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অন্ধ যে যেশে সকশেই  

( The Country of the Blind ) 
  
  
রহস্যময় পার্বত্য উপত্যকায় আছে অন্ধছের দেশ। আশ্চর্ব দস্ই দেছশ অন্ধ প্রছত্যছকই। 
চকু্ষম্মাছের ঠাাঁই দেই দস্খাছে। দ ামহর্বক এই কাহহহে দশাো হিছয়হে  একজছেরই মছখ, 
দের্াৎ পাহাড় দেছক পছড় হিছয় দপৌঁছেহে  দস্ই দেছশ, চকু্ষরত্ন স্ম্ব  কছর পাহ ছয় 
এছস্হে  দকােওমছত্। 
  
অছেক… অছেক েূছরর পে দস্ই পার্বত্য উপত্যকা। হশমছর্ারাছজা দেছক স্াছড় হত্েছশা 
মাইছ রও দর্হশ, দকাছ াপাহির তু্র্ার-োওয়া অঞ্চ  দেছক শখাছেক মাই  দত্া র্ছ ই। 
ইকুছয়ডস্ব অযাহিছজর ধু ধু ঊর্র অঞ্চছ  রছয়ছে দস্ই অহর্শ্বাস্য দেশ–দর্ দেছশ অন্ধ 
স্কছ ই। 
  
র্হু র্ের আছি হকন্তু পাহাড়-পর্বত্  পছক, হিহরর্ছিবর মছধয হেছয় র্াওয়া দর্ত্ দস্ই 
উপত্যকায়। অত্যাচারী দেেীয় শাস্ছকর খপ্পর দেছক পাহ ছয় কছয়কহ  দপরুহিয়াে 
দোআাঁশ া পহরর্ার দপৌঁছেহে  দস্খাছে। 
  
ত্ারপছরই িয়ার্হ প্রাকৃহত্ক হর্পর্বয় শুরু হ  হমেছডার্াম্বায়, স্ছত্ছরা হেে হেশীে 
রজহেছত্ আরৃ্ত্ রই  কুইছ া, জ  ফু ছত্  াি  আগুয়াহচছত্, গুয়ায়াকুই  হেছয় দিছস্ 
দি  অগুেহত্ মরা মাে। প্রশান্ত মহাস্ািছরর পাহাহড় ঢা  র্রার্র ধস্, অকস্মাৎ 
জ প্লার্ে, আরাউকা হশখছরর ধস্ে র্জ্ৰধহের মছধয হেছয় হচরত্ছর রুদ্ধ কছর হেছ  
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অন্ধছের দেছশ প্রছর্ছশর র্ার্ত্ীয় পে। েুহেয়া র্খে এইিাছর্ প্রকহিত্, ত্ার আছিই 
একজে… শুধু একজে হে ছক এছস্হে  র্হহজবিছত্… রহস্যময় পার্বত্য উপত্যকায় দেছক 
হিছয়হে  ত্ার স্ত্রী আর দেছ । র্াইছরর েুহেয়ায় েতু্ে কছর দস্ জীর্ে শুরু কছর। হকন্তু 
স্বাস্থ্যিঙ্গ ঘছ  অহচছরই, অন্ধত্ব হেহেছয় দেয় দচাছখর েৃহি, খহে অঞ্চছ  অস্ীম 
শাহিছিাছির পর একহেে রওো হয় পরছ াছকর পছে। হকন্তু দর্ কাহহহে দস্ শুহেছয় 
হিছয়হে , ত্া আজও হকিংর্েহন্ত হছয় রছয়ছে অযাহিছজর করহড ারাছস্। 
  
েহক্ষণ আছমহরকায় উছ র মছত্া একরকম জন্তু দেখা র্ায়। হকন্তু উছ র চাইছত্ দো  
এর্িং হপছঠ কুাঁজ দেই। োম,  ামযা। দশশছর্ এই  ামার হপছঠ মা পত্র স্ছমত্ ত্াছক 
হেছয় র্াওয়া হছয়হে  সু্েুছরর দস্ই উপত্যকায়। েয়োহিরাম দস্ই উপত্যকায় মােুর্ র্া 
দপছ  সু্খী হয়, শাহন্ত পায়, ত্ার স্র্ই আছে। আছে িাছে িাছে ফ , সু্ছপয় জ , 
কৃহর্ছক্ষত্র, মছোরম আর্হাওয়া, উর্বর র্াোহম মৃহিকা, তু্র্ার পর্বছত্র িাছয় হেহর্ড় 
অরণয। হত্েহেছক ধূস্র স্রু্জ পাহাড় উছঠ দিছে দর্ে আকাশ অর্হধ-হচরতু্র্াছর ঢাকা 
ত্াছের হকরী । হহমর্াহ েেী হকন্তু উপত্যকায় ো এছস্ র্ছয় র্ায় পাহাছড়র অেযহেছকর 
ঢা  র্রার্র। মাছে মাছে র্রছফর চাঙড় খছস্ পছড় উপত্যকায়। রৃ্হি হয় ো দস্খাছে, 
তু্র্ারপাত্ও ঘছ  ো। হস্থ্র পাহাহড় েরোর জছ  র্াছরা মাস্ স্রু্জ োছক চাছর্র জহম, 
প্রান্তর, তৃ্ণিূহম। মােুর্জছের দকােও চাহহো অপূরণ োছক ো দস্খাছে, সু্খী দস্খােকার 
প্রহত্হ  পশুপক্ষী। 
  
হকন্তু অতৃ্হি হে  দকর্  একহ  র্যাপাছর। দের্ত্ার উপাস্ো মহির হে  ো একহ ও। 
ত্াই র্খে অর্যাখযাত্ স্িংক্রমছণ েৃহিশহি হারাছত্  াি  এছক এছক অছেছকই, এমেকী 
েৃহিহীে হছয় িূহমষ্ঠ হ  র্হু ের্জাত্ক, ত্খে একজে–শুধু একজেই–মহির প্রহত্ষ্ঠার 
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স্িংকল্প হেছয় হে ছক এছস্হে  অহিশি অেচ অপরূপ দস্ই উপত্যকা দেছক। দস্ স্মছয় 
স্িংক্রমণ কী র্স্তু ত্া দকউ রু্েত্ ো। েৃহিহীেত্ার কারণ হেশ্চয় দের্ত্ার অহিশাপ 
র্দ্ধমূ  এই ধারণা হেছয় দস্ চছ  এছস্হে  একখণ্ড রুছপার র্া  দপাশাছকর দিত্ছর 
 ুহকছয়। দকাোয় দপছয়হে  এই রজত্খণ্ড, ত্া হকন্তু অেহিজ্ঞ হমেুছকর মছত্া র্ণবো 
করছত্ হিছয় দকৌতূ্হ ই জাগ্রত্ কছরহে  প্রছত্যছকর অন্তছর। মূ যর্াে এই ধাতু্ হেশ্চয় 
অছঢ  পাওয়া র্ায় দস্খাছে হকন্তু মুদ্রার অের্া অ িংকাছরর প্রছয়াজে দেই র্ছ  দহ ায় 
পছড় োছক। ক্ষীণেৃহি, দরৌদ্রেগ্ধ, শীণবকায় রু্র্কহ  স্াগ্রছহ পুরুত্ছের কাছে আছর্েে 
জাহেছয়হে , দের্ত্ার অহধষ্ঠাে দর্ে ঘছ  অহিশি উপত্যকায়। েইছ  দর্ অন্ধ হছয় র্াছর্ 
স্কছ ই। 
  
হকিংর্েহন্তর শুরু দস্ই দেছকই। র্হু েূছর… সু্েূর উপত্যকায় র্স্র্াস্ কছর অন্ধ মােুছর্র 
এক া প্রজাহত্। 
  
আজও দশাো র্ায় দস্ই হকিংর্েহন্ত। 
  
পর্বত্ছর্হিত্ র্হহজবিৎ দেছক হর্হিন্ন, মুহিছময় মােুর্গুহ র মছধয হকন্তু দ্রুত্ েহড়ছয় 
পছড়হে  হর্হচত্র র্যাহধ। প্রায় অন্ধ হছয় হিছয়হে  প্রর্ীণরা, ক্ষীণেৃহি হছয় এছস্হে  
ের্ীেরা, েৃহিহীে হছয় িূহমষ্ঠ হছয়হে  হশশুরা। 
  
জীর্ছের ধারা হকন্তু র্ছয় হিছয়হে  হেরর্হিন্ন িহত্ছত্। দর্খাছে কাাঁ াছোপ দেই, 
কী পত্ছঙ্গর উপদ্রর্ দেই, হহিংস্র শ্বাপছের হাম া দেই–দর্খাছে শান্ত-প্রকৃহত্  ামযা হর্চরণ 
কছর েছ  েছ , স্মীরণ র্য় মৃেুমি দর্ছি, েরো েছর পছড় অহর্রাম, অন্ধ হছয়ও 
দস্খাছে কারও জীর্ছে র্হত্ পছড়হে। েৃহিশহি ক্ষীণ হছত্ হছত্ দ াপ দপছয়হে  এত্ 
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ধীছর দর্, ক্ষহত্ াছক ক্ষহত্ র্ছ  দকউ মছেও কছরহে। অল্প েৃহি হেছয়ও স্র্বত্র হর্চরণ 
কছর েখেপবছণ দরছখহে  পুছরা উপত্যকাছক। ত্ারপর র্খে এছকর্াছরই দ াপ দপ  
েৃহিশহি, র্হা  ত্হর্য়ছত্ হ ছক দি  পুছরা প্রজাহত্ া। পােছরর উেুছে আগুেও জ্বা াত্ 
দচাখ ো োকা স্ছেও। হশক্ষােীক্ষা হে  ো র্ ছ ই চছ । অক্ষরপহরচয় ঘছ হে 
দকােওহেেই। দেেীয় স্িযত্ার হেছ ছফাাঁ া, সু্প্রাচীে দপরু স্িংসৃ্কহত্ আর  ুি েশবে–এই 
হে  ত্াছের একমাত্র কৃহি। অহত্র্াহহত্ হছয়হে  প্রজছের পর প্রজে। হর্সৃ্মত্ হছয়হে  
অছেক হকেুই, উদ্ভার্েও কছরহে  অছেক হকেু অেি হছয় হিছয়হে  র্হহজবিছত্র 
র্ছণবাজ্জ্ব  স্িংসৃ্কহত্। হকন্তু হেছ া  হে  স্বাস্থ্য, অফুরন্ত হে  দেহহক শহি হাহরছয়হে  
দকর্  চকু্ষ প্রত্যঙ্গ। পুরাছো হেছের কাহহহে মুছে হিছয়হে  এক প্রজছে। এইিাছর্ই 
দকছ  হিছয়হে  পরপর পছেছরাহ  প্রজে–রজত্খণ্ড রু্ছক হেছয় ঈশ্বছরর আশীর্বাে 
অছের্ছণ উপত্যকার র্াইছর হিছয়হে  দর্ রু্র্কহ , দস্ হকন্তু আর হফছর আছস্হে। েীঘব 
পছেছরাহ  প্রজছের পর ত্ার কোও কারও সৃ্মহত্পছ  হর্রাজমাে োকার কো েয়। 
ত্ারপর আশ্চর্ব দস্ই উপত্যকায় র্াইছরর েুহেয়া দেছক অকস্মাৎ আহর্িূবত্ হ  দর্ 
মােুর্হ , োম ত্ার োছেজ। এ কাহহহে শুছেহে ত্ারই মুছখ। 
  
কুইছ ার কাছে এক া গ্রামহের্াস্ী পর্বত্াছরাহী দস্। র্ই-পড়া হর্ছেয োড়াও স্মুদ্রপছে 
দেছখছে এই পৃহের্ী াছক। ইিংছরজছের একহ  পর্বত্ অহির্াত্রীেছ  ত্ার ঠাই হছয়হে  
হত্েজে সু্ইস্ পেপ্রেশবক অসু্স্থ্ হছয় পড়ায়। ইকুছয়ডছর এছস্হে  ত্ারা পর্বত্াছরাহছণর 
অহিপ্রাছয়। হর্ছশর্ একহ  উচ্চহশখর জয় করছত্ হিছয় একহেে হেছখাাঁজ হয় োছেজ। 
তু্র্ার-োওয়া হশখছরর হকেু হেছচই ত্াাঁরু্ দপছত্ অছেক হাাঁকডাক এর্িং র্াাঁহশ র্াহজছয়ও 
আর ত্ার স্াড়া পাওয়া র্ায়হে। ঘ োর হর্র্রণ প্রায় র্াছরার্ার প্রকাহশত্ হছয়ছে। 
পছয়ন্টাছরর হর্র্রণ াই স্র্ছচছয় ো কীয় এর্িং হর্শে। 
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হর্হেদ্র রজহে র্াপছের পর স্কা ছর্ া ত্ারা দেছখহে  পাহাড় দেছক পছড় র্াওয়ার র্হু 
হচহ্ন। হেশ্চয় আত্ব-হচৎকার কছরহে  োছেজ িহড়ছয় পড়ার স্ময়। হকন্তু দকউ ত্া 
দশাছেহে –এ াও এক া আশ্চর্ব র্যাপার। অের্া হয়ছত্া ি া ফাহ ছয় দচাঁচার্ার সু্ছর্ািও 
পায়হে। পা হপেছ  পছড়ছে পাহাছড়র পূর্বহেছক–দর্হেক ার দকােও খর্রই রাছখ ো 
অহির্াত্রীরা। তু্র্াছরর রু্ক দকছ   াঙ  চর্ার মছত্া পত্েহচহ্ন অহত্শয় সু্েি, রু্ক-
কাাঁপাছো খাড়াই ঢা  দর্ছয় স্ াে িহড়ছয় দিছে র্ছ ই দচাঁচার্ার ফুরস্ত্ও পায়হে। 
ত্ারপর আর হকেুই দচাছখ পছড়হে। অছেক, অছেক হেছচ দেখা দিছে দকর্  স্াহর স্াহর 
মহীরুহ। অেি দধাাঁয়ার মছত্া, এক া র্দ্ধ উপত্যকা হঘছর মাো উাঁহচছয় রছয়ছে এক 
হেহর্ড় অরণয, অন্ধছের হাহরছয়-র্াওয়া দেশ। অহির্াত্রীরা হকন্তু জােত্ ো, এই দস্ই 
হকিংর্েহন্তর দেশ, অন্ধছের উপত্যকা। এরকম উপত্যকা আরও রছয়ছে েুিবম এই পাহাহড় 
অঞ্চছ । েুঘব ো া হকন্তু ত্াছের োিবাস্ কছর দেয়। হর্ছকছ র হেছক অহির্াে মু তু্হর্ 
দরছখ দেছম আছস্ পাহাড় দেছক। ত্ারপছরই রু্ছদ্ধ দর্ছত্ হয় পছয়ন্টারছক। আজও 
পাস্বছকাছ াছপ   হশখর দকউ জয় করছত্ পাছরেহে। আজও হশখছরর হঠক হেছচই 
পছয়ন্টাছরর ঘাাঁহ  তু্র্ারারৃ্ত্ হছয় পছড় আছে। 
  
পাহাড় দেছক পছড়-র্াওয়া মােুর্ া হকন্তু মছরহে-প্রাছণ দর্াঁছচ হিছয়হে  দস্রফ আযু় হে  
র্ছ । 
  
হাজার ফু  িহড়ছয় এছস্হে  চছক্ষর হেছমছর্। ত্ার পছরও হাজারখাছেক ফু  হপেছ  
হিছয়হে  পত্ছের দর্ছি আরও খাড়াই ঢা  দর্ছয়। তু্র্ার দস্খাছে আরও পুরু। পাকস্া  
দখছত্ দখছত্ আচমকা এইিাছর্ িহড়ছয় পড়ার ফছ  মাো ঘুছর হিছয়হে , দচত্েয দ াপ 
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দপছয়হে , হকন্তু এক া হাড়ও িাছঙহে েরম তু্র্ার িহের ওপর হপেছ  র্াওয়ার েরুে– 
খাড়াই ঢা  আর ত্ত্ া খাড়াই োছকহে–আছি আছি মিীিূত্ হছয়ছে পত্ছের দর্ি, 
েরম তু্র্ারসূ্থ্ছপ আ ছত্ািাছর্ আেছড় পড়ায় দর্াঁছচ র্ায় প্রাণ া। জ্ঞাে হফছর আস্ার পর 
মছে হছয়হে , রু্হে র্া অসু্স্থ্ অর্স্থ্ায় শুছয় আছে দকাম  শর্যায়। হকন্তু অহচছরই 
পর্বত্াছরাহীর উপহস্থ্ত্রু্হদ্ধ হেছয় উপ হি কছরহে  পহরহস্থ্হত্র গুরুত্ব। তু্র্ার-িহের 
দিত্র দেছক দর্হরছয় এছস্ হকেুক্ষণ হর্শ্রাম হেছয়হে  আকাছশর অগুেহত্ ত্ারার পাছে 
দচছয়। হাড়ছিাড় এক াও িাছঙহে। শুধু র্া দকাছ র স্র্ ক া দর্াত্াম হোঁছড় দিছে। 
পছক  দেছক েুহর াও পছড় দিছে। েুত্হের স্ছঙ্গ র্াাঁধা  ুহপ াও হেপািা। এক ু এক ু 
কছর মছে পছড়হে , পাের খুাঁজহে  আিাো র্াোছর্ র্ছ । পা হপেছ ছে ত্খেই। র্রফ-
কুঠারও হে ছক দিছে হাত্ দেছক। 
  
ত্খে চাাঁে উছঠছে। আকাশছোাঁয়া পাহাছড়র ঢা  দেছখ রু্ছেহে , আচমকা পা হপেছ  
হিছয় স্ াে দেছম আস্ার ফছ ই মাো ঘুছর হিছয়হে , দচাঁচাছত্ও পাছরহে। 
  
পাছয়র ত্ ায় হকেু েূছর দেখা র্াছি দো  দো  দোপ। তু্র্ারপ দেছক পা হ ছপ হ ছপ 
দেছম হিছয়হে  দস্খাছে। ফ্লাছস্কর জ  দখছয় ঘুহমছয় পছড়হে  এক া দিা াকার স্থ্হ ত্ 
হশ ার পাছশ। 
  
ঘুম দিছঙহে  পাহখর িাছে। ঐকত্াে দশাো র্াছি মাোর ওপর। 
  
খাড়াই পাহাছড়র পর পাহাড় উছঠ দিছে দর্ে আকাশ পর্বন্ত। পূর্ব আর পহশ্চছম প্রাচীছরর 
মছত্া পাহাড়। দরৌদ্রাছ াছক প্রেীি। 
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পাছয়র ত্ ায় ঢা  দর্ছয় হকন্তু োমা র্ায়। হচমহের মছত্া এক া ফাাঁক র্রার্র েরোর 
জ  িহড়ছয় র্াছি। স্ন্তপবছণ দস্ইখাে হেছয় হকেু া দেছম আস্ার পর র্হু েূছর 
উপত্যকার মছধয দেছখহে  কছয়ক া প্রির-কুহ র। 
  
জঙ্গ  পছড়হে  োমর্ার পছে। দপহরছয় এছস্হে  হুহশয়ার চরছণ। 
  
 েুপুর োিাে দপৌঁছেহে  হিহরর্ছিবর ত্ ছেছশ। পাহাহড় েরোর জ  পাে কছর, এক ু 
হজহরছয় হেছয় রওো হছয়হে  প্রির-কুহ রগুছ ার হেছক। 
  
পুছরা উপত্যকা াই মছে হছয়হে  দকমে দর্ে অদু্ভত্। র্াহড়গুছ ার দচহারাও সৃ্হিোড়া। 
হর্হিন্ন রছঙর পাের হেছয় দত্হর। কখেও ধূস্র পাের, কখেও উজ্জ্ব । অত্যন্ত 
দর্মাোেিাছর্ অজস্র রছঙর পাের হেছয় প্রির-কুহ র হেমবাণ কছরছে র্ারা, ত্ারা দর্ে 
দচাছখর র্যর্হার করছত্ও জাছে ো। অন্ধ োহক? অন্ধ শব্দ া দস্ই প্রেম ত্ার মাোয় 
এছস্হে  শুধু এই র্ণববর্র্ময দেছখ। 
  
অেচ দর্র্ময দেই আর দকাোও। হেখুাঁত্ পাহরপা য হর্রাজমাে স্র্বত্র। র্হু উাঁচুছত্ ঘুছর 
দর্ড়াছি  ামযার ে । পাহাহড় েরোর জ  স্হঞ্চত্ হছি এক া হর্শা  উাঁচু প্রাচীছরর 
মছত্া পহরখায়। জযাহমহত্ক েছক স্াজাছো হর্ির কৃহর্ছক্ষছত্র জ হস্ঞ্চছের র্যর্স্থ্া রছয়ছে। 
এই পহরখা দেছক। হেয়হমত্ র্যর্ধাছে র্হু পাের র্াাঁধাই পে দর্হরছয়ছে মূ  পহরখা 
দেছক। এক া চওড়া ো া দেছম এছস্ছে, ো ার েুপাছশ রু্কস্মাে উাঁচু পাাঁহচ । 
কুহ রগুছ াও হেয়হমত্ র্যর্ধাছে হেহমবত্ পছের েুপাছশ, পেহ ও আশ্চর্বিাছর্ পহরষ্কার। 
পাহাহড় গ্রাছমর কুহ র েহড়ছয় হেহ ছয় োছক, এখাছে ত্া েয়। 
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আরও এক ু দেছম এছস্হে  োছেজ। উপত্যকা হঘছর-োকা পাাঁহচ  আর পহরখার পাছশ 
োাঁহড়ছয় দেখহে , ো ার র্াড়হত্ জ  জ প্রপাছত্র আকাছর েছর পড়ছে উপত্যকার এক 
প্রাছন্ত এক া িিীর খাছের মছধয। পুছরা উপত্যকার মছধয হেছয় হিছয়ছে ো া া, প্রহত্হ  
জহমছত্ জ হস্ঞ্চছের অপূর্ব র্যর্স্থ্া দেছখ অর্াক ো হছয় পাছরহে। েূছর িূপীকৃত্ ঘাছস্র 
ওপর দর্ে হের্াহেদ্রা হেছি কছয়কজে োরী এর্িং পুরুর্। প্রান্তছরর অপরহেছক 
কুহ রগুছ ার স্ামছে দখ া করছে কছয়কহ  হশশু। কাছেই, উাঁচু পাাঁহচ  র্রার্র পে দর্ছয় 
কুহ র স্াহরর হেছক অগ্রস্র হছি হত্েজে পুরুর্। জ পাত্র র্ছয় হেছয় চছ ছে দজায়াছ র 
ওপর। খুর্ কাছে রছয়ছে র্ছ  েি দেখা র্াছি ত্াছের দপাশাক-পহরিে। পাছয়র রু্ ও 
 ামযার চামড়ায় দত্হর। কাে আর কাাঁধ-ঢাকা  ুহপ রছয়ছে মাোয়। চছ ছে একজছের 
দপেছে আর-একজে। র্াছি আর হাই তু্ ছে, দর্ে স্ারারাত্ দকউ ঘুমায়হে। হার্িার্ 
দেছখ স্ম্ভ্রমছর্াধ জাছি, স্মৃহদ্ধর োপ দর্ে পা দেছক মাো পর্বন্ত। মছে স্াহস্ পায় 
োছেজ। আরও এক ু এহিছয় পােছরর ওপর োাঁহড়ছয় উছঠ দচাঁহচছয়হে  ত্ারস্বছর। 
প্রহত্ধ্বহের পর প্রহত্ধ্বহেছত্ মুখর হছয় উছঠহে  হেহর্ড় প্রশাহন্তর হেছকত্ে দস্ই 
উপত্যকা। 
  
েমছক োাঁহড়ছয় হিছয়হে  দ াক হত্েছ । পােছরর ওপর োাঁহড়ছয় অঙ্গিহঙ্গ কছর েৃহি 
আকর্বণ করার অছেক দচিা কছরহে  োছেজ। হকন্তু হত্েজছের দকউই দর্ে ত্াছক 
দেখছত্ পায়হে। এহেক-ওহেক মাো ঘুহরছয়ছে অছন্ধর মছত্া। ত্ারপর ডােহেছক মুখ 
ঘুহরছয় স্াড়া হেছয়হে  দজার ি ায়। 
  
অন্ধ োহক? দফর মছে মছে র্ছ হে  োছেজ। 
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দর্শ হকেুক্ষণ দচাঁচা- দমহচ করার পর দরছি দমছি পাের দেছক দেছম এছস্হে  োছেজ। 
দোট্ট দস্রাত্হস্বেী া দপহরছয় এছস্হে  স্াাঁছকার ওপর হেছয়। পাাঁহচছ র দো  েরজা হেছয় 
ঢুছকহে  দিত্ছর। ি ি  কছর এহিছয় হিছয়হে  দত্াক হত্েছ র হেছক। হত্েজছেই দর্ 
অন্ধ, দস্ হর্র্ছয় আর দকােও স্ছিহই হে  ো মছে। অছেকহেে ধছরই শুছে আস্হে , 
অন্ধছের দেশ আছে েুিবম পাহাছড়র দকাছ । ত্খে মছে হছয়হে  অ ীক উপকো। 
হর্শ্বাস্ করছত্ মে চায়হে। এখে দত্া স্বচছক্ষ দেখছে দস্ই দেশ। অন্ধছের দেছশ মি 
অযাডছিঞ্চাছরর দেশায় দপছয় র্ছস্হে  োছেজছক। েৃঢ় পেছক্ষছপ এহিছয় হিছয়হে  েুই 
চকু্ষর অহধকারী মােুর্ া চকু্ষহীে হত্েজছের হেছক। 
  
হেশু্চপ দেছহ োাঁহড়ছয় হে  হত্েজে ত্ার হেছক কাে দপছত্, অেযহেছক মুখ হফহরছয়। 
কােই দর্ে ত্াছের দচাখ। কাে হেছয় শুছে রু্ছেহে  ওই পাছয়র আওয়াজ ত্াছের 
এছকর্াছরই অছচো। ত্াই িয় দপছয়হে । পরেছরর িা দঘাঁছর্ োাঁহড়ছয় হে  হত্েজছে। 
কাে দেছক োছেজ দেখহে । দচাছখর পাত্া ত্াছের র্ন্ধ, অহক্ষছকা ছর দর্ে দচাখ ঢুছক 
রছয়ছে, চকু্ষছিা ক দর্ে হাহরছয় দিছে দকা ছরর মছধয। আত্ঙ্ক পহরসু্ফ  হত্েজছেরই 
মুছখর পরছত্ পরছত্। 
  
হফস্হফস্ কছর েুছর্বাধয দেেীয় িার্ায় র্ছ হে  একজে, দপ্রত্ অের্া মােুর্ পাহাড় 
দেছক দেছম এছস্ছে— 
  
োছেছজর প্রহত্ পেছক্ষছপ হকন্তু ত্খে দর্ৌর্ছের সু্িিীর আত্মপ্রত্যয়। মাোর মছধয 
ধ্বহেত্ হছি চারণিীত্–একচকু্ষও দর্ে রাজা অন্ধছের দস্ই দেছশ। েৃহিহীেছের আশ্চর্ব 
দেছশর অত্যাশ্চর্ব স্মি িল্পই হুছ াপুহ  জুছড়ছে মাোর মছধয। 
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একচকু্ষও দর্ে রাজা অন্ধছের দস্ই দেছশ। 
  
 রাজার মছত্াই ত্াই র্ীছরাহচত্ পেছক্ষছপ, রু্ক উাঁহচছয় েৃি িহঙ্গমায় অগ্রস্র হছয়হে  
োছেজ। স্াের অিযেবো জাহেছয়হে  হত্ে চকু্ষহীেছক হেছজর চকু্ষরছত্নর পূণব র্যর্হার 
কছর। 
  
হফস্হফস্ কছর হত্েজছের একজে র্ছ  উছঠহে , দপছরা, দকাছেছক এ  র্  দত্া? 
  
পাহাছড়র ওপার দেছক। 
  
পাহাছড়র ওপার দেছক র্ছ হে  োছেজ। এমে এক া দেশ দেছক, দর্ দেছশর স্র্াই 
দেখছত্ পায়। র্াছিা ার কাছে আছে দস্ই দেশ, আছে হাজার হাজার মােুর্, হর্রা  শহর, 
েৃহি হেছয়ও ত্ার দশর্ দেখা র্ায় ো। 
  
েৃহি? হর্ড়হর্ড় কছর উছঠহে  দপছরা, দেখা? 
  
হেম্নস্বছর র্ছ হে  হিত্ীয় অন্ধ, পাহাছড়র র্াইছর দেছক এছস্ছে। 
  
োছেজ ত্খে খুাঁহ ছয় দেখহে  হত্েজছের দপাশাক। অদু্ভত্ ফযাশছের দপাশাক। 
হত্েজছের হত্েরকম। দস্ াই আর কা োাঁ ও হত্েরকম। 
  
চমছক উছঠহে  পরক্ষছণই। স্ামছে হর্িৃত্ েুহাছত্র েশ আঙু  র্াহড়ছয় একছর্াছি হত্ে 
অন্ধ এহিছয় আস্ছে ত্াছক ধরছত্। েহ হত্ োিাছ র র্াইছর স্ছর এছস্হে  োছেজ, হকন্তু 
পা াছত্ পাছরহে। পাছয়র শব্দ শুছে হঠক দস্ইহেছকই েুছ  হিছয় োছেজছক কছর্ দচছপ 
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ধছরহে  হত্েজছে। পা দেছক মাো পর্বন্ত হাত্ রু্হ ছয় দেছখ হেছয় স্হর্স্মছয় হচৎকার 
কছর উছঠহে  একজে, হুহশয়ার! 
  
োছেছজর দচাছখ আঙু  পড়ছত্ই আাঁত্ছক উছঠহে  অন্ধ মােুর্ া। দচাছখর পাত্া পড়ছে, 
দচাখ েড়ছে! অদু্ভত্ র্যাপার দত্া! আর্ার হাত্ রু্হ ছয় দেছখহে  পা দেছক মাো পর্বন্ত। 
দপছরা োমধারী অন্ধ র্ছ হে , দকাহরয়া, এ দত্া আিা সৃ্হিোড়া জীর্! মাোর চু   ামযার 
মছত্া কড়া! 
  
শুধু চু  েয়, িা ও পােছরর মছত্া ককবশ, োছেছজর দখাাঁচা দখাাঁচা োহড়ছত্ হাত্ রু্হ ছয় 
র্ছ হে  দকাহরয়া, হাত্ও হিছজ হিছজ। পাহাড় দেছক এছস্ছে দত্া, পাহাছড়র মছত্াই 
দোিংরা। পছর পহরষ্কার কছর দেওয়া র্াছর্খে। 
  
কো চ ছে, হকন্তু োছেজছক দকউ োড়ছে ো, শি মুহঠছত্ এমেিাছর্ ধছর দরছখছে দর্ 
পা াছোর ক্ষমত্াও দেই। ধিাধহি করছত্ হিছয় রু্ছেহে , দচাখ ো োকছত্ পাছর, এছের 
িাছয় দজার আছে হর্ ক্ষণ। 
  
দপছরা র্ছ হে , ওছহ, তু্হম দত্া কোও র্ , মােুর্ হেশ্চয়? 
  
মােুর্ দত্া র্ছ ই, দত্ামাছেরই মছত্া মােুর্। ত্ফাত্ শুধু এক জায়িায়–দত্ামাছের দচাখ। 
দেই–আমার দচাখ আছে–দেখর্ার ক্ষমত্া আছে। 
  
দেখর্ার ক্ষমত্া! দপছরা হর্মূঢ়। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 অন্ধ যে যেশে সকশেই । এইচ জি ওশেেস । সাশেন্স জিকেন 

12 

www.bengaliebook.com 
 

 

হযাাঁ, দত্ামরা দর্ দেছশর মােুর্, আহম এছস্হে দস্ দেছশর র্াইছর দেছক। দস্ দেশ হহমর্াহ 
দপহরছয়, পাহাড় দপহরছয়, অছেক েূছর, সূ্ছর্বর কাোকাহে। দস্খাে দেছক স্মুদ্র দমাছ  
র্াছরা হেছের পে। 
  
রৃ্োই র্ছক হিছয়হে  োছেজ। েৃহিশহির ক্ষমত্া স্ম্বছন্ধ হকস্সু্ দর্াোছত্ পাছরহে 
অন্ধছের। উ ছ  োছেজছক র্খে দ ছে হেছয় র্াছি প্রর্ীণছের কাছে, ত্খে কর্ মুি 
হছত্ হিছয়হে  িাছয়র দজাছর দ ছে হেছয় র্াওয়ার দকােও মছে হয়? দস্ হক অন্ধ? 
রীহত্মছত্া চকু্ষষ্মে। হেছজই পে দেছখ দর্ছত্ পারছর্। 
  
হকন্তু দচাখ োকা স্ছেও হুমহড় দখছয় পড়ায় স্হােুিূহত্স্চক মন্তর্য কছরহে  একজে, 
দর্চারা! হর্হচত্র প্রাণী ার অেুিূহত্গুছ াও দিাাঁত্া, ত্রুহ পূণব। েইছ  এইিাছর্ দহাাঁচ  খায়? 
কোর্াত্বাও অস্িং গ্ন, অেবহীে প্র াপ। হাত্ ধছর হেছয় চ  দহ, েইছ  মুখ েুর্ছড় পড়ছর্। 
  
দর্েম হাহস্ দপছয়হে  োছেছজর। আর র্াধা দেয়হে৷  াি কী? েৃহিশহি স্ম্বছন্ধ জ্ঞাে 
র্াছের হেত্ান্তই অপ্রতু্ , ত্াছের স্ছঙ্গ দচাখ হেছয় কো র্ া াও আহামু্মহক। পছর 
হশহখছয় পহড়ছয় দেওয়া র্াছর্খে। 
  
অন্ধ হত্েজছে হাাঁকার হেছয় স্জাি কছর হেছয়হে  স্র্াইছক। আজর্ হচহড়য়া এছস্ছে 
ত্াছের দেছশ, র্াচ্চাকাচ্চারা দর্ে ত্ার স্াহন্নছধয আাঁত্ছক ো ওছঠ। োছেছজর কাছে দিছস্ 
এছস্হে  র্হু র্যহির দচাঁচাছমহচ, দেছখহে , গ্রাছমর মহধযখাছের পছে জছড়া হছি কাত্াছর 
কাত্াছর মােুর্। কাোকাহে হছত্ই দহাঁছক ধছরহে  োছেজছক। িাছয়-মাোয় হাত্ রু্হ ছয় 
রু্েছত্ দচছয়হে  আজর্ হচহড়য়া া কী ধরছের। দকউ দকউ িছয় কাছে আছস্হে। হকন্তু 
কাে খাড়া কছর শুছেছে োছেছজর প্রহত্হ  কো। ওর চড়া, ককবশ কণ্ঠস্বর দর্ দমাছ ই 
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শ্রুহত্মধুর েয়, অন্ধছের স্িংছর্েেশী  কণবকুহছর অত্যাচার সৃ্হি কছর চছ ছে–মুছখর িার্ 
দেছখ ত্া অেুমাে কছরছে োছেজ। শুধু কাছের পরো েয়, অন্ধ মােুর্ছের স্র্হকেুই 
দকাম  এর্িং ত্ীব্র মাত্রায় অেুিূহত্স্ছচত্ে। হাত্ েরম, মুছখর িার্ও হিগ্ধ সু্ির। 
কছয়কজেছক দেখছত্ হমহি ফুছ র মছত্াই। শুধু র্া দচাখ দেই কারওই, দচাছখর িছত্ব 
অহক্ষছিা ক হাহরছয় দিছে হচরত্ছর। পেপ্রেশবক অন্ধ হত্েজে আিাছিাড়া আিছ  
দরছখহে  ত্াছক, োছেজ দর্ে ত্াছেরই একার স্িহি, পাহাড় দেছক খছস্-পড়া হর্হচত্র 
জীর্ ার একমাত্র স্বত্বাহধকারী। 
  
োছেজ দর্াোছত্ দচছয়ছে, ত্ার দেশ র্াছিা া োমক জায়িায়, অছেক েূছর, পাহাছড়র 
ওপাছর। 
  
হকন্তু র্াছিা া োম াই দর্ ত্াছের কাছে েতু্ে। রঙ্গহপ্রয় এক া র্াচ্চা র্ছ  উছঠছে, অদু্ভত্ 
মােুর্ ার োম োহক র্াছিা া, আছধা আছধা রু্হ  ফুছ ছে মুছখ, ত্াই িাছ া কছর কোও 
র্ ছত্ পারছে ো। দফাড়ে হেছয়ছে দপছরা। োছেছজর স্র্হকেুই োহক কহচ দখাকার 
মছত্া। হেিুব  পেছক্ষছপ হাাঁ ছত্ও দশছখহে। েইছ  আস্র্ার স্মছয় েু-েুর্ার দহাাঁচ  খায়? 
  
দধর্ব ফুহরছয় আস্হে  োছেছজর। িাযু়র ওপর এই ধরছের ধক  র্াছর্, আছি িাছর্হে। 
োরী-পুরুর্, র্াচ্চাকাচ্চা প্রছত্যছকই ত্াছক অদু্ভত্ জীর্ মছে করছে, হাস্ছে, হ  হকহর 
হেছি। 
  
ত্ারপর ত্াছক দঠছ ঠুছ  ঢুহকছয় হেছয়হে  প্রর্ীণছের আিাোয়। িাঢ় আাঁধাছর িরা এক া 
ঘছর, এক হাত্ েূছরও দচাখ চছ  ো। এক দকাছণ মযাড়মযাড় কছর জ্ব ছে এক া আগুে। 
দহাাঁচ  দখছয় মুখ েুর্ছড় পছড়হে  োছেজ। পড়র্ার স্মছয় র্াত্াস্ আাঁকছড় ধরছত্ হিছয় 
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হাত্ দ ছিহে  একজছের মুছখ, অন্ধকাছর ত্াছক দেখা র্ায়হে, হকন্তু রাছি দচাঁহচছয় 
উছঠহে  দস্। দপেে দেছক িয় িাহঙছয় দেওয়ার জছেয দপছরা র্ছ হে , েতু্ে জীর্ ার 
স্র্হকেুই এখেও অপহরণত্। হাাঁছ   ছ   ছ , কো র্ছ  আছধা আছধা। 
  
দরছিছমছি প্রহত্র্াে কছরহে  োছেজ। অন্ধকাছর দেখা র্ায় ো র্ছ ই দস্ দহাাঁচ  
দখছয়ছে, অত্ দচছপ ধছর রাখার প্রছয়াজে দেই। দেছড় হেছ ই দত্া হয়। ঘর িরহত্ 
অন্ধরা শ াপরামশব কছর হেছয় হাত্ স্হরছয় হেছয়হে  োছেছজর িা দেছক। 
  
র্ার স্ামছে মুখ েুর্ছড় পছড়হে  োছেজ, র্য়ছস্ দস্ রৃ্দ্ধ। অহচছরই দশাো হিছয়হে  ত্ার 
কণ্ঠস্বর। প্রছের পর প্রে কছর হিছয়হে  োছেজছক। োছেজ ধীরহস্থ্রিাছর্ র্ছ হে  ত্ার 
কাহহহে। র্হহজবিছত্র হর্স্ময়, হর্শা  েুহেয়া, অেন্ত আকাশ, সু্উচ্চ পর্বত্, হেিন্তর্যাপী 
স্মুদ্র, দস্ র্া দেছখছে েুছচাখ িছর, স্র্ জ্ঞােই উজাড় কছর হেছয়হে  রৃ্ছদ্ধর স্ামছে। 
আরও অছেক র্ছয়ারৃ্দ্ধ র্ছস্ হে  অন্ধকারময় দস্ই প্রছকাছষ্ঠ। হেছের আছ া ক্ষীণিাছর্ 
দেখা র্াহি  প্রছর্শপছে। জাে া দেই দেওয়াছ । আস্র্ার স্মছয় অদু্ভত্ এই 
র্যাপার াও  ক্ষ কছরহে  োছেজ। স্াহর স্াহর হেহমবত্ কুহ ছরর দকােও াছত্ই র্াত্ায়ছের 
র্া াই দেই। 
  
হর্স্ময়িরা এই হর্রা  পৃহের্ীর দকােও হর্স্ময়ই হকন্তু অন্তর েশব কছরহে রৃ্দ্ধ অন্ধছের। 
দচাছদা প্রজে ধছর ত্ারা র্া দজছেছে, হশছখছে, রু্ছেছে, োছেছজর কোমা ার স্ছঙ্গ ত্ার 
হকেুই দমছ  ো। ত্াই হর্শ্বাস্ কছরহে একর্ণবও। দচাখ আর েৃহি ত্াছের কাছে 
এছকর্াছরই অজ্ঞাত্। কাে আর আঙুছ র ডিা অহত্শয় অেুিূহত্স্ছচত্ে। োছেছজর 
দক্ষছত্র ত্া অেুপহস্থ্ত্। ত্াই হশশু ঠাউছরহে  োছেজছক। অপহরণত্ মহিষ্ক আর অপ্রতু্  
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জ্ঞাে হেছয় র্খে এছস্ই পছড়ছে জ্ঞােরৃ্দ্ধ অন্ধছের স্ামছে, ত্খে জ্ঞােোে কছর ত্ার 
জ্ঞাছের িাণ্ডার িহরছয় তু্ ছত্ প্রয়াস্ী হছয়হে । এই দেশ আছি হে  এক া পার্বত্য 
দখাাঁেছ র মছধয। এই ত্াছের পৃহের্ী। এর র্াইছর আর হকেু দেই। প্রেম র্ারা এছস্হে  
এই হেরা া অঞ্চছ , েশব অেুিূহত্ হে  ো ত্াছের। ত্ারপর জাগ্রত্ হ  আশ্চর্ব দস্ই 
অেুিূহত্। জীর্ে আর ধমব স্ম্বছন্ধ হশখ  অছেক হকেুই। এখে এখােকার আকাছশ িাে 
দিছয় দর্ড়ায় পহররা, মাছঠ চছর দর্ড়ায়  ামযারা।  ামযারা ত্াছের র্শ দমছেছে, পহরছের 
হকন্তু েশবও করা র্ায় ো, শুধু কাে দপছত্ দশাো র্ায়, ত্ারা আছে, ত্ারা আছে। শুছে 
হত্িম্ব হছয় হিছয়হে  োছেজ। পহর? পরক্ষছণই রু্ছেহে , পাহখছের কো র্ া হছি। 
পাহখরাই এছের কাছে পহর! 
  
প্রর্ীণত্ম অন্ধ হেেরাছত্র অদু্ভত্ র্যাখযা শুহেছয়হে  োছেজছক। অন্ধছের কাছে হেে মাছে 
উষ্ণ স্ময়, রাহত্র মাছে শীত্  স্ময়। েুিাছি িাি করা েুহ মাত্র স্ময় োড়া হেেরাছত্র 
মাধুর্ব ত্াছের অজাো। উষ্ণ স্মছয় ত্ারা ঘুমায়। শীত্  স্মছয় কাজ কছর। এখে 
ঘুমাছোর স্ময়, োছেজ হক ঘুমাছর্? ঘুমাছত্ হয় কী কছর, জাছে দত্া? কোর্াত্বা র্ার 
অস্িং গ্ন, চ ছত্ দিছ  দহাাঁচ  খায়, ঘুমাছত্ হয় কী কছর, ত্া হক হশহখছয় হেছত্ হছর্? 
  
োছেজ দর্ে কহচ দখাকা, দো োর হশশু। অস্ীম স্হােুিূহত্ েছর পছড়হে  রৃ্দ্ধছের 
কছণ্ঠ। 
  
োছেজ র্ছ হে , ঘুমাছত্ দস্ জাছে। ঘুমাছর্ও। ত্ার আছি চাই খার্ার। হখছেয় দপ  
জ্বছ  র্াছি। 
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খার্ার এছে হেছয়হে  অন্ধরা। হেরা ায় র্ছস্ দপ  িছর দখছয়হে  োছেজ। কখেও 
দহছস্ছে, মজা দপছয়ছে, আর্ার রািও হছয়ছে। েুগ্ধছপার্য হশশু দিছর্ছে ত্াছক। হশশুর 
মছত্াই োহক মেরু্হদ্ধ, কোর্াত্বা, চ াছফরা দপছক ওছঠহে। হেছর্বাধ দকাোকার! রাজা হছত্ 
দর্ এছস্ছে অন্ধছের দেছশ, ত্ার স্ম্বছন্ধ কী চমৎকার ধারণা! স্ময় আসু্ক, রু্হদ্ধ আর 
জ্ঞাে কাছক র্ছ , হাছত্োছত্ দেহখছয় দেছর্। হাছড় হাছড় রু্হেছয় োড়ছর্। 
  
অন্ধছের দেছশ স্র্াই র্খে ঘুমাছি, োছেজ ত্খে দজছি র্ছস্। স্াত্-পাাঁচ িার্ছে আর 
োোে ফহি আাঁ ছে। িার্ছত্ িার্ছত্ই হর্ছক  িহড়ছয় সূ্র্ব অি দি । 
  
সূ্র্বাছির অপরূপ েৃশয দেছখ মে া কাোয় কাোয় িছর উছঠহে  োছেছজর, তু্র্ার প্রান্তর 
আর হহমর্াছহর ওপর দিাধূহ র র্ণবসু্র্মা দেছখ মুগ্ধ হছয়হে । হর্পু  আছর্ছি প্রণত্ 
হছয়হে  ঈশ্বছরর উছদছশ, র্ার আশীর্বাছে এই চকু্ষরত্ন র্যর্হার কছর মহাে দস্ৌির্ব 
উপছিাি করছত্ পারছে স্মি হৃেয় হেছয়। 
  
গ্রাম দেছক একজে অন্ধ হাাঁক হেছয় দডছকহে  ত্াছক। 
  
এক ু মজা করার দ াি স্াম াছত্ পাছরহে োছেজ। ত্ার দর্ দচাখ আছে এর্িং আশ্চর্ব 
এই প্রত্যঙ্গ ার ক্ষমত্া কত্খাহে, ত্া স্মছে দেওয়ার এই দত্া সু্ছর্াি। দহছস্ উছঠ 
র্ছ হে , এই দত্া আহম। 
  
কাছে এছস্া। 
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ইছি কছরই রািা দেছড় ঘাছস্র ওপর পা হেছয়হে  োছেজ–র্াছত্ শব্দ ো কছর এহিছয় 
হিছয় চমছক দেওয়া র্ায় মূঢ় অন্ধ াছক। 
  
ধমক দখছয়হে  স্ছঙ্গ স্ছঙ্গ। ঘাছস্ পা দেওয়া হছি দকে? রািা োকছত্ ঘাছস্র ওপর 
র্ায় দত্া দখাকাখুকুরা? রু্হদ্ধশুহদ্ধ, জ্ঞােিহময হক এছকর্াছরই দেই? 
  
অট্টছহছস্ জর্ার্ হেছয়হে  োছেজ, দচাখ দত্া আছে, দত্ামাছের মছত্া অন্ধ েই। 
  
অর্াক হছয় হিছয়হে  েৃহিহীে গ্রামর্াস্ী। দচাখ আর অন্ধ, এ েুছ া শব্দ ত্ার জাো দেই। 
র্াাঁচা ত্া আর প্র াপ র্কা দর্ে র্ন্ধ কছর আিন্তুক। এখেও অছেক জাের্ার আছে এই 
েুহেয়ায়। আছি আছি স্র্ হশহখছয় দেওয়া র্াছর্। 
  
দস্ কী হাহস্ োছেছজর, ত্াহছ  এক া িাে দশাোই দশাে… একচকু্ষও দজছো রাজা 
অন্ধছের দস্ই দেছশ। 
  
আর্ার ধমক দখছত্ হছয়হে  িাে দশাোছত্ হিছয়। অন্ধ আর্ার কী? অন্ধ র্ছ  দকােও 
শব্দ আছে োহক? 
  
এইিাছর্ই দি  চারছ  হেে, চারছ  রাত্। অন্ধছের দেছশ রাজা হওয়ার র্াস্ো হত্ছরাহহত্ 
হ  এক ু এক ু কছর। পয় া েম্বছরর অপোেব এই হর্হচত্র জীর্ াছক হেছয় োছজহা  
হছয় দি  অন্ধরা। েৃহিশহি ত্াছের দেই হঠকই, হকন্তু আছে আশ্চর্ব প্রখর শ্রর্ণশহি আর 
ঘ্রাণশহি। েূর দেছকই হৃৎেিে শুছে আর িাছয়র িন্ধ শুাঁছক রু্েছত্ পাছর, দক আস্ছে 
এহিছয়, আর দক র্াছি েূছর।  ামযারা হেিবছয় দেছম আছস্ পর্বত্ দেছক জুহিছয় র্ায় 
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খােয, পহরছধয় এর্িং েুগ্ধ। চার্র্াস্ কছর হেখুাঁত্িাছর্। জহম কর্বণ কছর সু্চারুিাছর্। 
পেঘা  মসৃ্ণ–উাঁচুহেচু দেই দকাোও। দমহেত্ কছর রাছত্ ঘুমায় হেছে। প্রছয়াজছের 
অহত্হরি দত্া দপছয় র্াছি অল্পায়াছস্ই। র্াড়হত্ স্ময় ুকু কা ায় িাের্াজো হেছয়। 
অর্স্র হর্ছোেছের আছয়াজছে ত্রুহ  দেই দকাোও। স্র  গ্রাময জীর্ে। জহ  ত্াহর্হীে 
ধমবিীরু মােুর্। হেছ া  স্বাছস্থ্যর অহধকারী। দেছ পুছ -র্উ হেছয় সু্ছখর স্িংস্ার। 
  
চকু্ষরছত্নর র্যর্হার ত্াই ত্াছের দর্াোছত্ পাছরহে োছেজ। হত্হত্হর্রি হছয় হর্ছদ্রাহী হ  
একহেে। 
  
দজার কছর জ্ঞাে হেছত্ হিছয় ঘ   হর্পহি। অন্ধছের ধারণা হে ,  ামযারা দর্খাছে হর্চরণ 
কছর–পৃহের্ীর দশর্ দস্ইখাছেই। মাোর ওপর আছে পােুছর োে। সূ্র্ব, চন্দ্র, ত্ারা, 
মহাকাশ, দমঘ–হকস্সু্ দেই। 
  
োছেছজর মুছখ উ ছ া কো শুছে ত্ারা িার্ছ , োছেজ ত্াছের মি দশখাছি। 
অধাহমবছকর মছত্া এ জাত্ীয় কোর্াত্বা ত্ারা শুেছত্ চায় ো। প্রেম প্রেম কাে দপছত্ 
শুেত্ োছেছজর কো। শুেত্ এই পৃহের্ীর স্ীমাহীে হর্শা ত্া আর অপরূপ দস্ৌির্ব 
র্ণবো। হকন্তু দচাখ র্াছের দেই, ত্াছের কাছে এস্র্ কো েুি কো োড়া হকেুই েয়। 
ত্াই আরম্ভ হ  র্কােকা। ত্া স্ছেও েছমহে োছেজ। দচাখ ো-োকার কত্ অসু্হর্ছধ, 
রু্হেছয় দের্ার জছেয একহেে র্ছ হে , দপছরা আস্ছে স্ছত্ছরা েম্বর রািা হেছয়। 
দত্ামরা দেখছত্ পাি ো, আহম পাহি। দপছরা হকন্তু স্ছত্ছরা েম্বর রািা দেছড় 
আড়াআহড়িাছর্ চছ  দি  অেয রািায়, কাছে এ  ো। শুরু হ  হ  হকহর। পছর র্খে 
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শুে  দপছরা, দরছি আগুে হ  োছেছজর ওপর। কুহশক্ষা দেওয়া হছি িাাঁছয়র মােুর্ছের, 
োছেজ ত্াই শত্রু হছয় উঠ  ত্াছের কাছে। 
  
ত্রু্ও হা  োছড়হে োছেজ। রাজা হওয়ার র্াস্ো উগ্রত্র হছয় উছঠহে  রছির মছধয। 
মাছঠর মছধয হিছয় অন্ধছের চকু্ষরছত্নর ক্ষমত্া দর্াোছত্ দচছয়হে । হাহস্-মশকরা শুছে 
মাোর হঠক রাখছত্ পাছরহে। রু্হেছয় র্খে হকেু হ  ো, র্ প্রছয়াছি রাজা হছর্ হঠক 
কছরহে । এক া দকাো  কুহড়ছয় দত্ছড় মারছত্ হিছয়ও েমছক হিছয়হে । 
  
অন্ধছক দত্া এিাছর্ মারা র্ায় ো! 
  
হেশু্চপ দেছহ োাঁহড়ছয় হিছয়হে  অন্ধরা। দ র দপছয়হে , দকাো  কুহড়ছয় হেছয়ছে োছেজ! 
হুকুছমর স্বছর র্ছ হে  দকাো  দফছ  হেছত্। দশাছেহে োছেজ। িাাঁ দেছক ে  দর্াঁছধ 
দর্হরছয় এছস্হে  অন্ধরা দকাো  আর শার্  হেছয়। অধবচন্দ্রাকাছর হঘছর দফছ হে  ত্াছক 
র্াত্াছস্র িন্ধ শুাঁছক। মাহড়ছয়-চ া ঘাছস্র ওপর পা দফছ  দফছ  হেিুব   ছক্ষয এহিছয় 
এছস্হে  ধীরিহত্ছত্। রািত্স্বছর দফর র্ছ হে  দকাো  দফছ  হেছত্। োছেজ দশাছেহে। 
িয় দপছয়হে  দস্ই প্রেম। দচাখ দেই, অেচ পাছয় ে া ঘাস্ আর র্াত্াছস্ িাছয়র িন্ধ 
শুাঁছক অন্ধরা ত্াছক হঘছর দফছ ছে দকাো -শার্  হাছত্। রাজা হওয়া দত্া েূছরর কো, 
এখে পা াছত্ পারছ  র্াাঁছচ। একজেছক মহরয়া হছয় শার্  হেছয় এক ঘা কহর্ছয় 
পািছ র মছত্া দেৌছড় হিছয়হে  পাাঁহচছ র কাছে। হকন্তু মসৃ্ণ আিরণ দর্ছয় ওঠা স্ম্ভর্ 
েয়। অেূছর হে  এক া দোট্ট েরজা। েরজা দপহরছয় স্াাঁছকা, ত্ারপর পাহাড়।  ামযাছের 
হর্চরণ স্থ্ । দস্ইখাছেই পাহ ছয়ছে োছেজ। েুহেে েুরাত্ খার্ার দজা াছত্ পাছরহে। 
রাজা হওয়ার স্াধ ফুহরছয়ছে এইিাছর্ই। 
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অর্ছশছর্ পুাঁকছত্ ধুাঁকছত্ দেছম এছস্ছে অন্ধছের মছধয। হযাাঁ, দস্ অেযায় কছরছে। দচাখ 
র্ছ  দকােও প্রত্যঙ্গ দেই। েৃহিশহি অর্ান্তর কো। মাোর ওপর পােুছর োে োড়া আর 
হকস্সু্ দেই, আকাশ, েক্ষত্র, দমঘ, স্র্ র্াছজ কো। িু  কছরছে দস্। ক্ষমা চায়। র্ড় 
হখছে দপছয়ছে। খার্ার চায়। 
  
ক্ষমা দপছয়হে  স্হহষু্ণ অন্ধছের কাছে। দর্ত্রাঘাত্ আর অন্ধকার ঘছর র্হি–এই 
শাহিছিাছির পর আর পাাঁচজছের মছত্াই স্রাস্হর কুহ র মছত্া খা ছত্ হছয়ছে 
মাছঠঘাছ । ত্ার মছত্া হেছর্বাধ জড়রু্হদ্ধস্িন্ন মােুর্ছক এর চাইছত্ র্ড় কাজ হেছত্ 
চায়হে অন্ধরা। অসু্স্থ্ হছয়হে , দস্র্া দপছয়ছে। প্রর্ীণরা এছস্ জ্ঞাে হেছয়ছে–মছের 
হর্ভ্রাহন্ত দঘাচাছত্ দচছয়ছে। 
  
আছি আছি অন্ধছের মছধয হিছড় দিছে োছেজ৷ ইয়াকুছর্র দিা াম হছয় স্ারারাত্ 
দখছ ছে দখছত্। ইয়াকুর্ দ াক া িাছ া, ো দরছি দিছ । ত্ার দো  দমছয় দমহেো-
স্াছরাছত্ হকন্তু হেহেছের মছত্া দেখছত্ েয়। সু্ঠাম মুখশ্রী। দচাখ অহক্ষছকা ছর দঢাকাছো 
েয়। দচাছখর পাত্াও েছড়। দর্ে ইছি করছ ই েৃহিশহিছক জাহিছয় তু্ ছত্ পাছর। 
কণ্ঠস্বর দমা াছয়ম েয়। অন্ধছের কাছে এইস্র্ কারছণই দস্ সু্িরী েয়। র্ার দচাখ দঠছ  
োছক, চামড়া রুক্ষ, স্বর কাছে র্াছজ–ত্ার হক র্র দজাছ ? 
  
োছেছজর হকন্তু পেি হছয়হে  ত্াছক এইস্র্ কারছণই। আড়াছ  দপছ ই ত্াছক দশাোত্ 
র্হহজবিছত্র কো, এই সু্ির হর্ছশ্বর র্ণবসু্র্মার কো। কাে দপছত্ একমছে শুেত্ দস্। 
ত্ারপর একহেে হর্ছয়র কো উঠছত্ই দর্াঁছক র্স্  ত্ার হেহেরা। এমেকী িাাঁছয়র 
রু্র্করাও। দমহেো-স্াছরাছত্ অসু্িরী–ত্া-ই র্ছ  হক এক া জরেৃিছর্র স্ছঙ্গ হর্ছয় হেছয় 
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হর্কৃত্ প্রজছের সূ্চো করছত্ হছর্? রি অশুহচ করছত্ হছর্? কক্ষছো ো। একজে দত্া 
দমছরই র্স্  োছেজছক। োছেজ পা  া মার হেছয় শুইছয় হেছ  ত্াছক। 
  
এর্িং দস্ই প্রেম হাছত্োছত্ দেহখছয় হেছ , হাত্াহাহত্ মারহপছ  দচাখ কত্ কাছজ  াছি। 
  
ত্ারপর দেছক দকউ আর ত্ার িাছয় হাত্ দেয়হে। দমহেো-স্াছরাছত্ হকন্তু দকাঁছে পছড়হে  
র্ার্ার কাছে। দমছয়র কান্নায় িছ  হিছয় িাাঁছয়র প্রর্ীণছের পরামশব হেছত্ হিছয়হে  
ইয়াকুর্। দিছর্হচছন্ত একজে র্ছয়ারৃ্দ্ধ শুহেছয়হে  আশার র্াণী। োছেজছক ত্াছের মছত্া 
কছর দেওয়া র্াছর্ হর্জ্ঞাছের স্াহার্য হেছয়। ওর মাোর দিা মা  ঘ ছে দচাখ োমক 
দঠছ  দর্হরছয় োকা ওই অদু্ভত্ দরািগ্রি প্রত্যঙ্গ া দেছক। মিছজ জ্বা া ধহরছয় হেছি ওই 
হজহেস্ া। র্ত্ উদ্ভ  কল্পোর সৃ্হি ওইখাে দেছকই। অছস্ত্রাপচার কছর হজহেস্ াছক র্াে 
হেছ ই োছেজ সু্স্থ্ হছয় উঠছর্, ইয়াকুছর্র জামাই হছত্ পারছর্। 
  
হকন্তু দর্াঁছক র্ছস্হে  োছেজ। র্াহক জীর্ে া এই অন্ধছের দেছশই ত্াছক োকছত্ হছর্ 
হঠকই, রাজার মছত্া েয়, ক্রীত্োছস্র মছত্া। হকন্তু চকু্ষর হর্স্জবে হেছয় কারও জামাই 
হছত্ দস্ রাহজ েয়। 
  
হেিঃশছব্দ দকাঁছেহে  দমহেো-স্াছরাছত্। োছেছজর কল্পকাহহহে শুেছত্ ত্ার িাছ া  াছি। 
িাছ া  াছি ত্ার স্ঙ্গ। ত্াহছ  দকে রাহজ হছি ো? স্ামােয এক ু র্যো পাছর্ র্ই দত্া 
েয়, ত্ারপছরই স্র্ হঠক হছয় র্াছর্। 
  
অশ্রুহস্ি হমহি মুখখাোর পাছে অহেছমছর্ দচছয় দেছক অর্ছশছর্ রাহজ হছয়হে  োছেজ! 
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অছস্ত্রাপচাছরর এক স্িাহ আছি মহা উেযছম অন্ধরা ত্াছক হশক্ষাোে কছর দি , 
পহরমাজবো এর্িং পহরছশাধছের হর্ির আছয়াজে কর , দিা াহম আর হেকৃি স্িা াছক 
উন্নত্ত্র কছর অন্ধছের পর্বাছয় ত্াছক হেছয় আস্ার জছেয দকােও প্রয়াস্ই র্াহক রাখ  
ো। োছেছজর দচাখ দেছক ঘুম উছড় হিছয়হে । হের্ািাছির অরুণ-হকরণেীি অন্ধ-
হেছকত্ছে র্খে েৃহিহীেরা সু্রু্ি, োছেজ ত্খে হেহর্ি হচন্তায় হেমগ্ন দেছক হর্মর্বহচছি 
ইত্িত্ পহরভ্রমণ কছরছে  ক্ষযহীেিাছর্। উিয়স্িংকছ র েুহশ্চন্তা র্হু হর্র্ধর স্রীসৃ্ছপর 
মছত্া ত্ার হশরায়-ধমহেছত্ হর্চরণ কছরছে, ত্াছক অহস্থ্র চঞ্চ  কছর তু্ছ ছে। েুধবর্ব 
েুিঃস্াহহস্কত্ায় েুেবান্ত দস্ হচরকা ই, হকন্তু অন্ধ-আ ছয় আজ দস্ হেত্ান্তই অস্হায়। 
পর্বত্াছরাহীর জীর্ের্াপছে অিযি র্ছ ই মৃতু্যছক পছরায়া কছরহে দকােওহেেই, 
অকুছত্ািয় মােুর্ ার ধাছরকাছেও ত্াই মৃতু্য ত্ার করা  োয়া দফ ছত্ স্াহস্ী হয়হে। 
হকন্তু এখে দর্ পহরহস্থ্হত্ছত্ পছড়ছে, ত্ার চাইছত্ মৃতু্যর শীত্  আহ ঙ্গেও অছেক 
র্রণীয়। অেচ স্ম্মহত্ হেছয়ছে চকু্ষরত্ন উৎপা ছের। কাছজর প্রহর দশর্ হছ ই হর্পু  
ঐশ্বর্বস্ম্ভার হেছয় র্ণবময় হশখছর হশখছর জীর্ছের সু্র্ণবছশািা দমছ  ধছর ত্পেছেছর্র 
আহর্িবার্ ঘ ছত্ই আরও মুর্ছড় পড়  োছেজ। আজই দশর্ হেে। ঈশ্বছরর দেওয়া 
ঐন্দ্রজাহ ছকর ক্ষমত্াস্িন্ন এই চকু্ষ প্রত্যঙ্গহ ছক হর্স্জবে হেছত্ হছর্ আজছক, হেশুহত্ 
রাছত্। দমহেো-স্াছরাছত্র স্ছঙ্গ দেখা হছয়ছে। ঘুমাছত্ র্াওয়ার আছি দকাম  কছণ্ঠ 
স্ান্ত্বোর র্াণী শুহেছয় দিছে োছেজছক। ক্ষহণছকর র্ন্ত্রণাছর্াছধর পছরই োছেজ পাছর্ 
হচরশাহন্ত, মিছজর অহরহ র্ন্ত্রণা হমহ ছয় র্াছর্ হচরত্ছর, অহচন্তযপূর্ব প্রশাহন্তছত্ সু্স্থ্ 
স্বািাহর্ক হছয় উঠছর্ োছেজ। 
  
হেছমর্হীে েয়ছে েয়ে-প্রস্াছে র্হঞ্চত্ দমছয়হ র হেছক ত্াহকছয় দেছক ত্াছক হর্োয় 
জাহেছয়ছে োছেজ। অস্ীম করুণায় আদ্রব হছয়ছে হচি। 
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হর্োয় জাহেছয়ছে েুই করত্  মুহঠর মছধয তু্ছ  হেছয়। র্ছ ছে দিহক্ষহরত্ স্বছর, হর্োয়। 
  
হেিঃশছব্দ স্ছর হিছয়ছে েূর হছত্ েূছর। পাছয়র শব্দ কাে দপছত্ শুছেছে দমহেো স্াছরাছত্। 
ক্রমশ ক্ষীণত্র হছয় আস্ছে হকন্তু েৃঢ় পেধ্বহে। পেধ্বহের মছধয জাগ্রত্ হছয়ছে এমে 
এক া েি, র্া র্াত্রার আছি ধরা পছড়হে দমহেো-স্াছরাছত্র আত্ীক্ষ্ণ শ্রর্ণর্ছন্ত্র। ত্াই 
অকস্মাৎ প্রর্  আছর্ছি ফুাঁহপছয় দকাঁছে উছঠছে। 
  
োছেজ দচছয়হে , জেশব্দহীে হেরা া দকােও তৃ্ণিূহমছত্ হিছয় হেহর্ি োকছর্ অন্তছরর 
অন্তিঃস্থ্ছ র েুিঃস্হ হচন্তায়। দর্ আছর্ি প্রর্  র্েযার মছত্া উৎস্াহরত্ হছি মছের 
িহেত্ম অঞ্চ  দেছক, ত্াছক আর র্াাঁধ হেছয় ধছর রাখছত্ পারছে ো। ঘাস্, স্রু্জ 
প্রান্তছরর োহস্বস্াস্ পুছের পাছশ এক া র্ছস্ োকছর্ চকু্ষ হর্স্জবছের স্ময় আিত্ ো-
হওয়া পর্বন্ত। দর্ছত্ দর্ছত্ হর্হ্ব িাছর্ েুছচাখ তু্ছ  ত্াহকছয়হে  অজস্র র্ছণব প্রেীি 
দিাছরর আকাছশর হেছক। দেছখহে , উর্াছের্ী দর্ে দস্াোর র্মব পছর দেছম আস্ছে 
কাঞ্চে-দস্াপাে দর্ছয়। 
  
ওই দত্া স্বিব! ওই দত্া দের্ত্াছের আ য়! মহাে ওই দস্ৌির্ব দেছখ অকস্মাৎ ত্ার মছে 
হছয়হে , অপরূপ এই েৃছশযর তু্ োয় অন্ধছের এই হেছকত্ে এক া র্দ্ধ হর্র্র োড়া 
হকেুই েয়–পাপাত্মা-পহরছর্হিত্ হছয় এই পাপপুরীছত্, ঈশ্বছরর দশ্রষ্ঠ প্রস্াের্হঞ্চত্ এই 
অন্ধ মােুর্ছের দেছশ অন্ধত্ব অজবে কছর ত্াছকও হক স্ছর আস্ছত্ হছর্ স্বছিবর কাে 
দেছক? এমেকী স্বিবেৃশযও মুছে হেছত্ হছর্ হচরত্ছর দচাছখর স্ামছে দেছক? 
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পুেস্মৃদ্ধ কােে দেছক হফছর র্াছর্–এই াই মেস্থ্ কছরহে  হকেুক্ষণ আছি। হকন্তু স্হস্া 
আকাশ আর উচ্চ পর্বত্া ছয়র অজস্র র্ণবেীি সু্র্মা অর্স্াে ঘ া  উিয়স্িংকছ  অহস্থ্র 
হচিহর্ছক্ষছপর। পাছয় পাছয় এহিছয় দি  স্মু্মছখ। প্রাচীছরর ওপাছর স্াাঁছকা দপহরছয় 
আছরাহণ করছত্  াি  পাহাড় দর্ছয়, স্ছম্মাহহছত্র মছত্া হকন্তু আিাছিাড়া দচছয় রই  
হচি-অর্শকারী অহেিযসু্ির ত্পে-প্রেীি তু্র্ার আর র্রছফর পাছে। 
  
অেন্ত দস্ৌির্ব দেছখ হত্ছরাহহত্ হ  ত্ার অন্তছরর হর্র্াছের র্র্হেকা। অশুহচ জিৎ দেছক 
হেষ্ক্রান্ত হওয়ার েীরর্ আহ্বাে দস্ উপ হি কছরছে, হৃেছয়র প্রহত্হ  িাযু়ত্ন্ত্রীছত্ ধ্বহেত্ 
হছয়ছে পরম কারুহণছকর অছমাঘ আহ্বাে–শহি স্ঞ্চাহরত্ হছি দপহশত্ন্ত্রীছত্। জািরূক 
হছি কল্পো–উছোহচত্ হছি সৃ্মহত্র আধার। মছে পড়ছে দফছ -আস্া র্াছিা াছক। 
দর্খাছে হেছের আছ া স্িছর্ব কমবচঞ্চ  রাছখ চকু্ষষ্মেছের, হেশীছের দরামাঞ্চ হেহদ্রত্ কছর 
কমবক্লান্ত মােুর্ছক। হর্ির প্রাস্াে, অট্টাহ কা, হেছকত্ে আছে দর্খাছে, আছে পে, 
র্াের্াহে। আরও েূছর আছে হেিন্তর্যাপী সু্েী  জ হধ। েেীপছে হেছের হেে র্হু 
অযাডছিঞ্চাছরর পর দপৌঁোছো র্ায় স্ীমাহীে দস্ই জ রাহশর উিা  ত্রঙ্গশীছর্ব শুরু হয় 
রৃ্হির েুিঃস্াহহস্কত্া–জীর্েমৃতু্যছক পাছয়র িৃত্য কছর দঢউছয়র মাোয় োচছত্ োচছত্, 
মি প্রিঞ্জছের স্ছঙ্গ  ড়াই কছর  হ  হেছয় আস্া র্ায় হর্শা  িূছিা কহ ছক। 
  
আশ্চর্ব উোর হর্শা  দস্ই েুহেয়ার স্ামছে র্র্হেকা দত্া ওই পর্বত্ প্রাচীর। অত্ীর্ খাড়াই 
েুিবম এর্িং েুরাছরাহ। 
  
দচাখ কুাঁচছক আছস্ োছেছজর। হেহেবছমছর্ দচছয় োছক প্রেীি পর্বত্হশখরগুছ ার হেছক। 
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দচিার অস্াধয হকেু আছে হক? েুপাহাছড়র ফাাঁছক ওই খাাঁছজর দখাাঁচা দখাাঁচা পােছর পা 
হেছয় স্ন্তপবছণ উছঠ র্াওয়া কিকর হছত্ পাছর, অস্ম্ভর্ েয়। অহচছরই দপৌঁছে র্াছর্ 
পাইে। অরছণয। চাত্াছ র মছত্া পােছর ওই দর্ হকোরা া দেখা র্াছি, ওখাে হেছয় উছঠ 
র্াছর্ আরও উাঁচুছত্ হিহরর্ছজবযর মাোর হেছক। ত্ারপর হেশ্চয় িািয স্হায় হছর্। প্রকৃহত্ 
ত্াছক ডাক হেছয়ছে–প্রকৃহত্ই ত্াছক পে দেহখছয় হেছয় র্াছর্। তু্র্ারছরখার হেছচই ওই 
হচমহে হেছয় উঠছর্ আরও ঊছধ্বব–এক া হচমহেপে েুরাছরাহ হছ  আরও এক া খুাঁছজ 
দেছর্। ত্ার দচাখ আছে, দচাখ দমছ  দস্ পছের র্াধা েূর করছত্ পারছর্ ো? একস্মছয় 
হেশ্চয় দপৌঁছে র্াছর্ অম্বর-আছ াহকত্ তু্র্ারছ াছক–ধু ধু শূেযত্ার মছধয পাছর্ মুহির স্বাে, 
স্বছেছশ প্রত্যার্ত্বছের েতু্ে পে… 
  
হফছর ত্াকাছ  গ্রাছমর হেছক। দচছয় রই  দচাছখর পাত্া ো দফছ । 
  
মছে পড়  দমহেো-স্াছরাছত্র কো। র্হু েূছর অেি হর্িুর মছত্া দেখা র্াছি ত্ার 
হেষ্কি মূহত্ব। 
  
দচাখ দফরাছ  পর্বত্ প্রাচীছরর হেছক হেছের আছ ার ঢ  োমছে প্রাচীর দর্ছয়। 
  
ত্েু-মে স্িংহত্ কছর শুরু হ  পর্বত্াছরাহণ। 
  
সূ্র্বাি। োছেজ আর পাহাড় দর্ছয় উঠছে ো। হেশূপ দেছহ শুছয় আছে। অধরপ্রাছন্ত 
অস্ীম প্রশাহন্তর হেহর্ড় হাস্যছরখা। দপাশাক র্হেও শত্হিন্ন, হাত্-পা রিারহি, স্ারা 
িাছয় কা হশছ র েী  র্ণব, ত্া স্ছেও আত্মপ্রস্াছের অোহর্  প্রশান্ত হাহস্ছত্ স্মুজ্জ্ব  
মুখ। 
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এত্ উাঁচু দেছক অন্ধছের গ্রাম াছক মছে হছি দর্ে এক া িিীর হর্র্র। মাই খাছেক 
হেছচ এক া র্দ্ধ উপত্যকা। দিাধূহ র অেিত্া গ্রাস্ করছে অহিশি উপত্যকাছক এক ু 
এক ু কছর। মাোর ওপছর হশখরগুছ ায় অহগ্নছেছর্র দরাশোই দর্ে খুহশর দপখম দমছ  
ধছরছে। হাছত্র কাছেই ে ম  করছে আরও অপরূপ দস্ৌির্ব। স্রু্জ খহেজ হমছশছে 
ধূস্র খহেছজ। হক্রস্টাছ র চমক-েুযহত্ দচাখ ে ছস্ হেছি ক্ষছণ ক্ষছণ। হর্শা  
খােগুছ ার মছধয অস্ীম রহস্যময়ত্ার মছধয েী াি আর দর্গুহে আিা। ত্হমস্রার ক্রীড়া 
শুরু হছয় হিছয়ছে। মাোর ওপর পরমােছি হাস্ছে আছ াকময় আকাশ। 
  
এই দত্া স্বিব। অন্ধছের দেছশ রাজা হওয়ার র্াস্ো আর ত্ার দেই। 
  
 রাত্ ঘেীিূত্ হ । হেহর্ড় ত্হমস্রায় িা এহ ছয় শুছয় শীত্  েক্ষত্ররাহজর পাছে হেহেবছমছর্ 
দচছয় রই  োছেজ… 
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