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বনের ভেতনর েতুে েয় 

  

। ।  এক । ।  

  

কচুবিহার থেকক থ াটর ছুকটকছ—আবিপুর থেি, ক ুারগ্রা  বপছকে পকে রলি, এনে 

জয়ন্তীর বিকক অগ্রসর হকে। 

  

বি ি ও ক ুার বিকাকর থিবরক ়েকছ। ক ুাকরর থ কিা হািয় কচুবিহাকর িকো চাকবর 

ককরে, তাাঁরল বে ন্ত্রকে ক ুার ও তাাঁর িন্ধু বি ি কচুবিহাকর একস আজ বকছুবিে ধকর 

িাস করকছ। তাকির বিকাকরর থতােকজাে ককর বিক ়েকছে বতবেল। 

  

জয়ন্তীকত কচুবিহাকরর  হারাজার বিকাকরর একবট ঘাাঁবট িা আস্তাো আকছ। বির হক ়েকছ, 

বি ি ও ক ুার বিে দুল-বতে থসনাকে োককি এিং বিকাকরর সন্ধাে করকি। জয়ন্তীর 

অিিাে হকে কচুবিহার ও ভুটাকের সী াকন্ত। এনােকার বেবিে িকে িাঘ ও অেযােয 

বহংস্র জন্তুর অভাি থেল। 

  

িীকতর বিকাি। থরাকির আাঁচ কক  আসার সকে-সকেল পাহাকে িীকতর আক জ একটু 

একটু ককর থিকে উঠকছ। ধুকিায় ধূসবরত আাঁকা-িাাঁকা পকের দুল পাকি চাাঁকির গ্রা গুকিা 

োছপািার ছায়ায় ো এবিক ়ে বিক ়েকছ। এপাকি-ওপাকি িুকো কিুোকছর থপাকপর পর 

থপাপ।  াকঠ  াকঠ থ  থোরুগুকিা চরকছ, তাকির থকােও-ককােওটা থ াটর থিকন েতুে 

থকােও দুষ্ট জন্তু থভকি িযাজ তুকি থতকে আসকছ এিং থিবি ককুরুগুকিাও োবের িকে 

ঘু  থভকে  াওয়াকত নাপ্পা হক ়ে থঘউ থঘউ ককর ধ ককর পর ধ ক বিকে। 

  

এলসি থিনকত থিনকত ও শুেকত শুেকত সন্ধযার ছায়া ঘে হক ়ে উঠি এিং োবেও জয়ন্তীর 

ঘাাঁবটকত বেক ়ে থপ াঁছি। 
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একতিা স াে উাঁচু িািকাকঠর নুাঁবটর ওপকর বিকাকরর এল ঘাাঁবট িা কাকঠর িাংকিা। 

একজে কচুবিহারী রক্ষী এনাকে োকক। আকেল তাকক নির থিওয়া হক ়েবছি, থস একস 

োবে থেকক থ াট াট োব ক ়ে বেকত িােি। 

  

একবট কাকঠর বসাঁবে বিক ়ে বি ি ও কু ার িাংকিার ওপকর বেক ়ে উঠি। থসনাে থেকক 

চারবিককর িৃিয টােনাকরর আাঁকা একনাবে ছবির  কতা। 

  

একবিকক ভুটাকের পাহাে আকাকির বিকক  টুক পরা  াো তুকি সেকিন িাাঁবেক ়ে আকছ। 

এিং তার েীকচর বিকটা েভীর জেকি েুি বিক ়ে অিৃিয। অস্তেত সূক নর থলকি  াওয়া। 

নাবেকটা রাো রং তনেও আকািকক উজ্জ্বি ককর রানার জকেয িযেন থচষ্টা করবছি। 

পাতিা অন্ধকাকর চারবিক পাপসা হক ়ে থেকছ। পৃবেিীর স স্ত িে ক্রক ল থ ে বপব ক ়ে 

পেকছ এিং িহুিূর থেকক  াকপ  াকপ থভকস আসকছ দুল-একটা থোরুর হাম্বা রি। 

  

বি ি পাহাে ও অরকেযর বিকক তাবকক ়ে িিকি, কু ার, ও জেকি থকিি িাঘ েয়, 

হাবতও োককত পাকর। 

  

ক ুার িিকি, ভাকিাল থতা, কিকাতায় অকেকবিে ধকর িক্ষ্মীকছকির  কতা হাত গুবটক ়ে 

িকস আবছ, একটুনাবে েতুে উকেজো আ াকির িরকার হক ়েকছ। 

  

  
  

।। দুল ।। 

  

বকন্তু থস-িাকর উকেজো এি সম্পূেন েতুে রূপ ধকর, অপ্রতযাবিতভাকি। 

  

কচুবিহাবর িীত ভুটাকের সী াকন্ত িাবজনবিকের প্রায় কাছাকাবছ  ায়। সন্ধযার অন্ধকার সকে 

ককর থ  িীত বেক ়ে এি, বতেকট পুরু ের  জা ার ওপকর থ াটা আকিায়াে চাবপক ়েও 

তার আক্র ে থঠকাকো  ায় ো। 
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রক্ষী ঘকরর থভতকর একস বজবেসপের গুকছাকে, বি ি তাকক থেকক বজজ্ঞাাসা করি, 

ওকহ, থতা ার ো বট কী শুবে? 

  

আকজ্ঞা, শ্রীবেবধরা  িাস। 

  

আো বেবধরা , তুব  এনাকে কতবিে আছ? 

  

আকজ্ঞা, অকেকবিে! 

  

কাি থভাকর আ রা  বি থিরুল, কাছাকাবছ থকাোও থকােও বিকার পাওয়া  াকি? 

  

আকজ্ঞা, ওল জেকি িরা (িরাহ) থতা পাওয়া  াকিল, িাঘও আকছ। কাি রাকতল আব  

িাকঘর োক শুকেবছ। আজ সকাকি উকঠ থিকনবছ, কাকছল একটা থপাকপ িাকঘ থোরু থ কর 

আধনাো থনক ়ে থলকি থরকন থেকছ। 

  

তাহকি থোরুর িাবক আধনাো নাওয়ার থিাকভ িাঘটা হয়কতা থিবি িূকর  ায়বে। 

বেবধরা , জেি থঠোিার জকেয কাি আ ার সকে জেকক ়েক থিাক বিকত পাকরা? 

  

বেবধরা  একটু থভকি িিকি, হুজুর, থিাক পাওয়া িক্ত হকি! 

  

থকে, আ রা তাকির ভাকিা ককরল িকবিি থিি! 

  

থস থতা জাবে হুজরু। হপ্তানাকেক আকে হকি  ত থিাক চালকতে বিকত পারতু , বকন্তু 

এনে েিি িকবিি বিকিও থিাধহয় থতাক পাওয়া  াকি ো! 

  

বি ি বিবিত স্বকর িিকি, থকে বেবধরা , হপ্তানাকেককর  কধযল এনাকে বক িাকঘর 

উপদ্রি িকো থিকেকছ? 
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বেবধরা   াো থেকে িিকি, ো হুজরু, িাকঘর সকে থেকক এনােকার থিাককর কাকছ িাঘ 

ো-সওয়া হক ়ে থেকছ! িাঘকক আ রা নুি থিবি ভয় কবর ো, কারে সি িাঘ  ােুষ নায় 

ো। 

  

ক ুার এবেক ়ে একস বি কির হাকত এক থপয়ািা কবল বিক ়ে িিকি, বেবধরা , থতা ার 

কোর  াকে থিাপা  াকে ো! িাকঘর ভয় থেল, তিু থিাক পাওয়া  াকি ো থকে? 

  

বেবধরা  শুস্বকর িিকি, হুজরু, িকে এক েতুে ভয় একসকছ! 

  

বি ি িিকি, েতুে ভয়! 

  

ক ুার িিকি, বেবধরা  থিাধহয় পােিা হাবতর কো িিকছ! 

  

বেবধরা  প্রিি  াো-োো বিক ়ে িিি, ো হুজরু, িাঘও েয়—পােিা হাবত-টাবতও েয়! 

এ এক েতুে ভয়! এ ভয় থ  কী, এর থচহারা থ  কীরক , থকউ তা জাকে ো! বকন্তু 

সককিল িকিকছ, এল েতুে ভয় ওল পাহাে থেকক থেক  িকে একস ঢুকককছ!  

  

বি ি ও ক ুাকরর বিিক ়ের সী া রলি ো, তারা পরস্পকরর সকে থক তূহিী িৃবষ্ট বিবে য় 

করকি। 

  

বেবধরা  িিকি, জাকেে হুজুর, এল েতুে ভয় একস এক হপ্তার থভতকর বতেজে  ােুষকক 

প্রাকে থ করকছ? 

  

িকিা কী? 

  

আকজ্ঞা হযাাঁ বছিা  একবিে িকের থভতকর বেক ়েবছি। হঠাৎ থস বচৎকার করকত করকত িে 

থেকক থিবরক ়ে এি। তারপর ধোস ককর  াবটকত পকে  কর থেি! সককি ছুকট বেক ়ে 

থিনকিতার োে পাক ়ের বেক  একটা িাে বিাঁকধ আকছ? 

  

িাে? 
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হযাাঁ, থছাকটা একবট িাে। এক বিঘকতর থচক ়ে িকো হকি ো! থকােও  ােুষ ধেুক থেকক 

থস-রক  িাে ছছাকে ো! 

  

ক ুার প্রায় রুদ্ধশ্বাকস িিকি, তারপর? 

  

বিেচাকরক আকে এক কাঠুকরও দুপুরকিিায় িকের থভতর থেকক থত বে চাাঁচাকত চাচাকত 

থিবরক ়ে একস  াবটকত পকে ছটলট করকত করকত  ারা পেি! তারও থোোবির ওপকর 

থত বে একটা থছাকটা িাে থিাঁধা বছি! 

  

তারপর, তারপর? 

  

কাি িকের থভতকর আ াকির োক ়ের অবছ ুবির িাি পাওয়া থেকছ। তার পাক ়ের ওপকরও 

থিাঁধা বছি থসলরক  একটা থছাকটা িাে! িিুে হুজরু, এর পকরও থকউ বক আর ওল 

থভতকর থ কত ভরসা ককর? 

  

বি ি ও কু ার স্তব্ধভাকি কবলর থপয়ািায় চু কু বিকত িােি। 

  

িূেয থপয়ািাটা থরকন বিক ়ে বি ি ধীকর ধীকর িিকি, বেবধরা , তুব   া িিকি তা ভক ়ের 

কোল িকট! বতে বতেবট  ােুকষর প্রাে  াওয়া বক থ  থস কো? বকন্তু  ারা এল নুে ককরকছ 

তাকির থকােও সন্ধােল বক পাওয়া  ায়বে? 

  

বকছু ো হুজরু! থিাকক িকি, এ  ােুকষর কাজ েয়, এত থছাকটা িাে থকােও  ােুষ কনেও 

ছুকেকছ িকি থিাো  ায়বে! 

  

প্রকতযক িােল একস বিাঁকধকছ পাক ়ের ওপকর, এও একটা িযাপার! 

  

আকজ্ঞা হযাাঁ, থকােও িােল পাক ়ের বে  ছাবেক ়ে ওপকর ওকঠবে! 
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আর পাক ়ে থকিি অতটুক ুিাে বিধকি  ােুষ  ারা পকে ো, কাকজল থিাপা  াকে, িাকের 

 ুকন থিাধহয় বিষ  ানাকো বছি। 

  

কিকরজ িাল ও িািগুকিা থিকন ওল কোল িকিকছে। 

  

বি ি িিকি, একটা িাে থিনকত থপকি ভাকিা হত! 

  

থিনকিে হুজরু? আব  এনেল একটা িাে বেক ়ে আসবছ—এল িকি বেবধরা  ঘর থেকক 

থিবরক ়ে থেি! 

  

বি ি জােিা বিক ়ে কয়ুািা ানা স্লাে চাাঁকির আকিায় অস্পষ্ট অরকেযর বিকক তাবকক ়ে 

িিকি, ক ুার, অযােকভঞ্চার থিাধহয় আ াকির অেুসরে ককর—কাি আ রাও ওল িকের 

থভতকর প্রকিি করি! থক জাকে, বিকার করকত বেক ়ে আ রাল কারও বিকার হি বক ো! 

  

ক ুার িিকি, বকন্তু এ ে অকারকে েরহতযা করার থতা থকােও অেন হয় ো। 

  

বি ি িিকি, হয়কতা িকের থভতকর থকােও পােি আড্ডা থেকে িকসকছ! েলকি এত 

জায়ো োককত পাক ়েল িা িাে  াকর থকে? 

  

এ ে স য় বেবধরাক র পুেঃপ্রকিি। তার হাকত একটা কােকজর থ ােক, থস নুি ভক ়ে 

ভক ়ে থসটাকক বি কির হাকত স পনে করকি। 

  

বি ি থ ােকটা নুকি টকচনর তীব্র আকিাকক বজবেসটা সাবম্পি ধকর পরীক্ষা করকি, 

ক ুারও তার পাকি িাাঁবেক ়ে সাগ্রকহ পুাঁকক পকে থিনকত িােি। 

  

 ুকন বিিক ়ের স্পষ্ট আভাস জাবেক ়ে বি ি িিকি, কু ার, থিনছ?  

  

কী? 

  

এ থতা িাকের  কতা থিনকত েয়! এ থ  বঠক থছাট্ট একবট থনিাঘকরর িিনার  তে থিনকত! 
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সতযল তাল! এক বিঘত িম্বা পুাঁচকক একবট কাবঠ, তার েোয় নুি থছাট্ট এক লস্পাকতর 

চকচকক লিা! অবিকি িিনার  কতা থিনকত! 

  

ক ুার িিকি,  ােুষ  বি িূর থেকক এল একরবে হািকা িিনা থছকে, তাহকি বে্চয়য়ল 

তার িক্ষ বির োককি ো! 

  

বি ি ভািকত ভািকত িিকি, তাল থতা, এ থ   কে িকো ধাাঁধা িাবেক ়ে বিকি! হযা 

বেবধরা , িকের থভতকর অবছ ুবির িাি থ নাকে পাওয়া থেকছ, অন্তত থসল জায়োটা 

আ াকির থিবনক ়ে বিক ়ে আসকত পারকি থতা? 

  

বেবধরা  িিকি, তা থ ে পারি, বকন্তু হুজরু, এর পকরও বক আপোরা ভূতুকে িকে থ কত 

চাে? 

  

বি ি থহকস িিকি, ভয় থেল বেবধরা , এত সহকজ  রিার জকেয ভেিাে আ াকির 

পৃবেিীকত পাঠােবে, তুব  বেব্চয়ন্ত োককা! আ রা কাি সকাকিল ওল িকের থভতকর ঢুককত 

চাল! ক ুার, আ াকির বিকাবর-িুট পরকত হকি, কারে এল অদু্ভত িত্রুর িৃবষ্ট হাাঁটুর েীকচ 

পাক ়ের ওপকরল। 

  

  
  

।। বতে ।। 

  

ওলটুক ুপিকা কাবঠর বতর িা িিনা থ  বিকাবর-িুট থভি করকত পারকি ো, বি ি এটা 

থিি িুপকত থপকরবছি। িরীকরর অেযােয িাকেও তারা েিি ককর জা া প্রভৃবত চবেক ়ে, 

দুকটা পা প নন্ত থপািা ওভারককাট পকর বেি। 

  

বি ি িিকি, সািধাকের  ার থেল, কী জাবে, িিা থতা  ায় ো! 

  

উপবর উপবর দুল দুল থপয়ািা কবল পাে ককর হােভাো িীকতর ঠকঠকাবে  তটা স্ভবি 

কব ক ়ে বি ি ও ক ুার িাংকিা থেকক েীকচ থেক  এি। সা কের িকের  াোয় িূকর 
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তনেও কুয়ািার পাতিা থ ঘ জক  আকছ। কাাঁচা থরাি চারবিকক থসাোর জিছো বিকে, 

থভাকরর পাবনকির  কের নুবি আকাকি িাতাকস ছবেক ়ে  াকে োকে োকে। 

  

বি ি ও ক ুাকরর  াপনাকে থেকক বেবধরা  ভক ়ে ভক ়ে চারবিকক তাকাকত তাকাকত 

এবেক ়ে আসবছি। তার ভাি থিনকিল স্পষ্ট থিাপা  ায়, সা ােয বিপকির আভাস থপকিল 

থস সিনাকগ্র অিৃিয হওয়ার জকেয প্রস্তুত হক ়েল আকছ! একটা পাক ়ে চিা পে ধকর তারা 

 নে এককিাকর িকের কাকছ একস পেি, বেবধরাক র সাহকস আর কিুাি ো, হঠাৎ থহট 

হক ়ে থসিা  ঠুকক থস িিকি, হুজরু, ঘকর আ ার িউ আকছ, থছকিক ক ়ে আকছ, আব  

থোয়াকরর  কতা প্রাে বিকত পারি ো! 

  

ক ুার থহকস িিকি, থতা াকক িবি থিওয়ার জকেয আ রা ধকর আবেবে, বেবধরা ! নাবি 

থিবনক ়ে বিক ়ে  াও, অবছ ুবির িাি থকাোয় পাওয়া বেক ়েবছি! 

  

ওলনাকে হুজরু, ওলনাকে! িকের থভতকর ঢুককল এল পেটা থ নাকে োেবিকক থ াে বলকর 

থেকছ, বঠক থসলনাকে!—িকিল বেবধরা  থসিা  ঠুকুকত ঠুককত তাোতাবে সকর পেি! 

  

বি ি ও কু ার আর বকছু ো িকি বেকজকির িন্দুক ও বরভিভার বঠক আকছ বক ো। 

পরীক্ষা ককর থিনকি। তারপর সািধাকে িকের থভতকর প্রকিি করকি। 

  

সি িে থ  ে হয়, এও থত বে! িকো িকো োছ আাঁকো োিপাতাভরা  াোগুকিা 

পরস্পকরর সকে থঠবকক ়ে থ ে সূক নর আকিা  াকত থভতকর ঢুককত ো পাকর, থসল থচষ্টাল 

করকছ! োকছর োকি োকি পুিকছ অজাো িেয িতা এিং োকছর তিার বিক অিৃিয 

হক ়ে থেকছ থপাকপ-পাকপ-আোছায়। 

  

বকন্তু সি িে থ  ে হয় এও থত বে িে িকট, তিু এনােকার প্রকতযক িৃকিযর ও প্রকতযক 

িকের  কধয এ ে একটা অদ্ভুত রহসয  ানাকো আকছ, এল িেকক  া সম্পূেন েতুে ও 

অপিূন ককর তুকিকছ! 

  

পে থ নাকে োেবিক থ াে বলকরকছ থসনাকে রক ়েকছ একটা  স্ত িকো থপাপ। 

http://www.bengaliebook.com/
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থসলনাকে িাাঁবেক ়ে পকে বি ি িিকি, এলনাকেল অবছ ুবি পৃবেিীর নাতা থেকক ো  

কাবটক ়েকছ! কু ার, এ থপাকপ অোয়াকসল প্রকাণ্ড িাঘ োককত পাকর! িবুকক ়ে আক্র ে। 

করিার পকক্ষ এ একটা চ ৎকার জায়ো! 

  

ক ুার সবন্দগ্ধ িৃবষ্টকত একিার থপাপটার বিকক তাকাকি, তারপর হঠাৎ একটাকে বি িকক 

সবরক ়ে একে উকেবজত বকন্তু  ৃদু ককে িিকি, ও থপাকপ সবতযল িাঘ রক ়েকছ! 

  

থচাকনর বেক কষ দুজকে িন্দুক তুকি ততবর হক ়ে িাাঁোি। 

  

বি ি িিকি, কল িাঘ? 

  

থপাকপর িাাঁ-পাকি তিার বিকক থচক ়ে িযাকনা! 

  

থপাকপর তিায় িকো িকো ঘাকসর লাঁক বিক ়ে আিছা আকিাকত  স্ত একটা িাকঘর  ুন 

থিনা থেি!  াবটর ওপকর  ুননাো বির হক ়ে পকে আকছ, এ ে উজ্জ্বি থভাকরর 

আকিাকতও িযাঘ্র হািক ়ের সুনবেদ্রা ভে হয়বে। 

  

তারা দুজকেল থসল  ুননাো িক্ষ ককর একসকে িন্দুক ছুেকি, বকন্তু িাকঘর  ুননাো 

একটুও েেি ো! 

  

দুকটা িন্দুককর ভীষে েজনকে  নে সারা িে থকাঁকপ উঠি, োকছর উপরকার পাবনগুকিা 

সভক ়ে কিরি করকত করকত চারবিকক উকে পািাি, তনে বি ি ও ক ুার িাকঘর  ুকনর 

বিকক বির িৃবষ্টকত তাবকক ়েবছি িকি আর একটা বিবচত্র িযাপার থিনকত থপকি ো! 

  

িন্দুককর িে হওয়ার সকে সকে আিপাকির থপাকপর তিাকার িীঘন ঘাস িেগুকিা হঠাৎ 

থ ে জযান্ত হক ়ে উঠি থ ে তাকির থভতর বিক ়ে অকেকগুকিা থছাকটা থছাকটা জীি চ কক 

এবিকক-ওবিকক ছুকট পািাকে! থসগুকিা নরকোিও হকত পাকর, সাপও হকত পাকর! 
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বি ি আ্চয় ন হক ়ে িিি, ঘু ন্ত িাঘ গুবি থনক ়েও একটু েেি ো! তকি বক ওটা  রা 

িাঘ? 

  

দুজকে পাক ়ে পাক ়ে এবেক ়ে থেি। তারপর িন্দুক বিক ়ে থপাপটা দু-লাক ককর উাঁবক থ কর 

থিনকি, িাঘটা সবতয-সবতযল  কর এককিাকর আেষ্ট হক ়ে পকে আকছ, তার সিনাে ভকর 

ভেভে করকছ  াবছর পাি। 

  

ক ুার থহট হক ়ে হাত িাবেক ়ে িাঘটার তিকপট থেকক কী একটা বজবেস থটকে িার করকি। 

তারপর থসটাকক বি কির থচাকনর সা কে উাঁচু ককর তুকি ধরকি। 

  

বি ি অিাক হক ়ে থিনকি, থসল থছাট্ট কাবঠর েোয় এতটুকু একটা িিনার লিা চকচক 

করকছ! 

  

  
  

।। চার ।। 

  

বি ি িিকি, থসল নুকি িিনা আর থসল  ারাত্মক বিষ! এ িকে িাকঘরও বেস্তার থেল! 

  

ক ুার িিকি, িিনাটা বছি িাকঘর তিকপকট। অ ে জায়োয় িিনা  ারকি থক ে ককর? 

  

বি ি নাবেকক্ষে থভকি িিকি, িযাকনা কু ার, িযাপারটা িকোল রহসয য়। এতটুকু 

হািকা িিনা িূর থেকক বে্চয়য়ল থকউ ছুেকত পাকর ো। বতেজে  ােুষ  করকছ প্রকতযককল 

থচাট থনক ়েকছ হাাঁটুর েীকচ। িাঘটাও তিকপকট থচাট থনক ়েকছ। সুতরাং িিকত হয়, থ  এল 

িিনা ছুকেকছ বে্চয়য়ল থস বছি িাকঘর থপকটর েীকচ। হয়কতা িকের এল অজাো বিপি 

োকক েীকচর বিককল, থপাপপাকপ িবুকক ়ে। 

  

ক ুার িিকি, বকংিা িাঘটা  নে বচত হক ়ে শুক ়েবছি, িিনা  ারা হক ়েকছ তনেল। 
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আচবম্বকত বি কির থচান পকে থেি কু াকরর বিকাবর-িুকটর ওপকর। সচবকত স্বকর থস 

িকি উঠি, কু ার, কু ার! থতা ার জুকতার বিকক তাবকক ়ে িযাকনা! 

  

ক ুার থহট হক ়ে সভক ়ে থিনকি, তার বিকাবর-িুকটর ওপকর বিকধ রক ়েকছ একটা থছাকটা 

িিনা! আাঁতকক উকঠ তনেল থসটাকক থটকে থস ছুকে থলকি বিকি! 

  

বি ি িিকি, ও িিনা বে্চয়য়ল থতা ার িুকটর চা ো থভি করকত পাকরবে। কারে, থতা ার 

পাক ়ের  াংস থভি করকি তুব  বে্চয়য়ল থটর থপকত! 

  

ওঃ, ভাকেয বিকাবর-িুট পকরবছিু । বকন্তু কী আ্চয় ন বি ি, এল অিৃিয িত্রু থকাোয় 

িবুকক ়ে আকছ? 

  

বি ি ও ক ুার সািধাকে ওপকর েীকচ আকিপাকি চতুবিনকক তীষ্ণিৃবষ্ট বেকক্ষপ করকত 

িােি, বকন্তু উাঁচু োকছর োকি একটা   ়েরূ, একটা বহ ািক ়ের পায়রা, থোটাকক ়েক 

িকবুে ছাো আর থকােও জীিকক থসনাকে আবিষ্কার করকত পারকি ো। িকের তিায় 

আকিাআাঁধাবরর  কধযও জীিকের থকােও িক্ষে থেল— বিও থক ে একটা অস্বাভাবিক 

রহকসযর ভাি থসনােকার প্রকতযক আোচ-কাোচ থেকক থ ে অপাবেনি ও অিৃিয িৃবষ্ট 

বেকক্ষপ করকছ। এিং সুক াে থপকিল থ -ককােও  ুহূকতনল থস থ ে ধারোতীত  ূবতন ধারে 

ককর িালকর আত্মপ্রকাি করকত পাকর! 

  

হঠাৎ সা কের িম্বা িম্বা ঘাসগুকিা সরসর ককর কাাঁপকত িােি, তার থভতর বিক ়ে কী 

থ ে ছুকট  াকে বঠক থ ে দ্রুত েবতর একটা িীঘন থরনা থককট! 

  

 াবট থেকক টপ ককর একটা েুবে তুকি বেক ়ে ক ুার থসল বিকক ছুেকি, সকে সকে ঘাকসর 

কাাঁপবুে িন্ধ হক ়ে থেি! 

  

ওটা কী জন্তু থিনকত হকি িকি কু ার থ নাকে েুবে ছুকেবছি থসলবিকক থি কে থেি! 

তারপর পা বিক ়ে ঘাস সবরক ়ে থহাঁট হক ়ে থিকনল সবিিক ়ে বচৎকার ককর উঠি। 

  

http://www.bengaliebook.com/
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কী ক ুার, কী, কী? 

  

বকন্তু ক ুার আর থকােও জিাি বিকত পারকি ো—থস থ ে এককিাকরল ে হক ়ে থেকছ। 

  

বি ি তাোতাবে তার কাকছ বেক ়ে িাাঁোি। বকন্তু েীকচর বিকক তাবকক ়ে থস-ও থ ে বিউকর 

উকঠ িিকি, কু ার, কু ার, এও বক স্ভবি? 

  

  
  

।। পাাঁচ ।। 

  

 াবটর ওপকর শুক ়ে আকছ, অস্ভবি এক েকি  ােুষ- ূবতন! 

  

িম্বায় থস িকোকজার এক বিঘত! ক ুাকরর েুবের ঘাক ়ে অজ্ঞাাে হক ়ে থেকছ! 

  

এক বিঘত িম্বা িকট, বকন্তু তার থছাট্ট থিকহর সিটাল অবিকি  ােুকষর  কতা— াোর 

চুি,  ুন, থচান, ভুরু, োক, বচিুক, কাে, হাত, পা— ােুকষর  া- া োকক তার থস-সিল 

আকছ।…তার পাকি হাকতর নুকি  ুকঠা নুকি পকে রক ়েকছ থসল রক  এক কাবঠর িিনা! 

  

বি ি ও ক ুার বেকজকির থচানকক থ ে বিশ্বাস করকত রাবজ হি ো! বি ি থসল এক 

বিঘবত  ােুষবটকক দুল আেুকি তুকি একিার বেকজর থচাকনর কাকছ ধরকি থসল এককলাট্টা 

 ােুকষর এতটুক ুিুক বেশ্বাকস-প্রশ্বাকস িারিার উঠকছ আর ো কছ! বি ি তুকি ধরকতল 

তার  াোটা কাাঁকধর ওপকর িবুটক ়ে পেি! বিউকর উকঠ আিার থস তাকক  াবটকত শুলক ়ে 

বিকি! 

  

ক ুার হতভকম্বর  কতা িিকি, বি ি, আব  স্বপ্ন থিনবছ ো থতা? 

  

বি ি িিকি, এও  বি স্বপ্ন হয়, তাহকি আ রাও স্বপ্ন! 

  

পাহাে থেকক থেক  একস তাহকি এল ভয়ল িেিাসী হক ়েকছ? 
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তা ছাো আর কী িিা থ কত পাকর? একির থচহারাল নাবি আ াকির  কতা েয়, এল 

পককট সংস্করকের  ােুষ আ াকিরল  কতা িিনা ততবর ককর, লস্পাকতর লিা িযিহার 

করকত জাকে, আিার বিষ ততবর ককর িিনার লিায়  াবনক ়ে িকো িকো িত্রু  ারকতও 

পাকর! সুতরাং এর িুবদ্ধও হয়কতা  ােুকষর  কতা! জাবে ো, এর িকির আরও কত থিাক 

এনাকে িুবকক ়ে আকছ!..ওল  াঃ, কু ার-ক ুার–  

  

লবত কধয কনে থ  এক বিঘবত  ােুকষর জ্ঞাাে হক ়েকছ, তারা থকউ থতা থটর পায়বে!  নে 

তাকির হুাঁি হি তনে থসল পুতুি- ােুষ বতরকিকে ঘাস জব র ওপর বিক ়ে থি ে বিক ়েকছ! 

  

িযেন আকক্রাকি বি ি বেকজর িন্দুকটা তুকি বেক ়ে থকে থ  গুবি ছুাঁেকি তা থস বেকজল 

জাকে ো, তকি এটা বঠক থ , থসল পুতুি- ােুষকক হতযা করিার জকেয েয়! 

  

বকন্তু থ  বে গুে়েু  ককর িন্দুককর িে হি, অ বে তাকির এপাকি-ওপাকি, সা কে বপছকে 

িম্বা িম্বা ঘাকসর িে থ ে সচ কক জযান্ত হক ়ে উঠি—ঘাকস ঘাকস একিাক কিা দ্রুত েবতর 

থরনার পর থরনা, থ ে িত িত জীি িবুকক ়ে িবুকক ়ে চারবিক বিক ়ে ছুকট পাবিক ়ে  াকে। 

  

বি ি ও ক ুারও পােকির  কতা চতুবিনকক ছুটাছুবট করকত িােি, অন্তত আর-একটা 

পুতুি- ােুষকক থগ্রপ্তার করিার জকেয! 

  

—বকন্তু ব েযা থচষ্টা! 

  

তারপকরও বি ি ও ক ুার িহুিার িকের থভতকর নুাঁজকত বেক ়েবছি। বকন্তু আর-ককােও 

পুতুি- ােুষ থস অঞ্চকি আর থিনা থিয়বে িা বিষাক্ত িিনা ছুকে আ াকির  কতা িে িে 

 ােুষকক হতযা ককরবে। থিাধহয় িে থছকে তারা আিার পাবিক ়ে বেক ়েবছি ভুটাকের পাহাে 

জেকত। 

http://www.bengaliebook.com/

