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গুহাবাসী ববভীষণ 

  

এক 

  

বিমল ও কুমার আমমবরকান ও ইংমরবি পদ্ধবিমি িবসং অভ্যাস করবিল। 

  

আি সকামলই ওই দুই দেমের বিমেষ পদ্ধবি বনম ়ে িামের মমযয িকক যম ়ে দছমি। এনন 

নুি-নাবনকটা ঘুমসাঘুবস কমরও িমককর দকানও দেষ-মীমাংসা যল না। 

  

বিমল মুবি ুমদ্ধর েস্তানা নুমল দেলমি দেলমি িলমল, ঘুবসর দিামরও দ  িমককর 

মীমাংসা য ়ে না, আপািি দস িককমক িাবিল কমর দেও ়ো  াক। 

  

কমুার িলমল, দিামার দসালার দেসামস একবট মাত্র ঘুবস মারিার োাঁক দপমলই এনবন 

একটা দযস্তমনস্ত যম ়ে দ ি। 

  

বিমল িলমল, বকন্তু আমমবরকান কা ়েো দস োাঁক দে ়ে না! মমন দরমনা, দসালার দেসামস 

ঘুবস দমমর দ াদ্ধামক অজ্ঞান করিার দকৌেল প্রথমম আমমবরকামিই আবিষ্কৃতি যম ়েবিল। 

  

িাইমর দথমক ডাকবপ ়েন যাাঁকমল–বিবি আমি! 

  

বিমল িলমল, েযামনা দছ বিন ়েিািুর বিবি এল বকনা! িাযাদুরছমে বছম ়ে প ক্ত  বিবন 

দকানও বিবি দলমননবন! 

  

কমুার দিবরম ়ে দছল। িারপর একনানা নাম যামি কমর বেমর এমস িলমল, যযাাঁ, 

বিন ়েিািুর বিবিই িমট! 

  

বক বলমনমিন পমড়ে দোনাও। 

  

 কমুার নাম বিাঁমড়ে বিবি িার কমর দিাঁবিম ়ে পড়েমি লাছল, 
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বপ্র ়ে বিমল ও কুমার, 

  

িা ়েু পবরিিকমনর িমনয এনামন এমস প ক্ত  দিামামের দ -মকানও পত্র বলবনবন িার কারণ 

যমে, এিবেন দেিার মমিা দকানও নির বিল না। এনানকার প্রযান ঐশ্ব ক রহ্মপুপুত্র নে। 

দস আমছও দ মন িইি, এননও দিমবন িইমি। সকামল সন্ধ্যা ়ে িার িীমর িমস 

সূ কবকরমণর িন্ম ও মতিযু দেনমি আমার নুি ভ্ামলা লামছ িমট, বকন্তু পমত্র দস-নিমরর 

মমযয দিামরা দকানওই নিুনত্ব আবিষ্কৃার করমি পারমি না। কবির কলম দপমল 

এনানকার প্রাকতবিক েতমেযর উজ্জ্বল িণকনা করমি পারিুম। বকন্তু দিামরা িামনা, আবম 

কবি নই,–শুষ্কৃপ্রাণ বিজ্ঞাবনক মাত্র। 

  

বকন্তু সম্প্রবি এনামন একবট দেিার মমিা নির পাও ়ো দছমি। 

  

দিামরা ভূ্ি মামনা না, আবমও মাবন না। ভূ্মির ছল্প শুমন ও পমড়ে আবম দকিল েন কমর 

ভ্ ়ে দপমি ভ্ামলািাবস। য ়েমিা দিামামেরও দসই অভ্যাস আমি, িাই আবম আি 

দিামামের একবট নিুন ভূ্মির ছল্প দোনাি। 

  

এনানকার িাবসন্দামের মমি, একবট অিানা ভূ্ি নাবক আমারই মমিা িা ়েু পবরিিকমনর 

িমনয এ অঞ্চমল এমস উপবিি যম ়েমি। 

  

বকন্তু দস ভূ্িবট আমার মমিা োব্ত বপ্র ়ে ন ়ে। দস রীবিমমিা উপদ্রি শু ক কমরমি। 

  

দরাি রামত্র দস রহ্মপুপুমত্রর িমল দনমম সাাঁিার কামট। িামক দিামন দকউ দেমনবন িমট, 

বকন্তু দস নাবক দরাি রামত্রই ভ্ ়োনক দযাঁমড়ে ছলা ়ে কান্নাকাবট কমর আর একটা গুযার কামি 

িমলর বভ্ির দথমক িার বিষম কাঁপাই-ম াড়োর েব্দও দোনা  া ়ে। 

  

দস অনা ়োমসই নুি দিাঁবিম ়ে যাসমি পারি। বকন্তু দস যামস না, কাাঁমে নাবল কাাঁমে! 
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দলামকর কথা ়ে প্রথমটা ়ে বিশ্বাস কবরবন। বকন্তু বেন পাাঁি আমছ আবমও স্বকমণক িার কান্না 

শুমনবি। 

  

রহ্মপুপুমত্রর িীমরই একনানা িাংমলা ়ে আবম আবি। দসবেন রামত্র যিাৎ িতবি আসা ়ে আমার 

ঘুম দছল দভ্মে। িাড়োিাবড়ে উমি মাথার বেককার িানলাটা িন্ধ্ কমর বেমি দছলুম। 

  

হু-হু দ ামড়ো-যাও ়োর সমে এক আশ্চ ক ও অমানুবষক কমের উচ্চ ও িীরহ্ বিৎকার ঘমরর 

বভ্িমর দভ্মস এল! 

  

দিমন কান্নাভ্রা বিকট বিৎকার আবম আর কননও শুবনবন। দস বিৎকার মানুমষরও িমট, 

মানুমষর ন ়েও িমট! অথকাৎ মানুষ ইো করমলও দিমন ভ্ামি বিৎকার কমর কাাঁেমি পামর 

না। 

  

বিনিার দসই বিৎকার শুনলুম। িারপর  ড়ে ও িতবির দরান এমন দিমড়ে উিল দ , িানলা 

িন্ধ্ কমর বেমি যল। 

  

নেীর িমলর বভ্িমরই ডাো দথমক প্রা ়ে দুমো ছি িোমি আমি এক বেশু পাযাড়ে। লক্ষ 

লক্ষ িৎসর পমর িার িুড়ো য ়েমিা একবেন দমঘ রামিয বছম ়ে দপৌাঁিমি, বকন্তু এনন িার 

মাথা িল িাবড়েম ়ে বত্রে েুমটর দিবে ওপমর উিমি পামরবন। এই দিাট্ট পাযামড়ের নীমির 

বেমক একটা গুযা আমি। দিা ়োমরর সমম ়ে দসই গুযাটা িমলর িলা ়ে অেতেয যম ়ে  া ়ে 

এিং ভ্াটার সমম ়েও িার আযাআবয িমল ভ্রবি যম ়ে থামক। 

  

আমার মমন যল, দসই ভ্ ়োিয আিকনাে আসমি ওই পাযামড়ের কাি দথমকই।  

  

পরশুবেন রামত্র আিার এক কাণ্ড যম ়ে দছমি। 

  

 একটা কবুল সন্ধ্যার পর িল আনমি বছম ়েবিল নেীর ঘামট। 
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বকন্তু যিাৎ দস মযা ভ্ম ়ে দিাঁবিম ়ে উিল। িার দুিন সেী িযাপার বক দেনিার িমনয ঘামটর 

বেমক িুমট দছল। অন্ধ্কামর িারা বকিুই দেনমি দপমল না িমট, বকন্তু সভ্ম ়ে শুনমল দ  

ঘামটর নুি কাি দথমকই অমানুবষক কমে দক ঘন ঘন ছিকন করমি। িারা আর না এবছম ়ে 

িাড়োিাবড়ে পাবলম ়ে এল! 

  

কাল সকামল দছালমাল শুমন আবম নেীর ঘামট বছম ়ে দেবন, দসই যিভ্াছয কবুলর মতিমেয 

িমলর বভ্িমর অযকনগ্ন অিিা ়ে পমড়ে রম ়েমি। 

  

ভ্ামলা কমর লক্ষ কমর িু লুম, দকউ িামক ছলা বটমপ যিযা কমরমি। ছলার ওপমর িননও 

স্পি দেনা  ামে, দমাটা দমাটা আেুমলর োছ! দসগুমলা দ  মানুমষর আেুমলর োছ, িামি 

আর দকানওই সমন্দয দনই! 

  

দক িামক যিযা করমল? দকন যিযা করমল? রামত্র নেীর িমল দক কাাঁমে িা ছিকন কমর? 

পুবলমের পাযারা িমসমি, বকন্তু এসি প্রমের দকানওই িিাি দনই। 

  

এনানকার দলামকরা ভ্ম ়ে, বিস্মম ়ে ও দুভ্কািনা ়ে কাির যম ়ে পমড়েমি। সূ ক অস্ত দছমল পর 

দকউ আর নেীর যার মাড়ো ়ে না। সবিয কথা িলমি বক, আবমও যিভ্ম্ব যম ়ে দছবি। 

  

এরকম অসাযারণ ঘটনা বনম ়ে দিামরা মাথা ঘামামি নুি ভ্ামলািামসা, িাই দিামামের 

নিরটা িাবনম ়ে বেলমু।  বে নিুন উমেিনার প্রবি দিামামের দলাভ্ থামক, িাযমল 

আমার িাংমলা ়ে দিামামের িানাভ্াি যমি না। 

  

অিএি আো করবি, অবিলমম্বই দিামরা সেরীমর এমসই আমার পমত্রর উের দেমি। 

ইবি– দিামামের বিন ়েিািু 

  

.  

  

কমুার িলমল, বিমল, দিামার মি কী? 
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বিমল সযামসয িলমল, িাও আিার বিজ্ঞাসা করি? এমক্ষমত্র দিামামি আমামি মমির 

অবমল যও ়োর সম্ভািনা দনই। 

  

কমুার িলমল, িাযমল িবল্পিল্পা িাাঁযিার দিিা কবর? 

  

বনশ্চ ়েই। 

  

.  

  

দুই 

  

িা ়েছাবট িমৎকার। দ নামন পাযাড়ে, নেী আর অরমণযর বমলন য ়ে দসনামন প্রকতবির ূপমপ 

দকউ নুাঁি যরমি পামর না। 

  

আকামের নীবলমা আমি পতবথিীর সিকত্রই, বকন্তু আসমল িার সতবি যম ়েমি পাযাড়ে, নেী 

আর অরমণযর ওপমর িামো ়ো যিার িমনযই। 

  

বিন ়েিািু িলমলন, েযামনা বিমল ওই দসই বেশু পাযাড়ে! 

  

বিমল ও কুমার দেনমল, রহ্মপুপুমত্রর স্বে িমল িা ়ো দেমল দিাট্ট একবট পাযাড়ে োাঁবড়েম ়ে 

আমি। 

  

বিমল িলমল, ওরই িলা ়ে গুযা আমি? 

  

–যযাাঁ। এনন ভ্াটা পমড়েমি, িাই গুযার উপরবেকটা দেনা  ামে। 

  

 কমুার িলমল, বিন ়েিািু, আপবন দকানওবেন ওই গুযার কামি  ানবন? 

  

না। এিবেন  ািার েরকার য ়েবন। আমার বিশ্বাস ওই গুযার বভ্িরটা একিার পরীক্ষা 

করা উবিি। 
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বিমল িলমল, দিে দিা, এনবন দস দিিা করা  াক না! ঘামট অমনকগুমলা দনৌমকা িাাঁযা 

রম ়েমি, একনানা ভ্াড়ো কমর গুযার কামি দছমলই িলমি। 

  

সকমল ঘামটর কামি বছম ়ে োাঁড়োল। বকন্তু দকানও মাব ই িামের গুযার কামি বনম ়ে দ মি 

রাবি যল না। 

  

বিমল িলমল, আো, দিামরা দনৌমকা দিমড়ে দনমম োাঁড়োও, আমরাই োাঁড়ে দিম ়ে গুযার 

কামি  াি। দিামরা পুমরা ভ্াড়োই পামি। 

  

এ িমন্দািমস্তা িামের আপবে যল না। বিন ়েিািু যরমলন যাল এিং োাঁড়ে বনম ়ে িসল 

বিমল ও কুমার। 

  

দনৌমকা দভ্মস িলল দিাট পাযামড়ের বেমক। 

  

প্রথমম িারা পাযাড়েটামক একিার প্রেবক্ষণ করমল, িার িাবরবেমকই দরামে উজ্জ্বল নেীর 

িল দনমি দনমি দনলা করমি। পাযাড়েটা এমকিামর নযাড়ো, িার  কক্ষ কামলা ছাম ়ে সিুমির 

আাঁিটুকু প ক্ত  দনই। িাবর টমের ওপর বির যম ়ে িমস আমি একটা েকনু। 

  

একবেমক রম ়েমি দসই গুযাটা। এনন দিা ়োর ন ়ে িমল গুযার ওপর বেকটা বনলামনর 

মমিা িমলর ওপমর দিমছ রম ়েমি। গুযার মুন িওড়ো ়ে েে-িামরা েুমটর দিবে ন ়ে। 

  

দনৌমকা গুযামুমন বছম ়ে উপবিি যল। িার বভ্িরটা ঘন িা ়ো ়ে ভ্রা, সিকোই দসনামন 

সন্ধ্যার আমলা-আাঁযার বিরাি কমর। সকমল দনৌকার ওপমর দযাঁট যম ়ে পমড়ে গুযার বভ্ির 

বেকটা দেনিার দিিা করমল, বকন্তু বভ্িমর শুযু িল থইথই করমি! ভ্ামলা কমর বকিু 

দেনাও দছল না, সমন্দযিনক বকিু আমি িমলও মমন যল না। 

  

কমুার িলমল, বকন্তু বিমল, এনামন দকমন একটা আাঁেমট ছন্ধ্ পাে না বক? কামি কবুমর 

থাকমল এমবন ছন্ধ্ পাও ়ো  া ়ে। 
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বিমল িলমল, হুাঁ। িারপর োাঁড়েটা  থাসম্ভি িাবড়েম ়ে বেম ়ে গুযার বভ্িরকার দেও ়োমল 

িুমক পরীক্ষা করমি লাছল। 

  

আিবম্বমি িামের দনৌমকানানা িীরহ্মিমছ বপিু যমট গুযার মুন দথমক নাবনক িোমি বছম ়ে 

পড়েল! সকমল মযাবিস্মম ়ে হুমবড়ে দনম ়ে িমলর বভ্ির িাবকম ়ে দেনমল, বকন্তু বকিুই দেনা 

দছল না! 

  

কমুার িলমল, িমলর বভ্ির দথমক বিষম যাক্কা দমমর দক দ ন দনৌমকানানামক েূমর দিমল 

বেমল! 

  

বিমল িলমল, বকন্তু দক দস? কবুমর দ  এমন কমর দনৌমকা দিমল বেমি পামর, এ কথা দিা 

কননও শুবনবন! 

  

বকন্তু দস দ ই-ই দযাক, আমরা দ  ওনামন থাবক, এটা দস িা ়ে না! 

  

বিন ়েিািু িলমলন, আমরা বক আিার দনৌমকা বনম ়ে গুযার কামি  াি? 

  

 বিমল িলমল, না আমরা এইিামর ওই পাযামড়ে বছম ়ে উিি। 
  

.  

  

বিন 

  

পাযামড়ের নীমির বেকটা নেীর িল দলমছ দলমছ এমন বপিল যম ়ে আমি দ , িার ওপমর 

উিমি িামের বিমেষ দিছ দপমি যল। 

  

পাযামড়ের ওপমর মানুমষর আবিভ্কাি দেমন েকুনটা বিরক্ত যম ়ে উমড়ে দছল। 

  

বিন ়েিািু িলমলন, এই নযাড়ো পাযামড়ের টুকমরার ওপমর একটা মাবিও লবুকম ়ে থাকমি 

পামর না। এনামন এমস লাভ্ বক? 
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বিমল িলমল, আমরা ওই গুযার পামে বছম ়ে োাঁড়োমল ভ্ামলা কমর দেনিার সুম াছ পাি। 

  

গুযার পামেই রম ়েমি মস্ত একনানা পাথর–িল দথমক যাি-িামরক উাঁিু। কমুার িার 

ওপমর বছম ়ে িমলর যামর পা  ুবলম ়ে িমস পড়েল। বিমল ও বিন ়েিািুও িার পামে বছম ়ে 

িসমলন। 

  

বিমল বির িমক্ষ গুযার বেমক িাবকম ়ে িলমল, ওই গুযার বভ্িমর অনা ়োমসই দকানও 

িলির িীি লবুকম ়ে থাকমি পামর। বকন্তু বিন ়েিািু আপবন দ  বিৎকার শুমনবিমলন, 

দকানও িলির িন্তুর পমক্ষ বক দসরকম বিৎকার করা সম্ভি? 

  

বিন ়েিািু ঘাড়ে দনমড়ে িলমলন, না, না, দস যমে মানুমষর কমে অমানুবষক বিৎকার!  

  

দিে িু মি পারবি, এই ভ্াটার সমম ়েও গুযার বভ্িমর ডুিিল রম ়েমি। দকানও মানুষ 

বনশ্চ ়েই ওনামন িাস করমি পামর না। 

  

দকানও মানুষ ওনামন িাস ক কক িা না ক কক, বকন্তু বিৎকারটা এইনামনই উমিবিল িমল 

আমার সমন্দয য ়ে। 

  

দসবেমনর দসই বিৎকার, িারপর ঘামটর ওপমর দসই নরযিযা, িারপর আিমকর এই 

দনৌমকা ়ে যাক্কা মারার িযাপার। এই বিনমটর মমযয দকানও সম্পকক আমি বকনা, আমামের 

এনন দসই বিিারই করমি 

  

যিাৎ কমুার িমমক পাথমরর একটা দকাণ দুই যামি দিমপ যমর আিকস্বমর িমল উিল– দক 

আমার পা যমর টানমি বিমল 

  

বিমল িমলর বেমক একিার উাঁবক দমমরই দিামনর পলক না দেলমি পমকট দথমক 

বরভ্লভ্ার িার কমর উপর-উপবর দুিার গুবল িুাঁড়েমল। 

  

িার পমরই এক িুক কাাঁপামনা ছছেমভ্েী ভ্ ়েঙ্কর বিৎকার! 
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বিন ়েিািু িমলর বেমক হুমবড়ে দনম ়ে পড়েমলন, বকন্তু বিবন দেনমলন দকিল মস্ত একটা 

িা ়ো িমলর বভ্িমর সাাঁ কমর বমবলম ়ে দছল এিং িমলর ওপমর দভ্মস উিল নাবনকটা 

রক্ত। 

  

কমুার িাড়োিাবড়ে পা গুবটম ়ে বনম ়ে যিভ্মম্বর মমিা বিমমলর বেমক িাবকম ়ে দেনমল, িার 

মুমনর ভ্াি উদ্ভ্রাম্ত র মমিা! 

  

িারপর দস বনমিমক সামমল বনম ়ে িলমল, বিমল, বিমল, িমলর বভ্ির দথমক দক আমার 

পা যমর টানবিল? 

  

িুবম বক বকিুই েযামনাবন? 

  

না দেনিার সম ়ে দপলুম কই? নাবল এইটুক ুিু মি দপমরবি, আমার পা যমরবিল মানুমষর 

দুনানা যাি! 

  

বিমল অবভ্ভ্িূ কমে িলমল, আবমও  া দেমনবি য ়েমিা দসটা মানুমষরই মুন! বকন্তু 

মানুমষর মুমনর দিম ়ে অ্ত ি আড়োই গুণ িড়ে! িার দিান, নাক, দিাাঁট, ছলা, যাি আমি, 

অথি িার বকিুই সবিযকার মানুমষর মমিা ন ়ে! দস এক ভ্ ়োনক অসম্ভি দুসস্ব্ন,, আমার 

ছাম ়ে এননও কাাঁটা বেমে। 

  

.  

  

িার 

  

দনৌমকা আিার পাযাড়ে দিমড়ে িীমরর বেমক বেরল। 

  

বিন ়েিািু িলমলন, পতবথিীমি বিরবেনই এক বিবিত্র িীমির কথা দোনা  া ়ে, সামযিরা 

 ামক িমল mermaid, আর আমরা িবল মৎসযনারী। ভ্ারমির নানা িামন দসমকমল 

মবন্দমরর ছাম ়ে এইরকম িলিাসী আর এক িীমির অথকাৎ নাছকনযামের মূবিক দেনা  া ়ে। 
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মৎসযনারীমের দেমযর ওপর বেকটা য ়ে মানুমষর মমিা আর নীমির বেকটা মামির মমিা। 

নাছকনযামেরও ওপর। বেক মানুমষর মমিা দেনমি যমলও িামের নীমির বেকটা য ়ে 

সামপর মমিা। 

  

কমুার িলমল, বকন্তু িারা দিা কল্পনা-িছমির িীি!  

  

আমছ দোমনা। অমনক নাবিক অিানা সমুদ্র দথমক বেমর এমস অমনকিারই মৎসযনারীর 

কথা িমলমি। পবণ্ডিরা দসসি কথা িাট্টা কমরই উবড়েম ়ে বেম ়েমিন। বকন্তু দসবেন 

দেটসমযান কাছমি দেনলুম, এইিামর অবিশ্বাসী পবণ্ডিমের মুন িন্ধ্ যম ়েমি। 

  

কীরকম? 

  

বসম ়েরা বলওমনর ডা. গ্রাযাম মৎসযনারীর একবট মবম অথকাৎ রবক্ষি দেয বনম ়ে ইংলম  

এমসবিমলন। িাাঁর মতিযুর পমর এক দোকানোর ওই দেযবট বকমনমি। িড়ে িড়ে বিজ্ঞাবনক 

আর িীিিত্ত্ববিে পবণ্ডি পরীক্ষা কমর িমলমিন, ওবট দ  একো িীি্ত  দকানও িীমির 

মতিমেয, দস-বিষম ়ে সমন্দয করিার উপা ়ে দনই। এবটও অযক-মৎসয আর অযক-মানিীর 

দেয। এর পমরও মৎসযনারীমক আর কল্পনা িমল উবড়েম ়ে দেও ়ো িমল বক? 

  

বিমল িলমল, বকন্তু আবম আি দ  িীিটামক দেনলুম, িার নীমির বেকটা িমলর িলা ়ে 

ঢাকা বিল। আর িার মুমন বিল একরাে োবড়ে দছাাঁে। দস নারী ন ়ে। 

  

কমুার িলমল, মৎসযনারী  বে থামক িমি মৎসযনরও আমি! 

  

বিন ়েিািু িলমলন, য ়েমিা ও-িীিটা িামনর টামন িা অনয দকানও কারমণ যিাৎ রহ্মপুপুমত্রর 

িমল এমস পমড়েমি। বেমনর দিলা ়ে গুযার বভ্িমর লবুকম ়ে থামক, আর রামত্র দিবরম ়ে 

স্বমেমে বেরমি না দপমর দকাঁমে দকাঁমে দিড়ো ়ে! 

  

বকন্তু এর পমরও িার কান্না আর দকউ শুনমি পা ়েবন। িার কারণ বক বিমমলর বরভ্লভ্ার? 
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