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যক্ষপতির রত্নপরুী 
  

প্রথম পরিচ্ছেদ। রিচ্ছে হ োচ্ছেচ্ছে 

  

অচ্ছেচ্ছে অরিচ্ছ োগ েচ্ছিে, আমোি জীবে েোরে অস্বোিোরবে।  তোাঁচ্ছদি মচ্ছত, স্বোিোরবে 

মোেুচ্ছেি জীবে এমে ঘেেোবহুে  চ্ছত পোচ্ছি েো। 

  

 রদও রেচ্ছজচ্ছে আরম পোগে বো গণ্ডমূচ্ছখেি মচ্ছতো হেচ্ছপোরে ়চ্ছেি সচ্ছে তুেেো েিরি।, তচ্ছব 

তচ্ছেেি খোরতচ্ছি এখোচ্ছে হেবে এই প্রশ্ন হবোধ  ় েিচ্ছত পোরি, হেচ্ছপোরে ়ে রে স্বোিোরবে 

মোেুে রিচ্ছেে েো? রতরে মোত্র বো োন্ন বৎসি হবাঁচ্ছি রিচ্ছেে। তোি হিতি হথচ্ছে প্রথম পাঁরি  

বৎসি অেো ়োচ্ছসই বোদ হদও ়ো  ো ়। রেন্তু বোরে মোত্র সোতো  বৎসচ্ছিি মচ্ছধে 

হেচ্ছপোরে ়চ্ছেি জীবচ্ছেি ওপি রদচ্ছ ় বচ্ছ ় রগচ্ছ ়রিে হ  ঘেেোি-পি-ঘেেোি প্রিণ্ড বেেো, 

তোচ্ছদি অবেম্বে েচ্ছি রে অসংখে েোেে ও উপেেোস িিেো েিো িচ্ছে েো? 

  

েো   ় হেচ্ছপোরে ়চ্ছেি মতে ম োমোেুে ও রদরিজ ়ী সম্রোচ্ছেি েথো হিচ্ছ ় রদ, েোিণ তোাঁি 

জীবচ্ছে ঘেেো ঘেবোি স্বোিোরবে সুচ্ছ োগ রিে প্রিুি। তোি বদচ্ছে আরম মধে ুচ্ছগি এে 

র ল্পীি েথো উচ্ছেখ েিচ্ছত িোই। তোাঁি েোম হবচ্ছিেুচ্ছতো হ রেরে। রতরে রিচ্ছেে ইতোরেি 

এে রবখেোত িোস্কি ও ওস্তোদ স্বণেেোি। রতরে এেখোরে প্ররসদ্ধ আ্মচিরিতও রেচ্ছখ হগচ্ছিে। 

সোধোিণত র ল্পীচ্ছদি জীবচ্ছেি সচ্ছে অেো চ্ছিচোি-এি সম্পেে থোচ্ছে েো বেচ্ছেই িচ্ছে। 

রেন্তু হবচ্ছিেুচ্ছতোি ঘেেোবহুে জীবেেোর রে হজোগোচ্ছত পোচ্ছি বহু রবস্ম ়েি, হিোমোচেি ও 

প্রো ় অসম্ভব উপেেোচ্ছসি উপেিণ। এজচ্ছেে তোাঁি আ্মচিরিতচ্ছে অস্বোিোরবে বচ্ছে 

অরিচ্ছ োগ েিো িচ্ছে েো। েোিণ, তোাঁি জীবচ্ছেি ঘেেোবরে সতে বচ্ছেই প্রমোরণত  চ্ছ ়চ্ছি। 

  

এে-এেজে মোেুচ্ছেি জীবেই  চ্ছে এমরে রবরিত্র!   ় ঘেেোপ্রবো  আেেেণ েচ্ছি তোচ্ছদি 

জীবেচ্ছে, ে ় তোচ্ছদি জীবেই আেেেণ েচ্ছি ঘেেোপ্রবো চ্ছে। 

  

.  
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বিোবিই েক্ষ েচ্ছি হদখরি, আরম হস্বেো ় হেোেও হিোমোচেি আব  সৃরি  েিচ্ছত েো 

িোইচ্ছেও, হেোথো হথচ্ছে আিরম্বচ্ছত আমোি জীবচ্ছেি ওপচ্ছি এচ্ছস হিচ্ছে পচ্ছ ়চ্ছি অদু্ভত সব 

ঘেেোি প্রবো । আমোি বন্ধ ুেমুোি   ়চ্ছতো এসব ঘেেোিচ্ছেি বোইচ্ছিই পচ্ছ ় থোেত, রেন্তু 

হস  চ্ছে আমোি রেতেসেী, তোি সচ্ছে আমোি অচ্ছেদে সম্পেে, েোচ্ছজই তোচ্ছেও জর ়চ্ছ ় 

প ়চ্ছত   ় এইসব ঘেেোি পোচ্ছে-পোচ্ছে। অথেোৎ প্রবোচ্ছদ  োচ্ছে বচ্ছে–পচ্ছ ়ি হমোগচ্ছেি 

 োচ্ছত, খোেো হখচ্ছত  চ্ছব সোচ্ছথ। 

  

এবোচ্ছিও হেমে েচ্ছি আমিো রেচ্ছজচ্ছদি অজোচ্ছেই  ঠোৎ এে আশ্চ ে ঘেেোপ্রবোচ্ছ ি ্োিো 

আেোে  েুম, এইখোচ্ছে হসই েথোই রেচ্ছখ িোখরি? 

  

হসরদে সন্ধেো ় েমুোি এচ্ছস বেচ্ছে, েী সব বোচ্ছজ বই রেচ্ছ ় হমচ্ছত আি? িচ্ছেো, আজ 

হেোেও হ োচ্ছেচ্ছেি রদচ্ছে  োত্রো েরি। 

  

বই মুচ্ছ ় বেেমু, আপরি হেই। রেন্তু হেোে হ োচ্ছেচ্ছে? 

  

হসেো তুরমই রিি েচ্ছিো। 

  

হিৌিরেি রদর  আি রবরেরত হ োচ্ছেচ্ছে হখচ্ছ ়-চ্ছখচ্ছ ় অরুরি  চ্ছ ় হগচ্ছি। িে আজ 

িোতোও ়োেো গরেি রিচ্ছে-পো ়ো ়। 

  

েেোেরেচ্ছে? হসও হতো রবরেরতি েেে। 

  

 েো-চ্ছ -েো, আমিো  োব খোাঁরে রিচ্ছে হ োচ্ছেচ্ছে, খোাঁরে রিচ্ছে খোেো হখচ্ছত। 

  

 উিম প্রস্তোব। িোরজ! 
  

বোইচ্ছি হবরুবোি জোমোেোপ ় পিরি হদচ্ছখ বোঘোও গোচ্ছত্রোত্থোে েচ্ছি গৃ তেোচ্ছগি জচ্ছেে প্র্তুতত 

 ে।  
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েমুোি বেচ্ছে, ওচ্ছি বোঘো, আজ আি তুই সচ্ছে আরসস হে। হ োচ্ছেেও ়োেোিো বদ িরসে 

হি, েুেুি-খচ্ছেি   ়চ্ছতো পিন্দ েিচ্ছব েো! 

  

রেন্তু বোঘো মোেো মোেচ্ছত িোরজ ে ় হদচ্ছখ িোম রিচ্ছে স্মিণ েিেুম।  

  

িোম রি এচ্ছস বেচ্ছে, দুই সেোেোচ্ছত হেোথো ়  োও ়ো  চ্ছে শুরে? 

  

 রিচ্ছে হ োচ্ছেচ্ছে খোেো হখচ্ছত। 
  

সবেেো ! রিচ্ছেিো হতো হতেোচ্ছপোেো খো ়! হতোমোচ্ছদিও খোবোি  খ  চ্ছ ়চ্ছি েোরে? 

  

িোম রি, রিচ্ছেমেোেচ্ছদি েোচ্ছম ও-অপবোদেো এচ্ছেবোচ্ছিই রমচ্ছথে। তোিো হতেোচ্ছপোেো খো ় 

েো, তচ্ছব পোরখি বোসোি হ োে খো ় বচ্ছে! 

  

িোম-িোম! পোরখি বোসোও আবোি খোবোি রজরেস েোরে? 

  

তবু তুরম তোচ্ছদি আি এেেো খোেোি েোম হ োচ্ছেোরে। তোিো পচো , েোে, আর , এেচ্ছ ো 

বিচ্ছিি পুচ্ছিোচ্ছেো র ম হখচ্ছত িোরি িোচ্ছেোবোচ্ছস। 

  

ও ়োে! ও হখোেোবোবু, শুচ্ছেই হ  আমোি েোর ়িুাঁর ় প েে উচ্ছঠ আসচ্ছি। ও ়োে! 

  

 োেিও তোচ্ছদি েোচ্ছি সুখোদে। 

  

পোচ্ছ ় পর ় হখোেোবোবু, আি হবোচ্ছেো েো! রি-রি, ওইসব রিরি িো ়ো খোবোি হতোমিো হখচ্ছত 

িোও? 

  

েো িোম রি,  োেি বো এেচ্ছ ো বিচ্ছিি পিো র ম খোবোি সৎসো স আজও আমোচ্ছদি   ়রে। 

তচ্ছব বোঘো হবোধ  ়  োেি হপচ্ছে িো ়চ্ছব েো, ওচ্ছে তুরম সোমেোও। 

  

আরম আি েুমোি হবরিচ্ছ ় প ়েুম। 
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.  

  

রিচ্ছে-পো ়োি খোাঁরে রিচ্ছে-চ্ছ োচ্ছেচ্ছে বোেোরেি হদখো পোও ়ো  ো ় েো। আি রেিুই ে ়, 

িোম রিি মতে অরধেোং  বোেোরেিই আসে রিচ্ছে হ োচ্ছেে সম্বচ্ছন্ধ ি ়োব  েসুংস্কোি 

আচ্ছি– তোই তোচ্ছদি হদৌ ় ব ়চ্ছজোি েেোেরেে বো িোেু ়ো প েে। 

  

রেন্তু আমিো হ  রিচ্ছে-চ্ছ োচ্ছেচ্ছে হগেমু হসখোচ্ছে ি ় পোও ়োি বো বমে ওঠবোি মতে রেিুই 

রিে েো। িোরিধোি সোজোচ্ছেো-চ্ছগোিোচ্ছেো, পরিষ্কোি-পরিেন্ন। খোবোিগুরেও সুস্বোদু– রদও 

আমোচ্ছদি হদর -রবেোরত খোবোচ্ছিি সচ্ছে তোচ্ছদি রেিুই রমে হেই। পরিচ্ছব ে েিরিে 

এেরে রিচ্ছে হমচ্ছ ়। 

  

সবেচ্ছ চ্ছে হমচ্ছ ়রে রেচ্ছ ় এে রিচ্ছে িো। এ িো ততরি েিবোি পদ্ধরতও অেেিেম। হমচ্ছ ়রে 

দুরে েোচ্ছিি বো হপোরসেরেচ্ছেি বোরে আেচ্ছে। এেরে বোরেচ্ছত গিম জে হেচ্ছে তোচ্ছত শুেচ্ছেো 

বো পোেোচ্ছেো এেখণ্ড িোচ্ছ ়ি পোতো রদচ্ছ ় ওপচ্ছি র্তী ় বোরেরে িোপো রদচ্ছ ় িচ্ছে হগে। 

রমরেে রতে-িোি পচ্ছি হস রিচ্ছি এচ্ছস উপু ় েিো বোরেরে েোরমচ্ছ ় রদচ্ছতই হদরখ, হসই গুেোে 

িোচ্ছ ়ি পোতোখোরে সমস্ত বোরে িচ্ছি ির ়চ্ছ ় পচ্ছ ় জচ্ছেি ওপচ্ছি িোসচ্ছি। বেস, িো প্র্তুতত–

এখে খোরে রিরে হম োও আি িুমেু দোও। রেন্তু এ িোচ্ছ ়ি স্বোদ অরধেোং  বোেোরেিই ধোচ্ছত 

সইচ্ছব েো। 

  

েমুোি িোচ্ছ ়ি হপ ়োেো তুচ্ছে বেচ্ছে, রবমে, রিচ্ছে-চ্ছ োচ্ছেচ্ছেি হিতি বচ্ছস রিচ্ছে খোেো 

হখচ্ছত-চ্ছখচ্ছত আি িুং িোংিুং রিং েথো শুেচ্ছত-শুেচ্ছত মচ্ছে  চ্ছে, আমিো হ ে আিবে 

উপেেোচ্ছসি মো ়ো-গোরেিো ় হিচ্ছপ  ঠোৎ বোংেো হিচ্ছ ় রিেচ্ছদচ্ছ ই এচ্ছস পচ্ছ ়রি। ও পোচ্ছ ি 

ঘচ্ছি ওই রিচ্ছেমেোেচ্ছদি হদখি? ওিো খোচ্ছে-দোচ্ছে েথোবোতেো েইচ্ছি বচ্ছে, রেন্তু ওচ্ছদি 

মুচ্ছখ হেোেও িোচ্ছবি িোপ হেই–ওিো হ ে, ি সেম ় মূরতে। 

  

েমুোচ্ছিি েথো িুরুচ্ছত-িুরুচ্ছতই আমোি মে অেেরদচ্ছে আেিৃ   ে। 
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রঠে আমোচ্ছদি পোচ্ছ ি ঘচ্ছিই জোগে  ঠোৎ এে েুদ্ধ গজেেসচ্ছে-সচ্ছে রবেম হুচ্ছ ়োহুর ় ও 

হি ়োি-চ্ছেরবে উেচ্ছে প ়োি  ব্দ। তোিপচ্ছিই এে আতেেোদ! 

  

িোরত্রচ্ছবেো ় এই রিচ্ছে-পো ়ো মোিোমোরি  োেো োরেি জচ্ছেে রবখেোত। পোচ্ছি অচ্ছেেি  োেোচ্ছমি 

সচ্ছে জর ়চ্ছ ় প ়চ্ছত   ় হসই িচ্ছ ় আমিো দুজচ্ছেই উচ্ছঠ দোাঁ ়োেোম।  

  

পি মু ূচ্ছতেই এেেো মো ব ়রস িক্তোক্ত রিচ্ছেমেোচ্ছেি মূরতে েেচ্ছত েেচ্ছত আমোচ্ছদি েোমিোি 

েোি বিোবি এচ্ছস হ চ্ছে পচ্ছ ় হগে এবং তোি হদ েো এচ্ছস প ়ে েোমিোি হিতচ্ছি 

এচ্ছেবোচ্ছি েুমোচ্ছিি বুচ্ছেি ওপচ্ছি। 

  

তোিপচ্ছিই হদখেুম আমোচ্ছদি েোমিোি সোমচ্ছে এচ্ছস রি ় েচ্ছি দোাঁ ়োে প্রো ় আে-দ জে। 

রিচ্ছেমেোে–তোচ্ছদি হি োিো হদখচ্ছে িোচ্ছেোমোেুচ্ছেি প্রোণ ধ ়ি ় েচ্ছি উঠচ্ছব। রেন্তু আমিো 

দুজচ্ছেই িোচ্ছেোমোেুে েই। 

  

সব আচ্ছগ িচ্ছ ়চ্ছি, েম্বো ় েো হ োে িও ়ো ় মস্ত ব ় এে মূরতে, তোি  োে োচ্ছত এেখোেো 

আধ  োত েম্বো িক্তমোখো হিোিো। হসইখোেো উাঁরিচ্ছ ় হস আমোচ্ছদি ঘচ্ছিি হিতচ্ছি েুচ্ছে 

প ়বোি উপেম েিচ্ছে! 

  

মোিেুম এে ঘুরস রঠে হিো ়োচ্ছেি ওপচ্ছি–আমোি গোচ্ছ ়ি সব  রক্ত রিে হসই মুরি ি 

রপিচ্ছে। েোিণ, আরম জোরে, মোিোমোরিি সমচ্ছ ় দিদ েচ্ছি মোিচ্ছে ঠেচ্ছত   ় রেচ্ছজচ্ছেই। 

  

হেোেেো রঠেচ্ছি পচ্ছ ় হগে রঠে বজ্রো চ্ছতি মচ্ছতোই। 

  

তোিপচ্ছিই শুেেুম অচ্ছেেগুচ্ছেো িোিী-িোিী জুচ্ছতোি দ্রুত  ব্দ! হিোচ্ছখি পেে প ়চ্ছত েো-

প ়চ্ছতই আমোচ্ছদি ঘচ্ছিি সোমচ্ছে হথচ্ছে সমস্ত জেতো  ে অদৃ ে! রেন্তু পিমু ূচ্ছতেই 

হ োচ্ছেচ্ছেি অেেরদচ্ছে আবোি েতুে হগোেমোে উঠে েোচ্ছদি সচ্ছে আবোি েোচ্ছদি মোিোমোরি 

 েোপরে িেচ্ছি! খুব সম্ভব পুরে  এচ্ছস পচ্ছ ়চ্ছি। 

  

এতক্ষচ্ছণ েোমিোি হিতচ্ছি েজি হদও ়োি সম ়  ে। 
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েমুোি তখে আ ত হেোেেোচ্ছে মোরেি ওপচ্ছি শুইচ্ছ ় রদচ্ছ ়চ্ছি। 

  

রেন্তু তোি রদচ্ছে এেবোি তোরেচ্ছ ়ই বু েুম, আি হেোেও আ ো হেই। 

  

হেোেেোও বুচ্ছ রিে। তবু হসই অবিোচ্ছতও হস হিোখ হেচ্ছ ় আমোচ্ছে তোি েোচ্ছি  োও ়োি 

জচ্ছেে ই োিো েিচ্ছে। আরম তোি পোচ্ছ   োাঁেু হগচ্ছ ় বচ্ছস তোি মুচ্ছখি েোচ্ছি মুখ রেচ্ছ ় হগেুম। 

  

রেশ্বোস েোেচ্ছত েোেচ্ছত অস্ফুে স্বচ্ছি ইংচ্ছিরজচ্ছত হস বেচ্ছে, আরম আি বোাঁিব েো। আমোি 

জোমোি হবোতোম খুচ্ছে িেোচ্ছেো। 

  

তোই েিেুম। 

  

আমোি গেো ়  ুেচ্ছি এেখোেো েচ্ছেে। হসেো তো ়োতোর ় বোি েচ্ছি েোও।  

  

েচ্ছেেখোেো বোি েিচ্ছতই হস বেচ্ছে, েরুেচ্ছ ় িোচ্ছখো! িুে-রিউ হদখচ্ছত হপচ্ছে তুরমও বোাঁিচ্ছব 

েো। 

  

িুে-রিউ হে? 

  

হস প্রথমেো উিি রদচ্ছত পোিচ্ছে েো, হেবে  োাঁপোচ্ছত েোগে। তোিপি অচ্ছেে েচ্ছি  হথচ্ছম 

হথচ্ছম বেচ্ছে, হ  আমোচ্ছে হমচ্ছিচ্ছি।…রেন্তু আরম  খে মিবই…গুপ্তধে তোচ্ছেও হিোগ 

েিচ্ছত হদব েো… েোাঁ, এই আমোি প্ররতচ্ছ োধ..মোরেি হিতচ্ছি… গুপ্তধে তোি েথো বন্ধ  ে, 

হস হিোখ মুদচ্ছে। 

  

িোবেুম, হেোেেো হবোধ  ় এ জচ্ছেি মতে আি েথো েইচ্ছত পোিচ্ছব েো। েুমোি বেচ্ছে, 

এ েী বেচ্ছি, রবমে? রেিুই হতো হবো ো হগে েো! গুপ্তধে হেোথো ় আচ্ছি?  
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হেোেেো আবোি হিোখ খুেচ্ছে। অতেে ক্ষীণ স্বচ্ছি হেচ্ছে-চ্ছেচ্ছে বেচ্ছে, রে-রপে..রে 

রপে…হসখোচ্ছে হ ও..রে-রপে।  ঠোৎ তোি বোেেচ্ছিোধ েচ্ছি মুখ রদচ্ছ ় হবরিচ্ছ ় এে এে 

 েে িক্ত এবং সচ্ছে-সচ্ছে তোি হিোখ েপোচ্ছে উচ্ছঠ রিি  চ্ছ ় হগে!… 

  

বুচ্ছে  োত রদচ্ছ ় হদখেুম, তোি হৃৎরপণ্ড আি ে ়চ্ছি েো। 

  

.  

  

র্তী ় পরিচ্ছেদ । রে-রপে েোর রে 

  

খুচ্ছেোখুরে,  োেো োরে বো হেোেওিেম হিোমোচেি েোচ্ছণ্ডি েথো প েে আরম িোরবরে, রেন্তু 

দেোচ্ছখো এেবোি বেোপোিখোেো! এখোচ্ছেও হিোিোিুরি, প্রোণ রেচ্ছ ় েোেোেোরে? আবোি গুপ্তধে–

আবোি দুচ্ছবেোধে হ াঁ ়োরে, রে-রপে? আবোি বুর  আমোি রিি-িচে দুি গ্র রে সজোগ  চ্ছ ় 

উচ্ছঠচ্ছিে েেিু বেচ্ছদি মচ্ছতো আমোচ্ছদি েোচ্ছে দর ় রদচ্ছ ় ঘুরিচ্ছ ় মোিবোি জচ্ছেে? 

  

েমুোি বেস্তিোচ্ছব বেচ্ছে, িেপে সচ্ছি পর ় িে িো ়ো। েইচ্ছে পুরে   োেোচ্ছম জর ়চ্ছ ় 

প ়চ্ছত  চ্ছব। 

  

হ োচ্ছেচ্ছেি এেরদে হথচ্ছে তখেও আসরিে প্রিণ্ড িুচ্ছেোিুরে হুচ্ছ ়োহুর ়ি  ব্দ, রেশ্চ ় 

গুণ্ডোচ্ছদি সচ্ছে িেচ্ছি পুরেচ্ছ ি দোেো। 

  

হসই িোাঁচ্ছে আমিো সচ্ছি প ়েুম। সদি দিজোি েোচ্ছিও পুরেচ্ছ ি হেোে রিে, হবোধ  ় 

আমোচ্ছদি বোেোরে হদচ্ছখই বোধো রদে েো।  

  

এচ্ছেবোচ্ছি রসচ্ছধ বোর ়চ্ছত এচ্ছস উঠেুম। 

  

 তিোগো িোম রি বুচ্ছ ়ো  চ্ছ ়চ্ছি, তবু তোি হিোচ্ছখি হজেো রে েম? আমোচ্ছদি হদচ্ছখই 

বেচ্ছে, েোি সচ্ছে মোিোমোরি েচ্ছি আসো  ে শুরে? 

  

হে বেচ্ছে আমিো মোিোমোরি েচ্ছিরি? 
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থোচ্ছমো হখোেোবোবু, রমচ্ছি েথো বচ্ছে আি পোপ বোর ়ও েো। রেচ্ছজচ্ছদি জোমোেোপচ্ছ ়ি রদচ্ছে 

এেবোি হিচ্ছ ় দেোচ্ছখো হদরখ। ও আবোি রে? েুমোচ্ছিি জোমো ় হ  িচ্ছক্তি দোগ! 

  

েমুোি হ চ্ছস বেচ্ছে, ধরেে তুরম িোম রি! পো োিোও ়োেোি হিোখচ্ছে িোাঁরে রদচ্ছ ় এেুম, 

রেন্তু। 

  

েী সবেেো ! এি মচ্ছধে আবোি পো োিোও ়োেোও আচ্ছি? এই বুর  হতোমোচ্ছদি হখচ্ছত  োও ়ো? 

এমে সব খুচ্ছে  োেোত রেচ্ছ ় আি হ  পোিো  ো ় েো।  ো ় হ  িোজো-িোজো  চ্ছ ় হগে। 

জোমো-েোমো খুচ্ছে িেোচ্ছেো, হদরখ হেোথো ় েোগে? 

  

বোঘোও ঘচ্ছিি হেোচ্ছণ বচ্ছস আমোচ্ছদি েক্ষ েিরিে। িোম রিি েথোবোতেো শুচ্ছে ও  োবিোব 

হদচ্ছখ তোিও মচ্ছে হবোধ  ় হেমে সচ্ছন্দ  জোগে, তো ়োতোর ় এরগচ্ছ ় এচ্ছস আমোচ্ছদি 

জোমোেোপ ় শুাঁেচ্ছত শুরু েচ্ছি রদচ্ছে। 

  

হেোেগরতচ্ছে মোেুে িোম রি ও পশু বোঘোি েবে িোর ়চ্ছ ়, জোমোেোপ ় বদচ্ছে বোইচ্ছিি 

ঘচ্ছি রগচ্ছ ় বসেমু। 

  

েমুোি বেচ্ছে, এইবোি ধুেধুরেখোেো হবি েচ্ছিো হদরখ। 

  

েমুোচ্ছিি মুচ্ছখি েথো হবরুচ্ছত-েো-চ্ছবরুচ্ছতই হ োচ্ছেচ্ছেি হসই  তিোগে রিচ্ছেমেোচ্ছেি হদও ়ো 

েচ্ছেেখোেো আরম বোি েচ্ছি হিেেুম–হসখোেোচ্ছে িোচ্ছেো েচ্ছি পিীক্ষো েিবোি জচ্ছেে 

আমোিও মচ্ছেি হেৌতূ ে িীরতমচ্ছতো অ োে  চ্ছ ় উচ্ছঠরিে। সোধোিণত ধেুধুরে বো 

েচ্ছেচ্ছেি আেোি হ িেম   ়, এখোেো তোি হিচ্ছ ়ও ব ়। রূচ্ছপো ় ততরি এই ধুেধুরেি 

ওপিেোি েোরুেো ে হদখচ্ছেই বু চ্ছত রবেম্ব   ় েো হ , এ  চ্ছে রবখেোত হুেুরি রিচ্ছে 

েোরিগচ্ছিি েীরতে! 

  

েোরিেরুিি মচ্ছধে মো খোচ্ছে এেরে মূরতে আাঁেো িচ্ছ ়চ্ছি। মূরতেরে এত হিোে হ , িোচ্ছেো েচ্ছি 

হদখবোি জচ্ছেে অণুবীক্ষচ্ছণি সো ো ে রেচ্ছত  ে। 
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 হেমেন্দ্রকুোর রায়  ।   যক্ষপতির রত্নপরুী  

 9 

www.bengaliebook.com 
 

 

  

পোেো র ল্পী এতেুেু জো ়গোি মচ্ছধে অরত সূক্ষ্মচ্ছিখো ় সম্পূণে রেখুাঁত পোেো মূরতে এমে 

েো ়দো ় খুচ্ছদ িুরেচ্ছ ় তুচ্ছেচ্ছি হ , হদখচ্ছে অবোে  চ্ছত   ়। রেন্তু েী েুৎরসত মূরতে! মস্ত 

িুর ়ও ়োেো হমোেোচ্ছসোেো এে হি োিো, দুই হিোখ রদচ্ছ ় হবরুচ্ছে হ ে ঐশ্বচ্ছ েি বো ক্ষমতোি 

দপে, মুচ্ছখি িোাঁে রদচ্ছ ় আ্মচপ্রেো  েচ্ছিচ্ছি ব ়- ব ় আেেো দোাঁত এবং পো িচ্ছ ়চ্ছি 

রতেখোেো! 

  

বেেুম, েমুোি, এ  চ্ছে হেোেও হখ ়োরে র ল্পীি উদ্ভে েল্পেো, এি মচ্ছধে রেিু ব্তুত হেই। 

এইবোি ধুেধুরেি হিতিেো হদখো  োে। 

  

আেুচ্ছেি িোপ রদচ্ছতই ধুেধুরেি  োেো খুচ্ছে হগে। হিতচ্ছি িচ্ছ ়চ্ছি এেখোেো িোাঁজ েিো 

খুব পুরু েোগজ–প্রো ় েো ে বেচ্ছেও িচ্ছে। 

  

েোগজখোেো  োচ্ছত রেচ্ছ ় মোথোমুণ্ডু রেিুই বু চ্ছত পোিেমু েো।  রদও তোি ওপচ্ছি হেোে হেখো 

হেই, তবু এেেো েতুেত্ব আচ্ছি বচ্ছে! 

  

িোম ়োি বো ধোতুি িোদচ্ছিি ওপচ্ছি হ মে েে ো emboss েিো থোচ্ছে, এি ওপচ্ছিও িচ্ছ ়চ্ছি 

হতমরে উাঁিু েচ্ছি হতোেো েতেগুচ্ছেো  ে বো রবন্দু। হেোথোও এেেো, হেোথোও দুচ্ছেো, হেোথোও 

িোিচ্ছে বো আিও হবর  রবন্দু। 

  

েমুোি রবরস্মত স্বচ্ছি বেচ্ছে, ও রবমে, এ আবোি েীিেম ধোাঁধো হ ? 

  

রিচ্ছে ধোাঁধো  ও ়োই সম্ভব। বোেোরেি মোথো ় েুেচ্ছব েো। 

  

 ধুেধুরেি হিতি হথচ্ছে আি রেিুই আরবষ্কোি েিো হগে েো। 

  

রেন্তু রবন্দুগুচ্ছেোি মচ্ছধে রেশ্চ ়ই হেোেও অথে আচ্ছি, েইচ্ছে এত  চ্ছে হেউ এই 

েোগজখোেোচ্ছে ধুেধুরেি হিতচ্ছি পুচ্ছি হিচ্ছখ রদত েো। হসই মৃত রিচ্ছেমেোেেো মিবোি আচ্ছগ 

হ  দু-রতেচ্ছে েথো বচ্ছে রগচ্ছ ়রিে তোি ্োিো হব  হবো ো  ো ় হ , িুে-রিউ েোচ্ছম হেোেও 
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 হেমেন্দ্রকুোর রায়  ।   যক্ষপতির রত্নপরুী  

 10 

www.bengaliebook.com 
 

 

দুিো্মচো তোচ্ছে আেমণ েচ্ছিরিে এই ধুেধুরেি হেোচ্ছিই। হস এমে ইরেতও রদচ্ছ ় হগচ্ছি, 

রে-রপে েোমে িোচ্ছে হগচ্ছে গুপ্তধে পোও ়ো  োচ্ছব, আি তোি ি সে এই ধুেধুরেি মচ্ছধেই 

েচু্ছেোচ্ছেো আচ্ছি। 

  

েমুোি বেচ্ছে, রবমে, প্রথচ্ছম  খে আমিো রূপেোথ গু ো ় গুপ্তধে (আমোি হেখো  চ্ছেি 

ধে উপেেোস দষ্ট্রবে। ইরত-চ্ছেখে) আেচ্ছত  োই, তখে ম ়োি মোথো ় সোচ্ছকেতরতে রেরপি 

পোঠ উদ্ধোি েচ্ছিরিচ্ছে তুরমই। এ রবেচ্ছ ় হতোমোি আশ্চ ে ক্ষমতো আচ্ছি। িোচ্ছেো েচ্ছি হিচ্ছব 

দেোচ্ছখো, এবোচ্ছিও তুরম সিে  চ্ছব। 

  

এে ঘণ্টো হগে, দু-ঘণ্টো হগে, রবন্দুগুচ্ছেো রেচ্ছ ় অচ্ছেে েো ়োিো ়ো েিেুম, রেন্তু বেথে  ে 

আমোি সেে হিি োই। 

  

হ েেো সব হিি ো হিচ্ছ ় রদচ্ছ ় বেেুম, িচু্ছেো ়  োে ধুেধুরেি ি সে! তোি হিচ্ছ ় রে রপে 

েথোেো রেচ্ছ ় আচ্ছেোিেো েরি এচ্ছসো। রে-রপে হেোথো ়? 

  

েমুোি বেচ্ছে, রে-রপে   ়চ্ছতো রিচ্ছে মুেুচ্ছেি হেোে জো ়গো। 

  

অসম্ভব।  োও হতো েমুোি, আমোি েোইচ্ছেরি হথচ্ছে রেচ্ছ ় এচ্ছসো এেসোইচ্ছলোরপর  ়ো আি 

হগচ্ছজরে ়োি! 

  

েমুোি তখরে িুচ্ছে হগে আি বই রেচ্ছ ় রিচ্ছি এে। দুজচ্ছে রমচ্ছে অচ্ছেে হখোাঁজোখুাঁরজ 

েিেুম, রেন্তু হেোেও িেই  ে েো। হেোথোও রে-রপে েোচ্ছম হেোেও হদচ্ছ ি েথোই হেখো 

হেই। 

  

েমুোি বেচ্ছে, মিবোি সমচ্ছ ় হসই রিচ্ছে বুচ্ছ ়ো হ  আমোচ্ছদি সচ্ছে প্রেোেরেেেোে হজোে 

েচ্ছি হগচ্ছি, এ েথো রবশ্বোস   ় েো! রে-রপে বচ্ছে হেোেও জো ়গো রেশ্চ ়ই আচ্ছি। 

  

আরম বেেুম, থোেচ্ছত পোচ্ছি। রেন্তু   ়চ্ছতো হসেো তুে গণ্ডগ্রোম। বোইচ্ছিি হেউ তোি েথো 

জোচ্ছে েো। 
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হসরদে এই প েে। েমুোি বোর ় রিচ্ছি হগে। আরমও হখচ্ছ ়-চ্ছদচ্ছ ় শুচ্ছ ় প ়েুম। ঘুচ্ছমি 

হঘোি এচ্ছস মুচ্ছি রদচ্ছে রে-রপে, ধুেধুরে আি গুপ্তধচ্ছেি ি সে! 

  

.  

  

পচ্ছিি রদে সেোেচ্ছবেো। আরম আি েুমোি িো পোে েিরি, বোঘোও এচ্ছস হেরবচ্ছেি তেো ় 

আশ্র ় রেচ্ছ ়চ্ছি তোি প্রিোতী দুচ্ছধি বোরেি হেোচ্ছি। 

  

এমে সমচ্ছ ় েমেচ্ছে রেচ্ছ ় রবে ়বোবু এচ্ছেে।  োাঁিো আমোচ্ছে হিচ্ছেে এ দুজচ্ছেি সচ্ছেও 

রেশ্চ ়ই তোচ্ছদি পরিি ় আচ্ছি। সেোেচ্ছবেো ় পিীক্ষো েিচ্ছত েিচ্ছত ধুেধুরেখোেো িোচ্ছ ়ি 

হেরবচ্ছেি ওপচ্ছি হিচ্ছখ রদচ্ছ ়রিেমু, রবে ়বোবু এচ্ছসই হসখোেো হদখচ্ছত হপচ্ছ ় বেচ্ছেে, ওেো 

রেচ্ছ , রবমে? 

  

সচ্ছে-সচ্ছে আমোি মচ্ছে প ়ে রবে ়বোবুি অসোধোিণ পোরণ্ডচ্ছতেি েথো। সোিোজীবে ধচ্ছি 

রতরে জ্ঞোেসমুচ্ছেি  ুবুরিি েোজ েচ্ছি আসচ্ছিে। আজ ব ়চ্ছস পচো  পোি  চ্ছ ়চ্ছিে, তবু 

রবদেোিিেো িো ়ো আি হেোেও আেন্দই তোি হেই। রতরে  চ্ছেে আশ্চ ে এে বৃদ্ধ িোত্র এবং 

এই রবশ্ব  চ্ছে তোি েোচ্ছি রবদেোেচ্ছ ়ি মচ্ছতো। দ েে, রবজ্ঞোে, িসো ়ে, ইরত োস, প্রেতত্ত্ব–

হ -চ্ছেোেও রবে ়। রেচ্ছ ় তোাঁচ্ছে প্রশ্ন েচ্ছিরি, েখেও সরঠে উিচ্ছিি অিোব   ়রে। েুমোি 

হতো তোি েোম হিচ্ছখচ্ছি–  

  

জীবে অরিধোে। েোচ্ছজই তোচ্ছে হপচ্ছ ় আ োরিত  চ্ছ ় ধুেধুরেেো তো ়োতোর ় তোি  োচ্ছত 

তুচ্ছে রদেুম। 

  

রবে ়বোবুি দুই হিোখ ধুেধুরেি রদচ্ছে হিচ্ছ ়ই হেৌতূ চ্ছে প্রদীপ্ত  চ্ছ ় উঠে। বেচ্ছেে, 

আচ্ছি, এিেম েচ্ছেে হতো েখেও হদরখরে। এেো হতো এচ্ছদচ্ছ  ততরি ে ়! হুাঁ, রিচ্ছেি 

রজরেস। হেোথো ় হপচ্ছে? 

  

এে রিচ্ছেমেোচ্ছেি দোে। রেন্তু ওপচ্ছিি ওই মূরতেেো রে অদু্ভত হদচ্ছখচ্ছিে? 
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অদু্ভত?  ো, মূরতেি মুখখোেো রিচ্ছে িোাঁচ্ছদি বচ্ছে, রেন্তু আসচ্ছে এ  চ্ছে আমোচ্ছদিই হপৌিোরণে 

মূরতে! 

  

সরবস্মচ্ছ ় রবে ়বোবুি মুচ্ছখি পোচ্ছে তোরেচ্ছ ় িইেমু। 

  

রতরে বেচ্ছেে, এ  চ্ছে র ন্দু  ক্ষিোজ েচু্ছবচ্ছিি হি োিো। অি দে, রতেপদ। উদ্ভে, েৎুরসত 

হি োিোি জচ্ছেেই  ক্ষিোচ্ছজি েোম  চ্ছ ়চ্ছি েচু্ছবি। তচ্ছব ঐশ্বচ্ছ েি মর মো ় তোাঁি শ্রী ীেতোি 

দুুঃখ হবোধ  ় দূি  চ্ছ ়চ্ছি। 

  

েমুোি বেচ্ছে, রবে ়বোবু, আপরে েুচ্ছবিচ্ছে হতো রিেচ্ছেে। রেন্তু বেচ্ছত পোচ্ছিে, রে রপে 

বচ্ছে হেোেও জো ়গো আচ্ছি রে েো? 

  

রবে ়বোবু ভ্রূ েরুচত েচ্ছি বেচ্ছেে, রে-রপে?…রে-রপে। হুাঁ, েোমেো শুচ্ছেরি হবোধ   ়। 

বুচ্ছ ়ো  চ্ছ ়রি, িস েচ্ছি সব েথো স্মিণ   ় েো। হিোচ্ছসো িো ়ো, মচ্ছে েিবোি জচ্ছেে এেেু 

সম ় দোও। 

  

আগ্র িচ্ছি অচ্ছপক্ষো েিচ্ছত েোগেমু। 

  

রমরেে রতচ্ছেে পচ্ছিই সমুজ্জ্বে মুচ্ছখ রবে ়বোবু বেচ্ছেে, মচ্ছে পচ্ছ ়চ্ছি, মচ্ছে পচ্ছ ়চ্ছি! রেন্তু 

রে-রপে রেচ্ছ ় হতোমোচ্ছদি এমে আশ্চ ে মোথোবেথো হেে? হতোমিো রে আজেোে 

িোিতবচ্ছেেি প্রোিীে ইরত োস রেচ্ছ ় ঘোাঁেোঘোাঁরে েিি? 

  

রে-রপে বো েো-রপে  চ্ছে অচ্ছেে  তোব্দী আচ্ছগেোি েোম। েোমরে রদর ও ে ়, রিচ্ছে। সপ্তম 

 তোব্দীচ্ছত রে-রপে বেচ্ছত হবো োত উিি পূবে আিগোরেস্তোচ্ছেি েরপ  েোচ্ছম জো ়গোচ্ছে। 

তোি আচ্ছগ আি-এে সমচ্ছ ় িোিত সীমোচ্ছেি গোন্ধোি প্রচ্ছদ চ্ছেও রে-রপে বচ্ছে  োেো 

 ত। রিচ্ছে হেখেিো িোিচ্ছতি আিও হেোে-চ্ছেোে হদ চ্ছে রে-রপে বো েো-রপে েোচ্ছম 

জোেচ্ছতে। হতোমিো হেোে রে-রপচ্ছেি েথো জোেচ্ছত িোও বু চ্ছত পোিরি েো। তচ্ছব সপ্তম 
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 তোব্দীি রে-রপে সম্বচ্ছন্ধ ব ়-ব ় ঐরত োরসে এেরে অদ্ভুত গল্প বচ্ছেচ্ছিে, হতোমোচ্ছদি 

ধুেধুরেি ওপচ্ছি েুচ্ছবচ্ছিি মূরতে হদচ্ছখ হসেো আমোি মচ্ছে প ়চ্ছি। 

  

আরম বেেুম, আেো রবে ়বোবু, আচ্ছগ গল্পেোই শুরে। 

  

রবে ়বোবু হি ়োচ্ছিি ওপচ্ছি হ চ্ছে পচ্ছ ় বেচ্ছত েোগচ্ছেে, এই ঐরত োরসে গল্প রেচ্ছ ়ও 

অল্পরবস্তি মতোেি আচ্ছি, ও সব হগোেমোচ্ছেি মচ্ছধে েুচ্ছে দিেোি হেই। রিেো প েেে 

হুচ্ছ ়ে। সোংচ্ছ ়ি ভ্রমণ আি জীবেেোর রেচ্ছত হ  গল্পরে আচ্ছি, হসইরেই হতোমোচ্ছদি েোচ্ছি 

বেব। রিেচ্ছসন্ট এ, রস্মচ্ছতি Early History of India েোচ্ছম রবখেোত ইরত োচ্ছসও (২৭৯ পৃ.) 

এ গল্পরে পোচ্ছব। রেন্তু গল্পরে বেবোি আচ্ছগ আমোচ্ছে আিও ে ়- তোব্দী রপরিচ্ছ ় হ চ্ছত 

 চ্ছব। 

  

 ে জোতী ় েরণষ্ক তখে িোিত সম্রোে। র্তী ়  তোব্দীি েথো। তখে সোিো এর  ়ো ় 

রিেোচ্ছদি ব ় প্রিুত্ব।  চ্ছেিো িোিত দখে েচ্ছিও রিেোচ্ছদি েি রদচ্ছত বোধে রিে। দু-

এেবোি রবচ্ছেো  প্রেো  েচ্ছিও রিেোচ্ছদি েোচ্ছি তোিো সুরবধো েচ্ছি উঠচ্ছত পোচ্ছিরে। সম্রোে 

েরণষ্কই সবেপ্রথচ্ছম রিেোচ্ছদি জোাঁে হিচ্ছে রদচ্ছেে। রতরে হেবে েি হদও ়োই বন্ধ েিচ্ছেে 

েো, রতব্বত িোর ়চ্ছ ় রিেো সোম্রোচ্ছজেি হিতচ্ছি েুচ্ছে পচ্ছ ় হদচ্ছ ি পি হদ  রজচ্ছত তচ্ছব 

রিচ্ছি এচ্ছেে এবং আসবোি সমচ্ছ ় জোরমে স্বরূপ সচ্ছে েচ্ছি রেচ্ছ ় এচ্ছেে রিেোচ্ছদি 

েচ্ছ ়েজে িোজপুত্রচ্ছে–হেউ-চ্ছেউ বচ্ছেে, তোচ্ছদি মচ্ছধে রিে-সম্রোচ্ছেি এে হিচ্ছে রিচ্ছেে। 

  

আিগোরেিোেচ্ছে হস সমচ্ছ ় িোিচ্ছতিই এে প্রচ্ছদ  বচ্ছে ধিো  ত। রিে িোজপুত্রিো  ীচ্ছতি 

সমচ্ছ ় পোঞ্জোচ্ছব থোেচ্ছতে, আি গিচ্ছমি সমচ্ছ ় থোেচ্ছতে আিগোরেিোচ্ছে,  ো–হেো– েো 

েোচ্ছম হবৌদ্ধ  ীে োে সম্প্রদোচ্ছ ়ি এে মচ্ছঠ। এই মঠরে রিে েরপ  পো োচ্ছ ়ি এে ঠো্ো 

উপতেেো ়। এেথো হবোধ  ় েো বেচ্ছেও িেচ্ছব হ , তখে পৃরথবীচ্ছত মুসেমোে ধচ্ছমেি সৃরি  

  ়রে। আিগোরেিোচ্ছে তখে বোস েিচ্ছত র ন্দ ুআি হবৌদ্ধিোই। আজও আিগোরেিোচ্ছেি 

িোরিরদচ্ছে তখেেোি হবৌদ্ধমচ্ছঠি বহু ধ্বংসোবচ্ছ ে পোও ়ো  ো ়। 
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রেিুেোে পচ্ছি রিে-িোজপুত্রচ্ছদি হদচ্ছ  রিচ্ছি হ চ্ছত হদও ়ো  ে।  োও ়োি সমচ্ছ ় তোিো 

 োচ্ছেোেো বো েরপ  মঠচ্ছে দোে েচ্ছি হগচ্ছেে রবপুে রবি, তোে-তোে হসোেো, েোাঁর ় ের ় 

মরণমুক্তো! হসেোচ্ছেি হসই ঐশ্বচ্ছ েি পরিমোণ এেোচ্ছে   ়চ্ছতো  চ্ছব হেোরে-চ্ছেোরে েোেো! 

রিে- িোজপুত্রিো হেবে েোেো রদচ্ছ ়ই হগচ্ছেে েো, িোিতচ্ছে র রখচ্ছ ় হগচ্ছেে েোসপোরত ও 

রপিিে হখচ্ছতও। তোিো আসবোি আচ্ছগ এ অচচ্ছে ও দুরে িচ্ছেি িসে িেত েো। 

  

এইবোি হুচ্ছ ়ে সোংচ্ছ ়ি েথো। রতরে িোিচ্ছত হব ়োচ্ছত এচ্ছসরিচ্ছেে সপ্তম  তোব্দীচ্ছত। 

 োচ্ছেোেো বো েরপ  মচ্ছঠ ৬৩০ রিস্টোচ্ছব্দ রগচ্ছ ় বেেোেোেেো েোরেচ্ছ ় রদচ্ছ ়রিচ্ছেে। অত রদে 

পচ্ছিও মচ্ছঠি হবৌদ্ধ সন্নেোসীিো র্তী ়  তোব্দীি হসই রিে-িোজপুত্রচ্ছদি অসোধোিণ দোচ্ছেি 

েথো রেচ্ছ ় হুচ্ছ ়ে সোংচ্ছ ়ি েোচ্ছি েৃতজ্ঞতো প্রেো  েিচ্ছত হিোচ্ছেেরে। 

  

সন্নেোসীিো আি-এে রবে ় রেচ্ছ ় হুচ্ছ ়ে সোংচ্ছ ়ি েোচ্ছি ধিেো রদচ্ছেে। সন্নেোসীিো বেচ্ছেে, 

েরপ  মচ্ছঠ  ক্ষিোজ েচু্ছবচ্ছিি প্রেোণ্ড এে পোথচ্ছিি মূরতে আচ্ছি। এবং তোিই পোচ্ছ ়ি তেো ় 

হপোাঁতো আচ্ছি রিে-িোজপুত্রচ্ছদি হদও ়ো অগোধ ঐশ্ব ে। 

  

হসই ঐশ্ব ে উদ্ধোি েিবোি জচ্ছেে হুচ্ছ ়ে সোংচ্ছে অেুচ্ছিোধ েিো  ে। হুচ্ছ ়ে সোং রজজ্ঞোসো 

েিচ্ছেে, আপেোিো  খে গুপ্তধচ্ছেি সন্ধোে জোচ্ছেে, তখে আমোচ্ছে অেুচ্ছিোধ েিচ্ছিে হেে? 

সন্নেোসীিো জোেোচ্ছেে, ি ়োব   চ্ছেিো ওই গুপ্তধচ্ছেি ওপচ্ছি পো োিো হদ ় রদে-িোত! 

এেবোি এে অধোরমেে িোজো গুপ্তধে অরধেোি েিচ্ছত  োে। রেন্তু  চ্ছেিো এমে উৎপোত 

শুরু েচ্ছি। হ  িোজো প্রোণিচ্ছ ় পোরেচ্ছ ় হ চ্ছত বোধে  ে। আমিোও  তবোি গুপ্তধে হেও ়োি 

হিি ো েচ্ছিরি। ততবোিই হিৌরতে উৎপোত  চ্ছ ়চ্ছি। িোজপুত্রিো অথে রদচ্ছ ়রিচ্ছেে মচ্ছঠি 

উন্নরতি জচ্ছেে। রেন্তু সংস্কোচ্ছিি অিোচ্ছব মচ্ছঠি আজ অরত দুদে ো  চ্ছেও ধেিোণ্ডোচ্ছি  োত 

হদও ়োি উপো ় হেই। আপরে সোধু বেরক্ত। আপেোি ওপচ্ছি   ়চ্ছতো  চ্ছেিো অতেোিোি 

েিচ্ছব েো। 
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হুচ্ছ ়ে সোং িোরজ  চ্ছ ় ধূপ-ধুচ্ছেো হেচ্ছে উপোসেো েচ্ছি  ক্ষচ্ছদি উচ্ছে ে েচ্ছি বেচ্ছেে, হ  

 ক্ষ, হ  গুপ্তধচ্ছেি িক্ষে! আমোি ওপচ্ছি প্রসন্ন  ও! আরম মরন্দি মচ্ছঠি হমিোমরতি জচ্ছেে 

হ  অচ্ছথেি দিেোি হেবে তোই রেচ্ছ ় বোরে সব ঐশ্ব ে  থোিোচ্ছে হিচ্ছখ হদব! 

  

 চ্ছেিো হুচ্ছ ়ে সোংচ্ছে বোধো রদচ্ছে েো। গুপ্তধচ্ছেি অরধেোং ই   ়চ্ছতো এখেও মোরেি তেো ় 

েচু্ছেোচ্ছেো আচ্ছি। আমোি গল্প িুরুে। 

  

আরম বেেুম, রেন্তু আমোচ্ছদি গল্প এইবোি শুরু  চ্ছব। 

  

 রবে ়বোবু রজজ্ঞোসু হিোচ্ছখ আমোি পোচ্ছে তোরেচ্ছ ় বেচ্ছেে, তোি মোচ্ছে?  

  

পচ্ছি সব বেরি। আপেোি এই ঐরত োরসে গল্পরে অতেে রিিোেেেে। অন্ধেোচ্ছিি মচ্ছধে 

এেেু-এেেু আচ্ছেো হদখচ্ছত হপচ্ছ ়রি বচ্ছে, রেন্তু হসইেুেুই  চ্ছথি  ে ়। ধোাঁধো ় পচ্ছ ় আরি 

এই েোগজখোেো রেচ্ছ ়। এি ি সে উদ্ধোি েিচ্ছত পোচ্ছিে রে? বচ্ছেই আরম ধুেধুরেি হিতি 

হথচ্ছে পুরু েোগজখোেো বোি েচ্ছি তোি  োচ্ছত রদেুম। 

  

রবে ়বোবু েোগজখোেোি ওপচ্ছি হিোখ বুরেচ্ছ ়ই স জ স্বচ্ছি বেচ্ছেে, এ হতো হদখরি হেে 

পদ্ধরতচ্ছত হেখো! 

  

েমুোি েোরিচ্ছ ় উচ্ছঠ বেচ্ছে, হেে পদ্ধরতচ্ছত হেখো? অথেোৎ হ  পদ্ধরতচ্ছত অচ্ছন্ধিো হেখোপ ়ো 

েচ্ছি? 

  

 েোাঁ, এই পদ্ধরতচ্ছত এে হথচ্ছে ি ়রে মোত্র রবন্দুচ্ছে েোেোিোচ্ছব সোরজচ্ছ ় বণেমোেো প্রিৃরতি 

সমস্ত েোজ সোিো  ো ়। আরম অন্ধ েো  চ্ছেও হেৌতূ চ্ছেি ব বতেী  চ্ছ ় এ-পদ্ধরতেো র চ্ছখ 

রেচ্ছ ়রি। 

  

আরম উৎসোর ত  চ্ছ ় বেেুম, তো চ্ছে হেখোেো আপরে এখরে প ়চ্ছত পোিচ্ছবে? 

  

রেশ্চ ়! খুব স চ্ছজই! 

  

http://www.bengaliebook.com/
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েমুোি আহ্লোচ্ছদ আেখোেো  চ্ছ ় বচ্ছে উঠে, জ ় রবে ়বোবুি জ ়! 

  

.  

  

তৃতী ় পরিচ্ছেদ । িুে-রিউ 

  

আমিো সবোই হেৌতূ েী হিোচ্ছখ রবে ়বোবুি মুচ্ছখি পোচ্ছে তোরেচ্ছ ় িইেুম।  

  

ধুেধুরেি  োেো খুচ্ছে বোাঁ- োচ্ছতি ওপচ্ছি হসখোে হিচ্ছখ রবে ়বোবু আচ্ছগ হসই emboss েিো 

রবন্দুগুচ্ছেোি ওপচ্ছি  োে  োচ্ছতি আেুে বুরেচ্ছ ় হগচ্ছেে। তোিপি বেচ্ছেে, এি ওপচ্ছি 

ইংচ্ছিরজ িোেো ় হেখো িচ্ছ ়চ্ছি– ো-চ্ছেোেো ও পরশ্চম রদে : িোেো মঠ ও েচু্ছবি মূরতে ও গুপ্ত 

গু ো :–বেস, আি রেিু হেই! 

  

আরম খোরেেক্ষণ স্তব্ধ  চ্ছ ় বচ্ছস েথোগুচ্ছেো মচ্ছে-মচ্ছে েো ়োিো ়ো েচ্ছি হদখেুম, তোিপি 

বেেুম, রবে ়বোবু, আপেোি মচ্ছত  ো-চ্ছেোেো, রে-রপে, েো-রপে, েরপ  বেচ্ছত এে 

জো ়গোচ্ছেই হবো ো ়? 

  

আমোি মত ে ় রবমে, এ  চ্ছে ঐরত োরসেচ্ছদি মত। 

  

ওখোচ্ছে গুপ্তধে আচ্ছি, এেোও ঐরত োরসে সতে? 

  

এচ্ছে ঐরত োরসে সতে েো বচ্ছে ঐরত োরসে গল্প বেো উরিত। এ গল্প বচ্ছেচ্ছিে রবখেোত 

তিরেে পরিেোজে হুচ্ছ ়ে সোং। ঐরত োরসেিো গল্পরেি উচ্ছেখ েচ্ছিচ্ছিে মোত্র। অথেোৎ এি 

সতে রমথেোি জচ্ছেে ঐরত োরসেিো দো ়ী েে। 

  

তো চ্ছে  ো-চ্ছেোেো বো েরপ  মচ্ছঠি েথোও গচ্ছল্পি েথো? 

  

েো, েো-রপে, রে-রপে,  ো-চ্ছেোেো বো েরপ –হ  েোচ্ছমই  োে, ও মচ্ছঠি ধ্বংসোবচ্ছ ে 

আজও আচ্ছি। 
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উিি পূবে আিগোরেিোচ্ছে 

  

?  েোাঁ। ও জো ়গোরেি আধুরেে েোম  চ্ছে েোরিিোে। 

  

েমুোি বেচ্ছে, েোরিিোে? ও বোবো, হস হ  র ন্দুে ু পো োচ্ছ ়ি ওপোচ্ছি! হসখোচ্ছেও হবৌদ্ধ 

মঠ, র ন্দু হদবতো েুচ্ছবি! 

  

রবে ়বোবু বেচ্ছেে, েমুোি, আজচ্ছেি রদচ্ছে িোিতবোসী পোশ্চোতে জ্ঞোে-রবজ্ঞোচ্ছে র ক্ষো 

হপচ্ছ ় রেচ্ছজচ্ছে সিেতো ় অগ্রসি  চ্ছ ়চ্ছি বচ্ছে মচ্ছে েচ্ছি বচ্ছে, রেন্তু স্বচ্ছদ  আি স্বজোরত 

সম্বচ্ছন্ধ  চ্ছ ়চ্ছি িীরতমচ্ছতো অন্ধ। হতোমোচ্ছদি র ক্ষোগুরু ইংচ্ছিজিো আিগোরেিোচ্ছেি এপোচ্ছিই 

িোিচ্ছতি সীমোচ্ছিখো হেচ্ছেচ্ছি বচ্ছে হসইচ্ছেচ্ছেই সতে বচ্ছে হমচ্ছে হেও ়োি েোিণ হেই। এে 

সম ় িোিত সম্রোচ্ছেি সোম্রোজে  তদুি রবস্তৃত রিে ইংচ্ছিজিো আজও ততদুি প েে 

হপৌাঁিচ্ছত পোচ্ছিরে। আিগোরেিোে েোচ্ছম হেোে হদচ্ছ ি েোম হেউ তখে স্বচ্ছেও হ োচ্ছেরে। 

হমৌ ে সম্রোে িন্দ্রগুপ্ত রগ্রেচ্ছদি তোর ়চ্ছ ় রদচ্ছ ়রিচ্ছেে র ন্দুেচু্ছ িও ওপোচ্ছি। আজ রবেোরত 

রজওগ্রোরি  োচ্ছে আিগোরেিোে বচ্ছে  োচ্ছে, তখেেোি পৃরথবী তোচ্ছে িোিতবেে বচ্ছেই 

জোেত, আি হসখোচ্ছে বোস েিত িোিচ্ছতি র ন্দ,ু হবৌদ্ধ, তজেিোই। ওখোচ্ছে হ  হবৌদ্ধ মঠ 

আি র ন্দ ু হদবতো থোেচ্ছব, এ আি আশ্চ ে েথো রে? িোিচ্ছতি হগৌিচ্ছবি রদচ্ছে উিচ্ছি 

রিেচ্ছদচ্ছ , দরক্ষচ্ছণ জোিো, বোরে, সুমোত্রো ্ীচ্ছপ আি পূচ্ছবে েোচ্ছম্বোর  ়ো প্রিৃরত িোচ্ছে র ন্দু 

হদবতোচ্ছদি  োতো ়োত রিে। হতোমিো সরতেেোি িোিচ্ছতি ইরত োস পচ্ছ ়ো িোই, রেচ্ছজচ্ছদি 

এমে হিোে েচ্ছি দেোচ্ছখো েো! 

  

আরম বেেুম উিম! তো চ্ছে দু-িোি রদচ্ছেি মচ্ছধেই আমিো েোরিিোচ্ছে িোিচ্ছতি পূবেচ্ছগৌিব 

হদখবোি জচ্ছেে  োত্রো েিব, আি আমোচ্ছদি পথপ্রদ েে  চ্ছবে আপরেই! 

  

রবে ়বোবু সরবস্মচ্ছ ় আমোি মুচ্ছখি রদচ্ছে খোরেেক্ষণ তোরেচ্ছ ় িইচ্ছেে। তোিপি ধীচ্ছি ধীচ্ছি 

বেচ্ছেে, হতোমোচ্ছদি এই আেরস্মে উৎসো  অতেে সচ্ছন্দ জেে! 

  

হেে? 
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রবমে িো ়ো, আমোচ্ছে হধোাঁেো হদও ়োি হিি ো হেোচ্ছিো েো, আরম হতোমোচ্ছদি খুব িোচ্ছেো েচ্ছিই 

রিরে! ধুেধুরেি ওপচ্ছি হেে পদ্ধরতচ্ছত হেখো এই অদু্ভত েথোগুচ্ছেো আি েো-রপে, রে রপে 

বো েরপ  মঠ সম্বচ্ছন্ধ হতোমোচ্ছদি আগ্র  হদচ্ছখই বু চ্ছত হপচ্ছিরি, আবোি হতোমিো েতুে 

হেোেও অেো চ্ছিচোি-এি গন্ধ হপচ্ছ ়ি! আসে বেোপোিেো েী বচ্ছেো হদরখ? 

  

আরম তখে  োসচ্ছত  োসচ্ছত রিচ্ছে-চ্ছ োচ্ছেচ্ছেি ঘেেোেো বণেেো েিেুম। 

  

সমস্ত শুচ্ছে রবমেবোবু  ো- ো েচ্ছি হ চ্ছস উচ্ছঠ বেচ্ছেে, রবমে! েমুোি! হতোমোচ্ছদি মোথো 

রেশ্চ ় খোিোপ  চ্ছ ় রগচ্ছ ়চ্ছি। 

  

হেে? 

  

েরণষ্ক রিচ্ছেে র্তী ়  তোব্দীি মোেুে। গুপ্তধচ্ছেি েথো  রদ সতে বচ্ছে হমচ্ছে হেও ়োও  ো ়, 

তো চ্ছেও আরম বেচ্ছত বোধে হ , এতেোে পচ্ছি হসখোচ্ছে রগচ্ছ ় রেিু পোও ়ো  োচ্ছব েো। 

  

েোিণ? 

  

েোিণ, ঐরত োরসে গচ্ছল্পই প্রেো , প্রোিীে েোচ্ছেও ওই গুপ্তধচ্ছেি েোর রেরে রিে অতেে 

রবখেোত, তোই আিও অচ্ছেচ্ছে তো েোি েিবোি জচ্ছেে বেস্ত  চ্ছ ় উচ্ছঠরিে। 

  

রেন্তু সপ্তম  তোব্দীচ্ছতও হুচ্ছ ়ে সোং স্বিচ্ছক্ষ হসই গুপ্তধে হদচ্ছখরিচ্ছেে। র্তী ়  তোব্দী হথচ্ছে 

সপ্তম  তোব্দী ব ় েম রদচ্ছেি েথো ে ়। 

  

তোিপি েত রবচ্ছদর  দসুে রদরিজচ্ছ ় হবরিচ্ছ ় রঠে ওই অচে রদচ্ছ ়ই িোিতবচ্ছেে প্রচ্ছব  

েচ্ছিচ্ছি, এ েথো িুচ্ছে  োে হেে? তোিো রে ওই গুপ্তধচ্ছেি েথো হ োচ্ছেরে? 

  

েো হ োেোও আশ্চ ে ে ়। তোিপি িোিচ্ছত েতবোি অন্ধ ুগ এচ্ছসচ্ছি। বোি বোি েত িোচ্ছজেি, 

েত ধচ্ছমেি উত্থোেপতে  চ্ছ ়চ্ছি। মঠ হগচ্ছি হিচ্ছে, সন্নেোসীিো হগচ্ছি পোরেচ্ছ ়, রব্লবচ্ছবি পি 

রব্লবচ্ছবি মচ্ছধে পচ্ছ ় হেোচ্ছে গুপ্তধচ্ছেি েথো েো িুেচ্ছেও রঠেোেো   ়চ্ছতো িুচ্ছে রগচ্ছ ়চ্ছি। 
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পৃরথবীচ্ছত এমে অচ্ছেে রবখেোত গুপ্তধচ্ছেি গল্প হ োেো  ো ়,  োি েথো সেচ্ছেই জোচ্ছে রেন্তু 

 োি রঠেোেো হেউ জোচ্ছে েো! 

  

েমুোি বেচ্ছে, তোিপি আিও এেেো েথো হিচ্ছব হদখুে, রবে ়বোবু! আপরে ইরত োচ্ছসি 

হ  গল্পেো বেচ্ছেে আমিো হেউই তো জোেতমু েো। রেন্তু হসই  তিোগে রিচ্ছেমেোচ্ছেি েোি 

হথচ্ছে আমিো হ  ধুেধুরেেো হপচ্ছ ়রি, তোি সচ্ছে ওই গচ্ছল্পি প্রধোে েথোগুচ্ছেো অরবেে 

রমচ্ছে  োচ্ছে। হ মে  ো-চ্ছেোেো, িোেো মঠ, েুচ্ছবি মূরতে। আপরে বচ্ছেচ্ছিে,  ো-চ্ছেোেো বো 

েরপ  মঠ রিে পো োচ্ছ ়ি উপতেেো ়, ধুেধুরেি হেখোচ্ছতও িচ্ছ ়চ্ছি গুপ্তগু োি েথো, আি 

গু ো থোচ্ছে পো োচ্ছ ়ই। তোিপি হসই রিেোমেোে মিবোি আচ্ছগ রে-রপে-এিও েোম েচ্ছিরিে। 

এি হথচ্ছেই হবো ো  োচ্ছে, হ মে েচ্ছিই হ োে এেোচ্ছেি হেউ-চ্ছেউ ওই প্রোিীে 

ঐরত োরসে গুপ্তধচ্ছেিই রঠেোেো জোেচ্ছত হপচ্ছিচ্ছি। 

  

রবে ়বোবু ঘো ় েো ়চ্ছত েো ়চ্ছত বেচ্ছেে, েো িো ়ো, আরম হতোমোচ্ছদি পথপ্রদ েে  চ্ছত পোিব 

েো। হতোমিো  তই  ুরক্ত হদখোও, বুচ্ছেো  োাঁচ্ছসি রপিচ্ছে হিোেবোি ব ়স আি আমোি হেই। 

তোিপি অত হেোিও িোচ্ছেো ে ়। িগবোে আমোচ্ছদি  ো রদচ্ছ ়চ্ছিে তোই  চ্ছথি । আবোি 

গুপ্তধচ্ছেি উচ্ছেচ্ছ  হদ -চ্ছদ োেচ্ছি িুেোিুরে েিো হেে? 

  

রবে ়বোবু আমোচ্ছদি িুে বুচ্ছ চ্ছিে হদচ্ছখ আরম আ ত স্বচ্ছি বেেুম, রবে ়বোবু, আপরে 

হতো জোচ্ছেে, েোেোই আমোচ্ছদি ধেোেজ্ঞোে ে ়! এ-গুপ্তধে  চ্ছে আমোচ্ছদি ঘি হিচ্ছ ় পচ্ছথ 

হবরুবোি এেেো ওজি বো উপেক্ষে মোত্র। হগে জচ্ছে আরম আি েমুোি রেশ্চ ়ই হবদুইে 

রিেুম  োে  েোমেতোি সুখ-স্বচ্ছেি হিচ্ছ ় অ োে মরুিূরমি রবিীরেেোই আমোচ্ছদি েোচ্ছি 

েোচ্ছগ িোচ্ছেো। দরখে বোতোচ্ছসি হিচ্ছ ় েোেবব োখীি   ়ই আমিো হবর  পিন্দ েরি। 

  

এমে সমচ্ছ ় িোম রি ঘচ্ছিি হিতি েুচ্ছে বেচ্ছে, হখোেোবোবু, িোিচ্ছে রিচ্ছেমেোে এচ্ছসচ্ছি। 

এ-বোর ়ি বোবুি সচ্ছে হদখো েিচ্ছত। 

  

আরম আশ্চ ে  চ্ছ ় বেেুম, রিচ্ছেমেোে? আমোি সচ্ছে হদখো েিচ্ছত িো ়? 
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েমুোি রিরেত স্বচ্ছি বেচ্ছে, রিচ্ছে হ োচ্ছেচ্ছেি েতেোিো ে ়চ্ছতো?   ়চ্ছতো পুরে - োেোচ্ছম পচ্ছ ় 

আমোচ্ছদি সোক্ষী মোেচ্ছত এচ্ছসচ্ছি। 

  

আরম বেেুম, অসম্ভব। তোিো আমোি রঠেোেো জোেচ্ছব হেমে েচ্ছি? 

  

েমুোি বেচ্ছে, তোও বচ্ছে! 

  

তোই হতো, হে এিো? হেে আমোি সচ্ছে হদখো েিচ্ছত িো ়? েেেোতো ় িে-অিে হেোেও 

রিচ্ছেমোচ্ছেি সচ্ছেই হতো আমোি আেোপ-পরিি ় হেই! 

  

িোম রি বেচ্ছে, েী হগো, ওচ্ছদি েী বেব? 

  

এখোচ্ছে আসচ্ছত বেে। 

  

িোম রি িচ্ছে হগে। ধুেধুরেেো হেরবচ্ছেি ওপি হথচ্ছে তুচ্ছে রেচ্ছ ় আরম জোমোি পচ্ছেচ্ছে 

হিচ্ছখ রদেুম। 

  

ঘচ্ছিি হিতচ্ছি প্রথচ্ছমই হ  মূরতেেো এচ্ছস দোাঁ ়োে তোচ্ছে হদচ্ছখই রিেচ্ছত আমোি এেেুেুও 

রবেম্ব  ে েো। েোে িোচ্ছত্র হ োচ্ছেচ্ছে এই হেোেেোই হিোিো  োচ্ছত েচ্ছি হসই রিচ্ছে বুচ্ছ ়োচ্ছে 

মোিো্মচে আেমণ েচ্ছিরিে। 

  

আরম  তিচ্ছম্বি মচ্ছতো তোি রদচ্ছে তোরেচ্ছ ় আরি হদচ্ছখ হস এেগোে হ চ্ছস ইংচ্ছিরজচ্ছত 

বেচ্ছে, েী বোবু, তুরম রে আমোচ্ছে রিচ্ছে হিচ্ছেি?  ো- ো- ো- ো–আমিো পুচ্ছিোচ্ছেো বন্ধু, েী 

বচ্ছেো? 

  

আরম রুক্ষস্বচ্ছি বেেমু, এখোচ্ছে হতোমোি েী দিেোি? 

  

বেরি। আচ্ছগ িোচ্ছেো েচ্ছি এেেু বরস। তোিপি আমোি সম্মরতি অচ্ছপক্ষো েো হিচ্ছখই হস 

এেখোেো হি ়োি হেচ্ছে রেচ্ছ ় বচ্ছস প ়ে। এবং তোি আিও রতেজে সেীও ঘচ্ছিি হিতচ্ছি 

েুচ্ছে দোাঁর ়চ্ছ ় িইে রঠে রতেচ্ছে পোথচ্ছিি মূরতেি মচ্ছতো। 
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েমুোি েুদ্ধস্বচ্ছি বেচ্ছে, হতোমিো  ে  তেোেোিী। এখরে পুরেচ্ছ  খবি হদব। 

  

প্রথম রিচ্ছেমেোেেো আবোি এেগোে হ চ্ছস বেচ্ছে, হব  বোবু, তোই রদও। রেন্তু এতেো 

তো ়োতোর ় হেে? আচ্ছগ আমোি েথোই হ োচ্ছেো। 

  

আরম বচ্ছস-বচ্ছস হেোেেোচ্ছে িোচ্ছেো েচ্ছি েক্ষ েিচ্ছত েোগেুম। আচ্ছগও হদচ্ছখরিেুম 

এখেও হদখেুম, মোথো ় হস পোাঁি িুে উাঁিু  চ্ছব েো, রেন্তু তোি হদ েো িও ়ো ় সোধোিণ 

মোেুচ্ছেি র্গুণ। অসম্ভব িও ়ো হদচ্ছ ি ওপচ্ছি মচ্ছেোেী ় িোাঁচ্ছি গ ়ো মুখ–আমোি সোমচ্ছে 

বচ্ছস আচ্ছি হ ে মোেুচ্ছেি িদ্মচ্ছবচ্ছ  বীিৎস এেেো ওিোং-উেোে! 

  

হস  োসচ্ছত  োসচ্ছত বেচ্ছে, বোবু, হ োচ্ছেচ্ছে েোে তুরম আমোি মুচ্ছখি ওপচ্ছি হ  ঘুরসেো 

িোরেচ্ছ ়রিচ্ছে, আরম এখেও তো িুরেরে! 

  

আরম বেেুম, ও, হসইজচ্ছেেই রে তুরম আজ প্ররতচ্ছ োধ রেচ্ছত এচ্ছসি? 

  

 হমোচ্ছেই ে ় বোবু, হমোচ্ছেই ে ়! আরম হতোমোি ঘুরসি তোরিি েরি! 

  

জবোব েো রদচ্ছ ় িোবচ্ছত েোগেমু, হেোেেোি উচ্ছে ে েী? 

  

হস বেচ্ছে, িগবোে আমোচ্ছে েেোেো েচ্ছিেরে, রেন্তু আমোি গোচ্ছ ়  রক্ত রদচ্ছ ়চ্ছিে। এজচ্ছেে 

িগবোেচ্ছে ধেেবোদ। এে োচ্ছত আরম রতে মণ মোে মোথোি ওপচ্ছি তুচ্ছে হেোচ্ছেো  োত দূচ্ছি 

িুাঁচ্ছ ় হিচ্ছে রদচ্ছত পোরি! রেন্তু আমোি মতে হেোেচ্ছেও তুরম এে ঘুরসচ্ছত েোবু েচ্ছিি! 

 রদও আরম হতোমোি জচ্ছেে প্র্তুতত থোেচ্ছে এমে অঘেে ঘেত েো, তবু তুরম বো োদুি! 

  

হতোমোি েোম রে িুে-রিউ? 

  

হস িমচ্ছে উঠে। তোিপি বেচ্ছে, তো চ্ছে তুরম আমোি েোম প েে আদো ় েচ্ছিি? িোচ্ছেো 

েথো ে ় িোচ্ছেো েথো ে ় বেচ্ছত বেচ্ছত ধোাঁ েচ্ছি পচ্ছেচ্ছেি হিতচ্ছি  োত িোরেচ্ছ ় রদচ্ছ ় বোি 

েিচ্ছে এেেো রিিেিোি। 
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তোি রপিচ্ছেি রতে মূরতেও সচ্ছে-সচ্ছেই এে-এেেো রিিেিোি বোি েচ্ছি হিেচ্ছে। 

  

আমোচ্ছদি হিোচ্ছখি সোমচ্ছে রিি  চ্ছ ় িইে িোি-িোিচ্ছে রিিেিোচ্ছিি িেিচ্ছে েেচ্ছি! 

  

.  

  

িতুথে পরিচ্ছেদ। িোম রিি িীমিরত   ়রে 

  

িুে-রিউ-ি রিিেিোিেোি েক্ষ রঠে আমোি রদচ্ছেই! 

  

এিোচ্ছব হিোচ্ছখি সোমচ্ছে রিিেিোি তুেচ্ছে েোরুিই মচ্ছে স্বরস্ত   ় েো, আমোিও  ে েো। 

  

েমুোি, রবে ়বোবু ও েমচ্ছেি মুচ্ছখি পোচ্ছে এেবোি আ ়চ্ছিোচ্ছখ হিচ্ছ ় হদখেুম। 

রিিেিোচ্ছিি মর মো ় তোচ্ছদি েোরুিই িোবোেি   ়রে হদচ্ছখ রবরস্মত  েমু েো। আমিো 

সেচ্ছেই এেই রবপদ পোঠ োেোি পোঠ গ্র ণ েচ্ছিরি বহুবোি, রিিেিোি হদচ্ছখই আতেেোদ 

েিবোি অিেোস আমোচ্ছদি হেই। 

  

ঘচ্ছিি এরদচ্ছে- ওরদচ্ছেও এেবোি হিোখ বুরেচ্ছ ় রেেুম। আমোচ্ছদি রপিচ্ছে ঘচ্ছিি হদও ়োে। 

আমোি  োেপোচ্ছ  েমুোি, বোাঁ-পোচ্ছ  রবে ়বোবু, তোি পোচ্ছ  েমে বচ্ছস আচ্ছি। আমোি 

সোমচ্ছেই এেেো হগোে মোচ্ছবেচ্ছেি হেরবে। তোি ওপোচ্ছ  বচ্ছস িুে-রিউ এবং তোি রপিচ্ছে 

এে সোচ্ছি দোাঁর ়চ্ছ ় আচ্ছি আি রতেচ্ছে রিচ্ছেমেোে। তোচ্ছদি রপিচ্ছেই এ ঘি হথচ্ছে হবরুবোি 

এেমোত্র দিজো। রপিচ্ছে  েবোি উপো ় হেই, রিচ্ছেচ্ছদি এর ়চ্ছ ় দিজোি রদচ্ছে  োও ়োও 

অসম্ভব। রেচ্ছজি ঘচ্ছিই িাঁচ্ছদ পচ্ছ ় রগচ্ছ ়রি, পোেোবোি পথ এেবোচ্ছি বন্ধ। 

  

হেরবচ্ছেি তেো ় রিি  চ্ছ ় বচ্ছস আচ্ছি বোঘো। অেে হেোে েেুুি  চ্ছে এতক্ষচ্ছণ রেশ্চ ় গজেে 

েচ্ছি হতচ্ছ ় হ ত। রেন্তু রিিেিোচ্ছিি সোমচ্ছে গজেে েিচ্ছে বো হতচ্ছ ় হগচ্ছে হ  ম ো 

রবপচ্ছদি সম্ভোবেো, এেো বু চ্ছত তোি হদরি েোগে েো–এমরে র রক্ষত েুেিু হস! 
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িুে-রিউ  োসচ্ছত  োসচ্ছত বেচ্ছে, বোবু েী হদখি, েী িোবি? বু চ্ছত পোিি হতো এ বোর ়ি 

মোরেে  রে এখে আরম? 

  

 তিোগোি বোাঁদুচ্ছি মুচ্ছখ  োরস হদচ্ছখ গো হ ে েচ্ছে হগে। বেেুম, িুে-রিউ, হতোমোি 

রিিেিোি েোমোও। তুরম িুচ্ছে  োে এেো রিেচ্ছদ  ে ়। 

  

িুে-রিউ বেচ্ছে, েো বোবু, িুরেরে। আরম জোরে এেো বোংেোচ্ছদ , আি এখোচ্ছে বোস েচ্ছি 

েোপুরুে বোেোরেিো। 

  

আমিোও স স্ত্র  চ্ছে এেথো বেোি সো স হতোমোি  ত েো। 

  

িুপ েচ্ছিো বোবু! হতোমোি সচ্ছে আরম গল্প েিচ্ছত আরসরে। েোে হ োচ্ছেে হথচ্ছে হতোমিো 

এেেো েচ্ছেে িুরি েচ্ছি এচ্ছেি। িোচ্ছেো িোও হতো হসখোেো রিরিচ্ছ ় দোও। 

  

িুে-রিউ, তুরম িণ্ডু হখচ্ছ ় স্বে হদখি। েচ্ছেে! হস আবোি েী? 

  

আেো  হথচ্ছে খচ্ছস প ়বোি হিি ো হেোচ্ছিো েো বোবু! তুরম রে বেচ্ছত িোও হতোমোি েোচ্ছি 

এেখোেো রূচ্ছপোি েচ্ছেে হেই? 

  

আমোি  ুরক্ত  চ্ছে, হিোি  োেোত খুচ্ছেচ্ছে ঠেোবোি দিেোি  চ্ছে রমচ্ছথে েথো বেচ্ছে পোপ 

  ় েো। অতএব হেোেওিেম র্ধো েো েচ্ছি বেেুম, েো। হসোেোি বো রূচ্ছপোি বো রপতচ্ছেি 

হেোেওিেম েচ্ছেে-িচ্ছেচ্ছেি ধোি আরম ধোরি েো। 

  

েমুোি মস্ত এেেো  োই তুচ্ছে বেচ্ছে, ওচ্ছ  িুে-রিউ, হতোমোি িোতো-প ়ো দোাঁতগুচ্ছেো হদচ্ছখ 

আমোি গো বরম-বরম েিচ্ছি। তুরম দোাঁত বোি েচ্ছি আি েো  োসচ্ছেই বোরধত  ব।  

  

রবে ়বোবু হেরবচ্ছেি ওপি হথচ্ছে এেখোেো বই তুচ্ছে রেচ্ছ ় খুব মচ্ছেোচ্ছ োচ্ছগি সচ্ছে প ়চ্ছত 

শুরু েচ্ছি রদচ্ছেে। 

  

েমেও েম দুি  ে ়। বেচ্ছে, িুে-রিউ, তুরম এেেো েচ্ছক্ষৌ ঠুংরি শুেচ্ছব? 
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বোঘো হ ে েোিোচ্ছিি মতে েম্বো  চ্ছ ় শুচ্ছ ় পচ্ছ ় সোমচ্ছেি রদচ্ছে দুই থোবো বোর ়চ্ছ ় রদচ্ছ ় 

তোি ওপচ্ছি রেচ্ছজি মুখ িোপে েিচ্ছে রেন্তু তোি দৃরি  িইে রিচ্ছেমেোেচ্ছদি রদচ্ছেই। 

  

িুে-রিউ বেচ্ছে, ওচ্ছ  বোবু, আমোি সচ্ছে িরসেতো েিো রেিোপদ ে ়। মোেুে খুে েিচ্ছত 

আরম িোচ্ছেোবোরস, হিোচ্ছখ হদখবোি আচ্ছগই আরম মোেুে খুে েচ্ছি বরস। 

  

আরম বেেুম, রেন্তু হিোচ্ছখ হদচ্ছখও তুরম দ ়ো েচ্ছি আমোচ্ছদি খুে েিি েো হেে শুরে! 

  

েচ্ছেেখোেো হেোথো ় হিচ্ছখি এখেও হেি পোইরে বচ্ছে। 

  

তো চ্ছে েচ্ছেেখোেো হপচ্ছেই হতোমিো আমোচ্ছদি খুে েিচ্ছব? 

  

েো। হতোমিো িে বেব োি েচ্ছিো, আমিোও িে বেব োি েিব। 

  

ধেেবোদ। রেন্তু েচ্ছেে আমোচ্ছদি েোচ্ছি হেই। 

  

হেই েোরে? রেন্তু হ োচ্ছেচ্ছে েোে তুরম  খে মচ্ছিোমচ্ছিো বুচ্ছ ়ো িেোংচ্ছ ়ি গেো হথচ্ছে 

েচ্ছেেখোেো খুচ্ছে রেরেচ্ছে, আমোচ্ছদি হেোে তো হদচ্ছখরিে। তোিপি হতোমোচ্ছদি রপিু ধচ্ছি 

এচ্ছস। আমোচ্ছদি হেোে এই বোর ়খোেোও হদচ্ছখ রগচ্ছ ়চ্ছি। বুচ্ছ ি? আমিো বুচ্ছেো  োাঁচ্ছসি 

রপিচ্ছে িুচ্ছে এখোচ্ছে আরসরে! 

  

রঠে হসই সমচ্ছ ় হদখেুম, দিজোি বোইচ্ছি িোম রিি মুখ এেবোি উাঁরে হমচ্ছিই সোাঁৎ েচ্ছি 

সচ্ছি হগে! আচ্ছগই বচ্ছেরি, দিজোি রদচ্ছে রপিু রিচ্ছি রতেচ্ছে রিচ্ছেমেোে এে সোচ্ছি 

দোাঁর ়চ্ছ ়রিে এবং তোচ্ছদি রদচ্ছে রপিে রিচ্ছি দোাঁর ়চ্ছ ়রিে িুে-রিউ। সুতিোং তোিো হেউ 

এই দৃ েেো হদখচ্ছত হপচ্ছে েো। 

  

আরম অতেে আশ্বস্ত  েুম–এবং েুমোি ও েমচ্ছেি মুখ হদচ্ছখ বু েুম, তোিোও হদচ্ছখচ্ছি 

এই দৃ েেো। 
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রবে ়বোবু  ঠোৎ  োচ্ছতি বইখোেো হেরবচ্ছেি ওপচ্ছি িুাঁচ্ছ ় হিচ্ছে রদচ্ছেে। তোাঁি হগোাঁিদোর ়ি 

িোাঁচ্ছে এেেুখোরে  োরসি র রেে িুচ্ছেই রমরেচ্ছ ় হগে। হুাঁ, রবে ়বোবু তো চ্ছে বই প ়চ্ছত-

প ়চ্ছত হিোিো হিোচ্ছখ তোেোচ্ছত পোচ্ছিে। 

  

বোঘো েপ েচ্ছি উচ্ছঠ পচ্ছ ় এেেো  ে রদচ্ছ ় খো ়ো  চ্ছ ় দোাঁ ়োে এবং ঘে-ঘে েো ়চ্ছত েোগে 

তোি েেোজেো। 

  

িুে-রিউ আশ্চ ে  চ্ছ ় বেচ্ছে, আচ্ছি, আচ্ছি, েেুিুেো খোচ্ছমোেো দোাঁর ়চ্ছ ় উচ্ছঠ েেোজ েো ়চ্ছত 

শুরু েচ্ছি রদচ্ছে হেে? 

  

আরম বেেুম, এতক্ষণ পচ্ছি ও হতোমোচ্ছে বন্ধু বচ্ছে রিচ্ছে হিচ্ছেচ্ছি। 

  

িুে-রিউ িে েচ্ছি এেবোি রপিেরদেেো হদচ্ছখ রেচ্ছ ় বেচ্ছে, আমোি হেমে সচ্ছন্দ   চ্ছে! 

আরম রবপচ্ছদি গন্ধ পোরে! েো, আি হদরি ে ়!   ় েচ্ছেে দোও, ে ় মচ্ছিো! হস 

রিিেিোিেো বোরগচ্ছ ় ধচ্ছি দুই পো এরগচ্ছ ় এে। 

  

েমুোি বেচ্ছে, অতেো এরগচ্ছ ় এস েো িুে-রিউ, অতেো এরগচ্ছ ় এস েো! তো চ্ছে আরম খপ 

েচ্ছি  োত বোর ়চ্ছ ় রিিেিোিেো হেচ্ছ ় রেচ্ছত পোরি! 

  

িুে-রিউ আবোি রপরিচ্ছ ় পচ্ছ ় বেচ্ছে, হেচ্ছ ় রেরব? দোেব-মোেব, িগবোে-  ়তোে– িুে-

রিউি  োত হথচ্ছে রিিেিোি হেচ্ছ ় হেচ্ছব হে? ওচ্ছি, এই বোেোরে-বোবুচ্ছদি হেউ এেেো 

আেুে েো ়চ্ছেই হতোিো গুরে েচ্ছি তোি খুরে উর ়চ্ছ ় রদরব, বুচ্ছ রিস?  

  

তোিো িোিজচ্ছে আমোচ্ছদি এে-এেজচ্ছেি রদচ্ছে েক্ষ রিি েচ্ছি রিিেিোি তুচ্ছে ধিচ্ছে। 

  

এইবোচ্ছি সতে-সতেই িুে-রিউি দুই িচ্ছক্ষ িুচ্ছে উঠে  তেোেোিীি েেে দৃরি ! দোাঁতমুখ 

রখাঁরিচ্ছ ় হস বেচ্ছে, এই আরম রতে গুণরি। এিমচ্ছধে েচ্ছেে েো রদচ্ছে আি হতোচ্ছদি িচ্ছক্ষ 

হেই!..এে..দুই। 
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িুে-রিউ দুই হগোেবোি সচ্ছে-সচ্ছে ্োিপচ্ছথ আবোি িোম রিি আরবিেোব। পো রেচ্ছপ রেচ্ছপ 

হস ঘচ্ছিি হিতচ্ছি এচ্ছস দোাঁ ়োে–এে গোিো েম্বো, হমোেো দর ়ি দুই মুখ দুই  োচ্ছত ধচ্ছি! 

তোিপি হস গোিোচ্ছে রস্করপং দর ়ি মতে  ূচ্ছেে তুচ্ছেই হস এেসচ্ছে রতে রিচ্ছে-মুরতেি 

মোথোি ওপি রদচ্ছ  ় হিচ্ছে খুব হজোচ্ছি মোিচ্ছে এে প্রিণ্ড  েোাঁিেো েোে! ব ়চ্ছস িোম রি 

পচোন্ন পোি  চ্ছেও এখেও হস  রক্ত ীে   ়রে–পিমু ূচ্ছতেই রতে রিচ্ছেমূরতে এেসচ্ছে 

রঠেচ্ছি প্রপোত ধিণীতচ্ছে! রবে ়বোবুি সচ্ছে েুমোি ও েমেও হসই মু ূচ্ছতেই এে-এে 

েোচ্ছি হসই িূপরতত হদ  রতেচ্ছেি ওপচ্ছি  োাঁরপচ্ছ ় প ়ে! 

  

এরদচ্ছে  ব্দ শুচ্ছে িমচ্ছে িুে-রিউ হ ই িুচ্ছে মুখ রিরিচ্ছ ়চ্ছি, অমরে বোঘো ত ়োে েচ্ছি 

েোি হমচ্ছি তোি রিিেিোিশুদু  োে  োচ্ছতি েবরজচ্ছত েোম ় হমচ্ছি  ুচ্ছে প ়ে এবং সচ্ছে 

সচ্ছে আরম ধোক্কো হমচ্ছি সোমচ্ছেি হেরবেেো সরিচ্ছ ় িুে-রিউি হিো ়োচ্ছেি ওপচ্ছি রদেমু 

রবেম এে েে-আউে হলো!  ঠোৎ হগো ়োেোেো গোচ্ছিি মচ্ছতো িুেরিউ সেোে েম্বো  চ্ছ ় শুচ্ছ ় 

প ়ে ঘচ্ছিি হমচ্ছ ি ওপচ্ছি! 

  

সমস্ত বেোপোিেো বেচ্ছত এতগুচ্ছেো েোইচ্ছেি দিেোি  ে বচ্ছে, রেন্তু এগুচ্ছেো ঘেচ্ছত এে 

হসচ্ছেচ্ছ্ি হবর  সম ় েোচ্ছগরে! 

  

 োচ্ছত মুরি  ুচ্ছদ্ধি দস্তোেো পচ্ছি হিো ়োচ্ছেি রঠে জো ়গো ় ঘুরস মোিচ্ছত পোিচ্ছে প্ররতপক্ষ 

তখরে রেিুক্ষচ্ছণি জচ্ছেে অজ্ঞোে  চ্ছ ় প ়চ্ছবই প ়চ্ছব! রেন্তু দস্তোেো ীে  োচ্ছত হিো ়োচ্ছেি 

 থোিোচ্ছে ঘুরস মোিচ্ছেও প্রো ়ই হদখো  ো ়, হিো ়োে হিচ্ছে িক্তোক্ত  চ্ছ ় হগচ্ছেও এবং েোবু 

 চ্ছ ় প ়চ্ছেও প্ররতপক্ষ জ্ঞোে  োিো ়রে! 

  

িুে-রিউও জ্ঞোে  োিোে েো। মোরেচ্ছত পচ্ছ ়ই হস আবোি ওঠবোি উপেম েিচ্ছি হদচ্ছখ আরম 

তোিই  োত হথচ্ছে খচ্ছস প ়ো রিিেিোিেো তুচ্ছে রেচ্ছ ় ধমে রদচ্ছ ় বেেুম, িুপ েচ্ছি শুচ্ছ ় 

থোে রিচ্ছে-বোাঁদি! ে ়চ্ছেই মিরব–হতোচ্ছে মোিচ্ছে আমোি িোাঁরস  চ্ছব েো! 

  

আেন্ন  তিচ্ছম্বি মচ্ছতো আমোি  োচ্ছতি রিিেিোচ্ছিি রদচ্ছে তোরেচ্ছ ় হস আ ়ি   চ্ছ ় িইে। 
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 হেমেন্দ্রকুোর রায়  ।   যক্ষপতির রত্নপরুী  

 27 

www.bengaliebook.com 
 

 

রিচ্ছি হদরখ, রবে ়বোবু, েমুোি ও েমচ্ছেিও  োচ্ছত রগচ্ছ ় উচ্ছঠচ্ছি রতে রিচ্ছেমেোচ্ছেি রতে 

রিিেিোি! িোম রি আেচ্ছন্দ আেখোেো  চ্ছ ়  োততোরে রদচ্ছে এবং বোঘো হঘউ-চ্ছঘউ িচ্ছব 

ঘিম ় িুচ্ছে েৃতে েচ্ছি হব ়োচ্ছে! 

  

বেেুম, িোম রি, রেচ্ছ ় এচ্ছসো আিও খোরেেেো দর ়! এই িোি হবেোি  োত-পো হবাঁচ্ছধ 

িেোচ্ছেো! 

  

িোম রি তখে আিও দর ় রেচ্ছ ় এচ্ছস রিচ্ছেমেোেগুচ্ছেোচ্ছে বোাঁধচ্ছত বসে। 

  

েমুোি বেচ্ছে, এচ্ছেই ইংচ্ছিরজচ্ছত বচ্ছে হেরবে উেেোে! রিচ্ছেচ্ছদি  েচ্ছদ  োচ্ছতি 

রিিেিোিগুচ্ছেোই এচ্ছসচ্ছি এখে আমোচ্ছদি বোদোরম  োচ্ছত। 

  

েমে বেচ্ছে, দোেব-মোেব, িগবোে-  ়তোে–িুে-রিউি  োত হথচ্ছে রিিেিোি হেচ্ছ ় 

হেচ্ছব হে?–হেচ্ছ ় হেচ্ছব আমোচ্ছদি রপ্র ়তম বোঘো! দোেব-মোেব, িগবোে-  ়তোচ্ছেি  ো 

অসোধে েেুিু বোঘোি এে েোমচ্ছ ় তো সোধে  ে! 

  

িুে-রিউ িোচ্ছগ িুেচ্ছত-িুেচ্ছত বেচ্ছে, হতোমিো এখে আমোচ্ছদি রেচ্ছ ় েী েিচ্ছত িোও? 

  

 আরম বেুেম, িোম রি, ও ঘচ্ছি রগচ্ছ ় থোেো ় হিোে েচ্ছি রদচ্ছ ় এচ্ছসো হতো! 

  

িোম রি বেচ্ছে, হখোেোবোবু, তুরম আমোচ্ছে মচ্ছে েচ্ছিো েী? বুচ্ছ ়ো  চ্ছেও এখেও িীমিরত 

  ়রে–আি হেখোপ ়ো েো জোেচ্ছেও বুরদ্ধচ্ছত আরম হতোমোচ্ছদি েোরুি হিচ্ছ ় েম েই! এই 

িোি রিচ্ছে  েুমোচ্ছেি িেমসেম উাঁরে হমচ্ছি হদচ্ছখই আরম খোরেে আচ্ছগ থোেো ় হিোে েচ্ছি 

রদচ্ছ ়রি– পুরে  এচ্ছস প ়ে বচ্ছে! 

  

রবে ়বোবু উচ্ছ্বরসত স্বচ্ছি বেচ্ছেে, ধেে িোম রি, ধেে! আজচ্ছেি এই েোেেোরিেচ্ছ ় 

েো ়চ্ছেি িূরমেো ় হতোমোি েৃরতত্ব হদচ্ছখ আরম মুগ্ধ  চ্ছ ়রি। 

  

.  
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পচম পরিচ্ছেদ । িোচ্ছতি আাঁধোচ্ছি 

  

এইবোচ্ছি রবে ়বোবুচ্ছে িোরজ েরিচ্ছ ়রি। 

  

তোি েোরিিোচ্ছে হ চ্ছত েোিোজ  ও ়োি প্রধোে েোিণই রিে, প্রোিীে হবৌদ্ধমচ্ছঠি মচ্ছধে 

এখেও হ  গুপ্তধে আচ্ছি এেো রতরে সতে বচ্ছে মোেচ্ছত পোিরিচ্ছেে েো। রেন্তু 

রিচ্ছেমেোেগুচ্ছেোি েোণ্ড হদচ্ছখ এখে রতরে মত বদেোচ্ছত বোধে  চ্ছ ়চ্ছিে। রতরে বুচ্ছ চ্ছিে, 

গুপ্তধচ্ছেি অরস্তত্ব সম্বচ্ছন্ধ এচ্ছেবোচ্ছি রেরশ্চে েো  চ্ছে ওই রিচ্ছে দুিো্মচোি দে এত মরি ়ো 

 চ্ছ ় এমে সব সোংঘোরতে রবপচ্ছদি  ুাঁরে মোথো ় রেচ্ছত পোিত েো। 

  

এখে রতরে বেচ্ছিে, ওচ্ছ , ওই েচ্ছেচ্ছেি রপিচ্ছে সতেই হেোে গুপ্তি সে আচ্ছি! গুপ্তধচ্ছেি। 

হেোি আরম েরি েো, রেন্তু ি সেেো েী জোেবোি জচ্ছেে িোিী আগ্র   চ্ছে। 

  

আগ্র  হেই খোরে িোম রিি। হস হথচ্ছে হথচ্ছে বচ্ছে, রি-রি! রবে ়বোবু, এই বচ্ছ ়চ্ছস হেোথো ় 

জপ-তপ আি  রিেোম রেচ্ছ ় থোেচ্ছবে, তো েো েচ্ছি আপরেও রেেো ওই হগোাঁ ়োি 

হিোাঁ ়োগুচ্ছেোি দচ্ছে রগচ্ছ ় রি ়চ্ছেে। 

  

রবে ়বোবু  ুৎসই জবোব খুাঁচ্ছজ েো হপচ্ছ ় অস ো ়িোচ্ছব ঘো ় েো ়চ্ছত থোচ্ছেে। 

  

েমুোি বচ্ছে, িোংরি রদওেো িোম রি, দে িোেোবোি হিি ো হেোচ্ছিো েো। হতোমোি  রদ এতই 

অমত, তচ্ছব থোে েো তুরম েেেোতো ় পচ্ছ ়। আমিো হতো মোথোি রদরবে রদচ্ছ ় হতোমোচ্ছে 

সোধোসোরধ েিরি েো? েী বরেস হি বোঘো? 

  

বোঘো হবোধ েরি সো  ়হদও ়োি জচ্ছেেই এেবোি েমুোি আি এেবোি িোম রিি মুচ্ছখি পোচ্ছে 

তোরেচ্ছ ় েেোজ েো ়চ্ছত থোচ্ছে। 

  

আচ্ছি সমোচ্ছেো, পোরজ েেুিু! তুইও ওই দচ্ছে? িোম রি হিচ্ছগ ি ় মোিচ্ছত  ো ়, বোঘো 

েমুোচ্ছিি রপিচ্ছে রগচ্ছ ় আ্মচিক্ষো েচ্ছি। 
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আমোচ্ছদি  োত্রোি হতো ়চ্ছজো ় িেচ্ছি। এতরদচ্ছে আমিো হবরিচ্ছ ়ও প ়তুম, রেন্তু হ চ্ছত 

পোিরি েো হেবে ওই  তিোগো িুেরিউচ্ছ ়ি জচ্ছেে। এখেও তোি রবিোি হ ে   ়রে, আি 

আমিো  রে সিেোি পচ্ছক্ষি প্রধোে সোক্ষী। 

  

পুরেচ্ছ ি তদোিচ্ছে প্রেো  হপচ্ছ ়চ্ছি, িুে-রিউ  চ্ছে রিেচ্ছদচ্ছ ি এে রবখেোত  োেোতসদেোি, 

তোি দচ্ছেি হেোে অচ্ছেে। হস হ  েচ্ছব রিে হথচ্ছে িোিচ্ছত  োরজি  চ্ছ ়চ্ছি এবং তোি এই 

আসোি উচ্ছে েই বো েী, পুরে  এখেও তো জোেচ্ছত পোচ্ছিরে। 

  

রেন্তু আমিো আন্দোজ েিরি, তোি এেমোত্র উচ্ছে ে  চ্ছে গুপ্তধে।  

  

পুরে  আি এেেো তথে সংগ্র  েচ্ছিচ্ছি। হ োচ্ছেচ্ছে হ  বুচ্ছ ়ো রিচ্ছেমেোেেো খুে  চ্ছ ়চ্ছি, হসও 

েোরে আচ্ছগ িুে-রিউি দচ্ছে রিে। হবোধ  ় েচ্ছেেেো হেোে িেচ্ছম  োরতচ্ছ ় হস দে হিচ্ছ ় 

সচ্ছি পচ্ছ ় এবং তোিপি িোিচ্ছত আচ্ছস। তোচ্ছে অেুসিণ েচ্ছি এচ্ছসচ্ছি িুে-রিউ আি তোি 

দেবে।  

  

আমিো রিি েচ্ছিরি, িুে-রিউ  রদ প্রেো  েো েচ্ছি, তো চ্ছে আমিোও আদোেচ্ছত েচ্ছেচ্ছেি 

েথো জোর ি েিব েো। 

  

এখে প েে িুে-রিউ  োচ্ছে  োাঁর ় িোচ্ছেরে। হেবে এইেুেইু বচ্ছেচ্ছি, ওই েচ্ছেেখোেো হস 

এত পরবত্র বচ্ছে মচ্ছে েচ্ছি হ , ওি জচ্ছেে এেচ্ছ োেো েি তেো েিচ্ছতও তোি আপরি হেই। 

  

রেন্তু আমিো পুরেচ্ছ ি েোচ্ছি েচ্ছেচ্ছেি েথো অস্বীেোি েচ্ছিরি। বচ্ছেরি, আমিো েচ্ছেে 

িচ্ছেচ্ছেি ধোি ধোরি েোিুে-রিউ িুে সচ্ছন্দ  েচ্ছিচ্ছি। 

  

তোি এই েচু্ছেোিুরিি মোচ্ছে হবো ো  ো ়। িোাঁরসেোচ্ছঠি িো ়ো ় দোাঁর ়চ্ছ ়ও হস আজ প েে 

েচ্ছেচ্ছেি আ ো িো ়চ্ছত পোচ্ছিরে। তোি রবশ্বোস, েচ্ছেচ্ছেি হেখো ও তোি মমে এখেও েোরুি 

েোচ্ছি ধিো পচ্ছ ়রে। 

  

রবিোি হ িোচ্ছব িেচ্ছি তোচ্ছত হব  বেো  ো ় হ  িুে-রিউি প্রোণদণ্ডই  চ্ছব। 
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এরদচ্ছে আমোচ্ছদি থোেচ্ছত  চ্ছ ়চ্ছি অরত সোবধোচ্ছে। অেুমোে েিচ্ছত হপচ্ছিরি, িুে-রিউ 

 োজচ্ছত বোস েিচ্ছি বচ্ছে, রেন্তু তোি দচ্ছেি হেোচ্ছেিো আমোচ্ছদি ওপচ্ছি তীক্ষ্ণদৃরি  িোখচ্ছত 

হিোচ্ছেরে। হেেেো আমোচ্ছদি এ পো ়ো ় আজেোে রিচ্ছেমেোেচ্ছদি আেোচ্ছগোেো  ঠোৎ হবচ্ছ ় 

উচ্ছঠচ্ছি। হেউ হখেেো, হেউ হি ়োি, হেউ েোপচ্ছ ়ি বস্তো হবিচ্ছত এচ্ছস আমোি বোর ়ি ে ়ো 

েো ়চ্ছত থোচ্ছে, রেিু রেেব েো বেচ্ছেও স চ্ছজ ে ়চ্ছত িো ় েো। এেরদে এেেো রিচ্ছেচ্ছজোাঁে 

রিচ্ছেমেোেচ্ছে তো ়োবোি জচ্ছেে বোঘোচ্ছে হেরেচ্ছ ়ও রদচ্ছত  চ্ছ ়রিে! এইসব শুচ্ছে পুরে  

আমোি বোর ়ি দিজো ় এেজে পো োিোও ়োেো িোখবোি বেবিো েচ্ছিচ্ছি। 

  

 ঠোৎ রবে ়বোবু এেরদে এচ্ছেে অদ্ভুত এেেো সংবোদ রেচ্ছ ়। 

  

উচ্ছিরজত মুচ্ছখ ঘচ্ছি েুচ্ছেই রতরে বেচ্ছেে, ও হ , আজচ্ছেি েোগজ পচ্ছ ়ি?  

  

েো। 

  

িুে-রিউ  োজত হথচ্ছে পোরেচ্ছ ়চ্ছি! 

  

 রবরস্মত  চ্ছ ় বেেুম, হস েী! হেমে েচ্ছি? 

  

েোে আদোেত হথচ্ছে তোচ্ছে  োজচ্ছত পোঠোবোি জচ্ছেে  খে েীচ্ছি েোরমচ্ছ ় আেো  রেে, 

তখে  ঠোৎ হস হিি ো হদৌ ় মোচ্ছি। প্র িীিো রপিচ্ছে তো ়ো েচ্ছি। পচ্ছথ অচ্ছপক্ষো েিরিে খুব 

দ্রুতগোমী এেখোেো ব ় হমোেি। হস েোি হমচ্ছি তোি ওপচ্ছি রগচ্ছ ় ওচ্ছঠ, আি গোর ়খোেো 

হ ে  োও ়োি আচ্ছগ উচ্ছ ় িচ্ছে  ো ়। পুরে  তখে অেে গোর ়চ্ছত উচ্ছঠ রপিচ্ছে অেুসিণ 

েচ্ছি। খোরেেক্ষণ এ-িোস্তো ় ও-িোস্তো ় হিোেোিুরেি পি িুে-রিউি গোর ়খোেো ধিো পচ্ছ ়। 

তোি মচ্ছধে দুচ্ছেো রিচ্ছেমেোে রিে, রেন্তু িুে-রিউ রিে েো। হস হেোে িোাঁচ্ছে হেোথো ় হেচ্ছম 

পচ্ছ ় পুরেচ্ছ ি হিোচ্ছখ হবমোেুম ধুচ্ছেো রদচ্ছ ়চ্ছি! 

  

েমুোি বেচ্ছে, এ হতো িোিী রবপচ্ছদি েথো! 
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রবে ়বোবু বেচ্ছেে, রবপদ? হুাঁ, সমূ  রবপচ্ছদি সম্ভোবেো। িুে-রিউ   ়চ্ছতো আবোি েচ্ছেে 

উদ্ধোচ্ছিি হিি ো েিচ্ছব। সোবধোে রবমে, সোবধোে! 

  

আরম বেেমু, িুে-রিউি সচ্ছে আমোচ্ছদি হদখো  ও ়োি সুচ্ছ োগ  চ্ছব, এেোও আরম অেুমোে 

েিচ্ছত পোিরি। 

  

রবে ়বোবু বেচ্ছেে, েচ্ছেেখোেো পুরেচ্ছ ি  োচ্ছত সমপেণ েচ্ছিো, সব  োে িুচ্ছে  োে। 

  

েচ্ছেচ্ছেি েথো অস্বীেোি েিবোি পি আি তো েিো িচ্ছে েো। আমোচ্ছদি সোমচ্ছে এখে। 

হখোেো আচ্ছি এেমোত্র পথ। 

  

েী পথ? 

  

েোরিিোচ্ছে  োত্রো েিবোি পথ। িুে-রিউচ্ছে আমিো প্র্তুতত  ও ়োি অবসি হদব েো। 

েোেচ্ছেই আমিো হবরিচ্ছ ় প ়ব। িুে-রিউ এচ্ছস হদখচ্ছব, খোাঁিো খোরে, পোরখ হেই। 

  

েমুোি উৎসোর ত েচ্ছে বেচ্ছে, রঠে, রঠে! উিম প্রস্তোব। 

  

রবে ়বোবু বেচ্ছেে,  ুরক্তসেত প্রস্তোব বচ্ছে। রেন্তু তুরম রে মচ্ছে েচ্ছিো রবমে, িুে রিউ 

আমোচ্ছদি সে রেচ্ছত পোিচ্ছব েো? 

  

জবোব রদচ্ছত  োব ঠোৎ  ে ে েচ্ছি জোেেো ় এেখোেো  োরসে হিচ্ছে হগে এবং ঘচ্ছিি 

হমচ্ছ ি ওপি স চ্ছব্দ এচ্ছস প ়ে এেখণ্ড পোথি, তোি সচ্ছে সুচ্ছতো রদচ্ছ ় বোাঁধো এেখোেো 

েোগজ। 

  

সরবস্মচ্ছ ় তোরেচ্ছ ় আরি, েমুোি িুচ্ছে রগচ্ছ ় েোগজশুদ্ধ পোথিখোেো েরু ়চ্ছ ় রেে। তোিপি 

েোগজখোেোি রদচ্ছে হিচ্ছ ়ই বচ্ছে উঠে, বন্ধুবি, িুে-রিউি রিরঠ। ইংচ্ছিরজচ্ছত হেখো। 

  

এখেও েচ্ছেে রিরিচ্ছ ় দোও। েইচ্ছে মৃতুে অরেবো ে!–িুে-রি। 
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েমুোি দ্রুতপচ্ছদ ঘি হথচ্ছে হবরিচ্ছ ় হগে। তোিপি রিচ্ছি এচ্ছস বেচ্ছে, েো িোস্তো ় হেউ 

হেোথোও হেই। পো োিোওেো বেচ্ছে, এখোচ্ছে হস হেোেও রিচ্ছেমেোেচ্ছে হদচ্ছখরে। 

  

আরম বেেুম, িুে-রিউ এিই মচ্ছধে আবোি জোে হিচ্ছেচ্ছি! হব  আমিোও অপ্র্তুতত েই। 

েোেই আমোচ্ছদি  োত্রোি রদে। 

  

িোম রি রেশ্চ ় ঘচ্ছিি বোর ি হথচ্ছে সমস্ত শুেরিে। হস রিৎেোি েচ্ছি উঠে, হ  মো েোেী! 

হ  মো দুচ্ছগে! ও বোবো ম োচ্ছদব! হখোেোবোবুি রদচ্ছে েপৃো েেোচ্ছক্ষ এেেু রেিীক্ষণ হেোচ্ছিো! 

  

হবোধ   ় িোম রিি রবশ্বোস, খুব হজোচ্ছি হিাঁরিচ্ছ ় েো  োেচ্ছে সুদুি স্বচ্ছগেি হদবচ্ছদবীিো 

মোেুচ্ছেি প্রোথেেো শুেচ্ছত পোে েো! 

  

পিরদে সন্ধেো প েে আচ্ছ ়োজে েিচ্ছত েিচ্ছত হেচ্ছে হগে। এি মচ্ছধে  ত্রুপক্ষ আি হেোেও 

সজোগতোি েক্ষণ প্রেো  েচ্ছিরে। এমেেী পচ্ছথি রিচ্ছে-জেতো প েে এচ্ছেবোচ্ছি অদৃ ে 

 চ্ছ ় রগচ্ছ ়চ্ছি। 

  

রবে ়বোবু বেচ্ছেে, এ  চ্ছে  চ্ছ ়ি আচ্ছগেোি  োরে! 

  

 েমে বেচ্ছে,   ় উঠচ্ছেই বজ্রেোদ েিবোি জচ্ছেে আমোচ্ছদি বন্দুেগুচ্ছেো ততরি আচ্ছি! 

  

রবে ়বোবু বেচ্ছে, থোচ্ছমো িোরজে হিোেিো! এেচ্ছিাঁেো মুচ্ছখ অত ব ়-ব ় বুরে িোচ্ছেো 

হ োেো ় েো। 

  

সন্ধেোি সম ় হস্ট চ্ছে  োত্রো েিো হগে। আমিো িোস্টেলোস েোমিো রিজোিে েচ্ছিরি। হমে 

হেে। পচ্ছথ বো হস্ট চ্ছে এেবোিও সচ্ছন্দ   ে েো হ , আমোচ্ছদি গরতরবরধ হেউ েক্ষ 

েচ্ছিচ্ছি। হস্ট চ্ছেি রিচ্ছ ়ি মচ্ছধে এেখোেোও মচ্ছেোেী ় িোাঁচ্ছিি  েচ্ছদ মুখ েজচ্ছি হঠেে 

েো। গোর ়ি প্রচ্ছতেে েোমিো ় উাঁরে হমচ্ছি এচ্ছসরি। হেোথোও সচ্ছন্দ জেে রেিুই হেই। 

আপোতত িুে। রিউচ্ছে িোাঁরে রদচ্ছত হপচ্ছিরি হিচ্ছব স্বরস্তি রেশ্বোস হিচ্ছে বোাঁিেমু। 
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ঘণ্টো রদচ্ছে। হেে িো ়ে। 

  

েমুোি বেচ্ছে, অজোেোি অরিমুচ্ছখ আবোি  ে অরি োে শুরু! সুদূচ্ছিি  োত্রী আমিো, অদৃি  

আমোচ্ছদি জচ্ছেে আবোি েী েতুে উচ্ছিজেো সচ ় েচ্ছি হিচ্ছখচ্ছি, মচ্ছে-মচ্ছে হসইচ্ছেই 

আন্দোজ েিবোি হিি ো েিরি। 

  

েমে আইসরেম িুেচ্ছত িুেচ্ছত বেচ্ছে, এবোচ্ছি আমিো অদৃচ্ছি ি িোণ্ডোি েুেে েিব! 

  

রবে ়বোবু েেমে েচ্ছি তোি রদচ্ছে তোেোচ্ছেে। 

  

িোচ্ছত্র খোও ়োদোও ়ো হসচ্ছি গল্প েিচ্ছত েিচ্ছত আমিো ঘুরমচ্ছ ় প ়েুম। হজচ্ছগ িইে হেবে 

িোম রি। হিেগোর ়চ্ছত তোি ঘুম   ় েো। 

  

েতক্ষণ ঘুরমচ্ছ ় রিেমু জোরে েো, আিরম্বচ্ছত হজচ্ছগ উচ্ছঠই অেুিব েিেুম রবেম এে 

হবদেো। তোিপচ্ছিই বু েমু, রবিোেোি ওপি হথচ্ছে রিেচ্ছে েীচ্ছি পচ্ছ ় রগচ্ছ ়রি। 

  

িোম রি, েমুোি, েমে ও রবে ়বোবুি হদ ও েীচ্ছি পচ্ছ ় িেিে েিচ্ছি এবং বোঘো েিচ্ছি 

প্রোণপচ্ছণ রিৎেোি! 

  

 তিচ্ছম্বি মচ্ছতো উচ্ছঠ বচ্ছসই আি এে সতে উপেরব্ধ েিেমু। হেে িেচ্ছি েো–ঘুেঘুচ্ছে 

অন্ধেোচ্ছি বোইচ্ছিি দৃ ে রবেপু্ত। সচ্ছে সচ্ছে শুেচ্ছত হপেমু বহুচ্ছেোচ্ছেি রিৎেোি। 

  

রবে ়বোবু হিাঁরিচ্ছ ় বেচ্ছেে–অেোরিচ্ছ ন্ট, অেোরিচ্ছ ন্ট! 

  

িোম রি িোাঁিোে, হ  মো েোেী, হ  বোবো ম োচ্ছদব! 

  

 েমুোি বেচ্ছে, রবমে, রবমে, হতোমোি েপোে রদচ্ছ ় িক্ত প ়চ্ছি। 
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আরম তো ়োতোর ় জোেেোি েোচ্ছি রগচ্ছ ় মুখ বোর ়চ্ছ ় হদখেুম,  ুপ- োাঁপ েচ্ছি বৃরি  প ়চ্ছি 

এবং গোর ় হ খোচ্ছে রিি  চ্ছ ় দোাঁর ়চ্ছ ় আচ্ছি তোি পোচ্ছ ই আবিো ়োি মচ্ছধে হদখো  ো ় 

এেেো উাঁিু পো ো ়। 

  

দূচ্ছি গোর ়ি বোইচ্ছি িুচ্ছেোিুরে েিচ্ছি েতেগুচ্ছেো আচ্ছেো–হগোেমোে আসচ্ছি হসইরদে 

হথচ্ছেই। 

  

তোিপচ্ছিই েোমিোি পি েোমিোি দিজোগুচ্ছেো দুমদোম েচ্ছি খুচ্ছে হিেপচ্ছথি ওপচ্ছি হেচ্ছম 

প ়চ্ছত েোগে দচ্ছে দচ্ছে  োত্রী! 

  

বেোপোি েী? 

  

.  

  

েষ্ঠ পরিচ্ছেদ । রবপদগ্রস্ত তপতৃে প্রোণ 

  

এই অিোচ্ছে হেে  ঠোৎ গোর ় থোমে? আচ্ছেো রেচ্ছ ় জচ্ছে রিচ্ছজই বো অত হেোে হেে 

িুচ্ছেোিুরে েিচ্ছি? 

  

পৃরথবীচ্ছে স ব্দ েচ্ছি অন্ধেোি আেো  হথচ্ছে বৃরি   িরিে হু ়হু ় এবং েোমিোি জোেেো 

রদচ্ছ ় হবরিচ্ছ ় প ়ো আচ্ছেোেচ্ছিখোি মচ্ছধে এচ্ছস হসই  িো জে উঠরিে িেিে েচ্ছি। রেন্তু 

হদখচ্ছত-চ্ছদখচ্ছত বৃরি ি হতো ় এে েচ্ছম। 

  

আরম তো ়োতোর ় বেেোরত বোি েচ্ছি পিচ্ছত েোগেমু। 

  

রবে ়বোবু শুচ্ছধোচ্ছেে, রবমে, তুরম রে বোইচ্ছি  োে? 

  

 েোাঁ, আপেোিোও আসুে। েোমিো ় হেবে িোম রি থোে। বচ্ছেই আরম রিিেিোিেোও বোি 

েচ্ছি পচ্ছেচ্ছেি হিতচ্ছি িোখেমু। 
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ও রে, ওেো রেচ্ছ ় আবোি েী  চ্ছব? 

  

সোবধোচ্ছেি মোি হেই। 

  

েমুোি রজজ্ঞোসো েিচ্ছে, বোঘো আমোচ্ছদি সোজচ্ছগোি হদচ্ছখ েীিেম উচ্ছিরজত  চ্ছ ়চ্ছি 

দেোচ্ছখো! ওচ্ছেও সচ্ছে হেব েোরে? 

  

রেচ্ছত িোও, েোও। 

  

সবোই স স্ত্র  চ্ছ ় েোমিো হিচ্ছ ় বোইচ্ছি রগচ্ছ ়  খে দোাঁ ়োেুম, তখে হেচ্ছেি প্রচ্ছতেে েোমিো 

হথচ্ছে িীত  োত্রীিো হবরিচ্ছ ় এচ্ছস প্রেোণ্ড জেতো সৃরি  েচ্ছিচ্ছি। হেচ্ছেি অচ্ছেে েোমিোি 

হিতি হথচ্ছে আতেেোদ ও র শুচ্ছদি েোন্নোও হ োেো  োচ্ছে; অতেে আিমেো হেচ্ছেি গরত 

রুদ্ধ  ও ়োচ্ছত   ়চ্ছতো বহু হেোে হিোে হখচ্ছ ়চ্ছি অল্পরবস্তি। 

  

দূচ্ছিি আচ্ছেোেগুচ্ছেো েক্ষ েচ্ছি রি ় হঠচ্ছে আমিো দ্রুতপচ্ছদ এগুচ্ছত েোগেমু।  থোিোচ্ছে 

উপরিত  চ্ছ ় হদখেুম হেচ্ছেি ড্রোইিোি, গো ে ও আিও েচ্ছ ়েজে েমেিোিী হিেেোইচ্ছেি 

ওপচ্ছি হ াঁে  চ্ছ ় দোাঁর ়চ্ছ ় েী পিীক্ষো েিচ্ছি। 

  

হসই সমচ্ছ ় এে সোচ্ছ ব  োত্রী এচ্ছস প্রশ্ন েিোচ্ছত গো ে বেচ্ছে, েোিো এখোচ্ছে গোর ় উেচ্ছে 

হদও ়োি হিি ো েচ্ছিরিে। এই হদখুে, েোইচ্ছেি দুখোেো হিে এচ্ছেবোচ্ছি খুচ্ছে সরিচ্ছ ় হিেো 

 চ্ছ ়চ্ছি! িোচ্ছগে ড্রোইিোি সতেে রিে, তোই হেে েচ্ছে হেোেওিেচ্ছম হ ে মু ূচ্ছতে গোর ় 

থোরমচ্ছ ় হিেচ্ছত হপচ্ছিচ্ছি! 

  

হিেপচ্ছথি রদচ্ছে তোরেচ্ছ ় হদচ্ছখ গো র উচ্ছি উঠে! হেে হথচ্ছম পচ্ছ ়চ্ছি েোইচ্ছেি িোেো 

অংচ্ছ ি মোত্র  োত েচ্ছ ়ে আচ্ছগ! িোেে  রদ হদখচ্ছত েো হপত বো এেেু অেেমেস্ক থোেত, 

তো চ্ছে এই  ত- ত পুরুে, স্ত্রী ও র শুচ্ছত পরিপূণে দ্রুতগোমী হমে হেচ্ছেি অবিো হ  েী 

ি ়োেে  ত, হসেো িোবচ্ছেও স্তরম্ভত  চ্ছ ়  ো ় বুে! 
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অচ্ছেচ্ছে েতৃজ্ঞতো ় উচ্ছ্বরসত  চ্ছ ় িুচ্ছে রগচ্ছ ় সোদচ্ছি ড্রোইিোচ্ছিি েিমদেে েচ্ছি তোচ্ছে 

ধেেবোদ রদচ্ছত েোগে! 

  

 েোাঁ, রেশ্চ ়ই হস ধেেবোচ্ছদি পোত্র! তোি দৃরি  তীক্ষ্ণ েো  চ্ছে এতক্ষচ্ছণ   ়চ্ছতো আমোচ্ছদি 

সমস্ত সম্পেে েুপ্ত  চ্ছ ় হ ত মোরেি পৃরথবীি সচ্ছে। হবাঁচ্ছি থোেচ্ছেও   ়চ্ছতো  োত বো পো 

 োরিচ্ছ ় রিিজীবচ্ছেি মচ্ছতো পেু  চ্ছ ় রদে েোেোতুম–মৃতেুি হিচ্ছ ় হস অবিো ি ়ংেি। 

  

েমুোি বেচ্ছে, রবমে এ েোজ েোি? এি মচ্ছধে িুে-রিউি  োত হেই হতো? 

  

হগোেমোচ্ছে িুে-রিউি েথো িুচ্ছে রগচ্ছ ়রিেমু, েুমোচ্ছিি মুচ্ছখ তোি েোম হ োেোবোমোত্র আমোি 

সোিো মে িমচ্ছে উঠে। 

  

রবে ়বোবু ঘো ় হেচ্ছ ় বেচ্ছেে, েো, েো, অসম্ভব! 

  

েমুোি বেচ্ছে, অসম্ভব হেে? হস হ  আমোচ্ছদি হিোচ্ছেরে, হগে েোেই তোি প্রমোণ 

হপচ্ছ ়রি! হে বেচ্ছত পোচ্ছি, আমোচ্ছদি গরতরবরধি ওপচ্ছি হস তীক্ষ্ণদৃরি  িোচ্ছখরে?   ়চ্ছতো 

েোে  খে আমিো গোর ় রিজোিে েিচ্ছত হস্ট চ্ছে এচ্ছসরিেুম, তখেও তোি িি রিে 

আমোচ্ছদি রপিচ্ছে রপিচ্ছে। রেরেেঘি হথচ্ছেই আমোচ্ছদি গেবেিোচ্ছেি হখোাঁজ হেও ়ো রেিুই 

অসম্ভব ে ়।   ়চ্ছতো িুে-রিউ হিচ্ছবরিে, হেে দুঘেেেো ় গোর ়শুদ্ধ হেোে  খে  ত বো 

আ ত  চ্ছব, িোরিরদচ্ছে  খে িীেণ রব ৃঙ্খেো উপরিত  চ্ছব, তখে হস সদেবচ্ছে হসই 

হগোচ্ছে- রিচ্ছবোচ্ছে এচ্ছস আবোি েচ্ছেেখোেো উদ্ধোি েিচ্ছব! 

  

রবে ়বোবু বেচ্ছেে, হতোমোি আজগুরব েল্পেোচ্ছে সং ত েচ্ছিো! তুে এেখোেো েচ্ছেচ্ছেি 

হেোচ্ছি িুে-রিউি এতখোরে বুচ্ছেি পোেো রেিুচ্ছতই  চ্ছত পোচ্ছি েো। 

  

হেে  চ্ছত পোচ্ছি েো? িুে-রিউ েত ব ় হগোাঁ ়োি, হিচ্ছব হদখুে হদরখ! েেেোতোি জেতো ় 

িিো হ োচ্ছেচ্ছে মোেুে খুে েিচ্ছত তোি  োত েোাঁচ্ছপ েো, েেেোতোি মচ্ছতো   চ্ছি রদচ্ছেি 

হবেো ় আমোচ্ছদি বোর ় আেমণ েিচ্ছত হস রপিপো   ়রে, েেেোতোি পুরে -চ্ছেোেে হথচ্ছে 
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সতেে পো োিো এর ়চ্ছ ় হস েম্বো রদচ্ছ ়রিে–এমে সব দুুঃসো চ্ছসি েোর রে আি েখেও 

শুচ্ছেচ্ছিে? অদু্ভত এই রিচ্ছে দসুে! আমোি রবশ্বোস হস সব েিচ্ছত পোচ্ছি! 

  

আরম এ তচ্ছেে হ োগ রদেমু েো। আরম তখে িোবরিেুম, ঘেেোিচ্ছে অদৃ ে অপিোধী হেোেও 

রিহ্ন হিচ্ছখ হগচ্ছি রে েো? রবজরেম োচ্ছেি আচ্ছেো হিচ্ছে হিেপথেো প েচ্ছবক্ষণ েিচ্ছত 

েোগেুম। হসখোচ্ছে পোথি-িোেো েুর ়গুচ্ছেোি ওপচ্ছি হেোেও রিহ্নই হেই! উাঁিু বোাঁচ্ছধি েোেু 

গোচ্ছ ় িচ্ছ ়চ্ছি ঘোচ্ছসি আগোিোি আবিণ। হসখোচ্ছেও রেিু হপেোম েো। আাঁধোি িোরত্র তখেও 

রেপরেপ েচ্ছি বৃরি  বেেণ েিরিে বোাঁচ্ছধি তেো ় হদখেুম েদেমোক্ত জরম। অপিোধীিো 

রেশ্চ ়ই পোরখ  চ্ছ ় উচ্ছ ় পোেো ়রে। বোাঁচ্ছধি এপোচ্ছ  রে ওপোচ্ছ  মোরেি ওপচ্ছি তোচ্ছদি 

হেোেও রিহ্নই রে পোও ়ো  োচ্ছব েো? িোবচ্ছত িোবচ্ছত েীচ্ছি েোমচ্ছত েোগেুম। বোঘো আমোি 

অেুসিণ েিচ্ছে। এিেম েোজ হপচ্ছে হস িোিী খুর    ়, েেোজ হেচ্ছ ় হেচ্ছ ় হসইচ্ছেই 

হবোধ েরি আমোচ্ছে জোরেচ্ছ ় রদচ্ছত িোইচ্ছে! 

  

রবে ়বোবু হিাঁরিচ্ছ ় বেচ্ছেে, ওেী হ , ওরদচ্ছে হেোথো ় েোমি? হ েেো সোচ্ছপি েোমচ্ছ ় মোিো 

প ়চ্ছব? 

  

হেোেও জবোব রদেমু েো। এচ্ছেবোচ্ছি সোমচ্ছেি রদচ্ছে হিচ্ছ ় হদখেুম। র ির ি েচ্ছি বৃরি  

প ়চ্ছি, হগোাঁ-চ্ছগোাঁ েচ্ছি   ়  োেচ্ছি, অন্ধেোি েুাঁচ্ছ ় দূি অিচ্ছণেি হেোেো ে হিচ্ছস আসচ্ছি! 

অদৃ ে েোচ্ছেো হমঘচ্ছে দৃ েমোে েচ্ছি রবদুেৎ িমচ্ছে উঠচ্ছি মোচ্ছ -মোচ্ছ । খোরেে তিোচ্ছত 

আাঁধোিপচ্ছে আিও আাঁধোি িং রদচ্ছ ় আাঁেো িচ্ছ ়চ্ছি এেেো হিোে বে, েীচ্ছিি রদচ্ছে েোরে-

মোখো হ োপ োপ, ওপি রদচ্ছে েচ্ছেোমচ্ছেো গোি–হ ে েতেগুচ্ছেো র েচ্ছে বোাঁধো দোেব 

মুরক্তেোচ্ছিি হিি ো ় িেিে েিচ্ছি। 

  

বোাঁচ্ছধি তেোচ্ছতই হপেমু আরম  ো খুাঁজরিেোম! েুমোিচ্ছে  োেচ্ছতই হস িুচ্ছে হেচ্ছম এে। 

  

হস বেচ্ছে, এ হ  অচ্ছেেগুচ্ছেো হেোচ্ছেি পোচ্ছ ়ি দোগ! দোগ হদচ্ছখ মচ্ছে  চ্ছে হেোেগুচ্ছেো 

মোচ্ছঠি রদচ্ছে রগচ্ছ ়চ্ছি! 
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বোঘো গম্ভীিিোচ্ছব স চ্ছব্দ মোরে শুাঁেচ্ছত েোগে! তোিপি িোপো গেো ় গজেে েচ্ছি হবোধ েরি 

পেোতে  ত্রুচ্ছদিই ধমে রদচ্ছে। 

  

বোাঁচ্ছধি ওপি হথচ্ছে হেৌতূ েী গো েও হেচ্ছম এচ্ছস বেচ্ছে, বোবু, হতোমিো েী েিি? 

  

 আরম অেুরেরেচ্ছদেচ্ছ  মোরেি রদচ্ছে তোি দৃরি  আেেেণ েিেুম। 

  

গো ে খোরেেক্ষণ েীিচ্ছব দোগগুচ্ছেো পিীক্ষো েচ্ছি বেচ্ছে, হদখরি েোেেো পোচ্ছ ়ি দোগ! 

  

বেেুম,  েোাঁ, এচ্ছদি ব ়স হবর ক্ষণ ে ়। হসইজচ্ছেেই মচ্ছে  চ্ছে এই দোগগুচ্ছেো 

অপিোধীচ্ছদিই পোচ্ছ ়ি। েোিণ, এমে দুচ্ছ েোচ্ছগ এতগুচ্ছেো হেোে রেশ্চ ়ই এখোচ্ছে িুরতে েচ্ছি 

 োও ়ো হখচ্ছত আচ্ছসরে। 

  

গো ে বেচ্ছে, বোবু, ওই েুেুিেো মোরেি ওপচ্ছি েী শুাঁেচ্ছত-শুাঁেচ্ছত এরগচ্ছ ়  োচ্ছে। 

  

পোচ্ছ ়ি রিহ্নি হিতচ্ছি ও  ত্রুচ্ছদি গন্ধ আরবষ্কোি েচ্ছিচ্ছি। 

  

গো ে রবরস্মতস্বচ্ছি বেচ্ছে, ওেো হতো হদখরি, হদর  েেুিু, ও আবোি পোচ্ছ ়ি দোচ্ছগি েী মমে 

বু চ্ছব? 

  

েমুোি বেচ্ছে,  ে আি র ক্ষো হপচ্ছে আমোচ্ছদি হদর  েেুিু হতোমোচ্ছদি রবরেরত  োউচ্ছ্ি 

হিচ্ছ ় েম েোজ েচ্ছি েো। বোঘো  ত্রুচ্ছদি গন্ধ হিচ্ছে। 

  

বোঘোি সচ্ছে-সচ্ছে আমিোও হিেপচ্ছথি তোচ্ছিি হব ়ো পোি  চ্ছ ় অগ্রসি  চ্ছত েোগেুম। 

আমোচ্ছদি রপিচ্ছে-রপিচ্ছে আসচ্ছত েোগে আিও অচ্ছেে হেৌতূ েী হেোে–তোচ্ছদি হিতচ্ছি 

সোচ্ছ ব আচ্ছি, বোেোরে আচ্ছি, র ন্দুিোরে আচ্ছি। 

  

খোরেে পচ্ছি এেেো হ োপ। গো েচ্ছে হ চ্ছে বেেমু, এইবোচ্ছি দোগগুচ্ছেোি রদচ্ছে তোরেচ্ছ ় 

দেোচ্ছখো। 
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েী হদখব? 

  

খোরেে আচ্ছগ মু েধোচ্ছি বৃরি  প ়রিে বচ্ছে পোচ্ছ ়ি িোাঁিগুচ্ছেো রিে জচ্ছে িিরত! রেন্তু 

এখোেেোি পোচ্ছ ়ি িোাঁি রিচ্ছজ  চ্ছেও জচ্ছে িিরত ে ়। 

  

তোচ্ছত েী হবো ো ়? 

  

এই হবো ো ় হ  অপিোধীিো এেেু আচ্ছগই হ োচ্ছপি আ ়োচ্ছে রিে দোাঁর ়চ্ছ ়। হবোধ   ়। 

অচ্ছপক্ষো েিরিে হেেখোেো ওেেোবোি জচ্ছেে। রেন্তু হেে িক্ষো হপচ্ছ ়চ্ছি আি আমিো আসরি 

হদচ্ছখ তোিো িেপে সচ্ছি পচ্ছ ়চ্ছি। 

  

বোবু, হতোমোি  ুরক্ত বু েমু েো। 

  

মু েধোিোি পি  খে রেপরেপ েচ্ছি বৃরি  শুরু   ় অপিোধীিো তখেই এখোে হথচ্ছে 

পোরেচ্ছ ়চ্ছি। তোই এখোে হথচ্ছে হ সব পোচ্ছ ়ি িোপ শুরু  চ্ছ ়চ্ছি তোচ্ছদি হিতিেো এখেও 

জচ্ছে পূণে  ও ়োি সম ় পো ়রে। 

  

গো ে বেচ্ছে বোবু, তুরম রে পুরেচ্ছ  েোজ েচ্ছিো? 

  

েো। 

  

তচ্ছব তুরম এমে তীক্ষ্ণদৃরি  হপচ্ছে হেমে েচ্ছি? 

  

িগবোে রদচ্ছ ়চ্ছিে বচ্ছে। িগবোে সবোইচ্ছে িকু্ষ হদে বচ্ছে, রেন্তু সেেচ্ছেই তীক্ষ্ণদৃরি  হদে 

েো। 

  

গো ে বেচ্ছে, রঠে বোবু, হতোমোি েথো আরম স্বীেোি েরি। পোচ্ছ ়ি দোগগুচ্ছেো আরমও 

হদচ্ছখরি, রেন্তু বু চ্ছত পোরিরে। অথি এখে হতোমোি েথো শুচ্ছে মচ্ছে  চ্ছে, এেুেু আমোি 

অেো ়োচ্ছসই হবো ো উরিত রিে। বোবু, তুরম আি রেিু বু চ্ছত হপচ্ছিি? 
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এখোে হথচ্ছে প্রো ় দুচ্ছ ো গজ তিোচ্ছত এেেো জেচ্ছেি আবিো ়ো হদখো  োচ্ছে। পোচ্ছ ়ি 

দোগগুচ্ছেো ওইরদচ্ছেই রগচ্ছ ়চ্ছি। অপিোধীিো রেশ্চ ় ওই জেচ্ছেি হিতচ্ছি েুরেচ্ছ ় আচ্ছি। 

  

েমুোি বেচ্ছে, এখে আমিো েী েিব? ওইরদচ্ছে  োব? 

  

গো ে বেচ্ছে, েো, এখে আমোচ্ছদি রিিচ্ছত  চ্ছব। 

  

হেে? 

  

আমোি ওপচ্ছি িচ্ছ ়চ্ছি অপিোধী হগ্রপ্তোি েিোি হিচ্ছ ়ও ব ় েতেচ্ছবেি িোি। হিেেোইে 

হিচ্ছেচ্ছি, এই খবি হদও ়োি জচ্ছেে আমোচ্ছে এখে গোর ় রেচ্ছ ় রপিচ্ছেি হস্ট চ্ছে রিচ্ছি 

হ চ্ছত  চ্ছব। েইচ্ছে হেোেও  োউে-চ্ছেে এচ্ছস প ়চ্ছে রবেম দুঘেেেোি সম্ভোবেো, আি 

হসজচ্ছেে দো ়ী  ব আরমই। 

  

গোচ্ছ েি েথো সতে। তোি ওপচ্ছি আমিো রঠে প্র্তুতত  চ্ছ ়ও আরসরে, সচ্ছে হ  হেোচ্ছেিো 

িচ্ছ ়চ্ছি তোিো   ়চ্ছতো এই ঘুেঘুচ্ছে অন্ধেোচ্ছি ওই অচ্ছিেো জেচ্ছেি হিতচ্ছি েুেচ্ছত িিসো 

েিচ্ছব েো। আি এমে িোচ্ছত অপিোধীচ্ছদি খুাঁজচ্ছত  োও ়োও  চ্ছব   ়চ্ছতো বুচ্ছেো  োাঁচ্ছসি 

রপিচ্ছে এচ্ছেোচ্ছমচ্ছেো িুচ্ছেোিুরে েিোি মচ্ছতো। খুব সম্ভব তোচ্ছদি খুাঁচ্ছজ পোব েো, আি খুাঁচ্ছজ 

হপচ্ছেও িুে-রিউ ও তোি দেবেচ্ছে হগ্রপ্তোি েিো ব ় িোিরে খোরেে েথো ে ়!   ়চ্ছতো 

তোিো দচ্ছে িোিী আি স স্ত্র। 

  

রবে ়বোবু বেচ্ছেে, ওচ্ছ  বোপু রবমে! িুপ েচ্ছি িোবি েী? হগোাঁ ়োিতুরম েিবোি ইচ্ছে  চ্ছে 

বুর ? 

  

আরম হ চ্ছস বেেুম, হমোচ্ছেই ে ়! গো ে-সোচ্ছ চ্ছবি রপিু রপিু আরম পেো ়ে েিচ্ছত িোই! 

  

েমুোি বেচ্ছে,  ুঃ পেো ়রত স জীবরত! হসেোচ্ছে হেোে বুরদ্ধমোে বোেোরেও বচ্ছে হগচ্ছিে, 

আপরে বোাঁিচ্ছে বোচ্ছপি েোম। আমিো  রে রপতৃিক্ত পুত্র, বোচ্ছপি েোম েিবোি সুচ্ছ োগ পোব 

বচ্ছেই তপরত্রে প্রোণেো িক্ষো েিো দিেোি। 

http://www.bengaliebook.com/
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আরম বেেুম, রেন্তু েমুোি, বোঘো হবোধ  ় পশু বচ্ছেই তপতৃে প্রোচ্ছণি ম েোদো হবোচ্ছ  েো। 

ওই দেোচ্ছখো, হস আবোি বচ্ছেি রদচ্ছে এরগচ্ছ ়  োচ্ছে! 

  

বোঘো খোরে এগুচ্ছে েো, উচ্চস্বচ্ছি হঘউ-চ্ছঘউ রিৎেোিও েিচ্ছি। তোি ওিেম রিৎেোচ্ছিি 

অথে আমিো বুর । মোেুচ্ছেি পচ্ছক্ষ অসোধোিণ বোঘোি পশুদৃরি  রতরমি- বরেেো হিদ েচ্ছি 

রেশ্চ ়ই হেোে  ত্রু আরবষ্কোি েচ্ছিচ্ছি। 

  

বোঘো রিিচ্ছত িোরজ ে ় হদচ্ছখ েুমোি হদৌচ্ছ ় রগচ্ছ ় তোি বেেস হিচ্ছপ ধিচ্ছে। রেন্তু তবু 

হস বোগ মোেচ্ছত িোইচ্ছে েো বোিবোি জেচ্ছেি রদচ্ছে রিচ্ছি রিচ্ছি হদচ্ছখ আি েুমোচ্ছিি  োত 

িো ়োবোি জচ্ছেে েোেো েোাঁি ়ো েচ্ছি। তোি েুদ্ধ হিোখদুচ্ছেো েেচ্ছি আগুচ্ছেি িোেোি মচ্ছতো। 

  

ওরদচ্ছে তোরেচ্ছ ় আরম রেন্তু খোরে হদখেমু, বৃ ৎ বৃ ৎ বৃক্ষ বোহু আেোচ্ছ  আচ্ছন্দোরেত েচ্ছি 

জেচ্ছে েিচ্ছি মমেি- ো োেোি। তচ্ছব এ সচ্ছন্দ েো বোিংবোিই মচ্ছেি মচ্ছধে জোগচ্ছত েোগে 

হ , ওই অন্ধেোি হেেোি হিতচ্ছি  োিো রগচ্ছ ় আশ্র ় রেচ্ছ ়চ্ছি, আমোচ্ছদি অরস্তত্ব সম্বচ্ছন্ধ 

তোিো এেেুও অচ্ছিতে ে ়–হ োপ োচ্ছ ়ি িোাঁচ্ছে-িোাঁচ্ছে রেশ্চ ়ই জোগ্রত  চ্ছ ় আচ্ছি তোচ্ছদি 

র ংস্র িকু্ষগুচ্ছেো। 

  

গো ে বেচ্ছে, আি হদরি ে ়, সবোই রিচ্ছি িে! 

  

েমে আপচ্ছ ো  েচ্ছি বেচ্ছে,  ো ় হি  ো ়, এেেো েতুে অেো চ্ছিচোি এচ্ছেবোচ্ছিই মোচ্ছঠ 

মোিো হগে! 

  

খোপ্পো  চ্ছ ় রবে ়বোবু বেচ্ছেে, িুপ, িুপ! এচ্ছে মেসো, তো ় ধুচ্ছেোি গন্ধ! 

  

 ঠোৎ বোঘো জেচ্ছেি রদচ্ছে হিচ্ছ ় এচ্ছেবোচ্ছি হ ে  চ্ছেে  চ্ছ ় হিাঁরিচ্ছ ় উঠে–েমুোি আি 

তোচ্ছে ধচ্ছি িোখচ্ছত পোচ্ছি েো! 

  

গো ে আশ্চ ে  চ্ছ ় বেচ্ছে, েুেিুেো  ঠোৎ এমে েিচ্ছি হেে? 
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তোি প্রচ্ছশ্নি উিি এে জেচ্ছেি রদে হথচ্ছে। আিরম্বচ্ছত অন্ধেোি িোরত্রচ্ছে েোাঁরপচ্ছ ় গু ়ুম 

গু ুম েচ্ছি দুইবোি বন্দুচ্ছেি আও ়োজ  ে–হিোচ্ছখি ওপচ্ছি েচ্ছেই রেচ্ছব হগে দুচ্ছেো 

রবদুেচ্ছতি িমে! 

  

হ  হেৌতূ েী  োত্রীগুচ্ছেো আমোচ্ছদি রপিু রেচ্ছ ়রিে, তোিো সিচ্ছ ় প্রোণপচ্ছণ হদৌ ় মোিচ্ছে 

হিেপচ্ছথি রদচ্ছে, আমোচ্ছদি িোিজচ্ছেি সচ্ছে দোাঁর ়চ্ছ ় িইে খোরে গো ে ও এেজে সোচ্ছ ব। 

  

আরম হিাঁরিচ্ছ ় বেেুম, ওই হ োচ্ছপি আ ়োচ্ছে িে–হ োচ্ছপি আ ়োচ্ছে িে! 

  

হ োচ্ছপি পোচ্ছ  রগচ্ছ ় গো ে উচ্ছিরজত  চ্ছ ় বেচ্ছে, বোবু, বোবু, ওিো রে আমোচ্ছদি আেমণ 

েিচ্ছত িো ়? 

  

েমুোি বেচ্ছে, েিচ্ছত িো ় রে, আেমণ েচ্ছিচ্ছি। ওই দেোচ্ছখো, জেচ্ছেি রদে হথচ্ছে 

েতগুচ্ছেো সোদো েোপ ় পিো মূরতে িুচ্ছে আসচ্ছি! 

  

আরম রিিেিোি বোি েচ্ছি বেেুম, হদখচ্ছিে রবে ়বোবু, সচ্ছে হেে  ন্ত্র আেচ্ছত 

বচ্ছেরিেমু? 

  

েমুোি  োসচ্ছত- োসচ্ছত বেচ্ছে, িোই রবমে, আমোচ্ছদি তপতৃে প্রোণগুচ্ছেো এ  োত্রো  রেি 

দৃরি  বুর  আি এ ়োচ্ছত পোিচ্ছে েো। 

  

.  

  

সপ্তম পরিচ্ছেদ । িোম রিি ধূরে  েো 

  

এেেো হ োচ্ছ ়ো দমেো  োও ়ো আিমেো হজচ্ছগ হুকেতোি রদচ্ছ ় উঠেসচ্ছে-সচ্ছে েচ্ছেোমচ্ছেো 

গোিপোেোগুচ্ছেো হোঁচ্ছদ উঠে আিও হবর  উচ্চস্বচ্ছি। তোিপচ্ছিই আবোি এে হোঁচ্ছপ বৃরি । 

গ ়গ ় গ ়গ ় বোচ্ছজি ধমে–িেমে  েমে রবদুেৎ িমে! 
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এচ্ছে হমচ্ছঘ েোজেমোখো িোচ্ছতি অন্ধেোি, তোি ওপচ্ছি হসই ঘে বৃরি ধোিোি পিদো। হিোখ 

আি এচ্ছদি হিদ েচ্ছি এরগচ্ছ ় হ চ্ছত পোিে েো।  ত্রুিোও রেশ্চ ় এখে আমোচ্ছদি হদখচ্ছত 

পোচ্ছে েো। 

  

হ  সোচ্ছ বেো  ত্রুচ্ছদি বন্দুচ্ছেি িচ্ছ ় পোেো ়রে হস বেচ্ছে, বোবু, এখে আমোচ্ছদি েতেবে 

েী? 

  

আরম রজজ্ঞোসো েিেমু, তুরম রে রেিস্ত্র? 

  

েো, আমোি েোচ্ছি রিিেিোি আচ্ছি। 

  

তো চ্ছে এই হ োচ্ছপি আ ়োচ্ছে আমোচ্ছদি মচ্ছতো  োাঁেু হগচ্ছ ় বচ্ছস পচ্ছ ়ো।  ত্রুচ্ছদি আমোচ্ছদি 

রিিেিোচ্ছিি েোগোচ্ছেি হিতচ্ছি আসচ্ছত দোও। তোচ্ছদি বুর চ্ছ ় হদও ়ো দিেোি হ , আমিো 

রেতোে অস ো ় েই। 

  

গো ে বেচ্ছে, রেন্তু  ত্রুচ্ছদি েোরুচ্ছেই হতো হদখো  োচ্ছে েো! তোিো–  

  

তোি মুচ্ছখি েথো হ ে  চ্ছত-েো- চ্ছতই আবোি হ োেো হগে দুচ্ছেো বন্দুচ্ছেি  ব্দ! রেন্তু হস 

 চ্ছে েক্ষে ীচ্ছেি বন্দুে, গুরে হ  হেোে রদচ্ছে িুেে আমিো তো হেিও হপেুম েো। 

  

েমুোি বেচ্ছে, বন্দুচ্ছেি  ব্দ খুব েোচ্ছি এচ্ছস পচ্ছ ়চ্ছি! ওিো বন্দুে িুাঁ ়চ্ছি আমোচ্ছদি ি ় 

হদখোবোি জচ্ছেে! 

  

রবে ়বোবু বেচ্ছেে, এই সুচ্ছ োচ্ছগ হদৌচ্ছ ় আমোচ্ছদি গোর ়ি রদচ্ছে  োও ়ো উরিত। 

  

েমুোি বেচ্ছে, রপিচ্ছে স স্ত্র  ত্রু রেচ্ছ ় গোর ়ি রদচ্ছে হদৌচ্ছ ়োচ্ছত হগচ্ছে রবপচ্ছদি সম্ভোবেো 

আচ্ছি। 

  

অন্ধেোি রবদীণে েচ্ছি আেোচ্ছ ি বুচ্ছে েচ্ছে উঠে এেেো সুদীঘে রবদুেৎ এবং তোিই 

আচ্ছেোচ্ছে হদখো হগে, খোরেে তিোচ্ছত এেদে হেোে দ্রুতপচ্ছদ অগ্রসি  চ্ছে। 
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গো ে এস্ত স্বচ্ছি বেচ্ছে, ওিো হেচ্ছেি রদচ্ছে  োচ্ছে–ওিো হেচ্ছেি রদচ্ছে  োচ্ছে! ওিো হিচ্ছবচ্ছি 

আমিো আি এখোচ্ছে হেই! 

  

রবে ়বোবু বেচ্ছেে, েী সবেেো ! ওিো রে হেে আেমণ েিচ্ছত িো ়? 

  

েমুোি বেচ্ছে, রবমে, রবমে! ওচ্ছদি হদখো  োচ্ছে! ওচ্ছদি েোগোচ্ছেি মচ্ছধে হপচ্ছ ়রি! 

  

 আরম বেেুম, হিোচ্ছ ়ো রিিেিোি! 
  

প্রো ় এেসচ্ছে আমোচ্ছদি পোাঁিেো রিিেিোি গজেে েচ্ছি উঠে–এবং পিমু ূচ্ছতেই জোগে 

এেেো রবেে আতেেোদ! 

  

আবোি  োেে বোজ–আবোি েেে রবদুেৎ-র খো! এবং আবোি গজেে েিচ্ছে আমোচ্ছদি 

রিিেিোিগুচ্ছেো। 

  

েমে হিাঁরিচ্ছ ় উঠে, ওিো পোেোচ্ছে–ওিো পোেোচ্ছে। 

  

আরম বেেুম, আবোি হিোচ্ছ ়ো রিিেিোি! 

  

আমোচ্ছদি পোাঁিেো রিিেিোি আি এেবোি রিৎেোি েচ্ছি উঠে। 

  

িোচ্ছত্রি  িীিী অরি োচ্ছপি মতে অস্পি  মূরতেগুচ্ছেো আবোি রমরেচ্ছ ় হগে অন্ধেোি ও 

বৃরি ধোিোি অেুঃপুচ্ছি। 

  

বোঘোি উৎসোর ত গজেচ্ছে েোে পোতো দো ়! িোচ্ছগে েমুোি তোচ্ছে সচ্ছজোচ্ছি রেচ্ছজিই দুই  োাঁেুি 

হিতচ্ছি হিচ্ছপ, বোাঁ  োচ্ছত তোি বেেস হেচ্ছে ধচ্ছিরিে, েইচ্ছে এতক্ষচ্ছণ রেশ্চ ়ই হস 

 ত্রুচ্ছদি মো খোচ্ছে রগচ্ছ ়  োাঁরপচ্ছ ় প ়ত! 

  

েমে আহ্লোচ্ছদ েৃতে েিচ্ছত েিচ্ছত বেচ্ছে, জ ়, আমোচ্ছদি জ ়! বৎসগণ! হিচ্ছবরিচ্ছে 

িোাঁেতোচ্ছে েিচ্ছব হেেো িচ্ছত? হু-হু, ঘুঘু হদচ্ছখি িাঁদ হতো দেোচ্ছখোরে! 
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তখরে েমচ্ছেি এেখোেো  োত ধচ্ছি রবে ়বোবু তোি েৃচ্ছতেোচ্ছ্বোস থোরমচ্ছ ় রদচ্ছেে। 

  

আরম বেেুম, এই  চ্ছে সচ্ছি প ়বোি সুচ্ছ োগ! হিোে সবোই হেচ্ছেি রদচ্ছে! 

  

অন্ধেোি আি বৃরি ধোিো হেবে  ত্রুচ্ছদিই হেচ্ছে িোচ্ছখরে, তোচ্ছদি আশ্র ় হপচ্ছ ় আমিোও 

রেিোপচ্ছদ হেচ্ছেি েোচ্ছি রগচ্ছ ় প ়েমু। 

  

 োত্রীিো হেউ বোইচ্ছি রিে েো। বন্দুে আি রিিেিোচ্ছিি  ব্দ েুপ্ত েচ্ছি রদচ্ছ ়চ্ছি তোচ্ছদি 

সমস্ত হেৌতূ ে। প্রচ্ছতেে েোমিোি দিজো ও খ ়খর ়গুচ্ছেো বন্ধ েচ্ছি রদচ্ছ ় তোিো   ়চ্ছতো 

তখে ইি চ্ছদবতোি েোম জপ েিরিে। 

  

আমোচ্ছদি সচ্ছেি সোচ্ছ ব বেচ্ছে, ইর্ ়ো রে েচ্ছম আচ্ছমরিেো  চ্ছ ় উঠে! স স্ত্র  োেোত 

এচ্ছস হেে আেমণ েচ্ছি, এচ্ছদচ্ছ  এমে েথো হে েচ্ছব শুচ্ছেচ্ছি? 

  

গো ে বেচ্ছে, েোমিো ় রগচ্ছ ় ওসব েথো রেচ্ছ ় মোথো ঘোরমচ্ছ ়! ইরঞ্জে এখরে গোর ়চ্ছে 

রপিচ্ছেি হস্ট চ্ছে রেচ্ছ ়  োচ্ছব! বচ্ছেই হস দ্রুতপচ্ছদ িচ্ছে হগে। 

  

এমে সমচ্ছ ়  ঠোৎ উপরি-উপরি আিও েচ্ছ ়েবোি বন্দুচ্ছেি আও ়োজ হ োেো হগে এবং 

েোঠিোেো  ব্দ শুচ্ছে বু েুম, এেেো গুরে হেচ্ছেি হেোেও েোমিোি গোচ্ছ ় এচ্ছস েোগে। 

  

 োেোতিো রে আমোচ্ছদি উচ্ছে ে ধচ্ছি হিচ্ছেচ্ছি? তোিো রে আবোি আমোচ্ছদি আেমণ 

েিচ্ছত আসচ্ছি? 

  

অেে হক্ষত্র  চ্ছে আমিো এইখোচ্ছেই দোাঁর ়চ্ছ ় আবোি তোচ্ছদি উরিতমচ্ছতো অিথেেোি বেবিো 

েিতুম। েোমিোি হিতচ্ছিই আচ্ছি আমোচ্ছদি অচ্ছেোচ্ছমরেে বন্দুেগুচ্ছেো। তোচ্ছদি প্রচ্ছতেেেো 

রমরেচ্ছে পাঁ ়রত্র েো গুরে বৃরি  েিচ্ছত পোচ্ছি। হসগুচ্ছেো  োচ্ছত থোেচ্ছে আমিো পোাঁিজচ্ছে দুই ত 

 ত্রুচ্ছেও বোধো রদচ্ছত পোরি। 

  

http://www.bengaliebook.com/
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রেন্তু হস-সম ় হপেমু েো। দূি হথচ্ছে হবচ্ছজ উঠে গোচ্ছ েি বোাঁর , গোর ় িো ়চ্ছত আি হদরি 

হেই! েচ্ছিেি আচ্ছেো হিচ্ছে তো ়োতোর ় আমোচ্ছদি েোমিো আরবষ্কোি েিচ্ছত বোধে  েমু। 

হেোেওিেচ্ছম গোর ়চ্ছত উচ্ছঠ প ়বোি সম ় মোত্র হপেুম। 

  

গোর ় িো ়বোি সচ্ছে-সচ্ছেই মোচ্ছঠি হিতি হথচ্ছে হিচ্ছস এে এেেো উচ্চ হেোেো ে। হস 

 চ্ছে মুচ্ছখি গ্লোস পোরেচ্ছ ় হগে হদচ্ছখ  োেোতচ্ছদি  তো োি রিৎেোি!  তিোগোিো অচ্ছেে 

েোঠখ ় পুর ়চ্ছ ়রিে, সমস্তই বেথে  ে। 

  

হেে রপিু হ াঁচ্ছে িচ্ছেচ্ছি–তোি গরত খুব দ্রুত ে ়। আমোচ্ছদি েোমিোি হিতচ্ছিও ঘুেঘুে 

েিচ্ছি অন্ধেোি। 

  

েমুোি বেচ্ছে, রি িোম রি, রিুঃ! তুরমও িচ্ছ ় আচ্ছেো রেরবচ্ছ ় অন্ধেোচ্ছি ইাঁদুচ্ছিি মতে 

েরুেচ্ছ ় আি! 

  

িোম রি হেমে হ ে শ্রোেস্বচ্ছি বেচ্ছে, হমোচ্ছেই ে ় েমুোিবোবু, হমোচ্ছেই ে ়। এেবোি 

আচ্ছেো হেচ্ছে দেোচ্ছখো েো! 

  

েমে আচ্ছেো েোেচ্ছে। 

  

রবপুে রবস্মচ্ছ ় হদখেমু, েোমিোি হমচ্ছ ি ওপচ্ছি শুচ্ছ ় িচ্ছ ়চ্ছি িোম রি, তোি  োত-পো দর ় 

রদচ্ছ ় বোাঁধো! 

  

রবস্ফোরিত িচ্ছক্ষ তোি রদচ্ছে তোরেচ্ছ ় বেেুম, িোম রি, এ েী বেোপোি! 

  

ম্লোে  োরস হ চ্ছস িোম রি বেচ্ছে, হখোেোবোবু, েোমিো হথচ্ছে হতোমিো হবরিচ্ছ ়  োও ়োি। পি 

আরম জোেেো ় মুখ বোর ়চ্ছ ় দোাঁর ়চ্ছ ়রিেমু। ওরদচ্ছেি জোেেো রদচ্ছ ় জে রতচ্ছেে হেোে 

েখে হ  রেুঃ চ্ছব্দ েোমিো ় হিতচ্ছি েুচ্ছেরিে, আরম এেেুও হেি পোইরে। আমোি 

অজোচ্ছেই তোিো আমোচ্ছে আেমণ েিচ্ছে, আরম হেোেওিেম বোধো হদও ়োি িোাঁে প েে 

হপেুম েো? 
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হে তোিো? রিচ্ছেমেোে। 

  

েো, পরশ্চচ্ছমি হেোে, র ন্দুিোরে। 

  

তোিপি? 

  

এেেো হেোে হিোিো রেচ্ছ ় আমোি পোচ্ছ  দোাঁর ়চ্ছ ় বেচ্ছে, িোাঁিোচ্ছেই মিরব! আি দুচ্ছেো হেোে 

আমোচ্ছদি হমোেঘোে, সুেচ্ছেসগুচ্ছেো রেচ্ছ ় ঘোাঁেোঘোাঁরে েিচ্ছত েোগে। 

  

রিচ্ছি িোরিরদচ্ছে তোরেচ্ছ ় হদখেুম, আমোচ্ছদি অরধেোং  হমোেই হমচ্ছ ম ় ির ়চ্ছ ় পচ্ছ ় 

িচ্ছ ়চ্ছি। প্রচ্ছতেে সুেচ্ছেচ্ছসি তোেো হখোেো। 

  

িোম রি বেচ্ছে, ি ় হেই হতোমোচ্ছদি, তোিো রেিু রেচ্ছ ়  ো ়রে। তোচ্ছদি িোব হদচ্ছখ মচ্ছে 

 ে, তোিো হ ে হেোে রবচ্ছ ে রজরেচ্ছসিই সন্ধোে েিচ্ছি! 

  

েমুোি বেচ্ছে, তচ্ছব রে তোিো সোধোিণ হিোি ে ়? তোিো রে হসই ধুেধুরেখোেোি হেোচ্ছিই 

েোমিোি হিতচ্ছি েুচ্ছেরিে? 

  

রবে ়বোবু বেচ্ছেে, ধুেধুরেখোেো হতো রিচ্ছেমেোেচ্ছদি সম্পরি। আি িোম রি বেচ্ছি  োিো 

এচ্ছসরিে, তোিো  চ্ছে র ন্দিুোরে। 

  

আরম িোম রিি  োত-পোচ্ছ ়ি বোাঁধে খুচ্ছে রদচ্ছত রদচ্ছত বেেুম, রবে ়বোবু, এই রিচ্ছে 

 োেোচ্ছতিো ব ় স জ হেোে ে ়। তোিো হব  জোচ্ছে, িোিচ্ছত এচ্ছস েোজ  োরসে েিচ্ছত 

হগচ্ছে এচ্ছদর  হেোচ্ছেি সো ো ে েো রেচ্ছে িেচ্ছব েো। েোিণ, হেোেও িদ্মচ্ছব ই রিচ্ছেচ্ছদি 

মচ্ছেোেী ় িোাঁি েোেচ্ছত পোিচ্ছব েো, িোিতী ় জেতোি মচ্ছধে তোচ্ছদি হদখচ্ছেই সেচ্ছে রিচ্ছে 

হিেচ্ছব। েোচ্ছজই তোিো এচ্ছদর  গু্োচ্ছদিও সো ো ে রেচ্ছ ়চ্ছি। তোচ্ছদি দচ্ছেি হেোে রেশ্চ ় 

হেচ্ছেি মচ্ছধে রিে, আমিো েোমিো িো ়বোি পচ্ছিই সুচ্ছ োগ হপচ্ছ ় এচ্ছসরিে িোম রিি সচ্ছে 

আেোপ েিচ্ছত। 
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রবে ়বোবু বেচ্ছেে, তো চ্ছে হবো ো  োচ্ছে, এবোি হথচ্ছে আমোচ্ছদি হদর -রবচ্ছদর  দুিেম 

 ত্রুি সচ্ছেই  ু চ্ছত  চ্ছব? বেোপোিেো েচ্ছমই সরেে  চ্ছ ় উঠচ্ছি হ ! 

  

েমুোি বেচ্ছে, উঠুে–আমিো হথো ়োই হে ়োি েরি। রেন্তু িোম রি, হতোমোি গচ্ছল্পি হ েেো 

এখেও হতো হ োেো   ়রে। 

  

িোম রি উচ্ছঠ বচ্ছস গোচ্ছ ়ি ধুচ্ছেো  ো ়চ্ছত  ো ়চ্ছত বেচ্ছে, গল্পেো আিও রেিু ব ়  চ্ছত 

পোিত, রেন্তু হ ে  ও ়োি আচ্ছগই  ঠোৎ হ ে  চ্ছ ় হগে হতোমোচ্ছদি জচ্ছেেই। 

  

আরম বেেুম, আমোচ্ছদি জচ্ছেেই? 

  

 েোাঁ হগো হখোেোবোবু,  েোাঁ। েোমিোি আচ্ছেো রেরবচ্ছ ় েচ্ছিেি আচ্ছেো ় তোিো এেমচ্ছে হখোাঁজোখুাঁরজ 

েিচ্ছি, এমে সমচ্ছ ় বোইচ্ছি হথচ্ছে এে হতোমোচ্ছদি সো ়ো। গোচ্ছ েি বোাঁর ও হ োেো হগে–

সচ্ছে সচ্ছে েোমিোি হিতি হথচ্ছে তোিোও তো ়োতোর ় সচ্ছি প ়ে। আি আমোি েথোও 

িুচ্ছিোে। 

  

রবে ়বোবু বেচ্ছেে, ধুেধুরেখোেো তোিো খুাঁচ্ছজ পো ়রে হতো? 

  

আরম  োসচ্ছত- োসচ্ছত েীিু গেো ় বেেুম, ধুেধুরেখোেো আচ্ছি েেেোতো ়। 

  

রবে ়বোবু সরবস্মচ্ছ ় বেচ্ছেে, হস েী? 

  

ধুেধুরেখোেো এচ্ছেবোচ্ছিই বোচ্ছজ। আসে দিেোি তোি হিতচ্ছিি হেখোেুে।ু আরম আি 

েমুোি হসেুে ুমুখি েচ্ছি হিচ্ছখরি। 

  

েমে খুর   চ্ছ ় বচ্ছে উঠে, বো বো রে বো বো। ধুেধুরেি হেখো প ়চ্ছত  চ্ছে িুে রিউচ্ছে 

এখে রবমেদো আি েুমোিদোি মচ্ছেি হিতচ্ছি েুেচ্ছত  চ্ছব! 

  

আিও খোরেেক্ষণ পচ্ছি হেে এচ্ছস হস্ট চ্ছে েুচ্ছে রবেম িোচেে সৃরি  েিচ্ছে। িোরিরদচ্ছে 

ম ো  ইিই, হেোেজচ্ছেি িুচ্ছেোিুরে! 
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িোম রিচ্ছে রেচ্ছ ় আমিোও গোর ় হথচ্ছে হেচ্ছম প ়েুম। গো ে আি পুরেচ্ছ ি সচ্ছে হেচ্ছেি 

প্রচ্ছতেে েোমিো তন্নতন্ন েচ্ছি খুাঁচ্ছজ হদখেুম, রেন্তু িোম রি হসই রতেজে হেোেচ্ছে হেোথোও 

আরবষ্কোি েিচ্ছত পোিচ্ছে েো। রেশ্চ ়ই তোিো মোচ্ছঠি মচ্ছধে হেচ্ছম রগচ্ছ ়চ্ছি। 

  

সেোেচ্ছবেো ় এেদে পুরেচ্ছ ি হেোে ঘেেোিচ্ছে হগে খোেোতেো  েিবোি জচ্ছেে। রেন্তু 

মোঠ, জেে ও আ পোচ্ছ ি গ্রোম খুাঁচ্ছজ অপিোধীচ্ছদি েোরুচ্ছেই হপচ্ছে েো। আমোি রবশ্বোস, 

তোিো হেোেও পো োচ্ছ ় উচ্ছঠ আ্মচচ্ছগোপে েচ্ছি আচ্ছি। 

  

 থোসমচ্ছ ় েোইে হমিোমত  ে। হেে আবোি িো ়ে। রদে-িোত  ক্ষপরতি িেপুিীি 

সমুজ্জ্বে স্বে হদখচ্ছত-চ্ছদখচ্ছত আমিো েচ্ছমই এরগচ্ছ ় িেেুম, িোিচ্ছতি উিিসীমোচ্ছেি 

রদচ্ছে। 

  

িোিচ্ছতি উিি সীমোে আমোি মচ্ছে রিিরদেই জোরগচ্ছ ় হতোচ্ছে রবরিত্র উচ্ছিজেো। 

আিগোরেিোে  খে রিে র ন্দুিোচ্ছেিই এে অং , তখে হসই িোমো ়ণ-ম োিোিচ্ছতি  ুগ 

হথচ্ছে হসখোচ্ছে  চ্ছ ়চ্ছি েত েো অদ্ভুত েোেচ্ছেি অরিে ়!  ে, তোতোি,  ূণ, হমোগে, রিে, 

পোিরস ও রগ্রে প্রিৃরত জোরতি-পি-জোরত এই পথ রদচ্ছ ়ই মূরতেমোে ধ্বংচ্ছসি মতে িুচ্ছে 

এচ্ছসচ্ছি হসোেোি িোিত েেুে েিবোি জচ্ছেে। হদ িক্ষোি জচ্ছেে  ুচ্ছগ- ুচ্ছগ িোিচ্ছতি েত 

েক্ষ-েক্ষ বীি হেচ্ছেচ্ছি হসখোচ্ছে বুচ্ছেি িক্তধোিো! ওখোেেোি আেো চ্ছিোাঁ ়ো পো োচ্ছ ়ি 

র খচ্ছি র খচ্ছি আজ বোতোচ্ছস-বোতোচ্ছস হ  অশ্রোে গোে হজচ্ছগ ওচ্ছঠ, হস  চ্ছে এই প্রোিীে 

িোিচ্ছতিই অতীত হগৌিবগোথো। ঐরত োরসে িোিচ্ছতি সবেপ্রথম সম্রোে ও হশ্রষ্ঠ ম োবীি 

িন্দ্রগুপ্ত ওই পথ রদচ্ছ ়ই িোিচ্ছতি  ত্রু রগ্রেচ্ছদি তোর ়চ্ছ ় রদচ্ছ ়রিচ্ছেে আ েোবচ্ছতেি বোইচ্ছি। 

হ  পোবেতেজোরত প্রিণ্ড িচ্ছণোেোদ পৃরথবীজ ়ী আচ্ছেেজো্োিচ্ছেও বেরতবেস্ত েচ্ছি 

তুচ্ছেরিে, তোচ্ছদি সুচ্ছ োগে বং ধিিো আজও হসখোচ্ছে বতেমোে আচ্ছি। এই রবং   তোব্দীি 

উচ্ছ ়োজো োজ আি েচ্ছেি েোমোেও তোচ্ছদি  ুচ্ছদ্ধোেোদ  োে বো তোচ্ছদি অরস্তত্ব হেোপ েিচ্ছত 

পোচ্ছিরে। দুধেেে রেরে -রসং  আজও হসখোচ্ছে ঘুচ্ছমোবোি অবসি পো ় েো। আজচ্ছেি িোিচ্ছত 
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 োিো সরতেেোচ্ছিি অেো চ্ছিচোি খুাঁচ্ছজ হব ়ো ়, িোিচ্ছতি উিি সীমোে পূণে েিচ্ছত পোচ্ছি 

তোচ্ছদি মচ্ছেি প্রোথেেো। 

  

রবে ়বোবুি মুচ্ছখ শুেেুম, আিগোরেিোচ্ছেি মচ্ছধে েোরিিোে  চ্ছে এে ি সেম ়, অদ্ভুত 

হদ । ওখোেেোি হেোেজে, আিোি-বেব োি সমস্তই েতুেিেম। আমোচ্ছদি  ক্ষপরতি 

ঐশ্ব ে আচ্ছি ওই েোরিিোচ্ছেই। ওইখোচ্ছেই উঠচ্ছব পচ্ছিি দৃচ্ছ েি  বরেেো। 

  

.  

  

অি ম পরিচ্ছেদ। েোরিিোচ্ছেি েথো 

  

মোেোেোন্দ রগরিসকেতচ্ছেি হিতি রদচ্ছ ় আচ্ছগ প ়েুম হসো ়োে, তোিপি র ি মুেুচ্ছে; তোিপি 

উঠেুম হেো ়োরি রগরিসকেতচ্ছেি (দ   োজোি িুচ্ছেি হিচ্ছ ়ও উাঁিু) ওপচ্ছি এবং তোিপচ্ছি 

হপৌাঁচ্ছিেুম রিত্রে িোচ্ছজে। 

  

এসব জো ়গোি হবর  বণেেো হদও ়োি দিেোি হেই, েোিণ আমোচ্ছদি গেবেিোে  চ্ছে 

েোরিিোে। তচ্ছব অল্প দু-িোি েথো বেচ্ছে মন্দ  চ্ছব েো। 

  

এখোেেোি প্রোেৃরতে হসৌন্দ ে হ  অপূবে, হস েথো বেো বোহুেে। আমোচ্ছদি মতে সমতে 

হদচ্ছ ি বোরসন্দোচ্ছদি হিোখ আি মে এই অসচ্ছমোচ্ছচ্চ পবেত সোম্রোচ্ছজে এচ্ছস এচ্ছেবোচ্ছি 

অরিিতূ  চ্ছ ় হগে। েোেো আেোচ্ছিি ত েমোেোি এমে রবরিত্র উৎসব আরম আি েখেও 

হদরখরে। এই রিত্রে হ  েীিেম বন্ধুি হদ , এেেো েথো বেচ্ছেই সেচ্ছে হসেো বু চ্ছত 

পোিচ্ছবে। এ অচচ্ছে হমোেঘোে িোেোেরিত েিবোি জচ্ছেে হেউ মোেগোর ় বেব োি েচ্ছি 

েো, েোিণ তো অসম্ভব। রিত্রেীচ্ছদি অরিধোচ্ছে েোরে গোর ়ি িোেো হবো ো ় এমে হেোেও 

 ব্দই হেই। তচ্ছব রিত্রচ্ছেি  োসেেতেোি (Mehtar) হদৌেচ্ছত আজেোে ওখোচ্ছে খোেে ় 

হমোেচ্ছিি আরবিেোব  চ্ছ ়চ্ছি বচ্ছে। 

  

এ  চ্ছে হেবে পচ্ছেচ্ছিো, হেোচ্ছেো, সচ্ছতচ্ছিো  োজোি িুে উাঁিু আেো চ্ছিোাঁ ়ো পো োচ্ছ ়ি হদ – 

খোরে ি ়োই আি উতিোই, খোদ আি উপতেেো, ত ের খচ্ছিি পি ত ের খচ্ছিি রেস্পন্দ 
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তিে! দূচ্ছি-দূচ্ছি হদখো  ো ় আিও উাঁিু ত েমোেোি ওপচ্ছি রিিতুেোচ্ছিি শুভ্র সমোচ্ছিো । 

আমোচ্ছদি এেমোত্র স ো ় এচ্ছদর  পরে হঘো ়ো–অরত ি ়োব , উাঁিু-েীিু সংেীণে পচ্ছথও এসব 

হঘো ়োি পো এেবোিও রপিেো ় েো রেন্তু এেবোি রপিচ্ছেোচ্ছে আি িক্ষো হেই, েোিণ 

পিমু ূচ্ছতে হতোমোচ্ছে হেচ্ছম হ চ্ছত  চ্ছব  োজোি- োজোি িুে েীচ্ছি হেোথো ় হেোে অতচ্ছে। 

ই চ্ছেোে হথচ্ছে এচ্ছেবোচ্ছি পিচ্ছেোচ্ছে। 

  

এেরদে দুপুিচ্ছবেো ় রেরশ্চেিোচ্ছব এরগচ্ছ ় িচ্ছেরি, রেচ্ছমেঘ আেো  পরিপূণে হিৌচ্ছে  েমে 

েিচ্ছি, আিরম্বচ্ছত দূচ্ছি জোগচ্ছে ঘেচ্ছঘোি হমঘগজেে! 

  

আমোি রবরস্মত মুচ্ছখি পোচ্ছে তোরেচ্ছ ় গোই   োসচ্ছত- োসচ্ছত বেচ্ছে, বোবুরজ, ও হমচ্ছঘি 

 োে ে ়। 

  

তচ্ছব? 

  

পো ো ় হিচ্ছে প ়চ্ছি। 

  

এচ্ছদচ্ছ  প্রো ়ই পো ো ় হিচ্ছে পচ্ছ ় েোরে? 

  

 প্রো ়ই। হেোেজে  োচ্ছম োই মোিো পচ্ছ ়। সমচ্ছ ়-সমচ্ছ ় গ্রোমচ্ছে গ্রোম ধ্বংস  চ্ছ ়  ো ়। 

  

এই র ংস্র পো োচ্ছ ়ি হদচ্ছ  মোেুেচ্ছদিও প্রেরৃত িীরতমচ্ছতো বেে। আমিো হ  হসো ়োে ও র ি 

হদ  রপিচ্ছে হিচ্ছে এচ্ছসরি, হসখোেেোি মুসেমোেচ্ছদি ধচ্ছমেোেোদ ি ়ংেি। রবধমেীচ্ছদি 

 তেো েিো বেচ্ছত তোিো হবোচ্ছ , স্বচ্ছগে  োও ়োি িোস্তো সোি েিো। 

  

হসো ়োে আি র ি হদচ্ছ ি মচ্ছধে মোিোমোরি  োেো োরে হেচ্ছগই আচ্ছি। ে ়চ্ছত মোিচ্ছত ও 

মিচ্ছত তোিো িোচ্ছেোবোচ্ছস িক্ত ও মৃতেু হ ে তোচ্ছদি রপ্র ় বন্ধু! 

  

এেরদে হ চ্ছত-চ্ছ চ্ছত হদরখ এে জো ়গো ় দুই দে েিচ্ছি মোিোমোরি। বন্দুে গজেে েিচ্ছি, 

বেবে েোরঠ ঘুিচ্ছি আি  েমে েেচ্ছি তিবোরি! দ্তুতিমচ্ছতো  ুদ্ধ। মোরেচ্ছত পচ্ছ ় েচ্ছ ়েেো 
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আ ত হদ  িেিে েিচ্ছি এবং েচ্ছ ়েেো হদ  এচ্ছেবোচ্ছি রেস্পন্দ–অথেোৎ এ জীবচ্ছে তোিো 

আি ে ়চ্ছব েো। 

  

রেন্তু তোচ্ছদি হেউ তখে রবধমেী বধ েচ্ছি স্বচ্ছগেি িোস্তো পরিষ্কোি েিবোি জচ্ছেে আগ্র । 

হদখোচ্ছে েো, বিং আমোচ্ছদি হদচ্ছখ অস্ত্র স্ত্র েোরমচ্ছ ় দোাঁর ়চ্ছ ় িইে।  

  

আমোচ্ছদি গোই  িচ্ছ ়িচ্ছ ় তোচ্ছদি েোচ্ছি এরগচ্ছ ় হগে। তোিপি িুচ্ছে এচ্ছস বেচ্ছে, বোবুরজ, 

এখোে হথচ্ছে িচ্ছে আসুে। পোচ্ছি আমিো জখম  ই, তোই ওিো ে ়োই েিচ্ছত পোিচ্ছি েো। 

  

মচ্ছে-মচ্ছে ওচ্ছদি সুবুরদ্ধচ্ছে ধেেবোদ রদচ্ছ ় আমিো তো ়োতোর ় এরগচ্ছ ় িেেুম। তোিপি 

িোস্তোি হমো ় রিচ্ছি এেেো পো োচ্ছ ়ি আ ়োচ্ছে রগচ্ছ ়  ইিই শুচ্ছেই বু েুম, ওচ্ছদি  ুদ্ধ 

আবোি আিম্ভ  চ্ছ ়চ্ছি। 

  

েমুোি বেচ্ছে, এিো ে ়োই েিচ্ছি হেে? 

  

গোই  বেচ্ছে, এে প ়সোি হপাঁ ়োচ্ছজি জচ্ছেে! 

  

রিত্রচ্ছেি পচ্ছিই  চ্ছে েোরিিোে। এচ্ছদ রে এখে আিগোরেিোচ্ছেি আরমচ্ছিি  োসেোধীে 

 চ্ছ ় মুসেমোে প্রধোে  চ্ছ ় পচ্ছ ়চ্ছি বচ্ছে, রেন্তু এখোেেোি মুসেমোেিো খুব হবর  হগোাঁ ়োও 

ে ়, তোচ্ছদি আিোি-বেব োিও এচ্ছেবোচ্ছি অেেিেম। রেন্তু এখেও এচ্ছদচ্ছ  পুচ্ছিোচ্ছেো 

েোরিচ্ছদি এমে এে সম্প্রদো ় বোস েচ্ছি,  োিো তপতৃে িীরতেীরত ও হপৌিরেেতো বজেে 

েচ্ছিরে। েোেোে হদবতোি েোচ্ছঠি মূরতে গচ্ছ ় তোিো পূজো েচ্ছি এবং তোচ্ছদি প্রধোে-প্রধোে 

হদবতোি েোম  চ্ছে : ইস্র, মরণ, রগে, বোরগি , আিম, সোেরু, সোতোিোম বো সুদোিোম। ওাঁিো 

 চ্ছেে পুরুে-চ্ছদবতো। হদবীচ্ছদি েোম রদচ্ছ ়চ্ছি ওিো সঞ্জীিক্তী, রদচ্ছজোে, রেমেেী ও সুমোই 

প্রিৃরত। অেুমোচ্ছে হব  হবো ো  ো ়, এচ্ছদি হদব-চ্ছদবী  চ্ছেে প্রোিীে র ন্দু হদব-চ্ছদবীিই 

রূপোেি। 

  

েোরিিোে বেচ্ছত বু ো ় েোরিি অথেোৎ অরবশ্বোসীচ্ছদি হদ । বেো বোহুেে, এ েোমরে 

মুসেমোেচ্ছদি হদও ়ো। র ন্দচু্ছদি পচ্ছি এেসমচ্ছ ় এখোচ্ছে রিে রিেোচ্ছদি প্রিুত্ব। তোি রেিু 
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রেিু রিহ্ন আজও পোও ়ো  ো ়। আমোচ্ছদি হিোচ্ছখি সোমচ্ছে েোিচ্ছি হ  গুপ্তধচ্ছেি স্বে, তোিও 

মোরেে রিচ্ছেে এে রিেো িোজপুত্র। হসই গুপ্তধে আচ্ছি এে হবৌদ্ধ মচ্ছঠি ধ্বংসোবচ্ছ চ্ছেি 

মচ্ছধে। সুতিোং এ-অচচ্ছে আচ্ছগ হবৌদ্ধচ্ছদিও প্রোধোেে রিে। তোিপি মুসেমোেিো বোচ্ছিবোচ্ছি 

আেমণ েচ্ছিরিে েোরিিোেচ্ছে। হিরেস খোাঁ ও ততমুি েং প্রিৃরত রদরিজ ়ীিোও েোরে 

এরদচ্ছে দৃরি  রদচ্ছ ়রিচ্ছেে, রেন্তু তোচ্ছদি েোরুি প্রোধোেেই দীঘেিো ়ী   ়রে। রেচ্ছজি 

িোরিরদচ্ছে মুসেমোে প্ররতচ্ছব ী রেচ্ছ ়ও গত  তোব্দী প েে েোরিিোে আপে স্বোতন্ত্র িক্ষো 

েিচ্ছত হপচ্ছিরিে। 

  

েোরিিিো হদখচ্ছত সুন্দি। তোচ্ছদি গোচ্ছ ়ি িং প্রো ় হগৌি, হদ  েম্বো, মুখ িও ়ো, হিোখ 

রগ্রেচ্ছদি মচ্ছতো।  ীতপ্রধোে হদচ্ছ ি বোরসন্দো বচ্ছে তোিো স্নোে েিচ্ছত এচ্ছেবোচ্ছিই েোিোজ। 

পরিষ্কোি পরিেন্ন  চ্ছে তোচ্ছদি হি োিো হ  আিও িমৎেোি  ত, এ রবেচ্ছ ় সচ্ছন্দ  হেই! 

  

রে মুসেমোে ও রে হপৌিরেে েোরিি প্রচ্ছতেচ্ছেই পরিবোচ্ছিি হেউ মোিো প ়চ্ছে, গোাঁচ্ছ ়ি 

প্রোচ্ছে রেরদেি  এে েোে ু পো োচ্ছ ়ি গোচ্ছ ় উচ্ছঠ িোি পো ়োও ়োেো ব ় রসন্দুচ্ছেি হিতচ্ছি 

মৃতচ্ছদ  হিচ্ছখ আচ্ছস। তোিো  বচ্ছদ  হগোি হদ ় েো। এে-এেরে পোরিবোরিে রসন্দুচ্ছেি 

হিতচ্ছি পচ্ছি পচ্ছি দুচ্ছেো, রতেচ্ছে বো িোিচ্ছে মৃতচ্ছদ ও িোখো   ়। 

  

েোরিিিো স্ত্রী-পরুুে রেরবেচ্ছ চ্ছে অতেে েোচ্ছিি িক্ত। সোমোরজে বো ধমেসংেোে হ -চ্ছেোেও 

অেুষ্ঠোচ্ছে তোিো েোচ্ছিি আসি বসো ় এবং হমচ্ছ ় ও পুরুেিো এেসচ্ছে দে হবাঁচ্ছধ সোিো িোত 

ধচ্ছি েোচ্ছিি আচ্ছমোচ্ছদ হমচ্ছত থোচ্ছে। সচ্ছে-সচ্ছে িচ্ছে গোে ও দোমোমো। অচ্ছেচ্ছে দুই আেুে 

মুচ্ছখ পুচ্ছি তীে স্বচ্ছি র স হদ ়। পরিচ্ছদি ওপচ্ছি এচ্ছদি অগোধ রবশ্বোস। েোিচ্ছত েোিচ্ছত 

হেউ-চ্ছেউ পরি হদচ্ছখ দ ো পো ়। তখে তোিো েোরে িোববোণী ও িরবেেবোণী বেচ্ছত পোচ্ছি! 

সবোই তোচ্ছদি েোচ্ছি রগচ্ছ ় আগ্র  িচ্ছি এইিেম সব প্রশ্ন েচ্ছি–এবোচ্ছি েীিেম িসে 

 চ্ছব?–এ বিচ্ছি গোাঁচ্ছ ় ম ়ে  চ্ছব রেেো? –আমোি হখোেো  চ্ছব েো খুরে  চ্ছব? 

  

হপৌিরেে েোরিিিো মুসেমোেচ্ছদি রবেম  ত্রু। এি েোিণ হবো োও েরঠে ে ়। 

মুসেমোেিো–অথেোৎ আিগোে প্রিৃরত জোচ্ছতি হেোচ্ছেিো রিিরদেই তোচ্ছদি ওপচ্ছি অমোেুরেে 
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অতেোিোি েচ্ছি এচ্ছসচ্ছি, েোরিিিোও তোই সুচ্ছ োগ হপচ্ছেই িচ্ছে-বচ্ছে-চ্ছেৌ চ্ছে 

মুসেমোেচ্ছদি  তেো েচ্ছি। হেউ েরুেচ্ছ ় রগচ্ছ ় ঘুমে মুসেমোেচ্ছে বধ েিচ্ছত পোিচ্ছে 

েোরিি-সমোচ্ছজ বীি বচ্ছে গণে   ়। তোচ্ছদি মোথোি পোগর ়চ্ছত হগোাঁজো পোেচ্ছেি সংখেো 

হদচ্ছখই বচ্ছে হদও ়ো  ো ়, হে ে ়জে মুসেমোেচ্ছে  তেো েচ্ছিচ্ছি। আমিো  খে 

েোরিিোচ্ছে রগচ্ছ ়রিেমু তখেই এ-চ্ছশ্ররণি মুসেমোে। রবচ্ছ্েী েোরিিিো দচ্ছে  চ্ছথি   োেেো 

 চ্ছ ় পচ্ছ ়রিে। আজ তোচ্ছদি সংখেো হবোধ  ় েগণে, েোিণ ওচ্ছদচ্ছ  মসুেমোে ধচ্ছমেি প্রিুত্ব 

হবচ্ছ ় উচ্ছঠচ্ছি অতেে তো ়োতোর ়। 

  

েোরিিচ্ছদি প্রচ্ছতেে গ্রোচ্ছমই িোেী ় মৃত বেরক্তচ্ছদি অশ্বোচ্ছিো ী েোচ্ছঠি প্ররতমূরতে হদখো  ো ়। 

হপৌিরেে হ োে, মুসেমোে হ োে, পূবেপুরুেচ্ছদি প্ররতমূরতে িোপে েিো প্রচ্ছতেে েোরিিই 

েতেবে বচ্ছে মচ্ছে েচ্ছি।  োি হ মে সেরত, হস তত ব ় মূরতে গ ়ো ়। রেন্তু এসব  চ্ছে 

েোচ্ছমই প্ররতমূরতে, েোিণ হদখচ্ছত সব মূরতেই অরবেে এেিেম! 

  

েোরিিিো মোি খো ় েো, মোচ্ছি তোচ্ছদি িীেণ ঘৃণো। বেোং বো রেেরেরে হখচ্ছত বেচ্ছে 

আমোচ্ছদি অবিো হ িেম   ়, মোি হখচ্ছত বেচ্ছে তোিোও এইিেম িোব প্রেো  েচ্ছি। 

েোরিিিো মুিরগি মোংসও অপরবত্র মচ্ছে েচ্ছি েোিণ, তো মুসেমোেচ্ছদি খোদে এবং েোরিি 

েোিীচ্ছদি পচ্ছক্ষ পুরুে জন্তুি মোংস রেরেদ্ধ! 

  

েোরিিিো পরি মোচ্ছে এবং েোরিিোেচ্ছে সতে-সতেই পরিিোে বেচ্ছে অতুেরক্ত   ় েো। 

আমোচ্ছদি দৃরি সীমো জুচ্ছ ় দূচ্ছি রবিোজ েিচ্ছি ২৫,৪২৬ িুে উাঁিু হেরিি-রমি পবেত, রবিোে 

হদ  তোি রিিিো ়ী বিচ্ছি েোেো এবং তোি র খি উচ্ছঠচ্ছি হমঘিোজে হিদ েচ্ছি। েীচ্ছিও 

সবেত্রই অিেিোচ্ছব দোাঁর ়চ্ছ ় আচ্ছি পো ো ় প্র িীি দে। এখে  ীতেোে ে ়, েইচ্ছে এসব 

পো ো ়ও পিত তুেোি হপো োে এবং তোচ্ছদি উপতেেো ও অরেগরে রদচ্ছ ় প্রবোর ত  ত 

তুেোচ্ছিি েদেদী।  ীতেোচ্ছে এখোেেোি অচ্ছেে গ্রোম বোর চ্ছিি সচ্ছে হেোেও সম্পেে িোখচ্ছত 

পোচ্ছি েো তোচ্ছদি মোথোি ওপি রদচ্ছ ় বইচ্ছত থোচ্ছে বিচ্ছিি   ়, তোচ্ছদি িতুরদেচ্ছে পুঞ্জীিূত 

 চ্ছ ় ওচ্ছঠ বিচ্ছিি স্তূপ! 
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রেন্তু গ্রীষ্মেোচ্ছে সমস্ত েোরিিোে হিচ্ছ ়  ো ় িুচ্ছে-িচ্ছে। হেোথোও হবদোেো ও আেুচ্ছিি 

হ োপ, হেোথোও মচ্ছেোিম সবুচ্ছজ িোও ়ো বেিূরম–তোচ্ছদি ওপচ্ছি  চ্ছি প ়চ্ছি রে চ্ছিি 

হেৌতুে  োরস এবং েীচ্ছি রদচ্ছ ় হেচ্ছি  োচ্ছে গীরতম ়ী েদী। পো োচ্ছ ়ি তেোি রদচ্ছে হেচ্ছে 

থোচ্ছে জেপোই ও ওেগোচ্ছিি  েোমেতো এবং পোথচ্ছিি ধোচ্ছি-ধোচ্ছি িচ্ছে আচ্ছি আখচ্ছিোে, 

উাঁত, খুবোেী, েোক্ষো ও আচ্ছপে গোি। আিও ওপচ্ছি উঠচ্ছে হদখো  ো ় হদবদোরু গোচ্ছিি 

বো োি। িুেও হিোচ্ছে হ  েতিেম তোি িদে হদও ়ো অসম্ভব। 

  

এই  ে রগচ্ছ ় েোরিিোচ্ছেি হমোেোমুরে বণেেো। 

  

.  

  

েবম পরিচ্ছেদ। পো োচ্ছ ় হমচ্ছ ় 

  

রিত্রে হথচ্ছে উিি-পূবে রদচ্ছে অগ্রসি  চ্ছ ় আমিো এেরে গ্রোচ্ছম এচ্ছস আড্ডো হগচ্ছ ়রি। 

এখোচ্ছে রদে দুই-রতে থোেব রিি েচ্ছিরি–হেবে রবশ্রোচ্ছমি জচ্ছেে ে ়, দিেোরি খবিোখবি 

হেও ়োি জচ্ছেেও। 

  

এ-গ্রোচ্ছমি বোর ়গুচ্ছেোি অবিোে ব ় অদু্ভত। দুি হথচ্ছে বোর ়গুচ্ছেোচ্ছে হদখো ় গেোেোরিি 

মচ্ছতো। পো োচ্ছ ়ি েোেু গোচ্ছ ় বোর ়গুচ্ছেো থোচ্ছে-থোচ্ছে ওপি হথচ্ছে েীচ্ছি হেচ্ছম এচ্ছসচ্ছি। 

  

এখোচ্ছে বোর ় ততরিি রে ়মও আেোদো। তোি প্রধোে উপোদোে  চ্ছে েোঠ, পোথি আি েোদো। 

েোচ্ছঠি হিচ্ছমি মচ্ছধে বসোচ্ছেো   ় ব ়-ব ় পোথচ্ছিি-পি-পোথি এবং েোদো রদচ্ছ ় সোিো 

  ় সুিরেি েোজ। িোদ মোরেি। িোওেরপরণ্ড ও হপচ্ছ ো ়োচ্ছিও আরম পোেো বোর ়ি মোরেি 

িোদ হদচ্ছখরি। এি েোিণ জোরে েো। 

  

হ  আমোচ্ছদি আশ্র ় রদচ্ছ ়চ্ছি হস  চ্ছে এেরে আধোব ়রস স্ত্রীচ্ছেোে, েোম গুমরে। রবধবো। 

এ-গ্রোচ্ছম তোি পসোি প্ররতপরি ব ় েম ে ় হদখেুম। 

  

http://www.bengaliebook.com/
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িোম রি মুসেমোচ্ছেি বোর ়চ্ছত অরতরথ  চ্ছত িোরজ ে ়–জোত হখো ়োবোি িচ্ছ ়। হস-ই খুাঁচ্ছজ-

খুাঁচ্ছজ গুমরেচ্ছে আরবষ্কোি েচ্ছিচ্ছি। গুমরে পুচ্ছিোচ্ছেো েোরিি ধমে অথেোৎ হপৌিরেেতো–তেোগ 

েচ্ছিরে। 

  

গুমরে হেোে িোচ্ছেো, অরতরথ সৎেোি েিচ্ছত খুব িোচ্ছেোবোচ্ছস। আমোচ্ছদি প্রধোে খোদে 

 চ্ছ ়চ্ছি রঘ-জবজচ্ছব িোপোরে আি খোরসি মোংস। তোি ওপচ্ছি রপঠো ও অেেোেে খোবোচ্ছিিও 

অিোব হেই। 

  

েমে জোেচ্ছত িোইচ্ছে, এখোচ্ছে মুিরগ পোও ়ো  ো ় রে েো? 

  

গুমরে ঘৃণো ় েোে তুচ্ছে থুতু হিচ্ছে বেচ্ছে, রি-রি, মুিরগ খো ় মুসেমোেিো, আমোি 

বোর ়চ্ছত মুিরগ হেোচ্ছে েো। 

  

হস পুচ্ছস্তো িোেো ়  ো বেচ্ছে, রবে ়বোবু তো বোংেো ় তিজমো েচ্ছি আমোচ্ছদি হ োেোচ্ছে। 

এচ্ছদচ্ছ  রতরেই আমোচ্ছদি হদোিোেীি েোজ েিচ্ছিে। 

  

িোম রি পিম শ্রদ্ধোিচ্ছি বেচ্ছে, গুমরে ব ় পরবত্র হমচ্ছ ়, হস হতোমোচ্ছদি মচ্ছতো হম্লে ে ়। 

  

গুমরে বেচ্ছে, বোবুরজিো  রদ গরুি মোংস হখচ্ছত িোে, আরম খোও ়োচ্ছত পোরি। 

  

িোম রি দুই হিোখ িোেোব ়োি মচ্ছতো েচ্ছি বেচ্ছে, েী সবেেো , এিো মুিরগ খো ় েো, রেন্তু 

গরু খো ় েোরে? অেোাঁুঃ তচ্ছব হতো এচ্ছদি হ াঁচ্ছসচ্ছে হখচ্ছ ় আমোি জোত রগচ্ছ ়চ্ছি! হ  বোবো 

িগবোে, এ তুরম আমোি েী েিচ্ছে? েুরেচ্ছ ় েরুেচ্ছ ় জোতরে হেচ্ছ ় রেচ্ছে? 

  

বোবো িগবোচ্ছেি েোি হথচ্ছে প্রচ্ছশ্নি হেোেও উিি বো সোন্ত্বেো েো হপচ্ছ ় িোম রি েোাঁচ্ছদো 

েোাঁচ্ছদো মুচ্ছখ ঘি হিচ্ছ ় হবরিচ্ছ ় হগে। খোরেে পচ্ছি হস রিচ্ছি এে বচ্ছে, রেন্তু গুমরেি 

বোর ়চ্ছত আি জেগ্র ণ েিচ্ছে েো। 
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 হেমেন্দ্রকুোর রায়  ।   যক্ষপতির রত্নপরুী  

 57 

www.bengaliebook.com 
 

 

েোরিিিো দ জেচ্ছে খোও ়োচ্ছত িোরি িোচ্ছেোবোচ্ছস। শুেেুম ব ়-ব ় হিোজ রদচ্ছ ় অচ্ছেচ্ছে 

িতুি  চ্ছতও ি ় পো ় েো। অরতরথ-সেোচ্ছিি আইেও এখোচ্ছে হবজো ় ে ়ো। হ  হিোজ 

হদ ়। হস  রদ িোচ্ছেো খোবোি েো খোও ়ো ়, তো চ্ছে তোি জরিমোেো   ়! 

  

সন্ধেোি আচ্ছগ সবোই রমচ্ছে হব ়োচ্ছত হগেমু। হসরদে েোরিিচ্ছদি েী এেেো উৎসব রিে, 

তোই হমচ্ছ ়পুরুে রমচ্ছে েোচ্ছিি আচ্ছমোচ্ছদ হমচ্ছতচ্ছি। খোরেেক্ষণ েোি হদচ্ছখ িেেমু েদীি 

ধোচ্ছি। আরম আচ্ছগ-আচ্ছগ এরগচ্ছ ় রগচ্ছ ় েদীি জচ্ছে  োত রদেমু। উুঃ, েী েেেচ্ছে ঠো্ো 

জে! বু েুম হেোেও বিচ্ছিি পো ো ় হথচ্ছে হেচ্ছম আসচ্ছি এই েদী। 

  

আিরম্বচ্ছত রপিচ্ছে দূি হথচ্ছে েুমোচ্ছিি রিিোি জোগে–রবমে, রবমে! পোরেচ্ছ ় এচ্ছসো– 

র গরগি পোরেচ্ছ ় এচ্ছসো। 

  

িমচ্ছে রিচ্ছি হদরখ, হেোথো হথচ্ছে গুমরে আরবিূেত  চ্ছ ়  োত-মুখ হেচ্ছ ় উচ্ছিরজতিোচ্ছব 

েথো েইচ্ছি! হস েী বেচ্ছি শুেচ্ছত হপেুম েো, রেন্তু তোিপচ্ছিই হদখেুম, রবে ়বোবুি সচ্ছে 

েমুোি, েমে ও িোম রি হবচ্ছগ হদৌ ় মোিচ্ছে! হবো ো হগে িচ্ছ ়ই তোিো পোেোচ্ছে, রেন্তু 

হেে পোেোচ্ছে হবো ো হগে েো। 

  

তোিপচ্ছিই শুেেুম বহু েোিীেচ্ছে রবেম রিৎেোি! হদরখ দচ্ছে-দচ্ছে েোরিি েোিী িোাঁিোচ্ছত 

িেোাঁিোচ্ছত ও িুেচ্ছত-িুেচ্ছত আমোি রদচ্ছেই এরগচ্ছ ় আসচ্ছি! 

  

তচ্ছব রে এই েোিীচ্ছদি িচ্ছ ়ই ওিো তো ়োতোর ় পোরেচ্ছ ় হগে? েী আশ্চ ে, এিো রে 

আমোচ্ছদি আেমণ েিচ্ছত িো ়? আমোচ্ছদি  ত্রুিো রে রেচ্ছজিো আ ়োচ্ছে হথচ্ছে এই েোিী-

তসেে রে ুক্ত েচ্ছিচ্ছি? এখে আমোি েী েিো উরিত? পোেোব? েোিীি িচ্ছ ় পোেোব?  েোাঁ, 

তো িো ়ো উপো ় হেই! আ্মচিক্ষোি জচ্ছেে হমচ্ছ ়চ্ছদি গোচ্ছ ় হতো আি  োত তুেচ্ছত পোরি েো।  

  

রেন্তু এখে আি পোেোচ্ছেোও অসম্ভব! হসই রবপুে েোিীবোর েী তখে পেপোচ্ছেি মচ্ছতো 

িোরিধোি হথচ্ছে আমোচ্ছে রঘচ্ছি হিচ্ছেচ্ছি! আি েোিী বচ্ছে তোচ্ছদি েোরুচ্ছে তুে েিবোিও 
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উপো ় হেই! তোচ্ছদি হে ই বোংেোচ্ছদচ্ছ ি হিচ্ছেপ ়ো েতোি মতে হমচ্ছ ় ে ়, তোচ্ছদি 

অরধেোং ই সোধোিণ বোেোরে পুরুচ্ছেিও হিচ্ছ ় মোথো উাঁিু  ক্ত ও বরেষ্ঠ তোচ্ছদি হদ ! 

  

আরম িীরতমচ্ছতো িেোবোিেোেো হখচ্ছ ় হগেমু–এমে অদু্ভত সমসেো ় েখেও আি পর ়রে। 

রবেে স্বচ্ছি হিাঁরিচ্ছ ় হমচ্ছ ়ি দে সচ্ছবচ্ছগ আমোচ্ছে আেমণ েিচ্ছে! আি হস এমে রবেম 

আেমণ হ , স্ব ়ং িীমচ্ছসে তোাঁি রবিোে গদো ঘুরিচ্ছ ়ও রেচ্ছজচ্ছে বোাঁিোচ্ছত পোিচ্ছতে েো। 

  

িীতু হি ়োি মতে আরম আ্মচসমপেণ েিচ্ছত বোধে  েুম। তোিো রিচ্ছেচ্ছজোাঁচ্ছেি মতে 

আমোচ্ছে হিচ্ছপ ধচ্ছি র  ়র  ় েচ্ছি েোেচ্ছত েোেচ্ছত রেচ্ছ ় িেে এবং তোিপি আরম রেিু 

হবো বোি আচ্ছগই আমোচ্ছে প্রিণ্ড ধোক্কো হমচ্ছি এচ্ছেবোচ্ছি েদীি হিতচ্ছি হিচ্ছে রদে! 

  

 ুপ েচ্ছি জচ্ছে প ়েমু। েদী হসখোচ্ছে গিীি ে ় বচ্ছে, রেন্তু হসই বিি-গেো জচ্ছে আমোি 

সবেোে হ ে র ম  চ্ছ ় হগে, েোেোরেচ্ছিোবোরে হখচ্ছ ় অসো ় হদ েোচ্ছে হেোেওিেচ্ছম হেচ্ছে 

 োেো ় তুচ্ছে হদরখ, হমচ্ছ ়ি পোে সচ্ছেৌতুচ্ছে  োসচ্ছত- োসচ্ছত আি এেরদচ্ছে িচ্ছে  োচ্ছে। 

তচ্ছব রে এেো  চ্ছে ওচ্ছদি ঠোেো? হমচ্ছ ়মোেুে হতচ্ছ ় এচ্ছস হজো ়োে পুরুেচ্ছে ধচ্ছি 

হব ়োেিোেোি মতে জচ্ছে িুাঁচ্ছ ় হিচ্ছে হদ ়–এ েীিেম সৃরি িো ়ো হদ ? প্রোিীে রগ্রে 

তসরেেিো েোরে এে জোচ্ছতি বীি েোিীচ্ছদি ্োিো আেোে  চ্ছ ়রিে, তোচ্ছদি সচ্ছে প্রোিীে 

েোরিি েোিীচ্ছদি হেোেও সম্পেে হেই হতো? 

  

েোাঁপচ্ছত েোাঁপচ্ছত বোসোি রদচ্ছে িেেুম। পচ্ছথি িোরিরদচ্ছেই হমচ্ছ ়ি দে হুচ্ছ ়োহুর ় েচ্ছি 

হব ়োচ্ছে, পোচ্ছি আবোি তোচ্ছদি পোেো ় প ়চ্ছত   ়, হসই িচ্ছ ় মোচ্ছে-মোচ্ছে আরম পো  

েোরেচ্ছ ় সেপেচ্ছণ অগ্রসি  চ্ছত েোগেমু–রেন্তু তোিো হেউ আি আমোি রদচ্ছে েপৃোদৃরি  

রেচ্ছক্ষপ েিচ্ছে েো। 

  

আি এেেো বেোপোি েক্ষ েিেমু। আজ হ ে এ হদ েো দ্তুতিমচ্ছতো হমচ্ছ ়-িোচ্ছজে পরিণত 

 চ্ছ ়চ্ছি–পচ্ছথ পুরুে খুব েম, হেবে হমচ্ছ ়, হমচ্ছ ় আি হমচ্ছ ়! হ  ে ়জে পুরুচ্ছেি সচ্ছে 

হদখো  ে তোচ্ছদি প্রচ্ছতেচ্ছেিই জোমোেোপ ় রিচ্ছজ সপসপ েিচ্ছি। এেেু পচ্ছিই সব ি সে 

হবো ো হগে। 
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বোসো ় েুেচ্ছতই েুমোি, েমে আি িোম রি অে োসে েচ্ছি উঠে। রবে ়বোবুও হবোধ  ় 

অেেরদচ্ছে মুখ রিরিচ্ছ ় খোরেেেো হ চ্ছস রেচ্ছেে। 

  

আরম েুদ্ধ স্বচ্ছি বেেুম,  ত সব েোপুরুে! িচ্ছ ় পোরেচ্ছ ় এচ্ছস আবোি দোাঁত বোি েচ্ছি 

 োসচ্ছত েজ্জো েিচ্ছি েো? 

  

েমুোি বেচ্ছে, স্বীেোি েিরি িোই, আমিো  রে প ়েো েম্বচ্ছিি েোপুরুে। এই সব পো োচ্ছ ় 

হমচ্ছ ়ি সচ্ছে  োতো োরত েিবোি  রক্ত আমোচ্ছদি হেই। রেন্তু হ  বীিবি, হতোমোি হি োিো। 

এমে িগ্নদূচ্ছতি মচ্ছতো হেে? 

  

হেোেও জবোব েো রদচ্ছ ় িোচ্ছগ েেচ্ছত েেচ্ছত আরম েোপ ়চ্ছিোপ ় বদেোচ্ছত েোগেুম। 

  

রবে ়বোবু বেচ্ছেে, িো ়ো রবমে, েুমোি হতোমোচ্ছে সোবধোে েচ্ছি রদচ্ছে, তবু তুরম আমোচ্ছদি 

সচ্ছে পোরেচ্ছ ় এচ্ছে েো হেে? 

  

হেমে েচ্ছি আরম বু ব হ  ওই দজ্জোে হমচ্ছ ়গুচ্ছেো আমোচ্ছেই আেমণ েিচ্ছত আসচ্ছি? 

  

আমিোও আচ্ছগ বু চ্ছত পোরিরে। িোচ্ছগে গুমরে এচ্ছস সোবধোে েচ্ছি রদচ্ছে, তোই আমিো 

মোচ্ছে-মোচ্ছে মোথো বোাঁিোচ্ছত হপচ্ছিরি। 

  

রেন্তু এ প্র সচ্ছেি অথে েী? 

  

আজ এখোচ্ছে হ  উৎসবেো  চ্ছ ় হগে, এি হ চ্ছে এখোেেোি হমচ্ছ ়িো পুরুেচ্ছদি ধচ্ছি েদীি 

জচ্ছে  োবু ুবু খোইচ্ছ ় হদ ়। এেো  চ্ছে েোরিিচ্ছদি হেোেোাঁিোি–এি রবরুচ্ছদ্ধ পুরুেচ্ছদি 

হেোেও জোরিজুরিই খোচ্ছে েো। 

  

তোই েোরে। তো চ্ছে গুমরেি েোি হথচ্ছে হজচ্ছে িোখচ্ছবে, ওচ্ছদি এিেম আিও হেোেোাঁিোি 

আচ্ছি রে েো? 
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.  

  

 অজোেো হদচ্ছ ি েোেো তবরিচ্ছত্রেি ও রেতেেতুে দৃ ে সমোচ্ছিোচ্ছ ি মচ্ছধে আমিো িুে-রিউ ও 

তোি সোচ্ছেোপোচ্ছেোচ্ছদি েথো এেিেম িুচ্ছেই রগচ্ছ ়রিেমু। তোিো হ  এখেও আমোচ্ছদি 

রপিচ্ছে হেচ্ছগ আচ্ছি, এমে সচ্ছন্দ  েিবোি হেোেও েোিণও পোইরে। অেত তোিো হ  

আমোচ্ছদি সচ্ছে আসচ্ছত পোচ্ছিরে, এ রবশ্বোস আমোি রিে। 

  

রেন্তু  ঠোৎ হবো ো হগে, আমোি রবশ্বোস ভ্রোে। 

  

আজ তবেোচ্ছে মুখ অন্ধেোি েচ্ছি গুরে এচ্ছস আমোচ্ছদি ঘচ্ছি েুেে। খোরেেক্ষণ িুপ েচ্ছি 

বচ্ছস িইে। তোিপি হ ে আপে মচ্ছেই বেচ্ছে, বোমুে হেোেেো হমোচ্ছেই সুরবচ্ছধি ে ়! 

  

রবে ়বোবু রজজ্ঞোসো েিচ্ছেে, বোমুে? হস আবোি হে? 

  

হস  চ্ছে এই গোাঁচ্ছ ়ি জোস্ট। (জোস্ট–অথেোৎ সম ়।)। 

  

.  

  

দ ম পরিচ্ছেদ । হব ়ো জোচ্ছে 

  

গুমরেি মুচ্ছখি িোব হদচ্ছখ আমোচ্ছদি সেচ্ছেিই মচ্ছে খেেো েোগে। রেন্তু এই অজোেো 

গোাঁচ্ছ ়ি অচ্ছিেো সদেোি  রদ সুরবধোি হেোেও েো   ়, তোচ্ছত আমোচ্ছদি েী ক্ষরত  চ্ছব? 

  

রবে ়বোবু রজচ্ছগেস েিচ্ছেে, হেোেেো সুরবচ্ছধি ে ় বেি হেে? 

  

আজ দুপুিচ্ছবেো ় আরম রিে গোাঁচ্ছ ় রগচ্ছ ়রিেুম। হিিবোি পচ্ছথ হদখেুম, পো োচ্ছ ়ি এেেো 

হ োচ্ছপি িো ়ো ় বচ্ছস আচ্ছি বোমুে আি দুচ্ছেো রিচ্ছেমেোে। 

  

রবে ়বোবু সিরেত েচ্ছে বেচ্ছেে, রিচ্ছেমেোে? 
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 েোাঁ বোবুরজ। তোিো িুরপিুরপ েী বেোবরে েিরিে, আমোচ্ছে হদচ্ছখই এচ্ছেবোচ্ছি িুপ হমচ্ছি 

হগে। আরম হেোেও েথো েো বচ্ছে এরগচ্ছ ় এেুম। খোরেে দূি এচ্ছসই রিচ্ছি হদখেুম, বোমুে 

আমোচ্ছে আেুে রদচ্ছ ় হদরখচ্ছ ় রিচ্ছেমেোে দুচ্ছেোচ্ছে েী হ ে বেচ্ছি। 

  

তোিপি? 

  

তোিপি তখে আি রেিু  ে েো। রেন্তু এইমোত্র বোমুে এচ্ছসরিে আমোি সচ্ছে হদখো েিচ্ছত। 

  

হেে? 

  

 তিোগো আমোচ্ছে েী বচ্ছে জোচ্ছেে বোবুরজ? আজ িোচ্ছত্র আরম  রদ আপেোচ্ছদি খোবোচ্ছিি 

সচ্ছে রবে মোরখচ্ছ ় আি সদিদিজো খুচ্ছে িোখচ্ছত পোরি, তো চ্ছে হস আমোচ্ছে পোাঁিচ্ছ ো েোেো 

বের   হদচ্ছব। অচ্ছধেে েোেো হস এখরে রদচ্ছত িো ়। 

  

বের চ্ছ ি হেোি হতোমোি েোচ্ছি েোরে? 

  

আচ্ছি বোবুরজ, আচ্ছি! 

  

মোচ্ছে? 

  

মুখচ্ছপো ়ো বোমুচ্ছেি েোি হথচ্ছে বের চ্ছ ি আগোম আ ়োইচ্ছ ো েোেো আরম আদো ় েচ্ছি 

রেচ্ছ ়রি। 

  

গুমরে! 

  

ঘোব ়োচ্ছবে েো বোবুরজ, ঘোব ়োচ্ছবে েো। বোমুে  চ্ছে পোরজি পো  ো ়ো, মোেুে মোিচ্ছত তোি 

 োত এতেুেওু োঁচ্ছপ । হস েোরিি  চ্ছেও আমোচ্ছদি ধমে হিচ্ছ ়চ্ছি, তোই তোচ্ছে আমিো পিম 

 ত্রু বচ্ছেই মচ্ছে েরি। তোচ্ছে ঠরেচ্ছ ়  রদ আ ়োইচ্ছ ো েোেো েোি েিচ্ছত পোরি, তো চ্ছে 

আমোি হেোেও পোপ  চ্ছব েো। 
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গুমরে, আমিো এখরে হতোমোি বোর ় হিচ্ছ ় িচ্ছে হ চ্ছত িোই। 

  

ি ় হেই বোবুরজ।  খে সবেথো প্রেো  েিেুম, তখে আপেোচ্ছদি খোবোচ্ছিি সচ্ছে রেশ্চ ়ই 

আরম রবে মোরখচ্ছ ় হদব েো। বোমুচ্ছেি মতেবেো রঠে বু চ্ছত পোিরি েো বচ্ছে, তচ্ছব তোি 

অচ্ছধেে েোেো  খে রেচ্ছ ়রি, অচ্ছধেে েোজও আরম েিব। 

  

অথেোৎ? 

  

আজ িোচ্ছত্র সদি দিজোেো খুচ্ছে িোখব। 

  

 তোিপি? 

  

তোিপি িোচ্ছত্র হেউ আমোি বোর ়চ্ছত েুেচ্ছে িোচ্ছেো েচ্ছিই তোচ্ছে আদি- ে েিব। গিে, 

বোরিে, েোরুে আি মোল্কোেচ্ছে খবি রদচ্ছ ়রি, তোিো এে বচ্ছে। 

  

তোিো আবোি হে? 

  

আমোি রবশ্বোসী হেোে আমোি েথো ় তোিো ওচ্ছঠ বচ্ছস। আজ িোচ্ছত্র তোিো আমোি বোর ়চ্ছত 

পো োিো হদচ্ছব। 

  

রবে ়বোবু  খে সব েথো আমোচ্ছদি বুর চ্ছ ় রদচ্ছেে, তখে আরমও বেেুম, আরমও গুমরেি 

মচ্ছত সো ় রদ।  চ্ছঠি সচ্ছে  ঠতো েিচ্ছত হেোেও হদোে হেই। আসুে িুে-রিউ, আসুে 

বোমুে! এখোচ্ছে এচ্ছেই তোিো হদখচ্ছত পোচ্ছব, ম ়োিো জেোে  চ্ছ ় বন্দুে ধচ্ছি বচ্ছস আচ্ছি! 

  

েমুোি েতৃজ্ঞ স্বচ্ছি বেচ্ছে, গুমরে ঠোেরুণ! হতোমোি বোরে আ ়োইচ্ছ ো েোেোও মোিো  োচ্ছব 

েো। ও েোেোেোও আমিো রেচ্ছজচ্ছদি পচ্ছেে হথচ্ছে হতোমো ় হদব! 

  

গুমরে এেগোে হ চ্ছস হসেোম েচ্ছি বেচ্ছে, বোবুরজ হমচ্ছ িবোে! 
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পো োচ্ছ ়ি েচ্ছে েোরিচ্ছদি হিোে গোাঁ, রেস্তব্ধ  চ্ছ ় প ়ে প্রথম িোচ্ছত্রই। িোত  ত গম্ভীি   ় 

স্তব্ধতো ততই থমথচ্ছম  চ্ছ ় ওচ্ছঠ। মচ্ছে   ় হ ে হবোবো দুরে ়ো ় হজচ্ছগ আচ্ছি হেবে 

হগোেোেচ্ছ ়ে বদিোরগ েুেুি। 

  

সদি দিজোি পোচ্ছ ই এেেো ঘি তোি মচ্ছধে আচ্ছেো রেরবচ্ছ ় অচ্ছপক্ষো েিরি আরম, েুমোি, 

রবে ়বোবু, েমে ও িোম রি। বেো বোহুেে, আমোচ্ছদি প্রচ্ছতেচ্ছেিই  োচ্ছত আচ্ছি এেেো েচ্ছি 

রিিেিোি। এই সংেীণে িোচ্ছে বন্দুচ্ছেি সো ো ে দিেোি  চ্ছব েো। 

  

গিে, বোরিে, েোরুে আি মোল্কোেও এচ্ছসচ্ছি। তোিো সবোই  চ্ছে েোরিচ্ছদি পুিোতে ধচ্ছমেি 

হেোে। প্রচ্ছতেচ্ছেিই হদ  প্রো ় ি ় িুে েচ্ছি েম্বো, সোিো গোচ্ছ ় েরঠে মোংসচ্ছপর ি হখেো। 

তোিো েথো ে ় েম, রেন্তু তোচ্ছদি িোবিরে হদখচ্ছেই হব  হবো ো  ো ়, আমোচ্ছদি সো ো ে 

েিবোি জচ্ছেে তোিো সেচ্ছেই দৃে়প্ররতজ্ঞ। 

  

গিে ও বোরিে বোর ়ি িোচ্ছদি ওপচ্ছি বচ্ছস আচ্ছি, পো োিো হদও ়োি জচ্ছেে। েোরুে আি 

মোল্কোে অচ্ছপক্ষো েিচ্ছি গোাঁচ্ছ ়ি পচ্ছথ,  ত্রুিো হদখো রদচ্ছেই তোিো আমোচ্ছদি সোবধোে েচ্ছি 

হদচ্ছব। প্রথচ্ছম তোিো আমোচ্ছদি সচ্ছে বোর ়ি হিতচ্ছিই থোেচ্ছত হিচ্ছ ়রিে, রেন্তু আরম িোরজ 

 ইরে। আরম তোচ্ছদি বুর চ্ছ ় রদচ্ছ ়রি বোর ়ি হিতচ্ছি পোাঁিেো রিিেিোিই  চ্ছথি , তোিো  রদ 

 থোসমচ্ছ ়  ত্রুচ্ছদি আগমে সংবোদ রদচ্ছত পোচ্ছি, তো চ্ছেই আমোচ্ছদি  থোথে উপেোি েিো 

 চ্ছব। 

  

িোচ্ছতি অসোধোিণ েীিবতোি মোচ্ছ  আমোচ্ছদি  োতঘর ়গুচ্ছেোি রেেরেে  ব্দ হ ে 

িীরতমচ্ছতো হেোেো ে বচ্ছে মচ্ছে  চ্ছে! 

  

বোঘো প েে বু চ্ছত হপচ্ছিচ্ছি, আমিো হেোেও অ োরিত ও অেোহুত অরতরথচ্ছে অিেথেেো 

েিবোি জচ্ছেে অচ্ছপক্ষো েিরি। হস আমোি হেোে হঘাঁচ্ছে েোে খো ়ো েচ্ছি বচ্ছস আচ্ছি। 

  

আিরম্বচ্ছত দূি পথ হথচ্ছে হিচ্ছস এে এেেো রব ়োচ্ছেি মেোও মেোও রিৎেোি। তোিপিই 

িোচ্ছদি ওপি হথচ্ছে সো ়ো রদচ্ছে আি এেেো রব ়োে! 
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এই  ে আমোচ্ছদি সচ্ছকেততধ্বরে! এি মোচ্ছে, এখরে  চ্ছব  ত্রুচ্ছদি আরবিেোব। 

  

আরম তো ়োতোর ় উচ্ছঠ দোাঁ ়োেুম। 

  

রবে ়বোবু িুরপিুরপ বেচ্ছেে, আমিো েী েিব? 

  

রবচ্ছ ে রেিু েো। এখোচ্ছে সবোই রমচ্ছে রিিেিোি িুাঁচ্ছ ় হুেুিুে বোরধচ্ছ ় রদচ্ছে পুরে   োেোচ্ছম 

জর ়চ্ছ ় প ়চ্ছত  চ্ছব। বদমোই গুচ্ছেোচ্ছে রেিু ি ় হদখোচ্ছত বো সোমোেে জখম েিচ্ছত 

পোিচ্ছেই আমোচ্ছদি উচ্ছে ে রসদ্ধ  চ্ছব। িোম রি, বোঘোচ্ছে সোমচ্ছে িোচ্ছখো। েমুোি,  ত্রুিো 

 খে পোেোচ্ছব তখে হতোমিো সবোই রমচ্ছে রিিেিোি িুাঁচ্ছ ় তোচ্ছদি হপচ্ছেি রপচ্ছে িমচ্ছে 

রদচ্ছত পোি। 

  

এে, দুই েচ্ছি প্রো ় পোাঁি ি ় রমরেে েোেে। তোিপচ্ছিই এেেু এেেু েচ্ছি সদি দিজোেো 

িোাঁে েচ্ছি হিতচ্ছি েচ্ছমই হবর  িোাঁচ্ছদি আচ্ছেো এচ্ছস প ়চ্ছত েোগে। সদি দিজো 

এচ্ছেবোচ্ছি খুচ্ছে হগে। বোইচ্ছি দোাঁর ়চ্ছ ় আচ্ছি েোচ্ছেো েোচ্ছেো হপো োে পিো রতেরতেচ্ছে মূরতে। 

  

প্রথম মূরতেেোি পো েক্ষ েচ্ছি আরম রিিেিোি িু ়েমু। হেোেেো রবেে আতেেোদ েচ্ছি 

মোরেি ওপচ্ছি বচ্ছস প ়ে। 

  

আমোি রিিেিোি আিও দুইবোি গজেে েিচ্ছে রেন্তু এবোচ্ছি আরম আি েোরুচ্ছে েক্ষ 

েরিরে। 

  

হ  পোচ্ছ ় হিোে হখচ্ছ ় বচ্ছস পচ্ছ ়রিে, হস ত ়োে েচ্ছি েোরিচ্ছ ় উচ্ছঠ প্রোচ্ছণি িচ্ছ ় িুেচ্ছত 

শুরু েিচ্ছে! অেে দুজেও দোাঁ ়োে েো। 

  

িোচ্ছদি ওপি হথচ্ছে ব ় ব ় পোথি বৃরি   চ্ছত েোগে–রেশ্চ ় গিে ও বোরিচ্ছেি েীরতে। 

েমুোি প্রিৃরতও ঘি হথচ্ছে হবরিচ্ছ ় ঘে-ঘে রিিেিোি িুাঁ ়চ্ছত েোগে আি বোঘোি 

িোাঁিোচ্ছমরিি হতো েথোই হেই।  োরেপূণে হমৌে িোরত্র হ ে েেে   চ্ছব্দি হিোচ্ছে  ঠোৎ রবেোক্ত 

 চ্ছ ় উঠে।  
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তোিপচ্ছিই িোাঁচ্ছদি আচ্ছেো ় হদখো হগে, দুজে হেোে উধ্বশ্বোচ্ছস িুেচ্ছত িুেচ্ছত আমোচ্ছদি 

রদচ্ছেই আসচ্ছি। প্রথমেো তোচ্ছদি  ত্রু হিচ্ছব আরম আবোি রিিেিোি তুেেমু, রেন্তু 

তোিপচ্ছিই হদরখ তোিো  চ্ছে আমোচ্ছদি হেোে েোরুে আি মোল্কোে। 

  

মোল্কোে েোচ্ছি এচ্ছসই  োাঁপোচ্ছত  োাঁপোচ্ছত বেচ্ছে, পরশ্চম রদে হথচ্ছে অচ্ছেে হেোে এই 

রদচ্ছেই আসচ্ছি! 

  

অচ্ছেে হেোে! েত? 

  

তো রব -বোই  জচ্ছেি েম  চ্ছব েো! 

  

তোিোও রে আমোচ্ছদি  ত্রু? 

  

তোই হতো মচ্ছে  চ্ছে বোবুরজ! এত িোচ্ছত িোচ্ছেো হেোচ্ছেিো দে হবাঁচ্ছধ েখেও পো ো ় পচ্ছথ 

িচ্ছে েো! 

  

এমেসমচ্ছ ় িোচ্ছদি ওপি হথচ্ছে গিে রিৎেোি েচ্ছি বেচ্ছে, হুর  ়োি বোবুরজ, হুাঁর  ়োি! 

পুব রদে হথচ্ছে অচ্ছেে আদরম আসচ্ছি! 

  

েোরুে সিচ্ছ ় বেচ্ছে, েী মু রেে! দু মেিো রে বোর ়খোেো রঘচ্ছি হিেচ্ছত িো ়? 

  

েোরুে হবোধ  ় রঠে আন্দোজই েচ্ছিচ্ছি!   ়চ্ছতো আমোচ্ছদি হব ়োজোচ্ছেই ধিো প ়চ্ছত  চ্ছব। 

  

.  

  

এেোদ  পরিচ্ছেদ। মৃতুেি হুকেতোি 

  

দু-রদে হথচ্ছে  ত্রুিো আসচ্ছি দচ্ছে-দচ্ছে,   ়চ্ছতো পোেোবোি সব পথই বন্ধ েচ্ছি আমোচ্ছদি 

রেচ্ছপ হমচ্ছি হিেবোি জচ্ছেে। 
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জোরে, আমোচ্ছদি পোাঁিজচ্ছেি েোচ্ছি আচ্ছি পোাঁিেো স্ব ়ংব  বন্দুে বো অচ্ছেোচ্ছমরেে িোইচ্ছিে 

তোচ্ছদি প্রচ্ছতেেেো রমরেে গুরেবৃরি  েিচ্ছত পোচ্ছি পাঁ ়রত্র বোি! সুতিোং  ত্রুিো হ  স চ্ছজ 

আমোচ্ছদি সচ্ছে পোেো রদচ্ছত পোিচ্ছব েো এ রবেচ্ছ ় হেোেও সচ্ছন্দ  হেই। রেন্তু আমিো এচ্ছস 

পচ্ছ ়রি অপরিরিত  ত্রুচ্ছদি স্বচ্ছদচ্ছ ; গুমরেি বোর ়খোেো এখোচ্ছে আমোচ্ছদি পচ্ছক্ষ 

মরুিূরমচ্ছত ওচ্ছ ়রসচ্ছসি মতে বচ্ছে, রেন্তু সমস্ত গ্রোচ্ছমি রবরুচ্ছদ্ধ আমিো পোাঁিজচ্ছে েতক্ষণ 

দোাঁ ়োচ্ছত পোিব? আি আমোচ্ছদি আশ্র ় রদচ্ছ ় গুমরেই বো রবপচ্ছদ প ়চ্ছব হেে?  ত্রুিোও 

রেশ্চ ় রেিস্ত্র ে ় এবং ওচ্ছদি দচ্ছে  রদ   ়তোে িুে-রিউ থোচ্ছে তো চ্ছে ওচ্ছদি সচ্ছেও হ  

আচ্ছগ্ন ়োস্ত্র আচ্ছি, এেোও অেুমোে েিচ্ছত পোরি। অতএব আমোচ্ছদি আশ্র ়দোত্রী এই 

রবচ্ছদর েী েোিীি বোর ়ি অেেচ্ছে  ুদ্ধচ্ছক্ষত্ররূচ্ছপ বেব োি েিো হবোধ  ় সেত ে ়। 

  

হবর ক্ষণ িোববোি সম ় হেই–প্ররত মু ূচ্ছতেই  ত্রুিো আিও েোচ্ছি এচ্ছস প ়চ্ছি। 

  

 তো ়োতোর ় রজজ্ঞোসো েিেুম, মোল্কোে, আমোচ্ছদি পোেোবোি হেোে পথই রে হখোেো হেই? 

  

মোল্কোে  ো বেচ্ছে রবে ়বোবু তোি অথে বুর চ্ছ ় রদচ্ছেে–এেেো পথ আচ্ছি বোবুসোচ্ছ ব! 

  

হেোথো ়? 

  

 বোর ়ি রখ ়রে রদচ্ছ ় হবরুচ্ছে উিিরদচ্ছে এেেো সরু পো োচ্ছ ় পথ পোও ়ো  োচ্ছব। 
  

উিিরদচ্ছে? মোল্কোে, আমিো েী হদখবোি জচ্ছেে এচ্ছদচ্ছ  এচ্ছসরি হসেথো তুরম হবোধ  ় 

জোচ্ছেো েো? 

  

জোরে বোবুসোচ্ছ ব! গুমরে রবরবি মুচ্ছখ আরম সব শুচ্ছেরি েোিণ আপেোচ্ছদি পথ হদরখচ্ছ ় 

রেচ্ছ ়  োও ়োি িোি পচ্ছ ়চ্ছি আমোিই ওপচ্ছি। আপেোিো হতো হসেোচ্ছেি হসই িোেো মঠ 

হদখচ্ছত হ চ্ছত িোে? 

  

 েোাঁ। হস মঠও হতো উিিরদচ্ছে? 
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  েোাঁ বোবুসোচ্ছ ব। 
  

 এখোে হথচ্ছে হস মঠ েত দূচ্ছি? 

  

 তো প্রো ় রব -পাঁরি  মোইে  চ্ছব। 
  

 তুরম এখরে আমোচ্ছদি সচ্ছে হ চ্ছত পোিচ্ছব? 

  

 এখরে? 

  

 েোাঁ মোল্কোে।  রদ িোরজ  ও, এেচ্ছ ো েোেো বের   পোচ্ছব। 

  

মোল্কোে ইতস্তত েিরিে, রেন্তু এই দরিে েোরিিোচ্ছে এেচ্ছ ো েোেো  চ্ছে েল্পেোতীত 

হসৌিোগে! হস ম ো উৎসোচ্ছ  বচ্ছে উঠে, বোবুসোচ্ছ ব, আরম হ চ্ছত িোরজ! 

  

আসচ্ছি েোে সেোচ্ছেই আমোচ্ছদি এখোে হথচ্ছে হবরুবোি েথো বচ্ছে আমিো আচ্ছগ থোেচ্ছতই 

হমোেঘোে হবাঁচ্ছধ হিচ্ছখরিেুম। 

  

হুে বেচ্ছত িুে হদও ়োি অিেোস আমোচ্ছদি বিোবিই। এ  প্তো ় আমিো েেেোতোি হ ৌরখে 

েোগরিে, আসচ্ছি  প্তো ় আরিেোি রবপুে অিচ্ছণে বেবোসী! এমরে িবঘুচ্ছিি জীবে োপচ্ছে 

অিেস্ত  চ্ছ ় এেেো িোচ্ছেো র ক্ষো আমিো হপচ্ছ ়রি। প্রবোচ্ছস হ চ্ছত  চ্ছে বোেোরেিো মস্ত ব  ়

গৃ িোরে ঘোচ্ছ ় েচ্ছি হবচ্ছিো ়–ব ়-ব ় েোকেত, সুেচ্ছে , রবিোেো, হপোাঁেেো-পুাঁেরে। রেন্তু েত 

েম রজরেস সচ্ছে রেচ্ছ ় পচ্ছথ-রবপচ্ছথ অেো ়োচ্ছসই তদরেে জীবে োপে েিো  ো ়, হস সমসেো 

আমিো সমোধোে েিচ্ছত হপচ্ছিরি!  ো দিেোি হস সমস্তই আমোচ্ছদি সচ্ছে আচ্ছি, অথি 

আমোচ্ছদি মোচ্ছেি সংখেো এত েম হ , েরুে  োেবোি দিেোি   ় েো–রেচ্ছজচ্ছদি মোে 

রেচ্ছজিোই বচ্ছ ় রেচ্ছ ় হ চ্ছত পোরি। 

  

রতে রমরেচ্ছেি মচ্ছধেই আমিো হমোেঘোে গুরিচ্ছ ় রেচ্ছ ় অজোেোি অন্ধেোচ্ছি  োত্রো েিবোি 

জচ্ছেে প্র্তুতত  েমু! 
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গুমরে এচ্ছস ম্লোে মুচ্ছখ বেচ্ছে, বোবুরজ, আরম এখে বু চ্ছত পোিরি, বোমুেচ্ছেি েোি হথচ্ছে 

েোেো রেচ্ছ ় িোচ্ছেো েোজ েরিরে। আপেোিো আমোি অরতরথ, রেন্তু আপেোচ্ছদি  ত্রুচ্ছে 

আমন্ত্রণ েচ্ছি আেেমু আরমই! এ দুুঃখ আমোি েখেই  োচ্ছব েো! 

  

েমুোি বেচ্ছে, েো গুমরে রবরব, রমচ্ছথে অেুতোপ হেোচ্ছিো েো।  ত্রুিো রেশ্চ ়ই আজ আমোচ্ছদি 

আেমণ েিত। তচ্ছব ওিো হেবে এেবোি হিি ো েচ্ছি হদচ্ছখরিে হ , হতোমোি সো োচ্ছ ে 

িুরপিুরপ রেিোপচ্ছদ েোজ সোিো  ো ় রে েো! আি সম ় হেই–হসেোম! 

  

হসেোম বোবুরজ, হসেোম! এেেো হসচ্ছেচ্ছে িোেো মচ্ছঠ হব ়োচ্ছত  োও ়োি জচ্ছেে এত রবপদ 

মোথো ় রেচ্ছ ়চ্ছিে হেে, হস েথো আরম জোরে েো বচ্ছে, রেন্তু সবেদোই মচ্ছে িোখচ্ছবে বোবুরজ, 

গুমরেি দৃরি  িইে আপেোচ্ছদিই ওপচ্ছি! 

  

বোর ়ি রখ ়রে রদচ্ছ ় হবরিচ্ছ ় পচ্ছ ় এই িোবচ্ছত-িোবচ্ছত অগ্রসি  েুম, গুমরেি হ ে 

েথোগুচ্ছেোি অথে েী? 

  

িোাঁদ তখেও অস্ত  ো ়রে বচ্ছে, রেন্তু এেেো উাঁিু পো োচ্ছ ়ি রপিচ্ছে হেচ্ছম রগচ্ছ ়চ্ছি– িোরিরদচ্ছে 

িোরত্রি বুচ্ছেি ওপচ্ছি দুেচ্ছি ঘে িো ়োি ি সেম ়  বরেেো। 

  

 ত্রুিো এখে আি হিোচ্ছিি মতে আসরিে েো, পো োচ্ছ ়-পচ্ছথি ওপচ্ছি বহু পোদুেোি েরঠে 

ধ্বরে শুচ্ছে রে ীরথেী তোি হমৌেেত িে েচ্ছি হ ে সিমচ্ছে হজচ্ছগ উঠে। বু েুম হেৌ চ্ছে 

েোচ্ছ েোদ্ধোি  ে েো হদচ্ছখ  ত্রুিো এমে মরি ়ো  চ্ছ ় িুচ্ছে আসচ্ছি দসুেি মচ্ছতো। 

  

িুে-রিউি বো োদুরি হদচ্ছখ মচ্ছে-মচ্ছে তোরিি েো েচ্ছি পোিেমু েো। হ  হেোে এিই মচ্ছধে 

অপরিরিত দুিরবচ্ছদচ্ছ  এচ্ছস এমে বৃ ৎ এে দে গ ়চ্ছত পোচ্ছি, রেশ্চ ়ই হস অসোধোিণ 

বেরক্ত। 

  

রেন্তু রবে ়বোবু মোথো হেচ্ছ ় বেচ্ছেে, েো রবমে, আরম িুে-রিউি অসোধোিণতো স্বীেোি েরি 

েো। পৃরথবীচ্ছত সেীি অিোব   ় িোচ্ছেো েোচ্ছজই, েোিণ জগচ্ছত সোধুি সংখেো হবর  ে ়। 

রেন্তু েেুোচ্ছ ে রে ুক্ত  চ্ছ ় তুরম  রদ এেবোি  োে দোও, িোরিরদে হথচ্ছে সেী এচ্ছস জুেচ্ছব 
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পেপোচ্ছেি মচ্ছতো। পৃরথবীি র তসোধে েিবোি জচ্ছেে বুদ্ধচ্ছদবচ্ছে পচ্ছথ হবরুচ্ছত  চ্ছ ়রিে 

এেোেীই, রেন্তু হিরেস খোাঁ, ততমুি েং আি েোরদি  ো  খে পৃরথবীি ওপচ্ছি অমেচ্ছেি 

অরি োপ বেেণ েিচ্ছত হবরিচ্ছ ়রিচ্ছেে, তখে তোচ্ছদি েক্ষ েক্ষ পোপ-সেীি অিোব   ়রে। 

  

আচ্ছেোি িো ়ো পচ্ছ ় েো জোরে, রেন্তু আমোি মচ্ছে  রেে িোরিরদেচ্ছে মো ়োম ় েচ্ছি তুচ্ছেচ্ছি 

হ ে অিচে হজেোৎস্নোি রস্নগ্ধ িো ়ো! রেিুই স্পি  েচ্ছি হদখো  োচ্ছে েো, অথি সোমচ্ছে রপিচ্ছে 

এপোচ্ছ  ওপোচ্ছ  হ রদচ্ছেই তোেোই হসইরদচ্ছেই পো ো ় বো জেে বো হ োপ োচ্ছপি আবিো 

অরস্তত্ব জোচ্ছগ হিোচ্ছখ। 

  

সব আচ্ছগ িচ্ছেচ্ছি মোল্কোে, তোিপি আমিো। এমে এে সংেীণে পথ রদচ্ছ ় অগ্রসি  রে 

হ , দুজচ্ছেি পো োপোর  িেবোি উপো ় হেই। 

  

েমুোি বোঘোি গেো জর ়চ্ছ ় ধচ্ছি বেচ্ছে, বোঘো, তুরম এখে েোরুচ্ছে ধমেধোমে হদও ়োি 

হিি ো হেোচ্ছিো েো। এচ্ছেবোচ্ছি িুপ েচ্ছি থোচ্ছেো–বুচ্ছ ি?। 

  

বোঘো রেশ্চ ়ই বু চ্ছে। আমিো রেচ্ছজচ্ছদি মেুেেচ্ছত্বি গচ্ছবে েেুিু প্রিৃরত গৃ পোরেত জীবচ্ছে 

পশু বচ্ছে তুেতোরেেে েরি। রেন্তু পিীক্ষো েিচ্ছেই হদখো  ো ়, মোেুচ্ছেি সংসোচ্ছি হ  সব। 

জীব বো পশু পোরেত   ়, তোচ্ছদি অচ্ছেচ্ছেই আমোচ্ছদি মুচ্ছখি িোেো বো মচ্ছেি িোব বু চ্ছত 

পোচ্ছি। বোঘোও েমুোচ্ছিি বক্তবে বুচ্ছ  এেরেমোত্র  ব্দও উচ্চোিণ েিচ্ছে েো। 

  

রমরেে পোাঁি-সোত পচ্ছি  ত্রুচ্ছদি পোচ্ছ ়ি  ব্দ আি হ োেো হগে েো। রেন্তু আিও রমরেে 

েচ্ছ ়ে পচ্ছি বহু েচ্ছেি এেেো উচ্চ হেোেো ে হজচ্ছগ উচ্ছঠ িোচ্ছতি েীিবতো হিদ েচ্ছি 

ির ়চ্ছ ় প ়ে রদচ্ছে রদচ্ছে। 

  

মোল্কোে বেচ্ছে, বোবুসোচ্ছ ব, ওিো এতক্ষচ্ছণ বু চ্ছত হপচ্ছিচ্ছি হ  র েোি  োতিো ়ো  চ্ছ ়চ্ছি। 

 রদও ওিো জোচ্ছে েো আমিো হেোেরদচ্ছে রগচ্ছ ়রি, তবু সোবধোচ্ছেি মোি হেই–তো ়োতোর ় 

এরগচ্ছ ় িেেু। 
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আমিো হদৌ ়চ্ছত আিম্ভ েিেুম। হসই পো োচ্ছ ়-পথ হেোথোও বচ্ছেি অন্ধেোি, হেোথোও 

িোাঁচ্ছদি আচ্ছেো হমচ্ছখ এবং হেোথোও উাঁিু রদচ্ছে উচ্ছঠ ও হেোথোও েীিু রদচ্ছে হেচ্ছম এাঁচ্ছেচ্ছবাঁচ্ছে 

সোমচ্ছে িচ্ছে রগচ্ছ ়চ্ছি। মোচ্ছ -মোচ্ছ  হদরখ দু-পোচ্ছ ই গিীি খোদ, হসখোচ্ছে এবচ্ছ ়োচ্ছখবচ্ছ ়ো 

পচ্ছথ িুেচ্ছত রগচ্ছ ় এেবোি  রদ হ োাঁিে খোই তো চ্ছে এ জীবচ্ছে আি  োচ্ছেোেো মঠ, েচু্ছবি 

মূরতে ও গুপ্ত গু োি গুপ্তধে রেচ্ছ ় মোথো ঘোমোবোি হেোেও দিেোি  চ্ছব েো। 

  

এতক্ষচ্ছণ পথেো িও ়ো  চ্ছ ় এে। এখে িোি-পোাঁি জে হেোে অেো ়োচ্ছসই পো োপোর  িেচ্ছত 

পোচ্ছি। িোাঁচ্ছদি আচ্ছেোও আি পো োচ্ছ ়ি আ ়োচ্ছে হেই। সুতিোং পথ িেবোি েি  আি  ঠোৎ 

রবপচ্ছদ প ়বোি ি ় হথচ্ছে অবেো রত হপচ্ছ ়  োাঁি হিচ্ছ ় বোাঁিেমু। 

  

মোল্কোে এেবোি রপিেরদচ্ছে মুখ রিরিচ্ছ ় থমচ্ছে দোাঁর ়চ্ছ ় প ়ে। তোিপি অরিিতূ স্বচ্ছি 

বেচ্ছে, হদখুে বোবুসোচ্ছ ব, হদখুে! 

  

রপিে রিচ্ছি হদখেুম, অচ্ছেে দূচ্ছি–প্রো ়  োজোি িুে েীচ্ছি এে জো ়গো ় দোউ দোউ েচ্ছি 

আগুে েেচ্ছি এবং আিক্ত অরগ্নি েুদ্ধ র খো ়  ূচ্ছেেি অচ্ছেেখোরে েোে  চ্ছ ় উচ্ছঠচ্ছি। 

  

েমুোি বেচ্ছে, ওখোচ্ছে অমে আগুে েেবোি েোিণ েী? 

  

মোল্কোে বেচ্ছে, আরম হব  বু চ্ছত পোিরি, আগুচ্ছে পু ়চ্ছি গুমরে রবরবি বোর ়।   ়তোেিো 

আমোচ্ছদি ধিচ্ছত েো হপচ্ছি হিচ্ছগ পোগে  চ্ছ ় গুমরে-রবরবি বোর ় েোরেচ্ছ ় রদচ্ছ ়চ্ছি। 

  

িোম রি দিদ িিো গেো ় বেচ্ছে, আ ো, আমোচ্ছদি আশ্র ় রদচ্ছ ়ই গুরে আজ পচ্ছথ বসে। 

  

মোল্কোে মোথো হেচ্ছ ় বেচ্ছে, এেখোেো বোর ় পুচ্ছ ় হগচ্ছেই গুমরে-রবরব পচ্ছথ বসচ্ছব েো। তোি 

হেবে েোেোই হেই, হ সব েোরিি এখেও বোপ-রপতোমচ্ছ ি ধমে িোচ্ছ ়রে, তোচ্ছদি েোচ্ছি 

গুমরে-রবরবি মোেম েোদোও  চ্ছথি , তোি জচ্ছেে তোিো প্রোণ রদচ্ছতও েোিোজ ে ়। তোিো  খে 

খবি পোচ্ছব তখে রবধমেী বোমুেেচ্ছে প্রোণ রেচ্ছ ় হদ  হিচ্ছ ় পোেোচ্ছত  চ্ছব। রেন্তু বোবুসোচ্ছ ব, 

আমোি েী িোবেো  চ্ছে জোচ্ছেে? আজ গুমরে-রবরবচ্ছে  োচ্ছত হপচ্ছ ় দু মেিো  রদ তোি 

ওপি অতেোিোি েচ্ছি, তো চ্ছে হে তোচ্ছদি বোধো হদচ্ছব? 
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মোন্ধোচ্ছেি েথো শুেচ্ছত-শুেচ্ছত েীচ্ছি আি-এে রদচ্ছে আমোি দৃরি  আেৃি   ে। হসখোেেো ় 

িোাঁচ্ছদি আচ্ছেো হেই, অন্ধেোচ্ছিি মচ্ছধে েোিচ্ছি েতেগুচ্ছেো হিোে হিোে িেে আচ্ছেোে র খো। 

  

মোল্কোেও হদখচ্ছত হপে। এস্ত স্বচ্ছি বেচ্ছে, বোবুসোচ্ছ ব, বোবুসোচ্ছ ব!  ত্রুিো আবোি 

আমোচ্ছদি ধিচ্ছত আসচ্ছি! 

  

বোঘো প েে বু চ্ছত পোিচ্ছে। িোপো গেো ় গিি গিি েচ্ছি গজিোচ্ছত েোগে। 

  

আরম বেেুম, এরগচ্ছ ় িে–এরগচ্ছ ় িে!  তক্ষণ পোরি এরগচ্ছ ় হতো িরে, তোিপি দিেোি 

 হে  ুদ্ধ েিচ্ছতও আপরি হেই! 

  

েমুোি বেচ্ছে, হুাঁ, িুে-রিউ এখেও আমোচ্ছদি িোচ্ছেো েচ্ছি রিেচ্ছত পোচ্ছিরে! হিচ্ছবচ্ছি দচ্ছে 

িোিী  চ্ছ ় আমোচ্ছদি ওপচ্ছি হস হেক্কো মোিচ্ছব! 

  

েমে বেচ্ছে, হদখো  োে িুে-রিউ েত ব ় গুরেচ্ছ োি–আমোচ্ছদি অচ্ছেোচ্ছমরেে িোইচ্ছিচ্ছেি 

েেো গুরে হস  জম েিচ্ছত পোচ্ছি! 

  

রবে ়বোবু রুি  েচ্ছে বেচ্ছেে, থোচ্ছমো হিোেিো, থোচ্ছমো–অত আি বোেে-বন্দুে িুাঁ ়চ্ছত  চ্ছব 

েো! েথো ় েথো ়  ুদ্ধ অমরে েিচ্ছেই  ে েো? রবেো  ুচ্ছদ্ধ  োচ্ছত েো েরসরদ্ধ   ়, আচ্ছগ হসই 

হিি োই দেোচ্ছখো! 

  

িোম রিও রবে ়বোবুি েথো ় সো ় রদচ্ছ ় েমচ্ছেি রদচ্ছে রবিক্ত হিোচ্ছখ হিচ্ছ ় বেচ্ছে,  ো 

বচ্ছেচ্ছিে বোবু! বোাঁচ্ছ ি হিচ্ছ ় েরচ দ ়! 

  

আরম  োসরি হদচ্ছখ রবে ়বোবু বেচ্ছেে, েো রবমে, এসব  োরসি েথো ে ়। আমোি রবশ্বোস, 

 ত্রুচ্ছদি দচ্ছে িরে -পচো  জচ্ছেি েম হেোে হেই, আি ওিোও   ়চ্ছতো বন্দুে রেচ্ছ ় 

ততরি  চ্ছ ়ই এচ্ছসচ্ছি।  ুচ্ছদ্ধ ওচ্ছদি দ -পচ্ছেচ্ছিো জে মোিো প ়চ্ছেও দচ্ছে ওিো িোিী 
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থোেচ্ছব। রেন্তু গুেরতচ্ছত আমিো হতো হমোচ্ছে ি ় জে হেোে, এি মচ্ছধে রতে-িোি জে  রদ 

মোিো পচ্ছ ় বো জখম   ় তখে েী উপো ়  চ্ছব? 

  

আরম বেেুম,রঠে েথো রবে ়বোবু! রেতোে রেরুপো ় েো  চ্ছে আমিো রেশ্চ ়ই  ুদ্ধ েিব 

েো। িচ্ছেো, িচ্ছেো, তো ়োতোর ় পো িোেোও! 

  

আিও রমরেে পচ্ছেচ্ছিো ধচ্ছি েীিচ্ছব দ্রুতচ্ছবচ্ছগ আমিো অগ্রসি  চ্ছত েোগেুম। রেন্তু  ত্রুিো 

এরগচ্ছ ় আসরিে আমোচ্ছদিও হিচ্ছ ় হবর  হবচ্ছগ। েোিণ খোরেেক্ষণ পচ্ছিই তোচ্ছদি রিৎেোি 

শুেচ্ছত হপেুম। 

  

িেচ্ছত-িেচ্ছত হেচ্ছে হগে আিও রমরেে দ -বোচ্ছিো! পথ হসখোচ্ছে রসচ্ছধ হেচ্ছম রগচ্ছ ়চ্ছি। 

মুখ রিরিচ্ছ ় হদখেুম, ম োচ্ছেি আচ্ছেোগুচ্ছেো আমোচ্ছদি েোি হথচ্ছে ব ়চ্ছজোি রসরে মোইে 

তিোচ্ছত আচ্ছি। 

  

আরম দোাঁর ়চ্ছ ় পচ্ছ ় বেেুম, রবে ়বোবু, আি এগুবোি হিি ো েিো রেিোপদ ে ়। তো চ্ছে 

প্র্তুতত  ও ়োি সম ় পোব েো। 

  

রবে ়বোবু  তো িোচ্ছব বেচ্ছেে, হবো ো  োচ্ছে  ুদ্ধ আমোচ্ছদি েিচ্ছতই  চ্ছব। 

  

 েোাঁ, েিচ্ছতই  চ্ছব। েমুোি, হতোমিো প্রচ্ছতেচ্ছেই বেোগগুচ্ছেো সোমচ্ছেি রদচ্ছে হিচ্ছখ মোরেি 

ওপচ্ছি শুচ্ছ ় প ়। ওিো  রদ বন্দুে হিোচ্ছ ়, তো চ্ছে বেোগগুচ্ছেো সোমচ্ছে থোেচ্ছে আ্মচিক্ষোি 

খোরেেেো সুরবচ্ছধ  চ্ছব। 

  

মোল্কোে বেচ্ছে, বোবুসোচ্ছ ব, আমোচ্ছদি বোাঁ-পোচ্ছ ই পো োচ্ছ ়ি গোচ্ছ ় এেেো ব ় গু ো িচ্ছ ়চ্ছি। 

আমিো এি মচ্ছধে আশ্র ় রেচ্ছে রে িোচ্ছেো   ় েো? 

  

এ গু োি হিতি রদচ্ছ ় রে অেেরদচ্ছে হবরুবোি পথ আচ্ছি? 

  

েো বোবুসোচ্ছ ব। 
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 হেমেন্দ্রকুোর রায়  ।   যক্ষপতির রত্নপরুী  

 73 

www.bengaliebook.com 
 

 

তো চ্ছে ও গু ো  চ্ছব আমোচ্ছদি পচ্ছক্ষ ইাঁদুি েচ্ছেি মতে। ওি মচ্ছধে বরন্দ  চ্ছত িোই েো। 

  

রঠে হসই সমচ্ছ ় েীচ্ছিি রদচ্ছে িোি-পোাঁিেো বন্দুচ্ছেি আও ়োজ  ে–সচ্ছে-সচ্ছে আমিোও 

মোরেি ওপচ্ছি সেোে শুচ্ছ ় পচ্ছ ় রেচ্ছজি রেচ্ছজি বন্দুে বোরগচ্ছ ় ধিেুম। 

  

আিরম্বচ্ছত আি এেেো ি ়োব  গম্ভীি ধ্বরে হজচ্ছগ উচ্ছঠ হসই পবেতিোজেচ্ছে  ব্দম ় েচ্ছি 

তুেচ্ছে। হস ধ্বরে অপবূে, রবস্ম ়েি, বজ্রোরধে িীেণ–শুেচ্ছে হৃদ ় স্তরম্ভত  চ্ছ ়  ো ়। 

  

এচ্ছদচ্ছ  এচ্ছস এিেম ধ্বরে আচ্ছগও শুচ্ছেরি–এ  চ্ছে পো ো ় ধচ্ছস প ়োি  ব্দ– েোরিিোচ্ছেি 

এে সোধোিণ রবচ্ছ েত্ব! 

  

রেন্তু আমোচ্ছদি এত েোচ্ছি এমে  ব্দ-রবিীরেেো আি হেোেরদে জোগ্রত   ়রে। দেবদ্ধ বজ্র 

হ ে গ ়গ ় েচ্ছি তিিব েচ্ছদ হধচ্ছ ় আসচ্ছি আমোচ্ছদি মোথোি ওপি রদে হথচ্ছেই। 

  

মোল্কোে এে েোচ্ছি দোাঁর ়চ্ছ ় উচ্ছঠ উদভ্রোচ্ছেি মতে রিৎেোি েচ্ছি বেচ্ছে, বোবুসোচ্ছ ব, 

পো ো ় ধচ্ছস পচ্ছ ় হেচ্ছম আসচ্ছি এই পথ রদচ্ছ ়ই! 

  

.  

  

্োদ  পরিচ্ছেদ । সরেে-সমোরধ 

  

হসই েল্পেোতীত, গরত ীে  ব্দ-রবিীরেেোি তেো ় হথচ্ছে মচ্ছে  ে, সৃরি ি হ ে মু ূতে 

উপরিত এবং দুদেোে প্রে ় উৎেে আেচ্ছন্দ হেচ্ছম আসচ্ছি আমোচ্ছদি মোথোি ওপচ্ছি! 

  

প্রোচ্ছণি আ ো এচ্ছেবোচ্ছিই হিচ্ছ ় রদচ্ছ ়রি– ঠোৎ মোল্কোে প্রোণপচ্ছণ রিৎেোি েচ্ছি প্রিণ্ড এে 

েোি হমচ্ছি আমোচ্ছদি বোাঁ-পোচ্ছ ি গু োেোি হিতচ্ছি রগচ্ছ ় প ়ে। 

  

হিোচ্ছখি পেে প ়চ্ছত-েো-প ়চ্ছতই আমিোও প্রো ় এেসচ্ছেই হসই গু োি হিতচ্ছি রগচ্ছ ় 

উপরিত  েুম–এমে রে বোঘো প েে! আ্মচিক্ষোি হিি ো এমরে স্বোিোরবে হ , মোেুে আি 

পশু িিম রবপচ্ছদি সমচ্ছ ় বেব োি েচ্ছি রঠে এেই িেম! 
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হিতি রগচ্ছ ় দোাঁ ়োচ্ছত েো দোাঁ ়োচ্ছতই গু োি মুখ অন্ধেোি  চ্ছ ় হগে এবং পচ্ছথি ওপি রদচ্ছ ় 

িচ্ছে হ চ্ছত েোগে হ ে েোে-িোেোচ্ছেো, প্রোণ-দমোচ্ছেো ম ো চ্ছব্দি অদু্ভত এে  রেেো ও 

প্রেোণ্ড প্রেোণ্ড পোথচ্ছিি স্তূপ–িোরিরদচ্ছে েুর ়ি-পি-েুর ় ি ়োচ্ছত-ি ়োচ্ছত! এেেো েুর ় এচ্ছস 

েোগে েমচ্ছেি েোাঁচ্ছধি ওপচ্ছি, হস আতেেোদ েচ্ছি বচ্ছস প ়ে! 

  

রমরেে দুই ধচ্ছি গুরুিোি পোথচ্ছিি স্তূপগুচ্ছেো রঠে জীবে ও র ংস্র প্রোণীি মতে গ ়োচ্ছত 

গ ়োচ্ছত ও েোিোচ্ছত েোিোচ্ছত েীচ্ছিি রদচ্ছে েোমচ্ছত েোগে–হসই দুই রমরেে হ ে দুই 

ঘণ্টোিও হিচ্ছ ় হবর ! গু োি হিতিেো হোঁচ্ছপ-চ্ছোঁচ্ছপ উঠচ্ছি হ ে িূরমেচ্ছম্প! গু োি িোদেোও 

হ ে হু ়মু ় েচ্ছি হিচ্ছে প ়চ্ছত িো ়! 

  

ি ়োেে মৃতেুি বেেো  খে গু োমুখ হিচ্ছ ় েীচ্ছিি রদচ্ছে হেচ্ছম হগে, তখেও আমিো 

স্তরম্ভচ্ছতি মতে রেবেোে  চ্ছ ় দোাঁর ়চ্ছ ় িইেুম! 

  

সবেপ্রথচ্ছম েথো েইচ্ছেে রবে ়বোবু।  োাঁপোচ্ছত  োাঁপোচ্ছত বেচ্ছেে, রবমে, েীচ্ছিি রদে হথচ্ছে 

রবেম এে  ো োেোি শুেচ্ছত হপচ্ছ ়ি? 

  

আরম বেেমু, হপচ্ছ ়রি। হ  মৃতেুচ্ছে আমিো োঁরে রদেমু,  ত্রুিো হবোধ  ় তোচ্ছে এ ়োচ্ছত 

পোচ্ছিরে! অচ্ছেে হেোচ্ছেি েোন্নো শুচ্ছেরি, হবোধ  ় তোিো সদেবচ্ছে মোিো পচ্ছ ়চ্ছি! 

  

েমে আতেস্বচ্ছি বেচ্ছে, রবমেদো, েুর ় হেচ্ছগ হবোধ  ় আমোি েোাঁচ্ছধি  ো ় হিচ্ছে বো সচ্ছি 

হগচ্ছি। আরম  োে োত েো ়চ্ছত পোিরি েো। 

  

রবে ়বোবু তো ়োতোর ় েমচ্ছেি েোচ্ছি রগচ্ছ ় তোি হসবো-শুশ্রূেো ় রে ুক্ত  চ্ছেে। 

  

েমুোি বেোেুেস্বচ্ছি বচ্ছে উঠে, সবেেো । আমোি বন্দুেেো হ  বোইচ্ছি হিচ্ছে এচ্ছসরি! 

  

আমোিও বন্দুে বোইচ্ছি পচ্ছ ় আচ্ছি–প্রোণিক্ষোি জচ্ছেে বেস্ত  চ্ছ ় বন্দুচ্ছেি েথো িোববোি 

সম ় পোইরে। 
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রবে ়বোবু আি েমে বন্দুে ীেবন্দুে রেচ্ছ ় হিতচ্ছি েুেচ্ছত হপচ্ছিচ্ছি হেবে িোম রি। 

  

িুচ্ছে গু োি বোইচ্ছি হগেুম। হসখোচ্ছেও বন্দুেগুচ্ছেোি হেোেও রিহ্ন হেই িুেে পোথচ্ছিি রবেম 

ধোক্কো ় বাঁেোি মুচ্ছখ তুে ধুচ্ছেোি মচ্ছতো বন্দুেগুচ্ছেো হ  হেোথো ় রগচ্ছ ় পচ্ছ ়চ্ছি তো হে 

  

জোচ্ছে! পোথচ্ছিি িোচ্ছপ   ়চ্ছতো হসগুচ্ছেো হিচ্ছে গুাঁচ্ছ ়ো  চ্ছ ় রগচ্ছ ়চ্ছি! 

  

েমুোি বেচ্ছে,  ত্রুচ্ছদি অবিোও  রদ বন্দুেগুচ্ছেোি মতে  চ্ছ ় থোচ্ছে তো চ্ছে আমোচ্ছদি 

িোবেোি েোিণ হেই। িোম রিি এেেো বন্দুে আি আমোচ্ছদি িোিচ্ছে রিিেিোিই  চ্ছথি । 

  

পো োচ্ছ ়ি গো রদচ্ছ ় হ  েোে ুপথ হবচ্ছ ় আমিো ওপচ্ছি উচ্ছঠরি তোি রদচ্ছে তোরেচ্ছ ় হদখেুম। 

 তদূি েজি িচ্ছে হেবে হদখো  ো ়, পচ্ছথি ওপচ্ছি ি ়োচ্ছেো িচ্ছ ়চ্ছি েুর ় আি েুর ়ি 

িোর ,ব ়-ব ় পোথিগুচ্ছেো গ ়োচ্ছত-গ ়োচ্ছত েীচ্ছিি রদচ্ছে হেচ্ছম  োরিচ্ছ ় রগচ্ছ ়চ্ছি দৃরি ি 

অেিোচ্ছে।  ত্রুিোও অদৃ ে।   ়চ্ছতো তোচ্ছদি হদ গুচ্ছেো এখে পো োচ্ছ ়ি পদতচ্ছে পচ্ছ ় 

আচ্ছি রেজেীব ও িক্তোক্ত মোংসরপচ্ছণ্ডি মচ্ছতো। 

  

আশ্বস্ত  েোম বচ্ছে, রেন্তু দুুঃরখতও  েমু  চ্ছথি । এতগুচ্ছেো মোেুচ্ছেি এমে হ োিেী ় 

পরিণোম! 

  

তখে িরেে উেোি ি সেম ় আচ্ছেো হসই ত েিোজেচ্ছে েচ্ছি তুচ্ছেচ্ছি েতুে এে 

স্বেচ্ছেোচ্ছেি মচ্ছতো। হিোচ্ছিি পোরখচ্ছদি সিো ় জোগে ঘুমিোেোরে গোে এবং পেোতে 

অন্ধেোচ্ছিি পরিতেক্ত আসি জুচ্ছ ় রবিোজ েিচ্ছি রস্নগ্ধসবুজ েতোপোতো-বেস্পরত। 

  

িোম রি বেচ্ছে, হখোেোবোবু, আমোচ্ছদি হমোেঘোেগুচ্ছেোও িসোতচ্ছে রগচ্ছ ়চ্ছি! 

  

আরম বেেমু, তো চ্ছে উপো ়?  ত্রু রেপোচ্ছতি পি বন্দুচ্ছেি দিেোি হেই বচ্ছে, রেন্তু িসদ 

েো থোেচ্ছে হপে িেচ্ছব হেমে েচ্ছি? 
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মোল্কোে বেচ্ছে, ি ় হেই বোবুসোচ্ছ ব, আমোচ্ছদি আি হবর দূি হ চ্ছত  চ্ছব েো। এই 

পো োচ্ছ ়ি েীচ্ছিই আচ্ছি এেেো েদী। তোিপি েদী পোি  চ্ছ ় ঘণ্টোখোচ্ছেে পথ িেচ্ছেই 

আমিো হসই মচ্ছঠ রগচ্ছ ়  োরজি  ব। 

  

আরম রজজ্ঞোসো েিেমু, েদীেো েত ব ়? 

  

িও ়ো খুব হবর  ে ় বচ্ছে, রেন্তু জে খুব গিীি। তচ্ছব আপেোচ্ছদি িোবেো হেই, েদীি 

ওপচ্ছি এেেো েোচ্ছঠি সোাঁচ্ছেো আচ্ছি। 

  

হব , তো চ্ছে আবোি  োত্রো েিো  োে এই বচ্ছে আরম অগ্রসি  েমু। সেীিোও আমোি 

রপিচ্ছে-রপিচ্ছে িেে। রপিে হথচ্ছে মোচ্ছ -মোচ্ছ  েমচ্ছেি আুঃ! উুঃ! বচ্ছে আতেেোদ েোচ্ছে 

আসচ্ছত েোগে–হবোধ  ় তোি আঘোতেো  চ্ছ ়চ্ছি গুরুতি। 

  

রমরেে পাঁরি  পচ্ছিই আমিো পো োচ্ছ ়ি তেো ় রগচ্ছ ় দোাঁ ়োেুম। সোমচ্ছেই প্রিোত সূ েেচ্ছি 

েেে সুদীঘে এে বোাঁেো তচ্ছিো ়োচ্ছেি মতে এেরে হবগবতী েদী বচ্ছ ়  োচ্ছে েেেোচ্ছদ 

উচ্ছ্বরসত  চ্ছ ়। িও ়ো ় হস েোে-সিি িুচ্ছেি হবর   চ্ছব েো, রেন্তু তোি হস্রোচ্ছতি েোে এমে 

রবেম হ  হদখচ্ছেই মচ্ছে   ়, জে হ ে েগবগ েচ্ছি িুেচ্ছি! 

  

েমুোি শুচ্ছধোচ্ছে; মোল্কোে, তুরম হ  সোাঁচ্ছেোি েথো বেচ্ছে হসেো হেোথো ়? 

  

মোল্কোে মোথো িুেচ্ছেোচ্ছত-িুেচ্ছেোচ্ছত বেচ্ছে, সোাঁচ্ছেোেোচ্ছতো এইখোচ্ছেই রিে। 

  

এইখোচ্ছেই রিে হতো হগে হেোথো ়? সোাঁচ্ছেোি হতো আি পো হেই হ  মরেেংও ়োে েিচ্ছত 

হবরুচ্ছব? 

  

মোল্কোে বেচ্ছে, আরম আজ এেবিি এরদচ্ছে আরসরে। হগে বেেো ় জচ্ছেি হতোচ্ছ ় সোাঁচ্ছেোেো 

রেশ্চ ় হিচ্ছস রগচ্ছ ়চ্ছি। এচ্ছদচ্ছ  এমে বেোপোি  োচ্ছম োই   ়। 
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আরম  তো িোচ্ছব বেেুম, তো চ্ছে আমিো েী েিব? এ েদীেো হতো হদখরি দুই পো োচ্ছ ়ি 

মো খোেেোি েোে ুজরম রদচ্ছ ় েীচ্ছিি রদচ্ছে হেচ্ছম রগচ্ছ ়চ্ছি, সোাঁতোি হেচ্ছে এি প্রখি হস্রোত 

এর ়চ্ছ ় ওপোচ্ছি  োও ়ো হসোজো ে ়। 

  

েমে বেচ্ছে, হসোজোই হ োে আি েরঠেই হ োে, আমোি পচ্ছক্ষ সোাঁতোি েোেো অসম্ভব। 

আরম  োে োত েো ়চ্ছতই পোিব েো। 

  

েমুোি েী বেচ্ছত  োরেে, রেন্তু  ঠোৎ রপিে হথচ্ছে ইংচ্ছিরজ িোেো ় েেে স্বচ্ছি হে বেচ্ছে, 

এখরে সবোই মোথোি ওপচ্ছি  োত হতোচ্ছেো! 

  

িমচ্ছে রিচ্ছি হদরখ রঠে আমোচ্ছদি রপিচ্ছে দোাঁর ়চ্ছ ় আচ্ছি িুে-রিউ, আিও দুজে রিচ্ছেমেোে 

এবং িোিজে েোরি! িুে-রিউ ও তোি রিচ্ছে সেীচ্ছদি  োচ্ছত বন্দুে!  

  

িুে-রিউ আবোি  োরসচ্ছ ় বেচ্ছে, এখেও  োত তুেচ্ছে েো? 

  

বোধে  চ্ছ ় আমোচ্ছদি সেেচ্ছেই  োত তুচ্ছে দোাঁর ়চ্ছ ় থোেচ্ছত  ে, েোচ্ছঠি মূরতেি মচ্ছতো। 

  

িুে-রিউ ইরেত েিচ্ছতই েোরিিো িুচ্ছে এচ্ছস ধোক্কো হমচ্ছি আমোচ্ছদি মোরেি ওপচ্ছি শুইচ্ছ ় 

রদচ্ছ ়  োত-পো হবাঁচ্ছধ হিেচ্ছে। 

  

আমোি সোমচ্ছে এরগচ্ছ ় এচ্ছস িুে-রিউ প্রথচ্ছম েিচ্ছে রবেে অে োসে! তোিপি বেচ্ছে, 

বোবু, এইবোচ্ছি হতোমোচ্ছদি আরম  োচ্ছতি মুচ্ছঠো ় হপচ্ছ ়রি। রেন্তু আরম হবর  েথো বেচ্ছত 

িোই েো। প্রোণ বোাঁিোচ্ছত িোও হতো েচ্ছেেখোেো রিরিচ্ছ ় দোও। 

  

আরম বেেুম, তুরম  ো িোইি আমোি েোচ্ছি তো হেই। 

  

আবোি  ো- ো েচ্ছি হ চ্ছস উচ্ছঠ িুে-রিউ বেচ্ছে, হেই? তো চ্ছে রে হতোমিো এতদূচ্ছি এচ্ছসি 

হিচ্ছেচ্ছখেো েিচ্ছত? ওচ্ছ , দেোচ্ছখো হতো এচ্ছদি জোমোেোপ ় গুচ্ছেো খুাঁচ্ছজ! 
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তোিো আমোচ্ছদি প্রচ্ছতেচ্ছেি জোমোেোপ ় তন্নতন্ন েচ্ছি খুাঁচ্ছজ হদখচ্ছে–এমরে েী আমোচ্ছদি 

মুখরববি প েে হদখচ্ছত িো ়চ্ছে । 

  

েচ্ছেে আচ্ছি েেেোতো ়, রেন্তু তোি রেখে আচ্ছি আমোি স্মৃরতি িোণ্ডোচ্ছি। িুে-রিেচ্ছে হস 

েথো বেো উরিত মচ্ছে েিেুম েো। 

  

িুে-রিে িোচ্ছগ হ ে পোগচ্ছেি মতে  চ্ছ ় উঠে। রিৎেোি েচ্ছি বেচ্ছে, ওচ্ছি বোেোরে েিুোি 

দে! হতোচ্ছদি জচ্ছেে আমোি দুগেরতি সীমো হেই। রিে হথচ্ছে এেুম বোংেোচ্ছদ , হসখোচ্ছে 

রবপচ্ছদি পি রবপদ এর ়চ্ছ ় এচ্ছসরি এই েোরিিোচ্ছে। এখোচ্ছে এচ্ছস আমোচ্ছদি দচ্ছেি 

আেো জে হেোচ্ছেি প্রোণ রগচ্ছ ়চ্ছি, তবু আরম হতোচ্ছদি সে িোর ়রে। এত েচ্ছিও হ েেো রে 

আমোচ্ছে িোাঁচ্ছে প ়চ্ছত  চ্ছব? 

  

আরম বেেুম,  েোাঁ বন্ধু, রঠে আন্দোজ েচ্ছিি। এখে হদচ্ছ ি হিচ্ছে হদচ্ছ  রিচ্ছি  োও। 

  

িুে-রিউ হিোখ পোরেচ্ছ ় বেচ্ছে, তোই েোরে? আমোচ্ছে  রদ রিচ্ছি হ চ্ছত   ়, তো চ্ছে 

হতোচ্ছদিও এই পৃরথবীচ্ছত হিচ্ছখ  োব েো! 

  

হব , তো চ্ছে আমোচ্ছদি খুে েচ্ছিো। মিচ্ছত  চ্ছব সেেচ্ছেই মিচ্ছত আমিো ি ় পোই েো। 

  

আেো, হদখো  োে। ওচ্ছি, হতোিো এই হেোেগুচ্ছেোচ্ছে এেসচ্ছে হবাঁচ্ছধ িেোে। তোিপি ওচ্ছদি 

ওই েদীচ্ছত িোরসচ্ছ ় হদ ়। 

  

প্ররতবোদ েিেুম েো েোিণ এই উেি   ়তোেচ্ছদি েোচ্ছি প্ররতবোদ বো দ ়ো প্রোথেেো েচ্ছি 

হেোেই েোি হেই। 

  

তোিো আমোি ও েমুোচ্ছিি ওপচ্ছি িোখে রবে ়বোবু ও েমচ্ছেি হদ  এবং তোি ওপচ্ছি 

হ ো ়োচ্ছে মোল্কোে ও িোম রিচ্ছে। তোিপি হেোচ্ছে হ মে েচ্ছি িেোেোেোচ্ছঠি হবো ো বোাঁচ্ছধ, 

হসইিোচ্ছব দর ় রদচ্ছ ় আমোচ্ছদি সেেচ্ছে এেসচ্ছে হবাঁচ্ছধ হিেচ্ছে। আমোচ্ছদি  োত-পো 

আচ্ছগই বোাঁধো রিে– এেো  ে বোাঁধচ্ছেি ওপি বোাঁধে! 
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হিচ্ছবরিেুম মোল্কোে হতো আমোচ্ছদি মতে রবপচ্ছদি পোঠ োেো ় র ক্ষো গ্র ণ েচ্ছিরে, প্রোচ্ছণি 

িচ্ছ ় েোবু  চ্ছ ় হস   ়চ্ছতো েোন্নোেোরে জুচ্ছ ় হদচ্ছব। রেন্তু এখে হদখরি তোি সোচ্ছ ় ি ়িুে 

উাঁিু হদ রেি সবেোই  চ্ছে দুজে ় সো চ্ছস পরিপূণে। তোি মুখ িোব ীে, েচ্ছে েু  ব্দ হেই। 

  

ওিো সেচ্ছে রমচ্ছে ধিোধরি েচ্ছি আমোচ্ছদি েদীি ধোচ্ছি রেচ্ছ ় হগে। 

  

িুে-রিউ বেচ্ছে, এই হ েবোি রজজ্ঞোসো েিরি বচ্ছেো, েচ্ছেে হেোথো ় হিচ্ছখি? 

  

আরম রবিক্তস্বচ্ছি বেেুম, আমোচ্ছে বোিবোি েোেোতে হেোচ্ছিো েো িুে-রিউ! েচ্ছেে আমোি 

েোচ্ছি হেই। 

  

িুে-রিউ রবস্ম ়মোখো েুদ্ধস্বচ্ছি বেচ্ছে, এই বোেোরেেো আমোচ্ছে আশ্চ ে েিচ্ছে হ ! এ 

মিচ্ছব, তবু রমচ্ছি েথো বেচ্ছত িো ়চ্ছব েো! 

  

আরম বেেুম, আরম সতে েথোই বেরি। 

  

সতেেথো? তুরম রে বেচ্ছত িোও, েচ্ছেে হতোমোি েোচ্ছি রিে েো? 

  

 রেশ্চ ়ই রিে! 

  

তচ্ছব? 

  

েচ্ছেে এখে আমোি েোচ্ছি হেই। 

  

মোচ্ছে? 

  

 মোচ্ছে আরম জোরে েো। 

  

এই হতোমোি হ ে েথো? 

  

হুাঁ। 
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হব । তো চ্ছে আমিোও আমোচ্ছদি হ ে েোজ েরি। ওচ্ছদি জচ্ছে হিচ্ছে দোও। 

  

তোিো সেচ্ছে রমচ্ছে আমোচ্ছদি  ূচ্ছেে তুচ্ছে ধিচ্ছে। 

  

িোম রি হিাঁরিচ্ছ ় বেচ্ছে, হ  বোবো রবশ্বেোথ, িিচ্ছণ ঠোই রদও! 

  

পিমু ূচ্ছতে আমিো  পোং েচ্ছি প ়েুম েদীি গচ্ছিে এবং সচ্ছে-সচ্ছে তরেচ্ছ ় হগেুম 

পোতোচ্ছেি  ীতে অন্ধেোচ্ছি। 

  

.  

  

ত্রচ্ছ ়োদ  পরিচ্ছেদ । আমোচ্ছদি বোঘো 

  

পোতোচ্ছেি রদচ্ছে তরেচ্ছ ় হগেুম, এবং তোিপি আবোি হিচ্ছস উঠেুম।–হেবে আরম েই, 

আমোি সচ্ছে  োিো বোাঁধো রিে তোিোও হিচ্ছস উঠে আমোি সচ্ছেই। আমোচ্ছদি এে  োত্রো ় 

পৃথে িে  ও ়োি উপো ় হেই। 

  

আেচ্ছন্নি মচ্ছতো শুেচ্ছত হপেুম েে-েে-েেেে েচ্ছি গিীি জেগজেে! েী তীে হস্রোত 

গরত তোি প্রো ় বেেোি মচ্ছতো! জে েেমে েচ্ছি হ েচ্ছি দুেচ্ছি, পুঞ্জ পুঞ্জ হিেোি িুে 

িুরেচ্ছ ় ওপচ্ছি উঠচ্ছি, েীচ্ছি েোমচ্ছি, ঘূরণেপোচ্ছে ঘুিচ্ছি রিিচ্ছি এবং  ত স স্র বেচ্ছমি 

িেচ্ছেি মতে িেিরেচ্ছ ় িুচ্ছে  োচ্ছে হু-হু েচ্ছি। হসই রেম্নমুখী রগরিেদীি গরত অতেে 

দ্রুত বচ্ছে আমিো তৎক্ষণোৎ আবোি  ুচ্ছব হগেুম েো েোচ্ছেি মুচ্ছখ হিচ্ছস িেেুম খোরেে দূি। 

এজচ্ছেে রবরস্মত  েোম েো। অত হবগবতী েদী হ  পোথিচ্ছে খোরেে দূি িোরসচ্ছ ় রেচ্ছ ় 

হ চ্ছত পোচ্ছি, এ েথো সেচ্ছেই জোচ্ছে। 

  

তোিপি আবোি আমিো  ুচ্ছব হগেুম এবং জচ্ছেি তেো ় রেশ্বোস  খে বন্ধ  চ্ছ ় এচ্ছসচ্ছি, 

েদী আবোি আমোচ্ছদি ওপচ্ছি িোরসচ্ছ ় তুেে। 
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এবোি হিচ্ছস উচ্ছঠই হদরখ, রঠে আমোচ্ছদি পোচ্ছ ই সোাঁতোি েোেচ্ছি বোঘো! এতক্ষণ ঘেেোি 

ঘোত-প্ররতঘোচ্ছত তোি েথো িুচ্ছে রগচ্ছ ়রিেুম। তুে েুেিু হিচ্ছব  ত্রুিো   ় তোচ্ছে রেিু 

বচ্ছেরে, ে ় হস রেিোপদ বেবধোচ্ছে সচ্ছি দোাঁর ়চ্ছ ় আ্মচিক্ষো েচ্ছিচ্ছি। এখে প্রিুিক্ত বোঘো 

এচ্ছসচ্ছি আমোচ্ছদি মৃতেু োত্রোি সোক্ষী  চ্ছত এবং আমোচ্ছদি সচ্ছেই মিচ্ছত। 

  

হ ে ় মু ূতে হিচ্ছস থোরে, এি মচ্ছধেই সুন্দিী পৃরথবীচ্ছে িোচ্ছেো েচ্ছি হ েবোি হদচ্ছখ রেই! 

সূচ্ছ েি ওপচ্ছি ওই হসই েীেোেোচ্ছ ি িন্দ্রোতপ, তীচ্ছি-তীচ্ছি ওই হসই পোরখ- োেো সবুজ 

বেিূরম, দূচ্ছি েোচ্ছি ওই হসই রগরিিোজ র মোেচ্ছ ়ি স্তরম্ভত ত ে-তিে! িোচ্ছেো েচ্ছি আিও 

রেিু হদখচ্ছত েো হদখচ্ছতই আবোি  ুচ্ছব হগেুম-রেন্তু আবোি হিচ্ছস উঠেুম পি মু ূচ্ছতেই। 

এবোি মচ্ছে  ে, হে হ ে আমোচ্ছদি হেচ্ছে তুেচ্ছে। 

  

সরবস্মচ্ছ ় তোরেচ্ছ ় হদরখ, বোঘো প্রোণপচ্ছণ আমোচ্ছদি বোাঁধে-দর ় েোমচ্ছ ় ধচ্ছিচ্ছি! 

  

বোঘো আি দর ় িো চ়্ছে –আমিোও আি  ুবেুম েো। 

  

আমোচ্ছদি পোাঁিজেচ্ছে হেচ্ছে হতোেবোি  রক্ত রেশ্চ ়ই বোঘোি হেই। রেন্তু প্রথমত জচ্ছে 

গুরুিোিও   ় েঘুিোি এবং র্তী ়ত, এই খিচ্ছস্রোতো েদীি তীে েোে আমোচ্ছদি িোরসচ্ছ ় 

িোখবোি পচ্ছক্ষ সো ো ে েিচ্ছে  চ্ছথি ই। 

  

বোাঁধে-দর ় েোমচ্ছ ় ধচ্ছি বোঘো েদীি তীচ্ছিি রদচ্ছে  োও ়োি হিি ো েিচ্ছে। রেন্তু হস্রোচ্ছতি 

েোচ্ছে তোি হিি ো সিে  ে েো। তচ্ছব হস হেোেেচ্ছম জচ্ছেি ওপচ্ছি আমোচ্ছদি িোরসচ্ছ ় 

িোখচ্ছে। ধেেবোদ, বোঘোচ্ছে ধেেবোদ! 

  

এতক্ষণ পচ্ছি েমুোি েথো েইচ্ছে। বেচ্ছে, রবমে, বোঘো আজ  ো েিচ্ছে, অেে হেোেও 

েেুিু তো েিচ্ছত পোিত েো। রেন্তু এিোচ্ছব বোঘো আি েতক্ষণ আমোচ্ছদি িোরসচ্ছ ় িোখচ্ছব? 

বোঘো জেিি জীব ে ়, আি এেেু পচ্ছিই হস দুবেে  চ্ছ ় প ়চ্ছব। তখে হ  মিণ িো ়ো 

আমোচ্ছদি আি হেোেও গরত হেই? 

  

আরমও হসই েথোই িোবরি েুমোি। 
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রবে ়বোবু বেচ্ছেে,  ত্রুিো রে এখে আমোচ্ছদি হদখচ্ছত পোচ্ছে েো? 

  

আরম বেেুম, তোচ্ছদি েোি হথচ্ছে আমিো অচ্ছেে দূচ্ছি এচ্ছস পচ্ছ ়রি। 

  

েমে উৎসোর ত েচ্ছে বেচ্ছে, দেোচ্ছখো রবমেদো! বোঘোি হিি ো এচ্ছেবোচ্ছি বেথে   ়রে। হস 

এেেু এেেু েচ্ছি আমোচ্ছদি তীচ্ছিি খোরেেেো েোচ্ছি এচ্ছে হিচ্ছেচ্ছি! 

  

েমচ্ছেি উৎসো  হদচ্ছখ এত দুুঃচ্ছখও আমোি  োরস এে। আমোচ্ছদি এই অবিো ় তীচ্ছিি 

খোরেেেো েোচ্ছি আসো আি তীচ্ছি রগচ্ছ ় ওঠোি মচ্ছধে আেো পোতোে তিোত! 

  

এমে সমচ্ছ ় এে অিোবেী ় েোণ্ড ঘেে। েদীি গরত  ঠোৎ অতেে হবচ্ছ ় উঠে–হবোধ  ় 

এখে আমিো হ খোে রদচ্ছ ়  োরে েদীি তেোেোি জরম হসখোচ্ছে খুব হবর  েোে।ু হ রদচ্ছে 

িচ্ছেরি হসই রদচ্ছেই রিে আমোি মোথো, তোই ওরদেেোি রেিুই এতক্ষণ হদখচ্ছত পোরেেুম 

েো। আিরম্বচ্ছত ঘূণেো ়মোে হস্রোচ্ছতি েোচ্ছে আমোচ্ছদি এেসচ্ছে বোাঁধো হদ গুচ্ছেো উেচ্ছে ঘুচ্ছি 

হগে–প্রিণ্ড হবচ্ছগ খোরেেদূি হিচ্ছস রগচ্ছ ়ই হদরখ, তীি এচ্ছেবোচ্ছি আমোচ্ছদি খুব েোচ্ছি সচ্ছি 

এচ্ছসচ্ছি! 

  

রবে ়বোবু হিাঁরিচ্ছ ় উঠচ্ছেে, আমিো েদীি বোাঁচ্ছে এচ্ছস পচ্ছ ়রি–আমিো েদীি বোাঁচ্ছে এচ্ছস 

পচ্ছ ়রি! 

  

সচ্ছে-সচ্ছে আমিো হপেুম এে রবেম আঘোত! অেে সম ়  চ্ছে হস আঘোচ্ছত িীরতমচ্ছতো 

অরিিতূ  চ্ছ ় প ়তুম, রেন্তু এখে আমিো অরিিতূ  ও ়োিও অবেো  হপেুম েো েোিণ 

আমোচ্ছদি হদচ্ছ ি ওপচ্ছি েোগে েরঠে পোথুচ্ছি মোরেি স্প ে। এ স্প ে  ত েরঠেই হ োে– 

এেো হ  হস্ন ম ়ী পৃরথবীি মোরেি হিোাঁ ়ো, এই আশ্চ ে অেুিূরতই আমোচ্ছদি মেচ্ছে আেন্ন 

েচ্ছি রদচ্ছে উেি আেচ্ছন্দ। 
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আমিো হঠচ্ছে রগচ্ছ ়রি েদীি বোাঁচ্ছে! হেবে তোই ে ়, বোাঁচ্ছেি মুচ্ছখ রিে েী এেেো জেজ 

েতোপোতোি ঘে জোে, হদ গুচ্ছেোচ্ছে হস হ ে জীবচ্ছেিই মতে জর ়চ্ছ ় ধিচ্ছে! হস্রোত আি 

আমোচ্ছদি হেচ্ছে রেচ্ছ ় হ চ্ছত পোিচ্ছব েো। 

  

িোম রি বচ্ছে উঠে, জ ় বোবো রবশ্বেোথ! এচ্ছেই বচ্ছে, িোচ্ছখ েৃষ্ণ মোচ্ছি হে? 

  

েমে বেচ্ছে,  ো ় িোম রি, হতোমোি েৃষ্ণ আমোচ্ছদি িোখচ্ছেে বচ্ছে, রেন্তু বোাঁধেগুচ্ছেো খুচ্ছে 

হদও ়োি বেবিো েিচ্ছেে েো হেে? 

  

বোঘো তখে গেো প েে জচ্ছে দোাঁর ়চ্ছ ় অতেে েুদ্ধিোচ্ছব আমোচ্ছদি রদচ্ছে তোরেচ্ছ ় গিি 

গিি িচ্ছব গজেে শুরু েিচ্ছে! 

  

আমোচ্ছদি রদচ্ছে তোরেচ্ছ ় বোঘো এতেো িচ্ছে উঠে হেে?  

  

পিমু ূচ্ছতেই এ-প্রচ্ছশ্নি উিি হপেুম! 

  

 ঠোৎ বোঘো আেমণ েিচ্ছে আমোচ্ছদি বোাঁধে-দর ়চ্ছে! এই দর ়ি ওপচ্ছিই তোি িোগ 

 চ্ছ ়চ্ছি, হস বু চ্ছত হপচ্ছিচ্ছি এই দর ়ি বোাঁধেই  চ্ছে  ত অরেচ্ছি ি মূে! 

  

েমুোি তোচ্ছে উৎসো  রদচ্ছ ় বোিংবোি বেচ্ছত েোগে, আমোি হসোেোি বোঘো! আমোি বন্ধ ু

বোঘো! বো োদুি বোঘো! হেচ্ছে দোও হতো দর ়গুচ্ছেো–িেপে হেচ্ছে দোও হতো িোই! 

  

উৎসো  হপচ্ছ ় বোঘোি আেন্দ আি ধচ্ছি েো, জ ়পতোেোি মতে তোি েোেুে জচ্ছেি ওপি 

তুচ্ছে হস েো ়চ্ছত েোগে ঘেঘে। 

  

.  

  

স্বোধীে, আমিো স্বোধীে! বোঘোি হদৌেচ্ছত আমিো জচ্ছে  ুচ্ছব মরিরে, বোঘোি অেুগ্রচ্ছ  ঘুিে 

আমোচ্ছদি বন্ধে দ ো! 
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এতক্ষণ মোল্কোে এেরেমোত্র েথো ে ়রে, হস  ঠোৎ এখে উচ্ছ্বরসত  চ্ছ ় দুই  োত বোর ়চ্ছ ় 

বোঘোচ্ছে বুচ্ছেি হিতচ্ছি জর ়চ্ছ ় ধচ্ছি অরুদ্ধ স্বচ্ছি বেচ্ছে, বন্ধু, আমোি জীবে িক্ষে বন্ধু! 

  

িোম রি আহ্লোচ্ছদ েোিচ্ছত েোিচ্ছত বেচ্ছে, হদখি েমেবোবু, েষৃ্ণ বোাঁধে খুচ্ছে রদচ্ছেে রে েো? 

বোঘো হসই েৃচ্ছষ্ণিই জীব! 

  

েমুোি বেচ্ছে, িগবোে  ো েচ্ছিে িোচ্ছেোি জচ্ছেে! দেোচ্ছখো রবমে, িুে-রিউ হিচ্ছ ়রিে 

আমোচ্ছদি পোতোচ্ছে পোঠোচ্ছত, রেন্তু আমিো এচ্ছস উচ্ছঠরি েদীি এপোচ্ছি! আি সোাঁচ্ছেোি 

দিেোি  ে েো! 

  

আরম বেেুম, মোল্কোে, আমিো  ো-চ্ছেোেো মচ্ছঠি েোচ্ছি এচ্ছস পচ্ছ ়রি ে ়?  

  

 েোাঁ বোবুসোচ্ছ ব, খুব েোচ্ছি। 

  

তো চ্ছে আি হদরি ে ়! িুে-রিউ েদীি ওপোচ্ছি সদেবচ্ছে সদচ্ছপে রবিিণ েরুে, ইরতমচ্ছধে 

আমিো েিব েোচ্ছ েোদ্ধোি! 

  

.  

  

িতুদে  পরিচ্ছেদ । গুপ্তগু ো 

  

ইরত োস-রবখেোত েরপ  পো োচ্ছ ়ি উপতেেো ় এচ্ছস দোাঁর ়চ্ছ ়রি আমোচ্ছদি পচ্ছথি হ চ্ছে। 

  

ধ্বংসস্তূচ্ছপি পি ধ্বংসস্তূপ! প্রোিীে মচ্ছঠি অরধেোং ই রবেপু্ত  চ্ছ ়চ্ছি–এমে এেখোেো 

িোেোচ্ছিোিো ঘিও হেই,  োি হিতচ্ছি মোথো হগোাঁজো  ো ়। সম্রোে েরণষ্ক এখোচ্ছে হ সব িোপতে 

ও িোস্ক ে েীরতে িোপে েচ্ছি রগচ্ছ ়রিচ্ছেে, আজ তোি হেোেও হসৌন্দ ে উপচ্ছিোগ েিবোি 

উপো ় হেই। অতীচ্ছতি ঐশ্ব ে অতীচ্ছতি আ ়োচ্ছেই গো-েোেো রদচ্ছ ়চ্ছি। 

  

মচ্ছঠি ধ্বংসোবচ্ছ চ্ছেি হিতচ্ছি অচ্ছেে হখোাঁজোখুাঁরজ েিেমু, রেন্তু অি দে রতেপদ েচু্ছবি 

মূরতেি হেোেও সন্ধোেই পোও ়ো হগে েো। 
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রবে ়বোবু মোথো েো ়চ্ছত েো ়চ্ছত বেচ্ছেে, আরম হতো আচ্ছগই এেথো বচ্ছেরিেমু! র্তী ় 

 তোব্দীি েরণষ্ক আি রবং   তোব্দীি আমিো! এি মচ্ছধে েত  ুগ  ুগোেি িচ্ছে রগচ্ছ ়চ্ছি– 

েত দসুে, েত হেোিী এখোচ্ছে এচ্ছসচ্ছি, গুপ্তধচ্ছেি এে েণোও আি পোও ়ো  োচ্ছব েো! 

  

আমোি মে মুেচ্ছ ় প ়ে। তো চ্ছে এতরদে ধচ্ছি আমিো হদখরিেুম আচ্ছে ়োি স্বে? 

আমোচ্ছদি এত আগ্র , এত হিি োশ্রম, এত রবপদচ্ছিোগ, সবই  ে বেথে?  

  

মোল্কোে বেচ্ছে, বোবুসোচ্ছ ব, এখোে হথচ্ছে প্রো ় এে মোইে দূচ্ছি আি এেেো হিোে ধ্বংসস্তূপ 

আচ্ছি। তোি হিতচ্ছি এেেো িোেো মূরতেও হদচ্ছখরিেুম বচ্ছে মচ্ছে  চ্ছে। 

  

রেিুমোত্র উৎসোর ত েো  চ্ছ ়ই বেেমু,  খে এতদূি এচ্ছসরি তখে হসখোচ্ছেও েো   ়  োরে, 

রেন্তু আি হেোেও আ ো আচ্ছি বচ্ছে মচ্ছে   ় েো। 

  

েমুোি ও েমে প্রিৃরত এচ্ছেবোচ্ছি গুম হমচ্ছি হগে। মোল্কোচ্ছেি রপিচ্ছে-রপিচ্ছে আবোি 

আমিো এরগচ্ছ ় িেেমু বচ্ছে, রেন্তু হস হ ে রেতোে জীবেোচ্ছতি মচ্ছতোই।… 

  

রমরেে পচ্ছেচ্ছিো পচ্ছি আমিো উপতেেোি হ ে প্রোচ্ছে এেেো জেেিিো জো ়গো ় এচ্ছস 

দোাঁ ়োেুম। হসখোচ্ছেও প্রো ় আর  িুে জো ়গো জুচ্ছ ় এেেো ধ্বংসস্তূপ পোও ়ো হগে। 

  

পিীক্ষো েচ্ছি বু েুম, এেসমচ্ছ ় হসখোচ্ছে এেেো মো োরি আেোচ্ছিি মরন্দি রিে–এখে 

হেোথোও পচ্ছ ় আচ্ছি িোর েতৃ পোথি, হেোথোও বো হখোদোই েিো থোচ্ছমি েুেচ্ছিো এবং 

হেোথোও বো িোেোচ্ছিোিো মূরতেি অেপ্রতে। 

  

িোরিরদে তন্নতন্ন েচ্ছি খুাঁজেমু। ধুেধুরেি ওপিেোি হেখোেো বোিবোি স্মিণ েিচ্ছত 

েোগেুম – ো-চ্ছেো-েোুঃ পরশ্চম রদে িোেো মঠ ও েচু্ছবি মূরতে ও গুপ্তগু ো। 
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আমিো আচ্ছগ হ  ধ্বংসস্তূচ্ছপ রগচ্ছ ়রিেমু   ়চ্ছতো হসইখোচ্ছেই রিে প্রোিীে  ো-চ্ছেোেো মঠ। 

তোিপি আমিো পরশ্চম রদচ্ছেই এচ্ছসরি বচ্ছে এবং এখোচ্ছেও হপচ্ছ ়রি এেেো মঠ বো 

মরন্দচ্ছিি ধ্বংসোবচ্ছ ে। রেন্তু হেোথো ় েুচ্ছবি-মূরতে? 

  

েমুোি বেচ্ছে,   ়চ্ছতো আচ্ছগ এখোচ্ছে েচু্ছবি-মূরতে রিে। এখে হসেো হিচ্ছে গুাঁচ্ছ ়ো  চ্ছ ় 

হগচ্ছি। রেন্তু গুপ্তগু োেোই বো হেোথো ়? 

  

এমে সম ় রবে ়বোবু সোগ্রচ্ছ  আমোচ্ছদি েোম ধচ্ছি  োে রদচ্ছেে রতরে তখে এে জো ়গো ় 

 োাঁেু হগচ্ছ ় বচ্ছস রে পিীক্ষো েিরিচ্ছেে। 

  

রবে ়বোবুি েোচ্ছি রগচ্ছ ় হদখেুম, হসখোচ্ছে হেোমি প েে িোেো এেেো মূরতে িচ্ছ ়চ্ছি, 

হদখচ্ছেই হবো ো  ো ় অেুে অবিো ় তোি উচ্চতো রিে অেত বোচ্ছিো িুে। মূরতেি এেখোেো 

পো-িোেো, তোি তেো ় িচ্ছ ়চ্ছি এেেো  োতখোচ্ছেে উাঁিু েম্বোচ্ছে হবরদ।  

  

রবে ়বোবু হবরদি ওপচ্ছি অেরুেরেচ্ছদে  েচ্ছি আমোচ্ছদি দৃরি  আেেেণ েিচ্ছেে। 

  

প্রথমেো রেিুই বু চ্ছত পোিেমু েো। তোিপিই েক্ষ েিেুম, হবরদি ওপচ্ছি মূরতেি অেুে 

পোচ্ছ ়ি পোচ্ছ ই িচ্ছ ়চ্ছি পচ্ছি পচ্ছি আিও দুখোেো পোচ্ছ ়ি রিহ্ন! পো দুখোেো অদৃ ে  চ্ছ ়চ্ছি 

বচ্ছে রেন্তু পোচ্ছ ়ি িোপ এখেও বতেমোে! 

  

রবে ়বোবু বেচ্ছেে, রবমে, এই হতোমোচ্ছদি েচু্ছবি মূরতে! েশু্রী েুচ্ছবচ্ছিি অি দে মুখ আি 

প্রেোণ্ড িুাঁর ় ম োেোচ্ছেি প্র োচ্ছি েি   চ্ছ ় হগচ্ছি, প্রথম দৃরি চ্ছত এেখোেোি হবর  পদও 

েজচ্ছি পচ্ছ ় েো বচ্ছে, রেন্তু পোথচ্ছিি ওপচ্ছি অেে দুখোেো পচ্ছদি রেিু রেিু রিহ্ন আজও েুপ্ত 

 চ্ছ ়  ো ়রে।  েোাঁ, এই হতোমোচ্ছদি েচু্ছবি মূরতে! হবো ো  োচ্ছে, ধুেধুরেচ্ছত রমচ্ছি েথো হেখো 

হেই। রেন্তু গুপ্তগু ো হেোথো ়? 

  

েমে বেচ্ছে, হসেো  রদ স চ্ছজ আরবষ্কোি েিো হ ত, তো চ্ছে তোি েোম গুপ্তগু ো  ত েো। 
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েমে রঠে বচ্ছেচ্ছি রেন্তু েচু্ছবি মূরতে  খে হপচ্ছ ়রি, তখে ধুেধুরেি রেখেচ্ছে আি 

অরবশ্বোস েিো িচ্ছে েো। েবজোগ্রত উৎসোচ্ছ  আমিো সেচ্ছে রদচ্ছে রদচ্ছে ির ়চ্ছ ় পচ্ছ ় গু োি 

সন্ধোে েিচ্ছত েোগেমু। জেে হিচ্ছে আেোচ্ছিেোেোচ্ছি অচ্ছেে হখোাঁজোখুাঁরজ েিেমু, রেন্তু 

গু োি হেোেও অরস্তত্বই আরবষ্কোি েিচ্ছত পোিেমু েো। 

  

সেচ্ছে আবোি রেিো  মচ্ছে িোেো েচু্ছবি-মূরতেি পোচ্ছ  এচ্ছস দোাঁ ়োেুম। ঘোচ্ছে এচ্ছস হেৌেো 

 ুবে হবোধ  ়। 

  

েমুোি বেচ্ছে, উপতেেোি হ চ্ছে ওই হ  পো ো ় িচ্ছ ়চ্ছি, ওখোচ্ছে রগচ্ছ ় এেবোি গু োি 

হখোাঁজ েচ্ছি হদখব েোরে? 

  

রবে ়বোবু বেচ্ছেে, আমোি রবশ্বোস, গু ো  রদ থোচ্ছে, এই েচু্ছবি-মূরতেি েোচ্ছিই আচ্ছি। 

মরন্দচ্ছিি সম্পরি মরন্দচ্ছিি বোইচ্ছি থোেচ্ছব হেে? 

  

 ুরক্তসেত েথো। রেন্তু হবরদি ওপচ্ছি এই হতো িচ্ছ ়চ্ছি েচু্ছবি-মূরতে, তোি আ পোচ্ছ ি 

অচ্ছেেখোরে প েে সমস্তেোই পোথি রদচ্ছ ় বোাঁধোচ্ছেো েোিণ এেো  চ্ছে রবেুপ্ত মরন্দচ্ছিি হমচ্ছ । 

এখোচ্ছে গু ো থোেচ্ছব হেোথো ়? খোরেেক্ষণ হিচ্ছবও হেোে  রদস পোও ়ো হগে েো। 

  

েমুোি  ঠোৎ হেৌতুেেচ্ছে েুচ্ছবচ্ছিি পো হেচ্ছে ধচ্ছি বেচ্ছে, হ  েচু্ছবি, হ  হদবতো! আমিো 

 রে েোেোি–অথেোৎ হতোমোি পিম িক্ত! হেোথো ় হতোমোি ঐশ্ব ে েুরেচ্ছ ় হিচ্ছখি প্রিু, 

হদরখচ্ছ ় দোও–হদরখচ্ছ ় দোও! 

  

 ঠোৎ আমোি মচ্ছে  ে, েুচ্ছবি-মূরতে হ ে েচ্ছ ় উচ্ছঠ  োেরদচ্ছে এেেু সচ্ছি হগে! 

  

তো ়োতোর ় মূরতেি পোচ্ছ ়ি তেো ় হ াঁে  চ্ছ ় পচ্ছ ় হদরখ, ধূরে-ধূসরিত হবরদি ওপচ্ছি আধ 

ইরচ িও ়ো এেেো পরিষ্কোি-পরিেন্ন হিখো! মুরতেেো হ  এেেু সচ্ছি হগচ্ছি, আি তোি 

েীচ্ছিেোি পরিষ্কোি অং েুে ুহবরিচ্ছ ় পচ্ছ ়চ্ছি, হস রবেচ্ছ ় হেোেই সচ্ছন্দ  হেই। 
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আরম বেেমু, েুমোি, েমে, িোম রি! এচ্ছসো, আমিো সবোই রমচ্ছে মূরতেেোচ্ছে বোাঁ-রদে 

হথচ্ছে হঠেো রদ! আমোি দৃে় রবশ্বোস, এই মূরতেি হিতচ্ছি হেোেও ি সে আচ্ছি। 

  

সেচ্ছে রমচ্ছে হ মে হঠেো হদও ়ো, িোেো মুরতেেো   ়  ় েচ্ছি প্রো ়  োত-দুচ্ছ ়ে সচ্ছি রগচ্ছ ় 

আবোি অেে  চ্ছ ় দোাঁর ়চ্ছ ় প ়ে। 

  

অবোে রবস্মচ্ছ ় হদখেুম, মূরতেি তেচ্ছদচ্ছ ই আ্মচপ্রেো  েচ্ছিচ্ছি এেরে িতুচ্ছষ্কোণ গতে এবং 

তোি হিতচ্ছি েীচ্ছিি রদচ্ছে হেচ্ছম রগচ্ছ ়চ্ছি এেোি সংেীণে রসাঁর ়! এই তো চ্ছে গুপ্তগু োুঃ। 

  

েমুোি আেচ্ছন্দ হমচ্ছত বচ্ছে উঠে, আজ হদখরি আমোচ্ছদি ওপচ্ছি সব হদবতোিই অসীম 

দ ়ো! িোম রিি েষৃ্ণ আমোচ্ছদি প্রোণ বোাঁিোচ্ছেে, আি পোথচ্ছিি েচু্ছবি আমোচ্ছদি সোমচ্ছে 

খুচ্ছে রদচ্ছেে তোি িেিোণ্ডোচ্ছিি গুপ্ত্োি! এখে হদখো  োে, িোণ্ডোি পূণে রে েো!–বচ্ছেই হস 

গচ্ছতেি হিতচ্ছি পো বোর ়চ্ছ ় রদচ্ছে। 

  

িোম রি তো ়োতোর ় বোধো রদচ্ছ ় বেচ্ছে, ওচ্ছগো েমুোি বোবু, হেোথো  োও? এখোচ্ছে  চ্ছেি ি ় 

আচ্ছি, হস-েথো রে িুচ্ছে হগি? 

  

আরম বেেুম, থোচ্ছমো িোম রি, বোচ্ছজ হবোচ্ছেো েো! প্রো ় দু- োজোি বিি ধচ্ছি হবাঁচ্ছি আচ্ছি, 

এমে িূচ্ছতি গল্প হেোেওরদে শুরেরে। হবাঁচ্ছি থোেচ্ছেও হস এত বুচ্ছ ়ো  চ্ছ ় হগচ্ছি হ , 

আমোচ্ছদি দুচ্ছেো ঘুরসও সইচ্ছত পোিচ্ছব েো! িে সবোই গু োি মচ্ছধে! 

  

.  

  

পচদ  পরিচ্ছেদ । গুপ্তধে 

  

রসাঁর ়ি পচ্ছিই মোরেি তেো ় মস্ত এেরে ঘি–তোি িোরিরদচ্ছে পোথচ্ছিি হদও ়োে। হস ঘচ্ছি 

অেত দুচ্ছ ো হেোচ্ছেি িোে সংেেুোে  চ্ছত পোচ্ছি। 
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আমোচ্ছদি সমস্ত হমোেঘোে িুচ্ছেি হদোচ্ছি পোরঠচ্ছ ়চ্ছি ধচ্ছস  োও ়ো পো ো ় এবং আমোচ্ছদি 

সচ্ছে  ো-রেিু রিে সমস্ত হেচ্ছ ়েুচ্ছ ় রেচ্ছ ়চ্ছি িুে-রিউি দেবে। হেবে েমচ্ছেি েোচ্ছি 

রিে হিোে এেরে পচ্ছেে-েিে, েদীি জেও তোি  রক্ত ক্ষ ় েিচ্ছত পোচ্ছিরে। 

  

হসইচ্ছেই িোিরদচ্ছে ঘুরিচ্ছ ়-রিরিচ্ছ ় রেচ্ছিে অন্ধেোিচ্ছে রবদীণে েচ্ছি হদখেুম, হসই প্র স্ত 

গু ো-গৃচ্ছ ি এেরদচ্ছে িচ্ছ ়চ্ছি রতেচ্ছে ব ়-ব ় পোথচ্ছিি রসন্দুে–পুিোেোচ্ছেি এইিেম 

রসন্দুে আরম হেোেও-চ্ছেোেও জোদুঘচ্ছি হদচ্ছখরি। প্রচ্ছতেে রসন্দুে প্রো ় দু োত েচ্ছি উাঁিু ও 

িও ়ো এবং পোাঁি োত েচ্ছি েম্বো। তোি এে-এেেোি মচ্ছধে অেো ়োচ্ছসই এেজে েম্বো-িও ়ো 

মোেুে শুচ্ছ ় থোেচ্ছত পোচ্ছি। 

  

িোম রি প্রথমেো িূচ্ছতি িচ্ছ ় জ ়স ়  চ্ছ ়রিে। এখে রসন্দুে হদচ্ছখ সমস্ত ি ় িুচ্ছে 

তো ়োতোর ় এেেোি  োেো তুচ্ছে হিেচ্ছে! অেে দুচ্ছেোি  োেো তুেচ্ছে েুমোি ও েমে। 

  

রতেচ্ছে রসন্দুচ্ছেি হিতচ্ছিই পোও ়ো হগে হেবে হিোে-ব ়-মো োরি থোেো ও অেেোেে পোত্র। 

  

রবে ়বোবু দু-িোিখোেো থোেো পিীক্ষো েচ্ছি বেচ্ছেে, অচ্ছেে েোচ্ছেি রজরেস, রববণে  চ্ছ ় 

হগচ্ছি। রেন্তু আমোি সচ্ছন্দ   চ্ছে এগুচ্ছেো হসোেোি বোসে। েইচ্ছে এত সোবধোচ্ছে গুপ্ত-গু ো ় 

েরুেচ্ছ ় িোখো  ত েো। 

  

েমে িমেৃত স্বচ্ছি বেচ্ছে, এত হসোেোি বোসেচ্ছেো ে! েো জোরে এি দোম েত  চ্ছব? 

  

রবে ়বোবু বেচ্ছেে, অচ্ছেে। হেবে এইগুচ্ছেো হবিচ্ছেই আমিো েক্ষপরত  চ্ছত পোরি। রেন্তু 

হেবে হসোেোি বোসে হেে েমে, পরিেোজে হুচ্ছ ়ে সোংচ্ছ ়ি েথো  রদ সরতে   ়, তো চ্ছে 

এখোচ্ছে আিও অচ্ছেে ধেিে আচ্ছি! 

  

রবে ়বোবুি েথো শুেচ্ছত-শুেচ্ছত আরম েচ্ছিেি আচ্ছেোেো ঘুরিচ্ছ ় অেেরদচ্ছে হিেচ্ছতই হদরখ, 

ঘচ্ছিি আি-এে হেোচ্ছণ সোজোচ্ছেো িচ্ছ ়চ্ছি সোচ্ছি-সোচ্ছি ব ়-ব ় ঘ ়ো! 

  

http://www.bengaliebook.com/
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সবোই িুচ্ছে হসইরদচ্ছে হগেমু। গুচ্ছে হদখেুম, প্রচ্ছতেে সোচ্ছি িচ্ছ ়চ্ছি িোিচ্ছে েচ্ছি ঘ ়ো– 

এমরে পোাঁি সোচ্ছি হমোে েুর ়েো ঘ ়ো! 

  

বেগ্র  চ্ছস্ত সবোই ঘ ়োগুচ্ছেো তুচ্ছে পিীক্ষো েিচ্ছত েোগেুম। প্রথম রতেসোচ্ছি প্রচ্ছতেে ঘ ়োই 

খোরে। িতুথে সোচ্ছিি দুচ্ছেো ঘ ়ো খোরে ও দুচ্ছেো ঘ ়ো তুচ্ছেই হবো ো হগে, তোচ্ছদি মচ্ছধে রেিু 

আচ্ছি–হস দুচ্ছেো িীরতমচ্ছতো িোিী! 

  

আরম ও েমুোি দুচ্ছেো ঘ ়োই তুচ্ছে হমচ্ছ ি ওপচ্ছি উপু ় েচ্ছি রদেমু ে ে ে ে িচ্ছব 

িোরিরদচ্ছে ির ়চ্ছ ় প ়ে িোর -িোর  হগোে-চ্ছগোে িোেরত! 

  

এেেো িোেরত তুচ্ছে রেচ্ছ ়ই হদরখ, হমো ি। অচ্ছেে েোচ্ছেি পুচ্ছিোচ্ছেো হমো ি খুব সম্ভব। দু-

 োজোি বিি আচ্ছগেোি। 

  

পচম সোচ্ছিি প্রথম ও র্তী ় ঘ ়োও হমো চ্ছি হমো চ্ছি পরিপূণে। মুচ্ছক্তোি হস্রোত! হেোেও 

মুচ্ছক্তোই হিোে ে ়, অচ্ছেে মুচ্ছক্তোই পো ়িোি র চ্ছমি মতে ব ়! হমচ্ছ ি ওপচ্ছি মুচ্ছক্তোি 

স্তূপ। এত মুচ্ছক্তো জীবচ্ছে এে জো ়গো ় হদরখরে! 

  

িতুথে বো হ ে েে  হমচ্ছ ি ওপচ্ছি সৃরি  েিচ্ছে িচ্ছেি সুপ! তোি মচ্ছধে েো আচ্ছি রে র চ্ছি, 

িুরে, হপোখিোজ, পদ্মিোগ মরণ েত আি েোম েিব? েচ্ছিেি আচ্ছেোচ্ছত হসইসব অপবূে িে 

জুেজুে েচ্ছি জুেচ্ছত েোগে! 

  

রবস্ম ়-রবস্ফোরিত হেচ্ছত্র আ্মচ োিোি মতে দোাঁর ়চ্ছ ় আরি,  ঠোৎ বোঘো িোপো গেো ় গজেে 

েচ্ছি উঠে। 

  

পিমু ূচ্ছতে শুেেুম েোচ্ছদি েেস্বি ও পদ ব্দ! েোিো হ ে খেখে েচ্ছি রসাঁর ় রদচ্ছ ় েোমচ্ছি। 

  

হে ওিো? আবোি িুে-রিউি দে েোরে? 

  

রেন্তু িোববোিও সম ় হেই–আমিো রেিস্ত্র! 
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বেেুম, র গরগি ঘচ্ছিি ওরদচ্ছে িে! ওই ব ়-ব ় রসন্দুচ্ছেি রপিচ্ছে! 

  

রসন্দুচ্ছেি আ ়োচ্ছে হুমর ় হখচ্ছ ় আমিো মোরেি সচ্ছে প্রো ় রমর চ্ছ ় িইেুম। সমস্ত ঘি 

আচ্ছেোি আচ্ছেোি উজ্জ্বে  চ্ছ ় উঠে! তো ম োে রেংবো েেচ্ছেি আচ্ছেো, উাঁরে হমচ্ছি হদখবোি 

িিসো  ে েো। 

  

পোচ্ছ ়ি  ব্দ শুচ্ছে বু েুম, ঘচ্ছিি হিতচ্ছি েুেে সোত-আে জে হেোে! 

  

এেজে িোেো-িোেো র রন্দ িোেো ় বেচ্ছে, বোমুে, তুরম রঠে বচ্ছেি! গু োি দিজো  খে 

হখোেো, তখে হসই  তিোগো বোেোরেিো হবাঁচ্ছি আচ্ছি– েোাঁ, রেশ্চ ়ই হবাঁচ্ছি আচ্ছি! আশ্চ ে! 

  

িুে-রিউ সোচ্ছ ব, আমোি হিোখ িুে হদচ্ছখ েো! আরম দূি হথচ্ছে িরেচ্ছতি মতে হদচ্ছখরি, 

এেেো পো োচ্ছ ়ি আ ়োচ্ছে তোিো রমরেচ্ছ ় হগে! 

  

রেন্তু বদমোই গুচ্ছেো হগে হেোথো ়? আমোচ্ছদি সো ়ো হপচ্ছ ় হেোথো ় তোিো গো-েোেো রদচ্ছে? 

গু োি হিতিেো িোচ্ছেো েচ্ছি খুাঁচ্ছজ দেোখ! 

  

দুই-রতেজচ্ছেি পোচ্ছ ়ি  ব্দ আমোচ্ছদি রদচ্ছেই এরগচ্ছ ় আসচ্ছত েোগে! বু েুম, আি িচ্ছক্ষ 

হেই! রিি েিেমু শুধু  োচ্ছতই ে ়চ্ছত ে ়চ্ছত মিব–আ্মচসমপেণ েিব েো রেিুচ্ছতই! 

  

 ঠোৎ বোমুেেই হবোধ  ় বেচ্ছে, িুে-রিউ সোচ্ছ ব! দেোচ্ছখো, দেোচ্ছখো, ওরদচ্ছে েচ্ছে-জুচ্ছে 

উঠচ্ছি েী ওগুচ্ছেো? 

  

হ রদচ্ছে েে গুচ্ছেো রিে সেচ্ছে হসই রদচ্ছেই দ্রুতপচ্ছদ িুচ্ছে হগে–তোিপিই রবস্ম ়পূণে 

রিৎেোি! 

  

বোমুে হিাঁরিচ্ছ ় উঠে, আেো, আেো! এ হ  র চ্ছি, মুচ্ছক্তো, পোন্নো! 
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তোিপচ্ছিই গু ো ় েোমবোি রসাঁর ়ি ওপচ্ছি হ োেো হগে আবোি অচ্ছেে হেোচ্ছেি পোচ্ছ ়ি  ব্দ! 

রেশ্চ ় গু োি হিতচ্ছি আেন্দ েেিব শুচ্ছে  ত্রুচ্ছদি দচ্ছেি আিও অচ্ছেে হেোে েীচ্ছি 

হেচ্ছম আসচ্ছি! আমোচ্ছদি বোাঁিবোি আি হেোেও উপো ়ই হেই! 

  

েতুে পোচ্ছ ়ি  ব্দগুচ্ছেো এে ঘচ্ছিি হিতচ্ছি! পি মু ূচ্ছতে িুে-রিউচ্ছ ি় েুদ্ধ েেস্বচ্ছি জোগে 

িীেণ গজেে এবং তোিপচ্ছিই বন্দুচ্ছেি-পি-বন্দুচ্ছেি েোেিোেো আও ়োচ্ছজ হসই বদ্ধ 

গু োগৃচ্ছ ি হিতিেো  চ্ছ ় উঠে ি ়োব ! সচ্ছে-সচ্ছে েোেো েচ্ছেি অরি োপ ও আতেেোদ, 

ধুপ ধোপ েচ্ছি হদ পতচ্ছেি  ব্দ! মচ্ছে  ে েোিো হ ে েোচ্ছদি সচ্ছে  োতো োরত  ুদ্ধও েিচ্ছি! 

  

এ আবোি েী েোণ্ড? েোিো ে ়চ্ছি েোচ্ছদি সচ্ছে? গুপ্তধচ্ছেি হেোচ্ছি  ত্রুিো রে রেচ্ছজচ্ছদি 

মচ্ছধেই মোিোমোরি  োেো োরে েোরগচ্ছ ় রদচ্ছ ়চ্ছি? হদখবোি জচ্ছেে মচ্ছেি হিতচ্ছি জোগে রবেম 

হেৌতূ ে, রেন্তু মুখ বো ়োচ্ছত রগচ্ছ ়  রদ হ েেো ধিো পচ্ছ ়  োই, হসই িচ্ছ ় দমে েিেুম 

সমস্ত হেৌতূ ে! 

  

রমরেে পোাঁচ্ছিে ধচ্ছি িেে এমরে হুেুিুে েোণ্ড! তোিপি বন্দুচ্ছেি রিৎেোি থোমে হেবে 

এেোরধে েচ্ছেি আতেেোচ্ছদ সোিো ঘিেো ধ্বরেত-প্ররতধ্বরেত  চ্ছত েোগে। 

  

েোরি িোেো ় হে এেজে বেচ্ছে, েই, বোবুিো হতো এখোচ্ছে হেই! মোল্কোেও হেই! 

  

রসন্দুচ্ছেি রপিে হথচ্ছে এেেোচ্ছি দোাঁর ়চ্ছ ় উচ্ছঠ মোল্কোে আেন্দ-রবহ্বে স্বচ্ছি বেচ্ছে, 

বোাঁরিে! েোরুে! গিে! হতোমিো? 

  

আচ্ছি, আচ্ছি, এই হ  মোল্কোে। বোবুিো হেোথো ়? 

  

মোল্কোে আমোচ্ছদি হ চ্ছে বেচ্ছে, বোবুসোচ্ছ ব, বোবুসোচ্ছ ব! আি ি ় হেই! আমোচ্ছদি বন্ধুিো 

এচ্ছসচ্ছি! 

  

সরবস্মচ্ছ ় উচ্ছঠ দোাঁর ়চ্ছ ় বোাঁরিেচ্ছদি ম োচ্ছেি আচ্ছেোচ্ছে এমে এে রবেম িক্তিোেো দৃ ে 

হদখেুম হ , আমোচ্ছদি েোরুি মুখ রদচ্ছ ় হেোেও েথোই হবরুে েো! 
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রসাঁর ়ি রদচ্ছে রি ় েচ্ছি দোাঁর ়চ্ছ ় িচ্ছ ়চ্ছি বোাঁরিে, েোরুে ও গিে এবং তোচ্ছদি আিও 

রব -বোই জে সেী–অচ্ছেচ্ছেিই  োচ্ছত িচ্ছ ়চ্ছি বন্দুে। ঘচ্ছিি হমচ্ছ ি ওপচ্ছি এখোচ্ছে 

ওখোচ্ছে পচ্ছ ় িচ্ছ ়চ্ছি অচ্ছেেগুচ্ছেো মোেুচ্ছেি হদ –তোচ্ছদি হেউ এচ্ছেবোচ্ছি রেস্পন্দ এবং 

হেউ বো েিচ্ছি মৃতুে ন্ত্রণো ় িেিে! িূপরতত হদচ্ছ ি সংখেো এগোচ্ছিো–তোি মচ্ছধে িুে-

রিউি দচ্ছেি হেোে রিে সোতজে! সমস্ত হদচ্ছ ি িোরিপো  রদচ্ছ ় বইচ্ছি হ ে িচ্ছক্তি েদী–

হস িক্ত-রবিীরেেো হদচ্ছখ র উচ্ছি উচ্ছঠ েমে দুই  োচ্ছত হিোখ হেচ্ছে অব   চ্ছ ় আবোি 

বচ্ছস প ়ে। 

  

আরম রজজ্ঞোসো েিে, বোাঁরিে, হতোমিো েী েচ্ছি এখোচ্ছে এচ্ছে? 

  

 বোাঁরিে হসেোম েচ্ছি বেচ্ছে, গুমরে-রবরবি হুেচু্ছম বোবুসোচ্ছ ব? 

  

তোি মোচ্ছে? 

  

গুমরে-রবরব হুেমু রদচ্ছ ়চ্ছি, হ মে েচ্ছি হ োে   ়তোেচ্ছদি  োত হথচ্ছে বোবুসোচ্ছ বচ্ছদি 

উদ্ধোি েিবোি জচ্ছেে। আপেোিো হেোে পচ্ছথ হেোথো ় আসচ্ছবে জোেতুম, তোই প্র্তুতত  চ্ছ ়ই 

দেবে রেচ্ছ ় এইরদচ্ছে িুচ্ছে এচ্ছসরি! 

  

তখে আমোি মচ্ছে প ়ে, আমিো  খে রবদো ় রেই, গুমরে বচ্ছেরিে আপেোিো আমোি 

অরতরথ, রেন্তু আপেোচ্ছদি  ত্রুচ্ছে আমন্ত্রণ েচ্ছি আেেুম আরমই। রেন্তু সবেদোই মচ্ছে 

িোখচ্ছবে বোবুরজ, গুমরেি দৃরি  িইে আপেোচ্ছদিই ওপচ্ছি! 

  

গুমরে রেচ্ছজি েথো হিচ্ছখচ্ছি। েইচ্ছে আমোচ্ছদি মৃত হদ গুচ্ছেো সেচ্ছেি অজোচ্ছে এই 

অন্ধেোি গুপ্তগু োি মচ্ছধেই মোংস ীে েকেতোচ্ছে পরিণত  ত। গুমরেি উচ্ছেচ্ছ  েিেমু মচ্ছে-

মচ্ছে েমস্কোি। মর  ়সী েোিী! 

  

পোচ্ছ ়-পোচ্ছ ় এরগচ্ছ ় রগচ্ছ ় হদরখ, িেস্তূচ্ছপি ওপচ্ছি এরেচ্ছ ় পচ্ছ ় িচ্ছ ়চ্ছি দুিো্মচো িুে রিউি 

িক্তোক্ত মৃতচ্ছদ ! তোি দু-রদচ্ছে ির ়চ্ছ ় প ়ো দুই  োচ্ছতি এে মুচ্ছঠোি হিতচ্ছি মুচ্ছক্তোিোর  
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এবং আি-এে মুচ্ছঠোি মচ্ছধে র চ্ছি-িুরে-পোন্নো! তোি দুই িকু্ষ ও মুখরববি হিোেো রিি 

দৃরি চ্ছত আমোি রদচ্ছে তোরেচ্ছ ় হমৌে িোেো ় হস হ ে বেচ্ছত িো ়–বোেোরেবোবু, আমোিই 

জ ়-জ ় েোি, গুপ্তধে েুেে েিব বচ্ছে প্ররতজ্ঞো েচ্ছিরিেুম-গুপ্তধে রেচ্ছ ়ই িেেুম আরম 

পৃরথবী হিচ্ছ ়! 
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