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নতুন পুিুশরর জোগ্রত দৈতয 

  

কিয ো গোশের ক োোঁশপর পোশ  পর-পর দুকৈন দুশটো কমোটো-শমোটো সোপ কৈশে িড মোমো কিি 

িরশলন, সিিটো কিয ো গোেই কিশট কেলশিন। কিয ো েুল যেন কেোশট, কৈেশত সু্দরর 

লোশগ, গন্ধও েুি কমকি। কিন্তু ওই গশন্ধ নোকি সোপ আশস। 

  

সোপ কৈেশল কতো ভয  হশিই। 

  

িোশেই কমকল, িুিুন, টুিুনরো কেলো িশর। এি-এিকৈন কেলশত কেলশত সশন্ধ হশয  যোয । 

ওরো অি য এিকৈনও সোপ কৈশেকন। 

  

িড মোমো কৈশেশেন, শুধ্ু তোই নয , এিটো সোপ তোোঁর কৈশি েণো তুশল কেস িশরকেল। তোই 

কতকন কলোি ডোকিশয  সিিটো কিয ো গোে কতো কিশট কেলশলনই, আশ পোশ র ক োোঁপ- োড  

সি পকরষ্কোর িরোশলন। কৈেো কগল, কসেোশন দুশটো িড -িড  গতত। ওই গশততই কনশ্চয ই 

সোশপশৈর িোসো। তো হশল কতো সোপ দুশটোশি িোর িশর কমশর কেলশত হয ।  

  

সোপ কৈেোর জনয অশনি কলোি কভড  িশর এশসশে। িড মোমো কনশজ এিটো  োিল কনশয  

িোশজর কলোিশৈর সশগ হোত কমকলশয শেন গতত কেোোঁড োয । িড  মোমোর লম্বো-চওড ো কচহোরো, 

কযমন কজৈী, কতমনই সোহসী মোনুষ। কেশল-শমশয রো কিৌতূহল চোপশত নো কপশর েুি িোশে 

চশল আসশতই িড মোমো ধ্মি কৈশয  িলশেন, এই, সর, সশর যো, সোপ দুশটো লোকেশয  উশি 

এশল তেন আর পোলোিোর সময ও পোকি নো। 

  

গতত কেোোঁড ো চলশতই লোগল, চলশতই লোগল, সোশপর কৈেো কনই। চতুকৈতশি অশনিলোশলো 

গতত হশয  কগল, তিু সোশপরো কযন অৈৃ য হশয  কগশে। 

  

পোশ ই এিটো মজো পুিুর। পুিুরও কিি িলো যোয  নো, েোকনিটো জলো জোয গো। নোনোরিম 

আগোেোয  ভরো, িষতোিোশলও এি হোোঁটুর কিক  জল হয  নো। েোকনিটো ৈূশর এিটো ভোঙো 
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ক িমক্দরর। এি সময  হয শতো এেোশন এিটো সকতযই পুিরু কেল, এেন ভরোট হশয  কগশে। 

এেন আশ পোশ র িোকড র কলোি ওেোশন কনোোংরো-ময লো কেশল। গোে হশয  কগশে। 

িতরিম।  

  

িড মোমোর ডোিনোম কসোনো। এিজন িোশজর কলোি িলল, ও কসোনোভোই, সোপ দুশটো যকৈ 

এই মজো-পুিশুর লুশিোয , েুোঁশজ পোশিন িী িশর? 

  

অনয সিোইও কসই িথোই ভোিশে। 

  

িড মোমো এিটুক্ষণ কিোমশর হোত কৈশয  কচোে িটমট িশর তোকিশয  রইশলন। কয সোপ তোর 

কৈশি কেোোঁস িশর ভয  কৈকেশয শে, তোশি কতকন েোড শিন নো। 

  

কতকন িলশলন, সি জোয গোটোই েুোঁশড  েযোল! 

  

অতেোকন জোয গো, ক োোঁপ োশড র মশধ্য আরও িত গতত রশয শে, েুোঁশড  কেলো কি কসোজোিথো? 

  

িড মোমো িলশলন, আরও ৈ জন কলোি কিি ির। এই মজো-পুিুরটো আকম উদ্ধোর। িরি। 

এেোশন নতুন পুিুর হশি। এ িোজ আমোশৈর আশগই িরো উকচত কেল। এেোশন কসশমশের 

ঘোট িোোঁকধ্শয  কৈি। দুপুশর এই পুিুশর চোন িরি, আর কিশিশল ঘোশট িশস চো েোি! 

  

সোপ েুোঁজশত েুোঁজশত পুিুর। 

  

পরকৈন কথশি হই-হই, রই-রই িোণ্ড। 

  

ৈ -িোশরোজন কলোি কমশল শুরু হল মোকট িোটো। কযন এিটো উৎসি। ওরো আিোর মোকট 

িোটশত-িোটশত গোন গোয । 

  

কৈেশত-শৈেশত কিমন িৈশল কগল জোয গোটো। 
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িত িচু গোে, আ  যোওড ো আর ভযোশরণ্ডোর ক োোঁপ- োড  সোে হশয  কগল, চোরধ্োর াোল ুহশয  

দতকর হশত লোগল পুিরু। িত দুর পোলোল একৈি-ওকৈি। সোপ কিন্তু কৈেো কগল নো, তোরো 

নোকি চশল কগশে পোতোশল। কমকলরো কৈকৈমোর িোশে গল্প শুশনশে, পোতোশল। আশে 

নোগরোজয, কসেোশন সোশপরো থোশি। মহোভোরশতর ভীম এিিোর জশল ডুশি চশল কগশয কেল 

কসই নোগরোশজয। 

  

মোকট-িোটো কলোিশৈর মশধ্য এিজশনর নোম ভুলু কমঞো, কস েুি িোশজ েোোঁকি কৈয । মোশ -

মোশ ই কিকড  েোয  আর িোৈোমোকটর মশধ্যই এিটুেোকন শুশয  ঘুকমশয  কনয । কস-ই কিন্তু 

এিটো ৈোরুণ িোণ্ড িশর কেলল। 

  

পুিুর কেোোঁড র সোত কৈশনর কৈন কস হিোৎ এি সময  কচোঁকচশয  উিল, কসোনোর িলকস! কসোনোর 

িলকস! লোপ্তধ্ন কপশয  কগকে কর! 

  

সিোই িোজ কেশল েুশট এল। 

  

যকৈও কিউ তোর িথো কিশ্বোস িশর নো। এিজন িলল, তুই কি আজ কিকড র িৈশল গোোঁজো 

কেশয কেস নোকি কর? কিোথোয  লোপ্তধ্ন? নতুন পুিুশরর জোগ্রত দৈতয 

  

ভুল ুকমঞো ৈোরুণ উশেকজত ভোশি িলল, আকম  োিল চোলোই আর িোং-িুোং  দ হ হয । কসোনোর 

িলকসশত লোশগ। আমোশর লোপ্তধ্শনর ভোগ কৈশত হশি কিন্তু! 

  

তেন কতন-চোরজন কসই জোয গোটোয   োিল আর কিোৈোল চোকলশয  কৈেল, সকতযই িী কযন 

এিটো  ক্ত কজকনশস লোগশে। 

  

সিোরই লোপ্তধ্শনর িথো মশন হয । 

  

আশগ এেোশন পুিুর কেল, ক িমক্দরর কেল, লোপ্তধ্ন কতো থোিশতই পোশর। অশনশি যশক্ষর 

ধ্নও পুোঁশত রোেত এি সময । 
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েির কপশয  িড মোমো েুশট এশলন। 

  

কতকন চোরজনশি কিশে কনশয  িলশলন, ভোশলো িশর, সোিধ্োশন কজকনসটোশি েুোঁশড  কতোশলো। 

যকৈ লোপ্তধ্ন থোশি, সিোই ভোগ পোশি। 

  

ভুল ুকমঞো িলল, আকম এিটু কিক  পোি নো? 

  

অশনি কচিোয  কয কজকনসটো পোওয ো কগল, কসটো এিটো দু-হোত লম্বো পোথর। কজকনসটো িী, 

তো কিো ো যোশে নো। তশি, কসোনোর িলকস কমোশটই নো। 

  

িড মোমো ভুলু কমঞোশি কজশগযস িরশলন, তুই কসোনোর িলকস কিোথোয  কৈেকল কর? 

  

ভুল ুকমঞো চুপ। তোর িন্ধু ক িু িলল, ও ঘুকমশয -ঘুকমশয  স্বপ্ন কৈশেশে। 

  

পোথরটোশি ওপশর এশন অশনি িশর ঘশষ-ঘশষ, জল কৈশয  কধ্োয োর পর কৈেো কগল, কসটো 

এিটো পোথশরর মূকতত। 

  

কিোনও িোিুর-শৈিতোর মূকতত কভশি অশনশি মোকটশত িপোল েুোঁইশয  প্রণোম িরশত লোগল। 

  

কিন্তু এটো আিোর িী িোিুর। ক ি, কিষ্ণু, ব্রহ্মো হশতই পোশর নো। কচনো কিোনও কৈিতোর 

মতনও নয । কৈেশল কিমন কযন ভয -ভয  িশর। মোথোয  িোিকড  চুল, মস্ত িড  কচোে, কচোে 

দুশটো কযন কিশল কিকরশয  আসশে, এিটো হোত ভোঙো, আর এিটো হোশত গৈোর মতন এিটো 

কিেু। 

  

কৈেশল কৈিতোর িৈশল দৈতয কিোংিো ৈোনি িশল মশন হয । 

  

এিটো কিেু যেন পোওয ো কগশে, তেন আরও অশনি কিেু পোওয ো কযশত পোশর। আিোর 

নতুন উৈযশম শুরু হল কেোোঁড োেুোঁকড ,। এরপর আরও িশয িটো পোথশরর টুিশরো, কসলোশলো 

এমনই ভোঙো কয কিেু কিো োই যোয  নো, িশয িটো ভোঙো মোকটর হোোঁকড , মোনুশষর হোড , 
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কি শূলর অোং , এইসি উিল। লোপ্তধ্ন পোওয ো কগল নো। তশি পোওয ো কগল কিেু পুশরোশনো 

আমশলর তোমোর পয সো, কলোশি কিেু মোনত িশর জশল েুোঁশড  কেলত। 

  

ৈ কৈশনর মশধ্য পুিশুরর তলো কথশিও জল উিশত লোগল, িৃকিও নোমল। ভশর কগল পুিুর, 

আর কেোোঁড োেুোঁকড র প্রশ্নই রইল নো। 

  

িড মোমো সোোঁতোর কিশট এপোর-ওপোর িশর এশস িলশলন, করোজ সোোঁতরোশিো, কি  ভোশলো 

িযোয োম হশি। 

  

কেোটমোমো িলল, এিোর পুিুশর মোে েোড শত হশি। তোরপর আকম কেপ কেশল মোে ধ্রি। 

  

িড মোমো িলশলন, মোে ধ্রোও ক েশত হয । নইশল কতোর অিস্থো হশি, কেপ কনশয  কগল 

কিোলোিযোশঙ, মোে কনশয  কগল কচশল! 

  

আশ পোশ র অশনি িোকড র কলোি পুিুরটোয  স্নোন িরশত আশস। সিোই েুক  হশয  ধ্নয ধ্নয 

িশর িড মোমোশি। িোেোিোকে আর কিোনও ভোশলো পুিরু কনই। 

  

পোথশরর মূকততটোশি কনশয  এেন িী িরো হশি? 

  

িোিুর-শৈিতোর মূকতত হশল পুশজো িরো উকচত। কিন্তু কিোন িোিুর কিো ো নো কগশল পুশজো 

হশি িী িশর? আর দৈতয-ৈোনি হশল কতো পুশজো িরোটোই েোরোপ। 

  

কসটোশি পকরষ্কোর িশর, কতল-শটল মোকেশয  করশে কৈওয ো হশয শে দিিিেোনোর এি কিোশণ। 

  

অশনি কৈেশত এশস নোনো িথো িশল। 

  

কিউ িশল, এটো যক্ষ। কিউ িশল, িীরভদ্র। কিউ িশল, স্বশগতর দ্বোরপোল। আিোর কিউ 

িশল, আশগিোর কিোনও রোজোর মূকতত হশত পোশর। 

  

স্কুশলর কহডমোস্টোর িকরম সোশহি অশনি কিেু জোশনন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গশগোপোধ্যোয় । নতুন পুিুশরর জোগ্রত দৈতয । কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 6 

www.bengaliebook.com 
 

 

কতকন এিকৈন এশস অশনিক্ষণ ধ্শর কৈশে িড মোমোশি িলশলন, কসোনোিোিু, আশগ পরীক্ষো 

িশর কৈেো ৈরিোর, এটো িত কৈশনর পুশরোশনো। যকৈ পোোঁচ-েশ ো িেশরর পুশরোশনোও হয , 

তো হশল মূকততটো যোরই কহোি, তো ইকতহোশসর সম্পৈ। কিোনও প্রোচীন মূকতত মোকটর তলো 

কথশি পোওয ো কগশল, তো িোরুর িোকড শত রোেোর কনয ম কনই। গভনতশমেশি জোনোশত হয , 

গভনতশমে কমউকজয োশম রোশে। 

  

িড মোমো িলশলন, িত কৈশনর পুশরোশনো, তো িু ি িী িশর? 

  

িকরম সোশহি িলশলন, সরিোশরর কলোিশৈর েির কৈশত হশি। তোরো এশস কৈশে যোশি। 

  

িকরম সোশহি  কনিোর কৈন কসউকড  যোশিন, কতকন কনশজই েির কৈশয  আসশিন। এর মশধ্য 

িকরম সোশহি জুশর পশড  কগশলন, তোর আর কসউকড  যোওয ো হল নো। 

  

কমকল যতিোর দিিিেোনো ঘর কৈশয  যোয , মূকততটোর কৈশি এিিোর তোিোয । ভশয  তোর িুি 

েমেম িশর। 

  

তোর কযন মশন হয , মূকততটো করশগশমশগ তোর কৈশি িটমট িশর তোকিশয  আশে। 

  

এমকন পোথশরর মূকতত, কিন্তু সশন্ধশিলো অন্ধিোশর মশন হয  কযন,তোর গো কথশি এিটু-এিটু 

আশলো েুশট কিরুশে। 

  

শুধ্ু কমকলরই এরিম মশন হয । আর কিউ ভয  পোয  নো, আশলোও কৈেশত পোয  নো। 

  

এিকৈন কিশিলশিলো কমকল সশিমোি স্কুল কথশি কেশরশে, দিিিেোনোয  িইশয র িযোগটো 

রোেশতই কসই মূকততটো কযন স্পি গম্ভীর গলোয  কডশি উিল, এই কমকল, কমকল। 

  

কমকল সশগ-সশগ কচোে েুোঁশজ কৈৌড । 

  

ওকৈশির িোরো্দরোয  কৈকৈমোশি কৈশেই তোশি আোঁিশড  ধ্শর কিোঁশৈ উিল।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গশগোপোধ্যোয় । নতুন পুিুশরর জোগ্রত দৈতয । কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 7 

www.bengaliebook.com 
 

 

প্রথশম কস কিেু িলশতই চোয  নো। তোরপর িড মোমো এশস িোরিোর কজশগযস িরশত 

লোগশলন, িী হশয শে, িল? িী হশয শে?  

  

কমকলর িোিো-মো থোশিন কৈকিশত। কস মোমোিোকড শত কথশি পড োশুশনো িরশে। কস এ িোকড র 

েুি আৈশরর। 

  

ক ষপযতন্ত আসল িথোটো শুশন িড মোমো কহো-শহো িশর কহশস উিশলন। কমকলর মোথোর চুশল 

হোত িুকলশয  কৈশয  িলশলন, ওশর, পোথশরর মূকতত কিোনওকৈন িথো িলশত পোশর নো। ওশৈর 

কতো েুসেুস কনই। গলোর মশধ্য নল কনই। 

  

কমকলশি সশগ কনশয  কতকন এশলন দিিিেোনোয । 

  

মূকততটোর গোশয  হোত কৈশয  িলশলন, এই ৈযোে, সকলড পোথর। মুেই কনই, িথো িলশি িী 

িশর? 

  

কমকল এেন ভশয  আড ি হশয  আশে। কস আঙুল তুশল িলল, ওই ৈযোশেো। 

  

কসই পোথশরর মূকততটোর িোশেই রোেো কেল এিটো িোোঁিুড োর কঘোড ো। এেন কসটো উলশট পশড  

আশে মোকটশত। 

  

িী িশর পড ল? মূকততটোই ধ্োক্কো কৈশয  কঘোড োটোশি কেশল কৈশয শে। 

  

িড মোমো িলশলন, এইিোর কিো ো কগল। এশি িশল িোিতোলীয । কঘোড োটো পশড  যোওয োর 

 দ হ হশয শে, তোশতই কতোর মশন হশয শে পোথশরর মূকততটো িথো িশলশে। 

  

কঘোড োটো পড ল িী িশর? এমকন-এমকন? 

  

কঘোড োটো কিি মতন ৈোোঁড োশত পোশর নো, কটিকটি িশর। এর আশগও আরও দুিোর পশড  

কগশয কেল। কৈেকেস নো, এিটো িোন ভোঙো। 
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কমকলর তিু কিশ্বোস হয  নো। 

  

আরও অশনশি এশসশে এ ঘশর। কেোটমোমো মজো িশর িলল, নো িড ৈো, মূকততটো কিোধ্হয  

সকতযই কমকলশি কডশিশে। রোক্ষসটোর কেশৈ কপশয শে কিোধ্হয । 

  

িড মোমোর কেশল কপেু আরও দুিু। কস িলল, নো, নো, রোক্ষস কিন হশি, ওটো কতো রোজো 

নরকসোংহশৈশির মূকতত। রোজোর পে্দর হশয শে কমকলশি। কসই কয েড ো আশে নো, এলোকটোং 

কিলোকটোং সইশলো, রোজো এিকট িোকলিো চোইল। কিোনও িোকলিো চোইল? কমকল কসনলোপ্তশি 

চোইল–  

  

কমকল েুশট চশল কগল কস ঘর কথশি। 

  

তোরপর কথশি কমকল কিি িশরশে, কস আর এিো িেশনো দিিিেোনো ঘশর াুিশি । অনযশৈর 

সশগ এশলও মূকততটোর কৈশি চোইশি নো। তিু কচোে চশল যোয । মশন হয  কযন কস আরও 

করশগ কগশে। 

  

িকরম সোশহশির জ্বর হশয শে, কতকন কসউকড শত েির কৈশয  এশসশেন।  

  

দু-এিকৈশনর মশধ্যই সরিোকর কলোি এশস পড শি। 

  

তোর মশধ্যই এিটো িোণ্ড হল। 

  

কৈকৈমোর েুি পোতলো ঘুম। রোকেশর েুটেোট  দ হ হশলই কতকন কজশগ ওশিন। 

  

মো রোকেশর কতকন হিোৎ কচোঁকচশয  উিশলন, কি কর? কি কর? 

  

কেোট মোমো অশনি রোত পযতন্ত কজশগ পড োশুশনো িশর েোশৈর ঘশর। মোশয র গলো শুশন সশগ 

সশগ এশস ৈোোঁড োল পোোঁকচশলর িোশে। 

  

কৈেশত কপল, দিিিেোনো ঘর কথশি কি এিটো কলোি কিকরশয  এশস কৈৌশড োশে। 
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কেোটমোমো কচোঁকচশয  উিল, কচোর, কচোর! িড ৈো, কপেু, হোরোন, ওি, কচোর পোলোশে। 

  

কচোরটো েুটশে, কিন্তু কসোজোসুকজ নয । কিমন কযন এোঁশিশিোঁশি, কযন কস টশল টশল পশড  

যোশে এিিোর রোস্তোর একৈশি, আর এিিোর ওকৈশি। 

  

সিোই কিকরশয  তোড ো িশর কযশতই কচোরটো  োোঁপ কৈল পুিুশর। 

  

তোরপর কস কনশজই আততকচৎিোর িশর উিল, িোোঁচোও, িোোঁচোও, আমোশর সুষ্ঠ ুকনশয  টোনশে 

কগো, মকর যোি, মকর যোি। 

  

িড  টশচতর আশলোয  কৈেো কগল গভীর জশল েোকি েোশে কচোরটো। সোোঁতোর নো কজশন কস চুকর 

িরশত এশসশে? পুিশুর  োোঁপ কৈল কিন? 

  

িড -মোমো কনশজই সোোঁতশর কগশয  কচোরটোশি উদ্ধোর িশর কনশয  এশলন।  

  

তেন আর এি কিস্ময । 

  

এ কচোর কতো কচনো, কসই ভুল ুকমঞো। 

  

কস হোউহোউ িশর িোোঁৈশত িোোঁৈশত িলশত লোগল, আমোর কিোনও কৈোষ নোই কসোনোভোই, 

কস আমোশি কটশন এশনশে। কনশজ আকস নোই। আকম িোশপর জশে িেশনো কিেু চুকর িকর 

নোই। কস কটশন আনল কজোর িশর। 

  

কস মোশন কি? কি কটশন আনল? 

  

ওই ৈোনিটো! ওই ব্রহ্মদৈতয। 

  

কিোনওরিশম ভুলু কমঞোশি  োন্ত িরোর পর যো কিো ো কগল, তোর কিোনও মোথোমু্ু কনই। 

ওই মূকততটো নোকি করোজই তোশি স্বশপ্ন কৈেো কৈয । ভয  কৈেোয । আজ কস স্বশপ্ন এশস িলল, 

কিন তুই আমোশি মোকটর তলো কথশি তুশল আনকল? কযেোন কথশি এশনকেকল, কসেোশন 
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করশে আয । নইশল কতোর সিতনো  িরি, কতোর িউ-শেশল-শমশয  িোোঁচশি নো। তোই কতো আকম 

কৈৌশড  এশসকে ওোঁশি পোকনশত কেশল কৈশত। কিন্তু এমন কনমিহোরোম, আমোশরও টোনকেল, 

আমোশরও পোকনর কনশচ কনশয  কমশর কেলশত চোইকেল কগো! কসোনোভোই আমোশি িোোঁচোশলন। 

  

গরম দুধ্ েোইশয   োন্ত িরো হল ভুল ুকমঞোশি। আর কিেু নয , শুধ্ু ওই পোথশরর মূকততটোই 

কস চুকর িরশত আসশি কিন? সোোঁতোর নো কজশন কি কিউ জশল  োোঁপ কৈয ? 

  

কিন্তু এিটো পোথশরর মূকততশি কিউ স্বশপ্ন কৈেশলও কসই মূকতত কি ভয  কৈেোশত পোশর? 

  

কেোটমোমো িলল, পোরশি নো কিন? কিক  গোোঁজো কেশলই ওরিম হয । 

  

কপেু িলল, স্বপ্ন-টপ্ন িোশজ িথো। িোরুর িোে কথশি কিোধ্হয  শুশনশে কয পুশরোশনো 

আমশলর মূকততর অশনি ৈোম হয । তোই চুকর িশর কিচশত কচশয কেল। 

  

কিন্তু পরকৈন সিোল কথশি ভুল ু কময ো তোর স্বশপ্নর িথোই িশল কিড োশত লোগল। সিোই 

কিশ্বোস িরল তোর িথো। সিোই ধ্শর কনল, কৈিতো নয , মূকততটো কিোনও দৈশতযরই। এিোং 

জোগ্রত দৈতয। 

  

সরিোকর কলোশিরো আসোর পর কিউ আর পুিুশর ডুি কৈশয  কস মূকতত তুলশত রোকজ হল নো। 

সরিোকর কলোশিরোও আর কিক  আগ্রহ নো কৈকেশয  কেশর কগল। 

  

এেন যোরো পুিুশর স্নোন িশর, তোরো জশল নোমিোর আশগ এিিোর জোগ্রত দৈশতযর উশেশ  

প্রণোম িশর। কস অি য কিোনওকৈন িোরুর পো ধ্শর টোশনকন। 
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