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হিমালয়ের ভ়ে়ংকর 

  

এক । কার পা 

  

কমুার সবে চাবয়ের পপয়োলায়ে প্রথম চুমকুটি টিবয়েবে, এমন সমবয়ে টেমল াৎাঝ ়ব ়ের 

মতন ঘবরর টিতর ঢুবক েবল উৎল, কমুার, কমুার। টিগটগর, টিগটগর কবরা! ওবৎা, 

জামাকাপ ়ে পেব ়ে পপাোঁিলা-পুোঁিটল গুটেবয়ে নাও! 

  

কমুার াতিবের মতন চাবয়ের পপয়োলাটি পিটেবলর উপবর পরবে েলবল, েযাাপার ক  

টেমল? 

  

পেটি কথা েলোর সময়ে পনই! টেনয়েোেু তার পমবয়ে মৃণুবক টনবয়ে িাটজিটলিংবয়ে পে ়োবত 

পগবেন, জাবনা পতা? াৎাঝ আজ সকাবল তাোঁর এক জরুটর পিটলগ্রাম পপবয়েটে। তার 

পমবয়েবক পক ো কারা চুটর কবর টনবয়ে পগবে। আর এর পিতবর নাটক গি র রাসযা আবে। 

অটেলবে আমাবির সাাাবযযার িরকার।…একথা শুবন টক টনটিবে থাকা যায়ে? 

িাটজিটলিংবয়ের পেন ো ়েবত আর এক ঘণ্টা পিটর। আটম প্রস্তুত, আমার পমািঘাি টনবয়ে 

রামাটরও প্রস্তুত াবয়ে পতামার োট ়ের ন বচ িাোঁট ়েবয়ে আবে, এেন তুটমও প্রস্তুত াবয়ে নাও। 

ওবৎা, ওবৎা, আর পিটর নয়ে! 

  

কমুার একলাবে পচয়োর তযাাগ কবর েলবল, আমাবির সবে োঘাও যাবে পতা? 

  

তা আর েলবত! ায়েবতা তার সাাাবযযারও িরকার াবে! 

  

টজটনসপত্তর গুটেবয়ে োট ়ে পথবক পেটরবয়ে প ়েবত কমুাবরর আধঘণ্টাও লাগল না! সোই 

টিয়োলিা পেিবনর টিবক েুিল! 
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িাটজিটলিং! িূবর টামালবয়ের টেপুল পিা টেরাি এক তুষার িানবের মতন আকাবি 

অবনকোটন আচ্ছন্ন কবর আবে। টকন্তু তেন এসে লক্ষ করোর মবতা মবনর অেস্থা 

কারুরই টেল না। 

  

একিা পগাল পিটেবলর ধাবর েবস আবে টেমল ও কমুার। ঘবরর িরজার কাবে িাোঁট ়েবয়ে 

আবে রামাটর, এেিং ঘবরর টিতবর গম্ভ র মুবে পায়েচাটর করবেন টেনয়েোেু। 

  

যাোঁরা যবকর ধন প্রিৃটত উপনযাাস পব ়েবেন, টেমল, কুমার ও রামাটরবক তারা টনিয়েই 

পচবনন। আর যাোঁরা পমঘিূবতর মবতিযা আগমন ও মায়োকানন প্রিৃটত উপনযাাস পাৎ 

কবরবেন, তাোঁবির কাবে নানািাবে সুপটিত, সরলপ্রাণ টেপুলেক্ষ ও িটিমান এই 

টেনয়েোেুর নতুন পটরচয়ে পোধায়ে আর টিবত াবে না। 

  

টেমল টজজ্ঞাসা করবল, তারপর টেনয়েোেু? 

  

টেনয়েোেু েলবলন, মৃণু পে ়োবত টগবয়েটেল বেকাবল। সবে পথবক রাত প্রায়ে িিিা পযিে 

পোোঁজােুোঁটজর পবরও তাবক না পপবয়ে মবন মবন িােলুম, ায়েবতা এতক্ষণ পস োসায়ে টেবর 

এবসবে। টকন্তু োসায়ে টেবর পিটে, মৃণু তেনও আবসটন। পলাকজন টনবয়ে আোর পেটরবয়ে 

প ়েলুম, সারারাত ধবর তাবক পবথ-টেপবথ সেিত্র পকাথাও েুোঁজবত োটক রােলুম না, 

তারপর সকালবেলায়ে আধমরার মতন আোর িূনযা োসায়ে টেবর এলুম। টেমল! কমুার! 

পতামরা জাবনা পতা, মৃণু আমার একমাত্র সোন। তার েয়েস াল প্রায়ে পষাবলা েঝসর, টকন্তু 

তাবক পেব ়ে থাকবত পারে না েবল এেনও তার টেবয়ে টিইটন। তার মা পেোঁবচ পনই, আটমই 

তার সে। তাবক পেব ়ে আটমও একিি থাকবত পাটর না। আমার এই আিবরর মৃণুবক 

 াকাবত ধবর টনবয়ে পগবে, এেন আটম পকমন কবর পেোঁবচ থাকে?েলবত েলবত টেনয়েোেুর 

দুই পচাে কান্নার জবল িবর উৎল। 

  

কমুার েলবল, টেনয়েোেু, টস্থর পাান। মৃণুবক পয  াকাবত ধবর টনবয়ে পগবে, আপটন এরকম 

সবো করবেন পকন? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হিযমন্দ্রকুমার রা়ে  ।   হিমালয়ের ভ়ে়ংকর  

 3 

www.bengaliebook.com 
 

 

টেনয়েোেু েলবলন, সবেবার কারণ আবে কমুার! মৃণু াাটরবয়ে যাোর পর দুটিবন 

এোনকার আরও টতনজন পলাক াাটরবয়ে পগবে। 

  

টেমল েলবল, তারাও টক ে বলাক? 

  

না, পুরুষ। একজন াবচ্ছ সাবাে, োটক দুজন পাাাট ়ে। তাবির অেধিানও অতযাে 

রাসযাজনক। অবনক পোোঁজ কবরও পুটলি পকানও সূত্রই আটেষ্কার করবত পাবরটন। টকন্তু 

আটম একিা সূত্র আটেষ্কার কবরটে। 

  

টেমল ও কুমার একসবে েবল উৎল, ক  আটেষ্কার কবরবেন টেনয়েোেু? 

  

িাবরর োইবর পাাাব ়ের এক জেল িরা গুোঁট ়ে-পবথর সামবন মৃণুর একপাটি জুবতা 

কটু ়েবয়ে পপবয়েটে। পসোবন তন্নতন্ন কবর েুোঁবজও জুবতার অনযা পাটি আর পাইটন। এবথবক 

টক েু়ে? জুবতার অনযা পাটি মৃণুর পাবয়েই আবে। ইবচ্ছ কবর একপাটি জুবতা েুবল আর 

এক পাবয়ে জুবতা পবর পকউ এই পাাাব ়ে-পবথ াাোঁবি না। মৃণুবক পকউ ো কারা টনিয়েই 

তার ইচ্ছার টেরুবে পিবন-টাোঁচব ়ে ো ধরাধটর কবর েবয়ে টনবয়ে টগবয়েবে, আর পসই সমবয়েই 

ধস্তাধটস্ত করবত টগবয়ে তার পা পথবক এক-পাটি জুবতা েুবল পব ়ে টগবয়েবে। 

  

টেমল েলবল, টেনয়েোেু, পয-জায়েগায়ে আপটন মৃণুর জুবতা কটু ়েবয়ে পপবয়েবেন, পস 

জায়েগািা আমাবির একোর পিোবত পাবরন? 

  

পকন পারে না? টকন্তু পসোবন টগবয়ে পকানওই লাি পনই। টেিজন পলাক টনবয়ে পসোনকার 

প্রটত ইটি জায়েগা আটম েুোঁবজ পিবেটে, আমার পর পুটলিও েুোঁজবত োটক রাবেটন। তেু–  

  

টেমল োধা টিবয়ে েলবল, তেু আমরা আর একোর পস জায়েগািা পিেে। চলনু টেনয়েোেু, 

এস কমুার!  

  

টেমবলর আগ্রা পিবে টেনয়েোেু টকেুমাত্র উঝসাটাত াবলন না, কারণ তাোঁর িৃঢ়েটেশ্বাস টেল, 

পযোবন যাওয়ো াবচ্ছ পসোবন টগবয়ে আর পোোঁজােুোঁটজ করা পিশ্রম ো ়ো আর টকেুই নয়ে। 
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তেু মুবে টকেু না েবল সকলবক টনবয়ে টতটন োইবর পেটরবয়ে পগবলন। োঘাও োসায়ে 

একলাটি টিকটলবত োোঁধা থাকবত রাটজ াল না, কাবজই কুমার তাবকও সবে টনবয়ে পগল। 

  

ঘণ্টা-দুবয়েক পথ চলার পর সকবল পযোবন এবস াাটজর াল, পাাাব ়ের পস-জায়েগািা 

িয়োনক টনজিন। একিা শুট ়ে-পথ জেবলর েুক েুব ়ে টিতবর ঢুবক পগবে, তারই সুমুবে 

িাোঁট ়েবয়ে টেনয়েোেু েলবলন, এোবনই মৃণুর একপাটি জুবতা পাওয়ো যায়ে। 

  

টেমল অবনকক্ষণ পসইোবন িাোঁট ়েবয়ে িাোঁট ়েবয়ে জায়েগািা পর ক্ষা করবল, টকন্তু নতুন টকেুই 

আটেষ্কার করবত পারবল না। 

  

কমুার েলবল, যটি পকউ মৃণুবক ধবর টনবয়ে টগবয়ে থাবক, তবে ওই শুট ়ে-পবথর পিতর 

টিবয়েই ায়েবতা পস পগবে। 

  

টেনয়েোেু েলবলন, ও-পবথর সমস্তই আমরা োর োর েুোঁবজ পিবেটে, টকন্তু টকেুই পাইটন। 

  

এমন সমবয়ে জেবলর টিতবর োটনক তোত পথবক োঘার ঘন ঘন টচঝকার পিানা পগল। 

  

কমুার তার োঘার িাষা েু়ত। পস েযাস্ত াবয়ে েলবল, োঘা টনিয়েই সবোজনক টকেু। 

পিবেবে! োঘা! োঘা! 

  

তার  াক শুবন োঘা একিু পবরই জেবলর টিতর পথবক উবত্তটজত িাবে লযাাজ না ়েবত 

না ়েবত পেটরবয়ে এল। তারপর কমুাবরর মুবের পাবন পচবয়ে পঘউ পঘউ কবর একোর  াবক, 

আোর জেবলর টিতবর েুবি যায়ে, আোর পেটরবয়ে আবস, লযাাজ পনব ়ে  াবক, আর 

জেবলর টিতবর টগবয়ে পঢাবক। 

  

কমুার েলবল, টেনয়েোেু, েু়বত পারবেন টক, োঘা আমাবির জেবলর পিতবর পযবত 

েলবে? 
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টেমল েলবল, োঘাবক আটমও জাটন, ওবক কুকুর েবল অেবালা করবল আমরাই ায়েবতা 

ৎকে! চবলা, ওর সবে সবে যাওয়ো যাক। 

  

জেবলর প়াপ়াপ পৎবল সকবলই োঘার সবে সবে অগ্রসর াল। পযবত পযবত টেমল 

লক্ষ করবল, জেবলর অবনক প়াপ়াোঁপ পযন কারা দু-াাবত উপব ়ে পেবলবে, পযন 

একিল মত্তাস্ত  এই জেল পিি কবর এটগবয়ে টগবয়েবে। টেমল শুধু লক্ষই করবল, কারুবক 

টকেু েলবল না। 

  

োঘাবক অনুসরণ কবর আরও টকেুিূর অগ্রসর াবয়েই পিো পগল, একিা প়াবপর পাবি 

মানুবষর এক মৃতবিা পব ়ে রবয়েবে। 

  

পস পিা এক িুটিয়োর। তার সেিাে রিাি ও ক্ষত-টেক্ষত, মাথািাও ি ষণিাবেও পেবি 

টগবয়েবে আর তার চাটরপাবি রবির পরাত জমাি াবয়ে রবয়েবে। 

  

টেনয়েোেু স্তটম্ভতিাবে টকেুক্ষণ পসইটিবক তাটকবয়ে পথবক েলবলন, ক  আিযি! জেবলর 

এোনিাও পতা আমরা েুোঁবজটে, টকন্তু তেন পতা এ পিািা এোবন টেল না! 

  

কমুার েলবল, ায়েবতা এ ঘিনা ঘবিবে তারপবর! পিেবেন না, ওর পিা পথবক এেনও 

রি ়রবে! 

  

াৎাঝ পিািা একিু নব ়ে উৎল। 

  

টেমল তা ়োতাট ়ে তার পাবি টগবয়ে েবস পব ়ে েলবল, এ পয এেনও পেোঁবচ আবে। 

  

আাত েযাটি িুটিয়ো িাষায়ে যন্ত্রণা-িরা েুে মৃদু স্ববর েলবল, একিু জল। 

  

টেমবলর ফ্লাবে জল টেল। ফ্লাবের টেটপ েুলবত েুলবত পস শুবধাবল, পক পতামার এমন 

িিা করবল? 

  

িারুণ আতবে টিউবর উবৎ পস োটল েলবল, িূত িূত!..জল! 
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টেমল তার মুবে জল পঢবল টিবত পগল, টকন্তু পস জল াতিাবগযার গলা টিবয়ে গলল না, 

তার আবগই তার মৃতুযা াল। 

  

কমুার াৎাঝ ি ত িাবে সটেস্মবয়ে েবল উৎল, টেমল! পিে, পিে! 

  

জমাি রবির উপবর একিা প্রকাি পাবয়ের িাগ! পস িাগ অটেকল মানুবষর পাবয়ের িাবগর 

মবতা টকন্তু লোয়ে তা প্রায়ে আ ়োই েুি এেিং চও ়োবতও এক েুবিরও পেটি! মানুবষর 

পাবয়ের িাগ এত ে ়ে াওয়ো টক সম্ভে? যার পা এমন, তার পিা পকমনধারা? 

  

সকবল টেস্ফাটরত পনবত্র পসই টেষম পিটচবের টিবক তাটকবয়ে কাবৎর মতন আ ়ে্ট  াবয়ে 

িাোঁট ়েবয়ে রইল। 

  

.  

  

দুই। োো মাাবিবের চযাালা 

  

সকবলর আবগ কথা কইবলন টেনয়েোেু। িয়োতি কবে টতটন েলবলন, টেমল! কুমার! এটক 

অসম্ভে েযাাপার। আমরা দুুঃস্বপ্ন পিেটে না পতা? 

  

রামাটর আ ়ে্ট িাবে মত প্রকাি করবল, এ মস্তে ়ে একিা টেিকুবি িূবতর পাবয়ের িাগ 

না াবয়ে যায়ে না! 

  

কমুার েলবল, টেমল, আমরা টক আোর পকানও ঘবিাঝকবচর (আোর যবকর ধন দ্র্ট েযা) 

পাল্লায়ে প ়েলমু, মানুবষর পাবয়ের িাগ পতা এতে ়ে াবতই পাবর না!  

  

.  
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পাবয়ের িাগিা িাবলা কবর পর ক্ষা করবত করবত টেমল েলবল, মানুবষর পাবয়ের িাগ 

এতে ়ে াওয়ো সম্ভে নয়ে েবি টকন্তু এ িাগ পয অমানুবষর পাবয়েরও নয়ে, এিা আটম টনিয়ে 

কবর েলবত পাটর। 

  

টেনয়েোেু েলবলন, টক প্রমাণ পিবে তুটম একথা েলে? 

  

টেমল মৃত িুটিয়োর একোনা মুট্ট েে াাত তুবল টনবয়ে েলবল, এর াাবতর মুবৎার টিবক 

তাটকবয়ে পিেুন। 

  

সকবল পিেবল, তার মুট্ট েে াাবতর আঙুবলর োোঁক টিবয়ে একবগাো চুল পেটরবয়ে পব ়েবে। 

  

টেনয়েোেু চুলগুবলা লক্ষ কবর পিবে েলবলন, এ কার মাথার চুল? এত লো, আর এত 

পমািা? 

  

টেমল েলবল, এ চুল পয ওই িুটিয়োর মাথার চুল নয়ে, পসিা পতা স্প্ট ই পো়া যাবচ্ছ। 

তবে পকমন কবর চুলগুবলা ওর াাবতর মুবৎার মবধযা এল? 

  

কমুার েলবল, যার আক্রমবণ ও-বেচাটরর িেল লা সাে াবয়েবে, এগুবলা টনিয়েই তার 

মাথার চুল! 

  

টেমল েলবল, আমারও পসই মত। িত্রুর সবে ধস্তাধটস্ত করোর সমবয়ে িুটিয়োিা টনিয়েই 

তার চুল মুবৎা কবর ধবরটেল।…পিেুন টেনয়েোেু, চুলগুবলা টৎক মানুবষরই মাথার চুবলর 

মবতা, টকন্তু মানুবষর মাথার চুল এত পমািা ায়ে না। এই পাবয়ের িাগ আর এই মাথার 

চুল পিবে আমার সবো াবচ্ছ, এই িুটিয়োবক পয আক্রমণ কবরটেল, লোয়ে পস ায়েবতা 

পবনবরা-বষাবলা েুি উোঁচু! 

  

কমুার াতিবের মবতা েলবল, োবয়োবোবপর টকিংকিং টক পিষিা টামালবয়ে এবস পিো 

টিল? 
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টেমল েলবল, আবর টকিংকিং পতা গাোঁজােুটর গবের একিা িানে গটরলা। আর আমরা 

এোবন সটতযাকাবরর পয পাবয়ের িাগ পিেটে, এিা পতা গটরলার নয়ে–পকানও িানে ো 

বিবতযার মবতা প্রকাি মানুবষর পাবয়ের িাগ!..এেন কথা াবচ্ছ, পৃটথে বত এমন মানুষ টক 

থাকবত পাবর? 

  

কমুার েলবল, টামালবয়ের টিতবর যটি এমন পকানও অজানা জন্তু থাবক,যার পাবয়ের িাগ 

আর মাথা ো গাবয়ের চুল মানবুষর মবতা? 

  

টেনয়েোেু েলবলন, ায়েবতা ও মাথার চুল আর পাবয়ের িাগ জাল কবর পকউ আমাবির 

ধাোঁধায়ে পেলোর ো িয়ে পিোোর টেটকবর আবে। 

  

টেমল েলবল, আচ্ছা, এই চুলগুবলা আপাতত আটম পতা টনবয়ে যাই, পবর পকানও অটিজ্ঞ 

পলাবকর সাাাবযযা পর ক্ষা করবলই সে পো়া যাবে। 

  

রামাটর োরোর ঘা ়ে পনব ়ে েলবত লাগল, এসে পকানও কথার মবতা কথাই নয়ে, ওই 

িুটিয়োিা মরোর সমবয়ে যা েবলটেল তাই াবচ্ছ আসল কথা! এসে াবচ্ছ িূবতর 

কািকারানা! 

  

টেনয়েোেু করুণ স্ববর েলবল, আমার মৃণু টক আর পেোঁবচ আবে? 

  

টেমল তা ়োতাট ়ে তার াাত পচবপ ধবর েলবল, চুপ! 

  

তেন পাাাব ়ের েুবকর টিতবর সেযাা পনবম আসবে,–িূবরর িৃিযা ়াপসা াবয়ে পগবে। 

পাটেরা পয যার োসায়ে টগবয়ে আশ্রয়ে টনবয়েবে, চাটরটিক স্তব্ধ।  

  

পসই স্তব্ধতার মবধযা অজানা িব্দ াবচ্ছধুপ ধুপ ধুপ ধুপ। কারা পযন েুে িার  পা পেবল 

এটগবয়ে আসবে। 
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োঘা কান ো ়ো কবর সে শুবন পরবগ ধমক টিবত যাটচ্ছল, টকন্তু কুমাবরর এক থাে ়ো 

পেবয়ে এবকোবর চুপ পমবর পগল! 

  

টেমল েযাস্ত াবয়ে েলবল, টিগটগর, লুটকবয়ে প ়েুন–টকন্তু এোবন নয়ে, অনযা পকাথাও। 

  

টেমবলরা সবে সবে েুিবত েুিবত সোই জেবলর টিতর পথবক পেটরবয়ে এল। আরও 

একিু এটগবয়েই পিো পগল, পোি গুাার মতন একিা অেকার গতি, াামাগুট ়ে না টিবল 

তার মবধযা পঢাকা যায়ে না এেিং তার মবধযা অনযা পকানও টািংর জাবনায়োর থাকাও অসম্ভে 

নয়ে। টকন্তু উপটস্থত টেপি পথবক রক্ষা পাওয়োর জবনযা পস সে কথা পকউ মবনও আনবল 

না, পকানও রকবম গুোঁট ়ে পমবর এবক এবক সকবলই পসই গবতির টিতবর ঢুবক প ়েল। 

  

িয়ে পায়েটন পকেল োঘা, তার ঘন ঘন লযাাজ না ়ো পিবেই পসিা পেি পো়া যাটচ্ছল। পস 

পোধ ায়ে িােটেল, এ এক মস্ত মজার পেলা! 

  

গবতির মুবের টিবক মুে পরবে টেমল হুমট ়ে পেবয়ে েবস রইল–পসই জেবলর টিবক 

তাটকবয়ে। 

  

পিেবত-বিেবত সেযাার অেকার ক্রবমই ঘন াবয়ে টেমবলর িৃট্ট বক অে কবর টিবল। কান 

পপবতও পসই ধুপধুপুটন িব্দ আর পকউ শুনবত পপবল না। 

  

েুবনা াাওয়ো গাবে গাবে পিাল পেবয়ে পগালমাল করটেল, তাো ়ো আর পকানও িব্দ পনই। 

পসই কনকবন ৎান্ডা াাওয়ো গবতির টিতবর ঢুবক সকবলর গাবয়ে পযন েরবের েুটর মারবত 

লাগল। 

  

কমুার মৃদুস্ববর েলবল, পোধ ায়ে আর পকানও টেপবির িয়ে পনই,–এইোবর োইবর পেটরবয়ে 

প ়ো যাক! 
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টৎক পযন তার কথার প্রটতোি কবরই োটনক তোত পথবক পক অট্টাাটস পাবস উৎল। েুে 

ে ়ে গ্রাবমাবোবনর াবনি মুে পরবে অট্টাাটস করবল পযমন পজার আওয়োজ ায়ে, পস াাটসর 

িব্দ পযন পসইরকম, টকন্তু তার পচবয়েও শুনবত পঢর পেটি ি ষণ! 

  

পস াাটস থামবত না থামবত আরও পাোঁচ-েয়েিা টেরাি কবে পতমটন িয়োনক অট্টাাবসযার 

পরাত েুবি পগল! পস পযন মাা মাািানবের াাটস, মানুবষর কান এমন াাটস পকানওটিনই 

পিাবনটন। যাবির াাটস এমন, তাবির পচাারা পকমন? 

  

াৎাঝ জেবলর টিতর পথবক আগুবনর আিা এেিং মাব় মাব় তার টিোও পিো পগল। 

  

টেমল চুটপচুটপ েলবল, আগুন পেবল কারা ওোবন ক  করবে? 

  

রামাটর েলবল, িূবতরা আগুন পপায়োবচ্ছ! 

  

টেমল েলবল, লটুকবয়ে লটুকবয়ে টগবয়ে একোর উোঁটক পমবর পিবে আসে নাটক? 

  

রামাটর িপ কবর তার াাত ধবর েলবল, থাক, অত িবে আর কাজ পনই। 

  

মাব় মাব় অস্বািাটেক কবের অদ্ভুত টচঝকার পজবগ পজবগ উবৎ পসই পাাাব ়ে-রাটত্রর 

তন্দ্রা পিবঙ টিবত লাগল। পস রাসযাময়ে টচঝকাবরর মবধযা এমন একিা টািংসার িাে টেল 

পয, শুনবলই েুকিা ধ ়েে ়ে কবর ওবৎ। পস পয কাবির কেস্বর তা জানোর ো পো়োর 

পযা টেল না েবি, টকন্তু পস টচঝকার পয মানুবষর নয়ে, এিুক ুেু়বত টেলে ায়ে না। 

  

টেমল েলবল, আ-াা-াা-াা, থাকত আমার েেুকিা সবে, তাাবল ওবির চালাটক এেটন 

োর কবর টিতুম। 

  

কমুার েলবল, আবর রাবো পতামার েেুবকর কথা। কাল সারারাত পকবিবে পেবন আমার 

এেন টেবি পপবয়েবে, আমার এেন ঘুম পপবয়েবে। 
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টেমল েলবল, ও পপবির আর ঘুবমর কথা কালবক পিে, আজবকর রাতিা পিেটে এোবনই 

কািাবত াবে। 

  

.  

  

সিযাজাগা সূযি যেন টামালবয়ের টিেবর টিেবর পসানার মুকুি েটসবয়ে টিবয়ে যাটচ্ছল, তেন 

পসটিবক িৃট্ট  পিওয়োর অেসর টেমলবির পমাবিই টেল না। 

  

মা়রাবতর পবরই জেবলর আগুন টনবে ও পসই আিযি টচঝকার পথবম টগবয়েটেল এেিং 

তেন পথবকই গতি পথবক পেরুোর জবনযা টেমল ও কমুার েিেটিবয়ে সারা াটচ্ছল, টকন্তু 

টেনয়েোেু ও রামাটরর সজাগ পাাারায়ে এতক্ষণ তাবির মবনাোঞ্ছা পূণি ায়েটন। 

  

এেন সূবযিািবয়ের সবে সবেই তারা এক এক লাবে গবতির োইবর এবস প ়েল এেিং 

আোর স্বাধ নতা পপবয়ে তাবির পচবয়েও কম েুটি াল না োঘা, কারণ পযোবন আগুন 

েলবে। ও টচঝকার াবচ্ছ পসোনিায়ে একোর ঘুবর আসোর জবনযা তারও মন কাল 

সারারাত আনচান কবরবে। তাই গতি পথবক পেটরবয়েই োঘা পসই জেবলর টিতবর েুি 

টিবল এেিং তার টপেবন টপেবন েুিল টেমল ও কুমার। 

  

কাল পযোন পথবক তারা পাটলবয়ে এবসবে, আজ তারা প্রথবমই পসইোবন টগবয়ে াাটজর 

াল। পিবেই পো়া পগল, কাৎ কািরা এবন কারা পসোবন সতযা-সতযাই আগুন পেবলটেল। 

িবস্মর স্তূপ পথবক তেনও অে অে পধাোঁয়ো পেরুবচ্ছ। 

  

মাটির উপবরও ইতস্তত োই ে ়োবনা রবয়েবে। পসইটিবক অেটুল টনবিিি কবর টেমল 

েলবল, পিবো। 

  

কমুার অোক াবয়ে পিেবল, পসোনকার োইগািার উপবর প্রকাি প্রকাি পতমটন মানুবষর 

মতন-অমানুবষর পাবয়ের িাগ রবয়েবে অবনকগুবলা! 
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োঘা পসই এক-একিা পাবয়ের িাগ পিাবক, আর পরবগ গরগর কবর ওবৎ! তারও েু়বত 

পিটর লাগল না পয, এসে পাবয়ের িাগ পরবে পগবে যারা, তারা তাবির েেু নয়ে! 

  

.  

  

ততক্ষবণ টেনয়েোেুর সবে রামাটরও পসোবন এবস াাটজর াবয়েবে। টেমলবক প বক পস 

গম্ভ র িাবে েলবল, পোকাোেু, আমার কথা পিাবনা। টামালয়ে াবচ্ছ োো মাাবিবের 

ৎাোঁই। োো মাাবিে াবচ্ছন িূবতবির কতিা। এ-জায়েগািা াবচ্ছ িূতবপ্রতবির আ্া। যা 

পিেোর, সেই পতা পিো াল–আর এোবন পগালমাল পকাবরা না, লক্ষ্ম বেবলর মবতা 

িালয়ে িালয়ে োসায়ে। টেবর চবলা!  

  

টেনয়েোেু াৎাঝ েবল উৎবলন, এ ক  েযাাপার! পসই িুটিয়োিার লাি পকাথায়ে পগল? 

  

এটিবক-ওটিবক তাটকবয়ে কুমার েলবল, টনিয়ে পকানও জন্তু-িন্তু পিবন টনবয়ে টগবয়েবে! 

  

রামাটর েলবল, ওই পয, তার জামা আর ইবজর ওইোবন পব ়ে রবয়েবে। 

  

টেমল একিা গাবের িাঙা  াল টিবয়ে োইগািা না ়েবত না ়েবত েলবল, কমুার, পকানও 

জন্তু-িন্তুবত পস লাি পিবন টনবয়ে যায়েটন, পস লাি পকাথায়ে পগবে তা যটি জানবত চাও 

তবে। এই োইগািার টিবক নজর িাও। 

  

ও ক ! োইবয়ের পিতবর অত াাব ়ের িুকবরা এল পকাথা পথবক? 

  

াযাাোঁ, আমারও কথা াবচ্ছ তাই। কমুার, কাল রাবত যারা এোবন এবসটেল, তারা পসই 

িুটিয়োিার পিা আগুবন পুট ়েবয়ে পেবয়ে পেবলবে! 

  

রামাটর িবয়ে ৎকৎক কবর কাোঁপবত লাগল। 

  

.  
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টতন। রামাটরর িাে- েচন  

  

সকবল স্তটম্ভতিাবে পসইোবন িাোঁট ়েবয়ে রইল অবনকক্ষণ। পকেল োঘা পাবয়ের িাগগুবলা 

শুোঁকবত শুোঁকবত অজ্ঞাত িত্রুবির টেরুবে তেনও ককুরু-িাষায়ে গালাগাটল েৃট্ট  করটেল। 

  

টেমল তার কাোঁবধ-ব়ালাবনা েযাাগ পথবক পোট্ট একটি কযাাবমরা োর কবর েলবল, এই 

আিযি পাবয়ের িাবগর একিা মাপ আর েবিা টনবয়ে রাো িাবলা। পবর িরকার াবে। 

  

টেনয়েোেু গম্ভ র স্ববর েলবলন, আমাবির আর এোবন অবপক্ষা করোর িরকার পনই। যা 

পিেটে তাই-ই যবথ্ট । আটম পেি েু়বত পারটে, মৃণুবক েুোঁবজ আর পকানওই লাি পনই– 

নরোিক রাক্ষসবির কেবল পব ়ে পস-অিাগ র প্রাণ– েলবত েলবত তার গলার আওয়োজ 

িার  াবয়ে এল, টতটন আর কথা কইবত পারবলন না। 

  

কমুার েলবল, টেনয়েোেু, আপনার মতন েুটেমান পলাবকর এত ি ঘ্র টেচটলত াওয়ো উটচত 

নয়ে। মৃণু পয এই নরোিকবির পাল্লায়ে পব ়েবে, এমন পকানও প্রমাণ পনই! আমার টেশ্বাস, 

আমরা তাবক টৎক েুোঁবজ োর করবত পারে। 

  

টেনয়েোেু একিা ি ঘিশ্বাস তযাাগ কবর েলবলন, পতামার কথাই সতযা পাাক। 

  

টেমল েলবল, টেনয়েোেু, আমরা যেন ময়েনামত র মায়োকানবন টগবয়ে পব ়েটেলুম, তেন 

পিবেটেলুম পৃটথে র আটিম জন্তুবির টেষবয়ে আপনার অবনক প ়ো পিানা আবে। আপটন 

োনর জাত য়ে পকানও িানবের কথা েলবত পাবরন–আসবল যারা োনরও নয়ে, মানুষও 

নয়ে! 

  

টেনয়েোেু েলবলন, োনরবির মবধযা িানে েলা যায়ে গটরলাবির। টকন্তু তারা ে ়ে-জাবতর 

োনরই। পটিতরা েহুকাল ধবর োনর আর মানুবষর মা়ামাট় পয জ েবক অবেষণ 

করবেন, গটরলারা তা নয়ে। তবে সম্প্রটত িটক্ষণ আবমটরকায়ে এক অদ্ভুত জ বের পোোঁজ 

পাওয়ো পগবে। িটক্ষণ আবমটরকায়ে িারা (Tarra) নাবম এক নি  আবে। পসই নি র ধাবর 

গি র জেবলর মবধযা দুবিা মস্তে ়ে োনর-জাত য়ে জ ে াৎাঝ একিল মানুষবক আক্রমণ 
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কবর। তাবির একিা মদ্দা, আর একিা মাটি। মানুবষর িল আক্রাে াবয়ে গুটল কবর 

মাটিিাবক পমবর পেবল, মদ্দািা পাটলবয়ে যায়ে। মাটিিা পাোঁচেুবির পচবয়েও পেটি লো। 

সুতরািং আোজ করা পযবত পাবর পয, মদ্দািা ায়েবতা মাথায়ে েয়ে েুি উোঁচু াবে। আটম মৃত 

জ েিার পোবিা পিবেটে। তাবক কতকিা োনর আর মানুবষর মা়ামাট় জ ে েলা চবল। 

টকন্তু তুটম এসে কথা জানবত চাইে পকন? পতামার টক সবো াবয়েবে পয, ওই পাবয়ের 

িাগগুবলা পসইরকম পকানও জ বের? 

  

টেমল েলবল, সবো পতা অবনক রকমই াবচ্ছ, টকন্তু পকানওই াটিস পাওয়ো যাবচ্ছ না। 

এ পাবয়ের িাগ গটরলার মবতা পকানও োনবররও নয়ে, মানুবষরও নয়ে–এ াবচ্ছ োনর আর 

মানুবষর পচবয়ে পঢর পেটি ে ়ে পকানও জ বের। এরা নরমািংস োয়ে, টকন্তু োনর-জাত য়ে 

পকানও জ েই নরমািংবসর িি নয়ে। মানুষই েরিং অসিযা অেস্থায়ে নরমািংস িক্ষণ কবর। 

কাল আমরা পয অট্টাাটস শুবনটে, োনবরর গলা পথবক পতমন অট্টাাসযা পকউ পকানওটিন 

পিাবনটন। োনররা ো আর পকানও জাবনায়োররাই াাসবত পাবর না, াাটসও াবচ্ছ মানুবষরই 

টনজস্ব টজটনস। মানুবষর মতন পাবয়ের িাগ, মাথায়ে লো লো চুল, বিঘি তার োবরা-

পচাবদ্দা েুি টক আরও পেটি, মানুবষরই মতন াাসবত পাবর, এমন জ বের কথা পক 

শুবনবে, এমন জ েবক পক পিবেবে, তাও আমরা জাটন না। পকাথায়ে তাবির টৎকানা, তাই 

ো পক েবল পিবে? 

  

রামাটর েলবল, তাবির টৎকানা াবচ্ছ বকলাবস। আটিযাকাবল তারাই িক্ষযজ্ঞ পি কবর। 

টিবয়েটেল, আর একাবল তারাই এবসবে আমাবির মুিুপাত করবত।…তারা পকমন 

পিেবত, ক । কবর, টক োয়ে, পকাথায়ে থাবক, একথা পতামাবির জানোর িরকার টক োপু? 

  

রামাটরর কথা পিষ াওয়োর সবে-সবেই টেনয়েোেুর মাথার উপর টিবয়ে প্রকাি একোনা 

পাথর টৎকবর টগবয়ে দুম কবর মাটিবত পব ়ে গট ়েবয়ে পগল! েযাাপারিা িাবলা কবর েু়বত 

না েু়বত আরও চার-পাোঁচোনা পতমটন ে ়ে ে ়ে পাথর তাোঁবির আবি-পাবি, মা়োবন 

এবস প ়েল– এক একোনা পাথর ওজবন একমন-বি ়েমবনর কম াবে না। 
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টেমল একলাবে িাোঁট ়েবয়ে উবৎ েলবল,পালাও–পালাও! পোবিা। 

  

পিৌ ়ে, পিৌ ়ে, পিৌ ়ে! প্রবতযাবক েুিবত লাগল–কালবোবিটের ়ব ়ের পেবগ! পাথর-েৃট্ট র 

পতা ়ে পিবে োঘারও সমস্ত ে রত্ব উবপ পগল, তার েু়বত পিটর লাগল না পয, এেন 

পলায়েনই াবচ্ছ প্রাণ োোঁচাোর একমাত্র িাবলা উপায়ে! ওরকম প্রকাি পাথর একোনা 

মাথায়ে প ়েবল মানুষ পতা োর, াাটত-গন্ডারবকও কুবপাকাত াবত াবে!  

  

অবনকিূর এবস সোই আোর িাোঁ ়োল। োটনকক্ষর ধবর াাোঁপ ো ়েোর পর কমুার েলবল, 

ওুঃ, আজ আর একিু াবলই িেল লা সাে াবয়ে টগবয়েটেল আর টক! 

  

রামাটর েলবল, এসে াবচ্ছ আমার কথা না পিানার িাটস্ত। জাবনা না, িােবর আবে– 

টৎক দুপুরবেলা, িূবত মাবর পঢলা! 

  

টেমল টেরি াবয়ে েলবল, পতামার িাে টনবয়ে তুটমই থাবকা রামাটর, এসমবয়ে আর 

পতামার িাে আউব ়ে আমাবির মাথা গরম কবর টিও না। 

  

টেনয়েোেু েলবলন, আর এোবন িাোঁ ়োবনা না, এবকোবর োসায়ে টগবয়ে ওৎা যাক চলল। 

  

চলবত চলবত টেমল েলবল, অমন ে ়ে ে ়ে পাথর যারা পোি পোি টঢবলর মবতা েুোঁ ়েবত 

পাবর, তাবির আকার আর পজাবরর কথা িােবলও অোক াবত ায়ে! 

  

কমুার েলবল, আর এিাও পেি পো়া যাবচ্ছ, আমরা ওোবন েবস যেন ওবির কথা টনবয়ে 

আবলাচনা করটেলুম, তেন ওরাও লটুকবয়ে লটুকবয়ে আমাবির সকলবক লক্ষ করটেল।  

  

টেনয়েোেু েলবলন, তাবির িটির পয পটরচয়েিা পাওয়ো পগল তাবত পতা মবন ায়ে ইবচ্ছ 

করবলই তারা আমাবির কব ়ে আঙুবল টিবপ পমবর পেলবত পারত। টকন্তু তা না কবর তারা 

লটুকবয়ে লুটকবয়ে পাথর েুোঁব ়ে আমাবির মারবত এল পকন? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হিযমন্দ্রকুমার রা়ে  ।   হিমালয়ের ভ়ে়ংকর  

 16 

www.bengaliebook.com 
 

 

টেমল েলবল, এও একিা িােোর কথা েবি। ায়েবতা তারা আত্মপ্রকাি করবত রাটজ নয়ে। 

ায়েবতা টিবনর আবলা তারা পেে কবর না। ায়েবতা পাথর পোোঁ ়োিা তাবির পেয়োল। 

  

কমুার েলবল, টকন্তু টেমল, এ-রাবসযার একিা টকনারা না কবর আমরা ো ়েে না। 

র টতমবতা প্রস্তুত াবয়ে আোর আমাবির টেবর আসবত াবে। 

  

রামাটর পচাে কপাবল তুবল েলবল, এই িূবতর আ্ায়ে? 

  

টেমল কেুস্ববর েলবল, াা, াযাাোঁ, এই িূবতর আ্ায়ে! জাবনা না, আমরা পকন এোবন 

এবসটে? জাবনা না, টেনয়েোেু পকন আমাবির সাাাযযা পচবয়েবেন? 

  

রামাটর মুে কাচুমাচু কবর েলবল, না, না পোকাোেু, আমাবক মাপ কবরা, িূবতর িবয়ে 

পসকথা আটম িুবলই টগবয়েটেলমু। 

  

এমটন সে কথা কইবত কইবত সকবল রটেি পরা  টিবয়ে িুটিয়ো েটস্তর কাবে এবস প ়েল। 

পসোবন এবস পিেবল, মাা গিবগাল। চার-পাোঁচজন ে বলাক টচঝকার কবর কাোঁিবে, আর 

তাবিরই টঘবর িাোঁট ়েবয়ে, িুটিয়ো, টলেু ও লযাাপচা জাবতর অবনকগুবলা পাাাট ়ে পলাক 

উবত্তটজত িাবে পগালমাল করবে। 

  

তাবিরই টিতর পথবক একজন মাতব্বরবগাবের েুব ়ো িুটিয়োবক পেবে টনবয়ে টেমল 

টজজ্ঞাসা করবল, এোবন এত পিারবগাবলর কারণ ক ? 

  

েুব ়ো িুটিয়োিা টেিৃঙ্খল িাবে পয-সে কথা েলবল, পসগুবলা সাটজবয়ে-গুটেবয়ে টনবল 

এইরকম িাোঁ ়োয়ে 

  

আজ টকেুকাল ধবর এোবন পিৌটতক উপদ্রে শুরু াবয়েবে। পেৌে গুম্ফায়ে অবনক পূজা 

মানত কবরও উপদ্রে কবমটন। 
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প্রথম প্রথম উপদ্রে টেবিষ গুরুতর ায়েটন। পাাাব ়ে পাাাব ়ে যেন রাবতর আোঁধার পনবম 

আসত, মানুষরা যেন টেোনায়ে টগবয়ে আশ্রয়ে টনত, তেন আবিপাবির জেবলর টিতর 

পথবক পযন কাবির চাোঁচাবমটচ পিানা পযত! 

  

তারপর টনি থ-রাবত মাব় মাব় েটস্তর পলাকবির ঘুবমর েযাাঘাত াবত লাগল। ঘুম 

িাঙবলই তারা শুনবত পায়ে েটস্তর টিতর টিবয়ে পযন দুমদুম কবর পা পেবল মত্ত মাতবের 

িল। আনাবগানা করবে। তাবির পাবয়ের িাবপ পাাাব ়ের েুক পযন থরথর কবর কাোঁপবত 

থাবক। পস িব্দ শুবনই সকবলর েুবকর রি জল াবয়ে যায়ে, মাবয়ের পকাবল পেবলবমবয়েরা 

কটকবয়ে ওবৎ। পাবে োইবরর তারা পস কান্না শুনবত পায়ে, পসই িবয়ে মাবয়েরা পেবলবমবয়ের 

মুে প্রাণপবণ পচবপ ধবর আ ়ে্ট  াবয়ে থাবক, েুে সাাস  পুরুষবিরও এমন সাাস ায়ে না 

পয, িরজািা একিু েুবল োোঁক টিবয়ে উোঁটক পমবর পিবে, োইবর কাবির আগমন াবয়েবে। 

  

তারপর েটস্তর টিতর পথবক পর পর দুজন পলাক অিৃিযা াল। তারা দুজবনই দুবিা টেটলটত 

পাাবিবল কাজ করত–োসায়ে আসবত তাবির রাত াত। তারা পয পকাথায়ে পগল, পকউ তা 

জাবন না। 

  

তারপর এক পচৌটকিার রাবত্র এক িয়োনক েযাাপার পিেবল। একতলা োি-সমান উোঁচু মস্ত 

ে ়ে এক োয়োমূটতি েটস্তর একিা পাোঁটচবল পালান টিবয়ে িাোঁট ়েবয়ে আবে। পস পচৌটকিাবরর 

েুবকর পািা টেল েুে। োয়োমূটতিিাবক পিবেও পস িােবল, পোধায়ে তার পচাবের ্রমম! 

িাবলা কবর পিেোর জবনযা পস দু-পা এটগবয়ে পগল। অমটন োয়োমূটতিিা তাবক লক্ষ কবর 

প্রকাি একোনা পাথর েুোঁব ়ে মারবল। িাগযাক্রবম পাথরোনা তার গাবয়ে লাগল না! 

পচৌটকিার তেটন যত পজাবর পোিা উটচত, তত পজাবরই েুবি পাটলবয়ে প্রাণ োোঁচাবল। 

পরটিনই পস পচৌটকিাটর কাজ পেব ়ে টিবল! 

  

এইসে কািকারোনার কথা শুবন এক সাবাে পকৌতূাল  াবয়ে েটস্তর টিতবর রাত কািাবত 

এল। রাবত্র টক ঘিল, পকউ তা জাবন না। সকাবল পিো পগল, েটস্তর পবথ সাবাবের িুটপ 

আর াাবতর েেুক পব ়ে রবয়েবে, টকন্তু সাবাবের টচেমাত্র পনই!  
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পরশু আর একজন িুটিয়ো োসায়ে টেবর আবসটন! টকন্তু যাবির োট ়েবত পস কাজ করত 

তারা েবলবে, রাবত পস োসার টিবকই এবসবে। এেন পযিে তার পকানও পাত্তাই পাওয়ো 

যাবচ্ছ না। তাই তার মা-বোন-েউ কাোঁিবে। 

  

পুটলবির পলাবকরা পরাজ আবস। টিবনর পেলায়ে তারা েুটেমাবনর মবতা অবনক পরামিি 

কবর, অবনক উপবিি পিয়ে আর রাবত পাাারা টিবতও নাটক কসরু কবর না। টকন্তু তারা 

পাাারা পিয়ে পোধায়ে ঘবরর িরজা টিতর পথবক েে কবর। কারণ, এেনও গি র রাবত 

প্রায়েই েটস্তর পবথ মাটস্তর মবতা কাবির িার  িার  পাবয়ের িব্দ পিানা যায়ে। রাবত্র এই 

পিেতা না অপবিেতাবির অনুগ্রা, আর টিবনরবেলায়ে পুটলবির জাোঁকজমক োনাতল্লাি, 

োেুসাবাে, আমরা েযাটতেযাস্ত াবয়ে উবৎটে! েটস্ত পেব ়ে িবল িবল পলাক পাটলবয়ে যাবচ্ছ। 

  

.  

  

চার । রাবত্রর টেি টষকা 

  

টেমল ও কমুার োসায়ে েবস েবস মাব় মাব় সযাান্ডউইবচ কাম ়ে ও মাব় মাব় চাবয়ের 

পপয়োলার চুমকু টিটচ্ছল। দুইজবনরই মন োরাপ, কারুর মুবেই কথা পনই। োঘা অতিত 

পোব় না, কেন টচবকন-সযাান্ডউইবচর একিুোটন প্রসাি তার মুবের কাবে এবস প ়েবে 

পসই মধুর আিাবতই পস টেমল ও কমুাবরর মুবের পাবন োরিংোর পলাবির িৃট্ট  টনবক্ষপ 

করবে! 

  

টেনয়েোেু োসায়ে পনই। সুবরনোেু এোনকার একজন টেেযাাত পলাক–েহুকাল পথবক 

িাটজিটলিংবয়েই স্থায়ে । এোবন এবস তার সবে টেনয়েোেুর অেস্বে আলাপ-পটরচয়ে 

াবয়েটেল। সুবরনোেু আজ াৎাঝ টক কারবণ টেনয়েোেুবক প বক পাটৎবয়েবেন।  

  

চাবয়ের পপয়োলার পিষ চুমকু টিবয়ে কুমার েলবল, টেনয়েোেুর টেরবত পতা ে ়ে পেটি পিটর 

াবচ্ছ! 
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টেমল েলবল, হুোঁ। এত পিটর াওয়োর পতা কথা নয়ে। তাোঁবক টনবয়ে সুবরনোেুর এমনক  

িরকার? 

  

কমুার েলবল, এটিবক আমাবির পেরুোর সময়ে াবয়ে এল, েেুকগুবলা সাে করা াবয়েবে 

টকনা পিবে আটস। 

  

টেমল েলবল, পকেল েেুক নয়ে কুমার! প্রবতযাবকর েযাাবগ টকেু োোর, পোরা-েুটর, 

ইবলকটেক িচি, োটনিা পাকাবনা িট ়ে–অথিাঝ াৎাঝ পকানও টেপজ্জনক পিবি পযবত াবল 

আমরা পয-সে টজটনস টনবয়ে যাই, তার টকেুই িুলবল চলবে না। 

  

কমুার েলবল, আমরা পতা িূবর পকাথাও যাটচ্ছ না, তবে টমটেটমটে এমন পমাি েবয়ে লাি 

টক? 

  

টেমল েলবল, কুমার, তুটমও পোকার মতন কথা কইবত শুরু করবল? ..মেলগ্রবা যাওয়োর 

এক টমটনি আবগও আমরা টক ঘুণাক্ষবরও পির পপবয়েটেলুম, পকাথায়ে পকাথায়ে পযবত াবে? 

প্রটত মুাূবতি যাবির মৃতযুার সবে পেলা করবত ায়ে, তাবির টক অসােধানতার টনটিে 

আনে পিাগ করোর সময়ে আবে? 

  

কমুার পকানও জোে টিবত পারবল না, লটজ্জত াবয়ে চবল পগল। এমন সময়ে টেনয়েোে ু

ঘবরর টিতর প্রবেি করবলন। তাোঁর মুে পিবেই পো়া যায়ে, টতটন অতযাে উবত্তটজত 

াবয়েবেন। 

  

টেমল টকেু েলবল না, টেনয়েোেু টক েবলন তা পিানোর জবনযা তার মুবের টিবক টজজ্ঞাসু 

পচাবে তাটকবয়ে রইল। 

  

টেনয়েোেু প্রথমিা টকেুই েলবলন না, েযাস্তসমস্ত াবয়ে ঘবরর চাটরটিবক োটনকিা ঘুবর 

পে ়োবলন, তারপর টেমবলর সামবন াৎাঝ িাোঁট ়েবয়ে পব ়ে েলবলন, টেমল, টেমল! 

সুবরনোেুর কাবে টগবয়ে যা শুনলুম, তা িয়োনক অটত িয়োনক! 
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টেমল েলবলন, আপটন ক  শুবনবেন? 

  

 টেনয়েোেু েলবলন, মৃণুর জবনযা আর আমাবির পোোঁজােুোঁটজ কবর পকানও লাি পনই। 

  

তার মাবন? 

  

 মৃণুবক আর েুোঁবজ পাওয়ো যাবে না। 

  

পকন? 

  

সুবরনোেু েলবলন, পোঁটচি েের আবগ িাটজিটলিংবয়ের আর-একোর একটি পমবয়ে চুটর 

টগবয়েটেল। পস পমম! পসই সময়েও এোবন নাটক মানুষ চুটরর এইরকম াাোমা ায়ে। পসই 

পমবয়ের সবে নাটক টেি-পোঁটচিজন পুরুবষরও আর পকানও পোোঁজ পাওয়ো যায়েটন। 

  

আপটন টক মবন কবরন, তার সবে এই েযাাপাবরর পকানও সম্পকি আবে?  

  

আমার পতা তাই টেশ্বাস। এইসে কথা েলোর পর সুবরনোেু এই পলোিুক ু টিবলন। 

পুবরাবনা ইিংবরটজ কাগজ ইটন্ডয়োন প টল টনউজ পথবক এটি টতটন পকবি পরবেটেবলন। 

  

টেনয়েোেুর াাত পথবক কাগজোটন টনবয়ে টেমল যা প ়েবল তার সারমমি এইুঃ 

  

টামালবয়ে এক অজ্ঞাত রাসযাময়ে জ বের কথা পিানা যাবচ্ছ। প্রথম এিাবরে অটিযাবন 

যাোঁরা টগবয়েবেন, তাোঁরাও টেবর এবস এবির কথা েবলবেন। তারা স্বচবক্ষ এবির পিবেনটন 

েবি, টকন্তু টামালবয়ের েরবের গাবয়ে এবির আিযি পাবয়ের িাগ পিবে এবসবেন। পস-সে 

পাবয়ের িাগ পিেবত মানুবষর পিটচবের মতন েবি, টকন্তু পৃটথে র সেবচবয়ে ে ়ে 

মানুবষরও পাবয়ের িাগ পতমন মস্ত ায়ে না। স্থান য়ে পলাবকরা েবল, টামালবয়ের পকানও 

অজানা টেজন স্থাবন টেটচত্র ও অমানুটষক সে িানে োস কবর। কেনও কেনও তারা 

রাবত্র গ্রাবমর আনাবচ কানাবচ এবস ে ়ে ে ়ে পাথর পোব ়ে। গি র রাবত্র কেনও কেনও 

তাবির গলার আওয়োজও পিানা যায়ে। তারা মানুবষর সামবন ে ়ে একিা আবস না এেিং 
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মানুবষরাও তাবির সামবন পযবত নারাজ, কারণ সোই তাবির যবমর পচবয়েও িয়ে কবর। 

তাবির কথা তুলবলই টামালবয়ের গ্রামোস রা মাাআতবে টিউবর ওবৎ। (আমরা যা 

েললুম, তা মনগ ়ো টমথযাা কথা নয়ে। অধুনালুপ্ত ইিংবরটজ বিটনকপত্র ইটন্ডয়োন প টল 

টনউবজর পুবরাবনা োইল েুোঁজবল সকবলই এর টেস্তৃত টেেরণ পাৎ করবত পারবেন। 

ইটত।–পলেক।)। 

  

টেমল েলবল, কাগবজ যাবির কথা পেটরবয়েটেল, কাল আমরাও পোধায়ে তাবিরই পকানও 

পকানও জাতিাইবয়ের পোোঁজ পপবয়েটে। 

  

টেনয়েোেু েলবলন, পোধায়ে পকন টেমল, টনিয়ে! হুোঁ, আমরা টনিয়ে তাবিরই ক টতি পিবে 

এবসটে। 

  

মানুবষর পাবয়ের িাবগর মতন পিেবত, অথচ তা অমানুটষক! আর, অমানুটষক পসই মাথার 

চুল। আর, অমানুটষক পসই অট্টাাটস! এবিরও অিযাাস, ে ়ে ে ়ে পাথর পোোঁ ়ো। পক এরা, 

পক এরা, পক এরা? েলবত-েলবত টেমল উবৎ িাোঁট ়েবয়ে াাোঁক টিবল।–কুমার। রামাটর! 

োঘা! 

  

কমুার ও রামাটর তেটন ঘবরর টিতবর এবস িাোঁ ়োল–তাবির টপেবন টপেবন োঘা! পশু 

োঘা, েুটেমান োঘা,–পস ককুরু াবল টক ায়ে, তারও মুবে পযন আজ মানুবষর মুবের িাে 

েুবি উবৎবে,–তাবক পিেবলই মবন ায়ে টেমবলর  াক শুবনই পস পযন েু়বত পপবরে পয, 

আজ তাবক টেবিষ পকানও িরকাটর কাজ করবত াবে! পসাজা টেমবলর পাবয়ের কাবে 

এবস োঘা েুক েুটলবয়ে এেিং লযাাজ তুবল িাোঁ ়োল–পযন পস েলবত চায়ে,–ক  হুকমু হুজরু! 

পগালাম প্রস্তুত। 

  

আির কবর োঘার মাথা চাপ ়োবত চাপ ়োবত টেমল েলবল, কমুার! আমাবির 

টজটনসপত্তর সে বতটর! 

  

কমুার েলবল, াযাাোঁ, টেমল! 
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টেমল েলবল, আর একিু পবরই সবে াবে। টকন্তু তার আবগই আটম িুটিয়ো েটস্তবত টগবয়ে 

াাটজর াবত চাই। আজ সারারাত পসইোবনই আমরা পাাারা পিে। 

  

.  

  

িুটিয়ো-েটস্তর প্রায়ে িটক্ষণ-পূেি পয-টিক টিবয়ে Pandam Tea Estate-এ যাওয়ো যায়ে, 

পসইোবন এবস টেমল েলবল, আজ সকাবল এোবনই িুটিয়োবির কান্নাকাটি শুবন টগবয়েটে। 

আজ এইোবনই পাাারা টিবয়ে পিো যাক, ক  ায়ে!…টকন্তু সকবল এক জায়েগায়ে 

জব ়োসব ়ো াবয়ে েবস থাকবল চলবে না। আমরা প্রবতযাবকই প্রবতযাবকর কাে পথবক 

োটনকোটনক তোবত টগবয়ে েবস পাাারা পিে। তাাবল অবনকোটন জায়েগাই আমাবির 

পচাবের টিতবর থাকবে। আজ সারারাত ঘুবমর কথা পকউ পযন পিে না। িরকার াবলই 

েেুক েুোঁ ়েবে। রামাটর! োঘাবক তুটম আমার কাবে টিবয়ে যাও! 

  

.  

  

সেযাা পগল তার আেোয়ো টনবয়ে, রাটত্র এল তার টনবরি অেকার টনবয়ে। অনযা সময়ে াবল 

কাবে ওই িুটিয়ো-েটস্ত পথবক ায়েবতা এেন অবনক রকম িব্দ ো গান-োজনার ধ্বটন পিানা 

পযত, টকন্তু আজ সমস্ত পল্ল  পযন পগারস্থাবনর মবতা টনস্তব্ধ,–পযন ওোবন পকানও জ েই 

োস কবর না! শ্মিাবন তেু ম ়োর টচতা েবল, টকন্তু ওোবন আজ একটিমাত্র 

আবলাকটেেুও পিো যাবচ্ছ না! পযন ওোবন আজ পকানও কাবলা টনষ্ঠুর অটিিাপ 

অেকাবরর সবে সেিাে টমটিবয়ে টিবয়ে ন রবে পকানও অজানা িয়েের দুুঃস্বপ্ন টনবয়ে 

মারাত্মক পেলা করবে! 

  

টেমবলর মবন াবত লাগল, এই অেকাবর পাাারা টিবয়ে পকানওই লাি পনই! যটি এরই 

টিতর টিবয়ে পকানও ি ষণ মূটতি টনুঃিবব্দ পা পেবল চবল যায়ে, তবে পকানও মানুবষর 

চকু্ষই তা পিেবত পাবে না। 

  

.  
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টনশুত রাবতর েুক পযন ধুকপুক করবে। েরে-মাথা কনকবন াাওয়ো পযন মৃতবিবার মবতা 

ৎান্ডা। িূর পথবক িুটিয়োবির পেৌে মটেবরর ঘণ্টার আওয়োজ পিানা পগল–এ পটেত্র ঘণ্টা 

োবজ দু্ট  পপ্রতাত্মাবির তা ়োোর জবনযা। টকন্তু পাাাব ়ে রাবতর পপ্রতাত্মারা ঘণ্টাধ্বটন 

শুনবল সতযাই টক পাটলবয়ে যায়ে? তবে আচটেবত ওোবন অমন অপাটথিে ধ্বটন জাগবে 

পকন?…না, এ াবচ্ছ গাবের পাতার োতাবসর আতিনাি। রাবতর আত্মা টক কাোঁিবে? রাবতর 

প্রাণ টক েিেি করবে? রাটত্র টক আত্মাতযাা করবত চাইবে? 

  

এমটন সে অসম্ভে পাগলাটম টনবয়ে টেমবলর মন যেন েযাস্ত াবয়ে আবে, তেন অকস্মাঝ 

োঘা ধ ়েমট ়েবয়ে িাোঁট ়েবয়ে পরবগ গরর গরর কবর উৎল। 

  

টেমলও তঝক্ষণাঝ চাো াবয়ে উৎল, চাটরটিবক ত ব্র ও ত ক্ষ্ণিৃট্ট  টনবক্ষপ করবল, টকন্তু 

পচাবে টকেু পিেবত পপবল না,–চতুটিিবক পয অেকার পসই অেকারই! োঘার গলায়ে াাত 

পরবে পস েলবল, টকবর োঘা, চাোঁচাটল পকন? আমার মতন তুইও টক দুুঃস্বপ্ন পিেটেস? 

  

টেমবলর মুবের কথা েুবরাবত না েুবরাবতই পসই স্তব্ধ রাটত্রর েক্ষ টেি ণি কবর পক অটত 

যন্ত্রণায়ে পচোঁটচবয়ে উৎল, টেমল! কুমার! রক্ষা কবরা! রক্ষা কবরা! 

  

টেমবলর েুক স্তটম্ভত াবয়ে পগল,–এ পয টেনয়েোেুর কেস্বর! 

  

.  

  

পাোঁচ। অরবণযার রাসযা 

  

টেনয়েোেুর গলার আওয়োজ! ক  িয়োনক টেপবি পব ়ে এত যন্ত্রণায়ে টতটন পচোঁটচবয়ে উৎবলন? 

টকন্তু কাবলা রাত আোর স্তব্ধ াবয়ে প ়েল, টেনয়েোেু আর টচঝকার করবলন না। 

  

লকুাবনা জায়েগা পথবক টেমল একলাবে পেটরবয়ে এল–োঘা তার আবগই পিৌব ়ে এটগবয়ে 

টগবয়েবে। অনযাটিক পথবক দ্রুত পাবয়ের িব্দ শুবন টেমল েু়বল, কুমার আর রামাটরও েুবি 

আসবে। 
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টকন্তু পকানটিবক পযবত াবে? এই ঘুিঘুোঁবি অেকাবর পকাবলর মানুষ পচনা যায়ে না, টেপবির 

আটেিিাে াবয়েবে পয টৎক পকান জায়েগায়ে, তা টস্থর করা এেন অসম্ভে েলবলই চবল। 

  

টেমল তেন োঘার পশুিটির উপর টনিির কবর িাোঁট ়েবয়ে রইল। পস েু়বল, পশু োঘার 

পয িটি আবে, মানুবষর তা পনই। পশুর পচাে অেকাবর মানুবষর পচবয়ে ত ক্ষ্ণ পতা েবিই, 

তার উপবর ঘ্রাণিটি তাবক টৎক পবথই চালনা কবর। 

  

রামাটর টেজল -মিাল োলবতই টেমল োধা টিবয়ে েলবল, না, না, এেন আবলা পেবলা 

না, িত্রু পকানওটিবক তা জাটন না, এেন আবলা োলবল আমরাই ধরা পব ়ে মরে! 

  

ত ব্র িৃট্ট বত অেকাবরর রাবসযার টিতবর তাটকবয়ে তারা টতনজবন অতযাে সজাগ াবয়ে 

অবপক্ষা করবত লাগল–তাবির কাবে এেন প্রবতযাক পসবকন্ড পযন এক এক ঘণ্টার মতন 

ি ঘি েবল মবন াবচ্ছ। 

  

টকন্তু পেটিক্ষণ অবপক্ষা করবত াল না–টমটনিোবনক পবরই াৎাঝ োঘার ঘন ঘন গজিবন 

ন রে কাবলা রাবতর ঘুম আোর পিবঙ পগল। 

  

টেমল উবত্তটজত স্ববর েলবল, োঘা পোোঁজ পপবয়েবে। ওইটিবক–ওইটিবক! রামাটর, িচি 

পেবল আবগ আবগ চবলা। কুমার, আমার সবে এবসা! 

  

রামাটরর টপেবন টপেবন টেমল ও কুমার েেুক োটগবয়ে ধবর দ্রুতপবি এটগবয়ে চলল। 

একিা প়াবপর সামবন িাোঁট ়েবয়ে োঘা ক্রমাগত টচঝকার করবে। পসোবন উপটস্থত াবয়ে 

পিো পগল, প়াবপর পাবিই একিা েেুক পব ়ে রবয়েবে। 

  

কমুার েলবল, টেনয়েোেুর েেুক। টকন্তু টেনয়েোেু পকাথায়ে? 

  

রামাটর তা ়োতাট ়ে আবলা টনবয়ে জেবলর টিতবর টগবয়ে ঢুকল এেিং পরমুাূবতিই আকুল 

স্ববর পচোঁটচবয়ে উৎল–িূত। পোকাোেু! 
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আচটেবত এই অপ্রতযাাটিত টচঝকার টেমল ও কমুারবক পযন আচ্ছন্ন কবর টিবল। টকন্তু 

তারপবরই টনবজবির সামবল টনবয়ে টেজটল মিাল পেবল তারাও এক এক লাবে জেবলর 

টিতবর টগবয়ে প ়েল। 

  

দুই াাবত মুে পচবপ রামাটর মাটির উপবর াাোঁিু পগব ়ে েবস আবে। 

  

োঘা েুবি জেবলর আরও টিতবর ঢুকবত যাটচ্ছল, টকন্তু কমুার িপ কবর তার গলার 

েগলস পচবপ ধরবল। োঘা তে ুেি মানবল না, ো ়োন পাওয়োর জবনযা পাগবলর মতন 

ধস্তাধটস্ত করবত লাগল। 

  

টেমল চাটরটিবক তাটকবয়ে পিেবল, টকন্তু টেনয়েোেুর পকানও টচে ো িয়ে-পাওয়োর মবতা 

অনযা টকেুই তার নজবর পৎকল না। 

  

কমুার েলবল, রামাটর! ক  াবয়েবে পতামার? ক  পিবেে তুটম? 

  

রামাটর েযাালেযাাবল পচাবে পোোর মবতা একোর কমুাবরর মুবের পাবন চাইবল এেিং 

তারপবর জেবলর একটিবক আঙুল তুবল পিোবল। তেনও পস ৎকৎক কবর কাোঁপটেল। 

  

টেমল েলবল, অমন কযাােলাকাবের মবতা তাটকবয়ে আে পকন? ওোবন ক  আবে? 

  

রামাটর োটল েলবল, িূত! 

  

িূত! পতামার িূবতর টনকুটচ কবরবে। িাোঁ ়োও, আটম পিবে আসটে–এই েবল টেমল 

পসইটিবক অগ্রসর াওয়োর উপক্রম করবল। 

  

রামাটর তা ়োতাট ়ে েবল উৎল, না, না! পোকাোেু, পতামার পাবয়ে পট ়ে, তুটম ওটিবক 

পযবয়ো না! 

  

পকন? ওটিবক ক  আবে! 
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িূত! রাক্ষস! বিতযা টক িানে। যাবক পিবেটে পস পয পক, তা আটম জাটন না– টকন্তু পস 

মানুষ নয়ে, পোকাোেু, মানুষ নয়ে। 

  

টেমল েুে টেরি াবয়ে েলবল, আর পতামার পাগলাটম িাবলা লাবগ না রামাটর। ায়ে যা 

পিবেে স্প্ট  কবর েবলা, নয়ে, এোন পথবক টেবিয়ে াও। 

  

রামাটর েলবল, সটতযা েলটে পোকাোেু, আমার কথায়ে টেশ্বাস কবরা। পযই আটম জেবলর 

পিতর এলমু, অমটন পিেলুম, জয়েঢাবকর পচবয়েও একোনা িয়োনক মুে সাোঁঝ কবর 

প়াবপর আ ়োবল সবর পগল। 

  

োটল মুে? 

  

াযাাোঁ, োটল মুেতার আর টকেু আটম পিেবত পাইটন। ়ক ়ো আোঁক ়ো চুল আর আমার এই 

াাবতর পচবিার মবতা ে ়ে ে ়ে আগুন-িরা পচাে,োপবর, িােবতও আমার িম েে াবয়ে 

আসবে। 

  

কমুার েলবল, টকন্তু পস মুবের কথা এেন থাক! টেমল, টেনয়েোেু পকাথায়ে পগবলন? 

  

আটমও পসই কথাই িােটে। তার টচঝকার আমরা সকবলই শুবনটে, তাোঁর েেুকিাও এোবন 

পব ়ে রবয়েবে, টকন্তু টতটন পগবলন পকাথায়ে? 

  

াৎাঝ োটনক তোবত জেবলর মবধযা এক অদু্ভত িব্দ উৎল–পযন টেরাি একিা পরল 

ইটিবনর মতন অসম্ভে পিা জেবলর গােপালা িাঙবত িাঙবত পেবগ এটগবয়ে চবল পগল! 

সবে সবে োঘার পঘউবঘউ-বঘউ! এেিং রামাটরর আতিনাি–ওই পিাবনা পোকাোেু, ওই 

পিাবনা! 

  

গােপালার ম ়েম ়োটন ও িার  িার  পাবয়ের ধুপধুপুটন িব্দ ক্রবমই িূবর চবল পযবত লাগল। 

টেমল েলবল, এোবন পয টেল, পস চবল পগল! 
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কমুার েলবল, টকন্তু টেনয়েোেুর পকানও সোনই পতা পাওয়ো পগল না। 

  

কমুাবরর কথা পিষ াবত না াবতই অবনকিূর পথবক পিানা পগল টেমল! টেমল! কুমার! 

রক্ষা কবরা রক্ষা কবরা! টেমল! টে– াৎাঝ আতিনািিা আোর পথবম পগল। 

  

কমুার েলবল, টেমল–টেমল! ওই পতা টেনয়েোেুর গলা! 

  

টেমল েলবল, কমুার, টেনয়েোেু টনিয়েই িানবের াাবত েটে াবয়েবেন। তারা টনিয়েই 

তাবক ধবর টনবয়ে যাবচ্ছ। 

  

এেন টক াবে টেমল, আমরা ক  করে? 

  

আমরা?..আমরা িত্রুর টপেবন টপেবন যাে–টেনয়েোেুবক উোর করে!  

  

টকন্তু পকানটিবক যাে? পৃটথে বত এক পোোঁিা আবলা পনই, আকাি পযন অেকার েৃট্ট  

করবে! পক আমাবির পথ পিোবে? 

  

োঘা। িত্রুর পাবয়ের গে পস টৎক টচনবত পারবে োঘা পয টিটক্ষত ককুরু! তুটমও ওর 

গলায়ে টিকল পেোঁবধ ওবক আবগ আবগ পযবত িাও, আমরা ওর টপেবন থাকে। রামাটর, 

তুটম টক আমাবির সবে আসবে, না োসায়ে টেবর যাবে? 

  

রামাটর েলবল, পতামরা পযোবন থাকবে, পসই পতা আমার োসা! পতামাবির সবে িূবতর 

োট ়ে পকন, যবমর োট ়ে পযবতও আটম নারাজ নই। 

  

াযাাোঁ রামাটর, ায়েবতা আজ আমরা যবমর োট ়ের টিবকই এটগবয়ে যাটচ্ছ। মে টক, পাটর 

পতা যবমর একোনা পোবিা তুবল টনবয়ে আসে। 

  

রামাটর গজগজ কবর েলবল, যত সে অনাটে্ট  কথা! 
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টেমবলর কথা টমথযাা নয়ে। োঘার নাকই অেকাবর তাবির পচাবের কাজ করবল। োঘা 

পকানওটিবক টেবর তাকাবল না, মাটির উপবর নাক পরবে পস পেবগ অগ্রসর াবত লাগল। 

কমুার তার গলার টিকলিা না ধবর রােবল এতক্ষবণ পস ায়েবতা আরও পেবগ টতবরর 

মবতা েুবি নাগাবলর োইবর পকাথায়ে চবল পযত! 

  

টতনজবন োঘার টপেবন টপেবন অটত কব্ট  পথ চলবত লাগল। 

  

কমুার েলবল, েবনর পিতবর রামাটর যাবক পিবেবে, তার েণিনা শুবন মবন াল পস এক 

সািংঘাটতক জ ে! 

  

রামাটর টিউবর উবৎ েলবল, তার কথা আর মবন কটরবয়ে টিও না োেু, তাাবল ায়েবতা 

আটম টিরটম যাে! উুঃ, মুেোনা মানুবষর মবতা পিেবত েবি, টকন্তু াাটতর মুবের পচবয়েও 

ে ়ে! 

  

অমন িয়োনক যার মুে, আমাবির পিবেও পস আক্রমণ করবল না পকন? 

  

 টেমল েলবল, ায়েবতা আমাবির াাবতর ইবলকটেক িচি পিবে পস ি ়েবক পগবে। 

  

কমুার েলবল, আিযি নয়ে। পমািবরর পা -লাইি পিবে অবনক সমবয়ে োঘ-িল্লুকও 

াতিে াবয়ে যায়ে! 

  

আোর তারা ন রবে অগ্রসর াবত লাগল। 

  

.  

  

এইিাবে ঘণ্টা-টতবনক দ্রুতপবি এটগবয়ে তারা পয পকাথায়ে, পকানটিবক, কতিূবর এবস 

প ়েল, পকউ তা েু়বত পারবল না। এেিং এইিাবে আর পেটিক্ষণ োঘার সবে চলা পয 

তাবির পবক্ষ অসম্ভে, এিুক ুেু়বতও তাবির োটক রইল না। এরই মবধযা োরোর পাাোঁচি 

পেবয়ে পাথবরর উপবর পব ়ে তাবির সেিাে পথোঁবতা াবয়ে পগবে, গাবয়ের কত জায়েগায়ে কত 
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কািা টেোঁবধবে, টেোঁব ়ে োলাোলা াবয়ে জামা কাপব ়ের আর পিাথি পনই! তাবির ঘন ঘন 

ি ঘিশ্বাস প ়েবে, িম েুট়। আর থাবক না! 

  

এইোবর তারা একিা ে ়ে জেবলর টিতবর প্রবেি করল। সকবল াাোঁপাবত াাোঁপাবত 

পকানওগটতবক আরও টকেুিূর অগ্রসর াল। তারপর রামাটর েলবল, পোকাোেু, আটম 

পতা পতামাবির মতন পজায়োন পোকরা নই, আমাবক একিু াাোঁপ ো ়েবত িাও!  

  

টেমল েলবল, রামাটর, পকেল পতামারই নয়ে, আমারও টেশ্রাম িরকার াবয়েবে, আটমও 

এই েবস প ়েলুম। 

  

কমুাবরর অেস্থাও িাবলা নয়ে, পসও অেি াবয়ে ধুপ কবর েবস প ়েল। 

  

টকন্তু োাাদুর েবি োঘা! যটিও িারুণ পটরশ্রবম তার টজে মুবের োইবর পেটরবয়ে পব ়ে 

লকলক কবর ়ুলবে, তেু এেনও তার এটগবয়ে যাওয়োর উঝসাা একিুও কবমটন। 

  

কমুার টচঝ াবয়ে শুবয়ে আকাবির টিবক মুে তুবল েলবল, মবন াবচ্ছ, আজবকর এই 

অেকাবরর অেতা কেনও িূর াবে না, আজবকর এই অনে রাবতর টেি টষকা কেনও 

পিষ াবে না। 

  

রামাটর েলবল, একিা জাবনায়োবরর েুটে মানুবষর পচবয়ে ে ়ে ায়ে রামাটর। িগোন 

মানুষবক েটিত কবর এমন পকানও পকানও িটি পশুবক টিবয়েবেন, যা পপবল মানুবষর 

অবনক উপকারই াত! 

  

আচটেবত পসই পোো অেকার, কাবলা রাটত্র এেিং স্তব্ধ অরণযা পযন ি ষণ িাবে জযাাে 

াবয়ে উৎল।–ও ক  পোকাোেু, ও ক  েলবত, েলবত রামাটর আোঁতবক িাোঁট ়েবয়ে উৎল। 

  

োঘা পচোঁটচবয়ে এেিং চমবক চমবক উবৎ টিকল টেোঁব ়ে পেবল আর টক! 
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টেমল ও কমুার সন্ত্রস্ত াবয়ে শুনবত লাগল–তাবির সামবন, টপেবন,  ানপাবি, োমপাবি, 

কাবে, দুবর চাটরটিক পথবক পযন চটল্লি-পিািোনা ে ়ে ে ়ে টেমার কান োটিবয়ে প্রাণ 

িটমবয়ে ক্রমাগত কু টিবচ্ছ–পযন েনোস  অেকাবরর টচঝকার, পযন সিযাজাগ্রত অরবণযার 

হুোর, পযন টেশ্বেযাাপ  িূত-বপ্রবতর গজিন! 

  

.  

  

েয়ে । অজগবরর মতন াাত 

  

পতামাবির মবধযা যারা কলকাতায়ে থাবকা, তারা জাবনা পোধ ায়ে, টনউ ইয়োস প র রাটত্র 

দুপুবরর সময়ে গোনি র টেমারগুবলা একসবে এমন পি টিবয়ে ওবৎ পয, কান পযন পেবি 

যায়ে। 

  

টামালবয়ের পাাা ়ে-জেবলর মবধযা এই ি ষণ অেকারাচ্ছন্ন রাবত্র টেমল, কমুার ও 

রামাটরর চাটরটিক পথবক এেন অবনকিা পতমটনধারা টেকি টচঝকারই পজবগ উবৎবে। 

তবে টেমাবরর পিা-বিওয়োর টিতবর িবয়ের েযাাপার টকেু পনই, টকন্তু এোনকার এই 

অস্বািাটেক পকালাাবল অেণিন য়ে আতবে ও যন্ত্রণায়ে সকবলর প্রাণ পযন েিেি করবত 

লাগল। 

  

আর,–এ টচঝকার পকানও যবন্ত্রর টচঝকার নয়ে, এ িয়োো টচঝকারগুবলা পেটরবয়ে আসবে 

অজানা ও অিৃিযা সে অটতকায়ে জ বের কে পথবকই! দুবিা-আ ়োইবিা টসিংা একসবে 

গজিন। করবলও তা এতিা িয়েের েবল মবন াত না! 

  

প্রথমিা সকবলই ক  করবে পিবে না পপবয়ে াতিে াবয়ে িাোঁট ়েবয়ে রইল। চাটরটিক পথবকই 

পসই টেকি টচঝকার উৎবে, কাবজই পকানওটিবকই পালাোর উপায়ে পনই! 

  

কমুাবরর মবন াল, তাবির টিবক ক্রুে অটিময়ে িৃট্ট  টনবক্ষপ করবত করবত বিতযা িানবের 

মবতা কারা পযন চাোঁচাবত চাোঁচাবত পাবয়ে পাবয়ে এটগবয়ে আসবে। এটগবয়ে আসবে– ক্রবমই 

এটগবয়ে আসবে তাবির কেল পথবক মুটিলাবির আর পকানও উপায়ে নাই। 
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াৎাঝ টেমল েবল উৎল, কুমার উবৎ িাোঁ ়োও। াাত-পা গুটিবয়ে চুপ কবর থাকোর সময়ে 

নয়ে। েেুক পোোঁব ়ো, যা থাবক কপাবল! 

  

টেমল ও কমুার লক্ষযাা ন িাবেই অেকাবরর টিতর গুটলর পর গুটল চালাবত লাগল, 

তাবির পিোবিটে রামাটরও সে িয়ে িুবল েেুক েুোঁ ়েবত কসরু করবল না। 

  

িত্রুবির টেকি টচল্কাবরর সবে টতন-টতনবি েেুবকর গজিন টমবল চাটরটিকিা পযন িব্দময়ে 

নরক কবর তুলবল–কাবজই েেুবকর গুটলবত আাত াবয়ে পকউ আতিনাি করবল টক না, 

পসিা টকেুই পো়া পগল না, টকন্তু দু-এক টমটনবির মবধযাই সমস্ত পগালমাল এবকোবর 

পথবম পগল। 

  

অেকাবরর টিতবর আরও কবয়েকিা গুটল চাটলবয়ে টেমল েলবল, আমাবির িয়ে পিোবত 

এবস াতিাগারা এইিাবে টনবজরাই িবয়ে পাটলবয়েবে। েেুবকর এমটন মটামা! 

  

কমুার েলবল, টমবেই তারা িয়ে পপবয়ে পাটলবয়েবে। পলাবক যা েবল, তাবির পচাারা যটি 

পসই রকমই ায়ে, তাাবল তাবির িয়ে পাওয়োর পকানওই কারণ টেল না। তারা িল পেোঁবধ 

আক্রমণ করবল আমাবির েেুক টকেুই করবত পারত না। 

  

টেমল েলবল, কমুার, পকেল মটস্তবষ্কর পজাবরই মানুষ আজ জ েরাবজযা প্রধান াবয়ে 

উবৎবে। আটিমকাবল পৃটথে বত যারা প্রিুত্ব করত, পসইসে  াইনসবরর তুলনায়ে মানুষ 

কত তুচ্ছ! তাবির টনশ্বাবসই পোধ ায়ে মানুষ পপাকা-মাকব ়ের মবতা উব ়ে পযত। টকন্তু তে ু

তারা দুটনয়োয়ে টিবক থাকবত পাবরটন। একাবলর াাটত, গন্ডার, টাবপা, টসিংা, েযাাঘ্র–

এমনক , পঘা ়ো-বমাষ-গরু পযিে গাবয়ের পজাবর মানুবষর পচবয়ে পঢর ে ়ে। টকন্তু তেু তারা 

মানুষবক িয়ে কবর এেিং পগালাবমর মবতা মানুবষর পসো কবর। গাবয়ের পজাবরর অিাে 

মানুষ তার মটস্তবষ্কর দ্বারা পূরণ কবর টনবয়েবে। আমাবির াাবত পয েেুকগুবলা আবে, 

আর আমাবির েযাাবগ পয পোমাগুবলা আবে এগুবলা িান কবরবে মানুবষর মটস্তষ্কই। আজ 
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পয-সে জ বের পাল্লায়ে আমরা পব ়েটেলুম, তারা যত িয়োনকই পাাক, সিযা মানুবষর 

মটস্তষ্ক তাবির মাথায়ে পনই। তারা আমাবির িয়ে করবত োধযা। 

  

রামাটর টেরি স্ববর েলল, পোকাোেু পোমা-বিামা তুটম আোর সবে কবর এবনে পকন? 

পিষকাবল টক পুটলবির াাবত প ়েবে? 

  

কমুার পাবস েলবল, িয়ে পনই রামাটর, পতামার পকানও িয়ে পনই। দু্ট  রাজটেবদ্রাা বির 

মবতা আমরা পয মানুষ মারোর জবনযা পোমা েু ়েে না, পুটলি তা জাবন। পুটলিবক লটুকবয়ে 

আমরা পোমা আটনটন–আমরা পুটলবির অনুমটত টনবয়েই এবসটে! 

  

টেমল েলবল, পূেিটিবক একিু একিু কবর আবলা েুিবে, পিার াবত আর পিটর পনই। 

সকাল পযিে টেশ্রাম কবর, তারপর আোর যাত্রা শুরু করা যাবে।  

  

কমুার েলবল, টেমল, শুনবত পাচ্ছ? কাবেই পকাথায়ে জবলর িব্দ াবচ্ছ! 

  

টেমল েলবল, হুোঁ! পোধ ায়ে আমরা রেু নি র ত বর এবস পব ়েটে। এেন পস-সে িােনা 

িুবল ঘণ্টাোবনবকর জবনযা পচাে মুবি নাও। োঘা টৎক পাাারা পিবে। 

  

.  

  

সকাবলর আবলায়ে সকবলর ঘুম পিবঙ পগল। 

  

টেমল উবৎ েবস পচবয়ে পিেবল, তার চাটরটিবক িাল ও পিেিারু এেিং আরও অবনক 

রকম গাবের টি ়ে। গাবের তলায়ে তলায়ে লতা-গুল্ম িরা প়াপ়াোঁপ। ন ল আকাি টিবয়ে 

পসানার জবলর মবতা সূবযির আবলা ় বর প ়েবে। টমট্ট  োতাবস পােনা কাোঁপবয়ে প্রজাপটতরা 

আনাবগানা করবে রিংবেরবঙর েুবলর িুকবরার মবতা! িাটজিটলিংবয়ের পচবয়ে এোনকার 

াাওয়ো অবনকিা গরম। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হিযমন্দ্রকুমার রা়ে  ।   হিমালয়ের ভ়ে়ংকর  

 33 

www.bengaliebook.com 
 

 

কালবকর টনটে ়ে অেকাবর পয-স্থানিা অতযাে ি ষণ েবল মবন াটচ্ছল, আজবকর পিাবরর 

আবলা তাবকই পযন পরম িাটেপূণি কবর তুবলবে। 

  

টেমল ও কুমার ত ক্ষ্ণিৃট্ট বত চাটরটিক পর ক্ষা করবত করবত এটগবয়ে পগল। স্থাবন স্থাবন 

লতাগুল্ম টেন্ন-টেটচ্ছন্ন াবয়ে আবে–পযন তাবির উপর টিবয়ে েুে িার  পকানও জ ে চবল 

টগবয়েবে। এক জায়েগায়ে অবনকোটন পুরু রি জমাি পেোঁবধ আবে। 

  

কমুার েলবল, টেমল, আমাবির েেুক পোোঁ ়ো তাাবল এবকোবর েযাথি ায়েটন! পিবো, 

পিবো, এোবন রিমাো পসইরকম মস্ত মস্ত পাবয়ের িাগও রবয়েবে পয! িাগগুবলা সামবন 

জেবলর টিতবর চবল টগবয়েবে। 

  

আচটেবত টপেন পথবক পিানা পগল, োঘার টেষম টচঝকার! 

  

কমুার ত্রস্ত স্ববর েলবল, োঘা পতা টনটিে াবয়ে ঘুবমাটচ্ছল। আটম তাবক একিা গাবের 

পগা ়োয়ে পেোঁবধ এবসটে। াৎাঝ টক পিবে পস চাোঁচাবল? 

  

দুজবন ত্রস্তপবি টেবর এবস পিেবল, োঘা ক্রমাগত টচঝকার করবে এেিং টিকটল-োোঁধা 

অেস্থায়ে মাব় মাব় টপেবনর দু-পাবয়ে ির টিবয়ে িাোঁট ়েবয়ে উৎবে! 

  

টেমল েলবল, রামাটরও পতা এইোবনই শুবয়েটেল। রামাটর পকাথায়ে পগল? 

রামাটর!..রামাটর!…রামাটর! 

  

টকন্তু রামাটরর পকানও সা ়ো পাওয়ো পগল না। কুমার িয়োতি কবে েলবল, তবে টক তারা 

রামাটরবকও চুটর কবর টনবয়ে পগল? 

  

টেমল েলবল, কমুার। োঘাবক এটগবয়ে িাও! িত্রু পকানটিবক পগবে, োঘা তা জাবন। 

  

কমুার ও টেমবলর আবগ আবগ োঘা আোর এটগবয়ে চলল, মাটির উপবর নাক পরবে। 
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কমুার েলবল, টেমল, পয িত্রুবির পাল্লায়ে আমরা পব ়েটে, তাবির তুটম মানুবষর পচবয়ে 

তুচ্ছ মবন পকাবরা না। পিবো, এরা প্রায়ে আমাবির সুমুবে পথবকই উপটর-উপটর টেনয়েোেু 

আর রামাটরবক ধবর টনবয়ে পগল, অথচ আমরা টকেুই জানবত পারলমু না। আমরা টক 

করটে না। করটে সমস্তই ওরা ত ক্ষ্ণিৃট্ট বত লক্ষ করবে, অথচ আমরা তাবির পোোঁবজ ঘুবর 

পে ়োটচ্ছ অসাায়ে অবের মবতা। এইোবর আমাবির পালা টেমল, এইোবর আমাবির 

পালা। 

  

িাোঁবত িাোঁত পচবপ টেমল েলবল, পিো যাক! 

  

তারা একটি পোি নি র ধাবর এবস প ়েল, টিশুর মবতা নাচবত নাচবত পাাাব ়ের ঢাল ুগা 

েবয়ে স্বচ্ছ জবলর ধারা তরতর কবর েবয়ে যাবচ্ছ! 

  

নি র ধাবর এবস োঘা থতমত পেবয়ে িাোঁট ়েবয়ে প ়েল, তারপর েযাস্তিাবে পঘউ পঘউ করবত 

লাগল–পযন পস েলবত চায়ে, িত্রুর পাবয়ের গে জবল  ুবে পগবে, এেন আমায়ে আর ক  

করবত াবে েবলা? 

  

টেমল েলবল, আমরা রেু নি র ত বর এবস পব ়েটে। এিা রটেত নি র একটি িাো। 

  

 কমুার েলবল, এ জায়েগািা িাটজিটলিং পথবক কত িূবর? 

  

টেমল েলবল, এোন পথবক িাটজিটলিং এগাবরা-োবরা মাইবলর কম াবে না। আরও টকেুিূর 

এগুবলই আমরা টসটকম রাবজযার স মানায়ে টগবয়ে প ়েে। 

  

কমুার েলবল, এেন আমাবির উপায়ে? োঘা পতা িত্রুবির পাবয়ের গে াাটরবয়ে পেবলবে। 

এেন আমরা পকানটিবক যাে? 

  

টেমল েলবল, পাবয়ের গে োঘা এই নি র ধাবর এবসই াাটরবয়ে পেবলবে। এই পিে 

িত্রুবির পিটচে। তারা নি র ওপাবর টগবয়ে উবৎবে। এই পতা এতিুক ু নি , আমরা 
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অনায়োবস ওপাবর পযবত পারে। েবলই টেমল জবল পনবম প ়েল, তার সবে সবে নামল 

োঘাবক টনবয়ে। কুমারও। 

  

নি র ওপাবর উবৎই মাটির টিবক আঙুল টিবয়ে পিটেবয়ে টেমল েলবল, এই পিবো, আোর 

পসই অমানুটষক পাবয়ের টচে। 

  

োঘাও তেটন াাটরবয়ে যাওয়ো গে আোর েুোঁবজ পপবল। গা পথবক জল প়ব ়ে পেলবত 

পেলবত আোর পস েুবি চলল। 

  

টকন্তু টেমল তার টিকল পচবপ ধবর েলবল, োঘা, িাোঁ ়ো!..কমুার! এেনও আমাবির কত 

দুবর কতক্ষণ পযবত াবে, পক তা জাবন? পবথ ায়েবতা জলও পাওয়ো যাবে না। তা ়োতাট ়ে 

এোবন েবস মুবে টকেু টিবয়ে জল পান কবর ফ্লাবে জল িবর টনবয়ে তারপর আোর 

িত্রুবির টপেবন েুিে! টক েবলা? 

  

কমুার েলবল, পেবত এেন আমার রুটচ াবচ্ছ না! 

  

টেমল েলবল, োোর ইবচ্ছ আমারও পনই, টকন্তু ির বরর ওপর পয অতযাাচারিা াবচ্ছ, না 

পেবল একিু পবরই পস পয পিবঙ প ়েবে। োনকয়ে সযাান্ড উইচ আবে, িপিপ কবর পেবয়ে 

পেবলা। এই পন োঘা, তুইও পন। 

  

আোর তারা এটগবয়ে চলল–সেিাবগ্র োঘা, তারপর কুমার, তারপর টেমল। 

  

োটনক পবর তারা পাাাব ়ের পয অিংবি এবস প ়েল, পসটিক টিবয়ে মানুবষর আনাবগানা 

করার পকানও টচে পনই। অেত মানুবষর আনাবগানা করার পকানও টচে তাবির নজবর 

পৎকল না। যটিও পকাথাও মানুবষর সা ়ো ো টচে পনই, তেুও েবনর টিতর টিবয়ে পবথর 

মতন একিা টকেু রবয়েবে েবলই তারা এেনও অগ্রসর াবত পারটেল। এোন টিবয়ে চলবত-

চলবত যটিও পেত ও নানা কািাগাে পিাবক জট ়েবয়ে ধবর, ়ুবলপ ়ো গাবের  াবল মাথা 

ৎুবক যায়ে, পোি-ে ়ে পাথবর প্রায়ে পাাোঁচি পেবত ায়ে এেিং ঘাবসর টিতর পথবক ে ়ে ে ়ে 

পজাোঁক পেটরবয়ে পা কামব ়ে ধবর, অগ্রসর াওয়োর পবক্ষ এসবের পচবয়ে ে ়ে আর পকানও 
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োধা পনই। মাব় মাব় এক-একিা ে ়ে গাে ো প়াপ উপব ়ে ো পিবঙ পেবল কারা পযন 

আনাবগানার জনযা পথ সাে কবর পরবেবে। এমনিাবে ে ়ে ে ়ে গােগুবলাবক উপব ়ে পিবঙ 

পেলা াবয়েবে পয, পিেবলই পো়া যায়ে, তা। মানুবষর কাজ নয়ে। পয-সে অরবণযা াাটতর 

পাল চলাবেরা কবর, পসইোবনই এমনিাবে িাঙা ো উপ ়োবনা গাে পিো যায়ে। এোবন 

াাটতও পনই, মানুষও পনই,তেুও পথ চলোর োধা সটরবয়ে পরবেবে কারা? 

  

এই প্রশ্ন মবন জাগবতই কুমাবরর েুকিা পযন টিউবর উৎল! 

  

পেচারা রামাটর! তার সাাস ও িটির অিাে পনই, মূটতিমান মৃতযুার সামবনও পস কতোর 

াাটসমুবে েুবি টগবয়েবে। টকন্তু এক িূবতর িবয়েই সেিিা পস কাতর াবয়ে পব ়ে। টকন্তু তার 

অদু্ভত প্রিুিটি এই িূবতর িয়েবকও মাবন না, তাই এত ে ়ে টেপবির মা়োবনও পস 

তাবির পেব ়ে থাকবত পাবরটন। টকন্তু এেন? এেন পস পকাথায়ে? পস পেোঁবচ আবে টক না পক 

জাবন। 

  

একিা পাাাব ়ের োটনকিা পযোবন পবথর উপর ়ুোঁবক আবে, পসইোবন োঘা াৎাঝ 

 ানটিবক পমা ়ে টেরবল। 

  

কমুারও পসইটিবক টেরবল এেিং সবে সবে টপেনটিবক টক একিা িব্দ শুবনই চমবক উবৎ 

আোর টেবর িাোঁ ়োল এেিং তারপর পস ক  িৃিযাই পিেল! 

  

়ুোঁবক প ়ো পাাাব ়ের উপর পথবক প্রকাি অজগর সাবপর মবতা পমািা এেিং কাবলা পরামি 

একোনা াাত টেমবলর মুে ও গলা একসবে পচবপ ধবর তার পিাবক তুবল টনবয়ে যাবচ্ছ। 

  

.  

  

সাত । গুাামুবে 

  

প্রথমিা কুমার টেস্মবয়ে এমন াতিে াবয়ে প ়েল পয, টৎক কাবৎর পুতুবলর মবতাই আ ়ে্ট  

াবয়ে িাোঁট ়েবয়ে রইল। মানুবষর াাবতর মতন পিেবত পকানও াাত পয এত মস্ত াবত পাবর, 
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মানুষ  স্ববপ্নও পোধায়ে তা কেনা করা অসম্ভে। একোনা মাত্র াাবতর পচবিার টিতবরই 

টেমবলর গলা ও সমস্ত মুেোনা এবকোবর ঢাকা পব ়ে টগবয়েবে। 

  

তার পরমুাূবতিই টেমবলর পিা যেন পচাবের আ ়োবল চবল পগল, তেন কুমাবরর হুোঁি াল। 

টকন্তু েৃথা। তেন টেমল ো িত্রুর পকানও টচেই পনই–পকেল ধুপধুপ কবর িার  পাবয়ের 

এক েনজেল িাঙার িব্দ াল, তারপবরই সে আোর চুপচাপ। 

  

দুই চবক্ষ অেকার পিেবত পিেবত কুমার অেি াবয়ে পসইোবন েবস প ়েল। তার প্রাণ 

মন পযন উদ্ভ্রাে াবয়ে পগল োটনকক্ষণ পস টকেুই িােবত পারবল না! 

  

অবনকক্ষণ পবর তার মাথা একিু একিু কবর পটরষ্কার াবয়ে এল। 

  

মৃণু পতা সকবলর আবগই টগবয়েবে, তারপর পগবলন টেনয়েোেু, তারপর রামাটর, তারপর 

টেমল। োটক রইল এেন পকেল পস টনবজ। টকন্তু তাবকও পয এেন ওই িয়েিংকর অজ্ঞাবতর 

কেবল টগবয়ে প ়েবত াবে না, তাই-ই ো পক েলবত পাবর? 

  

পিাবক কমুাবরর মনিা একোর হু-হু কবর উৎল, টকন্তু পস পজার কবর টনবজর দুেিলতা 

িমন কবর পেলবল। এরকম অেস্থায়ে াাত-পা গুটিবয়ে অচল াবয়ে েবস যারা পিাক ো 

াাাাকার কবর, তারা াবচ্ছ পেু ো কাপুরুষ। কুমার পকানওটিন পস িবল টি ়েবে না। 

  

তার আবিপাবি লুটকবয়ে আবে পয-সে জ ে, তাবির অমানুটষক কবের টচঝকার পস 

শুবনবে, তাবির টেরাি পাবয়ের িাগও পস মাটির উপবর পিবেবে এেিং তাবির একজবনর 

অিাটেত একোনা াাতও এইমাত্র তার পচাবের সুমুে টিবয়ে অিৃিযা াবয়ে পগল। কমুার 

পেি। িাবলা কবরই েু়বত পারবল পয, যাবির াাত-পা ও কেস্বর এমনধারা, তাবির 

সামবন একাক  টগবয়ে িাোঁ ়োোর পচ্ট ািা াবে কালবোবিটে ়ব ়ের টেরুবে একিা মাটের 

তুচ্ছ পচ্ট ার মবতাই াাসযাকর! এমন অেস্থায়ে পকানও সাাস  ও েটলষ্ঠ পলাকও যটি প্রাণ 

াাবত কবর টেবর আবস, তাাবল পকউ তাবক কাপুরুষ েলবত পারবে না।–একথািাও তার 

মবন াল। টকন্তু তেনই পস-কথা িুবল কমুার টনবজর মবন-মবনই েলবল, মানুবষর কাবে 
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একিা েুবি লাল টপোঁপব ়ে কতিা নগণযা! মানুবষর একিা টনশ্বাবস পস উব ়ে যায়ে! টকন্তু 

মানুষ যটি পসই তুচ্ছ লাল টপোঁপব ়ের গাবয়ে াাত পিয়ে, তাাবল মৃতুযা টনটিত পজবনও পস 

মানুষবক আক্রমণ করবত একিুও িয়ে পায়ে না। আটমও ওই লাল টপোঁপব ়ের মবতাই াবত 

চাই। টেমল যটি মারা পব ়ে থাবক, তাাবল পয পৃটথে বত টেমল পনই, আটমও পসোবন 

পেোঁবচ থাকবত চাই না! পয-পবথ টেনয়েোেু পগবেন, রামাটর পগবে, টেমল পগবে, আটমও 

যাে পস-পবথ। যটি প্রটতবিাধ টনবত পাটর, প্রটতবিাধ পনে। যটি মৃতযুা আবস, মৃতুযাবক েরণ 

করে। কুমার উবৎ িাোঁ ়োল। 

  

োঘাবক ধবর রাো িায়ে! উপরকার পাাাব ়ের পযোবন োটনক আবগ িত্রু-াস্ত আটেিূিত 

াবয়েটেল, টেষম গজিন করবত করবত োঘা এেন পসইোবনই পযবত চায়ে! োরিংোর হুমটক 

টিবয়ে পস সমাবনর টিবক ়ুোঁটপবয়ে পব ়ে, টকন্তু তারপবরই টিকবল োধা পপবয়ে টপেবনর দু-

পাবয়ে ির টিবয়ে িাোঁট ়েবয়ে উবৎ সুমুবের দু-পাবয়ে পযন মাা আবক্রাবি িূনযাবকই আোঁচ ়োবত 

থাবক কুমাবরর াাত পথবক টিকল েবস পব ়ে আর টক! 

  

টকন্তু কমুার টিকলিাবক াাবত পাটকবয়ে িাবলা কবর ধবর রইল–পস েু়বল, এই িয়োো 

পিবি একোর াাতো ়ো াবল োঘাবক আর েুোঁবজ পাওয়ো যাবে না। এেন োঘাই তার 

একমাত্র সে তার কাে পথবক পস অবনক সাাাযযাই প্রতযাািা কবর! এ-পবথ এেন োঘা 

তার পিষ েেু! 

  

পাাাব ়ের গা পেবয়ে পেবয়ে কুমার উপবর উৎবত লাগল। োটনক পবরই টেমল পযোন পথবক 

অিৃিযা াবয়েটেল, পসইোবন টগবয়ে উপটস্থত াল। টকন্তু পসোবন িত্রু ো টমত্র কারুর পকানও 

টচেই পনই। 

  

কমুার পাবয়ের তলায়ে পাাাব ়ের গা ত ক্ষ্ণ পনবত্র পর ক্ষা কবর পিেবল। টকন্তু রবির িাগ 

না পিবে কতকিা আশ্বস্ত াল। 
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পস এেন ক  করবে? পকানটিবক যাবে? এোবন পতা পবথর ো টেপবথর পকানও টচেই 

পনই। যতিূর পচাে যায়ে, গােপালা জেল টনবয়ে পাাাব ়ের ঢাল ুগা ক্রবমই উপবরর টিবক 

উবৎ টগবয়েবে। 

  

টকন্তু কমুারবক পকানটিবক পযবত াবে, োঘাই আোর তা জাটনবয়ে টিবল। এটিবক-ওটিবক 

মুে টেটরবয়ে োঘা পয ক বসর গে পপবল তা পকেল োঘাই জাবন, টকন্তু তারপবরই মাটির 

উপবর মুে নাটমবয়ে তা ়োতাট ়ে পস আোর এটগবয়ে চলল। একিুপবরই ঘন জেল তাবির 

পযন টগবল পেলবল! 

  

অেদুর অগ্রসর াবয়েই জেবলর টিতবর আোর একিা পাবয়েচলা পথ পাওয়ো পগল। পস 

পবথর উপবর ে ়ে ে ়ে গাবের োয়ো এেিং দু-ধাবর প়াপ়াোঁপ আবে েবি, টকন্তু পথিা 

পযোন টিবয়ে পগবে, পসোন পথবক প়াপ়াোঁপ কারা পযন যতিা সম্ভে সাে কবর পরবেবে। 

  

এইিাবে োঘার সবে কমুার প্রায়ে ঘণ্টা-টতবনক পথ টিবয়ে ক্রমাগত উপবর উৎবত লাগল। 

টকন্তু সারাপবথ পকেল দু-চারবি েুবনা ককুরু ো ়ো আর পকানও প্রাণ র সাক্ষাঝ পপবল না। 

িত্রুরা এেনও লটুকবয়ে তার উপর নজর পরবেবে টক না, পসিাও েু়বত পারবল না। টেপুল 

পটরশ্রবম। তার ির র তেন পনটতবয়ে পব ়েবে এেিং এমন াাোঁপ ধবরবে পয, োটনকক্ষণ না 

টজটরবয়ে টনবল আর চলা অসম্ভে। 

  

পথিা তেন এবকোবর পাাাব ়ের ধাবর এবস পব ়েবে, পসোন পথবক ন বচর টিকিা 

পিোবচ্ছ েটের মবতা। 

  

পসইোবন েবস পব ়ে কমুার ফ্লাে পথবক জলপান কবর আবগ টনবজর প্রেল তৃণাকাবক িাে 

করবল। োঘাও করুণ ও প্রতযাাি  পচাবে তার মুবের পাবন তাটকবয়ে আবে পিবে তাবকও 

জলপান করবত টিবল। 

  

তারপর চাটরটিবক তাটকবয়ে পিেবল, পস ক  িৃিযা! একটিবক পেিত-সমুবদ্রর প্রস্তর িূত 

টস্থর তরেিল িৃট্ট স মা জুব ়ে আবে এেিং তারপবরই কািনজঙ্ঘার সুগম্ভ র টচর-তুষাবরর 
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রাজযা! আর একটিবক েনিযাামল পাাাব ়ের পিা পৃটথে র টিবক টিবক পনবম টগবয়েবে এেিং 

উজ্জ্বল রুবপার একটি সাবপর মতন রটেত-নি  এোঁবকবেোঁবক পেলা করবত করবত পকাথায়ে 

টমটলবয়ে টগবয়েবে, এত উোঁচু পথবক তার কল-গ টতকা কাবন আবস না। 

  

আবিপাবি, কাবে-িূবর সরল ও টসেুর গাবেরা টি ়ে কবর িাোঁট ়েবয়ে আবে। পকাথাও 

মযাাবিাটলয়ো এেিং পকাথাও ো পরাব াব নড্রন েুল েুবি মবতির সামবন স্ববগির কেনাবক 

জাটগবয়ে তুবলবে। 

  

টকন্তু এমন পমাান য়ে পসৌেযি উপবিাগ করোর মতন পচাে ও সময়ে কুমাবরর তেন টেল 

না। এেিং োঘার লক্ষযা এসে পকানওটিবকই পনই–তার পচ্ট া পকেল এটগবয়ে যাওয়োর 

জবনযাই। 

  

োটনকক্ষণ াাোঁপ পেব ়ে কমুার আোর উবৎ পব ়ে অগ্রসর াল। 

  

ঘণ্টাোবনক পথ চলোর পবরই পিো পগল, পবথর সামবনই পাাাব ়ের একিা উোঁচু, ো ়ো 

গা িাোঁট ়েবয়ে আবে। কমুার িােবত লাগল, তাাবল এ-পথিা টক ওইোবনই টগবয়ে পিষ 

াবয়েবে। টকন্তু ওোবন পতা আর পকানও টকেুরই টচে পনই। তবে টক আটম িুল পবথ 

এবসটে,এত পটরশ্রম এবকোবরই েযাথি াবে? 

  

পসই ো ়ো পাাাব ়ের কাবে এবস কমুার পিেবল, না, পথ পিষ ায়েটন–ওই ো ়ো পাাাব ়ের 

তলায়ে এক গুাা,–পথিা তার টিতবরই ঢুবক অিৃিযা াবয়ে পগবে! 

  

তবে টক ওই গুাািাই াবচ্ছ পসই রাকু্ষবস জ েবির আস্তানা? 

  

োটার পথবক উোঁটক-়ুোঁটক পমবর কুমার গুাার টিতবর টকেুই পিেবত পপবল না–তার টিতবর 

স্তটম্ভত াবয়ে টেরাজ করবে পকেল টেদ্রা ন অেকার ও ি ষণ স্তব্ধতা! 

  

িবচির আবলা পেবলও পো়া পগল না, গুাািা কত ে ়ে এেিং তার টিতবর ক  আবে। 
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োঘা পসই গুাার টিতবর ঢুকোর জবনযা টেষম পগালমাল করবত লাগল। 

  

োঘার রকম পিবে কমুাবররও েু়বত োটক রইল না পয, িত্রুরা ওই গুাার টিতবরই 

আবে। 

  

এেন ক  করা উটচত? গুাার োইবর চুপচাপ িাোঁট ়েবয়ে পথবকও পকানও লাি পনই এেিং 

গুাার টিতবর ঢুকবলও ায়েবতা পকানও সুটেধাই াবে না–িক্ররা ায়েবতা তার জবনযাই 

আনাবচ কানাবচ গা-ঢাকা টিবয়ে আবে, একোর পস টিতবর টগবয়ে ঢুকবলই পপাকা-মাকব ়ের 

মতন তাবক টিবপ পমবর পেলোর জবনযা। 

  

কমুার োোঁ-াাবত োঘার টিকল টনবল। টরিলিারিা োপ পথবক োর কবর একোর পর ক্ষা 

কবর পিেবল। তারপর  ানাাবত িচিিা টনবয়ে গুাার টিতবর প্রবেি করবল।  

  

.  

  

আি। গুাার টিতবর 

  

োইবরর প্রের আবলা পেব ়ে গুাার টিতবর টগবয়ে ঢুকবতই চতুটিিকেযাাপ  প্রচি ও টেপুল 

এক অেকাবর কুমার প্রথমিা পযন আচ্ছন্ন াবয়ে পগল। তার িবচির আবলা-োবণ টেে াবয়ে 

অেকাবরর অিৃিযা আত্মা পযন ন রবে আতিনাি কবর উৎল। পসোনকার অেকার ায়েবতা 

জ েবন এই প্রথম আবলাবকর মুে পিেবল! 

  

িবচির আবলাক-টিো ক্রবমই কম-উজ্জ্বল াবয়ে িূবর টগবয়ে পকাথায়ে াাটরবয়ে পগল। কমুার 

েু়বল, এ-ে ়ে পয-বস গুাা নয়ে। িবচি-র মুে ঘুটরবয়ে  াইবন-োোঁবয়েও আবলা পেবল পস 

পর ক্ষা কবর পিেবল, টকন্তু পকানওটিবকই অেকাবরর থই পাওয়ো পগল না। 

  

এত ে ়ে গুাা ও এত জমাি অেকাবর টিতবর পকানওটিবক পয যাওয়ো উটচত, পসিা 

আোজ করবত না পপবর কুমার চুপ কবর িাোঁট ়েবয়ে রইল। 
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টকন্তু োঘার ঘ্রাণ িটি তাবক েবল টিবল, িত্রুরা পকানটিবক পগবে! টিকবল িান পমবর 

পস আোর একটিবক অগ্রসর াবত চাইবল। অগতযাা কুমারবকও আোর োঘার উপবরই 

টনিির করবত াল। 

  

টকন্তু আবগকার মবতা োঘা এেন আর দ্রুতবেবগ অগ্রসর াল না। পস কবয়েকপি এটগবয়ে 

যায়ে, আচমকা থমবক িাোঁট ়েবয়ে পব ়ে, এটিবক-ওটিবক তাটকবয়ে কান ো ়ো কবর টক পযন 

পিাবন এেিং গরর গরর কবর গজরাবত থাবক। পযন পস িত্রুর পোোঁজ পপবয়েবে। 

  

টকন্তু পসই ি ষণ অেকাবরর রাবজযা িত্রুরা পয পকাথায়ে লটুকবয়ে আবে, অবনক পচ্ট ার 

পবরও কুমার তা আটেষ্কার করবত পারবল না। 

  

অদু্ভত পসই অেকার গুাার স্তব্ধতা! োদুব ়ের মতন অেকাবরর জ বের পােনাও পসোবন 

়িপি করবে না,–টস্থর স্তব্ধতার মবধযা টনশ্বাস পযন রুে াবয়ে আবস এেিং টনবজর পাবয়ের 

িবব্দ টনবজরই গাবয়ে কাোঁিা পিয়ে! 

  

টকন্তু োঘার াােিাবের অথি কমুার িাবলারকমই জাবন। যটিও িত্রুর পকানও টচেই তার 

নজবর পৎকল না, তেু এিুকু পস পেি েু়বত পারবল পয, োঘা যেন এমন েিেি করবে। 

তেন িত্রুরা আর পেটি িূবর পনই; ায়েবতা পকানও আনাবচ কানাবচ গা-ঢাকা টিবয়ে তারা 

তার প্রবতযাক গটতটেটধই লক্ষ করবে। টকন্তু একিা টেষয়ে কুমাবরর কাবে অতযাে রাবসযার 

মবতা মবন াল। অবনবকর মুবেই িত্রুবির পয িানে-মূটতির েণিনা পস শ্রেণ কবরবে, এেিং 

তাবির একজবনর পয অমানুটষক াাত পস স্বচবক্ষ িিিন কবরবে, তাবত পতা তাবির কাবে 

তার কু্ষদ্র পিাবক নগণযা েবলই মবন ায়ে। তার উপবর এই অজানা িত্রুপুর বত পস এেন 

একা এেিং একাে অসাায়ে। যেন তারা িবল িার  টেল, িত্রুরা তেনই টেনয়েোেু, রামাটর 

ও টেমলবক অনায়োবসই ারণ কবরবে। এেিং এত ে ়ে তাবির েুবকর পািা পয, আধুটনক 

সিযাতার ল লাবক্ষত্র িাটজিটলবঙ টগবয়ে াানা টিবতও তারা িয়ে পায়ে না। টকন্তু তারা এেনও 

পকন লটুকবয়ে আবে,–পকন তাবক আক্রমণ করবে না? এর কারণ টক? ক বসর িবয়ে তারা 

সুমবুে আসবত রাটজ নয়ে? 
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এমটন িােবত িােবত কুমার প্রায়ে আধ মাইল পথ এটগবয়ে পগল। তেনও গুাা পিষ াল 

না। 

  

এেনও োঘা মাব় মাব় থমবক িাোঁট ়েবয়ে পব ়ে চাপা গজিন করবে েবি, টকন্তু এেন তার 

িাে-িটেবত কমুার একিা নতুনত্ব লক্ষ করবল। 

  

োঘা তেন আর  াইবন-োোঁবয়ে ো সামবনর টিবক তাকাবচ্ছ না–োরোর িাোঁট ়েবয়ে পস। 

টপেনপাবন টেবর পিেবে আর গজিন কবর উৎবে! পযন িত্রু আবে টপেনটিবকই। এ সমবয়ে 

কমুাবরর মবনর টিতরিা পয ক রকম করটেল, তা আর েলোর নয়ে। 

  

আর-একিা েযাাপার তার নজবর প ়েল! িবচির আবলাবত পস পিেবত পপবল, তার  াইবন 

আর োোঁবয়ে গুাার কাবলা পাথুবর গা পিো যাবচ্ছ। তাাবল গুাািা ক্রবমই সিংক ণি াবয়ে 

আসবে! 

  

আরও োটনকিা এগুোর পর গুাার দুটিবকর পিওয়োল তার আরও কাবে এটগবয়ে এল। 

এেন পস পযন একিা াাত-পবনবরা চও ়ো পথ টিবয়ে অগ্রসর াবচ্ছ। 

  

আরও টকেুপবরই মবন াল, সামবনর টিবকর অেকার পযন একিু পাতলা াবয়ে এবসবে। 

কবয়েক পা এটগবয়ে আবলা পেবল পিো পগল, গুাাপথ পসোবন  ানটিবক পমা ়ে টেবরবে। 

  

পমা ়ে টেবরই কমুার সটেস্মবয়ে পিেবল, গুাার পথ আোর ক্রবমই চও ়ো এেিং ঢাল ুাবয়ে 

ন বচর টিবক পনবম টগবয়ে আর একিা টেরাি গুাার সৃট্ট  কবরবে! 

  

এ গুাা অেকার নয়ে, আবলা-আোঁধাটরবত এোনকার োটনকিা পিো যাবচ্ছ এেিং োটনকিা 

পিো যাবচ্ছ না! সেযাার টকেু আবগ পৃটথে  পযমন আবলাোয়োর মায়োিরা ায়ে, এই নতুন 

গুাার টিতবর টৎক পতমটনধারাই আবলা আর োয়োর ল লা পিো যাবচ্ছ!  

  

এই আবলা-আোঁধাটরর পবর একটিবক টৎক আবগকার মবতাই টনবরি অেকার টেরাজ 

করবে। এেিং আর একটিবক–অবনক তোবত উপর পথবক একিা উজ্জ্বল আবলাবকর ় রনা 
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়বর প ়েবে। অথিাঝ এোবন একটিক পথবক আসবে অেকাবরর পরাত এেিং আর একটিক 

পথবক আসবে। আবলাবকর ধারা,–এই দুইবয়ে টমবলই এোনকার টেটচত্র আবলাোয়োর সৃট্ট  

াবয়েবে! 

  

আচটেবত এই নতুন গুাার টিতবর িূবর পথবক টনটে ়ে অেকাবরর টিক পথবক পজবগ উৎল 

মানুবষর মমিবিি  আতিনাি। অতযাে যন্ত্রণায়ে পক পযন ত ক্ষ্ণ স্ববর পকোঁবি উৎল। তারপবরই 

সে চুপচাপ! 

  

কার এ কান্না? টনিয়ে টেমবলর নয়ে, কারণ মৃতযুার মুবে প ়েবলও টেমল পয পকানওটিনই 

কাতরিাবে কাোঁিবে না, কমুার তা জানত। মেলগ্রবা ও ময়েনামত র মায়োকানবন টগবয়ে 

টেনয়েোেুর সাাসও পস পিবেবে, টতটনও এমন টিশুর মতন কাোঁিবেন েবল মবন ায়ে না। 

তবে টক রামাটর পেচাটরই এমনিাবে পকোঁবি উৎল? অসম্ভে নয়ে। তার েুবকর পািা 

থাকবলও িূবতর িবয়ে পস সে করবত পাবর! ায়েবতা কেনায়ে িূত পিবে পস কটকবয়ে 

উবৎবে!…না, কেনাই ো েটল পকন, আজ সকাবলই আমার পচাবের উপবর পয-াাবতর 

োোঁধবন টেমল েটে াবয়েবে, পস টক মানুবষর াাত? 

  

টকন্তু এ আতিনাি যারই পাাক, তার উঝপটত্ত পকাথায়ে এেিং পকানটিবক? িাবলা কবর 

পো়োর আবগই পসই আতিনাি পথবম পগল–পকেল গুাার টেরাি গবতির মবধযা পসই একই 

কবের আতিনাি প্রটতধ্বটনর মটামায়ে েহুজবনর কান্নার মতন চাটরটিক অেক্ষণ পতালপা ়ে 

কবর আোর ন রে াল। গুাার মবধযা আোর অস্বািাটেক টনস্তব্ধতা–টনবজর হৃঝটপবির 

দুপদুপুটন টনবজর কাবনই পিানা যায়ে। 

  

.  

  

কমুার োটনকক্ষণ িাোঁট ়েবয়ে অবপক্ষা করবল যটি আোর পসই কান্না পিানা যায়ে! টকন্তু কান্না 

আর পিানা পগল না। 

  

তেন কুমার োঘাবক প বক শুবধাবল, াযাাোঁ পর োঘা, এোবর পকানটিবক যাে েল পিটে! 
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োঘা পযন মটনবের কথা েু়বত পারবল। পস একোর লযাাজ না ়েবল। একোর টপেনপাবন 

পচবয়ে গরর-গরর করবল, তারপর টেবর পাাাব ়ের ঢাল ুগা েবয়ে ন বচর টিবক নামবত 

লাগল। 

  

োঘার অনুসরণ করবত করবত কমুার টনবজর মবন-মবনই েলবত লাগল, োঘার োরোর 

টপেবন টেবর তাকাবনািা আমার পমাবিই িাবলা লাগবে না। িত্রুরা টনিয়েই আমার 

পালাোর পথ েে কবরবে। এেন সামবনর টিবক এগুবনা ো ়ো আমার আর পকানও উপায়ে 

পনই। প্রাণ। টনবয়ে পেরোর পকানও আিাই পিেটে না,–এেন মরোর আবগ একোর োটল 

টেমবলর মুে পিেবত চাই। 

  

..গুাার পমব় আর ঢাল ুপনই, সমতল। কমুার আবলাবকর পসই ়রনার টিবক এটগবয়ে 

চলল। চাটরটিবক আবগ অেকাবরর পে ়োজাল তারপর আেোয়োর মায়ো এেিং তারই 

মা়োবন পসই আবলা-টন়র ়বর প ়েবে, পযন িয়োলু আকাবির আি েিাি!  ক  টমট্ট  পস 

আবলা! কুমার আোবজ েু়বল, গুাার োবি টনিয়ে পকাথাও একিা ে ়ে োোঁক আবে! 

  

াৎাঝ অবনকিূর পথবক অদ্ভুত একিা িব্দ পজবগ উৎল! 

  

কমুার চমবক উবৎ আোর িাোঁট ়েবয়ে প ়েল। োঘাও উঝকণি াবয়ে শুনবত লাগল। 

  

িব্দিা প্রথবম অস্প্ট  টেল, তারপবর ক্রবমই স্প্ট  াবয়ে উৎবত লাগল। তারপর িব্দ যেন 

আরও কাবে এবস প ়েল, কুমাবরর গা তেন টিউবর উৎল। 

  

এ িব্দ পযন তার পটরটচত। কাল রাবত্রই পস পয এই িব্দ শুবনবে! এ পযন টেমার ক ুটিবচ্ছ। 

একিা-দুবিা নয়ে, অবনকগুবলা–পযন িত িত টেমার একসবে ক ুটিবত-টিবত তার টিবকই 

এটগবয়ে আসবে। পসই উদ্ভি ও ে িঝস ঐকতান ক্রবমই ত ক্ষ্ণ ও ত ব্র াবয়ে উবৎ সমস্ত 

গুাাবক পটরপূণি কবর পেলবল এেিং তার সবে পযাগ টিবল চাটরটিক পথবক অসিংেযা 

প্রটতধ্বটন। পসই িাে ও স্তব্ধ গুাা পিেবত-বিেবত পযন এক িব্দময়ে নরক াবয়ে উৎল। 

http://www.bengaliebook.com/


 হিযমন্দ্রকুমার রা়ে  ।   হিমালয়ের ভ়ে়ংকর  

 46 

www.bengaliebook.com 
 

 

োঘাও পাল্লা টিবয়ে চাোঁচাবত শুরু করবল টকন্তু অবনকগুবলা পতাবপর কাবে পস পযন একিা 

ধাটন পিকার আওয়োজ মাত্র! 

  

এই িয়োো পগালমাবলর পাতু েু়বত না পপবর কুমার টকিংকতিেযাটেমূবঢ়ের মতন িাোঁট ়েবয়ে 

রইল, োটনকক্ষণ। 

  

.  

  

টকন্তু পগালমালিা ক্রবমই তার কাবে এবস প ়েল। আেোয়োর টিতবর পজবগ উৎল িবল 

িবল কতকগুবলা সৃট্ট  ো ়ো অটত িয়েের মূটতি…এতিূর পথবক তাবির িাবলা কবর পিো 

যাটচ্ছল না েবি, টকন্তু তাবির অমানুটষ পিবার টেিালতা পয টেস্ময়েকর, এিুকু অনায়োবসই 

আোজ করা যায়ে। 

  

কমুার তা ়োতাট ়ে োঘাবক পিবন টনবয়ে পয-পবথ এবসটেল পসইটিবক টেরবত পগল– টকন্তু 

টেবরই পিেবল তার পালাোর পথ জুব ়ে োটনক তোবত পতমটন ে িঝস এেিং পতমটন 

িয়েিংকর অবনকগুবলা অসুবরর মূটতি সাটর সাটর িাোঁট ়েবয়ে আবে, দুুঃস্ববপ্নর মবতা। 

  

পস টেবর আর একটিবক পিৌব ়ে পগল। টকন্তু পেটিিূর পযবত াল না, পসটিবকও অেকাবরর 

টিতর পথবক লো লো পা পেবল এটগবয়ে এল আরও কতকগুবলা মূটতিমান টেি টষকা! 

প্রবতযাক মূটতিই মাথায়ে াাটতর মতন উোঁচু! 

  

এতক্ষণ সকবল আোঁধাবর গা পঢবক ওত পপবত টেল, এইোবর সময়ে েুব় চতুটিিক পথবক 

আত্মপ্রকাি কবর তারা কমুারবক এবকোবর টঘবর পেলবল! 

  

োঘাও আর চাোঁচাবল না, পসও পযন াতিে াবয়ে পগল। 

  

গুাার অেকার এেন কমুাবরর পচাবের টিতবর এবস তার িৃট্ট বকও অেকার কবর টিবল। 

  

.  
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নয়ে। অেকাবরর গবতি 

  

ক  িয়োনক, ক  িয়োনক! মাথায়ে াাটতর সমান উোঁচু, পিেবত মানুবষর মতন, টকন্তু ক  

টেি ষণ আকৃটত! তাবির সেিাবে গটরলার মতন কাবলা কাবলা পলাম এেিং তাবির িোঁিার 

মতন পচােগুবলা টিবয়ে টািংর ও ত ব্র িৃট্ট  পেটরবয়ে এবস কমুাবরর স্তটম্ভত মনবক পযন িিংিন 

করবত লাগল। 

  

পসই অমানুটষক মানুষবির মবধযা পুরুষও আবে, ে বলাকও আবে, টকন্তু সকবলই সম্পূণি 

উলে! 

  

কমুার লক্ষযা কবর পিেবল, িূর পথবক সার পেোঁবধ অসিংেযা মূটতি দ্রুতপবি এটগবয়ে আসবে 

টৎক পযন টমটেবলর মবতা। পসই ে িঝস মূটতিগুবলাই াাত তুবল লাোবত লাোবত টচঝকার 

করবে। আর মবন াবচ্ছ, পযন অবনকগুবলা টেমার একসবে ক ুটিবচ্ছ!…পকান জ বের কে 

পথবক পয অমন ত ক্ষ্ণ এেিং উচ্চ আওয়োজ পেরুবত পাবর পসিা ধারণা করাই অসম্ভে! 

  

টকন্তু ক বসর ওই টমটেল? প্রথমিা কুমার িােবল, ায়েবতা ওরা তাবকই আক্রমণ করবত 

আসবে। টকন্তু তারা যেন আরও কাবে এটগবয়ে এল, তেন পেি পো়া পগল, ও-িবলর 

কারুর িৃট্ট  কমুাবরর টিবক পনই। টনবজবির পেয়োবল তারা টনবজরাই মত্ত াবয়ে আবে। 

  

চাটরটিবকর অেকাবরর টিতর পথবক এতক্ষবণ আরও পয-সে অপরূপ মূটতি এবক এবক 

পেটরবয়ে আসটেল, তারাও এেন পযন কমুাবরর অটস্তবত্বর কথা এবকোবরই িুবল পগল,–

অতযাে পকৌতূাবলর সবে পসই টমটেবলর টিবক তাটকবয়ে তারাও সোই াাত-পা েুোঁব ়ে 

লাোবত লাোবত পতমটন টেকি স্ববর টচঝকার জুব ়ে টিবল! এ ক  েযাাপার? পকন এত 

লম্ফ-়ম্প, আর পকনই ো এত াট্টবগাল? 

  

কমুার টকেুই েু়বত পারবল না েবি, টকন্তু আর একিা নতুন েযাাপার আটেষ্কার করবল। 

পসই টেরাি টমটেবলর আবগ আবগ টমিটমবি কাবলা টক একিা জ ে আসবে! ক  জ ে 

ওিা? কুকরু েবলই পতা মবন ায়ে! 
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কমুাবরর িৃট্ট  যেন টমটেল টনবয়েই েযাস্ত াবয়ে আবে, তেন াৎাঝ একিা অিাটেত কাি ঘবি 

পগল। এোনকার এই অদ্ভুত মানুষগুবলাবক পিবে োঘা এতক্ষণ িযাাোচাকা পেবয়ে চুপ 

কবর িাোঁট ়েবয়ে টেল েবি, টকন্তু টনবজবির জাবতর নতুন একটি নমুনা পিবে তার পস-িাে 

আর রইল না,–আচটেবত এক াযাাোঁচকা িান পমবর টিকলসুে কুমাবরর াাত োট ়েবয়ে পস 

পসই টমটেবলর ককুুরিার টিবক েুবি পগল, টতবরর মতন পেবগ! 

  

এর জবনযা কুমার পমাবিই প্রস্তুত টেল না, কাবজই োঘাবক পস টনোরণ করবতও পারবল 

না। 

  

তারপর ক  পয াল টকেুই পো়া পগল না কারণ পসই িানেমানুষগুবলা চাটরটিক পথবক 

েযাস্তিাবে েুবি এবস োঘাবক এবকোবর তার পচাবের আ ়োল কবর টিবল! 

  

কমুার েু়বল, োঘার আর পকানও আিাই পনই, এই িয়োো জ েগুবলার কেল পথবক 

োঘাবক পস আর টকেুবতই উোর করবত পারবে না! 

  

াৎাঝ আর একটিবক তার িৃট্ট  আকৃ্ট  াল। একিা ি ষণ িানেমূটতি তার টিবকই পেবগ 

এটগবয়ে আসবে। কুমার সােধান াওয়োর আবগই পস তার ঘাব ়ের উপর এবস প ়েল এেিং 

তাবক ধরোর জবনযা কবুলার মতন চযাািাবলা একোনা াাত তার টিবক োট ়েবয়ে 

টিবল।…কমুার িপ কবর মাটির উপর েবস প ়েল এেিং পসই অসম্ভে াাবতর োোঁধবন ধরা 

প ়েোর আবগই টনবজর পকামরেে পথবক টরিলিারিা েুবল টনবয়ে টতন-চারোর গুটলেৃট্ট  

করবল। গুটল পেবয়ে িানেিা ি ষণ আতিনাি কবর কবয়েক পা টপটেবয়ে পগল এেিং পসই 

োোঁবক কুমার টিটিটিক জ্ঞান াাটরবয়ে প্রাণপবণ পিৌব ়োবত লাগল।  

  

পিৌব ়োবত-বিৌব ়োবত কমুার আোর টনটে ়ে অেকাবরর টিতর এবস প ়েল। পিৌব ়ে পকাথায়ে 

যাবচ্ছ পস তা েু়বত পারবল না েবি, টকন্তু তার টপেবন টপেবন মাটির উপবর িার  িার  

পা পেবল পসই আাত ও ক্রুে িানেিা পয পধবয়ে আসবে এিা তার আর জানবত োটক 

রইল না। 
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আচটেবত কমুাবরর পাবয়ের তলা পথবক মাটি পযন সবর পগল, দুই াাবত অেকার িূনযাবক 

আোঁকব ়ে ধরার জবনযা পস একোর টেেল পচ্ট া করবল এেিং পরমুাূবতি কটৎন পাথবরর গাবয়ে 

আেব ়ে পব ়ে সমস্ত জ্ঞান াাটরবয়ে পেলবল! 

  

কতক্ষণ পবর তার জ্ঞান াল পস তা জাবন না। টকন্তু পচাে েুবল পস আোর পিেবল পতমটন 

টেদ্রা ন অেকাবরই চাটরটিক আোর সমাটধর মবতাই স্তব্ধ, িানবের পকানও সা ়োই আর 

কাবন আবস না। এটিবক-ওটিবক াাত েুটলবয়ে অনুিবে েু়বল, পস পাাাব ়ের গাবয়েই শুবয়ে 

আবে। আবস্ত আবস্ত উবৎ েসল। দু-চারোর াাত-পা পনব ়ে-বচব ়ে পিেবল তার পিবার 

পকানও জায়েগা পিবঙ পগবে টকনা! 

  

াৎাঝ পস চমবক উৎল! অেকাবর পাবয়ের িব্দ াবচ্ছ। 

  

কমুার একলাবে িাোঁট ়েবয়ে উবৎই শুনবল–কমুার, পতামার টক পেটি পচাি পলবগবে? 

  

 এ পয টেনয়েোেুর গলা! 

  

টেপুল টেস্মবয়ে কুমার েবল উৎল, টেনয়েোেু! আপটন?  

  

াা কমুার, আটম। 

  

আটমও এোবন আটে কমুার! 

  

অযাাোঁ! টেমল! তুটম তাাবল পেোঁবচ আে! 

  

াযাাোঁ িাই, আটম পেোঁবচ আটে, রামাটরও পেোঁবচ আবে, আরও অবনবকও পেোঁবচ আবে। টকন্তু 

আর পেটিটিন কারুবকই োোঁচবত াবে না। টিবন টিবন আমাবির িল পথবক ক্রবমই পলাক 

কবম যাবচ্ছ। মৃতযুার স্বপ্ন পিেবত-বিেবত আমরা পেোঁবচ আটে! 

  

টক েলে টেমল, পতামার কথা পয আটম টকেুই েু়বত পারটে না। 
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এবক এবক সে কথাই শুনবত পাবে। আবগ পতামার কথাই েবলা। 

  

.  

  

িি। অেকাবরর েুবক আবলার টিশু 

  

কমুার টনবজর সে কথা টেমবলর কাবে েবল টজজ্ঞাসা করবল, টকন্তু পতামরা সোই পকমন 

কবর এোবন এবস টমলবল?  

  

টেমল েলবল, আমাবির ইচ্ছায়ে এ টমলন ায়েটন। এ টমলন ঘটিবয়েবে িত্রুরাই। 

  

টেমল, পতামার কথা আমার কাবে পাোঁয়োটলর মতন লাগবে। আমাবক সে েুট়বয়ে িাও। 

  

এর মবধযা পো়ােুট়র টকেু পনই কুমার। কাবির াাবত আমরা েটে াবয়েটে, তা তুটম 

জাবনা। কেন আমরা েটে াবয়েটে, তাও তুটম জাবনা। এেন আমরা পকাথায়ে আটে তাও 

পতামার অজানা নয়ে। 

  

না টেমল, এেন আমরা পকাথায়ে আটে, তা আমার জানা পনই, চাটরটিবক পয ঘুিঘুোঁবি 

অেকার। 

  

টেমল েলবল, এিা একটি মস্ত ে ়ে লো-চও ়ো গতি। 

  

 টেনয়েোেু েলবলন, আর, এই গতিিা াবচ্ছ আমাবির িত্রুবির েটেিালা। 

  

েটেিালা? 

  

াযাাোঁ। িত্রুরা আমাবির এোবন েটে কবর পরবেবে। তুটম পযবচ এই কারাগাবর এবস ঢুবকে। 

এর চাটরটিবক ো ়ো পাথবরর উোঁচু পিওয়োল। এোন পথবক পালাোর পকানও উপায়েই পনই। 

  

একিু তোত পথবক রামাটরর কাতরকে পিানা পগল–িূবতর পজলোনা! োো মাাবিে। 

পরাজ পতামার পূবজা কটর, এই টক পতামার মবন টেল োো? 
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কমুার েলবল, তাাবল িত্রুরা পতামাবির সকলবক এবক এবক ধবর এবন এইোবন েে 

কবর পরবেবে? 

  

টেমল েলবল, াযাাোঁ। োটল আমরা নই, আমাবির সবে এই গবতির মবধযা আরও অবনক 

পাাাট ়ে পলাকও েটে াবয়ে আবে। িাটজিটলিং আর টামালবয়ের নানান জায়েগা পথবক তাবির 

ধবর আনা াবয়েবে। 

  

এর মবধযা মৃণু পনই? 

  

না। মৃণু পকন, এই গবতির পিতবর পকানও পমবয়েই পনই! তবে পমবয়েবির জবনযা আলািা 

েটেিালা আবে টকনা জাটন না। 

  

এ পয এক অদু্ভত রাসযা! আমাবির েটে কবর রােবল এবির টক উপকার াবে? 

  

তা জাটন না। টকন্তু েটে পাাাট ়েবির মুবে শুনলুম, প্রটত াপ্তায়ে একজন কবর েটেবক ওরা 

গতি পথবক োর কবর টনবয়ে যায়ে। পয োইবর যায়ে, পস নাটক আর পেবর না।…কমুার এই 

েযাাপার পথবক তুটম অবনক টকেুই অনুমান করবত পাবরা। 

  

কমুার টিউবর উবৎ েলবল, ক  িয়োনক! ওরা টক তবে প্রটত াপ্তায়ে একজন কবর মানুষবক 

াতযাা কবর? 

  

আমার পতা তাই টেশ্বাস। াৎাঝ একটিন পতামার টক আমার পালা আসবে। এস, পসজবনযা 

আমরা আবগ থাকবতই প্রস্তুত াবয়ে থাটক। 

  

পস ক  টেমল, আমরা টক পকানওই োধা টিবত পাটর না? 

  

না। টসিংবার সামবন পি ়ো পযমন অসাায়ে, ওবির সামবন আমরাও পতমটন। ওবির পচাারা 

তুটমও পিবেে, আটমও পিবেটে। ওবির একিা কব ়ে আঙুবলর আঘাবতই আমাবির িো 

রো াবয়ে পযবত পাবর। োধা টিবয়ে লাি? 
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কমুার টকেুক্ষণ চুপ কবর রইল। তারপর েলবল, ওরা পক টেমল? রূপকথায়ে আর আরেযা-

উপনযাাবস বিতযা-িানবের কথা পব ়েটে। টকন্তু তারা টক সতযাই পৃটথে র োটসো? 

  

কমুাবরর আরও কাবে সবর এবস টেমল েলবল, কমুার, তাাবল পিাবনা। আরেযা-উপনযাাবস 

বিতযা-িানেরা সটতযা টক টমবথযা, তা আটম েলবত পারে না েবি, টকন্তু পৃটথে বত এক 

সমবয়ে পয বিবতযার মতন প্রকাি মানুষ টেল, একথা আটম মবন-মবন টেশ্বাস কটর। মাব় 

মাব় পস প্রমাণও পাওয়ো যায়ে। তুটম টক জাবনা না, এই িারতেবষিই কািটনর কাবে একটি 

৩১ েুি ৬ ইটি লো টেরাি কোল পাওয়ো পগবে? তার পা দুবিাই ১০ েুি কবর লো। 

পস কোলিা প্রায়ে মানুবষর কোবলর মবতাই পিেবত। রামগব ়ের রাজার প্রাসাবি কোলিা 

রাো াবয়েবে। আটম পেিসমযাাবন এই েেরিা পব ়েটে। 

  

টেনয়েোেু েলবলন, পিবো, িাটজিটলিংবয়ের সুবরনোেুর কাবে টগবয়ে পযটিন ইটন্ডয়োন প টল। 

টনউবজর পুবরাবনা োইবল টামালবয়ের রাসযাময়ে জ বের কথা প ়েলুম, পসইটিন পথবক 

অবনক কথাই আমার মবন াবচ্ছ। এর আবগও পকানও পকানও ্রমমণ কাটাটনবত আটম 

টামালবয়ের ঘৃণযা তুষার-মানবের কথা পব ়েটে। ইটন্ডয়োন প টল টনউবজ ায়েবতা তাবিরই 

কথা পেটরবয়েবে। টকন্তু আসবল পক তারা? তারা টক সটতযাই মানুষ, না মানুবষর মতন 

পিেবত অনযা পকানও জ ে? আধুটনক পটিতবির নতুন নতুন আটেষ্কাবরর টিতবর েুোঁজবল 

ায়েবতা এ-প্রবশ্নর একিা সদুত্তর পাওয়ো পযবত পাবর। 

  

কমুার সুবধাবল, আমাবির পচবয়ে আপনার প ়োশুবনা পঢর পেটি। আপটন পকানও সদুত্তর 

পপবয়েবেন টক? 

  

টেনয়েোেু েলবলন, পস-টেষবয়ে আটম টনবজ পজার কবর টকেু েলবত চাই না। তবে 

পটিতবির আটেষ্কাবরর কথা আটম পতামাবির কাবে েলবত পাটর, পিাবনা।  
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পটিতবির মবত, এেন পযোবন টামালয়ে পেিত আবে, অবনক লক্ষ েঝসর আবগ 

মাাসাগবরর অগাধ জল পসোবন পেলা করত। কারণ আধুটনক টামালবয়ের উপবর অসিংেযা 

সামুটদ্রক জ বের টিলািূত কোল ো পিাােবিষ অথিাঝ fassil পাওয়ো টগবয়েবে। 

  

টামালবয়ের আবিপাবি পযসে পিি আবে, এেনও ধ বর-ধ বর তারা ক্রবমই উোঁচু াবয়ে 

উৎবে। টাসাে কবর পিো পগবে, কাি ধাবমর উত্তরটিবক িূটম এেনও প্রটত িতাব্দ বতও 

৬ েুি কবর উোঁচু াবয়ে উৎবে। 

  

টামালবয়ের ঊধ্বি িাগ পথবক রাটি রাটি পচা গােপাতা ও অনযাানযা আবজোবজ টজটনস 

পাাাব ়ের দুইপাবি পনবম এবস জমা াবয়ে থাকত। কাবল পসইসে জায়েগা স্তনযাপায়ে  

প্রাণ বির (mammals) টেচরণ পক্ষত্র াবয়ে ওবৎ। এোবন তাই আজও এত আটিম জ ে-

জন্তুর টিল িূত কোল পাওয়ো যায়ে পয, পটিবতরা এ-জায়েগািাবক পসবকবল জ েবির 

পগারস্থান েবল প বক থাবকন। 

  

টকেুটিন আবগ Yale North India Expedition-এর পটিতরা উত্তর-িারত পথবক অবনক 

নতুন তথযা আটেষ্কার কবরবেন। তার মবধযা প্রধান াবচ্ছ মানুবষর মতন পিেবত এক নতুন 

জাবতর োনবরর অটস্তত্ব! 

  

ওই অটিযাবন িলপটত টেবলন অধযাাপক Hellmut de Terra সাবাে। উত্তর-িারতেবষি 

এক েঝসর কাল টতটন অবনক অনুসোন ও পর ক্ষা কবরবেন। তার পর ক্ষার েবল পয-

সে পিাােবিষ পাওয়ো পগবে, তাবির মবধযা পকানও-বকানওটিবক পিেবত প্রায়ে মানুবষর 

মতন। অেত গটরলা ওরািং ওিািং ো টিম্পাটি োনরবির সবে তাবির পিবার গ ়েন পমবল 

না। এইরকম দুই জাবতর অজানা জ বের নাম পিওয়ো াবয়েবে Ramapitheeus ও 

Sugrivapitheeus। নাম শুনবলই পতামরা েু়বত পারবে পয, রামচন্দ্র ও সুগ্র বের 

নামানুসাবরই তাবির নামকরণ াবয়েবে। 
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পটিতবির মবত, উত্তর-িারবত প্রাপ্ত এইসে জ বের পকানও-বকানওটির মটস্তষ্ক, গটরলা 

প্রিৃটত সমস্ত মানে জাত য়ে জ বের মটস্তবষ্কর পচবয়ে উন্নত। তাবির মটস্তবষ্কর িটি টেল 

অবনকিা মানুবষরই কাোকাটে। 

  

পক েলবত পাবর, ওইসে জ বের পকানও পকানও জাটত এেনও টামালবয়ের পকানও পগাপন 

প্রাবে টেিযামান পনই? তারা সিযাতার সিংস্পবিি আসোর সুবযাগ পায়েটন েবল আধুটনক 

মানুষ তাবির েের রাবে না। টকন্তু আমরা জাটন না েবলই পয তারা পেোঁবচ পনই, এমন 

কথা টকেুবতই মবন করা চবল না। ায়েবতা তারা পেোঁবচ আবে এেিং ায়েবতা তারা সিযা না 

াবলও মটস্তবষ্কর িটিবত আবগকার পচবয়ে উন্নত াবয়ে উবৎবে। 

  

টেমল, কমুার! আর যা জাটন আর মবন কটর, সে পতামাবির কাবে েুবল েললমু। তবে 

আমার অনুমানই সতযা েবল পতামরা গ্রাণ না করবতও পাবরা। 

  

টেমল েলবল, তাাবল আপনার মত াবচ্ছ, মানুবষর মতন পিেবত োনর-জাত য়ে িানেরাই 

আমাবির সকলবক েটে কবর পরবেবে? 

  

টেনয়েোেু মৃদুস্ববর জোে টিবলন, েললমু পতা, ওিা আমার মত না, আমার অনুমান মাত্র। 

  

কমুার োহুবকই োটলবি পটরণত কবর কটৎন পাথবরর উপবর টচঝ াবয়ে শুবয়ে আকাি 

পাতাল িােবে। 

  

টেমল প্রিৃটতর মুবেও পকানও কথা পনই! চাটরটিক পযমন স্তব্ধ, পতমটন অেকার। 

  

াৎাঝ কমুাবরর মবন াল, অেকাবরর েুক োিা কবর পযন পোট্ট একটি আবলা-টিশু কাোঁপবত 

কাোঁপবত পাবস উৎল। 

  

প্রথমিা কমুার িােবল, তার পচাবের িুল। টকন্তু ধ ়েমট ়েবয়ে উবৎ েবস িাবলা কবর পচবয়ে 

পস েু়বল, পস আবলা একিা মিাবলর আবলা! গবতির উোঁচু পাব ়ের ধাবর িাোঁট ়েবয়ে পকউ 
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মিাল াাবত টনবয়ে টক পিেবে! মিাবলর তলায়ে একোনা অস্প্ট  মুেও পিো পগল 

কমুাবরর মবন াল পস মুে পযন তারই মতন সাধারণ মানুবষর মুে! 

  

পক পযন উপর পথবক চাপা অথচ স্প্ট  গলায়ে  াকবল, কুমারোেু! কুমারোেু! 

  

এ পয নার র কেস্বর। টনবজর কাবনর উপবর কমুাবরর অটেশ্বাস াল–এই রাক্ষবসর মুলু্লবক 

মানুবষর পমবয়ে। 

  

.  

  

এগাবরা । কুকুর-বিেতার মুলু্লক 

  

পকেল টক মানুবষর পমবয়ে? এ পমবয়ে পয তারই নাম ধবর  াকবে। 

  

কমুার িােবল, ায়েবতা পস ঘুটমবয়ে ঘুটমবয়ে স্বপ্ন পিেবে! 

  

আোর উপর পথবক চাপা গলার আওয়োজ এল–কুমারোেু! 

  

 এোবর কমুার আর চুপ কবর থাকবত পারবল না, চাপা গলায়ে উত্তর টিবল, পক? 

  

 উপর পথবক সা ়ো এল, টৎক আমার ন বচ এবস িাোঁ ়োন। 

  

 কমুার কথামবতা কাজ করবল। 

  

এইবি টনন! 

  

কমুাবরর টৎক পাবিই েি কবর টক একিা িব্দ াল। গবতির তলায়ে াাত েুটলবয়ে কুমার 

টজটনসিা তুবল টিবল। অেকাবরই অনুিবে েু়বল, একেি পাথবরর সবে সিংলি কবয়েক 

িুকবরা কাগজ। উপবর মুে তুবল পিেবল, পসোবন আর মিাবলর আবলা পনই।…আবস্ত 

আবস্ত  াকল, টেমল! 
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টেমল েলবল, াযাাোঁ, আমরাও সে পিবেটে, সে শুবনটে। 

  

টেনয়েোেু েলবলন, কমুার, তুটম মৃণুবক টচনবত পারবল না? 

  

কমুার সটেস্মবয়ে েলবল, মৃণু! পয আমাবক  াকবল, পস টক মৃণু? আপটন টচনবত পপবরবেন? 

  

োবপর পচাে টনবজর সোনবক টচনবত পারবে না? 

  

টকন্তু টক আিযি! যার পোোঁবজ এতদুর আসা, তাবক পপবয়েও আপটন তার সবে একিা 

কথাও কইবলন না? 

  

ি ঘিশ্বাস পেবল টেনয়েোেু েলবলন, কত কব্ট  পয টনবজবক সামবলটে, তা পকেল আটমই 

জাটন কমুার! টকন্তু ক  করে েবলা? যেন পিেলুম এই িত্রুপুর বত আমার পমবয়ের িবয়ে 

িবয়ে চাপা-গলায়ে পতামাবকই  াকবে, তেন টনবজর মবনর আবেগ পজার কবর িমন না 

করবল মৃণুবক ায়েবতা টেপবি পেলা াত! 

  

টেমল েলবল, পিেুন টেনয়েোেু, আমার টেশ্বাস আপটন আর আটম পয আটে, মৃণু তা জাবন 

না। েুে সম্ভে, পকেল কুমারবকই পস পিেবত পপবয়েবে, তাই তাবক ো ়ো আর কারুবক 

 াবকটন। 

  

টেনয়েোেু েলবলন, পোধায়ে পতামার কথাই টৎক। 

  

কমুার েলবল, মৃণু কতকগুবলা িুকবরা কাগজ টিবয়ে পগল, টনিয়ে তাবত টকেু পলো আবে। 

টকন্তু এই অেকাবর পকমন কবর প ়েে? আমার িচি গবতি প ়েোর সময়ে পিবঙ পগবে। 

  

টেনয়েোেু েলবলন, কাল আটম পিবেটে, পাাাব ়ের এক োিল টিবয়ে পকানও এক সমবয়ে 

এই গবতির টিতবর সূযিরটশ্মর একিা পরো টকেুক্ষবণর জবনযা এবস পব ়ে। আজও টনিয়ে 

পসই আবলািুকু পাওয়ো যাবে। অবপক্ষা কবরা। 
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উপর পথবক সূবযির একটি টকরণ-টতর টনটে ়ে অেকাবরর েুক টেে কবর গবতির পাথুবর 

পমব়র উপবর এবস প ়েল। 

  

টেনয়েোেু েলবলন, কমুার, চিপি কাজ পসবর নাও! এ আবলা এেটন পালাবে। 

  

সূযিরটশ্মর সামবন কাগবজর িুকবরাগুবলা ধবর কমুার পিেবল, একোনা পোি  াবয়েটর 

পথবক পসগুবলা টেোঁব ়ে পনওয়ো াবয়েবে। পোধায়ে িানেবির াাবত ধরা প ়েোর সমবয়েই 

 াবয়েটরোনা মৃণুর কাবে টেল। 

  

 াবয়েটরর পেোঁ ়ো কাগবজ পপনটসল পলো রবয়েবে–  

  

কমুারোেু, ক  কবর ধরা পব ়েটে, পসকথা যটি টিন পাই, তবে েলে। কারণ আমার স্থান 

ও সময়ে দুই-ই অে। 

  

তবে আপটনও যেন এবির াাবত ধরা পব ়েবেন, তেন এরা পয পক ও টক-প্রকটৃতর জ ে, 

পসিা পোধায়ে এতক্ষবণ েু়বত পপবরবেন। 

  

যাবির কাবে আটম আটে, তারা মানুষ টকনা, আটম জাটন না। তবে তাবির মুে আর পিা 

মানুবষর মতন পিেবত েবি। এরা পরস্পবরর সবে যেন কথা কয়ে, তেন এবির িাষাও 

আবে। টকন্তু এবির িাষায়ে কথার সিংেযাা েুেই কম। 

  

পকেল িাষা নয়ে, এবির একিা ধমিও আবে। পস ধবমির টেবিষ টকেুই আটম জাটন না েবি, 

টকন্তু এরা পয পসই ধবমির টেটধ পালন করোর জবনযাই নানা জায়েগা পথবক মানুষ ধবর 

আবন, এিুক ুআটম পেি েু়বত পপবরটে! 

  

কমুারোেু, আপটন শুনবল অোক াবেন, এবির প্রধান পিেতা াবচ্ছ কুকরু! আর আটম পক 

জাবনন? কুকরু-বিেতার প্রধান পূজাটরটন। আমার এোবন আির যবের অিাে পনই, 

সোই আমাবক িয়ে-িটিও কবর পোধায়ে, টকন্তু এরা সেিিাই আমাবক পচাবে-বচাবে 

রাবে, পাবে আটম পাটলবয়ে যাই, পসজবনযা চাটরটিবকই ক ়ো পাাারার েযােস্থা আবে। 
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আমার থাকোর জবনযা এরা একিা আলািা গুাারও েযােস্থা কবরবে। পস গুাার টিতরকার 

পকানও পকানও আসোে ও জামাকাপ ়ে আর আবগও পিওয়োবল আবজোবজ টজটনস টিবয়ে 

আোঁকা েটে পিবে মবন ায়ে, আমার আবগও এোবন অনযা পূজাটরণ  টেল এেিং পসও আমারই 

মতন মানুবষর পমবয়ে।  

  

পোধায়ে এবির পিবি মানুবষর পমবয়ে ো ়ো আর পকউ পূজাটরটন াবত পাবর না। একজন 

পূজাটরটনর মৃতযুা াবল মানুবষর পিি পথবক আোর একজন পমবয়েবক েটে কবর আনা ায়ে। 

  

প্রটত াপ্তায়ে একটিন কবর এোবন টেবিষ পূজার েযােস্থা আবে। এোনকার আবলা-়রনার 

ওপাবি আবে মস্ত এক নি । পস নি  অতযাে গি র। এবিবির পকউ সাোঁতার জাবন না 

েবল পস-নি বত িবয়ে পকউ নাবম না। এবির ইটেবত যতিকু ুেুব়টে, পস নি র নাটক 

আটিঅে পনই। প্রটত াপ্তায়ে টেবিষ পূজার টিবন, ককুরু-বিেতাবক টিবয়ে আমাবক পসই 

নি র ধাবর পযবত ায়ে, আর আমার সবে সবে আবগ টপবে চবল িবল িবল এোনকার 

যত না-রাক্ষস, না-মানুষ, -োনর জ ে নাচবত-নাচবত আর চাচাবত-চাোঁচাবত। নি র জবল 

ককুরু-বিেতাবক স্নান কটরবয়ে আোর টেবর আটস এেিং তারপর যা ায়ে,–উুঃ, পস কথা 

আর েলোর নয়ে। 

  

কমুারোেু, এরা মানুষ চুটর কবর আবন পকন, তা জাবনন? ককুরু-বিেতার সামবন নরেটল 

পিওয়োর জবনযা! েটলর পবর পসই মানুবষর মািংস এরা সোই িক্ষণ কবর। পচাবের সামবন 

এই ি ষণ িৃিযা পিবে আমার পয টক অেস্থা ায়ে, পসিা আপটন অনায়োবসই কেনা করবত 

পারবেন। 

  

এমটন এক টেবিষ পূজার টিবন নি র ধার পথবক টেবর আসটে, আচটেবত পকাথা পথবক 

মস্ত ে ়ে একিা ককুরু এবস এোনকার ককুরু-বিেতার উপবর ়াোঁটপবয়ে প ়েল! তারপর 

দুই কুকবুর টেষম ়িাপটি পলবগ পগল। এোনকার কুকরুিা পিেতা াবয়েও টজতবত পারবল 

না, নতুন কুকবুরর কামব ়ে ক্ষত-টেক্ষত াবয়ে রিাি পিবাই পকউ পকউ কবর কাোঁিবত 

কাোঁিবত লযাাজ গুটিবয়ে পকাথায়ে পাটলবয়ে পগল। নতুন ককুরুিা আমার কাবে এবস মবনর 
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েুটিবত লযাাজ না ়েবত লাগল। তেন একিু আিযি াবয়ে তার টিবক িাবলা কবর পচবয়ে 

পিটে, পস াবচ্ছ আমাবিরই োঘা। 

  

োঘা এোবন পকমন কবর এল, অোক াবয়ে এই কথা িােবত-িােবত পচাে তুবলই 

আপনাবক পিেবত পপলুম। তেন আসল েযাাপারিা েু়বত আর পিটর লাগল না। আপটনও 

এবির কাবে েটে াবয়েবেন। 

  

টেজয়ে  োঘার টেক্রম পিবে এরা িার  আনটেত াবয়েবে। পরাটজত কুকরুিাবক তাট ়েবয়ে 

টিবয়ে োঘাবকই এরা পিেতা েবল পমবন টনবয়েবে। এোর পথবক আমাবক োঘার পূজা 

করবত াবে। 

  

কমুারোেু, এেন আমাবির উপায়ে ক  াবে? এই ি ষণ পিি পেব ়ে আর টক আমরা স্ববিবি 

টেরবত পারে না? আমাবক াাটরবয়ে না জাটন আমার োোর অেস্থা টক াবয়েবে। 

  

আজ েটলর নরমািংস পেবয়ে এরা সারারাত উঝসে করবে। কাল সকাবল এরা অবনবকই 

ঘুটমবয়ে প ়েবে। যারা পাাারা পিবে তারাও টেবিষ সজাগ থাকবে না। পসই সমবয়ে আটম 

আোর চুটপচটুপ আপনার গবতির ধাবর যাওয়োর পচ্ট া করে। 

  

এোবন একরকম িি লতা পাওয়ো যায়ে, তাই টিবয়ে আটম একগাো লো ও পমািা িট ়ে 

বতটর করটে। গবতির টিতবর পসই িট ়ে ় ুটলবয়ে টিবল ায়েবতা আপটন উপবর উবৎও আসবত 

পারবেন। 

  

আমাবির অিৃব্ট  টক আবে জাটন না, টকন্তু কাল আমরা মুটিলাবির পচ্ট া করেই–তারপর 

কপাবল যা থাবক তাই াবে। 

  

আপটন প্রস্তুত াবয়ে থাকবেন। 

  

ইটত মৃণু। 
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.  

  

োবরা । অেকবূপর নি  

  

কমুাবরর পত্রপাৎ পিষ াল। 

  

টেনয়েোেু একিা ি ঘিশ্বাস তযাাগ কবর েলবলন, এতটিন পবর আমার াারাবনা পমবয়েবক 

পপবয়ে মবন েুে আনে াবচ্ছ েবি, টকন্তু এ আনবের পকানও িাম পনই। 

  

কমুার েলবল, পকন টেনয়েোেু? মৃণু পতা েুে সুেেরই টিবয়েবে। কাল সকাবল পস লতা 

টিবয়ে িট ়ে বতটর কবর আনবে েবলবে। আমাবির আর এই অেকূবপ পবচ মরবত াবে না। 

  

দুুঃবের াাটস পাবস টেনয়েোেু েলবলন, টকন্তু িট ়ে পেবয়ে উপবর উৎবলও পতা আমরা এই 

অেকূবপর গিি পথবক পেরুবত পারে না। অবের মতন এর পিতবর এবস ঢুবকটে, টকন্তু 

পেরুোর পথ েুোঁবজ পাে পকমন কবর? 

  

কমুার োটনকক্ষণ পিবে েলবল, িাবলায়ে িাবলায়ে যটি পেরুবত না পাটর, আমরা ওই 

িানেবির সবে যুে করে। 

  

টেনয়েোেু েলবলন, তাবত পকানওই লাি াবে না। যুবে পাবর মরে আমরাই। 

  

কমুার েলবল, তাবির িয়ে পিটেবয়ে টজবত পযবতও পাটর। আমাবির কাবে টতনবি েেুক 

আর টতনবি টরিলিার আবে। তাবির িটি ে ়ে অে নয়ে। 

  

রামাটর েলবল, পতামরা একিা েেুক আমাবক টিও পতা। অেত একিা িূতবক েধ কবর 

তবে আটম মরে। 

  

টেনয়েোেু েলবলন, পিো যাক পিষ পযিে ক  ায়ে! াযাাোঁ, িাবলা কথা! এই গবতি আরও 

অবনক মানুষ রবয়েবে। এবির টক উপায়ে াবে! 
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কমুার েলবল, পকন, ওরাও আমাবির সবে যাবে। ওবির সবে টনবল আমাবির পলাকেলও 

ো ়েবে। 

  

টেনয়েোেু েলবলন, োই ো ়েবে! পিেে না, িবয়ে এরা এবকোবর টনজি ে াবয়ে পব ়েবে। 

কাপুরুষ পকানও কাবজই লাবগ না। 

  

কমুার েলবল, টেমল, তুটম পয ে ়ে কথা কইে না? 

  

টেমল েলবল, আটম িােটে। 

  

ক  িােে? 

  

মৃণু টচটৎবত টলবেবে–আবলা-়রনার ওপাবি আবে মস্ত এক নি –আটম পসই নি র কথাই 

িােটে। 

  

এেন টক নি -িটি টনবয়ে মাথা ঘামাবনা উটচত? আবগ টনবজর মাথা ক  কবর োোঁচবে পসই 

কথাই িাবো। 

  

কমুার, আটম মাথা োোঁচাোর কথাই িােটে। পতামার েেকু- িেুক টেবিষ কাবজ লাগবে 

না, ওই নি ই আমাবির মাথা োোঁচাবে! 

  

কমুার আিযি াবয়ে েলবল, ক রকম? 

  

টেমল েলবল, আমরা পাাাব ়ের ওপবর আটে। এোবন যটি পকানও মস্ত নি  থাবক, তবে 

তা টনিয়েই পাাাব ়ের গা পেবয়ে ন বচর টিবক পনবম, এই অেকবূপর টিতর পথবক পেটরবয়ে 

পগবে। পকমন, তাই নয়ে টক? 

  

হুোঁ। তারপর? 
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মৃণু টলবেবে–এবিবির পকউ সাোঁতার জাবন না েবল পস নি বত িবয়ে পকউ নাবম না। এর 

পচবয়ে িাবলা েের আর টক আবে? 

  

কমুার াৎাঝ টেপুল আনবে একলাে পমবর েবল উৎল, েুব়টে, েুব়টে, আর েলবত াবে 

না! উুঃ, আটম টক পোকা! এতক্ষণ এই সাজ কথািাও আমার মাথায়ে পঢাবকটন! 

  

টেমল েলবল, এই গবতির ওপবর উবৎ পকানও গটতবক একোর যটি পসই নি বত টগবয়ে 

়াোঁটপবয়ে প ়েবত পাটর, তাাবলই আমরা োলাস। িানেরা সাোঁতার জাবন না, টকন্তু আমরা 

সাোঁতার জাটন। নি র পরাবত পিবস অেকবূপর োইবর টগবয়ে প ়েে। 

  

টেনয়েোেু উঝসাটাত াবয়ে েলবলন, িাোি টেমল, িাোি! এত টেপবিও তুটম েুটে 

াারাওটন! 

  

টেমল েলবল, এেন মৃণুর ওপবরই সে টনিির করবে। পস যটি না আসবত পাবর, তা 

াবলই আমরা পগলুম! 

  

রামাটর েলবল, পতামরা একিু চুপ কবরা পোকাোেু, আমাবক োো মাাবিবের নাম জপ 

করবত িাও। োো মাাবিে তাাবল টনিয়েই মুে তুবল চাইবেন। 

  

আচটেবত গবতির টিতবর একিা টেষম িব্দ াল–তারপবরই িার -িার  পাবয়ের ধুপধুপ 

আওয়োজ! 

  

অেকাবর টপেবন ািবত-ািবত টেমল চুটপচুটপ েলবল, সবর এবসা। পিয়োবলর টিবক সবর 

এবসা। গবতির পিতবর িত্রু এবসবে। 

  

গবতির অনযা টিক পথবক অবনকগুবলা পলাক একসবে িবয়ে পচোঁটচবয়ে উৎল,–তার মবধযা 

একজবনর আতিনাি পযমন ত ক্ষ্ণ, পতমটন মমিবিি । পস টচঝকার ক্রবম গবতির টিতর পথবক 

পেটরবয়ে উপবর টগবয়ে উৎল এেিং তারপর ক্রবমই ক্ষ ণ াবয়ে িূবর টমটলবয়ে পগল! 
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টেনয়েোেু িিস্ববর েলবলন, আজ আোর নরেটল াবে। আমাবির আর একজনবক আোর 

টেটনবয়ে টনবয়ে পগল, টকন্তু আমরা পকানও োধাই টিবত পারলমু না। 

  

.  

  

কাল সারা রাত গবতির উপর পথবক রাকু্ষবস উঝসবের টেকি পকালাাল পিবস এবসবে। 

এেনও সকাল াবয়েবে টকনা পো়োর উপায়ে পনই, কারণ এোবন আবলাবকর টচে নজবর 

পব ়ে না। 

  

তবে িানে-পুর  এেন এবকোবর স্তব্ধ। এবতই অনুমান করা যায়ে, অেকবূপর োইবর 

সূযিবিে ায়েবতা এেন পচাে েুবল পৃটথে র পাবন িৃট্ট পাত কবরবেন।  

  

টেমল, কুমার, টেনয়েোেু ও রামাটরর সাগ্রা িৃট্ট র সামবন গবতির উপবর আোর কালবকর 

মবতা পসই মিাবলর আবলা েবল উৎল। 

  

গবতির উপবর মুে োট ়েবয়ে মৃদুস্ববর মৃণু  াকবল, কুমারোেু! 

  

কমুার েুবি টগবয়ে সা ়ো টিবল, মৃণু, এই পয আটম! 

  

চুপ! চযাাোঁচাবেন না! িত্রুরা সে ঘুটমবয়েবে! এই আটম িট ়ে ়ুটলবয়ে টিটচ্ছ! িট ়ে েবয়ে 

তা ়োতাট ়ে ওপবর আসুন। 

  

টেমল েলবল, কুমার, তুটমই আবগ যাও, তারপর যাে আমরা। গবতির আর সে পলাকবকও 

েবল পরবেটে, তারাও পবর যাবে। 

  

কমুার িট ়ে েবয়ে উপবর টগবয়ে উৎল। পসোবন এক াাবত োঘাবক আর এক াাবত মিাল 

ধবর মৃণু উটদ্বি মুবে িাোঁট ়েবয়ে টেল। কুমার উপবর উৎবতই পস অগ্রসর াবত পগল। 

  

কমুার েলবল, একিু সেুর কবরা মৃণু, পতামার োোবক উপবর উৎবত িাও।  
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মৃণু টেটস্মত িাবে েলবল, আমার োো? 

  

াযাাোঁ, পকেল টতটন নন, পতামার পোোঁবজ এবস আমার মতন টেমল আর রামাটরও েটে 

াবয়েবে। 

  

অযাাোঁ, েবলন টক। 

  

ওই পতামার োো উপবর উৎবলন। িাও, োঘাবক আমার াাবত িাও। 

  

মৃণু েুবি টগবয়ে টেনয়েোেুর েুবকর উপবর ়াোঁটপবয়ে প ়েল। 

  

 পিেবত-বিেবত রামাটর ও টেমলও উপবর এবস াাটজর াল। 

  

টকন্তু তারপবরই গবতির টিতর পথবক মাা াই-চই উৎল। গবতির টিতবর আর পয সে 

মানুষ েটে াবয়ে টেল, মুটিলাবির সম্ভােনায়ে তারা পযন পাগল াবয়ে পগল! তারা সকবলই 

একসবে িট ়ে েবয়ে উপবর আসোর জবনযা চাচাবমটচ ও পরস্পবরর সবে ধাাাধাটা শুরু 

কবর টিবল। 

  

পরমুাূবতিই দুর পথবক অেকাবরর মবধযা পজবগ উৎল পরল-ইটিবনর োোঁটির মতন ত ক্ষ্ণ 

একিা িব্দ। 

  

মৃণু সিবয়ে েলবল, সেিনাি, ওবির প্রার র ঘুম পিবঙ পগবে! 

  

এেন উপায়ে? 

  

আর পকানও উপায়ে পনই। ওই শুনুন, ওবির পাবয়ের িব্দ। ওরা এটিবকই েুবি আসবে! 

  

.  

  

পতবরা । রাটত্রর পকাবল সেযাানি  
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আসন্ন মরবণর সম্ভােনায়ে যারা টেল এতক্ষণ জ ়েিরবতর মতন, জ েবনর নতুন আিা 

তাবির সমস্ত টনবি্ট তাবক এবকোবর িূর কবর টিবল। 

  

লতা-টিবয়ে বতটর মাত্র একগাো িট ়ে,–পকানওরকবম একজন মানুবষর িার সইবত পাবর, 

তাই ধবর একসবে উপবর উৎবত পগল অবনকগুবলা পলাক। তাবির সকবলর িানািাটনবত 

পসই িট ়েগাো পগল াৎাঝ পিাস কবর টেোঁব ়ে। িূবনযা যারা ়ুবলটেল, ন বচকার পলাকবির 

ঘাব ়ের এেিং গবতির পাথুবর পমব়র উপবর তারা হু ়েম ু়ে কবর এবস প ়েল এেিং আতে ও 

যন্ত্রণা মাো এক টেষম আতিনাবি চাটরটিক পটরপূণি াবয়ে উৎল। 

  

পস আতিনাি গবতির উপবর এবসও পপৌোঁবোল, টকন্তু পসোবন তেন তা পিানোর অেসর 

টেল না কারুরই! িবল িবল িানে েুবি আসবে, তাবির পাবয়ের িাবর মাটি কাোঁপবে, 

সকবলর কান টেল পকেল পসই টিবকই। 

  

টেমল টজজ্ঞাসা করবল, মৃণু, মৃণু! পকানটিক টিবয়ে পগবল আবলাক-়রনা পপটরবয়ে নি র 

ধাবর যাওয়ো যায়ে? 

  

মৃণু েলবল, ওইটিবক! 

  

টেমল েলবল, সোই তবে ওইটিবকই পোি–আর পকানও–  

  

টকন্তু টেমবলর কথা পিষ াওয়োর আবগই একিা অটতকায়ে োয়োমটূতি পকাথা পথবক তার 

উপবর এবস ়াোঁটপবয়ে প ়েল। মৃণুর মিাবলর আবলাবত কমুার সিবয়ে পিেবল, পসই 

োয়োমটূতির টেরাি পিবার তলায়ে পব ়ে টেমল পযন এবকোবর টেলুপ্ত াবয়ে পগল! 

  

টকন্তু পরমুাূবতিই একিা েেুবকর িব্দ টগটর-গহ্ববরর পসই েে আোাওয়োয়ে েহুগুণ ি ষণ 

াবয়ে পেবজ উৎল এেিং সবে সবে পসই োয়োমটূতিিা সিবব্দ মাটির উপবর আো ়ে পেবয়ে 

প ়েল। 
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তার পবরই টেমবলর গলা পিানা পগল,-এবকোবর েুবক গুটল পলবগবে, এ যাত্রা আর ওবক 

মানুষ চুটর করবত াবে না! পোি পোি, নি র ধাবর–নি র ধাবর! 

  

সোই টতবরর মবতা েুিবত লাগল! ওই আবলা-়রনা পিো যাবচ্ছ, চাটরটিবকর অেকার 

পটরষ্কার াবয়ে আসবে এেিং আবলাবকর সবে সবে আসবে মুটির আিাস! 

  

টকন্তু টপেন পথবক অমানুটষক কবের ত ক্ষ্ণ হুোর এেিং অসিংেযা পাবয়ের িব্দ ক্রবমই কাবে 

এটগবয়ে আসবে। 

  

টেমল িাোঁট ়েবয়ে পব ়ে েলবল, কমুার! টেনয়েোেু! ওরা এবকোবর কাবে এবস প ়েবল আমরা 

আর টকেুই করবত পারে না। এইোবর আমাবির েেুক েুোঁ ়েবত াবে। এোবন আবলা 

আবে, আমরা লক্ষযা টস্থর করবত পারে। 

  

একসবে টতনবি েেুক গজিন ও অটি-উিগার করবত লাগল! েেুবকর গুটল যেন েুটরবয়ে 

আবস, তেন টতন-টতনবি টরিলিাবরর ধমক শুরু ায়ে এেিং ইটতমবধযা রামাটর আোর 

েেুকগুবলাবত নতুন কাতুিজ পুবর পিয়ে এেিং েেুক আোর মৃতযুােৃট্ট  করবত থাবক। এেিং 

রামাটর দু-াাত িূবনযা তুবল নাচবত নাচবত পচোঁটচবয়ে ওবৎ–পোম পোম মাাবিে! পোম পোম 

মাাবিে! 

  

আর োঘা েুটি াবয়ে লযাাজ পনব ়ে তাবল তাবল েবল–পঘউ পঘউ পঘউ, পঘউ পঘউ পঘউ, 

পঘউ পঘউ পঘউ! 

  

চারবি িানবের ল লাবেলা এবকোবর সাে াবয়ে পগল, আি-িিিা প্রপাত ধরণ তবল াবয়ে 

েিেি করবত লাগল। তাই পিবে আর সোই িবয়ে টেস্মবয়ে াতিে াবয়ে আোর অেকাবরর 

টিতবর টপটেবয়ে অিৃিযা াবয়ে পগল! 

  

টেমল েলবল, মৃণু! এইোবর েুবি নি র ধাবর চল! 
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আোর সোই েুিবত আরম্ভ করবল। আবলা-়রনা পার াবয়ে আরও োটনকিূর এটগবয়েই 

পিানা পগল, গম্ভ র এক জল-কবল্লাল! 

  

তারপর আবলা-়রনা োট ়েবয়ে সকবল যতই অগ্রসর ায়ে, চাটরটিবকর অেকার আোর 

ততই ঘন াবয়ে ওবৎ। 

  

টেমল শুবধাবল, মৃণু, আমরা টক আোর অেকাবরর টিতর টগবয়ে প ়েে?  

  

মৃণু েলবল, না। এই পিেুন, আমরা নি র ধাবর এবস পব ়েটে! এোবন পেটি আবলাও 

পনই, পেটি অেকার পনই,–এ পযন মায়ো-রাজযা! মায়ো-রাজযা না পাাক, োয়ো-রাজযা েবি! 

এোবন টকেুই স্প্ট  পিো যায়ে না সমস্তই পযন রাসযাময়ে! এই আবলা-আোঁধাটরর মা়োন 

টিবয়ে পয টেপুল জলবরাত পকালাাল করবত করবত দ্রুতবেবগ েুবি চবলবে, তার পরপার 

পযন রাটত্রর টনটে ়ে টতটমবরর টিতবর াাটরবয়ে টগবয়েবে। এ নি  পিো যায়ে, টকন্তু স্প্ট  কবর 

পিো যায়ে না। মবন ায়ে, ওর গবিি লটুকবয়ে আবে কত অজানা আর অবচনা টেি টষকা! 

ওর জলধারা পযন পনবম যাবচ্ছ পাতাবলর েুবকর তলায়ে! 

  

টেমল েলবল, আটম যটি কটে াতুম তাাবল এ নি র নাম রােতুম, সেযাানি । কটেতার 

িাষায়ে েলতুম, অে রাটত্রর পিতল ধুবয়ে টিবয়ে যাবচ্ছ সেযাানি র অ্রুধধারা! 

  

রামাটর েলবল, পোকাোেু, তুটম জাবনা না, এ াবচ্ছ বেতরণ  নি , এ নি  টগবয়ে পপৌোঁবেবে 

যমালবয়ে, এর মবধযা নামবল পকউ োোঁবচ না। 

  

টেনয়েোেু েলবলন, টেমল, এর পিতবর নামা টক উটচত? পাাাব ়ের গহ্ববর অবনক নি  

আবে, পাাা ়ে পথবক োইবর পেটরবয়েবে যারা প্রপাত াবয়ে। এ নি ও যটি পসইরকম ায়ে? 

তাাবল পতা আমরা পকউ োোঁচবত পারে না! 

  

টেমল জোে পিওয়োর আবগই তাবির চাটরটিক পথবক আচটেবত ে ়ে ে ়ে পাথর েৃট্ট  াবত 

লাগল। টেমল তা ়োতাট ়ে েবল উৎল–লাটেবয়ে পব ়ো–জবল লাটেবয়ে পব ়ো, আর টকেু 

িােোর সময়ে পনই–িানেরা আোর আক্রমণ করবত এবসবে। 
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সোই একসবে নি র টিতর লাটেবয়ে প ়েল। তেন জবলর টিতবরই পাথর প ়েবত লাগল। 

পস সে পাথর এত ে ়ে পয তার একোনা গাবয়ে লাগবল আর রক্ষা পনই! সকবল তা ়োতাট ়ে 

সাোঁতার পকবি  াঙা পথবক অবনক তোবত টগবয়ে প ়েল, িত্রুবির পাথর আর ততিূর টগবয়ে 

পপৌোঁবোবত পারবল না! 

  

টেমল েলবল, এইোর সোই োটল পিবস থাবকা, পরাবতর িান পযরকম পেটি পিেটে, 

আমাবির াাত-পা েযাথা করোর িরকার পনই। পরাতই আমাবির এই গহ্ববরর টিতর 

পথবক োইবর টনবয়ে যাবে! 

  

কমুার েলবল, টেমল, টেমল, টতবরর টিবক তাটকবয়ে পিবো! 

  

িূবর-নি র ত বর এবস িাোঁট ়েবয়েবে িবল িবল িানেমূটতি, তাবির টেপুল পিাগুবলা পযন 

কাটল টিবয়ে আোঁকা। াৎাঝ পিেবল মবন ায়ে, পক পযন কতকগুবলা টনস্পে পাথবরর প্রকাি 

মূটতি এবন নি র ধাবর িাোঁ ়ে কটরবয়ে টিবয়ে পগবে। 

  

নরিানবের সবে টেমলবির পসই াল পিষ পিো। তারপর তারা টনরাপবি আোর সিযাতার 

পকাবল টেবর এবসটেল, টকন্তু িাটজিটলিংবয়ে আর কেনও িানবের অতযাাচাবরর কাটাটন 

পিাবনটন। 
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