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বিপদ নাট্যের দুবয দৃশ্ে 

  

প্রত্যেক মানুত্েরই জীবত্ন ছ াত্টা ছ াত্টা এমন অত্নক ঘটনা ঘত্ট, যা বর্ণনা করত্ে 

গত্ের আসত্র ননযান্ত মন্দ ছ ানায় না। বারকত্য়েক আনমও এমনন ঘটনা-নবপ্লত্ব 

পত্েন েুম, অব ে ইচ্ছার নবরুত্েই। আজ গুনট দুত্য়েক ঘটনার কথা ছযামরা   াত্না। 

নকন্তু মত্ন ছরত্ া, এ দুনট সযে-সযেই সযে ঘটনা! 

  

প্রথম ঘটনানট ঘত্টন ে ব র ছোত্ো আত্গ, ছওওঘত্র। সপনরবাত্র াাওয়া ছ ত্য নগত্য়ে 

বাসা ছবেঁত্েন েুম উইনেয়ামস টাউত্ন। আমাত্ওর বাসা ন ে ওনওককার ছ ে বানেত্য। 

যারপরই মাঠ আর বন, যারপর নন্দন পাাাে। 

  

পূনর্ণমা। নন্দন পাাাত্ের ওপত্র একোনট বত্স বত্স ছও েুম, পনিত্মর আকা ত্ক রত্ে 

 ুনপত্য়ে সূযণ ননত্ে  ুনট। যারপর ক ন ছয ছবোত্ ত্ের আত্োর সত্ে রররত্র াঁােঁত্ওর 

আত্ো নমত্ে অন্ধকার আনবর্ূণয াওয়ার পথ বন্ধ কত্র নওত্ে, নক ুই জানত্য পানরনন। নমনট 

ছজা নায় াঁারনওক াত্য়ে উঠে স্বপ্নত্োত্কর নাঁত্র াোর মত্যা। মত্নর ছর্যর ছথত্ক বাসায় 

ছেরবার জত্নে ছকানও যানগও এে না। 

  

নকন্তু হুকমু এে বাইত্র ছথত্ক। ছবাে কনর অন্ধকারই েেযন্ত্র কত্র াঠাৎ একরা  কাত্ো 

ছমঘত্ক নওত্ে আকা ময়  নেত্য়ে, াঁন্দ্রাত্োক াে যাত্ওর মত্েে বনন্দ। যনওও অন্ধকার  ুব 

গাঢ় াে না, যবু রানত্রর রাত্সের ছর্যত্র নাঁত্রজগৎ ছগে অওৃ ে াত্য়ে। কনবত্ের ছ য়াে 

 ুত্ট ছগে। যাোযানে উত্ঠ পত্ে েরেুম বাসার পথ।  

  

াােঁটত্য াােঁটত্য উইনেয়ামস টাউত্ন এত্স পত্েন , ওই ছযমাথাটা পার াত্েই বাসার পথ। 

ছযমাথা পার াত্য়ে বাসায় নগত্য়ে ছপৌ ত্য ছওে নমননত্টর ছবন  োত্গ না। 

  

নকন্তু নঠক ছযমাথার পথ জুত্ে বত্স আত্  ছক ও? যনওও অন্ধকাত্র যার ছাঁাারা ছবারবার 

উপায় ন ে না, যবু ছস ছয মানুে নয় এত্য আর সত্ন্দা ছনই। কুকরু? উেঁহু, ককুরু অয 
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বত্ো ায় না। কাত্ো ছগারু নক ছমাে? না, যাও ছযা মত্ন াত্চ্ছ না। আমার কা  ছথত্ক 

াায-পত্নত্রা যোত্য ওােঁনেত্য়ে গম্ভীর র্াত্ব ছস আমাত্ক ননরীক্ষর্ করত্ , অন্ধকাত্রর ছাঁত্য়ে 

কাত্ো এক পুঞ্জীরূ্য অন্ধকাত্রর মত্যা,-এবং ওপ ওপ কত্র জ্বেত্  যার দু-দুত্টা দুট, 

নাংসুক াঁকু্ষ! 

  

াাত্য ন ে একগা া বাবু- নে—অথণাৎ যার দ্বারা ইেঁদুরও বে করা যায় না। যবু ছসইত্টত্কই 

মানটত্য ঠুত্ক ঠকঠক  ব্দ কত্র বেেুম, এই! াট, াট! 

  

র্য় পাওয়া ওূত্র থাক—অন্ধকার মূনযণটা আমার নওত্ক আরও কয়-পা এনগত্য়ে এত্স। আবার 

ওােঁনেত্য়ে পত্ে নীরত্ব আমাত্ক েক্ষ করত্য োগে। ননজণন ননস্তব্ধ রাত্ত্র যার ছবপত্রায়া 

নীরবযাত্ক র্য়ানক বত্ে মত্ন াে। ওটা কী জাত্নায়ার? ও নক আমাত্ক  াবার বত্ে মত্ন 

কত্রত্ ? 

  

বুত্কর মত্েে শুরু াত্য়েত্  য ন রীনযমত্যা কােঁপনুন। যবু বাইত্র ছকানওরকম র্ত্য়ের র্াব 

ছওন ত্য়ে পত্কট ছথত্ক বার করেুম নসগাত্রত্টর ছকৌত্টা। োেঁ কত্র মাথায় কী বুনে এে, 

একসত্ে দুত্টা নসগাত্রত্ট অনিসংত্যাগ কত্র  ুব ছবন  হুস হুস  ত্ব্দ টানত্য োগেুম! 

ছোেঁয়ায় ওম বন্ধ াত্য়ে আসত্ , যবু টাত্নর পর টাত্নর আর নবরাম ছনই।  

  

দুই নসগাত্রত্টর আগুন আর ছোেঁয়া ছওত্  জাত্নায়ারটা কী র্াবত্ে জানন না, নকন্তু পাত্য়ে 

পাত্য়ে এনগত্য়ে ছযমাথা পার াত্য়ে আরও  াননক ওূত্র নগত্য়ে আবার নেত্র ওােঁোে, যারপর 

ছসই র্য়ানক ওপওত্প ছাঁা দুত্টা নওত্য়ে আমাত্ক ছও ত্য োগে। ছবাোয় ছস নকনৎৎ 

র্েত্ক ছগত্ ; ছবাোয় ছস ক নও একটা মানুত্ের মুত্  দুত্টা জ্বেন্ত নজননস ছওত্ নন। 

  

আনম বুরেুম, এই আমার সুত্যাগ। প্রার্নট াাত্য কত্র দুত্টা নসগাত্রত্টর ছোেঁয়া 

 ােত্য ােত্য আনম অগ্রসর ােমু—যাত্ক ছযন, গ্রাােই কনর না এমনন র্াব ছওন ত্য়ে। 

  

ছযমাথার ছমাত্ ে নেত্র বাসার পত্থ পেেুম। কত্য়েক পা াঁত্ে মাথানট একটু নেনরত্য়ে 

আেত্াঁাত্  ছও েুম, ছসই মস্ত বত্ো কাত্ো জন্তুটা আবার আমার অনুসরর্ করত্ । 
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আমাত্ক পৃটর্ে নওত্য ছওত্  ছস ছবােকনর বুরত্য ছপত্রত্ , আমার মুত্  একানেক আগুন 

থাকত্েও যার পত্ক্ষ আনম নবপজ্জনক নই! 

  

আর ননত্জত্ক সামোত্য পারেমু না। প্রার্পর্ ছবত্গ  ুটত্য শুরু করেুম। জন্তুটাও য ন 

আমার নপ ত্ন নপ ত্ন  ুত্ট আসন ে নক না জানন না। কারর্ আনম আর নেত্র যাকাইনন। 

বাসাবানের সওর ওরজার নওত্ক ছগেুম না, কারর্ ওরজা ায়ত্যা ছর্যর ছথত্ক বন্ধ আত্ । 

এবং  ুেত্য ছওনর াত্ে নপ ত্নর জাত্নায়ারটা ায়ত্যা হুেমুে কত্র আমার ঘাত্ের ওপত্রই 

এত্স পেত্য পাত্র। অযএব েম্বা ছওৌত্ে াঁার-পােঁাঁ ছসত্কত্ের মত্েে এত্স পেেমু বাসার 

পােঁনাঁত্ের সামত্ন এবং যারপর একনটমাত্র োত্ে পােঁনাঁে টপত্ক একবাত্র ছর্যরকার 

উত্ঠাত্ন। 

  

ছযামরা আমার ছ াত্টা ছ াত্টা বন্ধু এবং বন্ধুত্ওর কাত্  স্বীকার করত্য েজ্জা ছনই ছয, 

জীবত্ন আর ক নও আনম ছসনওনকার মত্যা র্য়ানক র্য় পাইনন। 

  

পরনওন সকাত্ে  বর ছপেুম, গযকেে রাত্ত্র উইনেয়ামস টাউত্ন একটা র্ালু্লুক ৈন বায়ু 

ছসবন করত্য এত্সন ে। 

  

  
  

নদ্বযীয় ঘটনানট ঘত্টন ে প্রায় সাযা -আটা  বৎসর আত্গ। আমার বয়স য ন অে। 

জীবনটা কনবত্ের রনেন কেনায় সুমেুর। 

  

ছগাত্মা জং ন  ুব স্বাস্থ্েকর জায়গা শুত্ন বাবা আমায় পাঠাত্েন ছগাত্মায় এক ানা বানে 

র্াো করবার জত্নে। 

  

বসনয নাসাত্ব আজকাে ছগাত্মার কযটা উন্ননয াত্য়েত্  বেত্য পানর না; নকন্তু য নকার 

কথা বেন  য ন ছগাত্মায় াাওয়া-র্ক্ষকত্ওর উপত্যাগী বানে পাওয়া ছযয না। অত্নক 

 ুেঁত্জ রীনযমত্যা জেত্ের মত্েে প্রকাণ্ড একটা বাসা পাওয়া ছগে, যার নাম নি কস্টা 

সাত্াত্বর বাংত্ো। 

http://www.bengaliebook.com/
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আমার ছাঁাত্  মত্ন াে যাত্ক আও ণ বাংত্ো। মানুত্ের ছবোত্য যাওয়া উনাঁয এমন 

ছকানও জায়গায়, ছয াত্ন ছনই নঘনঞ্জ  াত্রর ছোেঁয়া, েুত্ো আর াট্টত্গাত্ের উপ্রবব। এক 

 ার ছথত্ক আর এক  াত্র ছগত্ে বায়ু পনরবযণন ায় না। 

  

নি কস্টা সাত্াব কনবযা নে ত্যন নক না  বর পাইনন, নকন্তু মত্ন মত্ন নযনন কনব ন ত্েন 

ননিয়। কারর্ বাংত্ো ানন ৈযনর কত্রন ত্েন ছেনর্বে ৈ েমাোর ছকাত্ে, ছোকােয় 

ছথত্ক ওূত্র! ওপত্র পাাাত্ের বুত্ক আমেকী গাত্ র সবুজ নর্ে, নীত্াঁ াঁারনওত্ক 

 ােবত্নর পর  ােবন আর   াত্টা-বত্ো ছরাপরাপ। মানুত্ের নাঁৎকার ছনই, আত্  শুেু 

মমণর যান আর পান ত্ওর গান। ওূত্র ছও া যাত্চ্ছ, নীোকাত্ র অত্নক ানন জু9ছ , েবেত্ব 

সাওা ৈজন মনন্দত্রর াঁূত্ো পত্র নাঁরনস্থ্র ননত্রট ছমত্ঘর মত্যা পত্র নাথ পাাাে। প্রকনৃযর 

রূত্প মন ছনত্াঁ উঠে। বাংত্ো ানন র্াো কত্র ছেেেুম। 

  

নননওণট নওত্ন কেকাযা ছথত্ক রওনা াত্য়ে আমরা সপনরবাত্র ছগাত্মায় নগত্য়ে াানজর ােুম। 

  

নকন্তু বাংত্োর অবস্থ্া ছওত্ ই আমার বাবার াঁকু্ষনস্থ্র! ছরত্গ আমাত্ক বেত্েন, াযর্াগা 

ছ ত্ে, আমাত্ওর যুই বনবাত্স এত্নন স? সব যাত্যই ছযার কনবে? এ াত্ন ছ েটা নক 

বাঘর্ােুত্কর ছপত্ট যাব? এ ছয গান বন, কী সবণনা ! 

  

আমার দুর্ণাগেক্রত্ম বাংত্োর াাযার মত্েে এত্স ওােঁনেত্য়েন ে একটা রা াে ছ ত্ে। বাবার 

কথায় সায় নওত্য়ে বেত্ে, াো বাবুনজ, এ কনুঠ ছকউ র্াো ছনয় না।  ীযকাত্ে ওই 

বারান্দায় বাঘ এত্স শুত্য়ে থাত্ক। 

  

য ন  ীযকাে। বাবা অযেন্ত াঁমত্ক উত্ঠ বেত্েন, আেঁঁঃ, বনেস কী ছর? না, মজাত্ে 

ছও ন । 

  

মা নকন্তু বাংত্োর নপ ত্নর পত্থর নওত্ক  ুন -ত্াঁাত্  যানকত্য়ে উচ্ছ্বনসয স্বত্র বত্ে উঠত্েন, 

আাা, কী াঁমৎকার! ওত্গা, ওোত্ াওোত্ া, ও াত্ন ছকমন বত্নর ানরর্রা াঁত্র ছবোত্চ্ছ, 

নঠক ছযন যত্পাবন! 

http://www.bengaliebook.com/
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বাবা আরও ছরত্গ নগত্য়ে বেত্েন, রাত্ া ছযামার যত্পাবন!  বরওার, ছকউ আর ছমাটমাট 

 ুত্ো না, আজ রাযটা ছকানওগনযত্ক এ াত্ন কানটত্য়ে কােত্কই কেকাযায় পাোত্য 

াত্ব। 

  

মা ছবেঁত্ক বত্স বেত্েন, কেকাযায় পাোত্য ায় যুনম একো পানেত্য়া। আমরা এ াত্নই 

থাকব। 

  

অত্নক কথা-কাটাকানটর পর মাত্য়ের নজও ছওত্  বাবা ছ েটা াার মানত্য বােে াত্েন। 

  

নকন্তু বাবা ছয নমত্থে র্য় ছপত্য়েন ত্েন যা নয়। ছযামরা মাাকনব রবীন্দ্রনাত্থর নওনও, 

সুপ্রনসে মনাো কনব ও ঔপনোনসক স্বগণীয়া স্বর্ণকমুারী ছওবীর নাম ননিয়ই শুত্ন ? যার 

কাত্ ও পত্র আনম এই বাংত্োর উজ্জ্বে বর্ণনা কত্রন েমু। বাংত্ো ানন নবক্রয় করা াত্ব 

শুত্ন নযনন ছকনবার জত্নে উৎসানায াত্য়ে ওত্ঠন। পত্র স্বাঁত্ক্ষ বাংত্োর অবস্থ্ান ছওত্  

যােঁর সমস্ত উৎসাা জে াত্য়ে যায় এবং আমাত্ক নাঁনঠত্য ছেত্ ন, ছাত্মন্দ্র, বাঘ-র্ােুক 

নক িাকাত্যর পাল্লুায় পত্ে আমার প্রার্ ছগত্েই নক যুনম  ুন  াও? এ কী র্ীের্ স্থ্ান, 

এ াত্ন নক মানুে বাস করত্য পাত্র? 

  

সুযরাং ছযামরা বুরত্যই পার , আনম কনবত্ে অন্ধ াত্য়ে কীরকম জায়গা ননবণাাঁন 

কত্রন েুম! নকন্তু এটাও শুত্ন রাত্ া, দু-মাস ছস াত্ন ন েুম, বাংত্োর মত্েে ছকানওরকম 

নবপত্ও পনেনন। 

  

নকন্তু নবপত্ও পত্েন েুম বাংত্োর বাইত্র প্রাকনটকোে ছজাক করত্য নগত্য়ে। ছসই কথাই 

এবাত্র বেন । 

  

 ােঁাঁায় বন্ধ পান  ওেবার  নি াানরত্য়ে ছেত্ে। নকন্তু কেকাযার ছমত্য়েরা নওনরায ইত্টর 

নপঞ্জত্র বনন্দ াত্য়ে ছথত্কও পওাঁােনার  নি ছয াানরত্য়ে ছেত্েন না, যােঁত্ওর  াত্রর 

বাইত্র ননত্য়ে ছগত্েই ছস প্রমার্ পাওয়া যায়। 
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পনরবাত্রর অনোনে ছমত্য়েত্ওর ননত্য়ে মা ছরাজ নবকাত্েই মাা-উৎসাত্া ছবোত্য যান এবং 

বনজেে পাাাত্ের ছর্যর নওত্য়ে নওীর োর পযণন্ত নগত্য়ে সন্ধোকাে পযণন্ত ভ্রমর্ কত্র যত্ব 

বাংত্োয় নেত্র আত্সন। 

  

বাবা ননয়নময-রূত্প প্রনযবাও কত্রন। আনমও মানা কনর। সযেই এটা নবপজ্জনক। নকন্তু 

ছমত্য়েরা ছকউ আমাত্ওর আপনি আমত্েই আত্নন না। 

  

ছ েটা মত্ন দুটবুনে মাথা নাো নওত্য়ে উঠে। আমার এক ানন বোঘ্রচরাঁমণ ন ে। আনম 

ছস াননত্ক আসনরূত্প বেবাার করবার জত্নে ছগাত্মাত্যও ননত্য়ে নগত্য়েন েুম। 

  

একনওন নবকাত্ে বানের ছমত্য়েরা নওীর োত্র ছবোত্য নগত্য়েত্ ন, ছসই বাঘ- াে ানন 

গুনটত্য়ে সত্ে ননত্য়ে আনমও বাংত্ো ছথত্ক ছবনরত্য়ে পেেুম। নওীর োর ছথত্ক বাংত্োয় 

ছেরবার পথ আত্  একনটমাত্র,ত্মত্য়েত্ওর ছসই পথ নওত্য়েই নেরত্য াত্ব। 

  

নস্থ্র করেুম, এই বাঘ- াত্ে ননত্জর সবণাে মুত্ে, পত্থর োত্রর ছকানও ছরাত্পর ছর্যর 

ছথত্ক ছমত্য়েত্ওর র্য় ছও াত্য াত্ব। যা াত্েই, অথণাৎ একবার র্য় ছপত্েই যারা ছকউ 

আর বনজেত্ে ছবোত্য আসত্বন না। 

  

অব ে এই প্রোকনটকাে ছজাক-এর মূত্ে ন ে সােু উত্ে ে। নকন্তু েে ওােঁোে নাত্য 

নবপরীয। 

  

পত্থর োত্র, পাাাত্ের পাত্য়ের যোয় যুযসই একনট ছরাপ  ুেঁত্জ ছপেুম। আকাত্  য ন 

সূযণ ছনই, সন্ধো ায় ায়। বাত্ঘর  াত্ে সবণাে ছেত্ক ছসই ছরাত্পর মত্েে আে ানা ছওা 

েুনকত্য়ে জনম ননত্য়ে বানগত্য়ে বসেমু। 

  

 াননকক্ষর্ অত্পক্ষা করবার পরই ওূর ছথত্ক শুনত্য ছপেুম ছমত্য়েত্ওর ছকৌযুক-াানসময় 

কণ্ঠ। বুরেুম, সময় াত্য়েত্ । 
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বাঘ- াত্ের মুত্ র নওকটা ননত্জর মুত্ র ওপত্র াঁাপা নওত্য যানচ্ছ, াঠাৎ পাাাত্ের ওপর 

নওত্ক ছাঁা  পত্ে ছগে অকারত্র্ই। যা ছও েুম দুঁঃস্বত্প্নও ক নও ছওন নন। 

  

াায নত্রত্ ক ওপত্র, োে ুপাাাত্ের গাত্য়ে নস্থ্রর্াত্ব বত্স, একটা আসে মস্তবত্ো বাঘ 

অবাক াত্য়ে যানকত্য়ে আত্  আমার পাত্ন! 

  

প্রথমটা ননত্জর ছাঁা ত্ক নবশ্বাস করত্য পারেমু না। নকন্তু পরমুাূত্যণই সমস্ত সত্ন্দা ঘুত্াঁ 

ছগে। কারর্ বাত্ঘর ছওাটা নস্থ্র বত্ট, নকন্তু যার েোজটা েটপট কত্র আ ত্ে পেত্ । 

নপ ত্নর ছরাপ দুনেত্য়ে বারংবার। ওরকম েোজ আ োত্নার অথণ ছবাোয়, ছস উত্িনজয 

াত্য়েত্  ওস্তুরমত্যা! 

  

এ ওৃ ে ছও বার পত্রও কারুর প্রাত্র্ আর প্রোকনটকোে ছজাক-এর প্রবৃনি থাত্ক না, থাত্ক 

নক? যাোযানে বাঘ  াে ানা  ুত্ে ছেত্ে নওত্য়ে ছটত্ন েম্বা নওত্য যানচ্ছ, 

  

এমন সমত্য়ে ওপত্রর বাঘটা অস্পট একটা গজণন কত্র াঠাৎ োে ছমত্র যার নপ ত্নর 

ছরাত্পর ছর্যত্র অওৃ ে াত্য়ে ছগে! অওৃ ে াওয়ার সমত্য়ে যার ছসই াঁাপা গজণত্নর অথণ 

য ন বুরত্য পানরনন, নকন্তু পত্র মত্ন াত্য়েত্ , ছস ছবাোয় বেত্য ছাঁত্য়েন ে, ওত্র েূযণ 

মানুত্ের বাচ্চা! যুই আমাত্ক যযটা ছবাকা র্াবন স, আনম যযটা ছবাকা নই?  

  

বো বাহুেে, আনম নকন্তু ছস াত্ন আর এক ছসত্কেও ওােঁোইনন। পাগত্ের মযন নওেমু 

বাংত্োর নওত্ক সুওীঘণ এক ছওৌে,একবারও এ কথা মত্ন উঠে না ছয, বাঘটা যনও আবার 

যওারক করত্য আত্স যা াত্ে বানের ছমত্য়েত্ওর অবস্থ্া কী াত্ব! 

  

নকন্তু বাংত্োয় ছপৌত্  ননত্জর কাপুরুেযার কথা মত্ন করবার সময় ছপেুম। বাসায় বাবা 

য ন ন ত্েন না। োনঠত্সাটা, াঁাকর-বাকরত্ওর ননত্য়ে আবার য ন ছবনরত্য়ে এেুম য ন 

ছওন , ছমত্য়েরা মত্নর সুত্  াাসত্য াাসত্য ও গে করত্য করত্য নেত্র আসত্ ন! 

  

র্াবেুম, বাঘটা াঠাৎ অমন কত্র পাোে ছকন? ছবাোয় এত্ক বোঘ্রচরাঁমণাবৃয মানুে ছওত্ ই 

ছস াঁমত্ক নগত্য়েন ে, যার ওপত্র মরা বাত্ঘর াঁামো ানা  ুত্ে ছেত্ে নওত্য ছওত্  জোন্ত 
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বাঘটা ছর্ত্ব ননত্য়েন ে ছয, যাত্ক নবপত্ও ছেেবার জত্নে দুট মানুত্ের এ ছকানও নযুন 

োেঁও বা েনন্দ! এ  াো যার আাঁরত্র্র আর ছকাত্নাই মাত্ন ায় না। 

  

আমার স্মৃনযর গ্রাত্মাত্োত্ন আরও কত্য়েকনট নবনাঁত্র ঘটনার ছরকিণ আত্ । নকন্তু এক 

নওত্নই আমার পুেঁনজ  ানে করত্য াঁাই না। ছযামাত্ওর র্াত্ো োগত্ে র্নবেেত্য আরও 

গে বেত্য পানর। 
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