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প্যারিি বালক রবভীরিকা 

  

এক 

  

টেে ডি-ওর হচ্ছে এক গাাঁেকাোর টেচ্ছে। তার মা সাককাচ্ছস টেো টেোত। াাচ্ছত টস 

ফরাডস। টেেচ্ছক টেেচ্ছত ডেে ভাডর সুন্দর। টেমন মুে-চ্ছ াে, মাথাে় টতমডন একরা  

টসানাডে  ুচ্ছের টগাো। তার ডমডি ট হারা টেেচ্ছেই টোচ্ছক আের না কচ্ছর পারত না। 

  

ডেনরাত সাককাচ্ছসর টেচ্ছোে়াি়চ্ছের সচ্ছে টথচ্ছক টস েুব কম বে়চ্ছসই হচ্ছরকরকম কাে়ো 

ড চ্ছে টফেচ্ছে। েম্বা বাাঁ  টবচ্ছে় বানচ্ছরর মচ্ছতা সি়সি় কচ্ছর উপচ্ছর উচ্ছে টেচ্ছত পারত। 

টকউ ধরচ্ছত এচ্ছে তার পাচ্ছে়র তো ডেচ্ছে় ফস কচ্ছর গচ্ছে পাডেচ্ছে় টেচ্ছত পারত। টকউ 

হাচ্ছত ট চ্ছপ ধচ্ছরও তাচ্ছক বডন্দ করচ্ছত পারত না–টস মাচ্ছের মতন হাত টথচ্ছক ডপেচ্ছে সচ্ছর 

পি়ত। তাচ্ছরর টেো, েডি়র টেো, এসব ডকেুই তার অাানা ডেে না। এই দুিু টোকাডের 

টেৌরাচ্ছযে সাককাচ্ছসর সমস্ত টোক বেডতবেস্ত হচ্ছে় উেে। 

  

একডেন টেচ্ছের গাাঁেকাো বাপ তাচ্ছক একো োকা টেডেচ্ছে় বেচ্ছে, োকা ডনডব  

  

টেে েুড  হচ্ছে় বেচ্ছে,–হাঁ, টনব বইকী! 

  

এই টন তচ্ছব। ডকন্তু টেডেস টকউ টেন টকচ্ছি় টনে় না। 

  

টেে োকাো সাবধাচ্ছন পচ্ছকচ্ছে টরচ্ছে বেচ্ছে, ই , টকচ্ছি় টনচ্ছব বইকী! আডম টতমন বাচ্চা 

নই।  

  

তার বাপ বেচ্ছে, তুই টতা ভাডর অসাবধানী টেেডে! োকাো এর মচ্ছধেই হাডরচ্ছে় টফেডে  

  

টেে মাথা টনচ্ছি় বেচ্ছে, কেেচ্ছনা না। োকা আমার পচ্ছকচ্ছেই আচ্ছে। 

  

 বাপ একো োকা টেডেচ্ছে় হাসচ্ছত হাসচ্ছত বেচ্ছে, এই েোে টতার টসই োকাো। 
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টেে তাি়াতাডি় পচ্ছকচ্ছে হাত ডেচ্ছে,–পচ্ছকে টফাক্কা। ডবস্মচ্ছে় হতভম্ব হচ্ছে় টস হাাঁ কচ্ছর 

বাচ্ছপর মুচ্ছের ডেচ্ছক তাডকচ্ছে় রইে। 

  

বাপ বেচ্ছে, টকমন কচ্ছর টতার োকাো আমার হাচ্ছত এে, বুঝচ্ছত পারডেস না  আে় 

টতাচ্ছক পাাঁ ো ড ডেচ্ছে় ডেই! 

  

তারপর টথচ্ছক টেে সকেকার পচ্ছকে মারচ্ছত শুরু করচ্ছে তার বাপ-মাচ্ছে়র পচ্ছকেও বাে 

টগে না। টেসব টোে টোে টেচ্ছেচ্ছমচ্ছে় সাককাস টেেচ্ছত আসত, প্রাে়ই তাচ্ছেরও পচ্ছকে 

টথচ্ছক ডাডনস হারাচ্ছত োগে। 

  

টেচ্ছের বে়স েেন ে  বৎসর, তেন এক অডিকাচ্ছে তার আর বাপ পুচ্ছি় মারা পি়ে। 

সাককাচ্ছসর টোচ্ছকরা তাচ্ছক এক অনাথ-আশ্রচ্ছম ভরডত কচ্ছর ডেচ্ছে। ডকন্তু অনাথ-আশ্রম 

তার ভাচ্ছো োগে না। কততকপক্ষচ্ছক ফাাঁডক ডেচ্ছে় টেে একডেন পাডেচ্ছে় টগে। 

  

একোনা গাডি়চ্ছত েডুকচ্ছে় উচ্ছে টস ফ্রাচ্ছের রাাধানী পোডর  হচ্ছর এচ্ছস হাডার হে। 

  

.  

  

দুই 

  

পোডর  হচ্ছর এচ্ছসই টেে, এক টমচ্ছে়-চ্ছোকাডনর োকার বোগ ডনচ্ছে় সচ্ছর পি়ে। 

  

টসই োকাে় নতুন াামাকাপি় ডকচ্ছন টস ভদ্রচ্ছোচ্ছকর টেচ্ছে সাাচ্ছে। তারপর একডে 

স্ত্রীচ্ছোচ্ছকর সচ্ছে আোপ কচ্ছর এই আযপডর ে় ডেচ্ছে । 

  

আডম এক মস্ত সন্ত্রান্ত ও ধনী টোচ্ছকর একমাত্র টেচ্ছে। আমার মা টনই। আমার বাবা 

ভে়ানক মাতাে। মে টেচ্ছে় টরাা ডবনাচ্ছোচ্ছে টমচ্ছর আমার হাি় টভচ্ছে টেন। টস অতো ার 

আর সইচ্ছত না টপচ্ছর আডম পাডেচ্ছে় এচ্ছসডে। আমার বাবা এক সাাংঘাডতক অসুচ্ছে 

http://www.bengaliebook.com/
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ভুগচ্ছেন, ডতডন আর টবড ডেন বাাঁ চ্ছবন না। তেন তাাঁর সমস্ত সম্পডির মাডেক হব আডম। 

আপাতত আমাচ্ছের এক পুচ্ছরাচ্ছনা  াকর েডুকচ্ছে় আমাচ্ছক োকা পাোচ্ছব। 

  

স্ত্রীচ্ছোকডে বােক টেচ্ছের সুন্দর মুে টেচ্ছে, তার সব কথাে় ডবশ্বাস কচ্ছর তাচ্ছক আশ্রে় 

ডেচ্ছে। 

  

টেে পুচ্ছরাচ্ছনা াামার টোকাচ্ছন ডগচ্ছে় এমন একো েম্বা াামা ডকনচ্ছে, ো পরচ্ছে তার পা 

পেকন্ত ঢাকা পচ্ছি়। তারপর বচ্ছস বচ্ছস ডনচ্ছার হাচ্ছত াামার ডভতরডেচ্ছক অচ্ছনকুলচ্ছো নতুন 

ও বি়-বি় পচ্ছকে ততডর করচ্ছে। াামার বাইচ্ছরকার দুই ডেচ্ছক দুই পচ্ছকচ্ছে দুচ্ছো এমন 

েম্বা োো করচ্ছে, োচ্ছত পচ্ছকচ্ছের ডভতর টথচ্ছক ইো করচ্ছেই টস হাত বার করচ্ছত পাচ্ছর! 

  

এই অদ্ভুত াামা পচ্ছর টস  হচ্ছরর পচ্ছথ-পচ্ছথ ড কার করচ্ছত টবডরচ্ছে় পি়ে। 

  

ডকেুডেন পচ্ছরই পুডেচ্ছ র কাচ্ছে েবর এে টে,  হচ্ছর গাাঁেকাোর সাংেো হোৎ টবচ্ছি় 

উচ্ছেচ্ছে! তেডন এডেচ্ছক ট াে রােবার াচ্ছনে একান ডিচ্ছেকডেভ ডনেুক্ত হে। তার নাম 

িুবইস। 

  

িুবইস েুব  াোক ডিচ্ছেকডেভ। টভচ্ছব-ড চ্ছন্ত টস পাি়াচ্ছগাঁচ্ছে় ভদ্রচ্ছোচ্ছকর টব  ধচ্ছর পচ্ছথ 

পচ্ছথ ঘুচ্ছর টবি়াচ্ছত োগে। মাচ্ছঝ মাচ্ছঝ পচ্ছকে টথচ্ছক বোগ বার কচ্ছর টেচ্ছে–তার ডভতচ্ছর 

একতাি়া টনাে। বোগো আবার পচ্ছকচ্ছে টরচ্ছে টেে়। ডকন্তু বোগো টে একগাো সুচ্ছতা ডেচ্ছে় 

পচ্ছকচ্ছে বাাঁধা আচ্ছে, এ ুলপ্তকথা টস োি়া আর টকউ াাচ্ছন না! 

  

িুবইস পচ্ছথর এক াাে়গাে় ডভচ্ছি়র ডভতচ্ছর ডগচ্ছে় ঢুকচ্ছতই তার পচ্ছকচ্ছে োন পি়ে। 

তৎক্ষণাৎ ডফচ্ছরই টস একডে টোকরাচ্ছক ট চ্ছপ ধরচ্ছে। টস হচ্ছে, টেে। মাথাে় কাঁকি়া-

ঝাকি়া েম্বা  ুেুলচ্ছো টস এমনভাচ্ছব সামচ্ছনর ডেচ্ছক ঝুডেচ্ছে় ডেচ্ছে়চ্ছে টে, তার মুে প্রাে় 

ঢাকা পচ্ছি় ডগচ্ছে়চ্ছে। 
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 হেমেন্দ্রকুোি িায়  ।   প্যারিি বালক রবভীরিকা  

 4 

www.bengaliebook.com 
 

 

এক মুহূচ্ছতকই অদু্ভত টকৌ চ্ছে ডিচ্ছেকডেচ্ছভর হাত ডেডনচ্ছে় টেে সুচ্ছতা ডোঁচ্ছি়, বোগ ডনচ্ছে় 

ডতচ্ছরর মচ্ছতা টেৌি ়মারচ্ছে। িুবইসও তার ডপেচ্ছন-ডপেচ্ছন েুেে। একডে গডের টমাি় 

ডফচ্ছরই টেে অেত ে হে। 

  

টস  েপে উপরকার াামাো েুচ্ছে েুাঁচ্ছি় টফচ্ছে ডেে। একোনা ড রুডন বার কচ্ছর মাথার 

 ুেুলচ্ছো অনেরকমভাচ্ছব আাঁ চ্ছি় ডনচ্ছে। 

  

িুবইস টসোচ্ছন এচ্ছস টোকরা গাাঁেকাোর বেচ্ছে টেেচ্ছে, একডে ডফেফাে টপা াক-পরা 

ইস্কুচ্ছের টেচ্ছে পাচ্ছ র এক টোকাচ্ছনর ডেচ্ছক তাডকচ্ছে় আচ্ছে। 

  

িুবইস হাাঁপাচ্ছত হাাঁপাচ্ছত বেচ্ছে, হোাঁ টোকা, একো েম্বা টকাতকাপরা আাঁকি়া  ুচ্ছো 

টোকরাচ্ছক এইডেক ডেচ্ছে় টেচ্ছত টেচ্ছেে  

  

অতেন্ত ডনচ্ছেকাচ্ছের মচ্ছতা টেে বেচ্ছে, আচ্ছে হোাঁ, টস ওইডেচ্ছক টেৌি় টমচ্ছরচ্ছে। 

  

তার ডনচ্ছেক  মচ্ছতা িুবইস অনেডেচ্ছক েুেে! 

  

সুচ্ছতাসুদ্ধ বোগো পরীক্ষা কচ্ছর টেে বুঝচ্ছে, এইবাচ্ছর পুডেচ্ছ র েনক নচ্ছি়চ্ছে। টসও 

সাবধান হে। 

  

টেে তার বে়ডস অচ্ছনকুলচ্ছো টেচ্ছের সচ্ছে ভাব করচ্ছে। তারপর তাচ্ছেরও হাচ্ছতর কাে়ো 

ট োচ্ছত োগে। 

  

টেচ্ছের উপচ্ছেচ্ছ  তারা প্রথচ্ছম আযীে়স্বাচ্ছনর পচ্ছকে টমচ্ছর হাত পাকাচ্ছত আর্ভ  করচ্ছে। 

তারপর রাস্তার টোে-চ্ছোে টেচ্ছে-চ্ছমচ্ছে়চ্ছের পচ্ছকে েণু্ঠন! তারপর ডভচ্ছি়র ডভতচ্ছর ডগচ্ছে় 

তারা োস-োসীচ্ছের পচ্ছকে পরীক্ষা করচ্ছত োগে। 

  

এইভাচ্ছব তাচ্ছের হাত েেন টব  সাফ হচ্ছে় উেে, টেে তেন তাচ্ছের ুলরুতর কাচ্ছেক ডনেুক্ত 

করচ্ছে। 
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এই টোকরা-গাাঁেকাোরা টেেচ্ছক ডনচ্ছাচ্ছের সেকার বচ্ছে টমচ্ছন ডনচ্ছে। তাচ্ছের োচ্ছভর 

আধাআডধ অাং  টেচ্ছের পাওনা হত। 

  

.  

  

ডতন 

  

পোডর  হচ্ছরর  াডরডেচ্ছক মহা হই ই পচ্ছি় টগে–টোকরা গাাঁেকাোচ্ছের অতো াচ্ছর 

োকাপে়সা ডনচ্ছে় পচ্ছথ টবরুচ্ছনা োে় হচ্ছে় উচ্ছেচ্ছে। এমন পচ্ছকেমাচ্ছরর উপদ্রব  হচ্ছর আর 

কেনও হে়ডন! 

  

িুবইস তেনও হাে োচ্ছি়ডন। টস একান স্ত্রীচ্ছোকচ্ছক ডনেুক্ত করচ্ছে। টস পচ্ছকচ্ছে োকা 

বাাাচ্ছত-বাাাচ্ছত পচ্ছথ-পচ্ছথ ঘুচ্ছর টবি়াচ্ছত োগে। ডকন্তু তার পচ্ছকচ্ছের গাচ্ছে় টে 

অচ্ছনকুলচ্ছো বি়ড  োগাচ্ছনা আচ্ছে, একথা াানত টকবে টস ডনচ্ছা। 

  

হোৎ এক াাে়গাে় তার পচ্ছকচ্ছে টক হাত ডেচ্ছে সচ্ছে-সচ্ছে আতকনাে। টস ডফচ্ছর টেেচ্ছে, 

তার পচ্ছকচ্ছে হাত ঢুডকচ্ছে় একো টোকরা েন্ত্রণাে় েেফে করচ্ছে! 

  

টোকরা বেচ্ছে, উঃ! আপনার পচ্ছকচ্ছে আমার হাত আেচ্ছক টগচ্ছে! উঃ! 

  

আমার পচ্ছকচ্ছে  কী আশ্চেক! এচ্ছসা, এডেচ্ছক এচ্ছসা, হাত েুচ্ছে ডেডে। আি়াচ্ছে িুবইস 

অচ্ছপক্ষা করডেে। টোকরাচ্ছক টেচ্ছে টস বেচ্ছে, ডক টহ, তুডম হাতকডি় পচ্ছর থানাে় টেচ্ছত 

 াও, না, আমাচ্ছক ডনচ্ছে় টতামার আড্ডাে় ডফচ্ছর োচ্ছব  

  

টোকরা, িুবইসচ্ছক তাচ্ছের েচ্ছের সেকাচ্ছরর ঘর টেডেচ্ছে় ডেচ্ছে। 

  

রাচ্ছত্র টেে ডনচ্ছার ঘচ্ছর ডফচ্ছর এে। হোৎ এক পেকার আি়াে টথচ্ছক টবডরচ্ছে় এচ্ছস িুবইস 

তার টসানাডে  ুেুলচ্ছো বজ্রমুডিচ্ছত ট চ্ছপ ধরচ্ছে। তার হাচ্ছত হাতকডি় পডরচ্ছে় দুই পাচ্ছে় 
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েডি় টবাঁচ্ছধ তাচ্ছক মাডের উপচ্ছর শুইচ্ছে় রােচ্ছে। তারপর ঘচ্ছরর  াডরডেচ্ছক ট ারাই মাে 

েুাঁাচ্ছত োগে। 

  

িুবইস অবাক হচ্ছে় টেেচ্ছে, টেে টোকরার পি়াশুনাে় মন আচ্ছে। কারণ, ঘচ্ছরর টেওে়াচ্ছে 

তাচ্ছক-তাচ্ছক অুলডন্ত বই সাাাচ্ছনা রচ্ছে়চ্ছে। প্রচ্ছতেক বই, পুস্তচ্ছকর টোকান টথচ্ছক  ুডর 

করা। 

  

োডনক পচ্ছর একো  ব্দ শুচ্ছন িুবইস ডফচ্ছর টেেচ্ছে টে, টেে াানোর ডভতর ডেচ্ছে় বাইচ্ছর 

োডফচ্ছে় পি়চ্ছে! 

  

িুবইস ডবস্মচ্ছে় হতভম্ব হচ্ছে় টগে! ঘচ্ছরর এবচ্ছি়া-চ্ছেবচ্ছি়া টেওে়াচ্ছে টেে পাচ্ছে়র েডি় 

ঘচ্ছে ডোঁচ্ছি় টফচ্ছেচ্ছে। 

  

.  

  

 ার 

  

ডকন্তু টসই ডবশ্বাসঘাতক টোকরাই ডকেুডেন পচ্ছর টেেচ্ছক আবার ধডরচ্ছে় ডেচ্ছে। 

  

আোেচ্ছত তার ডব ার হে। ডব ারক গ্ভ ীরভাচ্ছব বেচ্ছেন, টোকরা টতামাচ্ছক এক বৎসর 

টাে োেচ্ছত হচ্ছব। টেে অবচ্ছহোভচ্ছর বেচ্ছে, এক বের  টমাচ্ছে বাচ্ছরাো মাস! ভাডর টতা! 

  

আ ডম্বচ্ছত কােগি়া টথচ্ছক টস একোচ্ছফ ডব ারচ্ছকর টেডবচ্ছের উপচ্ছর ডগচ্ছে় উেে। টসোন 

টথচ্ছক ডবডস্মত পাহারাওে়াোচ্ছের সব ট িা বেথক কচ্ছর বাইচ্ছর পাডেচ্ছে় টগে। তারপর 

অচ্ছনক কচ্ছি আবার তাচ্ছক ধরা হে। তার সাহস ও টকৌ ে টেচ্ছে সকচ্ছেরই  কু্ষ ডির! 

  

তার ডকেুকাে পচ্ছর আর-একবার টস পাোবার ট িা করচ্ছে–টেচ্ছের ট ে-চ্ছ িা। 

  

টােোনার উাঁ ু োচ্ছে উচ্ছে টস টেেচ্ছে, োডনক নীচ্ছ  একো কাডনক  রচ্ছে়চ্ছে, টসোচ্ছন 

টপৌাঁচ্ছোচ্ছত পারচ্ছে পোে়চ্ছনর অতেন্ত সুডবধা। 
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টেে োফ মারচ্ছে। ডকন্তু েক্ষে ুেত হচ্ছে় কাডনকচ্ছ  ডগচ্ছে় টপৌাঁচ্ছোচ্ছত পারচ্ছে না! এচ্ছকবাচ্ছর 

মাডের উপচ্ছর ডগচ্ছে় পচ্ছি় তার ঘাি় টভচ্ছে টগে। 

  

টমাচ্ছে বাচ্ছরা বের বে়চ্ছস টেচ্ছের মততেু হে়। ফরাডস পুডেচ্ছ র মচ্ছত, আরও ডকেুকাে টবাঁচ্ছ  

থাকচ্ছে, মানুে েুন কচ্ছর তাচ্ছক ঘাতচ্ছকর হাচ্ছতই মরচ্ছত হত। 

  

েত বুডদ্ধ থাক, েত সাহস থাক, অসৎ পচ্ছথর পডরণাম ড রডেনই ভে়াবহ। ভাচ্ছো টেচ্ছে 

হচ্ছে টেে আা ডনশ্চে়ই মস্ত টোক হচ্ছত পারত। 
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