছয় শুেরিল ো, দস ত ক্ষ্ণদৃরষ্টচ্ছত সামচ্ছেি রদচ্ছক তারকচ্ছয় 

ক  দযে লক্ষ কিরিল। 

  

দেৌচ্ছকাি রপিচ্ছেি হাচ্ছলি কাচ্ছি দাাঁরড়চ্ছয় কারসমও দসই রদচ্ছক তারকচ্ছয় রিল। হঠাৎ দস 

েচ্ছল উঠল, ওই দসই দ্ব প হজিু! 
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রেমল েলচ্ছল, তুরম রঠক রচেচ্ছত দপচ্ছিি দতা কারসম? দকােও ভুল হয়রে? 

  

ো হজিু, ভুল হচ্ছত পাচ্ছি ো। এখাচ্ছে আি দকােও দ্ব প দেই। 

  

দোট এরেচ্ছয় চললদ্ব প ক্রচ্ছমই স্পষ্ট হচ্ছয় উঠচ্ছত লােল। 

  

এখােটা সমুদ্র িাড়া আি রকিু েলা যায় ো। 

  

কমুাি েলচ্ছল, এখাচ্ছে যরদ দেৌচ্ছকা দডাচ্ছে, োাঁচোি দকােও উপায়ই দেই! 

  

রেমল েলচ্ছল, োাঁচোি একমাত্র উপায় ওই দ্ব প। রকন্তু ওখাচ্ছেও আচ্ছিে দসই দ্ব পোস  

েৃে–রযরে অরতরথ পিন্দ কচ্ছিে ো। 

  

কমুাি েলচ্ছল, দক জাচ্ছে ওই দ্ব চ্ছপি ক  িহসে! 

  

কারসম েলচ্ছল, হজুি, আপোিা রক আজচ্ছকই ওখাচ্ছে রেচ্ছয় োমচ্ছেে? 

  

রেমল েলচ্ছল, এই িাচ্ছত্র? রেশ্চয়ই েয়! আমিা ডা াি কাচ্ছি একটা ঝুপরস জায়ো দপচ্ছলই 

ে ি কিে। ডা ায় োমে কাল সকাচ্ছল। ড্রাইভাি, তুরম দমাটচ্ছিি ইরিে থামাও, েইচ্ছল 

ও-শে দ্ব চ্ছপ রেচ্ছয় দপৌাঁিচ্ছে। কারসম, এখে দেশ দজায়াচ্ছিি টাে আচ্ছি, এইোচ্ছি দতামাি 

দেৌচ্ছকা আমাচ্ছদি দোটচ্ছক দ্ব চ্ছপি কাচ্ছি দটচ্ছে রেচ্ছয় দযচ্ছত পািচ্ছে? 

  

কারসম েলচ্ছল, পািচ্ছে। তখরে দসই েেেস্থাই হল। 

  

 রেমল েলচ্ছল, সোই আচ্ছে আচ্ছে দাাঁড় দফচ্ছলা। সােধাচ্ছেি মাি দেই। 

  

দ্ব প খুে কাচ্ছি এচ্ছস পড়ল। তাি েেজেচ্ছল দজোৎস্নাি ঝালি রঝকরমক কিচ্ছি এোং তাি 

সেযত্র রেিাজ কিচ্ছি রেেব্ধ এক থমথচ্ছম রেজেতা। 

  

কমুাি েলচ্ছল, েুচ্ছড়া এখে ঘুরমচ্ছয়-ঘুরমচ্ছয় স্বপে দদখচ্ছি। 
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রেমল েলচ্ছল, স্বপে দদখচ্ছত-চ্ছদখচ্ছত দস দজচ্ছে উঠচ্ছতও পাচ্ছি। 

  

দ্ব চ্ছপি দভতি দথচ্ছক জ েচ্ছেি টু-শেরট পযযন্ত কাচ্ছে এল ো। এখাচ্ছে দয মােুষ আচ্ছি, 

োি-পাতাি ফাাঁক রদচ্ছয় দকােও কম্পমাে আচ্ছলাক-রশখাও তাি ইরেত রদচ্ছল ো। এখাচ্ছে 

দয প্রেল ও দুেযল পশু আচ্ছি, পূেয পরিরচত েেে োটোরভেচ্ছয়ি দকােও হঙ্কাি ো আতযোদও 

তাি প্রমাণ রদচ্ছল ো। রেমল ও কমুাচ্ছিি মচ্ছে হল েোসােচ্ছিি লেণাি অ্রুজজচ্ছলি 

ওপচ্ছি অজাো রেভ রষকাি িায়া োরচচ্ছয় এই িহসেময় দ্ব প দযে পৃরথে ি দভতচ্ছি দথচ্ছকও 

পৃরথে ি দভতচ্ছি দেই! 

  

রেমল চুরপ-চুরপ রজজ্ঞাসা কিচ্ছল, কারসম, েুচ্ছড়াোেুচ্ছক দযখাচ্ছে োরমচ্ছয় রদচ্ছয়রিচ্ছল, 

দসখােটা তুরম রচেচ্ছত পািচ্ছে? 

  

কারসম মাথা দেচ্ছড় েলচ্ছল, ো হজিু! রতরে দোধহয় দকােও আঘাটায় দেচ্ছমরিচ্ছলে। 

এখাচ্ছে দকােও ঘাট আচ্ছি রকো আমিা জারে ো। 

  

রেমল েলচ্ছল, তাহচ্ছল কাল সকাচ্ছল আমাচ্ছদিও আঘাটাচ্ছতই োমচ্ছত হচ্ছে। আপাতত এক 

কাজ কচ্ছিা। ওই দযখাচ্ছে অচ্ছেকগুচ্ছলা েড়-েড় োি প্রায় জচ্ছলি ওপচ্ছি দহচ্ছল পচ্ছড় 

চািরদক অন্ধকাি কচ্ছি তুচ্ছলচ্ছি, ওইখাচ্ছে রেচ্ছয়ই দেৌচ্ছকা োাঁচ্ছধ। এখে পযযন্ত দকউ 

আমাচ্ছদি দদখচ্ছত দপচ্ছয়চ্ছি েচ্ছল মচ্ছে হচ্ছে ো; এিপি একোি ওই অন্ধকাচ্ছিি দভতচ্ছি 

রেচ্ছয় ঢুকচ্ছত পািচ্ছলই আমিা আজচ্ছকি িাচ্ছতি মচ্ছতা রেরশ্চন্ত হচ্ছত পািে।  

  

কারসম েলচ্ছল, রকন্তু ও অন্ধকাি দতা ভাচ্ছলা েয় হজিু! মাথাি ওপচ্ছি োিপালা– দসখাচ্ছে 

অজেি থাকচ্ছত পাচ্ছি। পাচ্ছশই ডা া–দসখাচ্ছে োঘ থাকচ্ছত পাচ্ছি। যরদ তাচ্ছদি দকউ 

দেৌচ্ছকায় এচ্ছস ওচ্ছঠ? 

  

আমিা কামিাি সে জােলা-দিজা েন্ধ কচ্ছি দভতচ্ছি শুচ্ছয় থাকে। এখে দতা িাতদুপুি, 

োরক িাতটুকু দকােওিকচ্ছম কারটচ্ছয় রদচ্ছত পািে দোধহয়। 
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দেৌচ্ছকা ও দমাটিচ্ছোট ধ চ্ছি-ধ চ্ছি অন্ধকাচ্ছিি দভতচ্ছি ঢুকল। দসইখাে দথচ্ছক তািা দদখচ্ছত 

দপচ্ছল, আশপাচ্ছশি করষ্টপাথচ্ছিি মচ্ছতা কাচ্ছলা ও রেচ্ছিট িায়াি স মাো িারড়চ্ছয়ই শুরু 

হচ্ছয়চ্ছি, মুি আকাশ দথচ্ছক দেচ্ছম-আসা চাাঁচ্ছদি আচ্ছলা-লহি–রূচ্ছপাি জলতিচ্ছে দেচ্ছচ-

দেচ্ছচ উঠচ্ছি আিও রচকে দফোি মালা! দসই রূপময় তিল ও চঞ্চল অস মতা রেরুচ্ছিশ 

যাত্রা কচ্ছিচ্ছি দয সুন্দি সাংে ত োইচ্ছত োইচ্ছত, ভােুচ্ছকি মে রেচ্ছয় তা শুেচ্ছল শারন্ত ও 

আেচ্ছন্দ প্রাণ পরিপূণয হচ্ছয় যায়। 

  

সোই কামিাি দভতচ্ছি ঢুচ্ছক দিজা-জােলা েন্ধ কচ্ছি রদচ্ছল। 

  

রেিাো দপচ্ছত রেমল ও কমুাি শুচ্ছয় পড়ল। 

  

এ-কথা দসকথা কইচ্ছত কইচ্ছত তাচ্ছদি দুজচ্ছেিই দচাচ্ছখি পাতা তন্দ্রাি আচ্ছমচ্ছজ যখে। 

ভাি  হচ্ছয় এচ্ছসচ্ছি, তখে োইচ্ছিি জলকচ্ছোচ্ছলি মাঝখাচ্ছে আচরম্বচ্ছত রক-একটা দেসুচ্ছিা 

শে দজচ্ছে উঠল। 

  

প্রথচ্ছম উঠল োচ্ছিি পাতাি মমযি শে,–দযে রতে-চািচ্ছট েড়-েড় জ ে ডাল-পাতাি 

দভতচ্ছি লাফাচ্ছত লাফাচ্ছত দেৌচ্ছকাি কাচ্ছি এরেচ্ছয় আসচ্ছি। 

  

রেমল ধড়মড় কচ্ছি উচ্ছঠ েচ্ছস েলচ্ছল, অজেি োরক? 

  

তািপি দশাো দেল–রকরচিরমরচি রকরচিরমরচি রকরচিরমরচি! 

  

 কমুাি আোি পাশ রফচ্ছি শুচ্ছয় দচাখ মুচ্ছদ েলচ্ছল, োাঁদি! 

  

রেমলও আোি শুচ্ছয় পড়োি দচষ্টা কিচ্ছি, এমে সমচ্ছয় দশাো দেল–রকরচিরমরচি 

রকরচিরমরচি রকচ রমচ রকচ রকচ–  

  

কচমচ্ছচ কাাঁচা মাথা 

করুচ কুরচ কচুকাটা 
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রকিু যরদ দোচ্ছঝা দাদা, 

রফচ্ছি যাও কোলকাটা। 

  

হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা-হা!–দস ক  হারস, দযে থামচ্ছতই চায় ো! 

  

রেমল একলাচ্ছফ দাাঁরড়চ্ছয় উচ্ছঠ েলচ্ছল, ওচ্ছঠা কমুাি! েন্দুক োও! আরম দিজা খুচ্ছল টচয 

দ্বলচ্ছল চািরদক দদরখ, তুরম েন্দুক োরেচ্ছয় ততরি হচ্ছয় পাচ্ছশ থাক! রেপদ দদখচ্ছলই েন্দুক 

িুড়চ্ছে! 

  

দিজা খুচ্ছল টচ্ছচযি উজ্জ্বল আচ্ছলাচ্ছক দকেল দদখা দেল, দোচ্ছটি রঠক ওপচ্ছিই মে 

েটোচ্ছিি দুচ্ছটা-রতেচ্ছট ডাল খুে দজাচ্ছি েড়চ্ছি, দযে এইমাত্র দকউ দসখাে দথচ্ছক লাফ 

দমচ্ছি ঘে পাতাি আড়াচ্ছল সচ্ছি রেচ্ছয়চ্ছি। 

  

কমুাি েলচ্ছল, প্রথচ্ছম োাঁদচ্ছিি রকরচিরমরচি, তািপচ্ছিই মােুচ্ছষি োে আি হারস! 

  

রেমল েলচ্ছল, োাঁদচ্ছিি রকরচিরমরচি রঠকই শুচ্ছেরি েচ্ছট! রকন্তু দয োে আি দয হারস 

শুেলুম, ও রক মােুচ্ছষি? অমে অস্বাভারেক আওয়াজ দকােও মােুচ্ছষি েলায় দকউ রক 

কখেও শুচ্ছেচ্ছি? 

  

কমুাি আি একোি চািরদচ্ছক ভাচ্ছলা কচ্ছি দচাখ েুরলচ্ছয় রেচ্ছয় েলচ্ছল, রকন্তু দকােও োচ্ছি 

োাঁদিও দেই! তচ্ছে রক আমিা দকােও অশি ি ি সাড়া দপলুম? 

  

রেমল হতভচ্ছম্বি মচ্ছতা েলচ্ছল, এতরদে পচ্ছি দশষটা রক ভূত-চ্ছপ্রচ্ছত রেশ্বাস কিচ্ছত হচ্ছে? 

  

খারেক তফাত দথচ্ছক আোি আি একিকম আওয়াজ দজচ্ছে উঠল– ঘটঘট ঘোট ঘোট 

ঘটঘট ঘোট-ঘোট। 

  

কমুাি চমচ্ছক েচ্ছল উঠল, ও আোি ক ? 

  

 রেমল েলচ্ছল, ওই দশাচ্ছো! 
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ঘটঘট ঘোট-ঘোট ঘটঘট ঘোট-ঘোট–  

ঘুটঘুচ্ছট আরন্ধ, 

একলারট কারন্দ, 

 দিচ্ছখ দেচ্ছি োরন্ধ। 

 সমুচ্ছদ্র। 

  

দমাটচ্ছিি পান্ডা। 

 জল খুে ঠান্ডা, 

দমািচ্ছেি আন্ডা 

 দদ কু্ষচ্ছদ্র। 

  

দাও যরদ ঝম্প, 

দমাি মুচ্ছখ লম্ফ–  

 রেচ্ছে যাচ্ছে লম্প 

চচ্ছক্ষি। 

  

দকে শ্রম-যত্ন? 

দমািা দুঃস্বপ্ন, 

দহথা দেই িত্ন 

যচ্ছক্ষি! 

  

রেমল তাড়াতারড় জচ্ছলি ওপচ্ছি টচ্ছচযি আচ্ছলা রেচ্ছক্ষপ কিচ্ছল রকন্তু েৃথা, দকাথাও জেপ্রাণ  

দেই, দকেল একজায়োয় জল অতেন্ত দতালপাড় কিচ্ছি–দযে দকউ দসখাচ্ছে সচ্ছে ডুে 

রদচ্ছয়চ্ছি। 
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রেমল দোকাি মতে কমুাচ্ছিি মুচ্ছখি পাচ্ছে তাকাচ্ছল। রকন্তু কমুাি েচ্ছল উঠল, েুচ্ছঝরি, 

েুচ্ছঝরি! এ-সে হচ্ছে ওই দ্ব চ্ছপি েুচ্ছড়াি চালারক! রেশ্চয়ই দস দভেররিলচ্ছলাকুজম জাচ্ছে! 

লরুকচ্ছয় লুরকচ্ছয় আমাচ্ছদি ভয় দদখাচ্ছে! 

  

রেমল েলচ্ছল, অসম্ভে েয়। রকন্তু োচ্ছিি ডাল দকে হঠাৎ দদাল খায়, জল দকে হঠাৎ 

দতালপাড় কচ্ছি? 

  

কমুাি যুতসই দকােও জোে ো রদচ্ছত দপচ্ছি েলচ্ছল, েুচ্ছড়া হয়চ্ছতা মোরজচ্ছকিও োোে 

কল-চ্ছকৌশল জাচ্ছে! 

  

রেমল েলচ্ছল, ও-সে োচ্ছজ কথা ভােোি সময় এখে েয়। ওপচ্ছি োচ্ছি, ে চ্ছচ ডাচ্ছল 

রভন্ন-রভন্ন েলায় কািা অমে অদ্ভুতিকম শে কচ্ছি, পচ্ছদে কথা কয়, হাহা কচ্ছি হাচ্ছস, 

আমাচ্ছদি ভয় দদখায়, আোি সােধাে কচ্ছিও দদয়? তািা আমাচ্ছদি দদচ্ছখ রকন্তু রেচ্ছজিা 

দোখা দদয় ো! তািা স্পষ্টই েলচ্ছি–এ েড় মািামীযক জায়ো, এখাচ্ছে ধেিত্ন রকিুই দেই, 

ভাচ্ছলায়-ভাচ্ছলায় দতামিা প্রাণ রেচ্ছয় কলকাতায় রফচ্ছি যাও! দক তািা? তািা শ্রু  েচ্ছল 

মচ্ছে হচ্ছে ো, রকন্তু তািা রক আমাচ্ছদি েন্ধু? 

  

হঠাৎ দকােওিকম পূেযাভাস ো রদচ্ছয়ই সািা দ্ব প দযে সশচ্ছে সজাে হচ্ছয় উঠল। 

  

সমুচ্ছদ্র প্রেল েেোি দুিন্ত েজযচ্ছেি মচ্ছতা, আচ্ছগ্নয়রেরিি অরগ্নহঙ্কাচ্ছিি মচ্ছতা, কল্পোত ত 

রক এক ভয়ােহ ধ্বরে-প্ররতধ্বরে দযে ক্রুে আচ্ছেচ্ছে আকাশ-োতাস পরিপূণয কচ্ছি তুলচ্ছল! 

এোং তািই মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ আোি দশাো দযচ্ছত লােল–রকরচিরমরচি রকরচিরমরচি রকচ রমচ 

রকচ! ঘোট ঘোট ঘটঘট ঘোট-ঘোট! োেি ও আি একটা দকােও পশুি ভ ত আতযোদ! 

  

কমুাি রেহ্বচ্ছলি মচ্ছতা েলচ্ছল, দ্ব চ্ছপ ও কাচ্ছদি রচৎকাি? হড়মডু় কচ্ছি োি দভচ্ছ  পড়চ্ছি 

রচৎকািও দযে আমাচ্ছদি রদচ্ছকই এরেচ্ছয় আসচ্ছি। 
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ওরদচ্ছক পােরস দথচ্ছক কারসমও সভচ্ছয় দচাঁরচচ্ছয় েলচ্ছল, হজুি! আমাি দলাকজেিা ভচ্ছয় 

পােচ্ছলি মচ্ছতা হচ্ছয় উচ্ছঠচ্ছি! েলচ্ছি, তািা এই শয়তাচ্ছেি দ্ব চ্ছপি কাচ্ছি আি একদণ্ড 

থাকচ্ছে ো! আমিা পােরস রেচ্ছয় চচ্ছল দযচ্ছত চাই! 

  

রেমল ফাাঁপচ্ছি পচ্ছড় েলচ্ছল, দস ক  কারসম-রময়া, দতামিা রক আমাচ্ছদি এখাচ্ছে দফচ্ছলই 

পালাচ্ছত চাও? 

  

ক  কিে হজিু, ভূচ্ছতি সচ্ছে দক লড়াই কিচ্ছে? আমিা েরিে মােুষ, ঘচ্ছি মা েউ-চ্ছেটা 

আমাচ্ছদি পথ দচচ্ছয় রদে দোচ্ছে, আমিা রক ভূচ্ছতি হাচ্ছত প্রাণ রদচ্ছত পারি? 

  

রেমল েলচ্ছল, দশাচ্ছো কারসম, আিও েকরশশ চাও দতা েল! 

  

কারসম মাথা দেচ্ছড় েলচ্ছল, মাপ কিচ্ছেে হজিু! প্রাণ দেচ্ছল েকরশশ দেচ্ছে দক? ভাই সে! 

দোট দথচ্ছক আমাচ্ছদি দেৌচ্ছকাি দরড় খুচ্ছল োও! 

  

.  

  

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ । রেপদ জচ্ছল-স্থচ্ছল 

  

রকন্তু সামুরদ্রক েেোি েজযচ্ছেি মচ্ছতা, আচ্ছগ্নয়রেরিি হঙ্কাচ্ছিি মচ্ছতা, কালৈেশাখ ি 

েজ্রকচ্ছণ্ঠি রচৎকাচ্ছিি মচ্ছতা ও-সে রকচ্ছসি ধ্বরে-প্ররতধ্বরে দ্ব চ্ছপি দভতি দথচ্ছক ক্রচ্ছমই 

জচ্ছলি রদচ্ছক এরেচ্ছয় আি এরেচ্ছয় আসচ্ছি? ও-সে সৃরষ্টিাড়া আওয়াজ দতা দকােও 

প্রাকৃরতক রেপ্লচ্ছেি েয়, ওচ্ছদি উৎপরে দযে জোন্ত জ েজন্তুি কণ্ঠ দথচ্ছকই! পৃরথে চ্ছত 

এমে দকােও জ েজন্তু আচ্ছি, যািা এমে সে ভয়ােক অপারথযে রচৎকাি কিচ্ছত পাচ্ছি? 

  

দসই আশ্চযয রচৎকাি এচ্ছকোচ্ছি দ্ব চ্ছপি প্রাচ্ছন্ত েদ ি ধাচ্ছি এচ্ছস পড়ল। রেমল অোক হচ্ছয় 

দদখচ্ছল, একটা েচ্ছেি অচ্ছেকখারে অাংশ দযে দহচ্ছল দোঁচ্ছক একোি দুমচ্ছড় পড়চ্ছি এোং 

আতযোদ কচ্ছি আোি শূচ্ছেে রঠকচ্ছি উঠচ্ছি,–তাি দভতচ্ছি যািা আজ এচ্ছস ঢুচ্ছকচ্ছি, 

http://www.bengaliebook.com/
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েেস্পরতিা তাচ্ছদি দযে রকিুচ্ছতই সহে কিচ্ছত পািচ্ছি ো! দসই অসহে য় অতোচাি  

কল্পোত ত দুিন্তচ্ছদি তভিে হঙ্কাি েেস্পরতচ্ছদি আতয মমযোদচ্ছকও ডুরেচ্ছয় রদচ্ছল। 

  

কমুাি হঠাৎ রেমচ্ছলি কাাঁধ দচচ্ছপ ধচ্ছি দচাঁরচচ্ছয় উঠল, দদচ্ছখা, দদচ্ছখা! 

  

রেমল আচ্ছেই দদচ্ছখরিল। চাাঁদ তখে পরশ্চমরদচ্ছক রেচ্ছয় একটা তালকুচ্ছিি ফাাঁক রদচ্ছয়। 

উাঁরক মািচ্ছি! আচরম্বচ্ছত দসই কুচ্ছিি তালোিগুচ্ছলা চারিরদচ্ছক রঠকচ্ছি পড়ল এোং তাি 

মচ্ছধে রেকট দুঃস্বচ্ছপ্নি মচ্ছতা দজচ্ছে উঠল সুদ ঘয ও রেিাট একটা িায়ামূরতয চরকচ্ছতি জচ্ছেে! 

পিমুহূচ্ছতয দসই মুরতয অদৃশে হচ্ছয় দেল এোং তালোিগুচ্ছলাও আোি খাড়া হচ্ছয় উচ্ছঠ দযে 

রেষম যেণায় িটফট কিচ্ছত লােল। 

  

ওই মুহূচ্ছতযি মচ্ছধেই রেমল দদচ্ছখ রেচ্ছল, দসই রেিাট দােচ্ছেি দদহ প্রায় তালোিগুচ্ছলািই 

মত উাঁচু! 

  

কারসম কাাঁপচ্ছত কাাঁপচ্ছত েলচ্ছল, হজুি, আমাি দেৌকা খুচ্ছল রদচ্ছয়রি। আপোিা ক  

কিচ্ছেে? 

  

রেমল েলচ্ছল, আমিাও যাে। ড্রাইভাি, দমাটচ্ছিি স্টাটয দাও। কারসম, দতামাচ্ছদি পােরস 

আমাচ্ছদি দোচ্ছটি রপিচ্ছে দোঁচ্ছধ োও। 

  

হঠাৎ অন্ধকাি জচ্ছলি দভতি দথচ্ছক আিও-অন্ধকাি মে একটা কৎুরসত মুখ দজচ্ছে উঠল–

তাি দচাখদুচ্ছটা ্বললন্ত কয়লাি টুকচ্ছিাি মচ্ছতা। 

  

পােরসি দলাচ্ছকিা দচাঁরচচ্ছয় উঠল, করুমি, কুরমি! 

  

করুমিটা আোি ডুে দমচ্ছি অদৃশে হচ্ছয় দেল। 

  

োচ্ছিি একটা েড় ডাল হঠাৎ দদাল দখচ্ছল–দসখাচ্ছেও দুচ্ছটা দচাখ জুলজুল কিচ্ছি! দসটা 

োেি, ো মােুষ, ো অেে দকােও জ ে তা দোঝা দেল ো েচ্ছট, রকন্তু দস দয অতেন্ত 
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আগ্রহভচ্ছি দেৌচ্ছকায় দলাকচ্ছদি েরতরেরধ লক্ষ কিচ্ছি, এটুক ুভাচ্ছলা কচ্ছিই েুঝচ্ছত পািা 

দেল। 

  

দ্ব চ্ছপি েেজেচ্ছলি দভতি দথচ্ছক এতক্ষণ দয ভ ষণ হ্ট চ্ছোল উচ্ছঠ চতুরদযক শেময় কচ্ছি 

তুচ্ছলরিল, আচরম্বচ্ছত তা দথচ্ছম দেল। অিচ্ছণেি িটফটারেও েন্ধ হচ্ছয় দেল। রেমল ও 

কমুাচ্ছিি মচ্ছে হল, দযে রেিাট এক রেেব্ধ রেভ রষকা দম েন্ধ কচ্ছি ওাঁত দপচ্ছত তাচ্ছদি 

ওপচ্ছি হঠাৎ লারফচ্ছয় পড়োি জচ্ছেে প্রস্তুত হচ্ছয় অচ্ছপক্ষা কিচ্ছি।  

  

দমাটিচ্ছোচ্ছটি ইরিে েজযে কচ্ছি উঠল এোং সচ্ছে সচ্ছেই দশাো দেল দক একজে হা-হা-

হা-হা কচ্ছি অ্ট হাসে কিচ্ছি। 

  

কমুাি তাড়াতারড় টচ্ছচযি আচ্ছলাটা দসইরদচ্ছক রেচ্ছক্ষপ কিচ্ছল। 

  

একটা প্রকাণ্ড োচ্ছিি তলায় এক দ ঘযচ্ছদহ মােুষ দাাঁরড়চ্ছয় আচ্ছি। দস মূরতযি কাি পযযন্ত 

টচ্ছচযি আচ্ছলাকচ্ছিখা ভাচ্ছলা কচ্ছি দপৌাঁিল ো েচ্ছল তাচ্ছক স্পষ্ট কচ্ছি দদখা দেল ো; রকন্তু 

এটা দোঝা দেল, তাি ধেধচ্ছে সাদা দ ঘয চুল, দারড় ও োচ্ছয়ি জামাকাপড় লটপট কচ্ছি 

হ-হ োতাচ্ছস উড়চ্ছি। 

  

কারসম েলচ্ছল, ওই দসই েুচ্ছড়া ভদ্রচ্ছলাক! 

  

রেমল তাি উচ্ছিচ্ছশ রচৎকাি কচ্ছি েলচ্ছল, েমস্কাি মশাই েমস্কাি! এ-যাত্রা আি আপোি 

সচ্ছে আলাপ কিা হল ো। 

  

দস মূরতয দযে পাথচ্ছিি মূরতয। একটু েড়লও ো, আি দকােও সাড়াও রদচ্ছল ো। 

  

দমাটিচ্ছোট ক্রচ্ছমই দ্ব প দথচ্ছক দূচ্ছি রেচ্ছয় পড়চ্ছি, দ্ব প ক্রচ্ছমই অস্পষ্ট হচ্ছয় আসচ্ছি। রেমল 

ও কমুাি একদৃরষ্টচ্ছত দসই িহসে-িাচ্ছজেি রদচ্ছক তারকচ্ছয় গুম হচ্ছয় েচ্ছস িইল। 
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 দেবেন্দ্রকুোর রায়  ।   অসম্ভবের দেবে  

 35 

www.bengaliebook.com 
 

 

তািপি দ্ব পটা যখে এচ্ছকোচ্ছি দচাচ্ছখি আড়াচ্ছল চচ্ছল দেল, কুমাি তখে একটা রেশ্বাস 

দফচ্ছল েলচ্ছল, আমিা খারল সুন্দিেচ্ছেি কাদা দঘাঁচ্ছটই রফচ্ছি চললুম। 

  

রেমল েলচ্ছল, এত সহচ্ছজ হাল িাড়োি দিচ্ছল আরম েই। আমিা আোি আসে, আি 

ি রতমচ্ছতা প্রস্তুত হচ্ছয়ই আসে। ও দ্ব চ্ছপি রকিুই আরম জােতুম ো েচ্ছল এোচ্ছি েেথয হচ্ছত 

হল, রকন্তু এি পচ্ছিি োচ্ছিি ইরতহাস হচ্ছে অেেিকম। 

  

কমুাি েলচ্ছল, কলকাতা দথচ্ছক আমিা আরশ মাইচ্ছলি দেরশ দূচ্ছি এচ্ছসরি েচ্ছল মচ্ছে হচ্ছে 

ো; মচ্ছে হয় আমিা দযে অেে দকােও পৃরথে চ্ছত এচ্ছস হারজি হচ্ছয়রি। যা দদখলুম, আি 

যা শুেলমু, তা স্বপ্ন ো দচাখ আি কাচ্ছেি ভ্রম? 

  

রেমল েলচ্ছল, আমাচ্ছদি সামচ্ছে এখে অচ্ছেকগুচ্ছলা প্রশ্ন িচ্ছয়চ্ছি। প্রথমত ওই েুচ্ছড়া দক? 

দকে দস এমে অদ্ভুত জায়োয় োস কচ্ছি? রদ্বত য়ত, জল আি োচ্ছিি ওপি দথচ্ছক কািা 

িড়া দকচ্ছট আমাচ্ছদি সােধাে কচ্ছি রদরেল? দকেই ো তািা এখাচ্ছে থাচ্ছক আি দকেই 

ো দদখা দদয় ো? তৃত য়ত, দ্ব চ্ছপি েেজেচ্ছলি দভতচ্ছি কািা অমে হ্ট চ্ছোল আি 

হচ্ছড়াহরড় কিরিল? চতুথযত, তালোিগুচ্ছলা দঠচ্ছল দয অসম্ভে রেিাট িায়ামরূতযটা দদখা 

রদচ্ছয়ই রমরলচ্ছয় দেল, দসটা ক ? পঞ্চমত, দসই োচ্ছঘি মতে েড় রেড়ালটা রক এই দ্ব চ্ছপই 

োস কিত? দস-িকম রেড়াল রক এখাচ্ছে আিও আচ্ছি? 

  

কমুাি েলচ্ছল, দ্ব চ্ছপি েোপাি যা দদখলুম তাচ্ছত মচ্ছে হচ্ছে, দেশ একরট েড় দলেল ো 

রেচ্ছয় এচ্ছল আমািা ওখাচ্ছে োমচ্ছতই পািে ো। 

  

রেমল েলচ্ছল, হোাঁ। দকেল দলেল েয়, দচ্ছল োিা-োিা দলাক রেচ্ছত হচ্ছে। কারসমচ্ছদি 

মচ্ছতা রভতু দলাক রেচ্ছয় দকােও কাজ হচ্ছে ো। এোচ্ছি যখে আসে, তখে আমাচ্ছদি দচ্ছল 

রেেয়োেু, কমল আি িামহরি দতা থাকচ্ছেই, তাি ওপচ্ছি জেকচ্ছয়ক েন্দুকধাি  পুরলচ্ছশি 

দলাক যাচ্ছত পাওয়া যায়, দস দচষ্টাও কিচ্ছত হচ্ছে; েইচ্ছল এোচ্ছি এচ্ছসও হয়চ্ছতা দ্ব চ্ছপ 

রেচ্ছয় োমচ্ছত পািে ো। দ্ব চ্ছপ যািা আচ্ছি তািা োধা দদচ্ছেই। 
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কমুাি েলচ্ছল, আি আমাচ্ছদি োঘা? দস কাি কাচ্ছি থাকচ্ছে? 

  

রেমল েলচ্ছল, োঘাি মতে চালাক ককুুি অচ্ছেক মােুচ্ছষি দচচ্ছয়ও ভাচ্ছলা! এখাচ্ছে তাচ্ছকও 

হয়চ্ছতা দিকাি হচ্ছে। দসও আমাচ্ছদি দচ্ছল থাকচ্ছে। 

  

পােরস দথচ্ছক কারসম শুচ্ছধাচ্ছল, হজিু, আপোিা দকােরদচ্ছক যাচ্ছেে? 

  

রেমল েলচ্ছল, আমিা দপাটয কোরোংচ্ছয় রেচ্ছয় োমে। 

  

তাহচ্ছল হজুি আমাচ্ছদি িাইপুচ্ছিি কাচ্ছি দিচ্ছড় দদচ্ছেে। 

  

আো। চচ্ছলা কমুাি, দশষ িাচ্ছত আমিা একটু ঘুরমচ্ছয়রে। 

  

রেমচ্ছলি কথা দশষ হো মাত্রই হঠাৎ চারিরদচ্ছকি রেেব্ধতাচ্ছক তরলচ্ছয় রদচ্ছয় একটা 

আতযোদ দজচ্ছে উঠল–িক্ষা কচ্ছিা, িক্ষা কচ্ছিা! 

  

রেমল ও কমুাি রেরিতভাচ্ছে চারিরদচ্ছক তাকাচ্ছত লােল। এই জেমােেহ ে জচ্ছলি দদচ্ছশ 

সাহাযে চায় দক! 

  

তখে একটা দিা্ট  চচ্ছিি পাশ রদচ্ছয ় দোট যারেল। তািা চাাঁচ্ছদি রেেযাচ্ছণা্মতুখ ম্লাে 

দজোৎস্নায় দদখচ্ছল চচ্ছিি ওপচ্ছি সাদা মচ্ছতা চলন্ত রক একটা দদখা যাচ্ছে। 

  

আোি আতযোদ দশাো দেল–িক্ষা কচ্ছিা! আমাচ্ছক এখাচ্ছে দফচ্ছল দযও ো! 

  

রেমল েলচ্ছল, ড্রাইভাি, দোট চচ্ছি দভড়াও! 

  

কারসম ভ ত স্বচ্ছি েলচ্ছল, হজুি, এও ভূচ্ছতি কািসারজ! এখাচ্ছে মােুষ থাচ্ছক ো। 

  

রেমল তাি কথায় কণযপাত কিচ্ছল ো। 
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দোট চচ্ছি রেচ্ছয় দঠকল। টচয দ্বলচ্ছল দদখা দেল, একটা দলাক পােচ্ছলি মচ্ছতা দেৌচ্ছকাি 

রদচ্ছক িুচ্ছট আসচ্ছি–তাি জামাকাপড় দঘাঁড়া, চুল উশচ্ছকাখুশচ্ছকা দৃরষ্ট উদ্ভ্রান্ত। 

  

দলাকটা কাতি স্বচ্ছি েলচ্ছল, আজ রতেরদে অোহাচ্ছি এখাচ্ছে পচ্ছড় আরি। আমাচ্ছক োাঁচাে। 

  

 রেমল তাচ্ছক দেৌচ্ছকাি ওপচ্ছি উঠচ্ছত েলচ্ছল। 

  

দেৌচ্ছকায় উচ্ছঠই দস েলচ্ছল, আচ্ছে আমাচ্ছক রকিু দখচ্ছত রদে। 

  

কমুাি তখরে একখাো পাাঁউরুরট, রকিু মাখে ও খারেকটা দজরল এচ্ছে রদচ্ছল। দলাকটা 

দোগ্রাচ্ছস তা দখচ্ছয় দফলচ্ছল। 

  

দস একটু ঠান্ডা হচ্ছল পি রেমল রজজ্ঞাসা কিচ্ছল, তুরম দকমে কচ্ছি এখাচ্ছে এচ্ছল? 

  

দস েলচ্ছল, গ্রচ্ছহি দফচ্ছি। আরম হরে কাচ্ছঠি েোপাি । দেৌচ্ছকা কচ্ছি দলাকজচ্ছেি সচ্ছে 

এই রদক রদচ্ছয় যারেলুম। পচ্ছথ একটা দ্ব প দপচ্ছয় ভােলুম, ওখাচ্ছে দেচ্ছম দদখে ভাচ্ছলা 

কাচ্ছঠি োি পাওয়া যায় রক ো! দসই কেুুরেই হল আমাি কাল। দ্ব চ্ছপ রেচ্ছয় োমোমাত্র 

চারিরদচ্ছক দযে তদতেদােেিা রচৎকাি কিচ্ছত লােল আি ভূরমকম্প হচ্ছত লােল। আমাি 

দচ্ছলি দলাকচ্ছদি রক হল জারে ো, রকন্তু আরম দদখলুম, হারতি মচ্ছতা রক একটা জাচ্ছোয়াি 

রতচ্ছিি মচ্ছতা আমাি রদচ্ছক দতচ্ছড় আসচ্ছি! 

  

রেমল েলচ্ছল, দস জাচ্ছোয়ািটাচ্ছক রক মে একটা রেড়াচ্ছলি মচ্ছতা দদখচ্ছত? 

  

 রেড়াল? ো, তাচ্ছক দদখচ্ছত হারতি মচ্ছতা েড় দযে একটা ডালকুো! 

  

তািপি? 

  

আরম তখে জচ্ছলি কাচ্ছি রিলমু। প্রাচ্ছণি ভচ্ছয় তখরে জচ্ছল ঝাাঁপ রদলমু-সচ্ছে-সচ্ছে আমাি 

খুে কাচ্ছিই প্রকাণ্ড একটা করুমি দভচ্ছস উঠল! ডা ায় প্রকাণ্ড অদ্ভুত জাচ্ছোয়াি আি জচ্ছল 

করুমি দদচ্ছখ আমাি দয রক অেস্থা হল, দসটা েুঝচ্ছতই পািচ্ছিে! যরদও প্রাচ্ছণি আশা আি 
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িইল ো, তেু রদরেরেদক জ্ঞাে হারিচ্ছয় সাাঁতাি কাটচ্ছত লােলমু, কািণ আরম শুচ্ছেরিলমু, 

মােুষ যখে সাাঁতাি কাচ্ছট কুরমি তখে তাচ্ছক ধিচ্ছত পাচ্ছি ো। এ কথা সরতে রকো জারে 

ো, রকন্তু দসই করুমিটা োচ্ছিাড়োন্দাি মচ্ছতা আমাি সচ্ছে-সচ্ছে অচ্ছেকদূি এল েচ্ছট, তেু 

আমাচ্ছক ধিোি দকােও দচষ্টাই কিচ্ছল ো! তািপি দস ডুে মািচ্ছল। আমাি ভয় আিও 

দেচ্ছড় উঠল, ভােলুম জচ্ছলি দভতি দথচ্ছক এইোচ্ছি দস আমাচ্ছক কামচ্ছড় ধিচ্ছে! ক্রমােত 

পা িুাঁড়চ্ছত লােলমু! দসইভাচ্ছে ভাসচ্ছত-ভাসচ্ছত যখে এই চচ্ছি এচ্ছস উঠলুম, তখে আরম 

আধমিা। এই চচ্ছিই আজ রতেরদে রতেিাত দকচ্ছট দেচ্ছি। আজ আপোচ্ছদি দেৌচ্ছকা এ-

পচ্ছথ ো এচ্ছল আরম অোহাচ্ছিই মািা পড়তুম। 

  

.  

  

সপ্তম পরিচ্ছেদ । কুম্ভকচ্ছণযি োংশধি 

  

রেেয়োেু তাি পি ক্ষাোচ্ছি েচ্ছস একমচ্ছে আকাচ্ছশি গ্রহ তািা দদখোি েড় দুিরেেটা 

সাফ কিরিচ্ছলে, এমেসমচ্ছয় একখাো খেচ্ছিি কােজ হাচ্ছত কচ্ছি কমল দসই ঘচ্ছি প্রচ্ছেশ 

কিল।  

  

কমচ্ছলি পাচ্ছয়ি শে রেেয়োেু রচেচ্ছতে, কাচ্ছজই দূিরেে দথচ্ছক মুখ ো তুচ্ছলই েলচ্ছলে, 

এচ্ছসা কমল! 

  

কমল উচ্ছেরজত কচ্ছণ্ঠ েলচ্ছল, রেেয়োেু, আজচ্ছকি খেচ্ছিি কােজ পচ্ছড়চ্ছিে? 

  

ো। দতামাি েলা শুচ্ছে মচ্ছে হচ্ছে, েতুে দকােও খেি আচ্ছি! 

  

দকেল েতুে েয়, আশ্চযয খেি! 

  

রেেয়োেু দুিরেে দথচ্ছক দচাখ তুচ্ছল েলচ্ছলে, আমিা মেলগ্রচ্ছহ রেচ্ছয়রি, ময়োমত ি 

মায়াকােচ্ছে রেচ্ছয়রি, রহমালচ্ছয়ি ভয়ঙ্কচ্ছিি দদচ্ছশ রেচ্ছয়রি। আমাচ্ছদি কাচ্ছি রক দকােও 

খেিই আি আশ্চযয েচ্ছল মচ্ছে হচ্ছে? 
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কমল েলচ্ছল, আো, আচ্ছে আপরে খেিটা শুেুে। এই েচ্ছল দস কােজখাো খুচ্ছল পড়চ্ছত 

লােলঃ 

  

‘ েোসােচ্ছি কুম্ভকণয’  

  

েোসােচ্ছিি রেকচ্ছট এক অদ্ভুত িহচ্ছসেি সাংোদ পাওয়া রেয়াচ্ছি। 

  

সােিদ্ব চ্ছপি রেকটস্থ েদ-েদ চ্ছত যাহািা দেৌকা লইয়া আোচ্ছোো কচ্ছি, স্প্রতরত 

তাহাচ্ছদি  দভতচ্ছি অতেন্ত রেভ রষকাি সঞ্চাি হইয়াচ্ছি। 

  

কচ্ছয়কখারে দেৌকাি এোং তাহাচ্ছদি মারঝ-মাোি ও দলাকজচ্ছেি দকােও খেি পাওয়া 

যাইচ্ছতচ্ছি ো। তাহািা দযখাে হইচ্ছত যাত্রা করিয়ারিল দসখাচ্ছেও রফরিয়া আচ্ছস োই, 

অথো েন্তেেস্থচ্ছলও রেয়া উপরস্থত হয় োই। যরদ মচ্ছে কিা যায় দকােওিকম দুঘযটোয় 

হঠাৎ দেৌকাডুরে হইয়াচ্ছি, তচ্ছে এইকথা রজজ্ঞাসা হওয়া স্বাভারেক দয, দুঘযটো রক এমে 

রেয়রমত ভাচ্ছে ঘরটচ্ছত পাচ্ছি? ঝড়-োদল ো েেো োই, অথচ পচ্ছি-পচ্ছি কচ্ছয়কখাো 

দেৌকা আচ্ছিাহ চ্ছদি সরহত এচ্ছকোচ্ছি অদৃশে হইয়া দেল, একজে দলাচ্ছকিও প্রাণিক্ষা 

হইল ো? এটা রক যািপিোই অস্বাভারেক। েচ্ছহ? 

  

েদ ি দকেল এক রেরদযষ্ট অাংচ্ছশি মচ্ছধেই দেৌকাগুরল অদৃশে হইয়াচ্ছি। সােিদ্ব চ্ছপি পচ্ছি 

দিজািেি। তাহাি পি জারমিা েদ । তাহাি পি েুলিরড় দ্ব প। তাহাি পি মাতলা েদ । 

জারমিা েদ ি জল দযখাচ্ছে সুন্দিেচ্ছেি মচ্ছধে ঢুরকয়া মাতলা েদ ি সচ্ছে রমরশয়াচ্ছি, 

দসইখাচ্ছেই দকােও এক জায়োয় রেয়া প্রচ্ছতেক দেৌকাই হঠাৎ অদৃশে হইয়াচ্ছি। 

  

পুরলচ্ছশি দলাচ্ছকিা তদচ্ছন্ত রেয়া আি এক রেিয়কি েোপাি আরেোি করিয়াচ্ছি। 

  

পুরলচ্ছশি দেৌকা একটা অজাো দ্ব চ্ছপি রেকচ্ছট দো ি দফরলয়ারিল। শুক্লপচ্ছক্ষি শুভ্র 

িজে । দেৌকাি ওপচ্ছি েরসয়া একজে দচৌরকদাি পাহািা রদচ্ছতরিল। 
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দ্ব চ্ছপি ওপচ্ছি হঠাৎ দস এক অদু্ভত দৃশে দশযে করিল! প্রায় তালোি সমাে উচ্চ ভয়ােহ 

এক মূরতয রস্থিভাচ্ছে দাাঁড়াইয়া িরহয়াচ্ছি! দূি হইচ্ছত যরদও তাহাি মুখ-চকু্ষ দদখা 

যাইচ্ছতরিল। ো, তচ্ছে দসটা দয দকােও দােে মেুষে-মূরতয, দস-রেষচ্ছয় দকােওই সচ্ছন্দহ 

োই। 

  

দচৌরকদাচ্ছিি ভ ত রচৎকাচ্ছি দেৌকাি অেোেে দলাক োরহচ্ছি আচ্ছস এোং তাহািাও দসই 

রেিাট মূরতযচ্ছক দদরখচ্ছত পায়! সকচ্ছল তখে দেৌকা লইয়া সভচ্ছয় পলায়ে কচ্ছি। 

  

দযসে দেৌকা অদৃশে হইয়াচ্ছি, তাহাি সরহত উি অমােুরষক মূরতযি দকােও সম্পকয আচ্ছি 

রকো, পুরলশ এখে এই কথা লইয়াই মাথা ঘামাইচ্ছতচ্ছি। 

  

প্রকাশ, শ ঘ্রই েৃহৎ এক পুরলশ োরহে  ওই অজাো দ্ব চ্ছপি রদচ্ছক যাত্রা করিচ্ছে। 

  

স্থাে য় অরধোস চ্ছদি রেশ্বাস এই লঙ্কাদ্ব চ্ছপি দকােও অজ্ঞাত অাংশ হইচ্ছত কমু্ভকচ্ছণযি 

োংশধিেণ সন্তিণ রদয়া সমুদ্র পাি হইয়া েোসােচ্ছিি রেকটস্থ ওই দ্ব চ্ছপি মচ্ছধে আরসয়া 

আশ্রয় গ্রহণ করিয়াচ্ছি। অদৃশে দেৌকাগুরলি আচ্ছিাহ িা রেয়াচ্ছি তাহাচ্ছদিই রেপুল উদচ্ছিি 

মচ্ছধে। 

  

অেশে এিকম কসুাংস্কাচ্ছি আমিা রেশ্বাস করি ো। রকন্তু েোপািটা দয ভাচ্ছলা করিয়া তদন্ত 

কিা উরচত, দস রেষচ্ছয় রদ্বমত থারকচ্ছত পাচ্ছি ো। েরহচ্ছল সুন্দিেচ্ছেি ও-অঞ্চচ্ছল দেৌকা 

চলাচল এচ্ছকোচ্ছিই েন্ধ হইয়া যাইচ্ছে! 

  

রেেয়োেু তাি মাথাি কাাঁচাপাকা চুল কোরিি দভতচ্ছি আ ুল চালাচ্ছত-চালাচ্ছত একমচ্ছে 

সমে কথা শ্রেণ কিচ্ছলে। তািপি ধ চ্ছি-ধ চ্ছি েলচ্ছলে, পৃরথে চ্ছত রক আোি পুিাকাল 

রফচ্ছি এল? এখাচ্ছে দােচ্ছেি অতোচাি দযে ক্রচ্ছমই দেচ্ছড় উঠচ্ছি! আমিা মৃণুচ্ছক উোি 

কিচ্ছত রেচ্ছয় রহমালচ্ছয়ি দয-সে ভয়ঙ্কিচ্ছক দদচ্ছখ এচ্ছসরি, এতরদে অচ্ছেচ্ছক তাচ্ছদি কথা 

রেশ্বাস কিত ো। ১৯২২ রিস্টাচ্ছেি এভাচ্ছিস্ট অরভযাচ্ছেি দলাচ্ছকিা রহমালচ্ছয়ি টচ্ছ  দয 

রেিাট পদরচহ্ন দদচ্ছখরিল, দসটা তখে একটা মজাি েল্প েচ্ছলই মচ্ছে কিা হচ্ছয়রিল। রকন্তু 

http://www.bengaliebook.com/
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দস েল্প দয সতে, আমিা তা প্রমারণত কিোি দচষ্টা করি। আমাচ্ছদি দচষ্টা দেরশ 

েুরেমােচ্ছদি কাচ্ছি সফল হয়রে। তািপি দেল েিচ্ছি যখে খেচ্ছিি কােচ্ছজ দেরুল দয, 

দারজযরলাংচ্ছয়ি আিও ে চ্ছচ আি োাংলাচ্ছদচ্ছশি োোস্থাচ্ছে দােচ্ছেি মচ্ছতা েৃহৎ মােুষ দদখা 

দেচ্ছি, তখে আমাচ্ছদি কারহরেি ওপচ্ছি দলাচ্ছকি শ্রো হল। রেমল েচ্ছল, রহমালচ্ছয়ি 

ভয়ঙ্কিিা তাচ্ছদি দদে অথযাৎ আমাচ্ছদি মৃণুচ্ছক সািাচ্ছদচ্ছশ তন্নতন্ন কচ্ছি খুাঁচ্ছজ দেড়াচ্ছে 

এোং একরদে তািা মৃণুচ্ছক আোি খুাঁচ্ছজ োি কিচ্ছেই কিচ্ছে! দেল ১৯৩৬ রিস্টাচ্ছেি ৮ই 

রডচ্ছসম্বি তারিচ্ছখি দস্টটসমোে কােচ্ছজ দদচ্ছখরি, রম. রসপটে োচ্ছম এক ভদ্রচ্ছলাক 

রহমালচ্ছয়ি ১৬,০০০ হাজাি ফুট ওপচ্ছি েিচ্ছফি োচ্ছয় আোি দােচ্ছেি পদরচহ্ন আরেোি 

কচ্ছিচ্ছিে। রেমচ্ছলি মত যরদ রঠক হয়, তচ্ছে দক েলচ্ছত পাচ্ছি, মৃণুচ্ছক খুাঁজচ্ছত খুাঁজচ্ছত দু-

একটা দােে েোসােচ্ছিি কাচ্ছি রেচ্ছয় হারজি হয়রে? 

  

কমল েলচ্ছল, রেমলোেু আি কমুািোেু দয েোসােচ্ছিি কািাকারি দকােও একটা দ্ব চ্ছপ 

দােে-রেড়াচ্ছলি দখাাঁচ্ছজ রেচ্ছয়চ্ছিে, দস কথাটাও মচ্ছে িাখচ্ছেে। দােেচ্ছদি দদচ্ছশ রেচ্ছয় 

আমিা রকন্তু োচ্ছঘি মচ্ছতা েড় দকােও রেড়াল-রটড়াল দদখচ্ছত পাইরে। দসখােকাি ককুিু 

দদচ্ছখরি, সাধািণ ককুচু্ছিি দচচ্ছয় দস েড় েয়। েোসােচ্ছিি কাচ্ছি রক তাহচ্ছল দােে-

জ েচ্ছদি অজাো দকােও আোো আচ্ছি? 

  

রেেয়োেু েলচ্ছলে, দকমে কচ্ছি তা েলে? তচ্ছে এইটুক ু জারে দয, রেলাচ্ছতও দােে 

মােুচ্ছষি কারহরে দকেল োরলভাচ্ছিি েচ্ছল্প ো দিচ্ছলভলুাচ্ছো রূপকথায় পাওয়া যায় ো। 

রোংশ শতাে ি সভে মােুষিাও তাচ্ছদি চমযচচ্ছক্ষ দদখচ্ছত দপচ্ছয়চ্ছি। রব্ররটশ দ্ব পপুচ্ছিি মচ্ছধে 

সেচ্ছচচ্ছয় উাঁচু পাহাড় হচ্ছে দেল মাকেুই। দস পাহাড়রট আচ্ছি হাইলোন্ডািচ্ছদি দদচ্ছশ। যখে 

েিফ পচ্ছড় তখে স্থাে য় দলাচ্ছকিা রকিুচ্ছতই দসই পাহাচ্ছড়ি ওপচ্ছি উঠচ্ছত িারজ হয় ো। 

কািণ তািা েচ্ছল, েিফ পড়চ্ছলই সেখানে Lang mon-রা সেডানে আনে, োরা োধারণ 

মােুষনে েুেজনর সেনখ ো! Lang mon হনে Long man-এরই রূপান্তর–অর্ থাৎ লম্বা 

মােুষ। েেনলই এই লম্বা মােুষনের অলীে েল্পো েনলই মনে েরে। কেন্তু কেছুকেে 

আনে Alpine Club-এি ভূতপূেয সভাপরত আি এভাচ্ছিস্ট অরভযাচ্ছেিই এক সাচ্ছহে স্বচচ্ছক্ষ 
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একজে লম্বা মােুষচ্ছক দদখচ্ছত দপচ্ছয়চ্ছিে। মাথায় দস উাঁচু রিল প্রায় ১২ ফুট! এই দুজে 

রেভযিচ্ছযােে, রেখোত আি রশরক্ষত দশযচ্ছকি কথা আজ আি দকউ উরড়চ্ছয় রদচ্ছত পাচ্ছি ো। 

  

কমল েলচ্ছল, রকন্তু েোসােচ্ছিি এই দােে-মােুষ োরক প্রায় তালোচ্ছিি সমাে উাঁচু। 

রহমালচ্ছয়ি ভয়ঙ্কিিাও এচ্ছদি দচচ্ছয় দঢি দিাট রিল। 

  

রেেয়োেু েলচ্ছলে, উাঁচু দােচ্ছেি কথা যখে তুলচ্ছল তখে আি-একটা সতে কারহরে েরল 

দশাচ্ছো। এিও ঘটোস্থল হচ্ছে রেলাচ্ছত, রডভৎসায়াচ্ছি। রক্ররময়া যুচ্ছেি সমচ্ছয়, ১৮৫৫ 

রিস্টাচ্ছেি ৭ই দফব্রুয়ারিি সকালচ্ছেলায় রডভসায়াচ্ছিি অচ্ছেকগুচ্ছলা শহচ্ছিি োরসন্দািা 

সরেিচ্ছয় দদখচ্ছল দয, েিচ্ছফি ওপচ্ছি অদু্ভত সে খুচ্ছিি রচহ্ন সারি-সারি এরেচ্ছয় দেচ্ছি! 

এ-চ্ছঘাড়া ো োধা ো অেে দকােও চতুেদ পশুি খুচ্ছিি দাে েয়–এ দাে হচ্ছে দকােও 

দু-চ্ছপচ্ছয় জ চ্ছেি। পৃরথে চ্ছত এমে দকােও দু-চ্ছপচ্ছয় জ ে দেই যাি পাচ্ছয় খুি আচ্ছি। প্রায় 

একচ্ছশা মাইল পযযন্ত চচ্ছল দেচ্ছি ওই আশ্চযয পদরচহ্ন! দয সািািাত ধচ্ছি অশ্রান্ত ভাচ্ছে 

পথ চচ্ছলচ্ছি এোং একিাচ্ছত দয একচ্ছশা মাইল পথ চচ্ছল, দস ক িকম জ ে তা েুচ্ছঝ দদচ্ছখা! 

দযচ্ছত-চ্ছযচ্ছত একটা এক মাইল চওড়া েদ ও (RRRRR RRR) দস অোয়াচ্ছস 

পাি হচ্ছয় দেচ্ছি কািণ, তাি পদরচহ্ন েদ ি এপাচ্ছি জচ্ছলি ধাচ্ছি দশষ হচ্ছয় রেচ্ছয় আোি 

ওপাি দথচ্ছক আিম্ভ হচ্ছয়চ্ছি! পচ্ছথ অচ্ছেক দিাট-েড় োরড় পচ্ছড়রিল, রকন্তু দসই িহসেময় 

জ েটা দকােও োরড়ি দভতচ্ছিই দঢাচ্ছকরে। অচ্ছেক োরড়ি িাচ্ছদি ওপচ্ছিও পদরচহ্ন পাওয়া 

যায়, আোি পদরচহ্ন অচ্ছেক োরড়ি এপাচ্ছশ দশষ হচ্ছয় রেচ্ছয় দফি ওপাশ দথচ্ছক শুরু 

হচ্ছয়চ্ছি, তাচ্ছদি িাচ্ছদি ওপচ্ছি দকােও দােই দেই–দযে দস অোয়াচ্ছসই দোটা োরড়টাই 

রডর চ্ছয় চচ্ছল দেচ্ছি! এখে ভােোি দচষ্টা কচ্ছিা, এ দকাে জ ে? এিকম পদরচহ্ন রডভায়াচ্ছি 

তাি আচ্ছে ো পচ্ছি আি কখেও দদখা যায়রে। তাি খুিওয়ালা দুখাো পা, দস একমাইল 

চওড়া েদ  পাি হয়, অম্লােেদচ্ছে একিাচ্ছত একচ্ছশা মাইল হাাঁচ্ছট। োরড়ি িাচ্ছদ উচ্ছঠ দেচ্ছম 

যায় ো রেোকচ্ছষ্টই োরড়চ্ছক-োরড় ল ঘে কচ্ছি অগ্রসি হয়। স্থাে য় দলাচ্ছকিা ধচ্ছি রেচ্ছল, 

েত িাচ্ছত্রি তুষাি-েৃরষ্টি সমচ্ছয় শয়তাে রডভৎসয়াচ্ছি দেড়াচ্ছত এচ্ছসরিল কািণ প্রচরলত 

মচ্ছত, শয়তাচ্ছেি দুই পাচ্ছয় খুি আচ্ছি। এই ঘটোি পচ্ছি অচ্ছেক রদে পযযন্ত রডভৎসায়াচ্ছিি 
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োরসন্দািা সন্ধোি আচ্ছেই দয যাি োরড়ি দভতচ্ছি পারলচ্ছয় এচ্ছস ভচ্ছয় দিজা-জােলা েন্ধ 

কচ্ছি েচ্ছস থাকত। 

  

কমল েলচ্ছল, তেু দলাচ্ছক েচ্ছল পৃরথে চ্ছত এখে আি অসম্ভে ঘটো ঘচ্ছট ো!  

  

রেেয়োেু েলচ্ছলে, আপাতত ও-সে কথা থাক। কমল, রেমল আি কুমাি রক সুন্দিেে 

দথচ্ছক দকােও খেি পারঠচ্ছয়চ্ছি? তািা দতা এই দােচ্ছেি খেি পাওয়াি আচ্ছেই 

েোসােচ্ছিি রদচ্ছক রেচ্ছয়চ্ছি, এি জচ্ছেে প্রস্তুত হচ্ছয়ও যায়রে, যরদ তািা দকােওিকম 

রেপচ্ছদ পচ্ছড়? 

  

এমে সমচ্ছয় একতলা দথচ্ছক দশাো দেল, একটা কুকিু পরিরচত েম্ভ ি স্বচ্ছি দডচ্ছক উঠল–

দঘউ, দঘউ, দঘউ! 

  

কমল উৎসাহ ভচ্ছি লারফচ্ছয় উচ্ছঠ েলচ্ছল, ওই োঘা আমাচ্ছদি ডাকচ্ছি! োঘা যখে আসচ্ছি, 

তখে ওইসচ্ছে রেমলোেুচ্ছদিও দদখা রেশ্চয় পাওয়া যাচ্ছে। 

  

েলচ্ছত-েলচ্ছত ঘচ্ছিি দিজাটা দুম কচ্ছি খুচ্ছল দেল এোং রেমল ও কমুাচ্ছিি আচ্ছে আচ্ছে 

োঘা দভতচ্ছি ঢুচ্ছক রেেয়োেুি কাচ্ছি রেচ্ছয় দু-পাচ্ছয় দাাঁরড়চ্ছয় উচ্ছঠ সামচ্ছেি পা রদচ্ছয় তাি 

দকামি জরড়চ্ছয় ধচ্ছি রেচ্ছজি প্রাচ্ছণি আেন্দ জ্ঞাপে কিচ্ছল। তািপি কমলচ্ছকও দসইভাচ্ছে 

আদি কচ্ছি রেপুল দেচ্ছে পটপট িচ্ছে লোজ োড়চ্ছত লােল! 

  

রেেয়োেু েলচ্ছলে, এই দয! দতামিা দয এরি মচ্ছধে রফচ্ছি এচ্ছল? 

  

রেমল েলচ্ছল, আমিা রফচ্ছি এলুম ো রেেয়োেু, পারলচ্ছয় এলুম! 

  

দােে-মােুচ্ছষি ভচ্ছয়? 

  

এই দয, আপরেও খেি দপচ্ছয়চ্ছিে দদখরি! হোাঁ, দােচ্ছেি ভচ্ছয়ই েচ্ছট! রকন্তু পারলচ্ছয় 

এচ্ছসরি আটঘাট দোঁচ্ছধ পুেিাক্রমণ কিে েচ্ছল। 
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আোি দতামিা যাে? 

  

রেশ্চয়! রকন্তু এোচ্ছি দকেল আমিা দুজেই েই, আপরে যাচ্ছেে কমল যাচ্ছে িামহরি 

যাচ্ছে–এমেক  োঘাও পচ্ছড় থাকচ্ছে ো! রেে! উরেষ্ঠত, জাগ্রত। আমিা প্রস্তুত, আপোিাও 

রদ্বগুণ উৎসাচ্ছহ দমাটমাট দোঁচ্ছধ ততরি হচ্ছয় রেে! আমিা কালচ্ছক সকাচ্ছলই যাত্রা কিে! 

  

রেেয়োেু দুই চকু্ষ রেস্ফারিত কচ্ছি েলচ্ছলে, তাি মাচ্ছে? 

  

তাি মাচ্ছে, কাল সকাচ্ছলই আমিা আপোচ্ছদি রেচ্ছয় সম্ভচ্ছেি মুেুক দথচ্ছক অসম্ভচ্ছেি 

দদচ্ছশ যাত্রা কিে! তালোচ্ছিি মচ্ছতা উাঁচু মােুষ! হারতি মচ্ছতা েড় ডালকুো! োচ্ছঘি মচ্ছতা 

মে রেড়াল! পুরলচ্ছশি লঞ্চ আি েন্দকুধাি  দসপাই আমাচ্ছদি সাহাযে কিোি জচ্ছেে 

এতক্ষচ্ছণ প্রস্তুত হচ্ছয়চ্ছি, আমাচ্ছক ডােরপচ্ছট েচ্ছল োলাোল রদচ্ছত রদচ্ছত আি িাচ্ছে েিেি 

কিচ্ছত কিচ্ছত েুচ্ছড়া িামহরি পযযন্ত সমে তরল্পতল্পা দোঁচ্ছধ রেচ্ছয়চ্ছি, আি আপোিা 

এখেও অলস হচ্ছয় এখাচ্ছে েচ্ছস আচ্ছিে? রিঃ রেেয়োেু! রিঃ কমল! 

  

রেেয়োেু ভোোচোকা দখচ্ছয় েলচ্ছলে, রক আশ্চযয! আমিা দকমে কচ্ছি জােে দয— 

  

োধা রদচ্ছয় রেমল েলচ্ছল, েেস, েেস, আি কথা েয়। এখে দজচ্ছেচ্ছিে দতা? কাল সকাচ্ছল 

আমিা সুন্দিেচ্ছে যাত্রা কিে, আপোি রজরেসপেি গুরিচ্ছয় রেে! আমাচ্ছদি হাচ্ছত এখেও 

অচ্ছেক কাজ িচ্ছয়চ্ছি–চচ্ছলা কুমাি, আয় োঘা! 

  

োঘা রেেয়োেুি রদচ্ছক রফচ্ছি আোি েলচ্ছল–দঘউ, দঘউ, দঘউ ককুিু-ভাষায় তাি অথয 

দোধহয়–কতযা, এখে আরস! 

  

রেমল ও কুমাি দ্রুতপচ্ছদ ঘি দথচ্ছক দেরিচ্ছয় দেল, রেেয়োেু হতাশভাচ্ছে ধপাস কচ্ছি 

একখাো দচয়াচ্ছি েচ্ছস পচ্ছড় েলচ্ছলে, ো, আমাি অপঘাত-মৃতেু ো ঘরটচ্ছয় রেমল দোধহয় 

িাড়চ্ছে ো! ওিা এল আি দেল দযে কালচ্ছোচ্ছশরখি মচ্ছতা,–এখে সামলাও ধাক্কা! 

  

রখলরখল কচ্ছি দহচ্ছস উচ্ছঠ কমল েলচ্ছল, আমাি রকন্তু ভাি  মজা লােচ্ছি। 
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রেেয়োেু খাপ্পা হচ্ছয় েলচ্ছলে, তা দতা লােচ্ছেই, সে োধািই দয এক েুরল! রকন্তু আমাি 

েয়স দয পঞ্চাশ পাি হচ্ছয়চ্ছি, আমাি রক এ-সে দপাষায়, ো দশাভা পায়? 

  

দুষ্টু কমল েলচ্ছল, শাচ্ছে েচ্ছল পঞ্চাচ্ছশাচ্ছধয েচ্ছে দযচ্ছত। আপরে দতা সুন্দিেচ্ছেই যাচ্ছেে 

রেেয়োেু! দয-চ্ছস েে েয়, পিমসুন্দি েে!  

  

রেেয়োেু আিও দিচ্ছে েলচ্ছলে, থাচ্ছমা, থাচ্ছমা! আি জোঠারম কিচ্ছত হচ্ছে ো! 

  

.  

  

অষ্টম পরিচ্ছেদ । অমােুরষক কণ্ঠস্বি 

  

আোি দসই সুন্দিেে! রেজযে েেভূরমি মচ্ছধে আোি দসই েদ ি জলতিে োজো! দস 

দযে রেেব্ধতাি ে ণায় কাি মূো ভা াোি অশ্রান্ত সুি! 

  

কষৃ্ণপচ্ছক্ষি চাাঁদ আজ দদরি কচ্ছি মুখ দদখাচ্ছে। দজোৎস্নাি দয কুহকস্বপ্ন রেচ্ছয় রেমল ও 

কমুাি দেলোচ্ছি রফচ্ছি রেচ্ছয়রিল, এোি তািা দসই মাধুচ্ছযযি অভাে অেুভে কিচ্ছত 

লােল। অতেন্ত। আকাচ্ছশ একরটমাত্র উাঁদচ্ছক দদখা ো দেচ্ছল েেোস  িারত্রি দচহািা দয 

রক-িকম েদচ্ছল যায়, যািা তা দদচ্ছখরে তািা রকিুচ্ছতই েুঝচ্ছত পািচ্ছে ো। আকাচ্ছশ দকারট-

দকারট তািকাি রেরেযচ্ছমষ দেচ্ছত্র দযটুকু আচ্ছলাি দোো ভাষা ফুচ্ছট উচ্ছঠচ্ছি, তাি মচ্ছধে 

রকিুমাত্র সান্ত্বোি আভাস দেই। োতাচ্ছস-োতাচ্ছস রক দযে একটা েুকচাপা স্বপ্ন দভচ্ছস 

দেড়াচ্ছে! দক দযে ডাক দিচ্ছড় দকাঁচ্ছদ উঠচ্ছত রেচ্ছয় আতচ্ছঙ্ক কাাঁদচ্ছত পািচ্ছি ো! অন্ধকাি, 

অন্ধকাি, অন্ধকাি! পাচ্ছয়ি তলা দথচ্ছক েদ  সাড়া রদচ্ছে, দুপাশ দথচ্ছক রেিাট অিচ্ছণেি 

রশউচ্ছি-ওঠা মমযি আতাাঁিে দশাো যাচ্ছে এোং তাি জঠি দথচ্ছক দভচ্ছস-চ্ছভচ্ছস আসচ্ছি লক্ষ 

লক্ষ রেশাচি জ চ্ছেি জ েে-যুচ্ছেি ধ্বরে ও প্ররতধ্বরে! কারুচ্ছকই দদখোি দযা দেই, 

দকেল শে–দকেল শে! অন্ধকাচ্ছিি রেভ রষকা সমে ধ্বরে-প্ররতধ্বরেচ্ছক কচ্ছি তুচ্ছলচ্ছি 

ভয়ােহ! দয-চ্ছদচ্ছশ তািা সোই আজ যাত্রা কচ্ছিচ্ছি, পচ্ছথি এই অন্ধকািময় রেভ রষকা 

তািই স্বরূচ্ছপি আভাস দদওয়াি দচষ্টা কিচ্ছি! 
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েভ ি আাঁধাি-সােচ্ছি দযে দভচ্ছস চচ্ছলচ্ছি দুরট দিাট-েড় আচ্ছলাক দ্ব প–রেমলচ্ছদি 

দমাটিচ্ছোট ও পুরলচ্ছশি ইরস্টমাি! 

  

দোচ্ছটি কামিাি দভতচ্ছি েচ্ছস িামহরি ইকরমক কুকাচ্ছি িান্না চরড়চ্ছয় রদচ্ছে এোং এখেও 

আহাচ্ছিি যচ্ছথষ্ট রেলম্ব দদচ্ছখ োঘা কণু্ডল  পারকচ্ছয় ঘুচ্ছমাোি দচষ্টা কিচ্ছি। অতেন্ত উজ্জ্বল 

দপচ্ছরিলাচ্ছলি লণ্ঠচ্ছেি আচ্ছলাচ্ছক কমল একখাো েচ্ছল্পি েই পড়চ্ছি এোং রেেয়োেু, রেমল 

ও কমুাি কথাোতযা কইচ্ছি। 

  

রেমল েলরিল, ো রেেয়োেু, এই দ্ব চ্ছপ রহমালচ্ছয়ি দসই ভয়ঙ্কি দােচ্ছেিা এচ্ছস দয 

আোো দেচ্ছড়চ্ছি, এটা আমাি রেশ্বাস হয় ো। রহমালচ্ছয়ি ভয়ঙ্কিচ্ছদি কারহরে দয 

আমাচ্ছদি কল্পোি দুঃস্বপ্ন েয়, োাংলাচ্ছদচ্ছশ এখে এ সতে প্রমারণত হচ্ছয়চ্ছি েচ্ছল আরম 

খুেই খুরশ হচ্ছয়রি, রকন্তু দসরদে দ্ব চ্ছপি ওপচ্ছি দয দােেমুরতযি আভাসমাত্র দদচ্ছখরি, 

রহমালচ্ছয়ি ভয়ঙ্কিিাও হাত োরড়চ্ছয় তাি মাথাি োোল পাচ্ছে েচ্ছল মচ্ছে হয় ো! দস এক 

েতুে আি অসম্ভে দােে! 

  

রেেয়োেু েলচ্ছলে, তুরম আভাসমাত্র দদচ্ছখি? দতামাি দচাচ্ছখি ভ্রম হচ্ছতও দতা পাচ্ছি? 

  

আমাচ্ছদি দচাচ্ছখি ভ্রম যরদ হচ্ছয় থাচ্ছক, তাহচ্ছলই মেচ্ছলি কথা। কািণ, ওই দ্ব চ্ছপ। অমে 

সৃরষ্টিাড়া দােে যরদ আিও দোটাকচ্ছয়ক থাচ্ছক, তাহচ্ছল এই যাত্রাই আমাচ্ছদি দশষযাত্রা 

হচ্ছতও পাচ্ছি! 

  

িামহরি প্রায় কাাঁচ্ছদা কাাঁচ্ছদা মুচ্ছখ েচ্ছল উঠল, দখাকাোেু, এই েুচ্ছড়ােয়চ্ছস ভূতুচ্ছড় িাক্ষচ্ছসি 

দখািাক হওয়াি জচ্ছেেই রক দতামিা আমাচ্ছক ধচ্ছি আেচ্ছল? 

  

কমুাি দহচ্ছস দফচ্ছল েলচ্ছল, ভয় রক িামহরি, েোসােচ্ছি মিচ্ছল িাক্ষচ্ছসি দপচ্ছটি দভতি 

দথচ্ছক আোি দেরিচ্ছয় তুরম দসাজাসুরজ স্বচ্ছেয রেচ্ছয় হারজি হচ্ছত পািচ্ছে! সকচ্ছল তখে 

মহা-পুণেোে েচ্ছল দতামাচ্ছক রহাংসা কিচ্ছে! 
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িামহরি দতচ্ছল-চ্ছেগুচ্ছে ্বলচ্ছল উচ্ছঠ েলচ্ছল, থাচ্ছমা-থাচ্ছমা, আি কথাি দফাড়ে রদচ্ছত হচ্ছে 

ো, দঢি হচ্ছয়চ্ছি। িাক্ষচ্ছসি দপচ্ছটই যরদ হজম হই, তাহচ্ছল স্বচ্ছেয যাচ্ছে দক? 

  

কমুাি েলচ্ছল, এইোচ্ছি িামহরি, তুরম রেচ্ছিট দোকাি মচ্ছতা কথা কইচ্ছল! িাক্ষচ্ছসি খুাঁরড় 

েড়চ্ছজাি দতামাি দদহচ্ছকই হজম কিচ্ছত পাচ্ছি, রকন্তু দতামাি আমীযাচ্ছক হজম কচ্ছি এমে 

সাধে কাি আচ্ছি? মােুচ্ছষি দদহ দতা স্বচ্ছেয যায় ো, স্বচ্ছেয যায় তাি আমীযাই! 

  

িামহরি েলচ্ছল, অমে স্বচ্ছেয যাওয়াি পাচ্ছয় আরম েড় করি,–অমে কচ্ছি আরম স্বচ্ছেযও 

দযচ্ছত চাই ো! 

  

কমল েই দথচ্ছক মুখ তুচ্ছল েলচ্ছল, রেেয়োেু, আপরে ভােচ্ছিে রেমলোেুচ্ছদি দচাচ্ছখি ভ্রম 

হচ্ছয়চ্ছি। রকন্তু আপরে খেচ্ছিি কােচ্ছজি রিচ্ছপাটয ভুচ্ছল যাচ্ছেে দকে? তাচ্ছতও দতা 

এখােকাি একটা দ্ব চ্ছপ তালোি-সমাে উাঁচু এক দােচ্ছেি কথা আচ্ছি! 

  

রেেয়োেু েলচ্ছলে, রক জারে োপু, এখােকাি েোপািটা আমাি মচ্ছে দকমে একটা 

অমেচ্ছলি ভাে জারেচ্ছয় তুলচ্ছি! মচ্ছে হচ্ছে এরদচ্ছক ো আসাই দযে উরচত রিল! 

  

কমুাি জােলা রদচ্ছয় োইচ্ছি তারকচ্ছয় েলচ্ছল, এতক্ষচ্ছণ চাাঁদ উঠল! রকন্তু চাাঁচ্ছদি আজ দজো 

দেই! 

  

রেেয়োেু একটা অস্বরেি রেশ্বাস দফচ্ছল েলচ্ছলে, োই ো িইল দজো! চাাঁদ দয উচ্ছঠচ্ছি, 

এই অন্ধকিা অন্ধকাচ্ছি দসইচ্ছটই হচ্ছে েড় কথা। এতক্ষণ আমাি দতা মচ্ছে হরেল, চাাঁচ্ছদি 

েুরঝ মৃতুে হচ্ছয়চ্ছি, আচ্ছলা আি ফুটচ্ছে ো! 

  

কমল েলচ্ছল, রকন্তু ও চাাঁদ দযে অন্ধকািচ্ছকই ভাচ্ছলা কচ্ছি দদখাোি দচষ্টা কিচ্ছি। োচ্ছিি 

তলায় েড়ন্ত িায়াগুচ্ছলাচ্ছক দদচ্ছখ সচ্ছন্দহ হয়, ওিা দযে রেিাটচ্ছদহ দপ্রতমূরতয, আমাচ্ছদি 

ঘাড় ভা চ্ছত পািচ্ছল আি দিচ্ছড় কথা কইচ্ছে ো! 
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িামহরি কাজ কিচ্ছত কিচ্ছত মুখ তুচ্ছল ভচ্ছয়-ভচ্ছয় েেজেচ্ছলি রদচ্ছক তারকচ্ছয় েলচ্ছল, 

সচ্ছন্দহ আোি রক, সরতেকথাই! রেশ্চয় ওখাচ্ছে ভূত-চ্ছপ্রত আচ্ছি! 

  

রেমল েলচ্ছল, পৃরথে ি তশশচ্ছে আরদম মােুষিা রেরিগুহাি দভতি দথচ্ছক োইচ্ছিি আচ্ছলা 

আাঁধারিচ্ছত দচাচ্ছখি ভ্রচ্ছম অমরে সে কত রেভ রষকাই দদখচ্ছত দপত। দসই সময ়দথচ্ছকই 

ভূত দপ্রচ্ছতি রমথো ভচ্ছয়ি সৃরষ্ট। দস ভয় আজও আমাচ্ছদি িচ্ছিি সচ্ছে রমচ্ছশ িচ্ছয়চ্ছি, 

জ্ঞাচ্ছে রেজ্ঞাচ্ছে পরণ্ডত হচ্ছয়ও মােুষ তাই তাচ্ছক আি ভুলচ্ছত পাচ্ছি ো। 

  

হঠাৎ োঘা একলাচ্ছফ দাাঁরড়চ্ছয় উচ্ছঠ কােদুচ্ছটা খাড়া কচ্ছি রক শুেচ্ছত লােল! 

  

রেমলও োইচ্ছিি রদচ্ছক তাকাচ্ছল। দোট ত চ্ছিি একরদক দঘাঁচ্ছষ যারেল–দদখা দেল দকেল 

খারেককাচ্ছলা আি খরেক-আচ্ছলামাখা োিপালা। দসখাচ্ছে দকােও জ েজন্তুি সাড়া পযযন্ত 

দেই। 

  

আচরম্বচ্ছত দশাো দেল –  

  

দঘাাঁ-ঘটঘট দঘাাঁ ঘটঘট দঘাাঁ-ঘটঘট ঘটঘট! ঘণ্টা োচ্ছজ যমালচ্ছয়, দক যারে আয় চটপট! 

  

কমুাচ্ছিি মুখ রেেণয হচ্ছয় উঠল এোং োঘাও দোচ্ছটি ধাচ্ছি রেচ্ছয় জচ্ছলি ধাচ্ছি ঝুাঁচ্ছক পচ্ছড় 

রচৎকাি কিচ্ছত লােল। 

  

রেমল লারফচ্ছয় োইচ্ছি রেচ্ছয় দাাঁড়াল, অস্পষ্ট চাাঁচ্ছদি আচ্ছলায় হ-হ কচ্ছি জলচ্ছরাত িুচ্ছট 

চচ্ছলচ্ছি, তা িাড়া আি রকিু দদখা যায় ো! 

  

িামহরি ঠক-ঠক কচ্ছি কাাঁপচ্ছত কাাঁপচ্ছত েলচ্ছল, দকাথাও জেপ্রাণ  দেই, তচ্ছে এমে দহাঁচ্ছড় 

েলায় ভয়ােক দচাঁরচচ্ছয় দক কথা কইচ্ছল দখাকাোেু? 

  

সতেসতেই দস এমে উচ্চ কণ্ঠস্বি দয, রপিচ্ছেি ইরস্টমাচ্ছি পুরলচ্ছশি দলাচ্ছকিাও তা শুেচ্ছত 

দপচ্ছয়রিল, ইরস্টমাচ্ছিি সাচযলাইট তখরে েদ ি েুচ্ছকি ওপচ্ছি ত চ্ছব্রাজ্জ্বল আচ্ছলাক-চ্ছসতুি 
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মতে রেচ্ছয় পড়ল, তািপি দস অিচ্ছণেি েক্ষচ্ছভদ কচ্ছিও খুাঁচ্ছজ দদখচ্ছল, রকন্তু দকাথাও 

জোন্ত দকােও রকিুি সন্ধাে পাওয়া দেল ো! 

  

রেেয়োেু হতভচ্ছম্বি মচ্ছতা েলচ্ছলে, এ ক  েোপাি, কমুাি? আরম দতা রকিুই েুঝচ্ছত পািরি 

ো! 

  

কমুাি েলচ্ছল, এ কণ্ঠস্বি দেল-োচ্ছিও আমিা দ্ব চ্ছপি কাচ্ছি এচ্ছস শুচ্ছেরি। রকন্তু দক দয-

কথা কয়, রকিুচ্ছতই দদখচ্ছত পাইরে! 

  

কমল েলচ্ছল, মােুচ্ছষি কথা শুেলমু েচ্ছট, রকন্তু এমে রেকট স্বচ্ছি দকােও মােুষ রক কথা 

কইচ্ছত পাচ্ছি? 

  

রেমল েলচ্ছল, দ্ব পটা এখেও মাইল দশ-োচ্ছিা দূচ্ছি আচ্ছি দোধহয়। রকন্তু দেল োচ্ছি দকউ 

দতা দ্ব প দথচ্ছক এত দুচ্ছি এচ্ছস এমে স্বচ্ছি কথা কয়রে! 

  

কমুাি েলচ্ছল, তাহচ্ছল আমিা দয আোি আসরি, এিমচ্ছধেই রক দ্ব চ্ছপ দস-খেি দপৌাঁচ্ছি 

দেচ্ছি? 

  

রেমল জোে দদওয়াি আচ্ছেই অচ্ছেকদূি দথচ্ছক আোি দসই উকট তভিে আওয়াজ দজচ্ছে 

উঠল–  

  

দঘাাঁ-ঘটঘট দঘাাঁ- ঘটঘট ঘটঘট ঘটঘট!  

  

 রেমল েলচ্ছল, এ ভাচ্ছলা লক্ষণ েয়! শেটা দ্ব চ্ছপি রদচ্ছকই চচ্ছল যাচ্ছে! 

  

িামহরি েচ্ছল উঠল, িাম িাম িাম িাম! অচ্ছেক ভূচ্ছতি কথা শুচ্ছেরি, রকন্তু শে ভূচ্ছতি 

কথা দতা কখেও শুরেরে! 

  

রেমল েলচ্ছল, কমুাি, োঘাি েলায় রশকল দাও! ও পােচ্ছলি মচ্ছতা হচ্ছয় উচ্ছঠচ্ছি– জচ্ছল 

ঝাাঁরপচ্ছয় পড়চ্ছত চায়! 
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রেেয়োেু েলচ্ছলে, আমিা দদখচ্ছত পারে ো েচ্ছট, রকন্তু ওি পশু-চ্ছচাখ দোধ হয় জচ্ছলি 

দভতচ্ছিই দকােও রেপদচ্ছক আরেোি কচ্ছিচ্ছি! 

  

রেমল টচয রেচ্ছয় আোি েদ ি দভতিটা দদখচ্ছত লােলঝাপ্সা চাাঁচ্ছদি আচ্ছলা আি আেিায়া 

রেচ্ছয় দলাফালুরফ কিচ্ছত কিচ্ছত ও পাক দখচ্ছত-চ্ছখচ্ছত প্রেল জচ্ছলি দরাত িুটচ্ছি এোং 

রচৎকাি কচ্ছি দযে রেকটস্থ সমুদ্রচ্ছক ডাচ্ছকি পি ডাক রদচ্ছে! জলচি করুমি ও হা ি িাড়া 

দসখাচ্ছে দকােও মােুচ্ছষি পচ্ছক্ষ এতক্ষণ ডুে রদচ্ছয় লুরকচ্ছয় থাকা অসম্ভে! 

  

ইরস্টমাি দথচ্ছক দমোচ্ছফাচ্ছে মুখ রদচ্ছয় ইেচ্ছস্পকটি রজজ্ঞাসা কিচ্ছল, এখাচ্ছে দকােও দলাক 

ভয়ােক দচাঁরচচ্ছয় কথা কচ্ছয়চ্ছি। আপোিা দকউ দদখচ্ছত দপচ্ছয়চ্ছিে? 

  

রেমল েলচ্ছল, ো! 

  

রেেয়োেু েলচ্ছলে, রেমল, আমাি মচ্ছত, আজ িাচ্ছত দ্ব চ্ছপি কাচ্ছি ো যাওয়াই ভাচ্ছলা। 

আজ এইখাচ্ছেই দো ি দফচ্ছল িাতটা কারটচ্ছয় দদওয়া যাক, কাল সকাচ্ছল আচ্ছলায়-

আচ্ছলায় দ্ব চ্ছপি কাচ্ছি রেচ্ছয় হারজি হে। 

  

রেমল েলচ্ছল, আমািও দসই মত। 

  

পিরদে পূেয-আকাচ্ছশ প্রভাত এচ্ছস যখে ির ে আচ্ছলাি লাইে টােরিল, রেেয়োেু তখে 

দোচ্ছটি দভতি দথচ্ছক োইচ্ছি এচ্ছস েসচ্ছলে। 

  

কাল সািািাত তাি অশারন্তচ্ছত দকচ্ছটচ্ছি, একোিও ঘুম আচ্ছসরে, কািণ জলধািাি। 

একটাো ঐকতাচ্ছেি মাচ্ছঝ-মাচ্ছঝ দসই অমােুরষক মােুচ্ছষি রচৎকাি আিও কচ্ছয়কোি 

দজচ্ছে উচ্ছঠচ্ছি–অচ্ছেক দূি দথচ্ছক। 

  

কাি এই কণ্ঠস্বি! এ যরদ দকােও দােচ্ছেি কণ্ঠস্বি হয় তাহচ্ছল দকাথায় দস? দস দােচ্ছেি 

আকাি যরদ আশ্চযয িকম প্রকাণ্ড হয়, তচ্ছে তাচ্ছক দতা আিও সহচ্ছজই দদখচ্ছত পাওয়াি 
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কথা! আি, এই েভ ি েদ ি েচ্ছভয দকােও েিচ্ছদহ  দােচ্ছেি এতক্ষণ ধচ্ছি থাকোি ঠাাঁইই 

ো দকাথায়? 

  

এই-সে উেিহ ে প্রশ্ন রেচ্ছয়ই রেেয়োেুি িাত দকচ্ছট দেচ্ছি, এখে দভাচ্ছিি আচ্ছলা দদচ্ছখ 

োইচ্ছি এচ্ছস েচ্ছস রতরে অচ্ছেকটা আিামচ্ছোধ কিচ্ছলে। িামহরি তাি আচ্ছেই উচ্ছঠ তখে 

চাচ্ছয়ি সিিাম রেচ্ছয় েচ্ছস দেচ্ছি–দস্টাচ্ছভ চাচ্ছয়ি জল েিম হচ্ছে এোং আি একটা দস্টাভ 

্বলারলচ্ছয় অমচ্ছলট ভাজোি উচ্ছদোে চলচ্ছি! িামহরি সকলচ্ছক দোঁচ্ছধ খাওয়াচ্ছত ভারি 

ভাচ্ছলাোসত, রেষম সে রেপদ-আপচ্ছদি মাঝখাচ্ছেও এ-রেভাচ্ছেি কতযেেপালচ্ছেি জচ্ছেে 

দস সাধেমচ্ছতা দচষ্টা কিত। তাই পৃরথে ি দভতচ্ছি ও োইচ্ছি অচ্ছেক সৃরষ্টিাড়া দদচ্ছশ রেচ্ছয়ও 

রেমল ও কুমাি প্রভৃরতচ্ছক কখেও দকােও কষ্টচ্ছোধ কিচ্ছত হয়রে। 

  

িাচ্ছত্রি রেভ রষকা দিাচ্ছদি দসাোি-জচ্ছলি ধািায় কযু়াশাি মচ্ছতাই ধুচ্ছয়-মুচ্ছি রেচ্ছয়চ্ছি, 

েদ ি কলধ্বরে শুচ্ছে মচ্ছে হচ্ছে দযে দিা্ট  রশশুি খুরশভিা হারসি শে! দুচ্ছি েচ্ছে-েচ্ছে 

োয়ক পারখি দলও দজচ্ছে উচ্ছঠ চারিরদক সিেিম কচ্ছি তুচ্ছলচ্ছি এোং োতাচ্ছসি উচ্ছ্বাচ্ছস 

দভচ্ছস আসচ্ছি। দযে দকােও চন্দেরস্ন্ধদ পুলকস্পশয! 

  

রেমল, কমুাি ও কমল োইচ্ছি এচ্ছস েসচ্ছত-ো-েসচ্ছতই িামহরি সকচ্ছলি সামদে চাচ্ছয়ি 

রপয়ালা এোং দপ্লচ্ছট কচ্ছি েিম দটাস্ট ও অচ্ছলট সারজচ্ছয় রদচ্ছয় দেল।  

  

োঘাও যথাসমচ্ছয় অতেন্ত সভে-ভচ্ছেেি মচ্ছতা সকচ্ছলি মাঝখাচ্ছে এচ্ছস েচ্ছস ত ক্ষ্ণদৃরষ্টচ্ছত 

িামহরিি েরতরেরধ লক্ষ কিরিল। তাি জচ্ছেেও এল কতকগুচ্ছলা কুকিু-রেস্কুট। 

  

রেমল আচ্ছে দোট ও ইরস্টমাি চালাোি হকুম রদচ্ছল, তািপি এক স্লাইশ রুরট তুচ্ছল রেচ্ছয় 

েলচ্ছল, রেেয়োেু, আি ঘণ্টাদুচ্ছয়ক পচ্ছিই আমিা দসই দ্ব চ্ছপি কাচ্ছি রেচ্ছয় হারজি হচ্ছত 

পািে। 

  

রেেয়োেু েলচ্ছলে, তািপি? 

  

তািপি আমিা এচ্ছকোচ্ছি ত চ্ছি রেচ্ছয় োমে। 
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যরদ দকউ োধা দদয়? 

  

ইরস্টমাচ্ছি রমরলটারি পুরলশ আচ্ছি–এমেক  একটা দমরশেোেও আচ্ছি। যরদ সরতেই 

দসখাচ্ছে দকােও রেপদজেক অরতকায় রেড়াল, কুকিু, োঘ ো দােে থাচ্ছক, তাহচ্ছল তাচ্ছদি 

দমজাজ ঠান্ডা কিোি জচ্ছেে আমিা দকােও আচ্ছয়াজচ্ছেিই ্রু রট করিরে।  

  

রকন্তু এইসে অদু্ভত জ চ্ছেি সচ্ছে দসই দ্ব পোস  েৃচ্ছেি সম্পকয রক, দসটা দতা আরম 

রকিুচ্ছতই েুচ্ছঝ উঠচ্ছত পািরি ো! দলাকালচ্ছয়ি োইচ্ছি এমে রেজে জায়োয় রেেযারসচ্ছতি 

মচ্ছতা েচ্ছস দােে-জ েচ্ছদি রেচ্ছয় রতরে ক  কচ্ছিে? দােচ্ছেি ভয় তাি যখে দেই, তখে 

এটাও দেশ দোঝা যাচ্ছে, দােেিাও তাি ওপচ্ছি দকােও অতোচাি কচ্ছি ো! 

  

কমুাি েলচ্ছল, আিও একটা মে জােোি কথা হচ্ছে, এমে এক তুে অজাো দ্ব চ্ছপি 

রেড়াল আি কুকুি দকমে কচ্ছি োঘ আি হারতি মচ্ছতা প্রকাণ্ড হচ্ছয় উঠল?  

  

রেেয়োেু সরন্দ্ধদ কচ্ছণ্ঠ েলচ্ছলে, রকন্তু এসে রক সরতে? 

  

রেমল েলচ্ছল, কুকুিটাচ্ছক আরম দদরখরে েচ্ছট, রকন্তু োচ্ছঘি মচ্ছতা েড় একটা রেড়ালচ্ছক 

আরম রেচ্ছজই দয গুরল কচ্ছি দমচ্ছিরি দস কথা দতা আপরে শুচ্ছেচ্ছিে? 

  

রেেয়োেু েলচ্ছলে, আশ্চযয েোপাি! আি তাি দচচ্ছয়ও আশ্চযয হচ্ছে এই দয, দযখাচ্ছেই 

আশ্চযয েোপাি, দসইখাচ্ছেই দতামিা? আমাচ্ছদি এই রেতে-চ্ছদখা একচ্ছঘচ্ছয় পৃরথে টাচ্ছক 

দতামিা ক্রচ্ছমই অসাধািণ আি রেরচত্র কচ্ছি তুলি! 

  

দোট ও ইরস্টমাি তখে িুচ্ছট চচ্ছলচ্ছি পুচ্ছিাদচ্ছম–দকেল একরদচ্ছকই েদ ি েেশোমল 

তটচ্ছিখা দদখা যাচ্ছে, অেে ত ি হারিচ্ছয় দেচ্ছি প্রায় অস মতাি মচ্ছধেই। 

  

হঠাৎ কুমাি দাাঁরড়চ্ছয় উচ্ছঠ েলচ্ছল, দূচ্ছি ওই দসই দ্ব প দদখা যাচ্ছে! 
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আি সকচ্ছলও সাগ্রচ্ছহ দাাঁরড়চ্ছয় উঠল। দূচ্ছি একটা োিপালাভিা ভূরম দজচ্ছে উচ্ছঠচ্ছি েচ্ছট! 

রেমল খারেকক্ষণ দসইরদচ্ছক তারকচ্ছয় দথচ্ছক েলচ্ছল, হা, কুমাচ্ছিি দচাখ রঠক দদচ্ছখচ্ছি। 

  

ধ চ্ছি-ধ চ্ছি দ্ব পটা স্পষ্টতি হচ্ছয় উঠচ্ছত লােল। রকন্তু োরহি দথচ্ছক দস দ্ব চ্ছপি মচ্ছধে দকােও 

েতুেত্বই আরেোি কিা দেল ো–প্রেল হাওয়ায় োিপালা দুলচ্ছি এোং েদ ি জচ্ছল 

রঝলরমল কিচ্ছি তাচ্ছদি িায়া! কালচ্ছকি িাচ্ছতি দসই অমােুরষক কণ্ঠস্বি আজ আি 

কারুচ্ছক ভয়ােহ অভেথযো কিচ্ছল ো এোং েেজেচ্ছলি ওপচ্ছি তালোি-সমাে উাঁচু দদহ 

রেচ্ছয় দকােও রেিাট দােেও আরেভূযত হল ো! 

  

রেেয়োেু একটা দূিরেচ্ছেি সাহাচ্ছযে দ্ব পটা পি ক্ষা কিরিচ্ছলে। হঠাৎ রতরে চমচ্ছক উচ্ছঠ 

দূিে ক্ষণটা রেমচ্ছলি হাচ্ছত রদচ্ছয় উচ্ছেরজত স্বচ্ছি েলচ্ছলে, দদচ্ছখা রেমল, দদচ্ছখা! 

  

দুিরেেটা তাড়াতারড় দচাচ্ছখ লারেচ্ছয় রেমল দদখচ্ছল, দ্ব চ্ছপি একটা উাঁচু জরমি ওপচ্ছি 

একরট দলাক পাথচ্ছি ততরি মূরতযি মচ্ছতা রস্থিভাচ্ছে দাাঁরড়চ্ছয় িচ্ছয়চ্ছি–দযে দস ইরস্টমাচ্ছিি 

রদচ্ছকই তারকচ্ছয় আচ্ছি রেেলক দেচ্ছত্র! আজচ্ছকও তাি ধেধচ্ছে সাদা লম্বা চুল, দারড় ও 

োচ্ছয়ি জামাকাপড় লটপট কচ্ছি হহ োতাচ্ছস উড়চ্ছি! 

  

দূিরেেটা োরমচ্ছয় রেমল েলচ্ছল, ওই দসই দ্ব পোস  েৃে! এখাচ্ছে যত িহচ্ছসেি সৃরষ্ট 

দোধহয় ওই দলাকরটি জচ্ছেেই! যাক, সে িহসে পরিোি হচ্ছয় দযচ্ছত আি দেরশ রেলম্ব 

দেই! 

  

.  

  

েেম পরিচ্ছেদ । উচ্ছড়া দোট 

  

দ্ব প ক্রচ্ছমই কাচ্ছি এরেচ্ছয় আসচ্ছি। 
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দেলোচ্ছি িাত-আাঁধাচ্ছি আি োোিকম অস্বাভারেক ধ্বরে-প্ররতধ্বরেি রেভ রষকাি জচ্ছেে 

এই অজাো দ্ব পটাচ্ছক দযমে িহসেময় েচ্ছল মচ্ছে হচ্ছয়রিল, আজ তাচ্ছক দদচ্ছখ রেমল ও 

কমুাচ্ছিি মচ্ছে দতমে দকােও ভাচ্ছেিই উদয় হল ো। 

  

ে ল-আকাচ্ছশি িায়া-চ্ছদালাচ্ছো েদ ি োে-জাোচ্ছো চপল জচ্ছলি দকাচ্ছল আজ এই 

সূযযকচ্ছিি আচ্ছলা-আদি-মাখা সেুজ সুন্দি দ্ব পরটচ্ছক মচ্ছে হচ্ছত লােল রঠক দযে দকােও 

দভাচ্ছিি স্বচ্ছপ্ন দদখা পরিস্থাচ্ছেি মচ্ছতা! 

  

োয়ক পারখিা োচ্ছিি এ-ডাচ্ছল েচ্ছস খারেক দেচ্ছচ আোি ও-ডাচ্ছল উচ্ছড় রেচ্ছয় েচ্ছস োচ-

োচ্ছে দমচ্ছত উঠচ্ছি, িরেচ্ছত আাঁকা শকুন্তলাি তচ্ছপােচ্ছেি হরিচ্ছণি মচ্ছতা দুরট দিাট-চ্ছিাট 

হরিণ এক জায়োয় চুপ কচ্ছি েচ্ছস আচ্ছি একান্ত রেভযচ্ছয় এোং দ্ব চ্ছপি ওপি রদচ্ছয় উচ্ছড় 

যাচ্ছে। দচ্ছল-দচ্ছল েচ্ছকিা আকাচ্ছশ দদালন্ত দেচ্ছলি দোচ্ছড়ি মচ্ছতা! 

  

রেেয়োেু ঘাড় োড়চ্ছত োড়চ্ছত েলচ্ছলে, ক  চমৎকাি দ্ব পরট! দযে মুরে-ঋরষি সাধেকুি! 

এখাচ্ছে ভয়ােক রকিু দদখোি আশাই কিা যায় ো! 

  

রেমল েলচ্ছল, রদচ্ছেি আচ্ছলা েড় কপট! ভয়ােহচ্ছকও অচ্ছেক সমচ্ছয় সুন্দি কচ্ছি দদখায়। 

  

কমুাি েলচ্ছল, োইচ্ছিি দখালস অচ্ছেক সমচ্ছয় দচাচ্ছখ ধাাঁধা দদয়। সুন্দি দমৌমারিচ্ছক দদখচ্ছল 

দক েলচ্ছে দয, তাি দভতচ্ছি রেষাি হল আচ্ছি? 

  

এমে সমচ্ছয় ইরস্টমাি দথচ্ছক দমোচ্ছফাচ্ছে ইেচ্ছস্পকটচ্ছিি কণ্ঠস্বি দশাো দেল–ইরস্টমাি 

আি এগুচ্ছত পািচ্ছে ো, এখাচ্ছে জল দেরশ দেই। 

  

রেমল দচাঁরচচ্ছয় েলচ্ছল, দেশ, আি এরেচ্ছয় যাওয়াি দিকাি দেই, এইখাচ্ছেই দো ি দফলা 

যাক। 

  

দ্ব প দসখাে দথচ্ছক একচ্ছশা হাচ্ছতি দভতচ্ছিই। 
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কমল েলচ্ছল, ওই ভদ্রচ্ছলাক রকন্তু এখেও দসইভাচ্ছে দসইখাচ্ছেই দাাঁরড়চ্ছয় আচ্ছিে! 

  

 কমুাি েলচ্ছল, দোধহয় আমিা রক করি তাই দদখচ্ছিে। 

  

রেমল েলচ্ছল, রকাংো রক কচ্ছি আমাচ্ছদি তাড়াচ্ছো যায় তাই ভােচ্ছিে। 

  

রেেয়োেু েলচ্ছলে, রকন্তু ওচ্ছক দদখচ্ছল দতা আমাি দচচ্ছয় রেপদজেক েচ্ছল মচ্ছে হয় ো! 

  

রেমল েলচ্ছল, হোাঁ, রদচ্ছেিচ্ছেলায় উরে এই দ্ব চ্ছপি মচ্ছতাই রেি হ! রকন্তু িাচ্ছত্র রেপি ত 

মূরতয ধািণ কচ্ছিে! এইোি দ্ব চ্ছপ োমোি েেেস্থা কিা যাক, ক  েচ্ছলে? ইরস্টমাচ্ছিি সচ্ছে 

দু-খাো দোট আচ্ছি, তাচ্ছত রসপাইিা আি ইেচ্ছস্পকটাি থাকচ্ছেে। আমিা দমাটিচ্ছোচ্ছটই 

যাে! 

  

সোই যখে দ্ব চ্ছপি ওপচ্ছি রেচ্ছয় উঠল, দুপুচ্ছিি দিাদ তখে অতেন্ত উজ্জ্বল–অরধকাাংশ 

দঝাপঝাচ্ছপি দভতচ্ছি পযযন্ত েজি চচ্ছল। 

  

দ্ব চ্ছপি মচ্ছধে দকােওিকম েতুেত্ব দেই–চারিরদচ্ছক োিপালা জেল দঝাপঝাপ, মাচ্ছঝ 

মাচ্ছঝ আাঁকাোাঁকা পাচ্ছয়-চলা পথ, মাচ্ছঝ-মাচ্ছঝ দিাট-েড় মাঠ। 

  

রেমল েলচ্ছল, ইেচ্ছস্পকটি োেু, আপোি দসপাইচ্ছদি েন্দুক ততরি িাখচ্ছত েলুে! 

ইেচ্ছস্পকটি োেু দহচ্ছস েলচ্ছলে, যত সে োাঁজাচ্ছখাচ্ছিি কথা শুচ্ছে আমিা এচ্ছসরি েচ্ছট, 

রকন্তু এখাচ্ছে দতা ভয় পাওয়াি রকিুই দদখরি ো! দকাথায় মশাই আপোচ্ছদি কমু্ভকণয? 

এখেও ঘুচ্ছমাচ্ছে োরক? 

  

রেমল েম্ভ ি স্বচ্ছি েলচ্ছল, হচ্ছত পাচ্ছি। হয়চ্ছতা দশষ পযযন্ত আমিা তাি রটরকরটও আরেোি 

কিচ্ছত পািে ো! 

  

তাহচ্ছল এখাচ্ছে এত দতাড়চ্ছজাড় কচ্ছি এচ্ছস রক লাভ হল? 
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আমিা এচ্ছসরি জেিে সতে রকো জােোি জচ্ছেে! জেিে যরদ রমচ্ছথে হয়, তচ্ছে রফচ্ছি 

রেচ্ছয় দসই রিচ্ছপাটয দদচ্ছেে। 

  

জেিে রক মশাই? কমু্ভকণযচ্ছক দতা আপোিাও দদচ্ছখচ্ছিে েলচ্ছলে! তািপি হারতি মচ্ছতা 

েড় ডালকুো, োচ্ছঘি মচ্ছতা েড় রেড়াল, কত আজগুরে েল্পই দয শুেলমু! 

  

কাল িাচ্ছত েদ ি মাঝখাচ্ছে দয অমােুরষক কণ্ঠস্বি আপোিা শুচ্ছেচ্ছিে দসটাও দতা 

আমাচ্ছদি োোচ্ছো েয়? 

  

ইেচ্ছস্পকটি একটু দযে রশউচ্ছি উঠচ্ছলে এোং আি দকােও কথা েলচ্ছলে ো। 

  

দয-পথ ধচ্ছি সোই চচ্ছলচ্ছি, হঠাৎ তাি দমাড় রফচ্ছিই দদখা দেল, সামচ্ছেই একখাো 

োাংচ্ছলাি মচ্ছতা দিাট একতলা দমচ্ছটোরড়, ওপচ্ছি পাতাি িাউরে। 

  

োিান্দায় রস্থিভাচ্ছে দাাঁরড়চ্ছয় আচ্ছিে দসই েুচ্ছড়া ভদ্রচ্ছলাক। 

  

সকচ্ছল যখে োরড়ি কাচ্ছি রেচ্ছয় উপরস্থত হল, েুচ্ছড়া ভদ্রচ্ছলাকরট দুই পা এরেচ্ছয় এচ্ছলে। 

একোি সকচ্ছলি মুচ্ছখি ওপচ্ছি দচাখ েুরলচ্ছয় রেচ্ছয় শান্ত হারস হাসচ্ছত-হাসচ্ছত েলচ্ছলে, 

এত দসপাই-শাে  রেচ্ছয় আপোিা দকাে িাজে জয় কিচ্ছত যাচ্ছেে?  

  

রেমল এরেচ্ছয় রেচ্ছয় েলচ্ছল, আমিা রদরিজচ্ছয় দেরুইরে। খারল এই দ্ব পটা খুাঁজচ্ছত এচ্ছসরি। 

  

দকে? 

  

এখাচ্ছে এমে রকিু দদচ্ছখরি যা অেে দকাথাও দদখা যায় ো। 

  

েচ্ছলে ক  মশাই? আরম এখাচ্ছে োস করি, রকন্তু উচ্ছেখচ্ছযােে রকিুই দতা দদরখরে! 

  

এমে সমচ্ছয় ইেচ্ছস্পকটি তাাঁি সুমুচ্ছখ রেচ্ছয় েলচ্ছলে, আপোি োম ক ?  

  

ধিণ কুমাি মজুমদাি। 
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এই রেজযে দ্ব চ্ছপ আপরে রক কচ্ছিে? 

  

আরম সন্নোস  েই েচ্ছট, রকন্তু সাংসাি তোে কচ্ছিরি। এখাচ্ছে েচ্ছস পিকাচ্ছলি রচন্তা করি। 

  

 আপোি সচ্ছে আি দক আচ্ছি? 

  

একজে পুচ্ছিাচ্ছো চাকি। 

  

 দকাথায় দস? 

  

 ধিণ  মুখ রফরিচ্ছয় ডাকচ্ছলে, হরিদাস! 

  

ঘচ্ছিি দভতি দথচ্ছক আি একরট অরতশয় রেি চ্ছহি মচ্ছতা দদখচ্ছত প্রাচ ে দলাক দেরিচ্ছয় 

এল।  

  

ইেচ্ছস্পকটি তাচ্ছক আি রকিু রজজ্ঞাসা ো কচ্ছি েলচ্ছলে, ধিণ োেু, আপোি োরডি় 

দভতিটা আমিা একোি দদখে। 

  

স্বেচ্ছন্দ। 

  

রকন্তু দসখাচ্ছেও েতুে রকিু আরেোি কিা দেল ো। আসোেপেি খুেই কম। 

  

রেমল শুচ্ছধাচ্ছল, আপোি একখাো দমাটি-চ্ছোট আচ্ছি ো? 

  

ধিণ  েলচ্ছলে, আচ্ছি। দদখচ্ছত চাে দতা ওইরদচ্ছক েদ ি ধাচ্ছি দেচ্ছলই দদখচ্ছত পাচ্ছেে। 

  

রেমল েলচ্ছল, ো। আজ অচ্ছেক দেলা হচ্ছয় রেচ্ছয়চ্ছি। কাল আমিা সািা দ্ব পটা একোি 

ভাচ্ছলা কচ্ছি ঘুচ্ছি দদখে, আশা করি আপরে আমাচ্ছদি সাহাযে কিচ্ছেে? 

  

রেশ্চয়ই কিে। রকন্তু আচ্ছে থাকচ্ছতই েচ্ছল িাখরি, এখাচ্ছে েেজেল িাড়া দদখোি রকিুই 

দেই। 
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রেমল তাাঁি কাচ্ছি রেচ্ছয় খুে চুরপচুরপ শুচ্ছধাচ্ছল, েেজেচ্ছলি দভতচ্ছি রেচ্ছয় দু-একটা হারতি 

মচ্ছতা েড় ডালকুো আি োচ্ছঘি মচ্ছতা েড় রেড়ালও খুাঁচ্ছজ পাওয়া যাচ্ছে ো? 

  

ধিণ  দযে রকিুই েুঝচ্ছত ো দপচ্ছি রেমচ্ছলি মুচ্ছখি রদচ্ছক ফোলফোল কচ্ছি তারকচ্ছয় 

িইচ্ছলে! 

  

আি তালোি সমাে উাঁচু মােুষ? 

  

আপরে রক আমাি সচ্ছে ঠা্ট া কিচ্ছিে? েচ্ছলই ধিণ  হা-হা কচ্ছি অ্ট  হাসে কচ্ছি উঠচ্ছলে! 

দস অ্ট হাসে রেমল ও কমুাি আচ্ছেই শুচ্ছেরিল–দেলোচ্ছি দ্ব চ্ছপি কাি দথচ্ছক পারলচ্ছয় 

যাওয়াি সমচ্ছয়। 

  

—–  —-  

  

কমল দসরদে িামহরিচ্ছক ধচ্ছি েচ্ছসরিল, তাচ্ছক একটা েতুে িান্না খাওয়াচ্ছত হচ্ছে! 

  

িামহরি যত েচ্ছল, সুমুদুচ্ছিি জচ্ছল দডা ায় েচ্ছস রক েতুে িান্না খাওয়াচ্ছো চচ্ছল ভাই? 

  

কমল ততই েচ্ছল, পাকা িাাঁরধচ্ছয় আকাচ্ছশ উচ্ছড়ও হাচ্ছতি োহাদুরি দদখাচ্ছত পাচ্ছি! 

িামহরি, তুরম তাহচ্ছল দকােও কচ্ছমযি েও! 

  

তাি িন্ধে রেপুণতাি ওপচ্ছি দকউ দকৌতুকিচ্ছল ঠা্ট া কিচ্ছলও িামহরি সহে কিচ্ছত পািত 

ো। অতএে সোই যখে রেচ্ছয়রিল দ্ব চ্ছপ দেড়াচ্ছত, িামহরি তখে রিল দেৌচ্ছকায় েচ্ছস মাি 

ধিচ্ছত েেে। 

  

এোং আজ িাচ্ছত্র দস দয েতুে িান্না কমল ও আি সোইচ্ছক খাওয়াচ্ছল, তাি োম দিচ্ছখরিল 

দস মুখেন্ধ! 
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 দেবেন্দ্রকুোর রায়  ।   অসম্ভবের দেবে  

 59 

www.bengaliebook.com 
 

 

িান্নারট কমচ্ছলি এতই ভাচ্ছলা দলচ্ছেরিল দয, মচ্ছেি ভাে আি ভাষায় প্রকাশ কিচ্ছত 

পািচ্ছল ো! 

  

রেেয়োেু প্রশাংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছয় মে এক েিৃতা রদচ্ছয় দশষটা েলচ্ছলে, এটা দকােচ্ছদরশ 

িান্না রেমল? 

  

রেমল েলচ্ছল, তা আরম জারে ো। তচ্ছে রেরলরত মচ্ছত এচ্ছক মাচ্ছিি দিাস্ট েচ্ছলও ডাকা 

যায়। 

  

আহািারদি পি যখে শয়চ্ছেি েেেস্থা হচ্ছে, তখে কমুাি েলচ্ছল, দ্ব পটা স্বচচ্ছক্ষ দদচ্ছখ 

আরম রকন্তু হতাশ হচ্ছয়রি। মচ্ছে হচ্ছে, আমাচ্ছদি খারল কাদা দঘাঁচ্ছট মিাই সাি হল! 

  

রেমল েলচ্ছল, আরম রকন্তু এখেও হতাশ হইরে! আরম কালচ্ছকি জচ্ছেে অচ্ছপক্ষা কিরি। 

হয়চ্ছতা েতুে রকিু আরেোি কিচ্ছত পািে! 

  

রেেয়োেু সািারদে দ্ব চ্ছপি কথা রেচ্ছয় দকােও মত প্রকাশ কচ্ছিেরে। এখে রতরে হঠাৎ 

সোইচ্ছক রেরিত কচ্ছি েলচ্ছলে, দ্ব চ্ছপ রেচ্ছয় আরম রকন্তু একটা আশ্চযয আরেোি কচ্ছিরি। 

  

কমুাি েলচ্ছল, আপরে! ক  আরেোি? 

  

ধিণ োেুি োাংচ্ছলাি রপিচ্ছে আচ্ছি একটা জলাভূরমি মচ্ছতা জায়ো। দসখাচ্ছে রভচ্ছজ মারটি 

ওপচ্ছি আরম এমে কতকগুচ্ছলা পাচ্ছয়ি দাে দদচ্ছখরি, যা মােুচ্ছষি পাচ্ছয়ি দাচ্ছেি মচ্ছতাই, 

রকন্তু মােুচ্ছষি পাচ্ছয়ি দাচ্ছেি দচচ্ছয় োচ্ছিা-চ্ছতচ্ছিা গুণ দেরশ েড়! 

  

কমল সরেিচ্ছয় েলচ্ছল, রকন্তু আপরে এতক্ষণ দতা এ কথা েচ্ছলেরে! 

  

রেমল হাসচ্ছত-হাসচ্ছত েলচ্ছল, রেেয়োেু েচ্ছলেরে, আরমও েরলরে। দস পাচ্ছয়ি দােগুচ্ছলা 

আরমও দদচ্ছখরি! েচ্ছলই দস একখাো চাদি মুরড় রদচ্ছয় শুচ্ছয় পড়ল এোং রেেয়োেুও তাি 

দৃষ্টাচ্ছন্তি অেুকিণ কিচ্ছলে! 
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 দেবেন্দ্রকুোর রায়  ।   অসম্ভবের দেবে  

 60 

www.bengaliebook.com 
 

 

কমুাি ও কমল একোি পিস্পচ্ছিি মুখ চাওয়াচাওরয় কিচ্ছল, তািপি দয-যাি জায়োয় 

রেচ্ছয় শুচ্ছয় পড়ল। 

  

রঠক দসই সমচ্ছয়ই সকলকাি কাচ্ছে এক অদু্ভত স্বি দজচ্ছে উঠলঃ 

  

দঘাাঁ-ঘট ঘট, দঘাাঁ-ঘট ঘট, দঘাাঁ- ঘট ঘট!  

চচ্ছলা দি চচ্ছলা, চটপট চচ্ছলা, রদ চম্পট! 

  

 সকচ্ছলই সচমচ্ছক ধড়মড় কচ্ছি আোি উচ্ছঠ েসল! েতকলে েভ ি িাচ্ছত্র েদ ি েচ্ছক্ষ এই 

অমােুরষক কণ্ঠস্বিই দশাো রেচ্ছয়রিল! 

  

সকচ্ছলই দোচ্ছটি ধাচ্ছি ঝুাঁচ্ছক পচ্ছড় মুখ োড়াচ্ছল! রকন্তু ঘুটঘুচ্ছট অন্ধকাি িাত, রকিুই দদখা 

দেল ো এোং রকিুই দদখোি উপায় দেই! 

  

রেেয়োেু েলচ্ছলে, রেমল, আমিা মেল গ্রচ্ছহও রেচ্ছয়রি, রকন্তু দসখাচ্ছেও এমে আশ্চযয 

কণ্ঠস্বি শুরেরে! 

  

রেমল টচ্ছচযি কল রটচ্ছপ আচ্ছলা দ্বলচ্ছল েলচ্ছল, েদ ি জল এক জায়োয় খুে দতালপাড় 

হচ্ছে,–দযে দকউ ওখাচ্ছে রেিাট দদহ রেচ্ছয় সচ্ছে ডুে রদচ্ছয়চ্ছি। রকন্তু আি রকিুই দদখা যায় 

ো! 

  

এমেসমচ্ছয় খারেক তফাচ্ছত ওপি দথচ্ছক আোি অেে একটা কণ্ঠস্বি দশাো দেলঃ 

  

রকরচিরমরচি রকরচিরমরচি কচমচ মচ কচমচমচ। 

েুচ্ছকি কাচ্ছি কিচ্ছি দকমে খচমচ খচ খচ- মচখচ।  

মােুষ-ভূচ্ছত কালচ্ছক পাচ্ছে, 

কলকাতা রক শালচ্ছক যাচ্ছে, 

কাটচ্ছে মেজ চারলচ্ছয় িুরি কচুকাটা কচকচকচ। 
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 টচ্ছচযি আচ্ছলা শূচ্ছেেি অন্ধকাি যুাঁচ্ছড় খুাঁচ্ছজ দপচ্ছল খারল শূেেতাই!  

  

কমল উচ্ছেরজত কচ্ছণ্ঠ েলচ্ছল, রোংশ শতাে চ্ছতও তাহচ্ছল তদেোণ  হয়? 

  

কমুাি একরদচ্ছক অেরুল রেচ্ছদযশ কচ্ছি েলচ্ছল, রকন্তু এ তদেোণ ি জ্মত দোধহয় ওই 

োিগুচ্ছলাি দভতি দথচ্ছকই! 

  

সকচ্ছল দদখচ্ছল, েদ ি জচ্ছলি ওপচ্ছি ঘে শাখাপেে রেচ্ছয় একটা মেেড় োি ঝুাঁচ্ছক। 

পচ্ছড়চ্ছি এোং তািই ডালপাতাগুচ্ছলা সশচ্ছে দুচ্ছল-দুচ্ছল উঠচ্ছি–দযে তাি দভতচ্ছি দকােও 

জ ে লুরকচ্ছয় এরদচ্ছক-ওরদচ্ছক আোচ্ছোো কিচ্ছি। 

  

িামহরি েন্দুক রেচ্ছয় েলচ্ছল, দখাকাোেু, আন্দাচ্ছজ-আন্দাচ্ছজ একটা গুরল িুড়ে োরক? 

  

রেমল েলচ্ছল, ো িামহরি, দকউ দতা এখেও আমাচ্ছদি সচ্ছে দকােও শ্রু তা কচ্ছিরে। 

আমিাই ো আচ্ছে থাকচ্ছত অে েেেহাি কিে দকে? 

  

এমে সমচ্ছয়ই ইরস্টমাচ্ছিি সাচযলাইট অন্ধকাচ্ছিি ওপি রদচ্ছয় েেে হচ্ছয় িুচ্ছটািুরট কিচ্ছত 

লােল, সচ্ছে-সচ্ছে েদ ি জচ্ছলি দতালপাড় শে এোং োচ্ছিি ডালপালাি মড়মড়ারে 

এচ্ছকোচ্ছি দথচ্ছম দেল! 

  

কমুাি েলচ্ছল, এখাচ্ছে দযসে করে করেতা দশাোয়, তািা স্বশি চ্ছি দদখা রদচ্ছত িারজ েয় 

দদখরি! 

  

রেেয়োেু েলচ্ছলে, রকন্তু দক ওিা? আমাচ্ছদি ভয় দদখাচ্ছে, ো সােধাে কচ্ছি রদচ্ছে? 

  

ইরস্টমাি দথচ্ছক দচাঁরচচ্ছয় ইেচ্ছস্পকটি েলচ্ছলে, এসে ক  কাণ্ড মশাই!  

  

রেমল েলচ্ছল, যা শুেচ্ছিে আি দদখচ্ছিে, তা রক োাঁজাচ্ছখাচ্ছিি কল্পো েচ্ছল মচ্ছে হচ্ছে? 
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রকন্তু দকউ দোধহয় ভয় দদখাোি জচ্ছেে আমাচ্ছদি ঠা্ট া কিচ্ছি। এটা দতা আি সতেযুে 

েয় দয, জল আি োি কথা কইচ্ছে! 

  

রকন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ঠা্ট া কিচ্ছি দক? 

  

রেশ্চয় দসই েুচ্ছড়া যাদুকিটা! আরম কালই ধিণ চ্ছক দগ্রপ্তাি কিে!  

  

রক অপিাচ্ছধ? দস দতা এখেও আমাচ্ছদি দকােও অরেষ্ট কচ্ছিরে! 

  

 সিকারি দলাকচ্ছদি ভয় দদখাচ্ছোি মজাটা তাচ্ছক দটি পাইচ্ছয় দদে। 

  

দ্ব চ্ছপি দভতি দথচ্ছক হা-হা-হা-হা কচ্ছি দক ভ ষণ অ্ট হারস দহচ্ছস উঠল! এ দসই হারস,–

দয হারস সোই আজই ধিণ ি কচ্ছণ্ঠ শুচ্ছে এচ্ছসচ্ছি, রকন্তু এখে তাি দচচ্ছয় দঢি-চ্ছেরশ ত ব্র 

ও ভ রতপ্রদ! 

  

ইেচ্ছস্পকটি খাপ্পা হচ্ছয় েলচ্ছলে, দসপাই, দসপাই! সোই েন্দুক োও! দোট ভাসাও! 

আজই আরম েুচ্ছড়াচ্ছক দগ্রপ্তাি কিে! 

  

রেমল তাড়াতারড় েচ্ছল উঠল, ো, ো, আজ আি দোলমাচ্ছল কাজ দেই! আজ খারল দদখুে, 

দকাথাকাি জল দকাথায় দাাঁড়ায়! েইচ্ছল সে পণ্ড হচ্ছে! 

  

অ্ট হারস থামল ো, রকন্তু ধ চ্ছি-ধ চ্ছি দূচ্ছি চচ্ছল দযচ্ছত লােল। 

  

রেেয়োেু েলচ্ছলে, ধিণ  পােল েয়চ্ছতা? 

  

অচ্ছেক দূি দথচ্ছক যথাক্রচ্ছম েদ ি জচ্ছল ও োচ্ছিি ওপচ্ছি উঠচ্ছি দসই আশ্চযয দঘাাঁ ঘটঘট 

ও রকরচিরমরচি শে। 

  

কমুাি েলচ্ছল, ওই হারস আি শে দুচ্ছটা যখে একসচ্ছে হচ্ছে, তখে দেশ দোঝা যাচ্ছে 

দয, এখাচ্ছে রতেচ্ছট আলাদা-আলাদা জ ে আচ্ছি! 
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রেেয়োেু েলচ্ছলে, তাহচ্ছল এই তৃত য় জ েরট দক? দ্ব চ্ছপ রেচ্ছয় আমিা দতা দকেল ধিণ  

আি তাি চাকি হরিদাচ্ছসি দদখা দপচ্ছয়রি! 

  

রেমল ভােচ্ছত-ভােচ্ছত েলচ্ছল, কমুাি, তুরম রঠক ধচ্ছিি! হা রেেয়োেু, এই তৃত য় জ েরট 

দক, এখে দসইচ্ছটই আমাচ্ছদি আরেোি কিচ্ছত হচ্ছে। 

  

ক্রচ্ছম সমে কণ্ঠস্বি দথচ্ছম দেল, রেজযেতা সজাে হচ্ছয় উঠল এোং িারত্রি অন্ধ েব্ধতাচ্ছক 

সাংে তময় কচ্ছি তুলচ্ছত লােল সােিসেচ্ছম উচ্ছ্বরসত েদ ি কলধ্বরে! দস অশ্রান্ত ধ্বরে 

দযে সুদূি অস চ্ছমি িৃরতচ্ছক কাচ্ছেি কাচ্ছি দডচ্ছক আচ্ছে! দস ধ্বরে দযে রেকচ্ছটি যা-

রকিুচ্ছক সুদুি অস মতায় ভারসচ্ছয় রেচ্ছয় দযচ্ছত চায়! 

  

রেমল োঘাচ্ছক দোচ্ছটি োইচ্ছি দঠচ্ছল রদচ্ছয় েলচ্ছল, যা োঘা, োইচ্ছি যা! আমিা এখে 

একটু ঘুচ্ছমাে, তুই পাহািা দদয়। 

  

োঘা দযে রেমচ্ছলি কথা েুঝচ্ছত পািচ্ছল! দস দোচ্ছটি ধাচ্ছি রেচ্ছয় কাে খাড়া কচ্ছি েচ্ছস 

িইল!  

  

দোচ্ছটি তলায় েদ ি কিাঘাচ্ছতি শে শুেচ্ছত-শুেচ্ছত সোই এচ্ছক এচ্ছক ঘুরমচ্ছয় পড়ল! 

  

এমেক  দশষটা োঘাি দচাখও ঘুচ্ছম ঢুচ্ছল পড়ল! 

  

েভ ি রেশ রথে ি কাচ্ছলা শারড়ি আাঁচল সরিচ্ছয় দেরিচ্ছয় এল দযে রুগ্ন চাাঁচ্ছদি অতেন্ত 

হলচ্ছদ মুখ! তাচ্ছক এই রেজেতাি মচ্ছধে দদখচ্ছল ভয় হয়, রচতাি পাচ্ছশ খাচ্ছট-চ্ছশায়াচ্ছো 

মড়াি মুখ মচ্ছে পচ্ছড় যায়। 

  

আচরম্বচ্ছত োঘা ভয়ােক দজাচ্ছি দচাঁরচচ্ছয় উঠল এোং কমল দজচ্ছে ধড়মড় কচ্ছি উচ্ছঠ েসল! 

  

কমচ্ছলি মচ্ছে হল, দস দোচ্ছটি দভতচ্ছি আচ্ছি েচ্ছট, রকন্তু দোট দযে আি েদ েচ্ছভয দেই! 

ক  অদ্ভতু অেুভূরত! 
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হঠাৎ োঘা ভয় দপচ্ছয় দোচ্ছটি ওপি দথচ্ছক লাফ মািচ্ছল! অচ্ছেক উাঁচু দথচ্ছক জচ্ছল লারফচ্ছয় 

পড়চ্ছল দযিকম শে হয়, দসইিকম একটা শে হল! 

  

ইরতমচ্ছধে আি সকচ্ছলও দজচ্ছে উঠল! তাচ্ছদিও মচ্ছে হল, তািাও দযে কারুি মাথাি 

ওপচ্ছি ঝকাি দভতচ্ছি দমািচ্ছেি পাচ্ছলি মচ্ছতা েচ্ছস িচ্ছয়চ্ছি। 

  

রেমল তাড়াতারড় কামিাি োইচ্ছি মুখ োরড়চ্ছয় অস্পষ্ট চাাঁচ্ছদি আচ্ছলাচ্ছত রেরিত দচাচ্ছখ 

দদখচ্ছল, তািা দ্ব চ্ছপি োচ্ছিি সাচ্ছিি দচচ্ছয়ও আিও ওপচ্ছি উচ্ছঠচ্ছি এোং অচ্ছেক ে চ্ছচ 

আচ্ছলা আাঁধারিি মচ্ছধে রচকরচক কিচ্ছি েদ ি জল! 

  

একটা রেশ্বাস দফচ্ছল, করঠে হাসে কচ্ছি রেমল েলচ্ছল, দোধহয় দসই কুম্ভকণযই দোট শুে 

আমাচ্ছদি মাথায় কচ্ছি রেচ্ছয় যাচ্ছে! 

  

.  

  

দশম পরিচ্ছেদ । মােুষ-‘মেুচ্ছমন্ট’  

  

দসই রুগ্ন চাাঁচ্ছদি হলচ্ছদ মুখ! রমটরমচ্ছট আচ্ছলাচ্ছত পৃরথে ি রকিুই ভাচ্ছলা কচ্ছি েজচ্ছি পচ্ছড় 

ো! রেমল দোচ্ছটি তলায় উাঁরকঝুাঁরক দমচ্ছি দদখোি দচষ্টা কিচ্ছল রকন্তু রকিুই দদখচ্ছত দপচ্ছল 

ো। দোচ্ছটি তলায় িচ্ছয়চ্ছি দকেলই অন্ধকাি করষ্টপাথচ্ছিি মচ্ছতা কাচ্ছলা আি রেচ্ছিট! 

  

দোচ্ছটি দভতচ্ছি আি সোই তখে রেেযাক ও রেিচ্ছয় হতভম্ব হচ্ছয় েচ্ছস আচ্ছি, দোধহয় 

তাচ্ছদি মাথাি দভতচ্ছি তখেও রেমচ্ছলি দসই অসম্ভে কথাগুচ্ছলাই োিাংোি দঘািাচ্ছফিা 

কিচ্ছি দসই কমু্ভকণযই দোটশুে আমাচ্ছদি মাথায় েচ্ছয় রেচ্ছয় যাচ্ছে! 

  

দোচ্ছটি ে চ্ছচি রদকটা দদখোি েেথয দচষ্টা দিচ্ছড় রদচ্ছয় রেমল আোি েলচ্ছল, ো, আি 

দকােও সচ্ছন্দহ দেই! কমু্ভকণযই আজ ঝকামচু্ছট হচ্ছয়চ্ছি। তাি আাঁকা হচ্ছয়চ্ছি এই দোট, 

আি দোচ্ছটি মচ্ছধে আরি আমিা! 
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রেেয়োেুি মুচ্ছখ অস্ফুট স্বচ্ছি দশাো দেল, অসম্ভে! 

  

রেমল শুকচ্ছো হারস দহচ্ছস েলচ্ছল, হোাঁ, অসম্ভেই েচ্ছট! রকন্তু অসম্ভচ্ছেি দদচ্ছশ অসম্ভেও 

সম্ভে হয়। জচ্ছল সাাঁতাি কাটা যাি একমাত্র কতযেে, দসই দোট পারখও েয়, এচ্ছিাচ্ছপ্লেও 

েয় দয শুেে রদচ্ছয় উচ্ছড় যাচ্ছে! রেেয়োেু, দচচ্ছয় দদখুেেদ ি জল এখে কত দূচ্ছি! 

  

সকচ্ছল অোক রেিচ্ছয় দচচ্ছয় দদখচ্ছল, েদ ি জচ্ছল আচ্ছলাি রঝরকরমরক েহ দূচ্ছি সচ্ছি 

রেচ্ছয়চ্ছি এোং ক্রচ্ছম আিও দূচ্ছি সচ্ছি যাচ্ছে! জলতিচ্ছেি কলকচ্ছোলও আি দশাো যায় 

ো! 

  

রেমল েলচ্ছল, আমাচ্ছদি মাথায় রেচ্ছয় কালাপাহাড় এখে জরমি ওপি রদচ্ছয় হাাঁটচ্ছি! 

  

রেেয়োেু উৎকরণ্ঠত স্বচ্ছি েলচ্ছলে, দকাথায় যাচ্ছে দস? 

  

এি উেি দসইই জাচ্ছে। কলকাতায় আাঁকায় চচ্ছড় িামপারখিা আচ্ছস আমাচ্ছদি জচ্ছেে। 

এখাচ্ছে আাঁকায় চচ্ছড় আমিা যারে হয়চ্ছতা ধিণ ি োসায়! 

  

এতক্ষচ্ছণ িামহরিি হাঁস হল। দস হাউমাউ কচ্ছি েচ্ছল উঠল, ও দখাকাোেু! ওই ধিণ  রক 

রপশাচ? আমাচ্ছদি দকচ্ছট খাো খাচ্ছে োরক? 

  

কমুাি েচ্ছল উঠল, েন্দুক োও রেমল! দোচ্ছটি তলাি রদচ্ছক গুরল-েৃরষ্ট কচ্ছিা! 

  

দোচ্ছটি তলায় দক আচ্ছি, ভেোেই জাচ্ছেে। রকন্তু দয-জ েই থাকুক, দস দয কুমাচ্ছিি কথা 

শুেচ্ছত দপচ্ছল ও েুঝচ্ছত পািচ্ছল, তৎক্ষণাৎ তাি প্রমাণ পাওয়া দেল। কািণ কমুাচ্ছিি মুচ্ছখি 

কথা দশষ হচ্ছত-ো-হচ্ছতই দোটখাো ধচ্ছি দক এমে ঘেঘে রেষম ঝাাঁকরুে রদচ্ছত লােল দয 

সকচ্ছলই তাি দভতচ্ছি চারিরদচ্ছক রিটচ্ছক পড়ল! দস ভয়ােক ঝাাঁকরুে আি থাচ্ছম ো– 

সকচ্ছলিই অেস্থা হল কচু্ছলাি মচ্ছধে ফুটকড়াইচ্ছয়ি মচ্ছতা, েতি গুাঁচ্ছড়া হচ্ছয় যাওয়াি 

দজাোড় আি রক! আাঁকরুে যখে থামল, দোচ্ছটি দভতচ্ছি সোই তখে জ্ঞাে হারিচ্ছয় 

দফচ্ছলচ্ছি! 

http://www.bengaliebook.com/
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এচ্ছক-এচ্ছক যখে তাচ্ছদি আোি জ্ঞাে হল, তখে িাত রক রদে প্রথচ্ছম তা দোঝা দেল ো! 

চারিরদচ্ছক ো-আচ্ছলা ো-অন্ধকাি, সন্ধোি মুচ্ছখই পৃরথে চ্ছক দদখচ্ছত হয় এইিকম 

আেিায়া মায়া-মাখা িহসেময়! 

  

সামচ্ছেই দদখা যাচ্ছে একটা দিজাি মচ্ছতা, রেমচ্ছলি দচাখ দসই ফাাঁকা জায়োটুকু রদচ্ছয় 

োইচ্ছি দেরিচ্ছয় দেল রকন্তু দসখাচ্ছেও আচ্ছলা খুে স্পষ্ট েয়। 

  

রেমল ওঠোি দচষ্টা কিচ্ছল, পািচ্ছল ো! তাি সেযাে দরড় রদচ্ছয় োাঁধা। 

  

কমুাি েলচ্ছল, েন্ধু, আমিা েরন্দ। 

  

রেমল েলচ্ছল, হাঁ। রকন্তু কাি েরন্দধিণ ি ো কুম্ভকচ্ছণযি। 

  

রেেয়োেু েলচ্ছলে, দোধহয় ধিণ ি। রেমল, ভাচ্ছলা কচ্ছি তাকাচ্ছলই েুঝচ্ছত পািচ্ছে, 

আমিা একটা অন্ধকাি ঘচ্ছি েরন্দ হচ্ছয় আরি। এি দিজাটা সাধািণ মােুষ দঢাকোিই 

উপচ্ছযাে , এি দভতি রদচ্ছয় দতামাচ্ছদি ওই কমু্ভকণয রকিুচ্ছতই দদহ েলাচ্ছত পািচ্ছে ো। 

সুতিাাং দয আমাচ্ছদি এ ঘচ্ছি এচ্ছে দিচ্ছখচ্ছি তাি দদহ দতামাি- আমাি দচচ্ছয় েড় হচ্ছত পাচ্ছি 

ো। 

  

রেমল েলচ্ছল, রকন্তু আমিা দকাথায় আরি? োরহি দথচ্ছক োিপালাি আওয়াজ আসচ্ছি– 

একটা কাকও কা-কা কিচ্ছি! মচ্ছে হচ্ছে এখে রদচ্ছেিচ্ছেলা! রকন্তু আচ্ছলা এত কম দকে? 

  

কমল েলচ্ছল, োইচ্ছি দযটুক ু দদখা যাচ্ছে দসখাচ্ছে আচ্ছলা আসচ্ছি দযে ওপি দথচ্ছকই, 

আমিা দোধহয় দকােও উঠােওয়ালা োরড়ি একতলাি ঘচ্ছি েরন্দ হচ্ছয় আরি। 

  

রেমল েলচ্ছল, রকন্তু দ্ব চ্ছপ এমে দকােও উাঁচু োরড় থাকচ্ছল কালচ্ছকই আমাচ্ছদি েজচ্ছি 

পড়ত। রেেয়োেু, আমিা দোধহয় জরমি ে চ্ছচ দকাে পাতালপুরিচ্ছত েরন্দ হচ্ছয়রি। 
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হঠাৎ িামহরি আতযস্বচ্ছি েচ্ছল উঠল ওই! আোি দসই শেভূত! 

  

সকচ্ছল কাে দপচ্ছত শুেচ্ছল, োইচ্ছি আোি দকাথায় দসই পরিরচত রকরচিরমরচি রকরচিরমরচি 

শে হচ্ছে-সচ্ছে-সচ্ছে ডাল-পাতা েচ্ছড় ওঠািও শে, দক দযে োচ্ছিি এ-ডাল দথচ্ছক ও 

ডাচ্ছল লাফালারফ কিচ্ছি। 

  

তািপচ্ছিই দসই অদ্ভুত কণ্ঠস্বচ্ছি দশাো দেল–  

  

দেইচ্ছকা দহথায় িম্ভা-টম্ভা–  

আচ্ছি অষ্টিম্ভা, 

 লম্বা লম্বা লম্ফ দমচ্ছি 

জলরদ দদ দি লম্বা। 

হমচ্ছড়ামুচ্ছখা ধুমচ্ছড়া রেড়াল, 

আকাশমুচ্ছখা তশতে। 

মুখ োরড়চ্ছয় কুো ধচ্ছি। 

েচ্ছটি ডাচ্ছলি পক্ষ , 

পালাও ভায়া! দকমে কচ্ছি 

সইচ্ছে এ-সে ঝরক্ক! 

  

রেমল অরভভতূ স্বচ্ছি েলচ্ছল, দসই কণ্ঠস্বি! আোি আমাচ্ছদি সােধাে কচ্ছি রদচ্ছে! 

  

কমুাি েলচ্ছল, অরতকায় রেড়াল, কুকিু, তদতেসকলকাি কথাই ও েলচ্ছি! দক ও রেমল, 

অমে কচ্ছি লরুকচ্ছয় আমাচ্ছদি সচ্ছে-সচ্ছে থাচ্ছক দকে, রেপচ্ছদি আচ্ছেই সােধাে কচ্ছি দদয় 

দকে, আি করেতাচ্ছতই ো কথা কয় দকে? 

  

রেমল েলচ্ছল, আি একটা কণ্ঠস্বিও আমিা শুচ্ছেরি েদ ি জচ্ছল দসই ভ ষণ অমােুরষক 

কণ্ঠস্বি! এখাচ্ছে জল দেই েচ্ছলই দোধহয় দস েলাি আওয়াজটা আি দশাো যাচ্ছে ো! 
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রেেয়োেু েলচ্ছলে, চুপ-চুপ, ওই দশাচ্ছো! 

  

আোি শে হচ্ছত লােল–রকরচিরমরচি! আোি োচ্ছিি ডাচ্ছল-ডাচ্ছল লাফালারফি শে! 

রকরচিরমরচি শে আিও কাচ্ছি এরেচ্ছয় এল। তািপি দশাো দেল, অতেন্ত দুঃচ্ছখ যাতোয় 

দযে দভচ্ছ  পচ্ছড় কাাঁদচ্ছত কাাঁদচ্ছত দক েলচ্ছি–  

  

অচ্ছেক রদচ্ছেি রূপকথা ভাই, 

েহকাচ্ছলি েল্প, 

রিলাম দযে মারটি মােষু, 

সুখ রিল ো অল্প। 

 িা া-িা া দখাকা-খুরক। 

দখলত আমাি েচ্ছক্ষ, 

টুকটুচ্ছক দমাি েউরট সদাই 

হাসত মুচ্ছখ-চচ্ছক্ষ। 

আজ অদৃষ্ট শি কচ্ছি। 

আমায় যখে োাঁধচ্ছি–  

হায়চ্ছি তািা দকাথায় েচ্ছস। 

আমাি তচ্ছিই কাাঁদচ্ছি। 

  

হঠাৎ একটা েতুে কচ্ছণ্ঠ উচ্চস্বচ্ছি দশাো দেল, হা, হা, হা, হা! রক দহ করে, এখেও করেতা 

দভাচ্ছলরে! হা-হা-হা-হা! এ ধিণ ি হারস! 

  

করেতা আি দশাো দেল ো! খারল োচ্ছিি ডাল-পাতাি শে হল! তািপচ্ছিই আি এক 

শে! দক দযে রসাঁরড় রদচ্ছয় ে চ্ছচ োমচ্ছি! রেমল ও কুমাি পিস্পচ্ছিি মুচ্ছখি পাচ্ছে তারকচ্ছয় 

দদখচ্ছল। দিজাি কািটা অন্ধকাি কচ্ছি একটা মূরতয এচ্ছস দাাঁড়াল ধিণ । 

  

খারেকক্ষণ দসইখাচ্ছে চুপ কচ্ছি দাাঁরড়চ্ছয় দথচ্ছক ধিণ  ঘচ্ছিি দভতচ্ছি প্রচ্ছেশ কিচ্ছল। তািপি 

সহাচ্ছসে েলচ্ছল, এই দয েন্ধুেণ! ধিণ ি দশ্রষ্ঠ শযো ভূরমশযোয় শুচ্ছয় আি, আশা করি 
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রেচ্ছশষ দকােও কষ্ট হচ্ছে ো? দকউ দকােও জোে রদচ্ছল ো। ধিণ  দতমরে হাসচ্ছত হাসচ্ছত 

েলচ্ছল, হারতি মচ্ছতা েড় ডালকুো দদখচ্ছত দচচ্ছয়রিচ্ছল, শ ঘ্রই তাচ্ছক দদখচ্ছত পাচ্ছে। আি 

োচ্ছঘি মচ্ছতা েড় রেড়ালচ্ছক দতা দতামিা রেষু্ঠি ভাচ্ছে হতো কচ্ছিি! আি তালোচ্ছিি মতে 

উাঁচু মােুষচ্ছক কাল অন্ধকাচ্ছি দতামিা ভাচ্ছলা কচ্ছি দদখচ্ছত পাওরে েয়? 

  

রেমল েলচ্ছল, দক দস? 

  

ধিণ  েলচ্ছল, দদখরি এখেও দতামাি দকৌতূহল দূি হয়রে! দস দক জাচ্ছো, আমাি চাকি 

হরিদাসচ্ছক কাল দদচ্ছখি দতা? দস তাি দিাট ভাই িামদাস–দতামিা যাি োম দিচ্ছখি 

কমু্ভকণয! 

  

রেমল সরেিচ্ছয় দথচ্ছম-চ্ছথচ্ছম েলচ্ছল, হরিদাচ্ছসি দিাট ভাই িামদাস! 

  

হোাঁ, হোাঁ, কমু্ভকণয েয়, আি দকউ েয়, হরিদাচ্ছসি দিাট ভাই িামদাস! ভােি, দকমে কচ্ছি 

িামদাস এত েড় হল? হা, হা, হা, হা! তািপি হঠাৎ হারস থারমচ্ছয় অতেন্ত কচ্ছঠাি ও 

েম্ভ ি স্বচ্ছি ধিণ  েলচ্ছল, দকে দতামিা আমাচ্ছক ্বলালাতে কিোি জচ্ছেে এখাচ্ছে এচ্ছসি? 

মূখয মােুষচ্ছদি মুখ েন্ধ িাখোি জচ্ছেে আরম এত দূচ্ছি পৃরথে ি একপ্রাচ্ছন্ত এচ্ছস অজ্ঞাতোস 

কিরি, রকন্তু এখাচ্ছেও দতামাচ্ছদি মুখতা আি অেোয় দকৌতূহল দথচ্ছক মুরি দেই? যত-

সে তুে জ ে, কতটুকু শরি দতামাচ্ছদি? এচ্ছসি আমাি সাধোয় োধা রদচ্ছত? জাচ্ছো, 

আরম একটা আ ুল োড়চ্ছল দতামিা এখরে ধুচ্ছলায় রমরশচ্ছয় যাচ্ছে?ধিণ  ্বললন্ত চচ্ছক্ষ 

ঘিময় ঘুচ্ছি দেড়াচ্ছত লােল অরতশয় উচ্ছেরজত ভাচ্ছে! 

  

রেেয়োেু শান্ত কচ্ছণ্ঠ েলচ্ছলে, ধিণ োেু, আমাচ্ছদি আপোি শ্রু  েচ্ছলই ো ধচ্ছি রেচ্ছেে। 

দকে? আমিা দতা আপোি সচ্ছে শ্রু তা কিোি জচ্ছেে এখাচ্ছে আরসরে, আমিা এচ্ছসরি 

শুধু এখােকাি অদু্ভত ঘটোগুচ্ছলা স্বচচ্ছক্ষ দদখোি জচ্ছেে! 

  

ধিণ  আিও দেরশ ক্রুে হচ্ছয় আিও দেরশ দচাঁরচচ্ছয় েলচ্ছল, দদখোি জচ্ছেে, ো মিোি 

জচ্ছেে? দতামিা আমাি রেড়ালচ্ছক হতো কচ্ছিি, দতামাচ্ছদি আরম ক্ষমা কিে ো! 
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রেমল েলচ্ছল, আপোি রেড়ালচ্ছক দমচ্ছিরি একলা আরম! আমাি অপিাচ্ছধ ওাঁিা দকে। 

শারে পাচ্ছেে? ওাঁচ্ছদি দিচ্ছড় রদে! 

  

দিচ্ছড় দদে? হা-হা-হা-হা! দিচ্ছড় দদেই েচ্ছট! ওচ্ছদি দিচ্ছড় রদ, আি ওিা দদচ্ছশ রেচ্ছয় সািা 

পৃরথে ি দলাকচ্ছক রেচ্ছয় আোি এখাচ্ছে রফচ্ছি আসুক! সোই আমাি গুপ্তকথা জােুক। 

জাচ্ছো োপু, দয আমাি গুপ্তকথা দজচ্ছেচ্ছি তাি আি মুরি দেই! 

  

আপোি রক গুপ্তকথা আমিা জােচ্ছত দপচ্ছিরি? 

  

রকি-ুরকিু জােচ্ছত দপচ্ছিি েইক ! আসল কথা এখেও জােচ্ছত পাচ্ছিারে েচ্ছট, তচ্ছে 

দতামাচ্ছদি কাচ্ছি তা েলচ্ছত এখে আমাি আি আপরেও দেই! দতামিা দতা আি দদচ্ছশ 

রফচ্ছি যাচ্ছে ো! 

  

ঘচ্ছিি দকাচ্ছণ একটা টুল রিল ধিণ  তাি ওপচ্ছি রেচ্ছয় েসল। তািপি েলচ্ছত লােল, এই 

রেজযচ্ছে একলা েচ্ছস আরম সাধো করি। রক সাধো করি জাচ্ছো! পুিাতে পৃরথে চ্ছক েতুে 

রূপ, েতুে শরি দদওয়াি সাধো! মােুষ েড় দিা্ট , েড় দুেযল জ ে। তাি মরেে অেে সে 

জ চ্ছেি দচচ্ছয় দশ্রষ্ঠ, রকন্তু দদহ রহসাচ্ছে তাি দচচ্ছয় েৃহৎ আি েলোে প্রাণ  আচ্ছি অচ্ছেক। 

কাচ্ছজই মােুষচ্ছক রক কচ্ছি আিও েড় ও শরিমাে কচ্ছি দতালা যায় প্রথচ্ছম দসইচ্ছটই হল 

আমাি ধোে ধািণা। দকমে কচ্ছি দস ধোে-ধািণা সফল হল, দতামাচ্ছদি কাচ্ছি দস-কথা 

খুাঁরটচ্ছয়-খুাঁরটচ্ছয় েচ্ছল লাভ দেই। কািণ সাধািণ মােুচ্ছষি দোেি-ভিা মাথায় তা ঢুকচ্ছে 

ো। তচ্ছে সামােে দু-একটা ইরেত রদরে দশাচ্ছো। Glands ো গ্ররিচ্ছদি োম শুচ্ছেি দতা? 

এই গ্ররিচ্ছদি িচ্ছসই মােুচ্ছষি দদহ রটচ্ছক থাচ্ছক। গুরট-পাাঁচ্ছচক গ্ররি দদচ্ছহি দভতচ্ছি িস-

সঞ্চাি কচ্ছি; আি তাচ্ছদি মচ্ছধে প্রধাে রতেরট গ্ররিি োম হচ্ছে Thyroid, Adrenal ও 

Pituitary। প্রথমরটি অেস্থাে মােুচ্ছষি কচ্ছণ্ঠ, রদ্বত য়রটি মূত্রাশচ্ছয় আি তৃত য়রটি মরেচ্ছে। 

এইসে গ্ররিি দহি-চ্ছফচ্ছি মােুচ্ছষি দদচ্ছহি অদল-েদল হয়। ধচ্ছিা Thyroid গ্ররিি কথা। 

দয-রশশুি দদচ্ছহ এই গ্ররি রেকতৃ অেস্থায় থাচ্ছক–  
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রেেয়োেু ধিণ ি মচু্ছখি কথা দকচ্ছড় রেচ্ছয় েলচ্ছলে, তাি মরেে আি কঙ্কাচ্ছলি োড় েন্ধ 

হচ্ছয় যায়। রত্রশ েিি েয়চ্ছসও তাি দদহ আি েুরে হয় দখাকািই মতে। আরম এ সে জারে 

ধিণ োেু! আোি Pituitary গ্ররি অরতরিি িস ঢালচ্ছল মােুচ্ছষি দদচ্ছহি োড়ও অরতরিি 

িকম হচ্ছয় ওচ্ছঠ–দকউ হয় আশ্চযয িকম দমাটা; আোি দকউ ো হয় আট-দশ ফুট লম্বা! 

গ্ররি রেচ্ছয় রমিারমরি দলকচাি ো রদচ্ছয় আপরে কাচ্ছজি কথা েলুে,–যতটা ভােচ্ছিে আমিা 

ততটা মূখয েই! 

  

ধিণ  একটু থতমত দখচ্ছয় অল্পক্ষণ রেেয়োেুি মুচ্ছখি রদচ্ছক তারকচ্ছয় িইল। তািপি 

েলচ্ছল, তাহচ্ছল দতামাচ্ছদি ঘচ্ছট একটু-আধটু েুরে আচ্ছি দদখরি! তচ্ছে আমাি পি ক্ষাি 

আসল পেরতটা দতামাচ্ছদি কাচ্ছি আি খুচ্ছল েলা হচ্ছে ো। যরদও ওই দদহ রেচ্ছয় দতামিা 

আি এ ঘচ্ছিি োইচ্ছি দযচ্ছত পািচ্ছে ো, তেু সােধাচ্ছেি মাি দেই! 

  

কমুাি েলচ্ছল, দদহ রেচ্ছয় োইচ্ছি দেরুচ্ছত পািে ো! তাি মাচ্ছে? 

  

ধিণ  দহচ্ছস উচ্ছঠ েলচ্ছল, মাচ্ছে? মাচ্ছে রেশ্চয়ই একটা আচ্ছি! হোাঁ, শ ঘ্রই দতামাচ্ছদি 

দচতো থাকচ্ছে েচ্ছট, রকন্তু দতামাচ্ছদি দদহগুচ্ছলা পঞ্চভূচ্ছত রমরশচ্ছয় যাচ্ছে! 

  

সকচ্ছল মহা রেিচ্ছয় এই ধাাঁধাি কথা ভােচ্ছত লােল! দচতো থাকচ্ছে, রকন্তু দদহ থাকচ্ছে 

ো? আশ্চযয! ভয়ােকও েচ্ছট! 

  

ধিণ  েলচ্ছল, তািপি দশাচ্ছো। আমাি পি ক্ষা-পেরতি কথা আি েলে ো েচ্ছট, রকন্তু 

পি ক্ষাি ফচ্ছলি কথা দতামাচ্ছদি কাচ্ছি েলচ্ছত ক্ষরত দেই। আরম এমে সে রেচ্ছশষ ঔষধ 

ো খাোি আরেোি কচ্ছিরি, দ্রেেগুচ্ছণ যা গ্ররিচ্ছদি িস উৎপাদচ্ছেি ক্ষমতা 

কল্পোত তরূচ্ছপ োরড়চ্ছয় দতাচ্ছল। ওই আরেোচ্ছিি দদৌলচ্ছত আরম এখে মােে-দােে সৃরষ্ট 

কিচ্ছত পারি! 

  

রেমল েলচ্ছল, দযমে হরিদাচ্ছসি ভাই িামদাস? 
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হোাঁ। িামদাস জ্মতাোি পি দথচ্ছকই মােুষ হচ্ছয়চ্ছি আমাি আরেেৃত খাোি দখচ্ছয়। দস। 

যখে রতেমাচ্ছসি রশশু, তখরে তাি দদহ লম্বায় হচ্ছয় উচ্ছঠরিল রতে ফুট! তাি অরত োড় 

দদচ্ছখ পাড়াি দলাক এমে দকৌতূহল  হচ্ছয় উঠল দয, আমাচ্ছক এই রেজযে দ্ব চ্ছপ পারলচ্ছয় 

আসচ্ছত হল! দকেল িামদাস েয়, একটা রেড়াল ও একটা ককুিুচ্ছকও আরম আমাি খাোি 

খাইচ্ছয় োঘ আি হারতি মচ্ছতা েড় কচ্ছি তুচ্ছলরি। এচ্ছত অোক হওয়াি রকিুই দেই। আরদম 

যুচ্ছেি হারত, োঘ, রসাংহ আি ষাাঁড়িা এখেকাি দচচ্ছয় দঢি েড ়হত দকে? দকাচ্ছমাচ্ছডাি 

দোসাপিা এখেও েড়-েড় করুমচ্ছিিও দচচ্ছয় মে হয় দকে? দকেল ওই গ্ররিি অরতরিি 

িচ্ছসি মরহমায়! এরদচ্ছক আমাি পি ক্ষা দশষ হচ্ছয় দেচ্ছি। আরম এখে সুরদচ্ছেি অচ্ছপক্ষায় 

েচ্ছস আরি। 

  

রেেয়োেু রজজ্ঞাসা কিচ্ছলে, রকচ্ছসি সুরদে? 

  

ধিণ  রেকট উোচ্ছস রচৎকাি কচ্ছি েলচ্ছল, আরম এই কু্ষদ্র দুেযল মােুচ্ছষি পৃরথে  জয় 

কিে! আি েিি-োচ্ছিা পচ্ছি আমাি দােে-োরহে  রেচ্ছয় দতামাচ্ছদি মচ্ছতা জোন্ত পুতুচ্ছলি 

দখলাঘি আক্রমণ কিে, ধ চ্ছি-ধ চ্ছি একাচ্ছলি সমে মােুষ-জারতচ্ছক লুপ্ত কচ্ছি রদচ্ছয় 

দুরেয়াি সেযশরিমাে সম্রাট হচ্ছয় েতুে এক মহামােচ্ছেি পৃরথে  েচ্ছড় তুলে! দস পৃরথে ি 

প্রচ্ছতেক মােুষ হচ্ছে প্রায় কলকাতাি মেুচ্ছমচ্ছন্টি মতে উাঁচু, আি প্রচ্ছতেক োরড় হচ্ছে 

রমশচ্ছিি রপিারমচ্ছডি মতে উাঁচু, আি দসখােকাি েড়-েড় অ্ট ারলকা উাঁচু হচ্ছে দারজযরলাং 

পাহাচ্ছড়ি সমাে! আমাি ততরি মােুষিা রতে-চািোি পা দফচ্ছল দহাঁচ্ছটই েো আি পদ্মা 

েদ  পাি হচ্ছয় যাচ্ছে। আমাি িামদাস দতা এখেও োলক, মাথায় দস আিও কত উাঁচু হচ্ছে 

আরমই তা জারে ো! 

  

রেেয়োেু েলচ্ছলে, পৃরথে ি মােুষ যত দিাট আি দুেযলই দহাক, আপোি ওই িামদাচ্ছসি 

মতে একরটমাত্র দােেচ্ছক েধ কিোি শরি তাচ্ছদি আচ্ছি! 

  

একরটমাত্র দােে? দমাচ্ছটই েয়, দমাচ্ছটই েয়! আি এক দ্ব চ্ছপ আরম আমাি রশশু দােেচ্ছদি 

লরুকচ্ছয় পালে কিরি! দসই দ্ব প দথচ্ছক এখাচ্ছে আসোি সমচ্ছয়ই দতা আমাি রেড়াল-
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োোচ্ছক হতভাো মারঝ-মাোিা জচ্ছল দফচ্ছল রদচ্ছয়রিল! োজারে দস োোটা আিও কত 

েড় হচ্ছত পািত। তাচ্ছকই দতামিা হতো কচ্ছিি, দতামাচ্ছদি ও-অপিাধ আরম রকিুচ্ছতই 

ক্ষমা কিে ো। 

  

রেমল একটুখারে চুপ কচ্ছি দথচ্ছক েলচ্ছল, দােে িহসে দতা েুঝলুম, রকন্তু িড়া কাচ্ছট 

কািা? 

  

প্রশ্ন শুচ্ছেই ধিণ  ও-চ্ছহা-চ্ছহা-হা-হা-হা কচ্ছি দহচ্ছস দযে েরড়চ্ছয় পড়ল! তািপি অচ্ছেক 

কচ্ছষ্ট হারস থারমচ্ছয় েলচ্ছল, িড়া কাচ্ছট কািা? িড়া কাচ্ছট কািা? এখেও তাচ্ছদি দদখচ্ছত 

পাওরে েুরঝ? তািা হচ্ছে োাংলাচ্ছদচ্ছশি মারসকপচ্ছত্রি দুজে করে! 

  

রেমল সরেিচ্ছয় েলচ্ছল, করে! 

  

হোাঁ। তািা এমরে যাচ্ছেতাই করেতা রলখত দয, োাংলা মারসকপত্রগুচ্ছলা অপাঠে হচ্ছয় 

উচ্ছঠরিল! কত সমাচ্ছলাচক তাচ্ছদি োলাোল রদচ্ছয়চ্ছি, রকন্তু তাচ্ছদি ভয়ঙ্কি করেতা দলখাি 

উৎসাহ একটুও কমাচ্ছত পাচ্ছিরে। োধে হচ্ছয় আরম তাচ্ছদি এখাচ্ছে এচ্ছে ধচ্ছি দিচ্ছখরি–

অেশে তাচ্ছদি দদহচ্ছক েয়, তাচ্ছদি মরেেচ্ছক! 

  

দস আোি ক ? 

  

দতামিা রক এখেকাি ইউচ্ছিাপ য় অে-রচরকৎসকচ্ছদি োহাদুরিি কথা দশাচ্ছোরে? োাঁদচ্ছিি 

দদচ্ছহি গ্ররি দকচ্ছট তািা মােুচ্ছষি দদচ্ছহি দভতচ্ছি েরসচ্ছয় রদচ্ছে। একজে মােুচ্ছষি হৃৎরপণ্ড 

খািাপ হচ্ছয় দেচ্ছল দকচ্ছট োদ রদচ্ছয়, তাি জায়োয় দকােও সদে মৃত মােুচ্ছষি হৃৎরপণ্ড 

তুচ্ছল েরসচ্ছয় রদচ্ছে। আরম রেচ্ছজও ডািারি পাশ কচ্ছিরি। তাই এসে রেষয় রেচ্ছয়ও পি ক্ষা 

করি। মােুচ্ছষি মরেে জন্তুি মাথায় চালাে কিচ্ছল রক েোপাি হয় দসটা দদখোি জচ্ছেে 

আমাি যচ্ছথষ্ট দকৌতূহল রিল। তাই একরদে ওই দুই োচ্ছিাড়োন্দা দুষ্ট করেচ্ছক ধচ্ছি এচ্ছে 

রক কিলুম জাচ্ছো? কিলুম দিাটখাচ্ছটা একটা অচ্ছোপচাি! একটা করুমি আি একটা 

হেুমাে ধিলমু, তািপি তাচ্ছদি জাচ্ছোয়ারি মরেে দকচ্ছট োদ রদচ্ছয় দুই করেি মরেে 
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দকচ্ছট রেচ্ছয় েরসচ্ছয় রদলমু! রকন্তু হতভাো করেি মরেে! করুমি আি হেুমাচ্ছেি দদচ্ছহ 

ঢুচ্ছকও করেতা িচো কিচ্ছত দভাচ্ছল ো! করুক তািা এই অিচ্ছণে দিাদে! রকন্তু োাংলা 

মারসচ্ছকি পাঠকিা আজ দোঁচ্ছচ রেচ্ছয়চ্ছি। (পশুি মাথায় মােুচ্ছষি মরেে চালাে কিোি 

এই অদ্ভুত কল্পোি জচ্ছেে আরম এক রেলারত দলখচ্ছকি কাচ্ছি ঋণ । ইরত-চ্ছলখক) 

  

এই ভ ষণ কথা যািা শুেচ্ছল তাচ্ছদি মচ্ছেি দভতিটা তখে দকমে কিরিল, তা জাচ্ছেে। 

দকেল অন্তযযাম ই! ধিণ  আোি অ্ট হাসে কচ্ছি েলচ্ছল, দতামিাও দেরশ ভয় দপও ো, 

দতামাচ্ছদিও আরম এচ্ছকোচ্ছি দমচ্ছি দফলে ো! দতামাচ্ছদি দদহগুচ্ছলা েষ্ট হচ্ছে েচ্ছট, রকন্তু 

দতামাচ্ছদি মরেে দোঁচ্ছচ থাকচ্ছে পশুচ্ছদি মাথাি দভতচ্ছি রেচ্ছয়। তচ্ছে দকাে পশুচ্ছক কাি 

মরেে দাে কিে, দসটা এখেও রস্থি কচ্ছি উঠচ্ছত পারিরে। আজ িাচ্ছত্রই একটা দকােও 

েেেস্থা কিচ্ছত পািে েচ্ছল দোধ হচ্ছে! হা-হা-হা-হা! 

  

কমুাি েজযে কচ্ছি েলচ্ছল, রপশাচ! দুিামীযা! মচ্ছে কিরিস আমাচ্ছদি হতো কচ্ছি তুই রেোি 

পারে? ইরস্টমাচ্ছি আমাচ্ছদি েন্ধুিা আচ্ছি তািা দতাচ্ছক ক্ষমা কিচ্ছে ো! 

  

রেমল শান্তভাচ্ছেই েলচ্ছল, ধিণ োেু, এখেও আমাচ্ছদি দিচ্ছড় রদে, েইচ্ছল আপোচ্ছক 

ফাাঁরসকাচ্ছঠ ঝুলচ্ছত হচ্ছে! 

  

অ্ট হারস হাসচ্ছত-হাসচ্ছত ধিণ  েলচ্ছল, দতামিা হাসাচ্ছল দদখরি! আমিা এখে দকাথায় 

আরি জাচ্ছো? পাতাচ্ছল! এই পাতাচ্ছল দঢাকোি পথ এমে েভ ি জেচ্ছল ঢাকা আচ্ছি, আজ 

সািারদে ধচ্ছি খুাঁজচ্ছলও ইরস্টমাচ্ছিি দলাচ্ছকিা দকােও সন্ধাে পাচ্ছে ো! আজ িাচ্ছত্রও যরদ 

ইরস্টমাি দ্ব চ্ছপি কাচ্ছি থাচ্ছক, তাহচ্ছল অন্ধকাচ্ছি ো দঢচ্ছক িামদাস রেচ্ছয় দসখাোচ্ছক জচ্ছল 

ডুরেচ্ছয় রদচ্ছয় আসচ্ছে! সুতিাাং, েুঝচ্ছতই পািি, মেুষে-চ্ছদহ তোে কিোি জচ্ছেে দতামিা 

এখে প্রস্তুত হও! হা-হা-হা! হাসচ্ছত-হাসচ্ছতই ধিণ  ঘি দিচ্ছড় দেরিচ্ছয় দেল! 

  

িামহরি হঠাৎ েলা দিচ্ছড় দকাঁচ্ছদ উঠল! রেমল দহচ্ছস েলচ্ছল, থাচ্ছমা িামহরি, থাচ্ছমা! অমে 

দশয়াচ্ছলি মচ্ছতা চাচাচ্ছল ধিণ  এখরে এচ্ছস দতামাি মেজ দকচ্ছট রেচ্ছয় হয়চ্ছতা দশয়াচ্ছলিই 

মাথায় ঢুরকচ্ছয় দদচ্ছে! 
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রেেয়োেু েম্ভ িভাচ্ছে েলচ্ছলে, ো, ঠা্ট া েয় রেমল! যা শুেলুম তা আমাচ্ছদি পচ্ছক্ষও 

ভয়ােহ, সমে মােুষ-জারতি পচ্ছক্ষও ভয়ােহ! এখে রকচ্ছস প্রাণ োাঁচ্ছচ, ভাচ্ছলা কচ্ছি দসটা 

দভচ্ছে দদখা দিকাি। 

  

রেমল অেচ্ছহলা-ভচ্ছি েলচ্ছল, আি রমথো ভােো! আরি পাতালপুি চ্ছত োইচ্ছি িামদাচ্ছসি 

পাহািা! আমাচ্ছদি হাত-পা এমে ভাচ্ছে োাঁধা দয, েড়োি ক্ষমতাও দেই! রেেয়োেু, 

োাঁচোি ভােো রমথো! 

  

.  

  

একাদশ পরিচ্ছেদ । োঘা রক কিচ্ছল 

  

খারেকক্ষণ দকউই কথা কইোি ভাষা খুাঁচ্ছজ দপচ্ছল ো। 

  

পাতালপুি ি েচ্ছভয দযটকু ুদিাদ এচ্ছস পচ্ছড়রিল, দসও দযে ভচ্ছয়-ভচ্ছয় ধ চ্ছি-ধ চ্ছি সচ্ছি 

যাচ্ছে ঘচ্ছিি দভতচ্ছি রদচ্ছেি দেলাচ্ছতই সন্ধোি আভাস ফুচ্ছট উঠচ্ছি! 

  

োরহি দথচ্ছক মাচ্ছঝ-মাচ্ছঝ োিপালাি দ ঘযশ্বাস িাড়া আি দকােও শেই দভচ্ছস আসচ্ছি 

ো। 

  

কমুাি েলচ্ছল, পৃরথে  আি মেল গ্রহ জয় কচ্ছিও দশষটা রক তাহচ্ছল ওই েুচ্ছড়া ধিণ ি 

হাচ্ছত আমাচ্ছদি হাি মােচ্ছত হচ্ছে? 

  

রেমল েলচ্ছল, উপায় ক ? মিচ্ছত দতা হচ্ছেই একরদে। আজ ো-হয় ধিণ ই হচ্ছে আমাচ্ছদি 

যমদূত! জ েচ্ছেি প্রেল আেন্দ আমিা দুই হাচ্ছত লণু্ঠে কচ্ছি রেচ্ছয়রি সাধািণ মােুচ্ছষি 

দশ জচ্ছ্মতি দযৌেে আমাচ্ছদি এক জচ্ছ্মতি মচ্ছধে উচ্ছ্বরসত হচ্ছয় উচ্ছঠচ্ছি, দতামাি আি রক 

অরভচ্ছযাে থাকচ্ছত পাচ্ছি কমুাি? এই অরতরিি জ েচ্ছেি েেো আমাি দযৌেেচ্ছক শ্রান্ত 

কচ্ছি তুচ্ছলচ্ছি, আরম এখে ঘুচ্ছমাচ্ছত দপচ্ছল দুঃরখত হে ো! 
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রেেয়োেু েলচ্ছলে, রকন্তু এ দতা রচিরেদ্রা েয় রেমল, এ দয জ েন্ত মৃতেু! আমাচ্ছদি মরেে 

রেচ্ছয় ধিণ  রক কিচ্ছত চায়, শুেচ্ছল দতা! 

  

রেমল রচরন্তত মুখ েলচ্ছল, হা, ওই কথা দভচ্ছেই মাচ্ছঝ-মাচ্ছঝ মে আমাি রেচ্ছদ্রাহ  হচ্ছয় 

উঠচ্ছি! মােুচ্ছষি দদহ থাকচ্ছে ো, রকন্তু মােুচ্ছষি প্রাণ থাকচ্ছে রকন্তু দস প্রাচ্ছণি মূলে ক ? 

কািণ এক রহসাচ্ছে মরেেই হচ্ছে মােুচ্ছষি প্রাণ! রকন্তু রেেয়োেু, এও রক সম্ভে? 

  

রেেয়োেু েলচ্ছলে, আজ েে রেজ্ঞােচচযা কিরি, রকন্তু এমে উদ্ভট কল্পোি কথা কখেও 

মচ্ছেও আচ্ছসরে! এ কল্পোি যুরি আচ্ছি েচ্ছট, রকন্তু দস দযে রূপকথাি যুরি! 

  

কমল েলচ্ছল, আমাচ্ছদি মচ্ছধে োঘাই সুখ ! িামদাস আমাচ্ছদি দোট ঘাচ্ছড় কিচ্ছত-ো 

কিচ্ছতই দস েদ চ্ছত ঝাাঁপ রদচ্ছয় দোঁচ্ছচ দেচ্ছি! 

  

িামহরি কাাঁচ্ছদা-কাাঁচ্ছদা েলায় েলচ্ছল, আহা, দস রক আি দোঁচ্ছচ আচ্ছি? 

  

কমুাি েলচ্ছল, আমািও তাই মচ্ছে হচ্ছে। শত রেপচ্ছদও োঘা কখেও আমাচ্ছদি সে 

িাচ্ছড়রে। দোঁচ্ছচ থাকচ্ছল রেশ্চয় দস িামদাচ্ছসি রপিচ্ছে রপিচ্ছেই আসত।  

  

—–  —–  

  

োঘাি রক হল দসটা আমাচ্ছদি দদখা দিকাি। রেমল ও কমুাচ্ছিি সমে ইরতহাস যাাঁিা 

পচ্ছড়চ্ছিে তািাই জাচ্ছেে, োঘা সাধািণ ককুিু েয়। পশুি মাথায় মােুচ্ছষি মরেে ঢুরকচ্ছয় 

ধিণ । েতুে পি ক্ষা কিচ্ছত চায়, রকন্তু পশুি মরেচ্ছে দয খারেকটা মােুরষ েুরে থাকচ্ছত 

পাচ্ছি, অচ্ছেক কুকুিই অচ্ছেকোি তাি ্বললন্ত প্রমাণ রদচ্ছয়চ্ছি। োঘাও হচ্ছে দসই জাত য় 

ককুিু। 

  

হঠাৎ ঘুম ভা চ্ছতই োঘা যখে দদখচ্ছল, জচ্ছলি দেৌচ্ছকা আকাচ্ছশ উড়চ্ছি, তখে তাি আি 

রেিচ্ছয়ি স মা িইল ো। এমে অস্বাভারেক কাণ্ড দকাে কুকিু কচ্ছে দদচ্ছখচ্ছি? ভচ্ছয় তাি 

আি রদেরেরদক জ্ঞাে িইল ো, রেকট রচৎকাি কচ্ছি এক লাচ্ছফ দস েদ চ্ছত ঝাাঁরপচ্ছয় পড়ল। 
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জচ্ছল পচ্ছড় সাাঁতাি কাটচ্ছত কাটচ্ছত দস দদখচ্ছল খারেক তফাচ্ছতই একটা তালোি সমাে 

উাঁচু িায়ামূরতয দকামি-জল দভচ্ছ  ডা াি রদচ্ছক অগ্রসি হচ্ছে। 

  

রকন্তু দসই দােেমূরতয দদচ্ছখও োঘা রেচ্ছশষ রেরিত হল ো। কািণ রেমল ও কুমাচ্ছিি সচ্ছে 

রেচ্ছয় রহমালচ্ছয়ি ভয়ঙ্কি-চ্ছদিও দস দদচ্ছখ এচ্ছসচ্ছি, তাি চচ্ছক্ষ দােে-মূরতয এখে আি 

অস্বাভারেক েয়! দস খারল এইটুকুই েুচ্ছঝ রেচ্ছল দয, ওই দােচ্ছেি কাি দথচ্ছক যত তফাচ্ছত 

থাকা যায় ততই ভাচ্ছলা। 

  

এমে সমচ্ছয় আি একরদচ্ছক তাি েজি পড়ল। জচ্ছলি ওপচ্ছি আেিা আচ্ছলাি দভতচ্ছি 

দযে খারেকটা রেচ্ছিট অন্ধকাি জমাট হচ্ছয় আচ্ছি! খারল তাই েয়, অন্ধকাচ্ছিি এক 

জায়োয় দযে দু-টুকচ্ছিা আগুচ্ছেি মচ্ছতা রক জুলজুল কিচ্ছি। 

  

দস অন্ধকাি আি রকিুই েয়, মেেড় একটা করুমি। 

  

এই জলচি জ েরটও োঘাি দচাচ্ছখ েতুে েয়! জচ্ছল এি সচ্ছে লড়াই হচ্ছল তািই দয 

সমরধক রেপচ্ছদি সম্ভােো এটাও দস েুঝচ্ছত পািচ্ছল। 

  

করুমি হঠাৎ েলচ্ছল, দঘাাঁ-ঘটঘট দঘাাঁ-ঘট-ঘট, দঘাাঁ-ঘট-ঘট! দদ চম্পট দদ চম্পট দদ চম্পট! 

  

হতভম্ব োঘাি দুই কাে খাড়া হচ্ছয় উঠল! দস মােুচ্ছষি ভাষায় কথা কইচ্ছত পাচ্ছি ো েচ্ছট, 

রকন্তু শুেচ্ছল মােুচ্ছষি ভাষা েুঝচ্ছত পাচ্ছি। এই করুমিটাি কথা দয মােুচ্ছষি কথাি মতে 

দশাোচ্ছে! 

  

রকন্তু এ-সে কথা রেচ্ছয় এখে সময় েষ্ট কিোি সময় দেই। দস রেচ্ছজি দদহ রদচ্ছয়। দকােও 

কু্ষধাতয জলচচ্ছিি উপোসভে কিচ্ছত দমাচ্ছটই িারজ েয়! অতএে োঘা তাড়াতারড় সাাঁতাি 

দকচ্ছট অচ্ছেক দূচ্ছি চচ্ছল দেল। 

  

রকন্তু করুমিটা তাচ্ছক একোিও আক্রমণ কিোি দচষ্টা কিচ্ছল ো। 
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োঘা তখে আোি ডা াি রদচ্ছক রফিল। তখে আোি দসই িায়া-দােচ্ছেি কথা তাি মচ্ছে 

পড়ল। রকন্তু দকাথায় দেল দস? দকােওরদচ্ছকই তারকচ্ছয় োঘা তাচ্ছক আরেোি কিচ্ছত 

পািচ্ছল ো। 

  

দোট দয দকে আকাচ্ছশ উচ্ছড়রিল, দস এখে তা েুঝচ্ছত দপচ্ছিচ্ছি। দােচ্ছেি মাথায় দোচ্ছটি 

দভতচ্ছিই দয তাি মরেেিা আচ্ছিে, এও দস জাচ্ছে। এখে দস অোয়াচ্ছসই পুরলচ্ছশি 

ইরস্টমাচ্ছি উচ্ছঠ রেচ্ছজ রেিাপদ হচ্ছত পািত, রকন্তু দস কথা একোিও তাি মচ্ছে হল ো। 

োঘা দয-জাচ্ছতি জ ে, দস-জাত প্রাচ্ছণি দচচ্ছয়ও েড় মচ্ছে কচ্ছি মরেেচ্ছক। অতএে দস 

সাাঁতাি দকচ্ছট ডা ায় রেচ্ছয় উঠল,কািণ তাি দৃঢ়রেশ্বাস হল দয, মরেেিা দােচ্ছেি মাথায় 

চচ্ছড় ওই দ্ব চ্ছপই রেচ্ছয়চ্ছিে। 

  

রকন্তু দ্ব চ্ছপ উচ্ছঠ হল আি এক মুশরকল। দােেটা দকােরদচ্ছক রেচ্ছয়চ্ছি? চািরদচ্ছকই েভ ি 

জেল, দকােরদচ্ছক যাওয়া উরচত? 

  

মােুষ হচ্ছল োঘাচ্ছক এখে হতাশ হচ্ছত হত। রকন্তু দস হচ্ছে ককুিু, তাি ত ক্ষ্ণ ঘ্রাণশরি 

আচ্ছি, তাচ্ছক ফাাঁরক দদওয়া সহজ েয়। িামদাস যখে দোট শূচ্ছেে তুচ্ছলরিল, তখরে তাি 

োচ্ছয়ি রেচ্ছশষ েন্ধ োঘাি োচ্ছক এচ্ছসরিল। দস এখে চারিরদচ্ছকি মারট শুাঁচ্ছক-শুচ্ছক 

িামদাচ্ছসি োচ্ছয়ি েন্ধ আরেোচ্ছিি দচষ্টায় দলচ্ছে দেল। 

  

দভাি হল। সূযয উঠল। োচ্ছিি মাথায়-মাথায় দিাচ্ছদি আলপো। োঘা তখেও েেে হচ্ছয় 

মারট শুাঁচ্ছক-শুাঁচ্ছক দেড়াচ্ছে! 

  

আিও কতক্ষণ পচ্ছি এক জায়োয় েড়-েড় কচ্ছয়কটা পাচ্ছয়ি দাে দদখা দেল। দসইখাচ্ছে 

োক োরড়চ্ছয়ই োঘা আেচ্ছন্দ অস্ফুটকচ্ছণ্ঠ দডচ্ছক উঠল! এতক্ষচ্ছণ দসই েন্ধ পাওয়া দেচ্ছি। 

  

আি দকউ তাচ্ছক োধা রদচ্ছত পািচ্ছে ো! মহা খুরশ হচ্ছয় লোজ োড়চ্ছত োড়চ্ছত োঘা মারটচ্ছত 

োক দিচ্ছখ অগ্রসি হল। 
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কখেও দখালা জরমি ওপি রদচ্ছয় এোং কখেও ঘে জেচ্ছলি দভতি রদচ্ছয় অচ্ছেকক্ষণ পথ 

চচ্ছল োঘা দশষটা এক জায়োয় এচ্ছস দাাঁরড়চ্ছয় পড়ল। দসখাচ্ছে একটা শুকচ্ছো োচ্ছিি 

গুাঁরড়ি পাচ্ছশ তাচ্ছদি দসই দমাটিচ্ছোটখাো কাত হচ্ছয় পচ্ছড় আচ্ছি! 

  

োঘা দদৌচ্ছড় রেচ্ছয় দোচ্ছট উঠল। কামিাি দভতচ্ছি ঢুকল। দসখাচ্ছে তাি মরেেচ্ছদি 

রজরেসপেি ও েন্দুকগুচ্ছলা এচ্ছলাচ্ছমচ্ছলা হচ্ছয় পচ্ছড় আচ্ছি, রকন্তু তাি মরেেিা দকাথায়? 

  

কামিা দথচ্ছক দেরিচ্ছয় এচ্ছস োঘা দাাঁরড়চ্ছয় দাাঁরড়চ্ছয় ভােচ্ছি, এমে সমচ্ছয় হঠাৎ একটা 

দারড়ওয়ালা দলাক রঠক দযে মারট খুাঁচ্ছড় ওপচ্ছি উচ্ছঠ এল। 

  

এ-চ্ছলাকটাচ্ছক োঘা আচ্ছেও দদচ্ছখচ্ছি এোং তাি ককুিু-েুরে েলচ্ছল, এ তাচ্ছদি েন্ধুচ্ছলাক 

েয়। দস চটপট আোি কামিাি দভতচ্ছি ো-ঢাকা রদচ্ছল। 

  

খারেক পচ্ছি সােধাচ্ছে মুখ োরড়চ্ছয় দদখচ্ছল, দসই সচ্ছন্দহজেক দলাকটা অদৃশে হচ্ছয়চ্ছি। 

  

তখে অমে-হঠাৎ দলাকটা দকমে কচ্ছি আরেভতূয হল তাি তদািক কিোি জচ্ছেে 

দকৌতূহল  োঘা খুে সন্তপযচ্ছণ এরেচ্ছয় দেল। 

  

দঝাচ্ছপি মচ্ছধে কতকগুচ্ছলা ডালপাতা িারশকতৃ হচ্ছয় িচ্ছয়চ্ছি এোং তািই ফাাঁক রদচ্ছয় 

একসাি রসাঁরড় দদখা যাচ্ছে! দঝাচ্ছপি োরহি দথচ্ছক এ-সে রকিুই দদখা যায় ো এোং 

দঝাচ্ছপি দভতচ্ছি এচ্ছস দাাঁড়াচ্ছলও সহচ্ছজ দসই রসাঁরড়ি সাি আরেোি কিা যায় ো। 

  

োঘা দসই রসাঁরড় রদচ্ছয় ে চ্ছচ দেচ্ছম দেল! তািপচ্ছিই তাি কাচ্ছে এল পরিরচত কণ্ঠস্বি! 

োঘাি খুরশ-লোজ তখরে দেজায় েেে হচ্ছয় উঠল! 

  

আেচ্ছন্দ রেহ্বল হচ্ছয় োঘা সেযপ্রথচ্ছম কুমাচ্ছিি ভূতলশায়  দদচ্ছহি ওপচ্ছি রেচ্ছয় আাঁরপচ্ছয় 

পড়ল এোং আদি কচ্ছি তাি ো দচচ্ছট রদচ্ছত লােল। 
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িামহরি রেষাদ ভিা েলায় েলচ্ছল, দকে োঘা মিচ্ছত এরল এখাচ্ছে? আমিা মিে, তুইও 

মিরে। 

  

রেমল রকন্তু রেপুল উৎসাচ্ছহ েচ্ছল উঠল, ো, ো! আমিাও োাঁচে, োঘাও োাঁচচ্ছে! ভেোে 

এখেও দোধহয় আমাচ্ছদি স্বচ্ছেযি রটরকট রদচ্ছত িারজ েে! োঘা দসই খেিই রেচ্ছয় এচ্ছসচ্ছি। 

  

রেেয়োেু ম্লাে মুচ্ছখই েলচ্ছলে, রেমল, হঠাৎ দতামাি এতটা খুরশ হওয়াি কািণ েুঝলুম 

ো! 

  

েুঝচ্ছলে ো? রকন্তু আরম েুঝরি োঘা যখে এচ্ছসচ্ছি, তখে ধিণ ি িুরি দথচ্ছক রেশ্চয়ই 

আমাচ্ছদি মাথা োাঁচাচ্ছত পািে! মরি দতা এচ্ছকোচ্ছিই মিে, রকন্তু মারসকপচ্ছত্রি ওই দুই 

করেি মচ্ছতা কুরমি রক হেুমাে হচ্ছয় থাকে ো! 

  

কমল েলচ্ছল, আমাচ্ছদি হাত-পা দুইই োাঁধা, ধিণ  আমাচ্ছদি রেচ্ছয় যা খুরশ তাই কিচ্ছত 

পাচ্ছি!  

  

কমুাি েলচ্ছল, ো, তা আি পাচ্ছি ো! রেমল রক েলচ্ছি আরম েুচ্ছঝরি। োঘা! — েচ্ছলই দস 

োঘাি মুচ্ছখি কাচ্ছি রেচ্ছজি োাঁধা হাতদুচ্ছটা দকােওিকচ্ছম এরেচ্ছয় রদচ্ছল।  

  

োঘা প্রথমটা থতমত দখচ্ছয় দেল। 

  

কমুাি তখে োঘাি মুচ্ছখি ওপচ্ছি রেচ্ছজি হাতদুচ্ছটা ঘষচ্ছত ঘষচ্ছত েলচ্ছল, ওরক দি োঘা, 

তুই আমাি ইশািা েুঝচ্ছত পািরিস ো? দে, দে, দরড় কাট! 

  

োঘাি আি দকােও সচ্ছন্দহ িইল ো। দস তখরে রেচ্ছজি ধািাচ্ছলা দাাঁত রদচ্ছয় কমুাচ্ছিি 

হাচ্ছতি দরড় দচচ্ছপ ধিচ্ছল। দদখচ্ছত-চ্ছদখচ্ছত তাি হাচ্ছতি দরড় খচ্ছস পড়ল! কমুাি তখে 

আচ্ছে রেচ্ছজই রেচ্ছজি পাচ্ছয়ি োাঁধে খুচ্ছল দফলচ্ছল! এোং তািপি এচ্ছক এচ্ছক সকচ্ছলিই 

েন্ধেদশা ঘুচচ্ছত আি দদরি লােল ো! 
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রেমল োঘাচ্ছক দুই হাচ্ছত জরড়চ্ছয় ধচ্ছি উচ্ছ্বরসত স্বচ্ছি েলচ্ছল, ওচ্ছি োঘা, োঘা দি! দেল-

জচ্ছ্মত তুই আমাচ্ছদি দক রিরল দি োঘা? োঘাও সুচ্ছখ দযে েচ্ছল রেচ্ছয় রেমচ্ছলি দকাচ্ছলি 

দভতচ্ছি মুখ ঢুরকচ্ছয় রদচ্ছল! 

  

রেেয়োেু েলচ্ছলে,ওচ্ছঠা রেমল, পচ্ছি োঘাচ্ছক ধেেোদ দদওয়াি অচ্ছেক সময় পাচ্ছে! 

  

রেমল একলাচ্ছফ দাাঁরড়চ্ছয় উচ্ছঠ েলচ্ছল, রঠক েচ্ছলচ্ছিে! আচ্ছে এই পাতালপুি  দথচ্ছক 

দেরুচ্ছত ো পািচ্ছল রেোি দেই! এচ্ছসা সোই! রকন্তু খুে ধ চ্ছি আি খুে হাঁরশয়াি হচ্ছয়! 

  

এচ্ছক-এচ্ছক সোই ঘি দথচ্ছক দেরিচ্ছয় দদখচ্ছল দযখােটাচ্ছক তািা এতক্ষচ্ছণ উঠাে েচ্ছল মচ্ছে 

কিরিল, দসখাচ্ছে িচ্ছয়চ্ছি মে েড় একটা জচ্ছলি ইাঁদািা! 

  

রেমল চারিরদচ্ছক দচাখ েুরলচ্ছয় েলচ্ছল, রেেয়োেু, এই পাতালপুি টা রক িকম তা 

েুচ্ছঝচ্ছিে? লখেউ-এি েোেিা েিচ্ছমি সমচ্ছয় মারটি ে চ্ছচ ঘি ততরি কচ্ছি োস কিচ্ছতে। 

দসই আদচ্ছশযই এটা ততরি হচ্ছয়চ্ছি। েধযমাচ্ছেও এইিকম পাতালপুি  আচ্ছি। রেপচ্ছদি সমচ্ছয় 

লচু্ছকাোি জচ্ছেেই ধিণ  এটা দোধহয় ততরি কচ্ছিচ্ছি! 

  

তাি কথা দশষ হওয়াি সচ্ছে-সচ্ছেই দহা-চ্ছহা-চ্ছহা-চ্ছহা কচ্ছি একটা রেষম অ্ট হারস দসই 

পাতালপুি ি দভতচ্ছি প্ররতধ্বরেি পি প্ররতধ্বরে জারেচ্ছয় তুলচ্ছল। রেমল সচমচ্ছক মুখ তুচ্ছল 

দদখচ্ছল, রসাঁরড়ি ওপিকাি ধাচ্ছপ দাাঁরড়চ্ছয়-দাাঁরড়চ্ছয় হাসচ্ছি ধিণ !  

  

ধিণ  হঠাৎ হারস থারমচ্ছয় রেষ্ঠিু স্বচ্ছি েলচ্ছল, এই দয, দরড়টরড় সে েুরঝ রিাঁচ্ছড় দফলা 

হচ্ছয়চ্ছি? 

  

রেমল দুই পা এরেচ্ছয় েলচ্ছল, আচ্ছজ্ঞ হোাঁ! আমিা মােুষ, দরড় োাঁধা থাকচ্ছত ভাচ্ছলা লােল 

ো! 

  

ধিণ  দুই পা রপরিচ্ছয় েেচ্ছেি স্বচ্ছি েলচ্ছল, ও! এখেও দতামিা মােুষই েচ্ছট! রকন্তু ভয় 

দেই, দতামাচ্ছদি মেুষেচ্ছদহ আি দেরশক্ষণ থাকচ্ছে ো! 
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রেমল রসাঁরড়ি ওপচ্ছি এক ধাপ উচ্ছঠ েলচ্ছল, আচ্ছজ্ঞ ো, এখেও আমাচ্ছদি েিচ্ছদহ তোে 

কিোি ইো হয়রে। 

  

ধিণ  েচ্ছজয উচ্ছঠ েলচ্ছল, খেিদাি! আি এক পা এরেচ্ছয় ো! ভােি এখাে দথচ্ছক দেরুচ্ছত 

পািচ্ছলই োাঁচচ্ছে? জাচ্ছেো, োইচ্ছি দক পাহািা রদচ্ছে? 

  

িামদাস। 

  

হোাঁ, এখাে দথচ্ছক এক পা দেরুচ্ছলই দস দতামাচ্ছদি পাচ্ছয়ি কচ্ছড় আ ুচ্ছল রটচ্ছপ েধ কিচ্ছে! 

  

দেশ, দসইচ্ছটই একোি পি ক্ষা কচ্ছি দদখা যাক েচ্ছলই রেমল দ্রুতপচ্ছদ রসাঁরড় রদচ্ছয় ওপচ্ছি 

উঠচ্ছত লােল এোং তাি রপিচ্ছে- রপিচ্ছে আি সকচ্ছলও! 

  

রেমচ্ছলি ইো রিল, ধিণ চ্ছক দগ্রপ্তাি কচ্ছি। রকন্তু তাি অরভপ্রায় েুচ্ছঝ ধিণ  এক মুহূচ্ছতযই 

রতে লাফ দমচ্ছি োইচ্ছি দেরিচ্ছয় দেল! 

  

তািাও তাড়াতারড ়োইচ্ছি রেচ্ছয় দদখচ্ছল ধিণ  ত িচ্ছেচ্ছে িুটচ্ছি এোং প্রাণপচ্ছণ দচাঁরচচ্ছয় 

ডাকচ্ছি–িামদাস! িামদাস! িামদাস! 

  

দঝাাঁচ্ছপি োইচ্ছি একটুখারে ঘাসজরম এোং তািপচ্ছিই রেরেড় অিণে দযে দুচ্ছভযদে প্রাচ চ্ছিি 

মচ্ছতা দাাঁরড়চ্ছয় িচ্ছয়চ্ছি। ধিণ  দসই অিচ্ছণেি দভতচ্ছি রমরলচ্ছয় দেল। 

  

রেেয়োেু েেে কচ্ছণ্ঠ েলচ্ছলে, এখে আমিা দকােরদচ্ছক যাে? 

  

কমুাি েলচ্ছল, আমাচ্ছদি আি দকােওরদচ্ছক দযচ্ছত হচ্ছে ো। ওই দদখুে! 

  

অিচ্ছণেি এক অাংশ আচরম্বচ্ছত অতেন্ত অরস্থি হচ্ছয় উচ্ছঠচ্ছি–মড়মড় কচ্ছি েড়-েড় ডালপালা 

দভচ্ছ  পড়াি এোং মারটি ওপচ্ছি ধুপ-ধুপ কচ্ছি আশ্চযয পাচ্ছয়ি শে!  
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তািপচ্ছিই এক অরত ক্রুে উচ্চ কণ্ঠস্বি, িামদাস, িামদাস! ওই দপাকাগুচ্ছলাচ্ছক পাচ্ছয়। 

দথাঁতচ্ছল ধুচ্ছলাি সচ্ছে রমরশচ্ছয় দাও! 

  

রেমল মৃদু দহচ্ছস েলচ্ছল, এইোচ্ছি িামদাসচ্ছক আমিা স্বচচ্ছক্ষ দদখে! 

  

.  

  

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। করেি আরেভযাে 

  

িামদাস,–দিা্ট  হরিদাচ্ছসি মে ভাই িামদাস, ধিণ ি সৃরষ্টিাড়া পি ক্ষাি জোন্ত ফল 

িামদাস–, যাি পাচ্ছয়ি তচ্ছল পৃরথে  টচ্ছল, যাি হাচ্ছতি দজাচ্ছি মােুষ-ভিা দমাটিচ্ছোট 

জল দিচ্ছড় শুচ্ছেে ওচ্ছড়, যাি মাথা দদাচ্ছল েুচ্ছড়া তালোচ্ছিি মাথাি সমাে উাঁচু হচ্ছয় ঝচ্ছড়ি 

হহঙ্কাচ্ছি! 

  

দসই িামদাস আসচ্ছি আজ রেমলচ্ছদি সচ্ছে দদখা কিোি জচ্ছেে, ধিণ ি রেষ্ঠিু হকুম 

পালে কিোি জচ্ছেে, এক-এক রেিাট পাচ্ছয়ি চাচ্ছপ পাাঁচ-পাাঁচরট কু্ষদ্র মােুচ্ছষি দদহ ঠুেচ্ছকা 

কাচ্ছচি দপয়ালাি মচ্ছতা চূণয কিোি জচ্ছেে!  

  

সকচ্ছল অতেন্ত অসহাচ্ছয়ি মচ্ছতা এরদচ্ছক-ওরদচ্ছক তাকাচ্ছত লােল, রকন্তু দকাথায় পালাোি 

পথ? সামচ্ছে দখালা জরম, তািপচ্ছিই দুচ্ছভযদে েে, যাি দভতি রদচ্ছয় মড়মড় কচ্ছি েড়-

েড় ডালপালা ভা চ্ছত-ভা চ্ছত আসচ্ছি স্বয়াং িামদাস, োমপাচ্ছশ ও ডােপাচ্ছশও রেরেড় 

অিণে দযে রেচ্ছিট প্রাচ চ্ছিি মচ্ছতা দাাঁরড়চ্ছয় আচ্ছি হয়চ্ছতা তাি দভতচ্ছিও তাচ্ছদি জচ্ছেে 

অচ্ছপক্ষা কিচ্ছি দসই হারতি মচ্ছতা ডালকুো এোং দসখাচ্ছে রেচ্ছয় পথ দখাাঁজোিও সময় 

দেই! 

  

রেেয়োেু েলচ্ছলে, রেমল, আমাচ্ছদি আোি দসই পাতালপুি চ্ছতই রফচ্ছি রেচ্ছয় েরন্দ হচ্ছত 

হচ্ছে িামদাস তাি দভতচ্ছি ঢুকচ্ছত পািচ্ছে ো! 
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দাাঁচ্ছত দাাঁত দচচ্ছপ রেমল েলচ্ছল, দসখাচ্ছে রেচ্ছয় ধিণ ি িুরিচ্ছত মরেে দাে কিে? প্রাণ 

থাকচ্ছত েয়! 

  

রেেয়োেু েলচ্ছলে, রকন্তু এখাচ্ছেই প্রাণ আি থাকচ্ছি কই? 

  

কমুাি েলচ্ছল, িামদাচ্ছসি সচ্ছে লড়চ্ছত-লড়চ্ছত আরম প্রাণ রদচ্ছতও িারজ আরি, রকন্তু 

ধিণ ি িুরিচ্ছত মরেে রদচ্ছয় মচ্ছিও দোঁচ্ছচ থাকচ্ছত পািে ো! 

  

কমল েলচ্ছল, আমািও ওই মত! 

  

িামহরি দকেল কাাঁদচ্ছত লােল। 

  

রকন্তু োঘা চাাঁচাচ্ছে শুধু দঘউ-চ্ছঘউ কচ্ছি–দস দোধহয় িামদাসচ্ছক শুরেচ্ছয়-শুরেচ্ছয় কুকুি 

ভাষায় সেচ্ছচচ্ছয় খািাপ োলাোরলগুচ্ছলা েষণয কিচ্ছি! 

  

হঠাৎ কমল েচ্ছল উঠল, রেমলোেু, দদখুে–দদখুে! 

  

সকচ্ছল মুখ রফরিচ্ছয় দদখচ্ছল, ডােরদচ্ছকি একটা েড় োচ্ছিি ওপি দথচ্ছক দথচ্ছক তাড়াতারড় 

দেচ্ছম আসচ্ছি মে একটা হেুমাে! ে চ্ছচি ডাল দথচ্ছক দস এক লাচ্ছফ ভতূচ্ছল অেত ণয হল 

এোং তািপি দুই পাচ্ছয় ভি রদচ্ছয় দাাঁরড়চ্ছয় উচ্ছঠ হাত দেচ্ছড় েেেভাচ্ছে সোইচ্ছক ডাকচ্ছত 

লােল। 

  

রেেয়োেু সরেিচ্ছয় েলচ্ছলে, ও ক  েোপাি? 

  

রেমল েলচ্ছল, দোধহয় দসই হেুমােযাি মাথায় দোঁচ্ছচ আচ্ছি মােুচ্ছষি মেজ!  

  

কমুাি েলচ্ছল, ও দয আমাচ্ছদি ডাকচ্ছি! 

  

েচ্ছেি ডালপালা ভা াি শে তখে খুে কাচ্ছি এচ্ছস পচ্ছড়চ্ছি িামদাচ্ছসি দদখা দপচ্ছত 

দোধহয় আি আধ রমরেটও দদরি লােচ্ছে ো! 
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রেমল েলচ্ছল, ধিণ ি কথা যরদ সতে হয়, তাহচ্ছল ওই পশুচ্ছদচ্ছহি দভতচ্ছি আচ্ছি মােুচ্ছষিই 

মে! চচ্ছলা সোই, প্রাণ দতা রেচ্ছয়চ্ছিই, এখে ওি কথা শুচ্ছে রক হয় দসইচ্ছটই দদখা যাক! 

  

োঘা েিি-েিি কচ্ছি এরেচ্ছয় যারেল হেুমােরজচ্ছক রেচ্ছজি ে িত্ব দদরখচ্ছয় োহাদুরি 

দেওয়াি জচ্ছেে; রকন্তু কমুাচ্ছিি কাি দথচ্ছক এক চড় দখচ্ছয় দস লোজ গুরটচ্ছয় সকচ্ছলি 

রপিচ্ছে রেচ্ছয় দাাঁড়াল রকন্তু েুঝচ্ছত পািচ্ছল ো দয, হেুমাচ্ছেি মচ্ছতা একটা জাচ্ছোয়ািচ্ছক 

কামড়াচ্ছত যাওয়াটা আজ হঠাৎ অপিাধ হচ্ছয় দাাঁড়াল দকে? 

  

তািা সোই হেুমাচ্ছেি রদচ্ছক অগ্রসি হল, হেুমােও রেচ্ছয় দাাঁড়াল এচ্ছকোচ্ছি অিচ্ছণেি ধাি 

দঘাঁচ্ছষ একটা দঝাচ্ছপি পাচ্ছশ। তািপি রক আশ্চযয, দস রঠক মােুচ্ছষিই মচ্ছতা দঝাচ্ছপি রদচ্ছক 

হাত তুচ্ছল আ ুল রদচ্ছয় রক ইরেত কিচ্ছল! 

  

রকন্তু রেমলচ্ছদি তখে অসম্ভে েোপাি দদচ্ছখ রেরিত হওয়াি অেকাশ রিল ো, তািা 

তাড়াতারড় যখে দসই দঝাচ্ছপি কাচ্ছি রেচ্ছয় দাাঁড়াল হেুমাে তখে লাফ দমচ্ছি একটা োচ্ছি 

উচ্ছঠ আোি দকাথায় অদৃশে হচ্ছয়চ্ছি। 

  

দঝাচ্ছপি রপিচ্ছেই প্রায়-রেচ্ছিট েচ্ছেি তলায় একটা অন্ধকাি মাখা পাচ্ছয-়চলা সরু পথ। 

  

রেমল মহাখুরশ হচ্ছয় েচ্ছল উঠল, হেুমাে আমাচ্ছদি পথ দদরখচ্ছয় রদচ্ছল! জয় হেুমাে! 

  

সকচ্ছল দসই পথ ধচ্ছি যখে েচ্ছেি দভতচ্ছি প্রচ্ছেশ কিচ্ছল তখে তাচ্ছদি মচ্ছে হল, দযে 

পৃরথে ি সমে আচ্ছলা দচাচ্ছখি সুমুচ্ছখ সুইচ রটচ্ছপ দক রেরেচ্ছয় রদচ্ছল! দস-অিণে এমরে 

রেরেড় দয, তাি দভতচ্ছি দিাদ ো দজোৎসা দকােওরদে দেড়াচ্ছত আসচ্ছত পাচ্ছিরে! 

  

অন্ধকাি যখে একটু দচাখ-সওয়া হচ্ছয় এল, তখে তািা চারিরদক হাতড়াচ্ছত-হাতড়াচ্ছত 

দকােওেরতচ্ছক গুাঁরড় দমচ্ছি আচ্ছে-আচ্ছে এগুচ্ছত লােল। 

  

দসই সমচ্ছয় রপিে দথচ্ছক দভচ্ছস এল দযে েম্ভ ি দমঘেজযে! 
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রেেয়োেু েলচ্ছলে, আমাচ্ছদি দদখচ্ছত ো দপচ্ছয় িামদাস দোধহয় ক্ষাপ্পা হচ্ছয় েজযে কিচ্ছি! 

  

সকচ্ছল দসই অেস্থাচ্ছত যথাসম্ভে পাচ্ছয়ি েরত োরড়চ্ছয় রদচ্ছল! দসৌভাচ্ছেেি রেষয়, এই রচি-

অন্ধকাচ্ছিি িাজে রদচ্ছয় তাচ্ছদি আি দেরশক্ষণ দযচ্ছত হল ো, অিচ্ছণেি রেরেড়তা ধ চ্ছি 

ধ চ্ছি কচ্ছম আসচ্ছত লােল এোং আচ্ছলাচ্ছকি আভাচ্ছস েচ্ছেি দভতিটা ক্রচ্ছমই দেরশ স্পষ্ট 

হচ্ছয় উঠচ্ছত লােল। 

  

প্রায় আধঘণ্টা পচ্ছি অিণে দশষ হচ্ছয় দেল, তািা আোি একটা েড় মাচ্ছঠি ওপচ্ছি এচ্ছস 

দাাঁড়াল। 

  

সািা আকাশ তখে প্রখি দিৌচ্ছদ্র সমুজ্জ্বল, ময়দাচ্ছেি ে রলমাি ওপি রদচ্ছয় দসাোরলি 

দরাত েচ্ছয় যাচ্ছে। 

  

রেমল একরট সুদ ঘয আঃ উচ্চািণ কচ্ছি দযে দসই রেমযল আচ্ছলাক আি প্রমুি োতাসচ্ছক 

দৃরষ্ট আি রেশ্বাস রদচ্ছয় রেচ্ছজি েুচ্ছকি দভতচ্ছি দটচ্ছে রেচ্ছত লােল! 

  

কমুাি েলচ্ছল, এখেও আঃ েচ্ছল রেরশ্চচ্ছন্ত আিাম কিোি সময় হয়রে রেমল! িামদাস 

দোটাকয় লাফ মািচ্ছলই এখাচ্ছে এচ্ছস হারজি হচ্ছত পািচ্ছে! 

  

রেমল েলচ্ছল, রঠক! দখালা মাঠ দপচ্ছয়রি, চচ্ছলা এইোি আমিা দদৌড়ই! 

  

কমল েলচ্ছল, রকন্তু দকােরদচ্ছক যাে? 

  

কমুাি েলচ্ছল, দকােরদচ্ছক আোি! আমিা এচ্ছসরি পূেযরদক দথচ্ছক, আমাচ্ছদি দযচ্ছতও হচ্ছে 

পূেযরদচ্ছক! 

  

সোই পূেযরদচ্ছক িুটচ্ছত শুরু কিচ্ছল। িুটািুরটচ্ছত োঘাি ভাি  আচ্ছমাদ! দস ভােচ্ছল এইোচ্ছি 

দখলাি পালা শুরু হল! তখরে দস ভাচ্ছলা কচ্ছিই দদরখচ্ছয় রদচ্ছল দয িুটািুরট দখলায় তাচ্ছক 

হারিচ্ছয় দকউ ফাস্টয প্রাইজ রেচ্ছত পািচ্ছে ো। 
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ময়দাচ্ছেি ওপাচ্ছি আোি একটা েচ্ছেি আিম্ভ,–এ েে দতমে ঘে েয়। 

  

রকন্তু সকচ্ছল এখাচ্ছে এচ্ছসই সভচ্ছয় শুেচ্ছল, েচ্ছেি দভতি রদচ্ছয় কািা তাচ্ছদি রদচ্ছকই 

এরেচ্ছয় আসচ্ছি! 

  

শ্রু িা রক তাচ্ছদি ইরস্টমাচ্ছি যাওয়াি পথ েন্ধ কচ্ছি আক্রমণ কিচ্ছত আসচ্ছি? 

  

রপিচ্ছে আচ্ছি িামদাস, আি এরদচ্ছক আচ্ছি দক! সশে ধিণ , হরিদাস–আি দসই হারতি 

মচ্ছতা ডালকেুা? 

  

তাহচ্ছল উপায়? তািা রেিে, োধা দদওয়াি দকােও উপায়ই দেই! এক উপায়, পালাচ্ছো। 

রকন্তু এোচ্ছি তািা দকােরদচ্ছক পালাচ্ছে? 

  

কমুাি হঠাৎ প্রচণ্ড উৎসাচ্ছহ েচ্ছল উঠল, পুরলশ! পুরলশ! রমরলটারি পুরলশ! 

  

রেমল চরকচ্ছত রফচ্ছি দাাঁরড়চ্ছয় দদখচ্ছল, েচ্ছেি দভতি দথচ্ছক সাি দোঁচ্ছধ সমতাচ্ছল পা দফচ্ছল 

রমরলটারি পুরলচ্ছশি দলাক দেরিচ্ছয় আসচ্ছি। 

  

দস সােচ্ছন্দ েলচ্ছল, আি আমাচ্ছদি দকােও ভয় দেই! রেেয়োেু, ওই দদখুে েন্দুকধাি  

পুরলশ দফৌজ, ওই দদখুে দমরশেোে! আসুক এখে িামদাস, আসুক এখে ধিণ  আি 

আসুক তাি হারত-ককুিু! 

  

ইেচ্ছস্পকটি তাচ্ছদি দদচ্ছখ দদৌচ্ছড় এচ্ছস েলচ্ছলে, রেমলোেু, েোপাি ক ? দমাটিচ্ছোট শুে 

দকাথায় উধাও হচ্ছয়রিচ্ছলে? 

  

রেমল েলচ্ছল, আমিা যমালয়-চ্ছফিত মােুষ! 

  

তাি মাচ্ছে? 
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তাি মাচ্ছে তালোচ্ছিি মতে উাঁচু তদতে দমাটিচ্ছোট শুে আমাচ্ছদি দগ্রপ্তাি কচ্ছি রেচ্ছয় 

রেচ্ছয়রিল! 

  

ক  দয আপরে েচ্ছলে! 

  

রেশ্বাস হচ্ছে ো? তাহচ্ছল শুেুে। 

  

 রেমল তাড়াতারড় খুে অল্প কথায় দমাটামুরট সমে ঘটো েণযো কিচ্ছল। 

  

ইেচ্ছস্পক্টাি সে শুচ্ছে খারেকক্ষণ হতভচ্ছম্বি মচ্ছতা চুপ কচ্ছি িইচ্ছলে। তািপি েলচ্ছলে, 

আমাি এখেও রেশ্বাস হচ্ছে ো। এ দয োাঁজাখুরি কথাি মচ্ছতা দশাোচ্ছে। 

  

রেশ্বাস করুে মশায়, রেশ্বাস করুে! োাঁজাি দধাাঁয়া দযমে সতে, আমাচ্ছদি কথাও দতমরে 

সতে! 

  

আপোিা স্বপ্ন ো মোরজক দদচ্ছখচ্ছিে রকো জারে ো, রকন্তু আপোিা দয রেপচ্ছদ পচ্ছড়চ্ছিে, 

এটা আরম আন্দাজ কচ্ছিরিলমু। তাই দতা দলাকজে রেচ্ছয় আরম আপোচ্ছদি খুাঁজচ্ছত 

দেরিচ্ছয়রি। 

  

েড় ভাচ্ছলা কাজ কচ্ছিচ্ছিে মশাই, েড় ভাচ্ছলা কাজ কচ্ছিচ্ছিে। আমাচ্ছদি দতা খুাঁচ্ছজ 

দপচ্ছয়চ্ছিে, এইোচ্ছি চলেু দসই িামদাচ্ছসি দখাাঁচ্ছজ! 

  

 রেশ্চয়ই যাে! রকন্তু ওই দয েলচ্ছলে, আপোচ্ছদি এই িামদাচ্ছসি েল্প োাঁজাি দধাাঁয়াি 

মতে সতে, দশষটা োাঁজাি দধাাঁয়াি মচ্ছতাই িামদাস উচ্ছপ যাচ্ছে ো দতা?  

  

কমুাি েলচ্ছল, হাঁ! িামদাস উচ্ছপ যাওয়ািই দিচ্ছল েচ্ছট! ওই দদখুে, মাচ্ছঠি পাচ্ছিি ওই 

েচ্ছে দাাঁরড়চ্ছয় িামদাস আমাচ্ছদিই দদখচ্ছি! 

  

ইেচ্ছস্পকটি দসইরদচ্ছক তারকচ্ছয়ই চমচ্ছক মে এক লাফ মািচ্ছলে! 
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ময়দাচ্ছেি ওরদককাি েচ্ছেি সাচ্ছিি ওপচ্ছি এক মােুষ-তালোি েব্ধভাচ্ছে দাাঁরড়চ্ছয় 

দাাঁরড়চ্ছয় সকলচ্ছক লক্ষ কিচ্ছি, দুই হাত দুই দকামচ্ছি দিচ্ছখ! তাি অদু্ভত দদচ্ছহি তুলোয় 

েড়-েড় তালোিগুচ্ছলাচ্ছকও দিাট দদখাচ্ছে! এতদূি দথচ্ছক তাি মুচ্ছখি ভাে দদখা যারেল 

ো েচ্ছট, রকন্তু দসটা দয রেপুলেপু এক েিৈদচ্ছতেি মূরতয, দস রেষচ্ছয় দকােওই সচ্ছন্দহ দেই! 

  

রমরলটারি পুরলচ্ছশি দচ্ছলি দভতি দথচ্ছক একটা রেরিত দকালাহল-ধ্বরে উঠল!  

  

রেমল েলচ্ছল, রকন্তু দসই হারতি মচ্ছতা ডালকুো! দস এখেও একোিও দদখা রদচ্ছল ো 

দকে? 

  

ইেচ্ছস্পকটি েলচ্ছলে, িচ্ছক্ষ করুে মশায়, আি আরম তাচ্ছক দদখচ্ছত চাই ো! যা দদখরি, 

তাচ্ছতই রপচ্ছল চমচ্ছক উচ্ছঠচ্ছি! এই দসপাই, ফায়াি কচ্ছিা–ফায়াি কচ্ছিা! 

  

রেমল েেেভাচ্ছে েলচ্ছল, ো ো! আচ্ছে দদখাই যাক, িামদাসচ্ছক আমিা জোন্ত অেস্থায় 

দগ্রপ্তাি কিচ্ছত পারি রকো! 

  

ইেচ্ছস্পকটি দুই চকু্ষ িাোেড়াি মচ্ছতা কচ্ছি তুচ্ছল সরেিচ্ছয় েলচ্ছলে, দগ্রপ্তাি! ওচ্ছক 

দগ্রপ্তাি কিচ্ছত চায় দক? ওি কাচ্ছি দেচ্ছল ও দতা পুাঁরটমাচ্ছিি মচ্ছতা টপ-টপ কচ্ছি আমাচ্ছদি 

মুচ্ছখ দফচ্ছল দদচ্ছে! ওি হাচ্ছত পিাোি হাতকরড়ই ো দকাথায় পাে? ইরস্টমাচ্ছি ওি দদহ 

কচু্ছলাচ্ছে ো, রেচ্ছয় যাে দকমে কচ্ছি! ো-ো, দগ্রপ্তাি-চ্ছরিলপ্তাি েয়, ওচ্ছক এচ্ছকোি েধ 

কিচ্ছত হচ্ছে! 

  

রেমল েলচ্ছল, রকন্তু এত দূি দথচ্ছক গুরল িুড়চ্ছল দতা ওি োচ্ছয় লােচ্ছে ো! 

  

তেু েন্দুক িুড়ক! েন্দুচ্ছকি শচ্ছে ভয় দপচ্ছয় তদতে-চ্ছেটা এখাে দথচ্ছক পারলচ্ছয় যাক। ওচ্ছক 

দদখচ্ছত আমাি একটুও ভাচ্ছলা লােচ্ছি ো! এই দসপাই! েন্দুক দিাাঁচ্ছড়া–দমরশেোে 

দিাচ্ছড়া! 
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েন্দুক ও কচ্ছল কামাচ্ছেি ঘে-ঘে েজ্র-েজযচ্ছে চতুরদযক ধ্বরেত-প্ররতধ্বরেত হচ্ছয় উঠল! 

এোং সচ্ছে-সচ্ছে িামদাচ্ছসি দদহ েচ্ছেি দভতচ্ছি ডুে মািচ্ছল! তাহচ্ছল আচ্ছগ্নয়াচ্ছেি শরি 

দস জাচ্ছে! 

  

ইেচ্ছস্পকটি উৎসাহ ভচ্ছি েচ্ছল উঠচ্ছলে, দদখরি তদতে-চ্ছেটা দোাঁয়ািচ্ছোরেন্দ েয়! তচ্ছে 

চচ্ছলা সোই অগ্রসি হই! রকন্তু খেিদাি, েন্দুক-চ্ছিাাঁড়া েন্ধ দকাচ্ছিা ো! দসই ফাাঁচ্ছক 

তদতেটা কাচ্ছি এচ্ছস পড়চ্ছল আি িচ্ছক্ষ দেই! 

  

সকচ্ছল রমচ্ছল অগ্রসি হল–দযখােটায় িামদাসচ্ছক দদখা রেচ্ছয়রিল দসইরদচ্ছক। 

  

রকন্তু দসখাচ্ছে রেচ্ছয় িামদাচ্ছসি েদচ্ছল পাওয়া দেল ধিণ চ্ছক! একটা োচ্ছিি তলায় ধিণ  

লম্বা হচ্ছয় শুচ্ছয় আচ্ছি েন্দুচ্ছকি গুরল দলচ্ছে তাি কপাল েচ্ছয় ঝিঝি কচ্ছি িি ঝিচ্ছি! 

  

রেমল তাি েুচ্ছক হাত রদচ্ছয় দদচ্ছখ েলচ্ছল, ধিণ  এ-জ েচ্ছে আি আমাচ্ছদি মেজ রেচ্ছয় 

পি ক্ষা কিচ্ছত পািচ্ছে ো। 

  

তািপি আোি িামদাচ্ছসি সন্ধাে আিম্ভ হল। রকন্তু দ্ব চ্ছপি চারিরদক, দিাট-েড় সমে 

েে খুাঁচ্ছজও তাি দকােওই পাো পাওয়া দেল ো। 

  

সোই যখে দ্ব চ্ছপি ওপাচ্ছশ আোি েদ ি ধাচ্ছি এচ্ছস পড়ল, রেেয়োেু তখে একরদচ্ছক 

সকচ্ছলি দৃরষ্ট আকষযণ কিচ্ছলে। 

  

আচ্ছেই েলা হচ্ছয়চ্ছি েদ  এখাচ্ছে প্রায় সমুচ্ছদ্রি মতে দদখচ্ছত! দসই রেশাল জচ্ছলি িাচ্ছজে 

দদখা দেল, েহদুচ্ছি দুচ্ছটা েড়-েড় জ ে সাাঁতাি দকচ্ছট দকাথায় দভচ্ছস চচ্ছলচ্ছি! 

  

রেমল েলচ্ছল, রেশ্চয়ই ওিা হচ্ছে িামদাস আি দসই রেিাট কুকুি। 

  

রকন্তু িামদাচ্ছসি দাদা হরিদাসটা দেল দকাথায়? 
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হয়চ্ছতা িামদাচ্ছসি চওড়া রপচ্ছঠ েচ্ছস েদ  পাি হচ্ছে। রক েচ্ছলে ইেচ্ছস্পকটি মশাই, 

ইরস্টমাচ্ছি চচ্ছড় আোি ওচ্ছদি তাড়া কিে োরক? 

  

ইেচ্ছস্পকটি েলচ্ছলে, আপদ যখে রেচ্ছজই রেচ্ছদয় হচ্ছয়চ্ছি, তখে আি হাোম কচ্ছি 

দিকাি রক? রকচ্ছস রক হয় েলা দতা যায় ো, ও দেটা যরদ ডুেসাাঁতাি রদচ্ছয় এচ্ছস িুাঁ দমচ্ছি 

ইরস্টমাচ্ছিি তলা ফারটচ্ছয় দদয়? 

  

সকচ্ছল যখে েচ্ছেি দভতি রদচ্ছয় আোি রফচ্ছি আসচ্ছি, তখে মাথাি ওপিকাি একটা 

োচ্ছিি ডাল-পাতা হঠাৎ েচ্ছড় উঠল, তািপি দশাো দেল–রকরচি রকরচি রমরচি-রকরচি-

রমরচি রকচরকচ-রকচরকচ! 

  

মােুষ আরম েইচ্ছকা দি ভাই, 

আজচ্ছক আরম মােুষ েই, 

দতামিা সোই চলচ্ছল দদচ্ছশ, 

একলা আরম দহথায় িই।  

আমাি দদচ্ছশি সেুজ মাচ্ছঠ 

ধাচ্ছেি দখচ্ছত দসাোি দদাল, 

েইচ্ছি েদ ি রূচ্ছপাি লহি, 

রশউরল ঝিা মারটি দকাল! 

  

দস করুণ স্বি শুচ্ছে সকচ্ছলিই মে েেথায় ভচ্ছি উঠল। 

  

রেেয়োেু ওপি রদচ্ছক মুখ তুচ্ছল মমতা-ভিা কচ্ছণ্ঠ েলচ্ছলে, করে, আজ দতামাি দচহািা 

দযিকমই দহাক, তুরম আমাচ্ছদি প্রাণ িক্ষা কচ্ছিি! তুরম োি দথচ্ছক দেচ্ছম এচ্ছসা, আমাচ্ছদি 

সচ্ছে আোি দদচ্ছশ রফচ্ছি চচ্ছলা। 

  

োচ্ছিি ওপি দথচ্ছক আোি দসই দুঃখমাখা কণ্ঠ দশাো দেলঃ 

  

আমাি ঘচ্ছিি রমরষ্ট েধূ 

http://www.bengaliebook.com/
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ডাকচ্ছি আমায় িারত্র-রদে, 

আমাি দখাকাি, আমাি খুরকি 

কচ্ছণ্ঠ োচ্ছজ স্বপ্ন-ে ণ। 

দকমে কচ্ছি রফিে ঘচ্ছি, 

আজচ্ছক আরম মােুষ েই, 

দতামিা সোই চলচ্ছল দদচ্ছশ, 

একলা আরম দহথায় িই! 
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