
আরণ্যক 
বিভূবিভূষণ্ িন্দ্যোপোধ্যোয় 

মোনুন্দষর িসবির পোন্দে ককোথোও বনবিড় অরণ্য নোই। অরণ্য 

আন্দে দরূ কদন্দে, কেখোন্দন পবিি-পক্ব জম্বুফন্দের গন্দে 

কগোদোিরী-িীন্দরর িোিোস ভোরোক্রোন্ত হইয়ো ওন্দে, ‘আরণ্যক’ 

কসই কল্পনোন্দেোন্দকর বিিরণ্। ইহো ভ্রমণ্িৃত্তোন্ত িো ডোন্দয়বর নন্দহ - 

উপনযোস। অবভধ্োন্দন কেন্দখ ‘উপনযোস’ মোন্দন িোনোন্দনো গল্প। 

অবভধ্োনকোর পবিিন্দদর কথো আমরো মোবনয়ো েইন্দি িোধ্য। 

িন্দি ‘আরণ্যক’-এর পটভূবম সম্পূণ্ণ কোল্পবনক নয়। কুেী নদীর 

অপর পোন্দর এরূপ বদগন্ত-বিস্তীণ্ণ অরণ্যপ্রোন্তর পূন্দিণ বেে, এখন্দনো 

আন্দে। দবিণ্ ভোগেপুর ও গয়ো কজেোর িন পোহোড় কিো 

বিখযোি।  

 প্রকোেনোয় – সোবহিয জগৎ  
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প্রস্তোিনো 

সমস্ত বদন আবপন্দসর হোড়ভোঙো খোটুবনর পন্দর গন্দড়র মোন্দে কফোন্দটণ র কোে ক েঁবষয়ো িবসয়ো বেেোম। 

বনকন্দটই একটো িোদোমগোে, চুপ কবরয়ো খোবনকটো িবসয়ো িোদোমগোন্দের সোমন্দন কফোন্দটণ র পবরখোর কেউন্দখেোন্দনো 
জবমটো কদবখয়ো হেোৎ মন্দন হইে কেন েিটুবেয়োর উত্তর সীমোনোয় সরস্বিী কুিীর ধ্োন্দর সেযোন্দিেোয় িবসয়ো আবে। 

পরিন্দণ্ই পেোেী কগন্দটর পন্দথ কমোটর হন্দনণর আওয়োন্দজ কস ভ্রম  ুবচে। 

অন্দনক বদন্দনর কথো হইন্দেও কোেকোর িবেয়ো মন্দন হয়। 

কবেকোিো েহন্দরর হহচচ কমণন্দকোেোহন্দের মন্দধ্য অহরহ ডুবিয়ো থোবকয়ো এখন েখন েিটুবেয়ো িইহোর বক 

আজমোিোন্দদর কস অরণ্য-ভূভোগ, কস কজযোৎস্নো, কস বিবমরময়ী স্তব্ধ রোবি, ধ্ূ-ধ্ূ িনঝোউ আর কোেিন্দনর চর, 

বদগ্বেয়েীন ধ্ূসর হেেন্দেণ্ী, গভীর রোন্দি িনয নীেগোইন্দয়র দন্দের দ্রুি পদধ্ববন, খরন্দরৌদ্রমধ্যোন্দে সরস্বিী কুিীর 

জন্দের ধ্োন্দর বপপোসোিণ  িনয মবহষ, কস অপূিণ মুক্ত বেেোসৃ্তি প্রোন্তন্দর রবঙন িনফুন্দের কেোভো, ফুটন্ত রক্তপেোন্দের  ন 

অরন্দণ্যর কথো ভোবি, িখন মন্দন হয় িুবঝ ককোন অিসর-বদন্দনর কেন্দষ সেযোয়  ুন্দমর ক োন্দর এক কসৌ্েণভরো 
জগন্দির স্বপ্ন কদবখয়োবেেোম, পৃবথিীন্দি কিমন কদে কেন ককোথোও নোই। 

শুধ্ু িনপ্রোন্তর নয়, কি ধ্রন্দনর মোনুষ কদবখয়োবেেোম। 
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কুন্তো…মুসম্মি কুন্তোর কথো মন্দন হয়। এখন্দনো কেন সুংঠিয়ো িইহোন্দরর বিস্তীণ্ণ িনযকুন্দের জঙ্গন্দে কস দবরদ্র কমন্দয়টি িোর 

কেন্দেন্দমন্দয়ন্দদর সন্দঙ্গ েইয়ো িনযকুে সংগ্রহ কবরয়ো িোহোর হদনব্ন সংসোরেোিোর িযিস্থোয় িযস্ত। 

নয়ন্দিো কজযোৎস্নোভরো গভীর েীন্দির রোন্দি কস আমোর পোন্দির ভোি েইিোর আেোয় আজমোিোদ কোেোবরর প্রোঙ্গন্দণ্র 

এক ককোন্দণ্, ইেঁদোরোটোর কোন্দে দোেঁড়োইয়ো আন্দে। 

মন্দন হয় ধ্োিুবরয়োর কথো…নোটুয়ো িোেক ধ্োিুবরয়ো! … 

দবিণ্ কদন্দে ধ্রমপুর পরগণ্োর ফসে মোরো েোওয়োন্দি ধ্োিুবরয়ো নোবচয়ো গোবহয়ো কপন্দটর ভোি জটুোইন্দি আবসয়োবেে, 

েিটুবেয়ো অঞ্চন্দের জনবিরে িনয গ্রোমগুবেন্দি চীনো  োন্দসর দোনো ভোজো আর আন্দখর গুড় খোইন্দি পোইয়ো বক খুবের 

হোবস কদবখয়োবেেোম িোর মুন্দখ! ককোেঁকড়ো ককোেঁকড়ো চুে, ডোগর কচোখ, একটু কমন্দয়বে ধ্রন্দনর ভোিভবঙ্গ, িের কির-

কচৌদ্দ িয়ন্দসর সুশ্রী কেন্দেটি; সংসোন্দর িোপ নোই, মো নোই, ককহ ককোথোও নোই, িোই কসই অল্প িয়ন্দসই িোহোন্দক বনন্দজর 

কচষ্টো বনন্দজন্দকই কদবখন্দি হয়…সংসোন্দরর করোন্দি ককোথোয় ভোবসয়ো কগে আিোর। মন্দন পন্দড় সরে মহোজন ধ্োওিোে 

সোহুন্দক। আমোর খন্দড়র িোংন্দেোর ককোণ্টোন্দি িবসয়ো কস িড় িড় সুপোবর জোেঁবি বদয়ো কোটিন্দিন্দে। গভীর জঙ্গন্দের মন্দধ্য 
কেোট কুেঁ ন্দড় ন্দরর ধ্োন্দর িবসয়ো দবরদ্র ব্রোহ্মণ্ রোজ ুপোেঁন্দড় বিনটি মবহষ চরোইন্দিন্দে এিং আপন মন্দন গোবহন্দিন্দে-  

‘দয়ো কহোই জী-‘ 

মহোবেখোরূন্দপর পোহোন্দড়র পোদন্দদন্দে বিেোে িনপ্রোন্তন্দর িসন্ত নোবময়োন্দে, েিটুবেয়ো িইহোন্দরর সিণি হেদু রন্দঙর 

কগোেন্দগোবে ফুন্দের কমেো, বিপ্রহন্দর িোম্রোভ করৌদ্রদগ্ধ বদগন্ত িোবের ঝন্দড় ঝোপসো, রোন্দি দনূ্দর মহোবেখোরূন্দপর পোহোন্দড় 
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আগুন্দনর মোেো, েোেিন্দন আগুন বদয়োন্দে। কি অবিদবরদ্র িোেকিোবেকো, নরনোরী কি দদুণ োন্ত প্রকৃবির মহোজন, 

গোয়ক, কোেুন্দর, বভখোবরর বিবচি জীিনেোিোর সন্দঙ্গ পবরচয় হইয়োবেে। অেকোর প্রোন্তন্দর খন্দড়র িোংন্দেোয় িবসয়ো 
িবসয়ো িনয বেকোবরর মুন্দখ অদু্ভি গল্প শুবনিোম, কমোহনপুরো বরজোভণ  ফন্দরন্দের মন্দধ্য গভীর রোবিন্দি িনয মবহষ 

বেকোর কবরন্দি বগয়ো ডোেপোেো-েোকো গন্দিণ র ধ্োন্দর বিরোটকোয় িনয মবহন্দষর কদিিোন্দক িোরো কদবখয়োবেে। ইহোন্দদর 

কথোই িবেি। জগন্দির কে পন্দথ সভয মোনুন্দষর চেোচে কম, কি অদু্ভি জীিনধ্োরোর করোি আপন মন্দন উপেবিকীণ্ণ 
অজোনো নদীখোি বদয়ো বঝরবঝর কবরয়ো িবহয়ো চন্দে কস পন্দথ, িোহোন্দদর সবহি পবরচন্দয়র সৃ্মবি আজও ভুবেন্দি পোবর 

নোই। 

বকন্তু আমোর এ সৃ্মবি আনন্দ্র নয়, দুুঃন্দখর। এই স্বচ্ছ্ প্রকৃবির েীেোভূবম আমোর হোন্দিই বিনষ্ট হইয়োবেে, িন্দনর 

কদিিোরো কসজনয আমোয় কখন্দনো িমো কবরন্দিন নো জোবন। বনন্দজর অপরোন্দধ্র কথো বনন্দজর মুন্দখ িবেন্দে অপরোন্দধ্র 

ভোর শুবনয়োবে ে ু হইয়ো েোয়। 

িোই এই কোবহনীর অিিোরণ্ো। 
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প্রথম পবরন্দচ্ছদ 

১ 

পন্দনর-কষোে িের আন্দগকোর কথো। বি.এ. পোে কবরয়ো কবেকোিোয় িবসয়ো আবে। িহু জোয়গোয়  ুবরয়োও চোকুবর 

বমবেে নো। 

সরস্বিী-পূজোর বদন। কমন্দস অন্দনক বদন ধ্বরয়ো আবে িোই বনিোন্ত িোড়োইয়ো কদয় নো, বকন্তু িোগোদোর উপর িোগোদো 
বদয়ো কমন্দসর মযোন্দনজোর অবস্থর কবরয়ো িুবেয়োন্দে। কমন্দস প্রবিমো গড়োইয়ো পূজো হইন্দিন্দে-ধ্ুমধ্োমও ম্ নয়, সকোন্দে 

উঠিয়ো ভোবিন্দিবে আজ সি িে, দ-ুএকটো জোয়গোয় একটু আেো বদয়োবেে, িো আজ আর ককোথোও েোওয়ো ককোন্দনো 
কোন্দজর হইন্দি নো; িরং িোর কচন্দয়  ুবরয়ো  ুবরয়ো েোকুর কদবখয়ো কিড়োই। 

কমন্দসর চোকর জগন্নোথ এমন সময় একটুকরো কোগজ হোন্দি বদয়ো কগে। পবড়য়ো কদবখেোম মযোন্দনজোন্দরর কেখো 
িোগোদোর বচঠি। আজ কমন্দস পূজো-উপেন্দি ভোন্দেো খোওয়োদোওয়োর িযিস্থো হইয়োন্দে, আমোর কোন্দে দ-ুমোন্দসর টোকো 
িোবক, আবম কেন চোকন্দরর হোন্দি অন্তি দেটি টোকো বদই। অনযথো কোে হইন্দি খোওয়োর জনয আমোন্দক অনযি িযিস্থো 
কবরন্দি হইন্দি। 

কথো খুি নযোেয িন্দট, বকন্তু আমোর সম্বে কমোন্দট দটুি টোকো আর কন্দয়ক আনো পয়সো। ককোন্দনো জিোি নো বদয়োই কমস 

হইন্দি িোবহর হইেোম। পোড়োর নোনো স্থোন্দন পূজোর িোজনো িোবজন্দিন্দে, কেন্দেন্দমন্দয়রো গবের কমোন্দড় দোেঁড়োইয়ো কগোেমোে 



6 
 

কবরন্দিন্দে; অভয় ময়রোর খোিোন্দরর কদোকোন্দন অন্দনক রকম নিুন খোিোর থোেোয় সোজোন্দনো-িড়রোস্তোর ওপোন্দর কন্দেজ 

কহোন্দেন্দের ফটন্দক নহিৎ িবসয়োন্দে। িোজোর হইন্দি দন্দে দন্দে কেোক ফুন্দের মোেো ও পূজোর উপকরণ্ বকবনয়ো 
বফবরন্দিন্দে। 

ভোবিেোম ককোথোয় েোওয়ো েোয়। আজ এক িেন্দরর উপর হইে কজোড়োসোেঁন্দকো সু্কন্দের চোকুবর েোবড়য়ো বদয়ো িবসয়ো 
আবে-অথিো িবসয়ো ঠিক নোই, চোকুবরর কখোেঁন্দজ কহন মোন্দচণ ণ্ট আবপস নোই, কহন সু্কে নোই, কহন খিন্দরর কোগন্দজর 

আবপস নোই, কহন িড়ন্দেোন্দকর িোবড় নোই-কেখোন্দন অন্তি দেিোর নো হোেঁটোহোেঁটি কবরয়োবে, বকন্তু সকন্দেরই এক কথো, 
চোকুবর খোবে নোই। 

হেোৎ পন্দথ সিীন্দের সন্দঙ্গ কদখো। সিীন্দের সন্দঙ্গ বহ্ ুকহোন্দেন্দে একসন্দঙ্গ থোবকিোম। িিণ মোন্দন কস আেীপুন্দরর উবকে, 

বিন্দেষ বকেু হয় িবেয়ো মন্দন হয় নো, িোবেগন্দের ওবদন্দক ককোথোয় একটো টিউেবন আন্দে, কসটোই সংসোরসমুন্দদ্র 

িিণ মোন্দন িোহোর পন্দি কভেোর কোজ কবরন্দিন্দে। আমোর কভেো কিো দনূ্দরর কথো, একখোনো মোস্তুে-ভোঙ্গো কোেও নোই, 

েিদরূ হোিুডুিু খোইিোর িোহো খোইন্দিবে-সিীেন্দক কদবখয়ো কস কথো আপোিি ভুবেয়ো কগেোম। ভুবেয়ো কগেোম 

িোহোর আর একটো কোরণ্, সিীে িবেে-এই কে, ককোথোয় চন্দেে সিযচরণ্? চে বহ্ ুকহোন্দেন্দের েোকুর কদন্দখ আবস-

আমোন্দদর পুন্দরোন্দনো জোয়গোটো। আর ওন্দিেো িড় জেসো হন্দি- এন্দসো। ওয়োডণ  বসন্দের কসই অবিনোেন্দক মন্দন আন্দে, কসই 

কে ময়মনবসংন্দহর ককোন্ জবমদোন্দরর কেন্দে, কস কে আজকোে িড় গোয়ক। কস গোন গোইন্দি, আমোয় আিোর একখোনো 
কোডণ  বদন্দয়ন্দে-িোন্দদর এন্দেন্দটর দ-ুএকটো কোজকমণ মোন্দঝ মোন্দঝ কবর বকনো। এন্দসো, কিোমোয় কদখন্দে কস খুবে হন্দি। 



7 
 

কন্দেন্দজ পবড়িোর সময়, আজ পোেঁচ-েয় িের আন্দগ, আন্দমোদ পোইন্দে আর বকেু চোবহিোম নো-এখন্দনো কস মন্দনর ভোি 

কোন্দট নোই কদবখেোম। বহ্ু কহোন্দেন্দে েোকুর কদবখন্দি বগয়ো কসখোন্দন মধ্যোেন্দভোজন্দনর বনমন্ত্রণ্ পোইেোম। কোরণ্ 

আমোন্দদর কদন্দের অন্দনক পবরবচি কেন্দে এখোন্দন থোন্দক, িোহোরো বকেুন্দিই আবসন্দি বদন্দি চোবহে নো। িবেেোম-বিন্দকন্দে 

জেসো হন্দি, িো এখন বক! কমস কথন্দক কখন্দয় আসি এখন। 

িোহোরো কস কথোয় কণ্ণপোি কবরে নো। 

কণ্ণপোি কবরন্দে আমোন্দক সরস্বিী-পূজোর বদনটো উপিোন্দস কোটোইন্দি হইি। মযোন্দনজোন্দরর অমন কড়ো বচঠির পন্দর 

আবম বগয়ো কমন্দসর েুবচ পোন্দয়ন্দসর কভোজ খোইন্দি পোবরিোম নো-েখন একটো টোকোও বদই নোই। এ কিে হইে-কপট 

ভবরয়ো বনমন্ত্রণ্ খোইয়ো হিকোন্দে জেসোর আসন্দর বগয়ো িবসেোম। আিোর বিন িৎসর পনূ্দিণর েোিজীিন্দনর উল্লোস 

বফবরয়ো আবসে-কক মন্দন রোন্দখ কে চোকুবর পোইেোম বক নো-পোইেোম, কমন্দসর মযোন্দনজোর মুখ হোেঁবড় কবরয়ো িবসয়ো আন্দে 

বক নো-আন্দে। েুংবর ও কীিণ ন্দনর সমুন্দদ্র িেোইয়ো বগয়ো ভুবেয়ো কগেোম কে কদনো বমটোইন্দি নো পোবরন্দে কোে সকোে 

হইন্দি িোয়ুভিন্দণ্র িযিস্থো হইন্দি। জেসো েখন ভোবঙ্গে িখন রোি এগোরটো। অবিনোন্দের সন্দঙ্গ আেোপ হইে, বহ্ু 
কহোন্দেন্দে থোবকিোর সময় কস আর আবম বডন্দিটিং ক্লোন্দির চোেঁই বেেোম-একিোর সযর গুরুদোস িন্দ্যোপোধ্যোয়ন্দক 

আমরো সভোপবি কবরয়োবেেোম। বিষয় বেে, সু্কে-কন্দেন্দজ িোধ্যিোমূেক ধ্মণবেিো প্রিিণ ন করো উবচি। অবিনোে 

প্রস্তোিকিণ ো আবম প্রবিিোদী পন্দির নোয়ক। উভয় পন্দি িুমুে িন্দকণ র পর সভোপবি আমোন্দদর পন্দি মি বদন্দেন। কসই 

হইন্দি অবিনোন্দের সন্দঙ্গ খুি িেুত্ব হইয়ো েোয়-েবদও কন্দেজ হইন্দি িোবহর হইয়ো এই প্রথম আিোর িোর সন্দঙ্গ 

কদখোসোিোৎ। 
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অবিনোে িবেে-চে, আমোর গোবড় রন্দয়ন্দে-কিোমোন্দক কপৌেঁন্দে বদই। ককোথোয় থোক? 

কমন্দসর দরজোয় নোমোইয়ো বদয়ো িবেে- কেোন, কোে হযোবরংটন বিন্দট আমোর িোবড়ন্দি চো খোন্দি বিন্দকে চোরন্দটর সময়। 

ভুন্দেো নো কেন। কিবিন্দের দইু। বেন্দখ রোখ কিো কনোটিইন্দয়। 

পরবদন খুেঁবজয়ো হযোবরংটন বিট িোবহর কবরেোম, িেুর িোবড়ও িোবহর কবরেোম। িোবড় খুি িড় নয়, িন্দি সোমন্দন 

বপেন্দন িোগোন। কগন্দট উইেোবরয়ো েিো, কনপোবে দোন্দরোয়োন, ও বপিন্দের কেট। েোে সুরবকর িোেঁকো রোস্তো- রোস্তোর এক 

ধ্োন্দর সিুজ  োন্দসর িন, অনয ধ্োন্দর িড় িড় মুচুকু্ চোেঁপো ও আমগোে। গোবড়িোরো্োয় িড় একখোনো কমোটর গোবড়। 

িড়ন্দেোন্দকর িোবড় নয় িবেয়ো ভুে কবরিোর ককোন্দনো বদক হইন্দি ককোন্দনো উপোয় নোই। বসেঁবড় বদয়ো উপন্দর উঠিয়োই 

িবসিোর  র। অবিনোে আবসয়ো আদর কবরয়ো  ন্দর িসোইে এিং প্রোয় সন্দঙ্গ সন্দঙ্গই পুরোিন বদন্দনর কথোিোিণ োয় 

আমরো দজুন্দনই মেগুে হইয়ো কগেোম। অবিনোন্দের িোিো ময়মনবসংন্দহর একজন িড় জবমদোর, বকন্তু সম্প্রবি 

কবেকোিোর িোবড়ন্দি িোেঁহোরো ককহই নোই। অবিনোন্দের এক ভগ্নীর বিিোহ উপেন্দি গি অগ্রহোয়ণ্ মোন্দস কদন্দে 

বগয়োবেন্দেন- এখন্দনো ককহই আন্দসন নোই। এ-কথো ও-কথোর পর অবিনোে িবেে-এখন বক করে সিয? 

িবেেোম-কজোড়োসোেঁন্দকো সু্কন্দে মোেোবর করিুম, সম্প্রবি িন্দসই আবে একরকম। ভোিবে, আর মোেোবর করি নো। 

কদখবে অনয ককোন্দনো বদন্দক েবদ-দ-ুএক জোয়গোয় আেোও কপন্দয়বে। 
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আেো পোওয়োর কথো সিয নয়, বকন্তু অবিনোে িড়ন্দেোন্দকর কেন্দে, মস্তিড় এন্দেট ওন্দদর। িোহোর কোন্দে চোকুবরর 

উন্দমদোবর কবরন্দিবে এটো নো-কদখোয়, িোই কথোটো িবেেোম। 

অবিনোে একটুখোবন ভোবিয়ো িবেে-কিোমোর মন্দিো একজন উপেুক্ত কেোন্দকর চোকুবর কপন্দি কদবর হন্দি নো অবিবেয। 

আমোর একটো কথো আন্দে, িুবম কিো আইনও পন্দড়বেন্দে-নো? 

িবেেোম-পোেও কন্দরবে, বকন্তু ওকোেবি করিোর মবিগবি কনই। 

অবিনোে িবেে-আমোন্দদর একটো জঙ্গে-মহোে আন্দে পূবণ্ণয়ো কজেোয়। প্রোয় বিে-বিে হোজোর বিন্দ  জবম। আমোন্দদর 

কসখোন্দন নোন্দয়ি আন্দে বকন্তু িোর ওপর বিশ্বোস কন্দর অি জবম িন্দ্োিন্দস্তর ভোর কদওয়ো চন্দে নো। আমরো একজন 

উপেুক্ত কেোক খুেঁজবে। িুবম েোন্দি? 

কোন অন্দনক সময় মোনুষন্দক প্রিঞ্চনো কন্দর জোবনিোম। অবিনোে িন্দে বক! কে চোকুবরর কখোেঁন্দজ আজ একটি িের 

কবেকোিোর রোস্তো োট চবষয়ো কিড়োইন্দিবে, চোন্দয়র বনমন্ত্রন্দণ্ সম্পূণ্ণ অেোবচিভোন্দি কসই চোকুবরর প্রস্তোি আপনো 
হইন্দিই সমু্মন্দখ আবসয়ো উপবস্থি হইে? 

িিুও মোন িজোয় রোবখন্দি হইন্দি। অিযন্ত সংেন্দমর সবহি মন্দনর ভোি চোবপয়ো উদোসীন্দনর মন্দিো িবেেোম-ও! আচ্ছো 
কভন্দি িেি। কোে আে কিো? 
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অবিনোে খুি কখোেোখুবে ও বদেদবরয়ো কমজোন্দজর মোনুষ। িবেে- ভোিোভোবি করন্দখ দোও। আবম িোিোন্দক আজই পি 

বেখন্দি িসবে। আমরো একজন বিশ্বোসী কেোক খুেঁজবে। জবমদোবরর  ুণ্ কমণচোরী আমরো চোই কন-কোরণ্ িোরো প্রোয়ই 

কচোর। কিোমোর মন্দিো বেবিি ও িুবিমোন কেোন্দকর কসখোন্দন দরকোর। জঙ্গে-মহোে আমরো নূিন প্রজোর সন্দঙ্গ 

িন্দ্োিস্ত করি। বিে হোজোর বিন্দ র জঙ্গে। অি দোবয়ত্বপূণ্ণ কোজ বক েোর-িোর হোন্দি কেন্দড় কদওয়ো েোয়। কিোমোর 

সন্দঙ্গ আজ আেোপ নয়, কিোমোর নোবড়নিি আবম জোবন। িুবম রোবজ হন্দয় েোও-আবম এখুবন িোিোন্দক বেন্দখ 

অযোপন্দয়ণ্টন্দমণ্ট কেটোর আবনন্দয় বদবচ্ছ। 

২ 

বক কবরয়ো চোকুবর পোইেোম িোহো কিবে িবেিোর আিেযক নোই। কোরণ্ এ গন্দল্পর উন্দদ্দেয সম্পূণ্ণ স্বিন্ত্র। সংন্দিন্দপ 

িবেয়ো রোবখ-অবিনোন্দের িোবড়র চোন্দয়র বনমন্ত্রণ্ খোইিোর দইু সপ্তোহ পন্দর আবম একবদন বনন্দজর বজবনসপি েইয়ো 
বি.এন.ডবিউ. করেওন্দয়র একটো কেোট কেেন্দন নোবমেোম। 

েীন্দির হিকোে। বিস্তীণ্ণ প্রোন্তন্দর  ন েোয়ো নোবময়োন্দে, দনূ্দর িনন্দেণ্ীর মোথোয় মোথোয় অল্প অল্প কুয়োেো জবময়োন্দে। 

করে-েোইন্দনর দ-ুধ্োন্দর মটর-কিি, েীিে সোেয-িোিোন্দস িোজো মটরেোন্দকর বস্নগ্ধ সুগন্দে ককমন মন্দন হইে কে-জীিন 

আরম্ভ কবরন্দি েোইন্দিবে িোহো িড় বনজণ ন হইন্দি, এই েীন্দির সেযো কেমন বনজণ ন, কেমন বনজণ ন এই উদোস প্রোন্তর 

আর ওই দনূ্দরর নীেিণ্ণ িনন্দেণ্ী, কিমবন। 
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কগোরুর গোবড়ন্দি প্রোয় পন্দনর-কষোে কক্রোে চবেেোম সোরোরোবি ধ্বরয়ো-েইন্দয়র মন্দধ্য কবেকোিো হইন্দি আনীি কম্বে 

র যোগ ইিযোবদ েীন্দি জে হইয়ো কগে-কক জোবনি এ-সি অঞ্চন্দে এি ভয়োনক েীি! সকোন্দে করৌদ্র েখন উঠিয়োন্দে, 

িখন্দনো পথ চবেন্দিবে। কদবখেোম, জবমর প্রকৃবি িদেোইয়ো বগয়োন্দে-প্রোকৃবিক দেৃযও অনয মূবিণ  পবরগ্রহ কবরয়োন্দে-

কিিখোমোর নোই, িবস্ত কেোকোেয়ও িড়-একটো কদখো েোয় নো-ককিে কেোটিড় িন, ককোথোও  ন, ককোথোও পোিেো, 
মোন্দঝ মোন্দঝ মুক্ত প্রোন্তর, বকন্তু িোহোন্দি ফসন্দের আিোদ নোই। 

কোেোবরন্দি কপৌেঁবেেোম কিেো দেটোর সময়। জঙ্গন্দের মন্দধ্য প্রোয় দে-পন্দনর বি ো জবম পবরষ্কোর কবরয়ো কিকগুবে 

খন্দড়র  র, জঙ্গন্দেরই কোে, িোেঁে ও খড় বদয়ো হিবর- ন্দর শুকন্দনো  োস ও িন-ঝোউন্দয়র সরু গুেঁবড়র কিড়ো, িোহোর 

উপর মোটি বদয়ো কেপো। 

 রগুবে নিুন হিবর,  ন্দরর মন্দধ্য েুবকয়োই টোট্কো-কোটো খড়, আধ্কোেঁচো  োস ও িোেঁন্দের গে পোওয়ো কগে। বজজ্ঞোসো 
কবরয়ো জোবনেোম, আন্দগ জঙ্গন্দের ওবদন্দক ককোথোয় কোেোবর বেে, বকন্তু েীিকোন্দে কসখোন্দন জেোভোি হওয়োয় এই  র 

নিুন িোেঁধ্ো হইয়োন্দে, কোরণ্ পোন্দেই একটো ঝরনো থোকোয় এখোন্দন জন্দের কষ্ট নোই। 

৩ 

জীিন্দনর কিবের ভোগ সময় কবেকোিোয় কোটোইয়োবে। িেুিোেন্দির সঙ্গ, েোইন্দব্রবর, বথন্দয়টোর বসন্দনমো, গোন্দনর 

আড্ডো-এ-সি বভন্ন জীিন কল্পনো কবরন্দি পোবর নো-এ অিস্থোয় চোকুবরর কন্দয়কটি টোকোর খোবিন্দর কেখোন্দন আবসয়ো 
পবড়েোম, এি বনজণ ন স্থোন্দনর কল্পনোও ককোন্দনোবদন কবর নোই। বদন্দনর পর বদন েোয়, পূিণোকোন্দে সূন্দেণর উদয় কদবখ 
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দনূ্দরর পোহোড় ও জঙ্গন্দের মোথোয়, আিোর সেযোয় সমগ্র িনঝোউ ও দী ণ  োন্দসর িনেীষণ বসেঁদনু্দরর রন্দঙ রোঙোইয়ো 
সূেণন্দক ডুবিয়ো েোইন্দি কদবখ-ইহোর মন্দধ্য েীিকোন্দের কে এগোর- ন্টো িযোপী বদন, িো কেন খোেঁ-খোেঁ কন্দর েূনয, বক 

কবরয়ো িোহো পুরোইি, প্রথম প্রথম কসইটো আমোর পন্দি হইে মহোসমসযো। 

কোজকমণ কবরন্দে অন্দনক করো েোয় িন্দট, বকন্তু আবম বনিোন্ত নি আগন্তুক, এখন্দনো ভোন্দেো কবরয়ো এখোনকোর কেোন্দকর 

ভোষো িুবঝন্দি পোবর নো, কোন্দজর ককোন্দনো বিবেিযিস্থোও কবরন্দি পোবর নো, বনন্দজর  ন্দর িবসয়ো িবসয়ো, কে কয়খোবন িই 

সন্দঙ্গ আবনয়োবেেোম িোহো পবড়য়োই ককোন্দনো রকন্দম বদন কোটোই। কোেোবরন্দি কেোকজন েোরো আন্দে িোরো বনিোন্ত িিণর, 

নো কিোন্দঝ িোহোরো আমোর কথো, নো আবম ভোন্দেো িুবঝ িোহোন্দদর কথো। প্রথম বদন-দন্দেক বক কন্দষ্ট কে কোটিে! কিিোর 

মন্দন হইে চোকুবরন্দি দরকোর নোই, এখোন্দন হোেঁপোইয়ো মরোর কচন্দয় আধ্ন্দপটো খোইয়ো কবেকোিোয় থোকো ভোন্দেো। 

অবিনোন্দের অনুন্দরোন্দধ্ বক ভুেই কবরয়োবে এই জনহীন জঙ্গন্দে আবসয়ো, এ-জীিন আমোর জনয নয়। 

রোবিন্দি বনন্দজর  ন্দর িবসয়ো এই সিই ভোবিন্দিবে, এমন সময়  ন্দরর দরজো কেবেয়ো কোেোবরর িৃি মুহুরী কগোষ্ঠ 

চক্রিিী প্রন্দিে কবরন্দেন। এই একমোি কেোক েোহোর সবহি িোংেো কথো িবেয়ো হোেঁপ েোবড়য়ো িোেঁবচ। কগোষ্ঠিোিু এখোন্দন 

আন্দেন অন্তি সন্দির-আেোর িের। িধ্ণমোন কজেোয় িনপোে কেেন্দনর কোন্দে ককোন্ গ্রোন্দম িোবড়। িবেেোম, িসুন 

কগোষ্ঠিোিু- 

কগোষ্ঠিোিু অনয একখোনো কচয়োন্দর িবসন্দেন। িবেন্দেন-আপনোন্দক একটো কথো িেন্দি এেোম বনবরবিবে, এখোনকোর 

ককোন্দনো মোনুষন্দক বিশ্বোস করন্দিন নো। এ িোংেো কদে নয়। কেোকজন সি িড় খোরোপ- 
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-িোংেো কদন্দের মোনুষও সিোই কে খুি ভোন্দেো, এমন নয় কগোষ্ঠিোিু- 

-কস আর আমোর জোনন্দি িোবক কনই, মযোন্দনজোর িোিু। কসই দুুঃন্দখ আর মযোন্দেবরয়োর িোড়নোয় প্রথম এখোন্দন আবস। 

প্রথম এন্দস িড় কষ্ট হি, এ জঙ্গন্দে মন হোেঁবপন্দয় উেি-আজকোে এমন হন্দয়ন্দে, কদে কিো দনূ্দরর কথো, পূবণ্ণয়ো বক 

পোটনোন্দি কোন্দজ বগন্দয় দ-ুবদন্দনর কিবে বিন বদন থোকন্দি পোবর কন। 

কগোষ্ঠিোিুর মুন্দখর বদন্দক সন্দকৌিুন্দক চোবহেোম-িন্দে বক! 

বজজ্ঞোসো কবরেোম-থোকন্দি পোন্দরন নো ককন? জঙ্গন্দের জনয মন হোেঁপোয় নোবক? 

কগোষ্ঠিোিু আমোর বদন্দক চোবহয়ো একটু হোবসন্দেন। িবেন্দেন, ঠিক িোই, মযোন্দনজোর িোি।ু আপবনও িুঝন্দিন। নিুন 

এন্দসন্দেন কেকোিো কথন্দক, কেকোিোর জন্দনয মন উড়ু উড়ু করন্দে, িয়সও আপনোর কম। বকেুবদন এখোন্দন থোকুন। 

িোরপর কদখন্দিন। 

-বক কদখি? 

-জঙ্গে আপনোন্দক কপন্দয় িসন্দি। ককোন্দনো কগোেমোে বক কেোন্দকর বভড় ক্রমে আর ভোন্দেো েোগন্দি নো। আমোর িোই 

হন্দয়ন্দে মেোই। এই গি মোন্দস মুন্দঙ্গর বগন্দয়বেেোম মকদ্দমোর কোন্দজ-ককিে মন্দন হয় কন্দি এখোন কথন্দক কিরুি। 
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মন্দন মন্দন ভোবিেোম, ভগিোন কস দরুিস্থোর হোি কথন্দক আমোয় উিোর করুন। িোর আন্দগ চোকুবরন্দি ইস্তফো বদয়ো 
ককোন্ কোন্দে কবেকোিোয় বফবরয়ো বগয়োবে! 

কগোষ্ঠিোিু িবেন্দেন, ি্কুটো রোি-কিরোি বেয়ন্দর বেয়ন্দর করন্দখ কেোন্দিন, জোয়গো ভোন্দেো নয়। এর আন্দগ একিোর 

কোেোবরন্দি ডোকোবি হন্দয় বগন্দয়ন্দে। িন্দি আজকোে এখোন্দন আর টোকোকবড় থোন্দক নো, এই েো কথো। 

ককৌিূহন্দের সবহি িেেোম, িন্দেন বক! কিকোে আন্দগ ডোকোবি হন্দয়বেে? 

-কিবে নো। এই িের আট-নয় আন্দগ। বকেুবদন থোকুন, িখন সি কথো জোনন্দি পোরন্দিন। এ অঞ্চে িড় খোরোপ। িো 
েোড়ো, এই ভয়োনক জঙ্গন্দে ডোকোবি কন্দর কমন্দর বনন্দে কদখন্দিই িো কক? 

কগোষ্ঠিোিু চবেয়ো কগন্দে একিোর  ন্দরর জোনোেোর কোন্দে আবসয়ো দোেঁড়োইেোম। দনূ্দর জঙ্গন্দের মোথোয় চোেঁদ উঠিন্দিন্দে-

আর কসই উদীয়মোন চন্দের পটভূবমকোয় আেঁকোিোেঁকো একটো িনঝোউন্দয়র ডোে, ঠিক কেন জোপোবন বচিকর হকুসোই-

অবিি একখোবন েবি। 

চোকুবর কবরিোর আর জোয়গো খুেঁবজয়ো পোই নোই! এ-সি বিপজ্জনক স্থোন, আন্দগ জোবনন্দে কখন্দনোই অবিনোেন্দক কথো 
বদিোম নো। 

দভুণ োিনো সন্দেও উদীয়মোন চন্দের কসৌ্েণ আমোন্দক িড় মুগ্ধ কবরে। 
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৪ 

কোেোবরর অনবিদনূ্দর একটো কেোট পোথন্দরর টিেো, িোর উপর প্রোচীন ও সুিৃহৎ একটো িটগোে। এই িটগোন্দের নোম 

গ্রযোন্ট সোন্দহন্দির িটগোে। ককন এই নোম হইে, িখন অনুসেোন কবরয়োও বকেু জোবনন্দি পোবর নোই। একবদন বনস্তব্ধ 

অপরোন্দে কিড়োইন্দি কিড়োইন্দি পবিম বদগন্দন্ত সূেণোন্দস্তর কেোভো কদবখন্দি টিেোর উপন্দর উঠিেোম। 

টিেোর উপরকোর িটিেোয় আসন্ন সেযোর  ন েোয়োয় দোেঁড়োইয়ো দোেঁড়োইয়ো কি দরূ পেণন্ত এক চমন্দক কদবখন্দি 

পোইেোম-কেুন্দটোেোর কমস, কপোেীন্দটোেোর কসই বব্রন্দজর আড্ডোটি, কগোেবদব ন্দি আমোর বপ্রয় কিঞ্চখোনো-প্রবিবদন এমন 

সমন্দয় েোহোন্দি বগয়ো িবসয়ো কন্দেজ বিন্দটর বিরোমহীন জনন্দরোি ও িোস কমোটন্দরর বভড় কদবখিোম। হেোৎ কেন 

কিদনূ্দর পবড়য়ো রবহয়োন্দে মন্দন হইে িোহোরো। মন হু-হু কবরয়ো উঠিে-ককোথোয় আবে! ককোথোকোর জনহীন অরন্দণ্য-
প্রোন্তন্দর খন্দড়র চোেোয় িোস কবরন্দিবে চোকুবরর খোবিন্দর! মোনুষ এখোন্দন থোন্দক? কেোক নোই, জন নোই, সম্পূণ্ণ বনুঃসঙ্গ-

একটো কথো কবহিোর মোনুষ পেণন্ত নোই। এন্দদন্দের এইসি মূখণ, িিণর মোনুষ এরো একটো ভোন্দেো কথো িবেন্দে িুবঝন্দি 

পোন্দর নো-এন্দদরই সোহচন্দেণ বদন্দনর পর বদন কোটোইন্দি হইন্দি? কসই দরূবিসপী বদগন্তিযোপী জনহীন সেযোর মন্দধ্য 
দোেঁড়োইয়ো মন উদোস হইয়ো কগে, ককমন ভয়ও হইে। িখন সিল্প কবরেোম, এ-মোন্দসর আর সোমোনয বদনই িোবক, 

সোমন্দনর মোসটো ককোন্দনোরূন্দপ কচোখ িুবজয়ো কোটোইি, িোরপর অবিনোেন্দক একখোনো েম্বো পি বেবখয়ো চোকুবরন্দি ইস্তফো 
বদয়ো কবেকোিোয় বফবরয়ো বগয়ো সভয িেুিোেিন্দদর অভযথণনো পোইয়ো, সভয খোদয খোইয়ো, সভয সুন্দরর সঙ্গীি শুবনয়ো, 
মোনুন্দষর বভন্দড়র মন্দধ্য েুবকয়ো, িহু মোনন্দির আন্-উল্লোসভরো কণ্ঠস্বর শুবনয়ো িোেঁবচি। 
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পূন্দিণ বক জোবনিোম মোনুন্দষর মন্দধ্য থোবকন্দি এি ভোেিোবস! মোনুষন্দক এি ভোেিোবস! িোহোন্দদর প্রবি আমোর কে 

কিণ িয হয়ন্দিো সি সময় িোহো কবরয়ো উঠিন্দি পোবর নো-বকন্তু ভোেিোবস িোহোন্দদর বনিয়ই। নিুিো এি কষ্ট পোইি 

ককন িোহোন্দদর েোবড়য়ো আবসয়ো? 

কপ্রবসন্দডবি কন্দেন্দজর করবেন্দঙ িই বিবক্র কন্দর কসই কে িৃি মুসেমোনটি, কিবদন িোহোর কদোকোন্দন দোেঁড়োইয়ো পুন্দরোন্দনো 
িই ও মোবসক পবিকোর পোিো উল্টোইয়োবে-ককনো উবচি বেে হয়ন্দিো, বকন্তু ককনো হয় নোই- কসও কেন পরম আত্মীয় 

িবেয়ো মন্দন হইে-িোহোন্দক আজ কিবদন কদবখ নোই! 

কোেোবরন্দি বফবরয়ো বনন্দজর  ন্দর েুবকয়ো কটবিন্দে আন্দেো জ্বোবেয়ো একখোনো িই েইয়ো িবসয়োবে, বসপোবহ মুন্দনশ্বর বসং 
আবসয়ো কসেোম কবরয়ো দোেঁড়োইে। িবেেোম-বক মুন্দনশ্বর? 

ইবিমন্দধ্য কদহোবি বহব্ বকেু বকেু িবেন্দি বেবখয়োবেেোম। 

মুন্দনশ্বর িবেে-হুজরু, আমোয় একখোনো কেোহোর কড়ো বকন্দন কদিোর হুকুম েবদ কদন মুহুরী িোিুন্দক। 

-বক হন্দি কেোহোর কড়ো? 

মুন্দনশ্বন্দরর মুখ প্রোবপ্তর আেোয় উজ্জ্বে হইয়ো উঠিে। কস বিনীি সুন্দর িবেে-একখোনো কেোহোর কড়ো থোকন্দে কি 

সুবিন্দধ্ হুজরু। কেখোন্দন কসখোন্দন সন্দঙ্গ বনন্দয় কগেোম, ভোি রোেঁধ্ো েোয়, বজবনসপি রোখো েোয়, ওন্দি কন্দর ভোি খোওয়ো 
েোয়, ভোঙন্দি নো। আমোর একখোনোও কড়ো কনই। কিবদন কথন্দক ভোিবে একখোনো কড়োর কথো-বকন্তু হুজরু, িড় 
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গবরি, একখোনো কড়োর দোম ে-আনো, অি দোম বদন্দয় কড়ো বকবন ককমন কন্দর? িোই হুজনু্দরর কোন্দে আসো, অন্দনক 

বদন্দনর সোধ্ একখোনো কড়ো আমোর হয়, হুজরু েবদ মেরু কন্দরন, হুজরু মোবেক। 

একখোনো কেোহোর কড়োই কে এি গুন্দণ্র, িোহোর জনয কে এখোন্দন কেোক রোন্দি স্বপ্ন কদন্দখ, এ ধ্রন্দনর কথো এই আবম 

প্রথম শুবনেোম। এি গবরি কেোক পৃবথিীন্দি আন্দে কে ে-আনো দোন্দমর একখোনো কেোহোর কড়োই জটুিন্দে স্বগণ হোন্দি 

পোয়? শুবনয়োবেেোম এন্দদন্দের কেোক িড় গবরি। এি গবরি িোহো জোবনিোম নো। িড় মোয়ো হইে। 

পরবদন আমোর সই করো বচরকুন্দটর কজোন্দর মুন্দনশ্বর বসং নউগবচ্ছয়োর িোজোর হইন্দি একখোনো পোেঁচ নম্বন্দরর কড়োই 

বকবনয়ো আবনয়ো আমোর  ন্দরর কমন্দজন্দি নোমোইয়ো আমোয় কসেোম বদয়ো দোেঁড়োইে। 

-কহো হগে, হুজরুকী কৃপো-কস-কড়োইয়ো কহো হগে! িোহোর হন্দষণোৎফুল্ল মুন্দখর বদন্দক চোবহয়ো আমোর এই একমোন্দসর মন্দধ্য 
সিণপ্রথম আজ মন্দন হইে-কিে কেোকগুেো। িড় কষ্ট কিো এন্দদর!  
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বিিীয় পবরন্দচ্ছদ 

১ 

বকেুন্দিই বকন্তু এখোনকোর এই জীিন্দনর সন্দঙ্গ বনন্দজন্দক আবম খোপ খোওয়োইন্দি পোবরন্দিবে নো। িোংেো কদে হইন্দি সদয 
আবসয়োবে, বচরকোে কবেকোিোয় কোটোইয়োবে, এই অরণ্যভূবমর বনজণ নিো কেন পোথন্দরর মন্দিো িুন্দক চোবপয়ো আন্দে 

িবেয়ো মন্দন হয়। 

এক-একবদন হিকোন্দে কিড়োইন্দি িোবহর হইয়ো অন্দনক দরূ পেণন্ত েোই। কোেোবরর কোন্দে িিুও কেোকজন্দনর গেো শুবনন্দি 

পোওয়ো েোয়, রবে দইু-বিন কগন্দেই কোেোবর রগুেো কেমন দী ণ িনঝোউ ও কোে জঙ্গন্দের আড়োন্দে পন্দড়, িখন মন্দন 

হয় সমস্ত পৃবথিীন্দি আবম একোকী। িোরপর েিদরূ েোওয়ো েোয়, চওড়ো মোন্দের দ-ুধ্োন্দর  ন িন্দনর সোবর িহুদরূ পেণন্ত 

চবেয়োন্দে, শুধ্ু িন আর কঝোপ, গজোবর গোে, িোিেো, িনয কোেঁটোিোেঁে, কিি কঝোপ। গোন্দের ও কঝোন্দপর মোথোয় মোথোয় 

অন্দস্তোন্মখু সূেণ বসেঁদরু েড়োইয়ো বদয়োন্দে-সেযোর িোিোন্দস িনযপুষ্প ও িৃণ্গুন্দের সুঘ্রোণ্, প্রবি কঝোপ পোবখর কোকবেন্দি 

মুখর, িোর মন্দধ্য বহমোেন্দয়র িনটিয়োও আন্দে। মুক্ত দরূপ্রসোরী িৃণ্োিৃি প্রোন্তর ও েযোমে িনভূবমর কমেো। 

এই সময় মোন্দঝ মোন্দঝ মন্দন হইি কে, এখোন্দন প্রকৃবির কে-রূপ কদবখন্দিবে, এমনটি আর ককোথোও কদবখ নোই। েিদরূ 

কচোখ েোয়, এসি কেন আমোর, আবম এখোন্দন একমোি মোনুষ, আমোর বনজণ নিো ভঙ্গ কবরন্দি আবসন্দি নো ককউ-মুক্ত 

আকোেিন্দে বনস্তব্ধ সেযোয় দরূ বদগন্দন্তর সীমোন্দরখো পেণন্ত মনন্দক ও কল্পনোন্দক প্রসোবরি কবরয়ো বদই। 
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কোেোবর হইন্দি প্রোয় এক কক্রোে দনূ্দর একটো নোিোে জোয়গো আন্দে, কসখোন্দন িুদ্র কন্দয়কটি পোহোবড় ঝরনো বঝর্ বঝর্ 

কবরয়ো িবহয়ো েোইন্দিন্দে, িোহোর দ-ুপোন্দর জেজ বেবের িন, কবেকোিোর িোগোন্দন েোহোন্দক িন্দে স্পোইডোর বেবে। িনয 
স্পোইডোর বেবে কখন্দনো কদবখ নোই, জোবনিোমও নো কে, এমন বনভৃি ঝরনোর উপে-বিেোন্দনো িীন্দর ফুটন্ত বেবে ফুন্দের 

এি কেোভো হয় িো িোিোন্দস িোহোরো এি মৃদ ু ককোমে সুিোস বিস্তোর কন্দর। কিিোর বগয়ো এখোনটিন্দি চুপ কবরয়ো 
িবসয়ো আকোে, সেযো ও বনজণ নিো উপন্দভোগ কবরয়োবে। 

মোন্দঝ মোন্দঝ ক োড়োয় চবড়য়ো কিড়োই। প্রথম প্রথম ভোন্দেো চবড়ন্দি পোবরিোম নো, ক্রন্দম ভোন্দেোই বেবখেোম। বেবখয়োই 

িুবঝেোম জীিন্দন এি আন্ আর বকেুন্দিই নোই। কে কখন্দনো এমন বনজণ ন আকোেিন্দে বদগন্তিযোপী িনপ্রোন্তন্দর 

ইচ্ছোমন্দিো ক োড়ো েুটোইয়ো নো কিড়োইয়োন্দে, িোহোন্দক কিোঝোন্দনো েোইন্দি নো কস বক আন্! কোেোবর হইন্দি দে-পন্দনর 

মোইে দরূিিী স্থোন্দন সোন্দভণ  পোটিণ  কোজ কবরন্দিন্দে, প্রোয়ই আজকোে সকোন্দে এক কপয়োেো চো খোইয়ো ক োড়োর বপন্দে বজন 

কবষয়ো কসই কে ক োড়োয় উঠি, ককোন্দনোবদন বফবর হিকোন্দে, ককোন্দনোবদন িো বফবরিোর পন্দথ জঙ্গন্দের মোথোর উপর নিি 

ওন্দে, িৃহস্পবি জ্বেজ্বে কন্দর; কজযোৎস্নোরোন্দি িনপুন্দষ্পর সুিোস কজযোৎস্নোর সবহি কমন্দে, েৃগোন্দের রি প্রহর ক োষণ্ো 
কন্দর, জঙ্গন্দের বঝেঁ  বঝেঁ  কপোকো দে িোেঁবধ্য়ো ডোবকন্দি থোন্দক। 

২ 

কে কোন্দজ এখোন্দন আসো িোর জনয অন্দনক কচষ্টো করো েোইন্দিন্দে। এি হোজোর বি ো জবম, হেোৎ িন্দ্োিস্ত হওয়োও 

কসোজো কথো নয় অিেয। আর একটো িযোপোর এখোন্দন আবসয়ো জোবনয়োবে, এই জবম আজ বিে িের পূন্দিণ নদীগন্দভণ  
বসকবস্ত হইয়ো বগয়োবেে-বিে িের হইে িোবহর হইয়োন্দে-বকন্তু েোহোরো বপিৃবপিোমন্দহর জবম গঙ্গোয় ভোবঙ্গয়ো েোওয়োর 
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পন্দর অনযি উঠিয়ো বগয়ো িোস কবরয়োবেে, কসই পুরোিন প্রজোবদগন্দক জবমদোর এইসি জবমন্দি দখে বদন্দি চোবহন্দিন্দেন 

নো। কমোটো কসেোবম ও িবধ্ণি হোন্দর খোজনোর কেোন্দভ নূিন প্রজোন্দদর সন্দঙ্গই িন্দ্োিস্ত কবরন্দি চোন। অথচ কে-সি 

গৃহহীন, আেয়হীন অবিদবরদ্র পুরোিন প্রজোন্দক িোহোন্দদর নযোেয অবধ্কোর হইন্দি িবঞ্চি করো হইয়োন্দে িোহোরো 
িোরিোর অনুন্দরোধ্-উপন্দরোধ্ কোন্নোকোটি কবরয়োও জবম পোইন্দিন্দে নো। 

আমোর কোন্দেও অন্দনন্দক আবসয়োবেে। িোহোন্দদর অিস্থো কদবখন্দে কষ্ট হয়, বকন্তু জবমদোন্দরর হুকুম, ককোন্দনো পুরোিন 

প্রজোন্দক জবম কদওয়ো হইন্দি নো। কোরণ্ একিোর চোবপয়ো িবসন্দে িোহোন্দদর পুরোিন স্বত্ব িোহোরো আইনি দোবি কবরন্দি 

পোন্দর। জবমদোন্দরর েোঠির কজোর কিবে, প্রজোরো আজ বিে িৎসর ভূবমহীন ও গৃহহীন অিস্থোয় কদন্দে কদন্দে মজবুর 

কবরয়ো খোয়, ককহ সোমোনয চোষিোস কন্দর, অন্দনন্দক মবরয়ো বগয়োন্দে, িোহোন্দদর কেন্দেবপন্দেরো নোিোেক িো অসহোয়-প্রিে 

জবমদোন্দরর বিরুন্দি করোন্দির মুন্দখ কুটোর মন্দিো ভোবসয়ো েোইন্দি। 

এবদন্দক নূিন প্রজো সংগ্রহ করো েোয় ককোথো হইন্দি? মুন্দঙ্গর, পূবণ্ণয়ো, ভোগেপুর, েোপরো প্রভৃবি বনকটিিী কজেো হইন্দি 

কেোক েোহোরো আন্দস, দর শুবনয়ো বপেোইয়ো েোয়। দ-ুপোেঁচজন বকেু বকেু েইন্দিন্দেও। এইরূপ মৃদ ুগবিন্দি অগ্রসর হইন্দে 

দেহোজোর বি ো জঙ্গেী জবম প্রজোবিবে হইন্দি বিে-পেঁবচে িৎসর েোবগয়ো েোইন্দি। 

আমোন্দদর এক বডবহ কোেোবর আন্দে-কসও ক োর জঙ্গেময় মহোে-এখোন কথন্দক উবনে মোইে দনূ্দর। জোয়গোটোর নোম 

েিটুবেয়ো, বকন্তু এখোন্দনও কেমন জঙ্গে, কসখোন্দনও কিমবন, ককিে কসখোন্দন কোেোবর রোখোর উন্দদ্দেয এই কে, কসই 

জঙ্গেটো প্রবিিের কগোয়োেোন্দদর কগোরু-মবহষ চরোইিোর জনয খোজনো কবরয়ো কদওয়ো হয়। এ িোন্দদ কসখোন্দন প্রোয় 
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দ’ুবিনে বি ো জবমন্দি িনযকুন্দের জঙ্গে আন্দে, েোিো-কীট পুবষিোর জনয কেোন্দক এই কুে-িন জমো েইয়ো থোন্দক। এই 

টোকোটো আদোয় কবরিোর জনয কসখোন্দন দে টোকো মোবহনোর একজন পোন্দটোয়োরী ও িোহোর একটো কেোট কোেোবর আন্দে। 

কুে-িন ইজোরো বদিোর সময় আবসন্দিন্দে, একবদন ক োড়ো কবরয়ো েিটুবেয়োন্দি রওনো হইেোম। আমোর কোেোবর ও 

েিটুবেয়োর মোঝখোন্দন একটো উেঁচু রোঙোমোটির ডোঙো প্রোয় সোি-আট মোইে েম্বো, এর নোম ‘ফুেবকয়ো িইহোর’-কি 

ধ্রন্দনর গোেপোেো ও কঝোপজঙ্গন্দে পবরপূণ্ণ। জোয়গোয় জোয়গোয় িন এি  ন কে, ক োড়োর গোন্দয় ডোেপোেো কেন্দক। 

ফুেবকয়ো িইহোর কেখোন্দন নোবময়ো বগয়ো সমিে ভূবমর সবহি বমবেে, চোনন্ িবেয়ো একটি পোহোবড় নদী কসখোন্দন 

উপেখন্দির উপর বদয়ো বঝরবঝর কবরয়ো িবহন্দিন্দে, িষণোকোন্দে কসখোন্দন জে খুি গভীর-েীিকোন্দে এখন িি জে 

নোই। 

েিটুবেয়োয় এই প্রথম আবসেোম। অবি িুদ্র এক খন্দড়র  র, িোর কমন্দজ জবমর সন্দঙ্গ সমিে,  ন্দরর কিড়ো পেণন্ত 

শুকন্দনো কোন্দের, িনঝোউন্দয়র ডোন্দের পোিো বদয়ো িোেঁধ্ো। সেযোর বকেু পূন্দিণ কসখোন্দন কপৌেঁবেেোম-এি েীি কেখোন্দন 

থোবক কসখোন্দন নোই, েীন্দি জবময়ো েোইিোর উপক্রম হইেোম কিেো নো পবড়ন্দিই। 

বসপোহীরো িন্দনর ডোেপোিো জ্বোেোইয়ো আগুন কবরে, কসই আগুন্দনর ধ্োন্দর কযোম্প-কচয়োন্দর িবসেোম, অনয সিোই কগোে 

হইয়ো আগুন্দনর চোবরধ্োন্দর িবসে। 
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ককোথো হইন্দি কসর পোেঁন্দচক একটো রুই মোে পোন্দটোয়োরী আবনয়োবেে, এখন কথো উঠিে, রোন্নো কবরন্দি কক? আবম সন্দঙ্গ 

পোচক আবন নোই। বনন্দজও রোন্নো কবরন্দি জোবন নো। আমোর সন্দঙ্গ সোিোৎ কবরিোর জনয সোি-আটজন েিটুবেয়োন্দি 

অন্দপিো কবরন্দিবেে-িোহোন্দদর মন্দধ্য কণু্টবমে নোন্দম এক হমবথে ব্রোহ্মণ্ন্দক পোন্দটোয়োরী রোন্নোর জনয বনেুক্ত কবরে। 

পোন্দটোয়োরীন্দক িবেেোম-এ-সি কেোন্দকই বক ইজোরো ডোকন্দি? 

পোন্দটোয়োরী িবেে-নো হুজরু। ওরো খোিোর কেোন্দভ এন্দসন্দে। আপনোর আসিোর নোম শুন্দন আজ দ-ুবদন ধ্ন্দর কোেোবরন্দি 

এন্দস িন্দস আন্দে। এন্দদন্দের কেোন্দকর ওই রকম অন্দভযস। আন্দরো অন্দনন্দক কিোধ্ হয় কোে আসন্দি। 

এমন কথো কখন্দনো শুবন নোই। িবেেোম- কস বক! আবম কিো বনমন্ত্রণ্ কবর বন এন্দদর? 

-হুজরু, এরো িড় গবরি; ভোি বজবনসটো কখন্দি পোয় নো। কেোইন্দয়র েোিু, মকোইন্দয়র েোিু, এই এরো িোন্দরোমোস খোয়। 

ভোি কখন্দি পোওয়োটো এরো কভোন্দজর সমোন বিন্দিচনো কন্দর। আপবন আসন্দেন, ভোি কখন্দি পোন্দি এখোন্দন, কসই কেোন্দভ 

সি এন্দসন্দে। কদখুন নো আন্দরো কি আন্দস। 

িোংেো কদন্দের কেোন্দক িড় কিবে সভয হইয়ো বগয়োন্দে ইহোন্দদর িুেনোয়, মন্দন হইে। ককন জোবন নো, এই 

অন্নন্দভোজনন্দেোেুপ সরে িযবক্তগুবেন্দক আমোর কস-রোন্দি এি ভোন্দেো েোবগে! আগুন্দনর চোবরধ্োন্দর িবসয়ো িোহোরো 
বনন্দজন্দদর মন্দধ্য গল্প কবরন্দিবেে, আবম শুবনন্দিবেেোম। প্রথন্দম িোহোরো আমোর আগুন্দন িবসন্দি চোন্দহ নোই আমোর প্রবি 

সম্মোনসূচক দরূত্ব িজোয় রোবখিোর জনয-আবম িোহোন্দদর ডোবকয়ো আবনেোম। কণু্টবমে কোন্দে িবসয়োই আসোন কোন্দের 
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ডোেপোেো জ্বোেোইয়ো মোে রোেঁবধ্ন্দিন্দে-ধ্ুনো পুড়োইিোর মন্দিো সুগে িোবহর হইন্দিন্দে কধ্োেঁয়ো হইন্দি-আগুন্দনর কুন্দির 

িোবহন্দর কগন্দে মন্দন হয়, কেন আকোে হইন্দি িরফ পবড়ন্দিন্দে-এি েীি! 

খোওয়োদোওয়ো হইন্দি রোি হইয়ো কগে অন্দনক; কোেোবরন্দি েি কেোক বেে, সকন্দেই খোইে। িোরপর আিোর আগুন্দনর 

ধ্োন্দর কগোে হইয়ো িসো কগে। েীন্দি মন্দন হইন্দিন্দে েরীন্দরর রক্ত পেণন্ত জবময়ো েোইন্দি। ফোেঁকো িবেয়োই েীি কিোধ্ হয় 

এি কিবে, বকংিো কিোধ্ হয় বহমোেয় কিবে দরূ নয় িবেয়ো। 

আগুন্দনর ধ্োন্দর আমরো সোি-আটজন কেোক, সোমন্দন কেোট কেোট দখুোবন খন্দড়র  র। একখোবনন্দি থোবকি আবম, আর 

একখোবনন্দি িোবক এিগুবে কেোক। আমোন্দদর চোবরবদন্দক ব বরয়ো অেকোর িন ও প্রোন্তর, মোথোর উপন্দর নিি-েড়োন্দনো 
দরূপ্রসোরী অেকোর আকোে। আমোর িড় অদু্ভি েোবগে, কেন বচরপবরবচি পৃবথিী হইন্দি বনিণোবসি হইয়ো মহোেূন্দনয 
এক গ্রন্দহ অনয এক অজ্ঞোি রহসযময় জীিনধ্োরোর সবহি জবড়ি হইয়ো পবড়য়োবে। 

একজন বিে-িবিে িেন্দরর কেোক এ-দন্দের মন্দধ্য আমোর মন্দনোন্দেোগন্দক বিন্দেষভোন্দি আকৃষ্ট কবরয়োবেে। কেোকটির 

নোম গন্দনোরী কিওয়োরী; েযোমিণ্ণ কদোহোরো কচহোরো, মোথোয় িড় চুে, কপোন্দে দটুি েম্বো কফোেঁটো কোটো, এই েীন্দি গোন্দয় 

একখোনো কমোটো চোদর েোড়ো আর বকেু নোই, এ-কদন্দের রীবি অনুেোয়ী গোন্দয় একটো কমরজোই থোকো উবচি বেে, িো 
পেণন্ত নোই। অন্দনকিণ্ হইন্দি আবম েিয কবরন্দিবেেোম, কস সকন্দের বদন্দক ককমন কুবণ্ঠিভোন্দি চোবহন্দিবেে, কোন্দরো 
কথোয় ককোন্দনো প্রবিিোদ কবরন্দিবেে নো, অথচ কথো কে কস কম িবেন্দিবেে িো নয়। 
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আমোর প্রবি কথোর উত্তন্দর ককিে কস িন্দে-হুজরু। 

এন্দদন্দের কেোন্দক েখন ককোন্দনো মোনয ও উচ্চপদস্থ িযবক্তর কথো মোবনয়ো েয়, িখন ককিে মোথো সোমন্দনর বদন্দক অল্প 

ঝোেঁকোইয়ো সসম্ভ্রন্দম িন্দে-হুজরু। 

গন্দনোরীন্দক িবেেোম-িুবম থোন্দকো ককোথোয়, কিওয়োরীবজ? 

আবম কে িোহোন্দক সরোসবর প্রশ্ন কবরি, এিটো সম্মোন কেন িোহোর পন্দি সম্পূণ্ণ অপ্রিযোবেি, এভোন্দি কস আমোর বদন্দক 

চোবহে। িবেে-ভীমদোসন্দটোেো, হুজরু। 

িোরপর কস িোহোর জীিন্দনর ইবিহোস িণ্ণনো কবরয়ো কগে, একটোনো নয়, আমোর প্রন্দশ্নর উত্তন্দর টুকরো টুকরো ভোন্দি। 

গন্দনোরী কিওয়োরীর িয়স েখন িোন্দরো িের, িোর িোপ িখন মোরো েোয়। এক িৃিো বপবসমো িোহোন্দক মোনুষ কন্দর, কস 

বপবসমোও িোন্দপর মৃিুযর িের-পোেঁচ পন্দর েখন মোরো কগন্দেন, গন্দনোরী িখন জগন্দি ভোগয অন্দেষন্দণ্ িোবহর হইে। বকন্তু 

িোহোর জগৎ পূন্দিণ পূবণ্ণয়ো েহর, পবিন্দম ভোগেপুর কজেোর সীমোনো, দবিন্দণ্ এই বনজণ ন অরণ্যময় ফুেবকয়ো িইহোর, 

উত্তন্দর কুেী নদী-ইহোরই মন্দধ্য সীমোিি। ইহোরই মন্দধ্য গ্রোন্দম গ্রোন্দম গৃহন্দস্থর দয়ুোন্দর বফবরয়ো কখন্দনো েোকুরপূজো 
কবরয়ো, কখন্দনো গ্রোময পোেেোেোয় পবিবি কবরয়ো কোয়ন্দক্লন্দে বনন্দজর আহোন্দরর জনয কেোইন্দয়র েোিু ও চীনো  োন্দসর 

দোনোর রুটির সংস্থোন কবরয়ো আবসয়োন্দে। সম্প্রবি মোস দইু চোকুবর নোই, পিণিো গ্রোন্দমর পোেেোেো উঠিয়ো বগয়োন্দে, 

ফুেবকয়ো িইহোন্দরর দে হোজোর বি ো অরণ্যময় অঞ্চন্দে কেোন্দকর িবস্ত নোই-এখোন্দন কে মবহষপোেন্দকর দে মবহষ 
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চরোইন্দি আন্দন জঙ্গন্দে, িোহোন্দদর িোথোন্দন িোথোন্দন  ুবরয়ো খোদযবভিো কবরয়ো কিড়োইন্দিবেে-আজ আমোর আবসিোর 

খির পোইয়ো অন্দনন্দকর সন্দঙ্গ এখোন্দন আবসয়োন্দে। 

আবসয়োন্দে ককন, কস কথো আন্দরো চমৎকোর। 

-এখোন্দন এি কেোক এন্দসন্দে ককন কিওয়োরীবজ? 

-হুজরু, সিোই িেন্দে ফুেবকয়োর কোেোবরন্দি মযোন্দনজোর এন্দসন্দেন, কসখোন্দন কগন্দে ভোি কখন্দি পোওয়ো েোন্দি, িোই ওরো 
এে, ওন্দদর সন্দঙ্গ আবমও এেোম। 

-ভোি এখোনকোর কেোন্দক বক কখন্দি পোয় নো? 

-ককোথোয় পোন্দি হুজরু। নউগবচ্ছয়োয় মোন্দড়োয়োরীরো করোজ ভোি খোয়, আবম বনন্দজ আজ ভোি কখেোম কিোধ্ হয় বিন 

মোস পন্দর। গি ভোদ্রমোন্দসর সংক্রোবন্তন্দি রোসবিহোরী বসং রোজপুন্দির িোবড় কনমন্তন্ন বেে, কস িড়ন্দেোক, ভোি 

খোইন্দয়বেে। িোরপর আর খোই বন। 

েিগুবে কেোক আবসয়োবেে, এই ভয়োনক েীন্দি কোহোন্দরো গোিিস্ত্র নোই, রোন্দি আগুন কপোহোইয়ো রোি কোটোয়। কেষ-

রোন্দি েীি েখন কিবে পন্দড়, আর  মু হয় নো েীন্দির কচোন্দট-আগুন্দনর খুি কোন্দে ক েঁবষয়ো িবসয়ো থোন্দক কভোর পেণন্ত। 
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ককন জোবন নো, ইহোন্দদর হেোৎ এি ভোন্দেো েোবগে! ইহোন্দদর দোবরদ্রয, ইহোন্দদর সোরেয, কন্দেোর জীিন সংগ্রোন্দম ইহোন্দদর 

েুবঝিোর িমিো-এই অেকোর আরণ্যভূবম ও বহমিষী মুক্ত আকোে বিেোবসিোর ককোমে পুষ্পোসৃ্তি পন্দথ ইহোন্দদর 

েোইন্দি কদয় নোই, বকন্তু ইহোবদগন্দক সিযকোর পুরুষমোনুষ কবরয়ো গবড়য়োন্দে। দটুি ভোি খোইন্দি পোওয়োর আনন্দ্ 

েোরো ভীমদোসন্দটোেো ও পিণিো হইন্দি ন’মোইে পথ হোেঁটিয়ো আবসয়োন্দে বিনো বনমন্ত্রন্দণ্-িোহোন্দদর মন্দনর আন্ গ্রহণ্ 

কবরিোর েবক্ত কি সন্দিজ ভোবিয়ো বিবস্মি হইেোম। 

অন্দনক রোন্দি বকন্দসর েন্দে  ুম ভোবঙ্গয়ো কগে-েীন্দি মুখ িোবহর করোও কেন কষ্টকর, এমন কে েীি এখোন্দন িো নো-
জোনোর দরুন উপেুক্ত গরম কোপড় ও কেপ-কিোেক আবন নোই। কবেকোিোয় কে-কম্বে গোন্দয় বদিোম কসখোনোই 

আবনয়োবেেোম-কেষরোন্দি কস কেন েোিো জে হইয়ো েোয় প্রবিবদন। কে-পোন্দে শুইয়ো থোবক, েরীন্দরর গরন্দম কস-বদকটো 
িিুও থোন্দক এক রকম, অনয কোন্দি পোে বফবরন্দি বগয়ো কদবখ বিেোনো কন্ কন্ কবরন্দিন্দে কস-পোন্দে-মন্দন হয় কেন 

েোিো পুকুন্দরর জন্দে কপৌষ মোন্দসর রোন্দি ডুি বদেোম। পোন্দেই জঙ্গন্দের মন্দধ্য বকন্দসর কেন সবম্মবেি পদেে- কোহোরো 
কেন কদৌবড়ন্দিন্দে-গোেপোেো, শুকন্দনো িনঝোউন্দয়র গোে মট মট েন্দে ভোবঙয়ো ঊধ্বণশ্বোন্দস কদৌবড়ন্দিন্দে। 

বক িযোপোরখোনো, বকেু িুবঝন্দি নো পোবরয়ো বসপোহী বিষু্ণরোম পোেঁন্দড় ও সু্কেমোেোর গন্দনোরী কিওয়োরীন্দক ডোক বদেোম। 

িোহোরো বনদ্রোজবড়ি কচোন্দখ উঠিয়ো িবসে-কোেোবরর কমন্দঝন্দি কে-আগুন জ্বোেো হইয়োবেে, িোহোরই কেষ দীবপ্তটুকুন্দি 

ওন্দদর মুন্দখ আেসযসম্ভ্রম ও বনদ্রোেুিোর ভোি ফুটিয়ো উঠিে। গন্দনোরী কিওয়োরী কোন পোবিয়ো একটু শুবনয়োই িবেে-

বকেু নো হুজরু, নীেগোইন্দয়র কজরো কদৌড়ন্দচ্ছ জঙ্গন্দে- 
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কথো কেষ কবরয়োই কস বনবিন্ত মন্দন পোে বফবরয়ো শুইন্দি েোইন্দিবেে, বজজ্ঞোসো কবরেোম-নীেগোইন্দয়র দে হেোৎ এি 

রোন্দি অমন কদৌড়ুিোর কোরণ্ বক? 

বিষু্ণরোম পোেঁন্দড় আশ্বোস বদিোর সুন্দর িবেে-হয়ন্দিো ককোন্দনো জোন্দনোয়োন্দর িোড়ো কন্দর থোকন্দি হুজরু-এ েোড়ো আর বক। 

-বক জোন্দনোয়োর? 

-বক আর জোন্দনোয়োর হুজরু, জঙ্গন্দের জোন্দনোয়োর। কের হন্দি পোন্দর-নয় কিো ভোেু- 

কে- ন্দর শুইয়ো আবে, বনন্দজর অজ্ঞোিসোন্দর িোহোর কোেডোেঁটোয় িোেঁধ্ো আগন্দড়র বদন্দক নজর পবড়ে। কস আগড়ও এি 

হোেকো কে, িোবহর হইন্দি একটি কুকুন্দর কেেো মোবরন্দেও িোহো  ন্দরর মন্দধ্য উল্টোইয়ো পন্দড়-এমন অিস্থোয়  ন্দরর 

সোমন্দনই জঙ্গন্দে বনস্তব্ধ বনেীথরোন্দির িো  িো ভোেুন্দক িনয নীেগোইন্দয়র দে িোড়ো কবরয়ো েইয়ো চবেয়োন্দে-এ 

সংিোদটিন্দি কে বিন্দেষ আশ্বস্ত হইেোম নো িোহো িেোই িোহুেয। 

একটু পন্দরই কভোর হইয়ো কগে। 

৩ 

বদন েিই েোইন্দি েোবগে, জঙ্গন্দের কমোহ িিই আমোন্দক ক্রন্দম পোইয়ো িবসে। এর বনজণ নিো ও অপরোন্দের বসদুেঁর-

েড়োন্দনো িনঝোউন্দয়র জঙ্গন্দের বক আকষণণ্ আন্দে িবেন্দি পোবর নো- আজকোে ক্রমে মন্দন হয় এই বদগন্তিযোপী বিেোে 
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িনপ্রোন্তর েোবড়য়ো, ইহোর করোদন্দপোড়ো মোটির িোজো সুগে, এই স্বোধ্ীনিো, এই মুবক্ত েোবড়য়ো কবেকোিোর কগোেমোন্দের 

মন্দধ্য আর বফবরন্দি পোবরি নো! 

এ মন্দনর ভোি একবদন্দন হয় নোই। কি রূন্দপ কি সোন্দজই কে িনযপ্রকৃবি আমোর মুগ্ধ অনভযস্ত দবৃষ্টর সমু্মন্দখ আবসয়ো 
আমোয় ভুেোইে!-কি সেযো আবসে অপূিণ রক্তন্দমন্দ র মুকুট মোথোয়, দপুুন্দরর খরির করৌদ্র আবসে উন্মোবদনী 
হভরিীর কিন্দে, গভীর বনেীন্দথ কজযোৎস্নোিরণ্ী সুরসু্রীর সোন্দজ বহমবস্নগ্ধ িনকুসুন্দমর সুিোস মোবখয়ো, আকোেভরো 
িোরোর মোেো গেোয়-অেকোর রজনীন্দি কোেপুরুন্দষর আগুন্দনর খড়গ হোন্দি বদবগ্ববদক িযোবপয়ো বিরোট কোেীমূবিণ ন্দি। 

৪ 

একবদন্দনর কথো জীিন্দন কখন্দনো ভুবেি নো। মন্দন আন্দে কসবদন কদোেপূবণ্ণমো। কোেোবরর বসপোহীরো েুটি চোবহয়ো েইয়ো 
সোরোবদন কেোে িোজোইয়ো কহোবে কখবেয়োন্দে। সেযোর সমন্দয়ও নোচগোন্দনর বিরোম নোই কদবখয়ো আবম বনন্দজর  ন্দর 

কটবিন্দে আন্দেো জ্বোেোইয়ো অন্দনক রোি পেণন্ত কহড আবপন্দসর জনয বচঠিপি বেবখেোম। কোজ কেষ হইন্দিই  বড়র বদন্দক 

চোবহয়ো কদবখ, রোি প্রোয় একটো িোন্দজ। েীন্দি জবময়ো েোইিোর উপক্রম হইয়োবে। একটো বসগোন্দরট ধ্রোইয়ো জোনোেো 
বদয়ো িোবহন্দরর বদন্দক উেঁবক মোবরয়ো মুগ্ধ ও বিবস্মি হইয়ো দোেঁড়োইয়ো রবহেোম। কে-বজবনসটো আমোন্দক মুগ্ধ কবরে িোহো 
পূবণ্ণমো-বনেীবথনীর অিণ্ণনীয় কজযোৎস্নো। 

হয়ন্দিো েিবদন আবসয়োবে, েীিকোে িবেয়ো গভীর রোন্দি কখন্দনো িোবহন্দর আবস নোই বকংিো অনয কে ককোন্দনো কোরন্দণ্ই 

হউক, ফুেবকয়ো িইহোন্দরর পবরপূণ্ণ কজযোৎস্নোরোবির রূপ এই আবম প্রথম কদবখেোম। 
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দরজো খুবেয়ো িোবহন্দর আবসয়ো দোেঁড়োইেোম। ককহ ককোথোও নোই, বসপোহীরো সোরোবদন আন্দমোদ প্রন্দমোন্দদর পন্দর ক্লোন্ত কদন্দহ 

 ুমোইয়ো পবড়য়োন্দে। বনুঃেে অরণ্যভূবম, বনস্তব্ধ জনহীন বনেীথরোবি। কস কজযোৎস্নোরোবির িণ্ণনো নোই। কখন্দনো কস-

রকম েোয়োবিহীন কজযোৎস্নো জীিন্দন কদবখ নোই। এখোন্দন খুি িড় িড় গোে নোই, কেোটখোন্দটো িনঝোউ ও কোেিন-

িোহোন্দি কিমন েোয়ো হয় নো। চক্চন্দক সোদো িোবে বমেোন্দনো জবম ও েীন্দির করৌন্দদ্র অধ্ণশুষ্ক কোেিন্দন কজযোৎস্নো পবড়য়ো 
এমন এক অপোবথণি কসৌ্ন্দেণর সৃবষ্ট কবরয়োন্দে, েোহো কদবখন্দে মন্দন ককমন ভয় হয়। মন্দন ককমন কেন একটো উদোস 

িোেঁধ্নহীন মুক্তভোি-মন হু-হু কবরয়ো ওন্দে, চোবরধ্োন্দর চোবহয়ো কসই নীরি বনেীথরোন্দি কজযোৎস্নোভরো আকোেিন্দে 

দোেঁড়োইয়ো মন্দন হইে এক অজোনো পরীরোন্দজয আবসয়ো পবড়য়োবে-মোনুন্দষর ককোন্দনো বনয়ম এখোন্দন খোটিন্দি নো। এইসি 

জনহীন স্থোন গভীর রোন্দি কজযোৎস্নোন্দেোন্দক পরীন্দদর বিচরণ্ভূবমন্দি পবরণ্ি হয়, আবম অনবধ্কোর প্রন্দিে কবরয়ো 
ভোন্দেো কবর নোই। 

িোহোর পর ফুেবকয়ো িইহোন্দরর কজযোৎস্নোরোবি কিিোর কদবখয়োবে-ফোল্গুন্দনর মোঝোমোবঝ েখন দবুলে ফুে ফুটিয়ো 
সমস্ত প্রোন্তন্দর কেন রবঙন ফুন্দের গোবেচো বিেোইয়ো কদয়, িখন কি কজযোৎস্নোশুভ্র রোন্দি িোিোন্দস দবুলে ফুন্দের বমষ্ট 

সুিোস প্রোণ্ ভবরয়ো আঘ্রোণ্ কবরয়োবে-প্রন্দিযক িোন্দরই মন্দন হইয়োন্দে কজযোৎস্নো কে এি অপরূপ হইন্দি পোন্দর, মন্দন এমন 

ভয়বমবেি উদোস ভোি আবনন্দি পোন্দর, িোংেো কদন্দে থোবকন্দি িোহো কিো ককোন্দনোবদন ভোবিও নোই! ফুেবকয়োর কস 

কজযোৎস্নোরোবির িণ্ণনো বদিোর কচষ্টো কবরি নো, কসরূপ কসৌ্েণোন্দেোন্দকর সবহি প্রিযি পবরচয় েিবদন নো হয় 

িিবদন শুধ্ু কোন্দন শুবনয়ো িো কেখো পবড়য়ো িোহো উপেবব্ধ করো েোইন্দি নো-করো সম্ভি নয়। অমন মুক্ত আকোে, 

অমন বনস্তব্ধিো, অমন বনজণ নিো, অমন বদবিগন্ত-বিসবপণি িনোনীর মন্দধ্যই শুধ্ু অমনির রূপন্দেোক ফুটিয়ো ওন্দে। 
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জীিন্দন একিোরও কস কজযোৎস্নোরোবি কদখো উবচি; কে নো কদবখয়োন্দে, ভগিোন্দনর সৃবষ্টর একটি অপূিণ রূপ িোহোর 

বনকট বচর-অপবরবচি রবহয়ো কগে। 

৫ 

একবদন বডবহ আজমোিোন্দদর সোন্দভণ -কযোম্প হইন্দি বফবরিোর সময় সেযোর মুন্দখ িন্দনর মন্দধ্য পথ হোরোইয়ো কফবেেোম। 

িন্দনর ভূবম সিণি সমিে নয়, ককোথোও উেঁচু জঙ্গেোিৃি িোবেয়োবড় টিেো, িোর পরই দটুি টিেোর মধ্যিিী কেোটখোন্দটো 
উপিযকো। জঙ্গন্দের বকন্তু ককোথোও ককোন্দনো বিরোম নোই-টিেোর মোথোয় উঠিয়ো চোবরবদন্দক চোবহয়ো কদবখেোম েবদ 

ককোন্দনো বদন্দক কোেোবরর মহোিীন্দরর ধ্বজোর আন্দেো কদখো েোয়-ককোন্দনো বদন্দক আন্দেোর বচেও নোই-শুধ্ু উেঁচুবনচু টিেো ও 

ঝোউিন আর কোেিন-মোন্দঝ মোন্দঝ েোে ও আসোন গোন্দের িনও আন্দে। দইু  ণ্টো  ুবরয়োও েখন জঙ্গন্দের কূেবকনোরো 
পোইেোম নো, িখন হেোৎ মন্দন পবড়ে নিি কদবখয়ো বদক ঠিক কবর নো ককন। গ্রীষ্মকোে, কোেপুরুষ কদবখ প্রোয় মোথোর 

উপর রবহয়োন্দে। িুবঝন্দি পোবরেোম নো ককোব্ক হইন্দি আবসয়ো কোেপুরুষ মোথোর উপর উঠিয়োন্দে-সপ্তবষণমিে 

খুেঁবজয়ো পোইেোম নো। সুিরোং নিন্দির সোহোন্দেয বদক্-বনরূপন্দণ্র আেো পবরিযোগ কবরয়ো ক োড়োন্দক ইচ্ছোমন্দিো েোবড়য়ো 
বদেোম। মোইে দইু বগয়ো জঙ্গন্দের মন্দধ্য একটো আন্দেো কদখো কগে। আন্দেো েিয কবরয়ো কসখোন্দন উপবস্থি হইয়ো 
কদবখেোম, জঙ্গন্দের মন্দধ্য কুবড় িগণহোি আ্োজ পবরষ্কোর স্থোন্দন একটো খুি বনচু  োন্দসর খুপবর। কুেঁ ন্দড়র সোমন্দন গ্রীন্দষ্মর 

বদন্দনও আগুন জ্বোেোন্দনো। আগুন্দনর বনকট হইন্দি একটু দনূ্দর একটো কেোক িবসয়ো বক কবরন্দিন্দে। 
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আমোর ক োড়োর পোন্দয়র েে শুবনয়ো কেোকটি চমবকয়ো উঠিয়ো দোেঁড়োইয়ো িবেে-কক? িোর পন্দরই আমোয় বচবনন্দি 

পোবরয়ো িোড়োিোবড় কোন্দে আবসে ও আমোন্দক খুি খোবির কবরয়ো ক োড়ো হইন্দি নোমোইে। 

পবরেোন্ত হইয়োবেেোম, প্রোয় ে- ণ্টো আবে ক োড়োর উপর, কোরণ্ সোন্দভণ  কযোন্দম্পও আবমন্দনর বপেু বপেু ক োড়োয় কটো কটো 
কবরয়ো জঙ্গন্দের মন্দধ্য  ুবরয়োবে। কেোকটোর প্রদত্ত একটো  োন্দসর কচটোইন্দয় িবসেোম। বজজ্ঞোসো কবরেোম-কিোমোর নোম 

বক? কেোকটো িবেে-গনু মোহোন্দিো, জোবি গোন্দঙ্গোিো। এ অঞ্চন্দে গোন্দঙ্গোিো জোবির উপজীবিকো চোষিোস ও পশুপোেন, 

িোহো আবম এিবদন্দন জোবনয়োবেেোম-বকন্তু এ কেোকটো এই জনহীন গভীর িন্দনর মন্দধ্য একো বক কন্দর? 

িবেেোম-িুবম এখোন্দন বক কর? কিোমোর িোবড় ককোথোয়? 

– হুজরু, মবহষ চরোই। আমোর  র এখোন কথন্দক দে কক্রোে উত্তন্দর ধ্রমপুর, েেমবনয়োন্দটোেো। 

– বনন্দজর মবহষ? কিগুন্দেো আন্দে? 

কেোকটো গন্দিণর সুন্দর িবেে- পোেঁচটো মবহষ আন্দে হুজরু। 

পোেঁচটো মবহষ। দস্তুরমন্দিো অিোক হইেোম। দে কক্রোে দনূ্দরর গ্রোম হইন্দি পোেঁচটো মোি মবহষ সম্বে কবরয়ো কেোকটি এই 

বিজন িন্দনর মন্দধ্য মবহষচবরর খোজনো বদয়ো একো খুপবর িোেঁবধ্য়ো মবহষ চরোয়-বদন্দনর পর বদন, মোন্দসর পর মোস, এই 

কেোট্ট খুপবরটোন্দি বক কবরয়ো সময় কোটোয়-কবেকোিো হইন্দি নূিন আবসয়োবে, েহন্দরর বথন্দয়টোর-িোন্দয়োন্দস্কোন্দপ েোবেি 

েুিক আবম- িুবঝন্দি পোবরেোম নো। 
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বকন্তু এন্দদন্দের অবভজ্ঞিো আন্দরো কিবে হইন্দে িুবঝয়োবেেোম ককন গনু মোহোন্দিো ওভোন্দি থোন্দক। িোহোর অনয ককোন্দনো 
কোরণ্ নোই ইহো েোড়ো কে, গনু মোহোন্দিোর জীিন্দনর ধ্োরণ্োই এইরূপ। েখন িোহোর পোেঁচটি মবহষ িখন িোহোন্দদর 

চরোইন্দি হইন্দি, এিং েখন চরোইন্দি হইন্দি, িখন জঙ্গন্দে আন্দে, কুেঁ ন্দড় িোেঁবধ্য়ো একো থোবকন্দিই হইন্দি। এ অিযন্ত 

সোধ্োরণ্ কথো, ইহোর মন্দধ্য আিেণ হইিোর বক আন্দে! 

গনু কোেঁচো েোেপোিোয় একটো েম্বো বপকো িো চুরুট হিবর কবরয়ো আমোর হোন্দি সসম্ভ্রন্দম বদয়ো আমোয় অভযথণনো কবরে। 

আগুন্দনর আন্দেোন্দি উহোর মুখ কদবখেোম-কিে চওড়ো কপোে, উেঁচু নোক, রং কোন্দেো- মুখশ্রী সরে, েোন্ত কচোন্দখর দবৃষ্ট। 

িয়স ষোন্দটর উপর হইন্দি, মোথোর চুে একটিও কোন্দেো নোই। বকন্তু েরীর এমন সুগঠিি কে, এই িয়ন্দসও প্রন্দিযকটি 

মোংসন্দপেী আেোদো কবরয়ো গুবনয়ো েওয়ো েোয়। 

গনু আগুন্দন আন্দরো কিবে কোে কফবেয়ো বদয়ো বনন্দজও একটি েোেপোিোর বপকো ধ্রোইে। আগুন্দনর আভোয় খুপবরর 

মন্দধ্য এক-আধ্খোনো বপিন্দের িোসন চক্চক্ কবরন্দিন্দে। আগুন্দনর কুন্দির মিেীর িোবহন্দর ক োরির অেকোর ও  ন 

িন। িবেেোম-গনু, একো এখোন্দন থোক, জন্তু-জোন্দনোয়োন্দরর ভয় কন্দর নো? গনু িবেে-ভয় ডর করন্দে আমোন্দদর বক চন্দে 

হুজরু? আমোন্দদর েখন এই িযিসো! কসবদন কিো রোন্দি আমোর খুপবরর কপেন্দন িো  এন্দসবেে। মবহন্দষর দনু্দটো িোচ্চো 
আন্দে, ওন্দদর ওপর িোক্। েে শুন্দন রোন্দি উন্দে টিন িোজোই; মেোে জ্বোবে, বচৎকোর কবর! রোন্দি আর  ুম কহোন্দেো নো 
হুজরু; েীিকোন্দে কিো সোরোরোি এই িন্দন কফউ ডোন্দক। 

-খোও বক এখোন্দন? কদোকোনন্দটোকোন কিো কনই, বজবনসপি পোও ককোথোয়? চোেডোে- 
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-হুজরু, কদোকোন্দন বজবনস ককনিোর মন্দিো পয়সো বক আমোন্দদর আন্দে, নো আমরো িোঙোবে িোিুন্দদর মন্দিো ভোি কখন্দি 

পোই? এই জঙ্গন্দের কপেন্দন আমোর দ-ুবিন্দ  কখড়ী কিি আন্দে। কখড়ীর দোনো বসি, আর জঙ্গন্দে িোথুয়ো েোক হয়, িোই 

বসি, আর একটু েুন, এই খোই। ফোগুন মোন্দস জঙ্গন্দে গুড়মী ফে ফন্দে, েুন বদন্দয় কোেঁচো কখন্দি কিে েোন্দগ- েিোন্দন গোে, 

কেোট কেোট কোেঁকুন্দড়র মন্দিো ফে হয়; কস সময় এক মোস এ-অঞ্চন্দের েি গবরি কেোক গুড়মী ফে কখন্দয় কোটিন্দয় কদয়। 

দন্দে দন্দে কেন্দেন্দমন্দয় আসন্দি জঙ্গন্দের গুড়মী িুেন্দি। 

বজজ্ঞোসো কবরেোম-করোজ করোজ কখড়ীর দোনো বসি আর িোথুয়ো েোক ভোন্দেো েোন্দগ? 

– বক করি হুজরু, আমরো গবরি কেোক, িোঙোবে িোিুন্দদর মন্দিো ভোি কখন্দি পোি ককোথোয়? ভোি এ অঞ্চন্দের মন্দধ্য 
ককিে রোসবিহোরী বসং আর ন্েোে পোেঁন্দড় খোয় দনু্দিেো। সোরোবদন মবহন্দষর কপেন্দন ভূন্দির মিন খোটি হুজরু, সন্দের 

সময় বফবর েখন, িখন এি বিন্দদ পোয় কে, েো পোই কখন্দি িোই ভোন্দেো েোন্দগ। 

গনুন্দক িবেেোম-কেকোিো েহর কদন্দখে গনু? 

– নো হুজরু। কোন্দন শুন্দনবে। ভোগেপরু েহন্দর একিোর বগন্দয়বে, িড় ভোবর েহর। ওখোন্দন হোওয়োর গোবড় কদন্দখবে, িড় 

িোজ্জি বচজ হুজরু। ক োড়ো কনই, বকেু কনই, আপনো-আপবন রোস্তো বদয়ো চেন্দে। 

এই িয়ন্দস উহোর স্বোস্থয কদবখয়ো অিোক হইেোম। সোহসও কে আন্দে ইহো মন্দন মন্দন স্বীকোর কবরন্দি হইে। 
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গনুর জীবিকোবনিণোন্দহর একমোি অিেম্বন মবহষ কয়টি। িোন্দদর দধু্ অিেয এ-জঙ্গন্দে কক বকবনন্দি, দধু্ হইন্দি মোখন 

িুবেয়ো ব  কন্দর ও দ-ুবিন মোন্দসর ব  একন্দি জমোইয়ো ন-মোইে দরূিিী ধ্রমপুন্দরর িোজোন্দর মোন্দড়োয়োরীন্দদর বনকট 

বিক্রয় কবরয়ো আন্দস। আর থোবকিোর মন্দধ্য ওই দ-ুবি ো কখড়ী অথণোৎ েযোমো োন্দসর কিি, েোর দোনো বসি এ-অঞ্চন্দের 

প্রোয় সকে গবরি কেোন্দকরই একটো প্রধ্োন খোদয। গনু কস-রোন্দি আমোন্দক কোেোবরন্দি কপৌেঁেোইয়ো বদে, বকন্তু গনুন্দক 

আমোর এি ভোন্দেো েোবগে কে, কিিোর েোন্ত হিকোন্দে িোহোর খুপবরর সোমন্দন আগুন কপোহোইন্দি কপোহোইন্দি গল্প কবরয়ো 
কোটোইয়োবে। ওন্দদন্দের নোনোরূপ িথয গনুর কোন্দে কেরূপ শুবনয়োবেেোম, অি ককউ বদন্দি পোন্দর নোই। গনুর মুন্দখ কি 

অদু্ভি কথো শুবনিোম। উড়ুকু্ক সোন্দপর কথো, জীিন্ত পোথর ও আেঁিুন্দড় কেন্দের হোেঁটিয়ো কিড়োইিোর কথো, ইিযোবদ। ওই 

বনজণ ন জঙ্গন্দের পোবরপোবশ্বণক অিস্থোর সন্দঙ্গ গনুর কস-সি গল্প অবি উপোন্দদয় ও অবি রহসযময় েোবগি- আবম জোবন 

কেকোিো েহন্দর িবসয়ো কস-সি গল্প শুবনন্দে িোহো আজগুিী ও বমথযো মন্দন হইন্দি িোধ্য। কেখোন্দন-কসখোন্দন কে-ককোন্দনো 
গল্প কেোনো চন্দে নো, গল্প শুবনিোর পটভূবম ও পোবরপোবশ্বণক অিস্থোর উপর উহোর মোধ্ুেণ কে কিখোবন বনভণ র কন্দর, 

িোহো গল্পবপ্রয় িযবক্ত মোন্দিই জোন্দনন। গনুর সকে অবভজ্ঞিোর মন্দধ্য আমোর আিেণ িবেয়ো মন্দন হইয়োবেে 

িনযমবহন্দষর কদিিো টোেঁড়িোন্দরোর কথো। 

বকন্তু, কেন্দহিু এই গন্দল্পর একটি অদু্ভি উপসংহোর আন্দে-কসজনয কস-কথো এখন নো িবেয়ো েথোস্থোন্দন িবেি। এখোন্দন 

িবেয়ো রোবখ, গনু আমোন্দক কে-সি গল্প িবেি-িোহো রূপকথো নন্দহ, িোহোর িযবক্তগি অবভজ্ঞিোর বিষয়। গনু 
জীিনন্দক কদবখয়োন্দে িন্দি অনযভোন্দি। অরণ্য-প্রকৃবির  বনষ্ঠ সংস্পন্দেণ আজীিন কোটোইয়ো কস অরণ্য-প্রকৃবির সম্বন্দে 
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একজন রীবিমন্দিো বিন্দেষজ্ঞ িযবক্ত। িোহোর কথো হেোৎ উড়োইয়ো কদওয়ো চন্দে নো। বমথযো িোনোইয়ো িবেিোর মন্দিো 
কল্পনোেবক্তও গনুর আন্দে িবেয়ো আমোর মন্দন হয় নোই। 
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িৃিীয় পবরন্দচ্ছদ 

১ 

গ্রীষ্মকোে পবড়ন্দি গ্রযোণ্ট সোন্দহন্দির িটগোন্দের মোথোয় পীরচপেঁবি পোহোন্দড়র বদক হইন্দি একদে িক উবড়য়ো আবসয়ো 
িবসে, দরূ হইন্দি মন্দন হয় কেন িটগোন্দের মোথো সোদো কথোকো কথোকো ফুন্দে ভবরয়ো বগয়োন্দে। 

একবদন অধ্ণশুষ্ক কোন্দের িন্দনর ধ্োন্দর কটবিে-কচয়োর পোবিয়ো কোজ কবরন্দিবে, মুন্দনশ্বর বসং বসপোহী আবসয়ো িবেে-

হুজরু, ন্েোে ওঝো কগোেোওয়োেো আপনোর সন্দঙ্গ কদখো করন্দি এন্দসন্দে। 

একটু পন্দর প্রোয় পঞ্চোে িেন্দরর একটি িৃি িযবক্ত আমোর সোমন্দন আবসয়ো কসেোম কবরে ও আমোর বনন্দদণে মন্দিো 
একটো টুন্দের উপর িবসে। িবসয়োই কস একটি পেন্দমর থন্দে িোবহর কবরে। িোহোর পর থন্দেটির বভির হইন্দি খুি 

কেোট একখোবন জোেঁবি ও দইুটি সুপোবর িোবহর কবরয়ো সুপোবর কোটিন্দি আরম্ভ কবরে। পন্দর কোটো সুপোবর হোন্দি রোবখয়ো 
দইু হোি একি কবরয়ো আমোর সোমন্দন কমবেয়ো ধ্বরয়ো সসম্ভ্রন্দম িবেে- সুপোবর বেবজন্দয় হুজরু। 

সুপোবর ও-ভোন্দি খোওয়ো অভযোস নো-থোবকন্দেও ভদ্রিোর খোবিন্দর েইেোম। বজজ্ঞোসো কবরেোম- ককোথো হন্দি আসো হন্দচ্ছ, 

বক কোজ? 

িোহোর উত্তন্দর কেোকটি িবেে, িোহোর নোম ন্েোে ওঝো, হমবথে ব্রোহ্মণ্। জঙ্গন্দের উত্তর-পূিণ ককোন্দণ্ কোেোবর হইন্দি 

প্রোয় এগোর মোইে দনূ্দর সুংঠিয়ো-বদয়োরোন্দি িোহোর িোবড়। িোবড়ন্দি চোষিোস আন্দে, বকেু সুন্দদর কোরিোরও আন্দে-কস 
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আবসয়োন্দে িোর িোবড়ন্দি আগোমী পূবণ্ণমোর বদন আমোয় বনমন্ত্রণ্ কবরন্দি-আবম বক িোহোর িোবড়ন্দি দয়ো কবরয়ো 
পদধ্ূবে বদন্দি রোবজ আবে? এ কসৌভোগয বক িোহোর হইন্দি? 

এগোর মোইে দনূ্দর এই করৌন্দদ্র বনমন্ত্রণ্ খোইন্দি েোইিোর কেোভ আমোর বেে নো- বকন্তু ন্েোে ওঝো বনিোন্ত পীড়োপীবড় 

করোন্দি অগিযো রোবজ হইেোম- িো েোড়ো এন্দদন্দের গৃহস্থসংসোর সম্বন্দে অবভজ্ঞিো সঞ্চয় কবরিোর কেোভও সংিরণ্ 

কবরন্দি পোবরেোম নো। 

পূবণ্ণমোর বদন দপুুন্দরর পন্দর দী ণ কোন্দের জঙ্গন্দের মন্দধ্য বদয়ো কোহোন্দদর একটি হোবি আবসন্দিন্দে কদখো কগে। হোবি 

কোেোবরন্দি আবসন্দে মোহুন্দির মুন্দখ শুবনেোম হোবিটি ন্েোে ওঝোর বনন্দজর- আমোন্দক েইয়ো েোইন্দি পোেোইয়ো 
বদয়োন্দে। হোবি পোেোইিোর আিেযক বেে নো- কোরণ্ আমোর বনন্দজর ক োড়োয় অন্দপিোকৃি অল্প সমন্দয় কপৌেঁবেন্দি 

পোবরিোম। 

েোহোই হউক, হোবিন্দি চবড়য়োই ন্েোন্দের িোবড়ন্দি রওনো হইেোম। সিুজ িনেীষণ আমোর পোন্দয়র িেোয়, আকোে 

কেন আমোর মোথোয় কেবকয়োন্দে- দরূ, দরূ-বদগন্দন্তর নীে হেেমোেোর করখো িনভূবমন্দি ব বরয়ো কেন মোয়োন্দেোক রচনো 
কবরয়োন্দে- আবম কস-মোয়োন্দেোন্দকর অবধ্িোসী- িহু দরূ স্বন্দগণর কদিিো। কি কমন্দ র িেোয় িেোয় পবৃথিীর কি 

েযোমে িনভূবমর উপরকোর নীে িোয়ুমিে কভদ কবরয়ো কেন আমোর অদেৃয েোিোয়োি। 

পন্দথ চোম টোর বিে পবড়ে, েীন্দির কেন্দষও বসল্লী আর েোে হোেঁন্দসর ঝোেঁন্দক ভবিণ । আর একটু গরম পবড়ন্দেই উবড়য়ো 
পেোইন্দি। মোন্দঝ মোন্দঝ বনিোন্ত দবরদ্র পল্লী। ফণ্ীমনসো-ক রো িোমোন্দকর কিি ও কখোেোয় েোওয়ো দীনকুটির। 
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সুংঠিয়ো গ্রোন্দম হোবি েুবকন্দে কদখো কগে পন্দথর দ-ুধ্োন্দর সোরিব্ কেোক দোেঁড়োইয়ো আন্দে আমোয় অভযথণনো কবরিোর 

জনয। গ্রোন্দম েুবকয়ো অল্প দরূ পন্দরই ন্েোন্দের িোবড়। 

কখোেোয় েোওয়ো মোটির  র আট-দেখোনো- সিই পৃথক পৃথক, প্রকোি উেোন্দনর মন্দধ্য ইিস্তি েড়োন্দনো। আবম িোবড়ন্দি 

েুবকন্দিই দইুিোর হেোৎ ি্নু্দকর আওয়োজ হইে। চমকোইয়ো বগয়োবে- এমন সমন্দয় সহোসযমুন্দখ ন্েোে ওঝো আবসয়ো 
আমোয় অভযথণনো কবরয়ো িোবড়ন্দি েইয়ো বগয়ো একটো িড় ন্দরর দোওয়োয় কচয়োন্দর িসোইে। কচয়োরখোবন এন্দদন্দের 

বেশুকোন্দের হিয়োবর এিং এন্দদন্দের গ্রোময বমবস্ত্রর হোন্দিই গড়ো। িোহোর পর দে-এগোর িেন্দরর একটি কেোট কমন্দয় 

আবসয়ো আমোর সোমন্দন একখোনো থোেো ধ্বরে-থোেোয় কগোটোকিক আস্ত পোন, আস্ত সুপোবর, একটো মধ্ুপন্দকণ র মন্দিো 
কেোট িোটিন্দি সোমোনয একটু আির, কন্দয়কটি শুষ্ক কখজরু; ইহো েইয়ো বক কবরন্দি হয় আমোর জোনো নোই- আবম 

আনোবড়র মন্দিো হোবসেোম ও িোটি হইন্দি আঙুন্দের আগোয় একটু আির িুবেয়ো েইেোম মোি। কমন্দয়টিন্দক দ-ুএকটি 

ভদ্রিোসূচক বমষ্টকথোও িবেেোম! কমন্দয়টি থোেো আমোর সোমন্দন রোবখয়ো চবেয়ো কগে। 

িোরপর খোওয়োন্দনোর িযিস্থো। ন্েোে কে  টো কবরয়ো খোওয়োইিোর িযিস্থো কবরয়োন্দে, িোহো আমোর ধ্োরণ্ো বেে নো। 

প্রকোি কোন্দের বপেঁবড়র আসন পোিো-সমু্মন্দখ এমন আকোন্দরর একখোবন বপিন্দের থোেো আবসে, েোহোন্দি কবরয়ো 
আমোন্দদর কদন্দে দগুণোপূজোর িড় হনন্দিদয সোজোয়। থোেোয় হোবির কোন্দনর মন্দিো পুরী, িোথুয়ো েোক ভোজো, পোকো েেোর 

রোয়িো, কোেঁচো কিেঁ িুন্দের কঝোে, মবহন্দষর দনু্দধ্র দই, কপেঁড়ো। খোিোর বজবনন্দসর এমন অদু্ভি কেোগোন্দেোগ কখন্দনো কদবখ 

নোই। আমোয় কদবখিোর জনয উেোন্দন কেোন্দক কেোকোরণ্য হইয়ো বগয়োন্দে ও আমোর বদন্দক এমনভোন্দি চোবহন্দিন্দে কে, আবম 

কেন এক অদষৃ্টপূিণ জীি। শুবনেোম, ইহোরো সকন্দেই ন্েোন্দের প্রজো। 
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সেযোর পূন্দিণ উঠিয়ো আবসিোর সময় ন্েোে একটি কেোট থবে আমোর হোন্দি বদয়ো িবেে-হুজনু্দরর নজর। আিেণ 
হইয়ো কগেোম। থবেন্দি অন্দনক টোকো, পঞ্চোন্দের কম নয়। এি টোকো ককহ কোহোন্দকও নজর কদয় নো, িো েোড়ো ন্েোে 

আমোর প্রজোও নয়। নজর প্রিযোখযোন করোও গৃহন্দস্থর পন্দি নোবক অপমোনজনক- সুিরোং আবম থবে খুবেয়ো একটো 
টোকো েইয়ো থবেটো িোহোর হোন্দি বফরোইয়ো বদয়ো িবেেোম- কিোমোর কেন্দেপুন্দেন্দদর কপেঁড়ো খোইন্দি বদও। 

ন্েোে বকেুন্দিই েোবড়ন্দি নো- আবম কস-কথোয় কোন নো-বদয়োই িোবহন্দর আবসয়ো হোবির বপন্দে চবড়েোম। 

পরবদনই ন্েোে ওঝো আমোর কোেোবরন্দি কগে, সন্দঙ্গ িোহোর িড় কেন্দে। আবম িোহোবদগন্দক সমোদর কবরেোম- বকন্তু 

খোইিোর প্রস্তোন্দি িোহোরো রোবজ হইে নো। শুবনেোম হমবথে ব্রোহ্মণ্ অনয ব্রোহ্মন্দণ্র হন্দস্তর প্রস্তুি ককোন্দনো খোিোরই খোইন্দি 

নো। অন্দনক িোন্দজ কথোর পন্দর ন্েোে একোন্দন্ত আমোর বনকট কথো পোবড়ে, িোহোর িড় কেন্দে ফুেবকয়ো িইহোন্দরর 

িহবসেদোবরর জনয উন্দমদোর- িোহোন্দক আমোয় িহোে কবরন্দি হইন্দি। আবম বিবস্মি হইয়ো িবেেোম- বকন্তু ফুেবকয়োর 

িহবসেদোর কিো আন্দে – কস কপোে কিো খোবে কনই। িোহোর উত্তন্দর ন্েোে আমোন্দক কচোখ েোবরয়ো ইেোরো কবরয়ো 
িবেে, হুজরু, মোবেক কিো আপবন। আপবন মন্দন করন্দে বক নো হয়? 

আবম আন্দরো অিোক হইয়ো কগেোম। কস বক রকম কথো! ফুেবকয়োর িহবসেদোর ভোন্দেোই কোজ কবরন্দিন্দে- িোহোন্দক 

েোড়োইয়ো বদি ককোন্ অপরোন্দধ্? 
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ন্েোে িবেে- কি রুন্দপয়ো হুজরুন্দক পোন কখন্দি বদন্দি হন্দি িেুন, আবম আজ সোেঁন্দজই হুজরুন্দক কপৌেঁন্দে কদি। বকন্তু 

আমোর কেন্দেন্দক িহবসেদোবর বদন্দি হন্দিই হুজনু্দরর। িেুন কি, হুজরু। পোেঁচ-ে’? এিিন্দণ্ কিে িুবঝন্দি পোবরেোম, 

ন্েোে কে আমোন্দক কোে বনমন্ত্রণ্ কবরয়োবেে িোহোর প্রকৃি উন্দদ্দেয বক। এন্দদন্দের কেোক কে এমন ধ্বড়িোজ, িোহো 
জোবনন্দে কখন্দনো ওখোন্দন েোই? আচ্ছো বিপন্দদ পবড়য়োবে িন্দট! 

ন্েোেন্দক স্পষ্ট কথো িবেয়োই বিদোয় কবরেোম। িুবঝেোম ন্েোে আেো েোবড়ে নো। 

আর একবদন কদবখ,  ন িন্দনর ধ্োন্দর ন্েোে আমোর অন্দপিোয় দোেঁড়োইয়ো আন্দে। 

বক কুিন্দণ্ই উহোর িোবড়ন্দি বনমন্ত্রণ্ খোইন্দি বগয়োবেেোম-দখুোনো পুরী খোওয়োইয়ো কস কে আমোর জীিন এমন অবিষ্ঠ 

কবরয়ো িুবেন্দি-িোহো আন্দগ জোবনন্দে বক উহোর েোয়ো মোড়োই? 

ন্েোে আমোন্দক কদবখয়ো বমবষ্ট কমোেোন্দয়ম হোবসয়ো িবেে-কনোন্দমোস্কোর হুজরু। 

-হুেঁ। িোরপর, এখোন্দন বক মন্দন কন্দর? 

-হুজরু সিই জোন্দনন। আবম আপনোন্দক িোন্দরো-ে’ টোকো নগদ কদি। আমোর কেন্দেন্দক কোন্দজ েোবগন্দয় বদন। 

-িুবম পোগে ন্েোে? আবম িহোে করিোর মোবেক নই। েোন্দদর জবমদোবর িোন্দদর কোন্দে দরখোস্ত করন্দি পোন্দরো। িো 
েোড়ো িিণ মোন্দন কে রন্দয়ন্দে-িোন্দক েোড়ি ককোন্ অপরোন্দধ্? 
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িবেয়োই কিবে কথো নো িোড়োইয়ো ক োড়ো েুটোইয়ো বদেোম। 

ক্রন্দম আমোর কড়ো িযিহোন্দর ন্েোেন্দক আবম আমোর ও কেন্দটর মহো েত্রু কবরয়ো িুবেেোম। িখন্দনো িুবঝ নোই, 

ন্েোে বকরূপ ভয়োনক প্রকৃবির মোনুষ। ইহোর ফে আমোন্দক ভোন্দেো কবরয়োই ভুবগন্দি হইয়োবেে। 

২ 

উবনে মোইে দরূিিী ডোক র হইন্দি ডোক আনো এখোনকোর এক অবি আিেযক  টনো। অিদনূ্দর প্রবিবদন কেোক 

পোেোন্দনো চন্দে নো িবেয়ো সপ্তোন্দহ দিুোর মোি ডোক ন্দর কেোক েোইি। মধ্য-এবেয়োর জনহীন, দসু্তর ও ভীষণ্ 

টোক্ েোমোকোন মরুভূবমর িোেঁিুন্দি িবসয়ো বিখযোি পেণটক কসোন্দয়ন কহবডনও কিোধ্ হয় এমবন আগ্রন্দহ ডোন্দকর প্রিীিো 
কবরন্দিন। আজ আট-নয় মোস এখোন্দন আবসিোর ফন্দে বদন্দনর পর বদন, রোন্দির পর রোি এই জনহীন িন-প্রোন্তন্দর 

সূেণোস্ত, নিিরোবজ, চোেঁন্দদর উদয়, কজযোৎস্নো ও িন্দনর মন্দধ্য নীেগোইন্দয়র কদৌড় কদবখন্দি কদবখন্দি কে িবহজণ গন্দির সন্দঙ্গ 

সকে কেোগ হোরোইয়ো কফবেয়োবে-ডোন্দকর বচঠি কন্দয়কখোবনর মধ্য বদয়ো আিোর িোহোর সবহি একটো সংন্দেোগ স্থোবপি 

হইি। 

বনবদণষ্ট বদন্দন জওয়োবহরেোে বসং ডোক আবনন্দি বগয়োন্দে-আজ দপুুন্দর কস আবসন্দি। আবম ও িোঙোবে মুহুরীিোিুটি  ন 

 ন জঙ্গন্দের বদন্দক চোবহন্দিবে। কোেোবর হইন্দি মোইে কদড় দনূ্দর একটো উেঁচু বেবির উপর বদয়ো পথ। ওখোন্দন আবসন্দে 

জওয়োবহরেোে বসংন্দক কিে স্পষ্ট কদখো েোয়। 
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কিেো দপুুর হইয়ো কগে। জওয়োবহরেোন্দের কদখো কনই। আবম  ন  ন  র-িোবহর কবরন্দিবে। এখোন্দনর আবপন্দসর 

কোন্দজর সংখযো বনিোন্ত কম নয়। বিবভন্ন আবমন্দনর বরন্দপোটণ  কদখো, হদবনক কযোেিই সই করো, সদন্দরর বচঠিপন্দির 

উত্তর কেখো, পোন্দটোয়োরী ও িহবসেদোন্দরর আদোন্দয়র বহসোি-পরীিো, নোনোবিধ্ দরখোন্দস্তর বডবগ্র-বডবস্মস্ করো, পূবণ্ণয়ো 
মুন্দঙ্গর ভোগেপুর প্রভৃবি স্থোন্দন নোনো আদোেন্দি নোনোপ্রকোর মোমেো ঝুবেন্দিন্দে-ঐ সকে স্থোন্দনর উবকে ও মোমেো-
িবিরকোরকন্দদর বরন্দপোটণ  পোে ও িোর উত্তর কদওয়ো-আন্দরো নোনো প্রকোর িড় ও খুচরো কোজ প্রবিবদন বনয়ম-মন্দিো নো 
কবরন্দে দ-ুবিনবদন্দন এি জবময়ো েোয় কে, িখন কোজ কেষ কবরন্দি প্রোণ্োন্ত হইয়ো ওন্দে। ডোক আবসিোর সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ 

আিোর একরোবে কোজ আবসয়ো পন্দড়। েহন্দরর নোনো ধ্রন্দনর বচঠি, নোনো ধ্রন্দনর আন্দদে, অমুক জোয়গোয় েোও, 

অমুন্দকর সন্দঙ্গ অমুক মহোন্দের িন্দ্োিস্ত কর, ইিযোবদ। 

কিেো বিনটোর সময় জওয়োবহরেোন্দের সোদো পোগবড় করৌন্দদ্র চক্চক্ কবরন্দিন্দে কদখো কগে। িোঙোবে মুহুরীিোিু 
হোেঁবকন্দেন- মযোন্দনজোরিোিু, আসুন, ডোকন্দপয়োদো আসন্দে- ঐ কে- 

আবপন্দসর িোবহন্দর আবসেোম। ইবিমন্দধ্য জওয়োবহরেোে আিোর বেবি হইন্দি নোবময়ো জঙ্গন্দের মন্দধ্য েুবকয়ো পবড়য়োন্দে। 

আবম অন্দপরোগ্লোস আনোইয়ো কদবখেোম, দনূ্দর জঙ্গন্দের মন্দধ্য দী ণ দী ণ  োন্দসর ও িনঝোউন্দয়র মন্দধ্য কস আবসন্দিন্দে িন্দট। 

আর আবপন্দসর কোন্দজ মন িবসে নো। কস বক আকুে প্রিীিো! কে বজবনস েি দষু্প্রোপয মোনুন্দষর মন্দনর কোন্দে িোহোর 

মূেয িি কিবে। এ কথো খুিই সিয কে, এই মূেয মোনুন্দষর মনগড়ো একটি কৃবিম মূেয, প্রোবথণি বজবনন্দসর সিযকোর 

উৎকষণ িো অপকন্দষণর সন্দঙ্গ এর ককোন্দনো সম্বে নোই। বকন্তু জগন্দির অবধ্কোংে বজবনন্দসর উপরই একটো কৃবিম মূেয 
আন্দরোপ কবরয়োই কিো আমরো িোন্দক িড় িো কেোট কবর। 
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জওয়োবহরেোেন্দক কোেোবরর সোমন্দন একটো অপবরসর িোেুময় নোিোে জবমর ও-পোন্দর কদখো কগে। আবম কচয়োর 

েোবড়য়ো উঠিেোম। মুহুরীিোিু আগোইয়ো কগন্দেন। জওয়োবহরেোে আবসয়ো কসেোম কবরয়ো দোেঁড়োইে এিং পন্দকট হইন্দি 

বচঠির িোড়ো িোবহর কবরয়ো মুহুরীিোিুর হোন্দি বদে। 

আমোরও খোন-দইু পি আন্দে-অবি পবরবচি হোন্দির কেখো। বচঠি পবড়ন্দি পবড়ন্দি চোবরপোন্দের জঙ্গন্দের বদন্দক চোবহয়ো 
বনন্দজই অিোক হইয়ো কগেোম। ককোথোয় আবে, কখন্দনো ভোবি নোই আবম এখোন্দন ককোন্দনোবদন থোবকি, কবেকোিোর 

আড্ডো েোবড়য়ো এমন জোয়গোয় বদন্দনর পর বদন কোটোইি। একখোনো বিেোবি মযোগোবজন্দনর গ্রোহক হইয়োবে, আজ 

কসখোনো আবসয়োন্দে। কমোড়ন্দকর উপন্দর কেখো “উন্দড়ো জোহোন্দজর ডোন্দক”। জনোকীণ্ণ কবেকোিো েহন্দরর িুন্দক িবসয়ো 
বিংে েিোেীর এই হিজ্ঞোবনক আবিষ্কোন্দরর সুখ বক িুঝো েোইন্দি? এখোন্দন-এই বনজণ ন িন-প্রন্দদে- সকে বিষন্দয়ই 

ভোবিিোর ও অিোক হইিোর অিকোে আন্দে-এখোনকোর পোবরপোবশ্বণক অিস্থো কস-অনুভূবি আনয়ন কন্দর। 

েবদ সিয কথো িবেন্দি হয়, জীিন্দন ভোবিয়ো কদবখিোর বেিো এইখোন্দন আবসয়োই পোইয়োবে। কি কথো মন্দন জোন্দগ, কি 

পুন্দরোন্দনো কথো মন্দন হয়-বনন্দজর মনন্দক এমন কবরয়ো কখন্দনো উপন্দভোগ কবর নোই। এখোন্দন সহর প্রকোর অসুবিধ্োর 

মন্দধ্যও কসই আন্ আমোন্দক কেন একটো কনেোর মন্দিো পোইয়ো িবসন্দিন্দে বদন বদন। 

অথচ সিযই আবম প্রেোন্ত মহোসমুন্দদ্রর ককোন্দনো জনহীন িীন্দপ একো পবরিযক্ত হই নোই। কিোধ্ হয় িবিে মোইন্দের মন্দধ্য 
করেন্দেেন। কসখোন্দন কট্রন্দন চবড়য়ো এক  ণ্টোর মন্দধ্য পূবণ্ণয়ো েোইন্দি পোবর-বিন  ণ্টোর মন্দধ্য মুন্দঙ্গর েোইন্দি পোবর। 

বকন্তু প্রথম কিো করেন্দেেন্দন েোইন্দিই কিজোয় কষ্ট-কস-কষ্ট স্বীকোর কবরন্দি পোবর, েবদ পূবণ্ণয়ো িো মুন্দঙ্গর েহন্দর বগয়ো 
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বকেু েোভ থোন্দক। এমবন কদবখন্দিবে ককোন্দনো েোভই নোই, নো আমোন্দক কসখোন্দন ককউ কচন্দন, নো আবম কোউন্দক বচবন। বক 

হইন্দি বগয়ো? 

কবেকোিো হইন্দি আবসয়ো িই আর িেুিোেন্দির সন্দঙ্গ গল্প ও আন্দেোচনোর অভোি এি কিবে অনুভি কবর কে কিিোর 

ভোবিয়োবে এ জীিন আমোর পন্দি অসহয। কবেকোিোন্দিই আমোর সি, পূবণ্ণয়ো িো মুন্দঙ্গন্দর কক আন্দে কে কসখোন্দন েোইি? 

বকন্তু সদর-আবপন্দসর বিনো অনুমবিন্দি কবেকোিোয় েোইন্দি পোবর নো- িো েোড়ো অথণিযয়ও এি কিবে কে দ-ুপোেঁচ 

বদন্দনর জনয েোওয়ো কপোষোয় নো। 

৩ 

কন্দয়ক মোস সুন্দখ-দুুঃন্দখ কোটিিোর পর হচি মোন্দসর কেষ হইন্দি এমন একটো কোন্দির সূিপোি হইে, েোহো আমোর 

অবভজ্ঞিোর মন্দধ্য কখন্দনো বেে নো। কপৌষ মোন্দস বকেু বকেু িৃবষ্ট পবড়য়োবেে, িোর পর হইন্দি ক োর অনোিৃবষ্ট কদখো 
বদে। মো  মোন্দস িৃবষ্ট নোই, ফোল্গুন্দন নো, হচন্দি নো, হিেোন্দখ নো। সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ কেমন অসহয গ্রীষ্ম, কিমবন বনদোরুণ্ 

জেকষ্ট। 

সোদো কথোয় গ্রীষ্ম িো জেকষ্ট িবেন্দে এ বিভীবষকোময় প্রোকৃবিক বিপেণন্দয়র স্বরূপ বকেুই কিোঝোন্দনো েোইন্দি নো। উত্তন্দর 

আজমোিোদ হইন্দি দবিন্দণ্ বকষণ্পুর- পূন্দিণ ফুেবকয়ো িইহোর ও েিটুবেয়ো হইন্দি পবিন্দম মুন্দঙ্গর কজেোর সীমোনো পেণন্ত 

সোরো জঙ্গে-মহোন্দের মন্দধ্য কেখোন্দন েি খোে, কডোিো, কুিী অথণোৎ িড় জেোেয় বেে- সি কগে শুকোইয়ো। কুয়ো 
খুেঁবড়ন্দে জে পোওয়ো েোয় নো- েবদ িোবের উনুই হইন্দি বকেু বকেু জে ওন্দে, কেোট এক িোেবি জে কুয়োয় জবমন্দি এক 
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 ণ্টোর উপর সময় েোন্দগ। চোবরধ্োন্দর হোহোকোর পবড়য়ো বগয়োন্দে। পূন্দিণ একমোি কুেী নদী ভরসো-কস আমোন্দদর মহোন্দের 

পূিণিম প্রোন্ত হইন্দি সোি আট মোইে দনূ্দর বিখযোি কমোহনপুরো বরজোভণ  ফন্দরন্দের ওপোন্দর। আমোন্দদর জবমদোবর ও 

কমোহনপুরো অরন্দণ্যর মন্দধ্য একটো কেোট পোহোবড় নদী কনপোন্দের িরোই অঞ্চে হইন্দি িবহয়ো আবসন্দিন্দে-বকন্তু িিণ মোন্দন 

শুধ্ু শুষ্ক িোেুময় খোন্দি িোহোর উপেেোকো চরণ্বচে বিদযমোন। িোবে খুেঁবড়ন্দে কে জেটুকু পোওয়ো েোয়, িোহোরই 

কেোন্দভ কি দনূ্দরর গ্রোম হইন্দি কমন্দয়রো কেবস েইয়ো আন্দস ও সোরো দপুুর িোবে-কোদো েোবনয়ো আধ্-কেবসটোক ক োেো 
জে েইয়ো িোবড় কফন্দর। 

বকন্তু পোহোবড় নদী- স্থোনীয় নোম বমবে নদী- আমোন্দদর ককোন্দনো কোন্দজ আন্দস নো- কোরণ্ আমোন্দদর মহোে হইন্দি িহু 

দনূ্দর। কোেোবরন্দিও ককোন্দনো িড় ইেঁদোরো নোই-কেোট কে িোবের পোিকুয়োটি আন্দে, িোহো হইন্দি পোনীয় জন্দের সংস্থোন 

হওয়োই বিষম সমসযোর কথো দোেঁড়োইে। বিন িোেবি জে সংগ্রহ কবরন্দি দপুুর  ুবরয়ো েোয়। 

দপুুন্দর িোবহন্দর দোেঁড়োইয়ো িোম্রোভ অবগ্নিষী আকোে ও অধ্ণশুষ্ক িনঝোউ ও েম্বো  োন্দসর িন কদবখন্দি ভয় কন্দর- 

চোবরধ্োর কেন দোউ দোউ কবরয়ো জ্ববেন্দিন্দে, মোন্দঝ মোন্দঝ আগুন্দনর হল্কোর মন্দিো িপ্ত িোিোস সিণোঙ্গ ঝেসোইয়ো 
িবহন্দিন্দে- সূন্দেণর এ রূপ, বিপ্রহন্দরর করৌন্দদ্রর এ ভয়োনক রুদ্র রূপ কখন্দনো কদবখ নোই, কল্পনোও কবর নোই। এক-এক 

বদন পবিম বদক হইন্দি িোবের ঝড় িয়- এ সি কদন্দে হচি-হিেোখ মোস পবিন্দম িোিোন্দসর সময়- কোেোবর হইন্দি 

একে’ গজ দনূ্দরর বজবনস  ন িোবে ও ধ্ূবেরোবের আড়োন্দে েোবকয়ো েোয়। 
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অন্দধ্ণক বদন রোমধ্বনয়ো টহেদোর আবসয়ো জোনোয়- কুেঁ য়োন্দম পোবন কনই কে, হুজরু। ককোন্দনো-ককোন্দনো বদন  ণ্টোখোন্দনক 

ধ্বরয়ো েোবনয়ো েোবনয়ো িোবের বভির হইন্দি আধ্ িোেবি িরে কদণম স্নোন্দনর জনয আমোর সোমন্দন আবনয়ো ধ্ন্দর। 

কসই ভয়োনক গ্রীন্দষ্ম িোহোই িখন অমূেয। 

একবদন দপুুন্দরর পন্দর কোেোবরর বপেন্দন একটো হরীিকী গোন্দের িেোয় স্বল্প েোয়োয় দোেঁড়োইয়ো আবে- হেোৎ চোবরধ্োন্দর 

চোবহয়ো মন্দন হইে দপুুন্দরর এমন কচহোরো কখন্দনো কদবখ কিো নোই-ই, এ জোয়গো হইন্দি চবেয়ো কগন্দে আর ককোথোও 

কদবখিও নো। আজন্ম িোংেো কদন্দের দপুুর কদবখয়োবে-হজযষ্ঠ মোন্দসর খরন্দরৌদ্রভরো দপুুর কদবখয়োবে বকন্তু এ-রুদ্রমূবিণ  
িোহোর নোই। এ ভীম-হভরি রূপ আমোন্দক মুগ্ধ কবরে। সূন্দেণর বদন্দক চোবহয়ো কদবখেোম, একটো বিরোট অবগ্নকুি- 

কযোেবসয়োম পুবড়ন্দিন্দে, হোইন্দরোন্দজন পুবড়ন্দিন্দে, কেোহো পুবড়ন্দিন্দে, বনন্দকে পুবড়ন্দিন্দে, ককোিোল্ট পুবড়ন্দিন্দে- জোনো 
অজোনো েি েি রকন্দমর গযোস ও ধ্োিু ককোটি কেোজন িযোসমুক্ত দীপ্ত ফোন্দনণন্দস একসন্দঙ্গ পুবড়ন্দিন্দে- িোরই ধ্ূ-ধ্ূ 
আগুন্দনর কেউ অসীম েূন্দনযর ইথোন্দরর স্তর কভদ কবরয়ো ফুেবকয়ো িইহোর ও কেোধ্োইন্দটোেোর িৃণ্ভূবমন্দি বিস্তীণ্ণ 
অরন্দণ্য আবসয়ো েোবগয়ো প্রবি িৃণ্পন্দির বেরো উপবেরোয় সি রসটুকু শুকোইয়ো ঝোমো কবরয়ো, বদগ বদগন্ত ঝেসোইয়ো 
পুড়োইয়ো শুরু কবরয়োন্দে ধ্বংন্দসর এক িোিি েীেো। চোবহয়ো কদবখেোম দনূ্দর দনূ্দর প্রোন্তন্দরর সিণি কম্পমোন িোপ-িরঙ্গ 

ও িোহোর ওধ্োন্দর িোপজবনি একটি অস্পষ্ট কুয়োেো। গ্রীষ্ম-দপুুন্দর কখন্দনো এখোন্দন আকোে নীে কদবখেোম নো- িোম্রোভ, 

কটো- েূনয, একটি বচে-েকুবনও নোই- পোবখর দে কদে েোবড়য়ো পোেোইয়োন্দে। বক অদু্ভি কসৌ্েণ ফুটিয়োন্দে এই 

দপুুন্দরর! খর উত্তোপন্দক অগ্রোহয কবরয়ো কসই হরীিকীিেোয় দোেঁড়োইয়ো রবহেোম কিিণ্। সোহোরো কদবখ নোই, কসোন্দয়ন 

কহবডন্দনর বিখযোি টোক্ েোমোকোন্ মরুভূবম কদবখ নোই, কগোবি কদবখ নোই- বকন্তু এখোন্দন মধ্যোন্দের এই রুদ্রচভরি রূন্দপর 

মন্দধ্য কস-সি স্থোন্দনর অস্পষ্ট আভোস ফুটিয়ো উঠিে। 
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কোেোবর হইন্দি বিন মোইে দনূ্দর একটি িন্দন-ক রো িুদ্র কুিীন্দি সোমোনয একটু জে বেে, কুিীটোন্দি গি িষণোর জন্দে 

খুি মোে হইয়োবেে িবেয়ো শুবনয়োবেেোম- খুি গভীর িবেয়ো এই অনোিৃবষ্টন্দিও িোহোর জে এন্দকিোন্দর শুকোইয়ো েোয় 

নোই। বকন্তু কস জন্দে কোহোন্দরো ককোন্দনো কোজ হয় নো- প্রথমি, িোর কোেোকোবে অন্দনক দরূ েইয়ো ককোন্দনো মোনুন্দষর 

িসবি নোই- বিিীয়ি, জে ও িীরভূবমর মন্দধ্য কোদো এি গভীর কে, ককোমর পেণন্ত িবসয়ো েোয়- কেবসন্দি জে 

পুবরয়ো পুনরোয় িীন্দর উত্তীণ্ণ হিোর আেো িড়ই কম। আর একটি কোরণ্ এই কে, জেটো খুি ভোন্দেো নয়- স্নোন িো 
পোন্দনর আন্দদৌ উপেুক্ত নয়, জন্দের সন্দঙ্গ বক বজবনস বমেোন্দনো আন্দে জোবন নো- বকন্তু ককমন একটো অপ্রীবিকর ধ্োিি 

গে। 

একবদন সেযোয় পবিন্দম িোিোস ও উত্তোপ কম পবড়য়ো কগন্দে ক োড়োয় িোবহর হইয়ো ঐ কুিীটোর পোন্দের উেঁচু িোবেয়োবড় 

ও িনঝোউন্দয়র জঙ্গন্দের পন্দথ উপবস্থি হইয়োবে। বপেন্দন গ্রযোণ্ট সোন্দহন্দির কসই িড় িটগোন্দের আড়োন্দে সূেণ অস্ত 

েোইন্দিবেে। কোেোবরর খোবনকটো জে িোেঁচোইিোর জনয ভোবিেোম, এখোন্দন ক োড়োটোন্দক একিোর জে খোওয়োইয়ো েই। 

েি কোদো কহোক, ক োড়ো ঠিক উঠিন্দি পোবরন্দি। জঙ্গে পোর হইয়ো কুিীর ধ্োন্দর বগয়ো এক অদু্ভি দেৃয কচোন্দখ পবড়ে। 

কুিীর চোবরধ্োন্দর কোদোর উপর আট-দেটো কেোট-িড় সোপ, অনয বদন্দক বিনটি প্রকোি মবহষ একসন্দঙ্গ জে খোইন্দিন্দে। 

সোপগুবে প্রন্দিযকটি বিষোক্ত, করোি ও েঙ্খবচবি কেণ্ীর, েোহো এন্দদন্দে সোধ্োরণ্ি কদখো েোয়। 

মবহষ কদবখয়ো মন্দন হইে এ ধ্রন্দনর মবহষ আর কখন্দনো কদবখ নোই। প্রকোি একন্দজোড়ো বেং, গোন্দয় েম্বো কেোম-বিপুে 

েরীর। কোন্দেও ককোন্দনো কেোকোেয় িো মবহন্দষর িোথোন নোই-িন্দি এ মবহষ ককোথো হইন্দি আবসে িুবঝয়ো উঠিন্দি 

পোবরেোম নো। ভোবিেোম, চবরর খোজনো ফোেঁবক বদিোর উন্দদ্দন্দেয ককহ েুকোইয়ো হয়ন্দিো জঙ্গন্দের মন্দধ্য ককোথোও িো 
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িোথোন কবরয়ো থোবকন্দি। কোেোবরর কোেোকোবে আবসয়োবে মুন্দনশ্বর বসং চোকেোদোন্দরর সবহি কদখো। িোহোন্দক কথোটো 
িবেন্দিই কস চমবকয়ো উঠিে-আন্দর সিণনোে! িন্দেন বক হুজরু! হনুমোনজী খুি িোেঁবচন্দয় বদন্দয়ন্দেন আজ! ও কপোষো ভেঁ ইস 

নয়, ও কহোন্দেো আড়ন্, িুন্দনো ভেঁ ইস হুজরু, কমোহনপুরো জঙ্গে কথন্দক এন্দসন্দে জে কখন্দি। ও অঞ্চন্দে ককোথোও জে কনই 

কিো। জেকন্দষ্ট পন্দড় এন্দসন্দে। 

কোেোবরন্দি িখনই কথোটো রোষ্ট্র হইয়ো কগে। সকন্দেই একিোন্দকয িবেে- উুঃ, হুজরু খুি কিেঁন্দচ বগন্দয়ন্দেন। িোন্দ র হোন্দি 

পড়ন্দে িরং রিো পোওয়ো কেন্দি পোন্দর, িুন্দনো মবহন্দষর হোন্দি পড়ন্দে বনস্তোর কনই। আর এই সেযোন্দিেো বনজণ ন জোয়গোয় 

েবদ একিোর আপনোন্দক ওরো িোড়ো করি, ক োড়ো েুটিন্দয় িোেঁচন্দি পোরন্দিন নো হুজরু। 

িোর পর হইন্দি জঙ্গন্দে-ক রো ওই কেোট কুিীটো িনয জোন্দনোয়োন্দরর জেপোন্দনর একটো প্রধ্োন আড্ডো হইয়ো দোেঁড়োইে। 

অনোিৃবষ্ট েি হইন্দি েোবগে, করৌন্দদ্রর ক্রমিধ্ণমোন প্রখরিোয় বদবক্দগন্দন্ত দোিদোহ েি প্রচি হইয়ো উঠিন্দি েোবগে- 

খির আবসন্দি েোবগে-কসই জঙ্গন্দের মন্দধ্য কুিীন্দি কেোন্দক িো ন্দক জে খোইন্দি কদবখয়োন্দে, িন-মবহষন্দক জে খোইন্দি 

কদবখয়োন্দে, হবরন্দণ্র পোেন্দক জে খোইন্দি কদবখয়োন্দে, নীেগোই ও িুন্দনো শুন্দয়োর কিো আন্দেই- কোরণ্ কেন্দষর দইু প্রকোর 

জোন্দনোয়োর এ জঙ্গন্দে অিযন্ত কিবে। আবম বনন্দজ আর একবদন কজযোৎস্নোরোন্দি ক োড়োয় কবরয়ো কুিীন্দি েোই বেকোন্দরর 

উন্দদ্দন্দেয-সন্দঙ্গ বিন-চোর জন বসপোহী বেে- দ-ুবিনটি ি্কুও বেে। কস েো দেৃয কদবখয়োবেেোম কস রোন্দি, জীিন্দন 

ভুবেিোর নয়। িোহো িুবঝন্দি হইন্দে কল্পনোয় েবি আেঁবকয়ো েইন্দি হইন্দি এক জনহীন কজযোৎস্নোময়ী রোবি ও বিস্তীণ্ণ 
িনপ্রোন্তন্দরর! আন্দরো কল্পনো কবরয়ো েইন্দি হইন্দি সোরো িনভূবম িযোবপয়ো এক অদু্ভি বনস্তব্ধিোর, অবভজ্ঞিো নো 
থোবকন্দে েবদও কস বনস্তব্ধিো কল্পনো করো প্রোয় অসম্ভি। 



49 
 

উষ্ণ িোিোস অধ্ণশুষ্ক কোে-ডোেঁটোর গন্দে বনবিড় হইয়ো উঠিয়োন্দে, কেোকোেয় হইন্দি িহু দনূ্দর আবসয়োবে, বদবগ্ববদন্দকর 

জ্ঞোন হোরোইয়ো কফবেয়োবে। 

কুিীন্দি প্রোয় বনুঃেন্দে জে খোইন্দিন্দে এক বদন্দক দটুি নীেগোই, অনয বদন্দক দটুি হোন্দয়নো; নীেগোই দটুি একিোর 

হোন্দয়নোন্দদর বদন্দক চোবহন্দিন্দে, হোন্দয়নোরো একিোর নীেগোই দটুির বদন্দক চোবহন্দিন্দে- আর দ’ুদন্দের মোঝখোন্দন দ-ুবিন 

মোস িয়ন্দসর এক কেোট নীেগোইন্দয়র িোচ্চো। অমন করুণ্ দেৃয কখন্দনো কদবখ নোই-কদবখয়ো বপপোসোিণ  িনয জন্তুন্দদর 

বনরীহ েরীন্দর অিবকণ ন্দি গুবে মোবরিোর প্রিৃবত্ত হইে নো। 

এবদন্দক হিেোখও কোটিয়ো কগে। ককোথোও একন্দফোেঁটো জে নোই। এক বিপদ কদখো বদে। এই সুবিস্তীণ্ণ িনপ্রোন্তন্দরর মোন্দঝ 

মোন্দঝ কেোন্দক বদক হোরোইয়ো আন্দগও পথ ভুবেয়ো েোইি- এখন এইসি পথহোরো পবথকন্দদর জেোভোন্দি প্রোণ্ হোরোইিোর 

সমূহ আেিো দোেঁড়োইে, কোরণ্ ফুেবকয়ো িইহোর হইন্দি গ্রযোণ্ট সোন্দহন্দির িটগোে পেণন্ত বিেোে িৃণ্ভূবমর মন্দধ্য ককোথোও 

একবি্ ুজে নোই। এক-আধ্টো শুষ্কপ্রোয় কুি কেখোন্দন আন্দে, অনবভজ্ঞ বদগ ভ্রোন্ত পবথকন্দদর পন্দি কস সি খুেঁবজয়ো 
পোওয়ো সহজ নয়। একবদন্দনর  টনো িবে। 

৪ 

কসবদন কিেো চোরটোর সময় অিযন্ত গরন্দম কোন্দজ মন িসোইন্দি নো পোবরয়ো একখোনো বক িই পবড়ন্দিবে, এমন সময় 

রোমবিবরজ বসং আবসয়ো এন্দত্তেো কবরে, কোেোবরর পবিমবদন্দক উেঁচু ডোঙোর উপন্দর একজন কক অদু্ভি ধ্রন্দনর পোগেো 
কেোক কদখো েোইন্দিন্দে-কস হোি-পো নোবড়য়ো দরূ হইন্দি বক কেন িবেন্দিন্দে। িোবহন্দর বগয়ো কদবখেোম সিযই দনূ্দরর 
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ডোঙোটোর উপন্দর কক একজন দোেঁড়োইয়ো- মন্দন হইে মোিোন্দের মন্দিো টবেন্দি টবেন্দি এবদন্দকই আবসন্দিন্দে। কোেোবর সুি 

কেোক জন্দড়ো হইয়ো কসবদন্দক হোেঁ কবরয়ো চোবহয়ো আন্দে কদবখয়ো আবম দজুন বসপোহী পোেোইয়ো বদেোম কেোকটোন্দক এখোন্দন 

আবনন্দি। 

কেোকটোন্দক েখন আনো হইে, কদবখেোম িোহোর গোন্দয় ককোন্দনো জোমো নোই- পরন্দন মোি একখোনো ফসণো ধ্ুবি, কচহোরো 
ভোন্দেো, রং কগৌরিণ্ণ। বকন্তু িোহোর মুন্দখর আকৃবি অবি ভীষণ্, গোন্দের দইু কে িোবহয়ো কফনো িোবহর হইন্দিন্দে, 

কচোখদটুি জিোফুন্দের মন্দিো েোে, কচোন্দখ উন্মোন্দদর মন্দিো দবৃষ্ট। আমোর  ন্দরর দোওয়োয় একটো িোেবিন্দি জে বেে- িোই 

কদবখয়ো কস পোগন্দের মন্দিো েুটিয়ো িোেবির বদন্দক কগে। মুন্দনশ্বর বসং চোকেোদোর িযোপোরটো িুবঝয়ো িোড়োিোবড় 

িোেবি সরোইয়ো েইে। িোহোর পর িোহোন্দক িসোইয়ো হোেঁ করোইয়ো কদখো কগে বজভ ফুবেয়ো িীভৎস িযোপোর হইয়োন্দে। 

অবি কন্দষ্ট বজভটো মুন্দখর এক পোন্দে সরোইয়ো একটু একটু কবরয়ো িোর মুন্দখ জে বদন্দি বদন্দি আধ্  ণ্টো পন্দর কেোকটো 
কথবঞ্চৎ সুস্থ হইে। কোেোবরন্দি কেিু বেে, কেিুর রস ও গরম জে এক গ্লোস িোহোন্দক খোইন্দি বদেোম। ক্রন্দম 

 ণ্টোখোন্দনক পন্দর কস সম্পূণ্ণ সুস্থ হইয়ো উঠিে। শুবনেোম িোেঁর িোবড় পোটনো। গোেোর চোষ কবরিোর উন্দদ্দন্দেয কস এ 

অঞ্চন্দে কুন্দের জঙ্গন্দের অনুসেোন কবরন্দি পূবণ্ণয়ো হইন্দি রওনো হইয়োন্দে আজ দইু বদন পূন্দিণ। িোরপর দপুুন্দরর সময় 

আমোন্দদর মহোন্দে েুবকয়োন্দে, এিং একটু পন্দর বদগ ভ্রোন্ত হইয়ো পবড়য়োন্দে, কোরণ্ এ রকম একন্দ ন্দয় একই ধ্রন্দনর গোন্দে-

ভরো জঙ্গন্দে বদক্ ভুে করো খুি কসোজো, বিন্দেষি বিন্দদেী কেোন্দকর পন্দি। কোেকোর ভীষণ্ উত্তোন্দপ ও গরম পবিন্দম 

িোিোন্দসর দমকোর মন্দধ্য সোরো হিকোে  ুবরয়োন্দে-ককোথোও একন্দফোেঁটো জে পোয় নোই, একটো মোনুন্দষর সন্দঙ্গ কদখো হয় 

নোই- রোন্দি অিসন্ন অিস্থোয় এক গোন্দের িেোয় শুইয়ো বেে- আজ সকোে হইন্দি আিোর ক োরো শুরু কবরয়োন্দে- মোথো 
েোিো রোবখন্দে সূেণ কদবখয়ো বদক্ বনণ্ণয় করো হয়ন্দিো িোর পন্দি খুি কঠিন হইি নো- অন্তি পূবণ্ণয়োও বফবরয়ো েোইন্দি 
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পোবরি- বকন্তু ভন্দয় বদেোহোরো হইয়ো একিোর এবদক একিোর ওবদক েুটোেুটি কবরয়োন্দে আজ সোরো দপুুর, িোহোর 

উপর খুি বচৎকোর কবরয়ো কেোক ডোবকিোর কচষ্টো কবরয়োন্দে-ককোথোয় কেোক? ফুেবকয়ো িইহোন্দরর কুন্দের জঙ্গে 

কেবদন্দক, কসবদক হইন্দি েিটুবেয়ো পেণন্ত দে-িোন্দরো িগণমোইেিযোপী িনপ্রোন্তর সম্পূণ্ণ জনমোনিেূনয, সুিরোং আিন্দেণর 

বিষয় নয় কে, িোহোর বচৎকোর ককহ কেোন্দন নোই। আন্দরো িোহোর আিি হইিোর কোরণ্, কস ভোবিয়োবেে, িোহোন্দক 

জঙ্গন্দের মন্দধ্য বজনপরীন্দি পোইয়োন্দে-মোবরয়ো নো কফবেয়ো েোবড়ন্দি নো। িোহোর গোন্দয় একটো জোমো বেে, বকন্তু আজ 

অসহয বপপোসোয় দপুুন্দরর পন্দর এমন গো-জ্বেুবন শুরু হইয়োবেে কে, জোমোটো খুবেয়ো ককোথোয় কফবেয়ো বদয়োন্দে। এ 

অিস্থোয় হদিক্রন্দম আমোন্দদর কোেোবরর হনুমোন্দনর ধ্বজোর েোে বনেোনটো দরূ হইন্দি িোহোর কচোন্দখ নো পবড়ন্দে কেোকটো 
আজ কিন্দ োন্দর মোরো পবড়ি। 

একবদন এই ক োর উত্তোপ ও জেকন্দষ্টর বদন্দন ঠিক দপুুরন্দিেো সংিোদ পোইেোম, হনর্ণি ককোন্দণ্ মোইেখোন্দনক দনূ্দর জঙ্গন্দে 

ভয়োনক আগুন েোবগয়োন্দে এিং আগুন কোেোবরর বদন্দক অগ্রসর হইয়ো আবসন্দিন্দে। সিোই বমবেয়ো িোড়োিোবড় িোবহর 

হইয়ো কদবখেোম প্রচুর ধ্ূন্দমর সন্দঙ্গ রোঙো অবগ্নবেখো েক্ েক্ কবরয়ো িহুদরূ আকোন্দে উঠিন্দিন্দে! কসবদন আিোর দোরুণ্ 

পবিন্দম িোিোস, েম্বো েম্বো  োস ও িনঝোউন্দয়র জঙ্গে সূেণিোন্দপ অধ্ণশুষ্ক হইয়ো িোরুন্দদর মন্দিো হইয়ো আন্দে, এক-এক 

সু্ফবেঙ্গ পবড়িোমোি কগোটো ঝোড় জবেয়ো উঠিন্দিন্দে- কসবদন্দক েিদরূ দবৃষ্ট েোয়  ন নীেিণ্ণ ধ্ূমরোবে ও অবগ্নবেখো- 
আর চটচট েে। ঝন্দড়র মুন্দখ পবিম হইন্দি পূিণ বদন্দক িোেঁকো আগুন্দনর বেখো ঠিক কেন ডোকগোবড়র কিন্দগ েুটিয়ো 
আবসন্দিন্দে আমোন্দদর কয়খোনো খন্দড়র িোংন্দেোর বদন্দকই। সকন্দেরই মুখ শুকোইয়ো কগে, এখোন্দন থোবকন্দে আপোিি কিো 
কিড়ো-আগুন্দন ঝেসোইয়ো মবরন্দি হয়- দোিোনে কিো আবসয়ো পবড়ে! 
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ভোবিিোর সময় নোই। কোেোবরর দরকোবর কোগজপি, িহবিন্দের টোকো, সরকোবর দবেে, মযোপ, সিণস্ব মজিু- এ িোন্দদ 

আমোন্দদর বনন্দজন্দদর িযবক্তগি বজবনস েোর েোর কিো আন্দেই। এ সি কিো েোয়! বসপোহীরো শুষ্কমুন্দখ ভীিকন্দণ্ঠ িবেে- 

আগ কিো আ হগে, হুজরু! িবেেোম – সি বজবনস িোর কর। সরকোবর িহবিে ও কোগজপি আন্দগ। 

জনকিক কেোক েোবগয়ো কগে আগুন ও কোেোবরর মন্দধ্য কে জঙ্গে পন্দড় িোহোরই েিটো পোরো েোয় কোটিয়ো পবরষ্কোর 

কবরন্দি। জঙ্গন্দের মন্দধ্য িোথোন হইন্দি আগুন কদবখয়ো িোথোনওয়োেো চবরর প্রজো দ-ুদে জন েুটিয়ো আবসে কোেোবর 

রিো কবরন্দি, কোরণ্ পবিমো-িোিোন্দসর কিগ কদবখয়ো িোহোরো িুবঝন্দি পোবরয়োন্দে কোেোবর ক োর বিপন্ন। 

বক অদু্ভি দেৃয! জঙ্গে ভোবঙ্গয়ো বেেঁ বড়য়ো েুটিয়ো পবিম হইন্দি পূিণবদন্দক নীেগোইন্দয়র দে প্রোণ্ভন্দয় কদৌবড়ন্দিন্দে, বেয়োে 

কদৌবড়ন্দিন্দে, কোন উেঁচু কবরয়ো খরন্দগোে কদৌবড়ন্দিন্দে, একদে িনযেূকর কিো েোনোন্দপোনো েইয়ো কোেোবরর উেোন বদয়োই 

বদবগ্ববদক্ জ্ঞোনেূনয অিস্থোয় েুটিয়ো কগে- ও অঞ্চন্দের িোথোন হইন্দি কপোষো মবহন্দষর দে েোড়ো পোইয়ো প্রোণ্পন্দণ্ 

েুটিন্দিন্দে, একঝোেঁক িনটিয়ো মোথোর উপর বদয়ো কসোেঁ কবরয়ো উবড়য়ো পেোইে, বপেন্দন বপেন্দন একটো িড় ঝোেঁক েোে 

হোেঁস। আিোর এক ঝোেঁক িনটিয়ো, কগোটোকিক বসবল্ল। রোমবিবরজ বসং চোকেোদোর অিোক হইয়ো িবেে- পোবন কোেঁহো 
কনই কে…. আন্দর এ েোে হোেঁসকো কজরো কোেঁহোন্দস আয়ো, ভোই রোমেগন? কগোষ্ঠ মুহুরী বিরক্ত হইয়ো িবেে-আুঃ িোপু 
রোখ্। এখন প্রোণ্ বনন্দয় টোনোটোবন, েোে হোেঁস ককোথো কথন্দক এে িোর হকবফয়ন্দি বক দরকোর? 

আগুন বিে বমবনন্দটর মন্দধ্য আবসয়ো পবড়ে। িোর পন্দর দে-পন্দনর জন কেোক বমবেয়ো প্রোয়  ণ্টোখোন্দনক আগুন্দনর সন্দঙ্গ 

কস বক েুি! জে ককোথোও নোই-আধ্কোেঁচো গোন্দের ডোে ও িোবে এইমোি অস্ত্র। সকন্দের মুখন্দচোখ আগুন্দনর ও করৌন্দদ্রর 

িোন্দপ হদন্দিযর মন্দিো বিভীষণ্ হইয়ো উঠিয়োন্দে, সিণোন্দঙ্গ েোই ও কোবে, হোন্দির বেরো ফুবেয়ো উঠিয়োন্দে, অন্দনন্দকরই গোন্দয় 
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হোন্দি কফোস্কো- এবদন্দক কোেোবরর সি বজবনসপি, িোে, খোট, কদরোজ, আেমোবর িখন্দনো টোনোটোবন কবরয়ো িোবহর 

কবরয়ো বিেৃঙ্খেভোন্দি উেোন্দন কফেো হইন্দিন্দে। ককোথোকোর বজবনস কে ককোথোয় কগে, কক িোর ঠিকোনো রোন্দখ! 

মুহুরীিোিুন্দক িবেেোম-কযোে আপনোর বজম্মোয় রোখুন, আর দবেন্দের িোেটো। 

কোেোবরর উেোন ও পবরষৃ্কি স্থোন্দন িোধ্ো পোইয়ো আগুন্দনর করোি উত্তর ও দবিণ্ িোবহয়ো বনন্দমন্দষর মন্দধ্য পূিণমুন্দখ 

েুটিে-কোেোবরটো ককোন্দনোক্রন্দম রিো পোইয়ো কগে এেোিো। বজবনসপি আিোর  ন্দর কিোেো হইে, বকন্তু িহু দনূ্দর 

পূিণোকোে েোে কবরয়ো কেোেবজহ্বো প্রেয়িরী অবগ্নবেখো সোরো রোবি ধ্বরয়ো জ্ববেন্দি জ্ববেন্দি সকোন্দের বদন্দক কমোহনপুরো 
বরজোভণ  ফন্দরন্দের সীমোনোয় বগয়ো কপৌেঁবেে। 

দ-ুবিন বদন পন্দর খির পোওয়ো কগে কোন্দরো ও কুেী নদীর িীরিিী কদণ ন্দম আট-দেটো িনয মবহষ, দটুি বচিো িো , 

কন্দয়কটো নীেগোই হোিন্দড় পবড়য়ো পুেঁবিয়ো রবহয়োন্দে। ইহোরো আগুন কদবখয়ো কমোহনপুরো জঙ্গে হইন্দি প্রোণ্ভন্দয় নদীর 

ধ্োর বদয়ো েুটিন্দি েুটিন্দি হোিন্দড় পবড়য়ো বগয়োন্দে-েবদও বরজোভণ  ফন্দরে হইন্দি কুেী ও কোন্দরো নদী প্রোয় আট-ন’ মোইে 

দনূ্দর।   
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চিুথণ পবরন্দচ্ছদ 

১ 

হিেোখ হজযষ্ঠ কোটিয়ো বগয়ো আষোঢ় পবড়ে। আষোঢ় মোন্দস প্রথন্দমই কোেোবরর পুণ্যোহ উৎসি। এ জোয়গোয় মোনুন্দষর মুখ 

িড় একটো কদবখন্দি পোই নো িবেয়ো আমোর একটো েখ বেে কোেোবরর পুণ্যোন্দহর বদন্দন অন্দনক কেোক বনমন্ত্রণ্ কবরয়ো 
খোওয়োইি। বনকন্দট ককোন্দনো গ্রোম নো থোকোয় আমরো গন্দনোরী কিওয়োরীন্দক পোেোইয়ো দনূ্দর দনূ্দরর িবস্তর কেোকন্দদর 

বনমন্ত্রণ্ কবরেোম। পুণ্যোন্দহর পূিণবদন হইন্দি আকোে কম োচ্ছন্ন হইয়ো টিপটিপ িৃবষ্ট পবড়ন্দি শুরু কবরয়োবেে, পুণ্যোন্দহর 

বদন আকোে ভোবঙ্গয়ো পবড়ে। এবদন্দক দপুুর হইন্দি-নো-হইন্দি দন্দে দন্দে কেোক বনমন্ত্রণ্ খোওয়োর কেোন্দভ ধ্োরোিষণণ্ 

উন্দপিো কবরয়ো কোেোবরন্দি কপৌেঁবেন্দি েোবগে, এমন মুেবকে কে, িোহোন্দদর িবসিোর জোয়গো বদন্দি পোরো েোয় নো। 

দন্দের মন্দধ্য অন্দনক কমন্দয় কেন্দেপুন্দে েইয়ো খোইন্দি আবসয়োন্দে, কোেোবরর দপ্তরখোনোয় িোহোন্দদর িবসিোর িযিস্থো 
কবরেোম, পুরুন্দষরো কে কেখোন্দন পোন্দর আেয় েইে। 

এ-কদন্দে খোওয়োন্দনোর ককোন্দনো হোঙ্গোমো নোই, এি গবরি কদে কে থোবকন্দি পোন্দর িোহো আমোর জোনো বেে নো। িোংেো কদে 

েিই গবরি কহোক, এন্দদর কদন্দের সোধ্োরণ্ কেোকন্দদর িুেনোয় িোংেো কদন্দের গবরি কেোন্দকও অন্দনক কিবে অিস্থোপন্ন। 

ইহোরো এই মুষেধ্োন্দর িৃবষ্ট মোথোয় কবরয়ো খোইন্দি আবসয়োন্দে চীনো  োন্দসর দোনো, টক দই, কভবে গুড় ও েোডু্ড। কোরণ্ 

ইহোই এখোন্দন সোধ্োরণ্ কভোন্দজর খোদয। 
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দে-িোন্দরো িেন্দরর একটি অন্দচনো কেোকরো সকোে হইন্দিই খুি খোটিন্দিবেে, গবরি কেোন্দকর কেন্দে, নোম বিশুয়ো, দনূ্দরর 

ককোন্দনো িবস্ত হইন্দি আবসয়ো থোবকন্দি। কিেো দেটোর সময় কস বকেু জেখোিোর চোবহে। ভোেঁড়োন্দরর ভোর বেে 

েিটুবেয়োর পোন্দটোয়োরীর উপর, কস এক খুেঁবচ চীনোর দোনো ও একটু নুন িোহোন্দক আবনয়ো বদে। 

আবম পোন্দেই দোেঁড়োইয়ো বেেোম। কেন্দেটি কোন্দেো কুচকুন্দচ, সুশ্রী মুখটো, কেন পোথন্দরর কৃষ্ণেোকুর। কস েখন িযস্তসমস্ত 

হইয়ো মবেন কমোটো মোবকণ নী আটহোবি থোন কোপন্দড়র খুেঁট পোবিয়ো কসই িুচ্ছ জেখোিোর েইে িখন িোহোর মুন্দখ কস 

বক খুবের হোবস! আবম িবেন্দি পোবর অবি গবরি অিস্থোরও ককোন্দনো িোঙোবে কেন্দে চীনোর দোনো কখন্দনো খোইন্দিই নো, 
খুবে হওয়ো কিো দনূ্দরর কথো। কোরণ্, একিোর েখ কবরয়ো চীনোর দোনো খোইয়ো কে স্বোদ পোইয়োবে, িোহোন্দি মুখন্দরোচক 

সুখোন্দদযর বহসোন্দি িোহোন্দক উন্দল্লখ কখন্দনোই কবরন্দি পোবরি নো। 

িৃবষ্টর মন্দধ্য ককোন্দনো রকন্দম কিো ব্রোহ্মণ্ন্দভোজন এক রকম চুবকয়ো কগে। হিকোন্দের বদন্দক কদবখ ক োর অবিেোন্ত িৃবষ্টর 

মন্দধ্য অন্দনকিণ্ হইন্দি বিনটি স্ত্রীন্দেোক উেোন্দন পোিো পোবিয়ো িবসয়ো বভবজয়ো ঝুপবস হইন্দিন্দে-সন্দঙ্গ দটুি কেোট কেোট 

কেন্দেন্দমন্দয়ও। িোহোন্দদর পোন্দি চীনোর দোনো আন্দে, বকন্তু দই িো কভবে গুড় ককহ বদয়ো েোয় নোই, িোহোরো হোেঁ কবরয়ো 
কোেোবর ন্দরর বদন্দক চোবহয়ো আন্দে। পোন্দটোয়োরীন্দক ডোবকয়ো িবেেোম- এন্দদর কক বদন্দচ্ছ? এরো িন্দস আন্দে ককন? আর 

এন্দদর এই িৃবষ্টর মন্দধ্য উন্দেোন্দন িবসন্দয়ন্দেই িো কক? 

পোন্দটোয়োরী িবেে-হুজরু, ওরো জোন্দি কদোষোদ। ওন্দদর  ন্দরর দোওয়োয় িুেন্দে  ন্দরর সি বজবনসপি কফেো েোন্দি, 

ককোন্দনো ব্রোহ্মণ্ েিী বক গোন্দঙ্গোিো কস বজবনস খোন্দি নো। আর জোয়গোই িো ককোথোয় আন্দে িেুন? 
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ওই গবরি কদোষোদন্দদর কমন্দয়-কয়টির সোমন্দন আবম বগয়ো বনন্দজ িৃবষ্টন্দি বভবজয়ো দোেঁড়োইন্দি কেোকজন্দনরো িযস্ত হইয়ো 
িোহোন্দদর পবরন্দিেন কবরন্দি েোবগে। সোমোনয চীনোর দোনো, গুড় ও জন্দেো টক দই এক একজন কে পবরমোন্দণ্ খোইে, 

কচোন্দখ নো কদবখন্দে িোহো বিশ্বোস কবরিোর কথো নন্দহ। এই কভোজ খোইিোর জনয এি আগ্রহ কদবখয়ো ঠিক কবরেোম, 

কদোষোদন্দদর এই কমন্দয়ন্দদর বনমন্ত্রণ্ কবরয়ো একবদন খুি ভোন্দেো কবরয়ো সিযকোর সভয খোদয খোওয়োইি। সপ্তোহখোন্দনক 

পন্দরই পোন্দটোয়োরীন্দক বদয়ো কদোষোদপোড়োর কমন্দয়কয়টি ও িোহোন্দদর কেন্দেন্দমন্দয়ন্দদর বনমন্ত্রণ্ কবরেোম, কসবদন িোহোরো 
েোহো খোইে-েুবচ, মোে, মোংস, িীর, দই, পোন্দয়স, চোবট্ন-জীিন্দন ককোন্দনো বদন কস রকম কভোজ খোওয়োর কল্পনোও কন্দর 

নোই। িোন্দদর বিবস্মি ও আনব্ি কচোখ-মুন্দখর কস হোবস কিবদন আমোর মন্দন বেে! কসই ভি ুন্দর গোন্দঙ্গোিো কেোকরো 
বিশুয়োও কস দন্দে বেে। 

২ 

সোন্দভণ -কযোম্প কথন্দক একবদন ক োড়ো কবরয়ো বফবরন্দিবে, িন্দনর মন্দধ্য একটো কেোক কোে োন্দসর কঝোন্দপর পোন্দে িবসয়ো 
কেোইন্দয়র েোিু মোবখয়ো খোইন্দিন্দে। পোন্দির অভোন্দি ময়েো থোন কোপন্দড়র প্রোন্দন্তই েোিুটো মোবখন্দিন্দে-এি িড় একটো 
িোে কে, একজন কেোন্দক-হেই িো বহ্সু্থোবন, মোনুষ কিো িন্দট-বক কবরয়ো অি েোিু খোইন্দি পোন্দর এ আমোর িুবির 

অন্দগোচর। আমোয় কদবখয়ো কেোকটো সসম্ভ্রন্দম খোওয়ো েোবড়য়ো উঠিয়ো দোেঁড়োইয়ো কসেোম েুবকয়ো িবেে- মযোন্দনজোর 

সোন্দহি! কথোড়ো জেখোই করন্দি কহেঁ হুজরু, মোফ বকবজন্দয়। 

একজন িযবক্ত বনজণ ন্দন িবসয়ো, েোন্তভোন্দি জেখোিোর খোইন্দিন্দে, ইহোর মন্দধ্য মোফ কবরিোর বক আন্দে খুেঁবজয়ো পোইেোম 

নো। িবেেোম-খোও, খোও, কিোমোয় উেন্দি হন্দি নো। নোম বক কিোমোর? 
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কেোকটো িখন্দনো িন্দস নোই, দিোয়মোন অিস্থোন্দিই সসম্ভ্রন্দম িবেে-গবরি কো নোম ধ্োওিোে সোহু, হুজরু। 

চোবহয়ো কদবখয়ো মন্দন হইে কেোকটোর িয়স ষোন্দটর উপর হইন্দি। করোগো-েম্বো কচহোরো, গোন্দয়র রং কোন্দেো, পরন্দন অবি 

মবেন থোন ও কমরজোই, পো খোবে। 

ধ্োওিোে সোহুর সন্দঙ্গ এই আমোর প্রথম আেোপ। 

কোেোবরন্দি আবসয়ো রোমন্দজোি পোন্দটোয়োরীন্দক বজজ্ঞোসো কবরেোম-ধ্োওিোে সোহুন্দক কচন? 

রোমন্দজোি িবেে-বজ্ব হুজরু। ধ্োওিোে সোহুন্দক এ অঞ্চন্দে কক নো জোন্দন? কস মস্ত িড় মহোজন, েিপবি কেোক, এবদন্দক 

সিোই িোর খোিক। নওগবেয়োয় িোর  র। পোন্দটোয়োরীর কথো শুবনয়ো খুি আিেণ হইয়ো কগেোম। েিপবি কেোক 

িন্দনর মন্দধ্য িবসয়ো ময়েো উড়োবনর প্রোন্দন্ত এক িোে বনরুপকরণ্ কেোইন্দয়র েোিু খোইন্দিন্দে-এ দেৃয ককোন্দনো িোঙোবে 

েিপবির সম্বন্দে অন্তি কল্পনো করো অিীি কঠিন। ভোবিেোম পোন্দটোয়োরী িোড়োইয়ো িবেন্দিন্দে, বকন্তু কোেোবরন্দি 

েোহোন্দক বজজ্ঞোসো কবর, কস-ই ঐ কথো িন্দে, ধ্োওিোে সোহু? িোর টোকোর কেখোন্দজোখো কনই। 

ইহোর পন্দর বনন্দজর কোন্দজ ধ্োওিোে সোহু অন্দনকিোর কোেোবরন্দি আমোর সবহি কদখো কবরয়োন্দে, প্রবিিোর একটু একটু 

কবরয়ো িোহোর সবহি আেোপ জবময়ো উঠিন্দে িুবঝেোম, একটি অবি অদু্ভি কেোন্দকোত্তর চবরন্দির মোনুন্দষর সন্দঙ্গ পবরচয় 

 টিয়োন্দে। বিংে েিোেীন্দি এ ধ্রন্দনর কেোক কে আন্দে, নো কদবখন্দে বিশ্বোস করো েোয় নো। 
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ধ্োওিোন্দের িয়স েোহো আ্োজ কবরয়োবেেোম, প্রোয় কিষবট্ট-কচৌষবট্ট! কোেোবরর পূিণ-দবিণ্ বদন্দকর জঙ্গন্দের প্রোন্ত 

হইন্দি িোন্দরো-কিন্দরো মোইে দনূ্দর নওগবেয়ো নোন্দম গ্রোন্দম িোহোর িোবড়। এ অঞ্চন্দে প্রজো, কজোিদোর, জবমদোর, িযিসোদোর 

প্রোয় সকন্দেই ধ্োওিোে সোহুর খোিক। বকন্তু িোহোর মজো এই কে, টোকো ধ্োর বদয়ো কস কজোর কবরয়ো কখন্দনো িোগোদো 
কবরন্দি পোন্দর নো। কি কেোন্দক কে কি টোকো িোহোর ফোেঁবক বদয়োন্দে! িোহোর মন্দিো বনরীহ, ভোন্দেোমোনুষ কেোন্দকর 

মহোজন হওয়ো উবচি বেে নো, বকন্তু কেোন্দকর উপন্দরোধ্ কস এড়োইন্দি পোন্দর নো। বিন্দেষি কস িন্দে, েখন সকন্দেই কমোটো 
সুদ বেবখয়ো বদয়োন্দে, িখন িযিসো বহসোন্দিও কিো টোকো কদওয়ো উবচি। একবদন ধ্োওিোে আমোর সন্দঙ্গ কদখো কবরন্দি 

আবসে, উড়োবনন্দি িোেঁধ্ো এক িোবিে পুন্দরোন্দনো দবেেপি। িবেে-হুজরু, কমন্দহরিোবন কন্দর একটু কদখন্দিন দবেেগুন্দেো? 

পরীিো কবরয়ো কদবখ প্রোয় আট-দে হোজোর টোকোর দবেে ঠিক সমন্দয় নোবেে নো-করোর দরুন িোমোবদ হইয়ো বগয়োন্দে। 

উড়োবনর আর এক মুন্দড়ো খুবেয়ো কস আন্দরো কিকগুবে জরোজীণ্ণ কোগজ িোবহর কবরয়ো িবেে-এগুন্দেো কদখুন কদবখ 

হুজরু। ভোবি একিোর কজেোয় বগন্দয় উবকেন্দদর কদখোই, িো মোমেো কখন্দনো কবর বন, করো কপোষোয় নো। িোগোদো কবর, 

বদবচ্ছ কদি কন্দর টোকো কদয় নো অন্দনন্দক। 

কদবখেোম, সিগুবেই িোমোবদ দবেে। সিসুি জড়োইয়ো কসও চোর-পোেঁচ হোজোর টোকো। ভোন্দেোমোনুষন্দক সিোই েকোয়। 

িবেেোম-সোহুজী, মহোজনী করো কিোমোর কোজ নয়। এ-অঞ্চন্দে মহোজনী করন্দি পোরন্দি রোসবিহোরী বসং রোজপুন্দির 

মন্দিো দুেঁ ন্দদ কেোকরো, েোন্দদর সোি-আটটো েোঠিয়োে আন্দে, খোিন্দকর কিন্দি বনন্দজ ক োড়ো কন্দর বগন্দয় েোঠিয়োে 
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কমোিোন্দয়ন কন্দর আন্দস, ফসে কক্রোক কন্দর টোকো আর সুদ আদোয় কন্দর। কিোমোর মন্দিো ভোন্দেোমোনুষ কেোন্দকর টোকো 
কেোধ্ করন্দি নো ককউ। বদও নো কোউন্দক আর। 

ধ্োওিোেন্দক িুঝোইন্দি পোবরেোম নো, কস িবেে-সিোই ফোেঁবক কদয় নো হুজরু। এখন্দনো চে-সূেণ উেন্দে, মোথোর উপর 

দীন-দবুনয়োর মোবেক এখন্দনো আন্দেন। টোকো বক িবসন্দয় রোখন্দে চন্দে, সুন্দদ নো িোড়ন্দে আমোন্দদর চন্দে নো হুজরু। এই 

আমোন্দদর িযিসো। 

িোহোর এ-েুবক্ত আবম িুবঝন্দি পোবরেোম নো, সুন্দদর কেোন্দভ আসে টোকো নষ্ট হইন্দি কদওয়ো ককমনির িযিসো জোবন নো। 

ধ্োওিোে সোহু আমোর সোমন্দনই অম্লোন িদন্দন পন্দনর-কষোে হোজোর টোকোর িোমোবদ দবেে বেেঁ বড়য়ো কফবেে-এমনভোন্দি 

বেেঁ বড়ে কেন কসগুন্দেো িোন্দজ কোগজ-অিেয, িোন্দজ কোগন্দজর পেণোন্দয়ই িোহোরো আবসয়ো দোেঁড়োইয়োন্দে িন্দট। িোহোর হোি 

কোেঁবপে নো, গেোর সুর কোেঁবপে নো। 

িবেে-রোেঁইবচ আর করবড়র িীজ বিবক্র কন্দর টোকো কন্দরবেেোম হুজরু, নয়ন্দিো আমোর হপিৃক আমন্দের একটো  ষো 
পয়সোও বেে নো। আবমই কন্দরবে, আিোর আবমই কেোকসোন বদবচ্ছ। িযিসো করন্দি কগন্দে েোভ-কেোকসোন আন্দেই 

হুজরু। 

িো আন্দে স্বীকোর কবর, বকন্তু কয়জন কেোক এি িড় িবি এমন েোন্তমুন্দখ উদোসীনভোন্দি সহয কবরন্দি পোন্দর, কসই 

কথোই ভোবিন্দিবেেোম। িোহোর িড়মোনুবষ গিণ কদবখেোম মোি একটি িযোপোন্দর; একটো েোে কোপন্দড়র িোটুয়ো হইন্দি কস 
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মোন্দঝ মোন্দঝ কেোট্ট একখোনো জোেঁবি ও সুপোবর িোবহর কবরয়ো কোটিয়ো মুন্দখ কফবেয়ো কদয়। আমোর বদন্দক চোবহয়ো 
হোবসমুন্দখ একিোর িবেয়োবেে-করোজ এক কন্দনোয়ো কন্দর সুপুবর খোই িোিুজী। সুপুবরর িড় খরচ আমোর। বিন্দত্ত 

বনস্পহৃিো ও িৃহৎ িবিন্দক িোবচ্ছেয কবরিোর িমিো েবদ দোেণবনকিো হয়, িন্দি ধ্োওিোে সোহুর মন্দিো দোেণবনক 

আবম কিো অন্তি কদবখ নোই। 

৩ 

ফুেবকয়োর বভির বদয়ো েোইিোর সময় আবম প্রবিিোরই জয়পোে কুমোন্দরর মকোইন্দয়র পোিো-েোওয়ো কেোট্ট  রখোনোর 

সোমন্দন বদয়ো েোইিোম। কুমোর অন্দথণ কুম্ভকোর নয়, ভুেঁ ইহোর িোমুন। 

খুি িড় একটো প্রোচীন পোকুড় গোন্দের বনন্দচই জয়পোন্দের  র। সংসোন্দর কস সম্পূণ্ণ একো, িয়ন্দসও প্রোচীন, েম্বো করোগো 
কচহোরো, মোথোয় েম্বো সোদো চুে। েখনই েোইিোম, িখনই কদবখিোম কুেঁ ন্দড় ন্দরর কদোন্দরর কগোড়োয় কস চুপ কবরয়ো 
িবসয়ো আন্দে। জয়পোে িোমোক খোইি নো, কখন্দনো িোন্দক ককোন্দনো কোজ কবরন্দি কদবখয়োবে িবেয়োও মন্দন হয় নো, গোন 

গোইন্দি শুবন নোই-সম্পূণ্ণ কমণেূনয অিস্থোয় মোনুষ বক ভোন্দি কে এমন েোয় চুপ কবরয়ো িবসয়ো থোবকন্দি পোন্দর, জোবন 

নো। জয়পোেন্দক কদবখয়ো িড় বিস্ময় ও ককৌিূহে কিোধ্ কবরিোম। প্রবিিোরই উহোর  ন্দরর সোমন্দন ক োড়ো থোমোইয়ো 
উহোর সবহি দটুো কথো নো িবেয়ো েোইন্দি পোবরিোম নো। 

বজজ্ঞোসো কবরেোম-জয়পোে, বক কর িন্দস? 
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-এই, িন্দস আবে হুজরু। 

-িন্দয়স কি কহোন্দেো? 

-িো বহন্দসি রোবখ বন, িন্দি কেিোর কুেীনদীর পুে হয়, িখন আবম মবহষ চরোন্দি পোবর। 

-বিন্দয় কন্দরবেন্দে? কেন্দেপুন্দে বেে? 

-পবরিোর মন্দর বগন্দয়ন্দে আজ বিে-পেঁবচে িের। দনু্দটো কমন্দয় বেে, িোরোও মোরো কগে। কসও কির-কচোদ্দ িের আন্দগ। 

এখন একোই আবে। 

-আচ্ছো, এই কে একো এখোন্দন থোক, কোন্দরো সন্দঙ্গ কথো িন্দেো নো, ককোথোও েোও নো, বকেু করও নো-এ ভোন্দেো েোন্দগ? 

একন্দ ন্দয় েোন্দগ নো? 

জয়পোে অিোক হইয়ো আমোর বদন্দক চোবহয়ো িবেি-ককন খোরোপ েোগন্দি হুজরু? কিে থোবক। বকেু খোরোপ েোন্দগ নো। 

জয়পোন্দের এই কথোটো আবম বকেুন্দিই িুবঝন্দি পোবরিোম নো। আবম কবেকোিোর কন্দেন্দজ পবড়য়ো মোনুষ হইয়োবে, হয় 

ককোন্দনো কোজ, নয়ন্দিো িেুিোেন্দির সন্দঙ্গ আড্ডো, নয় িই, নয় বসন্দনমো, নয় কিড়োন্দনো-এ েোড়ো মোনুষ বক কবরয়ো থোন্দক 

িুবঝ নো। ভোবিয়ো কদবখিোম, দবুনয়োর কি বক পবরিিণ ন হইয়ো কগে, গি বিে-িৎসর জয়পোে কুমোর ওর  ন্দরর 

কদোরটোন্দি েোয় চুপ কবরয়ো িবসয়ো িবসয়ো িোর কিটুকু খির রোন্দখ? আবম েখন কেন্দেন্দিেোয় সু্কন্দের বনন্দচর ক্লোন্দস 
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পবড়িোম, িখন্দনো জয়পোে এমবন িবসয়ো থোবকি, বি.এ. েখন পোে কবরেোম িখন্দনো জয়পোে এমবন কবরয়ো িবসয়ো 
থোন্দক। আমোর জীিন্দনরই নোনো কেোট িড়  টনো েো আমোর কোন্দে পরম বিস্ময়কর িস্তু, িোরই সন্দঙ্গ বমেোইয়ো 
জয়পোন্দের এই হিবচিযহীন বনজণ ন জীিন্দনর অিীি বদনগুবের কথো ভোবিিোম। 

জয়পোন্দের  রখোনো গ্রোন্দমর এন্দকিোন্দর মোঝখোন্দন হইন্দেও কোন্দে অন্দনকটো পবিি জবম ও মকোই-কিি, কোন্দজই 

আেপোন্দে ককোন্দনো িসবি নোই। ফুেবকয়ো বনিোন্ত িুদ্র গ্রোম, দে-পন্দনর  র কেোন্দকর িোস, সকন্দেই চিুবদণকিযোপী 
জঙ্গেমহন্দে মবহষ চরোইয়ো বদন গুজরোন কন্দর। সোরোবদন ভূন্দির মন্দিো খোন্দট আর সেযোর সময় কেোইন্দয়র ভুবসর 

আগুন জ্বোেোইয়ো িোর চোবরপোন্দে পোড়োসুি িবসয়ো গল্পগুজি কন্দর, হখবন খোয় বকংিো েোেপোিোর বপকোর ধ্ূমপোন 

কন্দর। হুেঁকোয় িোমোক খোওয়োর চেন এন্দদন্দে খুিই কম। বকন্তু কখন্দনো ককোন্দনো কেোকন্দক জয়পোন্দের সন্দঙ্গ আড্ডো বদন্দি 

কদবখ নোই। 

প্রোচীন পোকুড় গোেটোর মগডোন্দে িন্দকরো দে িোেঁবধ্য়ো িোস কন্দর, দরূ হইন্দি কদবখন্দে মন্দন হয়, গোন্দের মোথোয় কথোকো 
কথোকো সোদো ফুে ফুটিয়োন্দে। স্থোনটো  ন েোয়োভরো, বনজণ ন, আর কসখোনটোন্দি দোেঁড়োইয়ো কে বদন্দকই কচোখ পন্দড়, কস 

বদন্দকই নীে নীে পোহোড় দরূবদগন্দন্ত হোি ধ্রোধ্বর কবরয়ো কেোট কেন্দেন্দমন্দয়ন্দদর মন্দিো মিেোকোন্দর দোেঁড়োইয়ো। আবম 

পোকুড় গোন্দের  ন েোয়োয় দোেঁড়োইয়ো েখন জয়পোন্দের সন্দঙ্গ কথো িবেিোম, িখন আমোর মন্দন এই সুিৃহৎ িৃিিন্দের 

বনবিড় েোবন্ত ও গৃহস্বোমীর অনুবিগ্ন, বনস্পহৃ, ধ্ীর জীিনেোিো ধ্ীন্দর ধ্ীন্দর ককমন একটো প্রভোি বিস্তোর কবরি। 

েুটোেুটি কবরয়ো কিড়োইয়ো েোভ বক? বক সু্র েোয়ো এই েযোম িংেী-িন্দটর, ককমন মন্থর েমুনোজে, অিীন্দির েি 

েিোেী পোন্দয় পোন্দয় পোর হইয়ো সমন্দয়র উজোন্দন চবেয়ো েোওয়ো বক আরোন্দমর! 
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বকেু জয়পোন্দের জীিনেোিোর প্রভোি ও বকেু চোবরধ্োন্দরর িোধ্োিেনেূনয প্রকৃবি আমোন্দকও ক্রন্দম ক্রন্দম কেন ঐ 

জয়পোে কুমোন্দরর মন্দিো বনবিণকোর, উদোসীন ও বনস্পৃহ কবরয়ো িুবেন্দিন্দে। শুধ্ু িোই নয়, আমোর কে কচোখ কখন্দনো 
এর আন্দগ কফোন্দট নোই কস কচোখ কেন ফুটিয়োন্দে, কে-সি কথো কখন্দনো ভোবি নোই িোহোই ভোিোইন্দিন্দে। ফন্দে এই মুক্ত 

প্রোন্তর ও  নেযোমো অরণ্যপ্রকৃবিন্দক এি ভোেিোবসয়ো কফবেয়োবে কে, একবদন পূবণ্ণয়ো বক মুন্দঙ্গর েহন্দর কোেণ উপেন্দি 

কগন্দে মন উড়ু উড়ু কন্দর, মন টিবকন্দি চোয় নো। মন্দন হয়, কিিন্দণ্ জঙ্গন্দের মন্দধ্য বফবরয়ো েোইি, কিিন্দণ্ আিোর 

কসই  ন বনজণ নিোর মন্দধ্য, অপূিণ কজযোৎস্নোর মন্দধ্য, সূেণোন্দস্তর মন্দধ্য, বদগন্তিযোপী কোেচিেোখীর কমন্দ র মন্দধ্য, 
িোরোভরো বনদো -বনেীন্দথর মন্দধ্য ডুি বদি! 

বফবরিোর সময় সভয কেোকোেয়ন্দক িহুদরূ বপেন্দন কফবেয়ো, মুকুব্ চোকেোদোন্দরর হোন্দির িোিেোকোন্দের খুেঁটির পোে 

কোটোইয়ো েখন বনন্দজর জঙ্গন্দের সীমোনোয় েুবক, িখন সুদরূবিসপী বনবিড়েযোম িনোনী, প্রোন্তর, বেেোসূ্তপ, িনটিয়োর 

ঝোেঁক, নীেগোইন্দয়র কজরো, সূেণোন্দেোক, ধ্রণ্ীর মুক্ত প্রসোর আমোয় এন্দকিোন্দর একমুহূন্দিণ  অবভভূি কবরয়ো কদয়। 
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পঞ্চম পবরন্দচ্ছদ 

১ 

খুি কজযোৎস্নো, কিমবন হোড়কোেঁপোন্দনো েীি। কপৌষ মোন্দসর কেষ। সদর কোেোবর হইন্দি েিটুবেয়োর বডবহ কোেোবরন্দি 

িদোরক কবরন্দি বগয়োবে। েিটুবেয়োর কোেোবরন্দি রোন্দি রোন্নো কেষ হইয়ো সকন্দের আহোরোবদ হইন্দি রোি এগোরটো 
িোবজয়ো েোইি। একবদন খোওয়ো কেষ কবরয়ো রোন্নো র হইন্দি িোবহন্দর আবসয়ো কদবখ, িি রোন্দি আর কসই কন্ কন্দন 

বহমিষী আকোন্দের িেোয় কক একটি কমন্দয় ফুটফুন্দট কজযোৎস্নোয় কোেোবরর কম্পোউন্দের সীমোনোয় দোেঁড়োইয়ো আন্দে। 

পোন্দটোয়োরীন্দক বজজ্ঞোসো কবরেোম-ওখোন্দন কক দোেঁবড়ন্দয়? 

পোন্দটোয়োরী িবেে-ও কুন্তো। আপনোর আসিোর কথো শুন্দন আমোয় কোে িেবেে-মযোন্দনজোরিোিু আসন্দিন, িোেঁর পোন্দির 

ভোি আবম বগন্দয় বনন্দয় আসন্দিো। আমোর কেন্দেপুন্দের িড় কষ্ট। িোই িন্দেবেেোম-েোস্। 

কথো িবেন্দিবে, এমন সময় কোেোবরর টহেদোর িন্দেোয়ো আমোর পোন্দির ডোেমোখো ভোি, ভোঙ্গো মোন্দের টুকরো, পোন্দির 

কগোড়োয় কফেো িরকোবর ও ভোি, দনু্দধ্র িোটির ভুক্তোিবেষ্ট দধু্ভোি-সি েইয়ো বগয়ো কমন্দয়টির আনীি একটো 
কপিন্দের কোনোউেঁচু থোেোয় েোবেয়ো বদে। কমন্দয়টি চবেয়ো কগে। 

আট-দে বদন কসিোর েিটুবেয়োর কোেোবরন্দি বেেোম, প্রবিরোন্দি কদবখিোম ইেঁদোরোর পোন্দড় কসই কমন্দয়টি আমোর পোন্দির 

ভোন্দির জনয কসই গভীর রোন্দি আর কসই ভয়োনক েীন্দির মন্দধ্য িোবহন্দর শুধ্ু আেঁচে গোন্দয় বদয়ো দোেঁড়োইয়ো আন্দে। 
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প্রবিবদন কদবখন্দি কদবখন্দি একবদন ককৌিূহেিন্দে পোন্দটোয়োরীন্দক বজজ্ঞোসো কবরেোম-কুন্তো-কে করোজ ভোি বনন্দয় েোয়, ও 

কক, আর এই জঙ্গন্দে থোন্দকই িো ককোথোয়? বদন্দন কিো কখন্দনো কদবখ কন ওন্দক? 

পোন্দটোয়োরী িবেে-িেবে হুজরু। 

 ন্দরর মন্দধ্য সেযো হইন্দি কোন্দের গুেঁবড় জ্বোেোইয়ো গন্ গন্দন আগুন করো হইয়োন্দে-িোরই ধ্োন্দর কচয়োর পোবিয়ো 
অন্দনকিণ্ ধ্বরয়ো িবসয়ো বকবস্তর আদোয়ী বহসোি বমেোইন্দিবেেোম। আহোরোবদ কেষ কবরয়ো আবসয়ো মন্দন হইে 

একবদন্দনর পন্দি কোজ েন্দথষ্টই কবরয়োবে। কোগজপি গুটোইয়ো পোন্দটোয়োরীর গল্প শুবনন্দি প্রস্তুি হইেোম। 

-শুনুন হুজরু। িের দন্দেক আন্দগ এ অঞ্চন্দে কদিী বসং রোজপুন্দির িড় রিরিো বেে। িোর ভন্দয় েি গোন্দঙ্গোিো আর 

চোষী ও চবরর প্রজো জজু ুহন্দয় থোকি। কদিী বসং-এর িযিসো বেে খুি চড়ো সুন্দদ টোকো ধ্োর কদওয়ো এইসি কেোকন্দক-

আর িোরপর েোঠিিোবজ কন্দর সুদ আসে টোকো আদোয় করো। িোর িোেঁন্দি আট-ন’জন েোঠিয়োে পোইকই বেে। এখন 

কেমন রোসবিহোরী বসং রোজপুি এ-অঞ্চন্দের মহোজন, িখন বেে কদিী বসং। 

কদিী বসং কজৌনপুর কজেো কথন্দক এন্দস পূবণ্ণয়োয় িোস কন্দর। িোরপর টোকো ধ্োর বদন্দয় কজোর-জিরদবস্ত কন্দর এ কদন্দের 

েি ভীিু গোন্দঙ্গোিো প্রজোন্দদর হোন্দির মুন্দেোয় পুন্দর কফেন্দে। এখোন্দন আসিোর িের কন্দয়ক পন্দর কস কোেী েোয় এিং 
কসখোন্দন এক িোইজীর িোবড় গোন শুনন্দি বগন্দয় িোর কচৌদ্দ-পন্দনর িেন্দরর কমন্দয়র সন্দঙ্গ কদিী বসং-এর খুি ভোি হয়। 

িোরপর িোন্দক বনন্দয় কদিী বসং পোবেন্দয় এখোন্দন আন্দস। কদিী বসং-এর িয়স সোিোে-আটোে হন্দি। এখোন্দন এন্দস কদিী 
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বসং িোন্দক বিন্দয় কন্দর। বকন্তু িোইজীর কমন্দয় িন্দে সিোই েখন কজন্দন কফেন্দে, িখন কদিী বসং-এর বনন্দজর জোিভোই 

রোজপুিরো ওর সন্দঙ্গ খোওয়োদোওয়ো িে কন্দর ওন্দক এক ন্দর করন্দে। পয়সোর কজোন্দর কদিী বসং কস সি গ্রোহয করি নো। 

িোরপর িোিুবগবর আর অেথো িযয় কন্দর এিং এই রোসবিহোরী বসং-এর সন্দঙ্গ মকদ্দমো করন্দি বগন্দয় কদিী বসং সিণস্বোন্ত 

হন্দয় কগে। আজ িের চোন্দরক কহোন্দেো কস মোরো বগন্দয়ন্দে। 

ঐ কুন্তোই কদিী বসং রোজপুন্দির কসই বিধ্িো স্ত্রী। এক সমন্দয় ও েিটুবেয়ো কথন্দক বকংখোন্দির ঝোের-কদওয়ো পোেবক 

কচন্দপ কুেী ও কেিবেয়োর সঙ্গন্দম স্নোন করন্দি কেি, বিকোনীর বমেবর কখন্দয় জে কখি-আজ ওর ওই দদুণেো! আন্দরো 
মুেবকে এই কে িোইজীর কমন্দয় সিোই জোন্দন িন্দে ওর এখোন্দন জোি কনই, িো বক ওর স্বোমীর আত্মীয়-িেু রোজপুিন্দদর 

মন্দধ্য, বক কদেওয়োেী গোন্দঙ্গোিোন্দদর মন্দধ্য। কিি কথন্দক গম কোটো হন্দয় কগন্দে কে গন্দমর গুেঁন্দড়ো েীষ পন্দড় থোন্দক, িোই 

টুকবর কন্দর কিন্দি কিন্দি কিবড়ন্দয় কুবড়ন্দয় এন্দন িেন্দর দ-ুএক মোস ও কেোট কেোট কেন্দেন্দমন্দয়ন্দদর আধ্ন্দপটো খোইন্দয় 

রোন্দখ। বকন্তু কখন্দনো হোি কপন্দি বভন্দি করন্দি ওন্দক কদবখ বন হুজরু। আপবন এন্দসন্দেন জবমদোন্দরর মযোন্দনজোর, রোজোর 

সমোন, আপনোর এখোন্দন প্রসোদ কপন্দে ওর িোন্দি অপমোন কনই। 

িবেেোম-ওর মো, কসই িোইজী, ওর কখোেঁজ কন্দর বন িোরপর কখন্দনো? 

পোন্দটোয়োরী িবেে-কদবখ বন কিো কখন্দনো হুজরু। কুন্তোও কখন্দনো মোন্দয়র কখোেঁজ কন্দর বন। ও-ই দুুঃখ-ধ্ো্ো কন্দর 

কেন্দেপুন্দেন্দক খোওয়োন্দচ্ছ। খন ওন্দক বক কদখন্দেন, ওর একসময় েো রূপ বেে, এ-অঞ্চন্দে কস রকম কখন্দনো ককউ কদন্দখ 

বন। এখন িন্দয়সও হন্দয়ন্দে, আর বিধ্িো হওয়োর পন্দর দুুঃন্দখ-কন্দষ্ট কস কচহোরোর বকেু কনই। িড় ভোন্দেো আর েোন্ত কমন্দয় 
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কুন্তো। বকন্তু এন্দদন্দে ওন্দক ককউ কদখন্দি পোন্দর নো, সিোই নোক বসেঁটন্দক থোন্দক, বনচু কচোন্দখ কদন্দখ, কিোধ্ হয় িোইজীর কমন্দয় 

িন্দে। 

িবেেোম-িো িুঝেোম, বকন্তু এই রোি িোন্দরোটোর সময় এই  ন জঙ্গন্দের মন্দধ্য বদন্দয় ও একো েিটুবেয়ো িবস্তন্দি েোন্দি-

কস কিো এখোন কথন্দক প্রোয় বিন কপোয়ো পথ! 

-ওর বক ভয় করন্দে চন্দে হুজরু? এই জঙ্গন্দে হরিখ্ত্ ওন্দক একেো বফরন্দি হয়। নইন্দে কক আন্দে ওর, কে চোেোন্দি? 

িখন বেে কপৌষ মোস, কপৌষ-বকবস্তর িোগোদো কেষ কবরয়োই চবেয়ো আবসেোম। মো  মোন্দসর মোঝোমোবঝ আর একিোর 

একটো িুদ্র চবর মহোে ইজোরো বদিোর উন্দদ্দন্দেয েিটুবেয়ো েোওয়োর প্রন্দয়োজন হইয়োবেে। 

িখন্দনো েীি বকেুমোি কন্দম নোই, িোর উপন্দর সোরোবদন পবিমো িোিোস িবহিোর ফন্দে প্রিযহ সেযোর পন্দর েীি বিগুণ্ 

িোবড়ন্দি েোবগে। কবদন মহোন্দের উত্তর সীমোনোয় কিড়োইন্দি কিড়োইন্দি কোেোবর হইন্দি অন্দনক দনূ্দর বগয়ো পবড়য়োবে-

কসবদকটোন্দি িহুদরূ পেণন্ত শুধ্ু কুেগোন্দের জঙ্গে। এইসি জঙ্গে জমো েইয়ো েোপরো ও মজুঃফরপুর কজেোর 

কোন্দেোয়োর-জোিীয় কেোন্দক েোিোর চোষ কবরয়ো বিস্তর পয়সো উপোজণ ন কন্দর। কুন্দের জঙ্গন্দের মন্দধ্য প্রোয় পথ ভুবেিোর 

উপক্রম কবরয়োবে, এমন সময় হেোৎ একটো নোরীকন্দণ্ঠ আিণক্র্ন্দনর েে, িোেক-িোবেকোর গেোর বচৎকোর ও 

কোন্নো এিং ককণ ে পুরুষকন্দণ্ঠ গোবেগোেোজ শুবনন্দি পোইেোম। বকেুদরূ অগ্রসর হইয়ো কদবখ, একটি কমন্দয়ন্দক েোিোর 

ইজোরোদোন্দরর চোকন্দররো চুন্দের মুঠি ধ্বরয়ো টোবনয়ো েইয়ো আবসন্দিন্দে। কমন্দয়টির পরন্দন বেন্ন মবেন িস্ত্র, সন্দঙ্গ 

দ’ুবিনটি কেোট কেোট করোরুদযমোন িোেক-িোবেকো, দজুন েবি চোকন্দরর মন্দধ্য একজন্দনর হোন্দি একটো কেোট ঝুবড়ন্দি 
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আধ্ঝুবড় পোকো কুে। আমোন্দক কদবখয়ো েবি দজুন উৎসোহ পোইয়ো েোহো িবেে িোহোর অথণ এই কে, িোহোন্দদর 

ইজোরোকরো জঙ্গন্দে এই গোন্দঙ্গোবিন চুবর কবরয়ো কুে পোবড়ন্দিবেে িবেয়ো িোহোন্দক কোেোবরন্দি পোন্দটোয়োরীর বিচোরোথণ 
ধ্বরয়ো েইয়ো েোইন্দিন্দে, হুজরু আবসয়ো পবড়য়োন্দেন, ভোন্দেোই হইয়োন্দে। 

প্রথন্দমই ধ্মক বদয়ো কমন্দয়টিন্দক িোহোন্দদর হোি হইন্দি েোড়োইেোম। কমন্দয়টি িখন ভন্দয় েজ্জোয় জন্দড়োসন্দড়ো হইয়ো একটি 

কুেন্দঝোন্দপর আড়োন্দে বগয়ো দোেঁড়োইয়োন্দে। িোহোর দদুণেো কদবখয়ো এি কষ্ট হইে! 

ইজোরোদোন্দরর কেোন্দকরো বক সহন্দজ েোবড়ন্দি চোয়! িোহোন্দদর িুঝোইেোম-িোপু, গবরি কমন্দয়মোনুষ েবদ ওর কেন্দেপুন্দেন্দক 

খোওয়োইিোর জনয আধ্ঝুবড় টক কুে পোবড়য়োই থোন্দক, িোহোন্দি কিোমোন্দদর েোিোচোন্দষর বিন্দেষ বক িবিটো হইয়োন্দে। 

উহোন্দক িোবড় েোইন্দি দোও। 

একজন িবেে-জোন্দনন নো হুজরু, ওর নোম কুন্তো, এই েিটুবেয়োন্দি ওর িোবড়, ওর অন্দভযস চুবর কন্দর কুে পোড়ো। 

আন্দরো একিোর আর-িের হোন্দি হোন্দি ধ্ন্দরবেেোম-ওন্দক এিোর বেিো নো বদন্দয় বদন্দে- 

প্রোয় চমবকয়ো উঠিেোম। কুন্তো! িোহোন্দক কিো বচবন নোই? িোহোর একটো কোরণ্, বদন্দনর আন্দেোন্দি কুন্তোন্দক কিো কদবখ 

নোই, েোহো কদবখয়োবে রোন্দি। ইজোরোদোন্দরর কেোকজনন্দক িৎিণ্োৎ েোসোইয়ো কুন্তোন্দক মুক্ত কবরেোম। কস েজ্জোয় মোটির 

সন্দঙ্গ বমবেয়ো কেন্দেপুন্দেন্দদর েইয়ো িোবড় চবেয়ো কগে। েোইিোর সময় কুন্দের ধ্োমোটি ও আেঁবক্েগোেটো কসখোন্দনই 

কফবেয়ো কগে। কিোধ্ হয় ভন্দয় ও সন্দিোন্দচ। আবম উপবস্থি কেোকগুবের মন্দধ্য একজনন্দক কসগুবে কোেোবরন্দি েইয়ো 
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েোইন্দি িেোন্দি িোহোরো খুি খুবে হইয়ো ভোবিে ধ্োমো ও আেঁবক্ে সরকোন্দর বনিয়ই িোন্দজয়োপ্ত হইন্দি। কোেোবরন্দি 

আবসয়ো পোন্দটোয়োরীন্দক িবেেোম-কিোমোন্দদর কদন্দের কেোক এি বনষু্ঠর ককন িন্দনোয়োরীেোে? িন্দনোয়োরী পোন্দটোয়োরী খুি 

দুুঃবখি হইে। িন্দনোয়োরী কেোকটো ভোন্দেো, এন্দদন্দের িুেনোয় সবিযই িোর হৃদন্দয় দয়োমোয়ো আন্দে। কুন্তোর ধ্োমো ও 

আবক্ে কস িখনই পোইক বদয়ো েিটুবেয়োন্দি কুন্তোর িোবড় পোেোইয়ো বদে। 

কসই রোবি হইন্দি কুন্তো কিোধ্ হয় েজ্জোয় আর কোেোবরন্দিও ভোি েইন্দি আন্দস নোই। 

২ 

েীি কেষ হইয়ো িসন্ত পবড়য়োন্দে। 

আমোন্দদর এ জঙ্গে-মহোন্দের পূিণ-দবিণ্ সীমোনো হইন্দি সোি-আট কক্রোে দনূ্দর অথণোৎ সদর কোেোবর হইন্দি প্রোয় কচৌদ্দ-

পন্দনর কক্রোে দনূ্দর ফোল্গুন মোন্দস কহোবের সময় একটো প্রবসি গ্রোময কমেো িন্দস, এিোর কসখোন্দন েোইি িবেয়ো ঠিক 

কবরয়োবেেোম। িহু কেোন্দকর সমোগম অন্দনক বদন কদবখ নোই, এন্দদন্দের কমেো বক রকম জোবনিোর একটো ককৌিূহেও 

বেে। বকন্তু কোেোবরর কেোন্দক পুনুঃ পুনুঃ বনন্দষধ্ কবরে, পথ দগুণম ও পোহোড়-জঙ্গন্দে ভবিণ , উপরন্তু কগোটো পথটোর প্রোয় 

সিণিই িোন্দ র ও িনযমবহন্দষর ভয়, মোন্দঝ মোন্দঝ িবস্ত আন্দে িন্দট, বকন্তু কস িড় দনূ্দর দনূ্দর, বিপন্দদ পবড়ন্দে িোহোরো 
বিন্দেষ ককোন্দনো উপকোন্দর আবসন্দি নো, ইিযোবদ। 
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জীিন্দন কখন্দনো এিটুকু সোহন্দসর কোজ কবরিোর অিকোে পোই নোই, এই সমন্দয় এইসি জোয়গোয় েিবদন আবে েোহো 
কবরয়ো েইন্দি পোবর, িোংেো কদন্দে ও কবেকোিোয় বফবরয়ো কগন্দে ককোথোয় পোইি পোহোড় জঙ্গে, ককোথোয় পোইি িো  ও 

িনযমবহষ? ভবিষযন্দির বদন্দন আমোর মুন্দখ গল্পেিণ্বনরি কপৌি-কপৌিীন্দদর মুখ ও উৎসুক িরুণ্ দবৃষ্ট কল্পনো কবরয়ো 
মুন্দনশ্বর মোহোন্দিো, পোন্দটোয়োরী ও নিীন-িোি ুমুহুরীর সকে আপবত্ত উড়োইয়ো বদয়ো কমেোর বদন খুি সকোন্দে ক োড়ো 
কবরয়ো রওনো হইেোম। আমোন্দদর মহোন্দের সীমোনো েোড়োইন্দিই  ণ্টো-দইু েোবগয়ো কগে, কোরণ্ পূিণ-দবিণ্ সীমোনোন্দিই 

আমোন্দদর মহোন্দের জঙ্গে কিবে, পথ নোই িবেন্দেও চন্দে, ক োড়ো বভন্ন অনয ককোন্দনো েোনিোহন কস পন্দথ চেো অসম্ভি, 

কেখোন্দন কসখোন্দন কেোট-িড় বেেোখি েড়োন্দনো, েোে-জঙ্গে, দী ণ কোে ও িনঝোউ-এর িন, সমস্ত পথটো উেঁচু-বনচু, 

মোন্দঝ মোন্দঝ উেঁচু িোবেয়োবড় রোঙো মোটির ডোঙো, কেোট পোহোড়, পোহোন্দড়র উপর  ন কোেঁটোগোন্দের জঙ্গে। আবম 

েদচৃ্ছোক্রন্দম কখন্দনো দ্রুি, কখন্দনো ধ্ীন্দর অশ্বচোেনো কবরন্দিবে, ক োড়োন্দক কদম চোন্দে ঠিক চোেোন্দনো সম্ভি হইন্দিন্দে নো-
খোরোপ রোস্তো ও ইিস্তি বিবিপ্ত বেেোখন্দির দরুন বকেুদরূ অন্তর অন্তর ক োড়োর চোে ভোবঙ্গয়ো েোইন্দিন্দে, কখন্দনো 
গযোেপ, কখন্দনো দেুবক, কখন্দনো িো পোয়চোবর কবরিোর মন্দিো মৃদ ুগবিন্দি শুধ্ু হোেঁটিয়ো েোইন্দিন্দে। 

আবম বকন্তু কোেোবর েোবড়য়ো পেণন্তই আনন্দ্ মগ্ন হইয়ো আবে, এখোন্দন চোকুবর েইয়ো আসোর বদনটি হইন্দি এন্দদন্দের এই 

ধ্ূ-ধ্ূ মুক্ত প্রোন্তর ও িনভূবম আমোন্দক ক্রমে কদে ভুেোইয়ো বদন্দিন্দে, সভয জগন্দির েি প্রকোন্দরর আরোন্দমর উপকরণ্ 

ও অভযোসন্দক ভুেোইয়ো বদন্দিন্দে, িেুিোেি পেণন্ত ভুেোইিোর কেোগোড় কবরয়ো িুবেয়োন্দে। েোক্ নো ক োড়ো আন্দস্ত িো 
কজোন্দর, হেেসোনুন্দি েিিণ্ প্রথম িসন্দন্ত প্রসু্ফটিি রোঙো পেোে ফুন্দের কমেো িবসয়োন্দে, পোহোন্দড়র বনন্দচ, উপন্দর মোন্দের 

সিণি ঝুপ বস গোন্দের ডোে ঝোড় ঝোড় ধ্োিুপফুন্দের ভোন্দর অিনি, কগোেন্দগোবে ফুন্দের বনষ্পি দগু্ধশুভ্র কোন্দি হেুদ 

রন্দঙর িড় িড় সূেণমুখী ফুন্দের মন্দিো ফুে মধ্যোন্দের করৌদ্রন্দক মৃদ ুসুগন্দে অেস কবরয়ো িুবেয়োন্দে-িখন কিটো পথ 

চবেে, কক রোন্দখ িোহোর বহসোি? 
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বকন্তু বহসোি খোবনকটো কে রোবখন্দিই হইন্দি, নিুিো বদগ ভ্রোন্ত ও পথভ্রোন্ত হইিোর সম্পূণ্ণ সম্ভোিনো, আমোন্দদর জঙ্গন্দের 

সীমোনো অবিক্রম কবরিোর পূন্দিণই এ সিযটি ভোন্দেো কবরয়ো িুবঝেোম। বকেুদরূ িখন অনযমনস্কভোন্দি বগয়োবে, হেোৎ 

কদবখ সমু্মন্দখ িহুদনূ্দর একটো খুি িড় অরণ্যোনীর ধ্ূম্রনীে েীষণন্দদে করখোকোন্দর বদগ িেন্দয়র কস-অংন্দে এ-প্রোন্ত হইন্দি ও-

প্রোন্ত পেণন্ত বিসৃ্তি। ককোথো হইন্দি আবসে এি িড় িন এখোন্দন? কোেোবরন্দি ককহ কিো একথো িন্দে নোই কে, হমষবির 

কমেোর কোেোকোবে ককোথোও অমন বিেোে অরণ্য িিণ মোন? পরিন্দণ্ই েোহর কবরয়ো িুবঝেোম, পথ হোরোইয়োবে, 

সমু্মন্দখর িনন্দরখো কমোহনপুরো বরজোভণ  ফন্দরে নো হইয়ো েোয় নো-েোহো আমোন্দদর কোেোবর হইন্দি খোড়ো উত্তর-পূিণ ককোন্দণ্ 

অিবস্থি। এসি বদন্দক চেবি িোেঁধ্োপথ িবেয়ো ককোন্দনো বজবনস নোই, কেোকজনও ককহ িড়-একটো হোেঁন্দট নো। িোহোর 

উপর চোবরবদন্দক কদবখন্দি ঠিক একই রকম, কসই এক ধ্রন্দনর ডোঙো, এক ধ্রন্দনর কগোেন্দগোবে ও ধ্োিুপফুন্দের িন, 

সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ আন্দে চড়ো করৌন্দদ্রর কম্পমোন িোপ-িরঙ্গ। বদক্ ভুে হইন্দি কিবেিণ্ েোন্দগ নো আনোবড় কেোন্দকর পন্দি। 

ক োড়োর মুখ আিোর বফরোইেোম। হুেঁবেয়োর হইয়ো গন্তিযস্থোন্দনর অিস্থোন বনণ্ণয় কবরয়ো একটো বদবক্চে দরূ হইন্দি 

আ্োজ কবরয়ো িোবেয়ো েইেোম। অকূে সমুন্দদ্র জোহোজ ঠিক পন্দথ চোেনো, অনন্ত আকোন্দে এন্দরোন্দেন্দনর পোইেন্দটর কোজ 

করো আর এইসি অজোনো সুবিেোে পথহীন িনপ্রোন্তন্দর অশ্বচোেনো কবরয়ো িোহোন্দক গন্তিযস্থোন্দন েইয়ো েোওয়ো প্রোয় 

একই কেণ্ীর িযোপোর। অবভজ্ঞিো েোেঁহোন্দদর আন্দে, িোেঁহোন্দদর এ কথোর সিযিো িুবঝন্দি বিেম্ব হইন্দি নো। 

আিোর করৌদ্রদগ্ধ বনষ্পি গুেরোবজ, আিোর িনকুসুন্দমর মৃদমুধ্ুর গে, আিোর অনোিৃি বেেোসূ্তপসদেৃ প্রিীয়মোন 

গিচেেমোেো, আিোর রক্তপেোন্দের কেোভো। কিেো কিে চবড়ে; জে খোইন্দি পোইন্দে ভোন্দেো হইি, ইহোর মন্দধ্যই মন্দন 
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হইে; কোন্দরো নদী েোড়ো এ পন্দথ ককোথোও জে নোই, জোবন; এখন্দনো আমোন্দদর জঙ্গন্দেরই সীমো কিিন্দণ্ েোড়োইি ঠিক 

নোই, কোন্দরো নদী কিো িহুদরূ-এ বচন্তোর সন্দঙ্গ িৃষ্ণো কেন হেোৎ িোবড়য়ো উঠিে। 

মুকুব্ চোকেোদোরন্দক িবেয়ো বদয়োবেেোম আমোন্দদর মহোন্দের সীমোনোয় সীমোনোজ্ঞোপক িোিেো কোন্দের খুেঁটি িো 
মহোিীন্দরর ধ্বজোর অনুরূপ েোহো হয় বকেু পুেঁবিয়ো রোন্দখ। এ সীমোনোয় কখন্দনো আবস নোই, কদবখয়ো িুবঝেোম 

চোকেোদোর কস আন্দদে পোেন কন্দর নোই। ভোবিয়োন্দে, এই জঙ্গে কেবেয়ো কবেকোিোর মযোন্দনজোরিোিু আর সীমোনো 
পবরদেণন্দন আবসয়োন্দেন, িুবমও কেমন! কক খোটিয়ো মন্দর? কেমন আন্দে কিমবনই থোকুক। পন্দথর বকেুদনূ্দর আমোন্দদর 

সীমোনো েোড়োইয়ো এক জোয়গোয় কধ্োেঁয়ো উঠিন্দিন্দে কদবখয়ো কসখোন্দন কগেোম। জঙ্গন্দের মন্দধ্য একদে কেোক কোে 

পুড়োইয়ো কয়েো কবরন্দিন্দে-এই কয়েো িোহোরো গ্রোন্দম গ্রোন্দম েীিকোন্দে কিবচন্দি। এন্দদন্দের েীন্দি গবরি কেোন্দক মোেসোয় 

কয়েোর আগুন কবরয়ো েীি বনিোরণ্ কন্দর; কোেকয়েো চোর কসর পয়সোয় বিবক্র হয়, িোও বকবনিোর পয়সো 
অন্দনন্দকর কজোন্দট নো, আর এি পবরেম কবরয়ো কোেকয়েো পুড়োইয়ো পয়সোয় চোর কসর দন্দর কিবচয়ো কয়েোওয়োেোন্দদর 

মজবুরই িো বকভোন্দি কপোষোয়, িোও িুবঝ নো। এন্দদন্দে পয়সো বজবনসটো িোংেো কদন্দের মন্দিো সস্তো নয়, এখোন্দন আবসয়ো 
পেণন্ত িো কদবখন্দিবে। শুকন্দনো কোে ও সোিোই  োন্দসর কেোট্ট একটো েোউবন ককেঁ দ ও আমেকীর িন্দন, কসখোন্দন িড় একটো 
মোটির হোেঁবড়ন্দি মকোই বসি কবরয়ো কোেঁচো েোেপোিোয় সকন্দে একন্দি খোইন্দি িবসয়োন্দে, আবম েখন কগেোম। েিণ্ 

েোড়ো অনয ককোন্দনো উপকরণ্ই নোই। বনকন্দট িড় িড় গন্দিণ র মন্দধ্য ডোেপোেো পুবড়ন্দিন্দে, একটো কেোকরো কসখোন্দন 

িবসয়ো কোেঁচো েোন্দের েম্বো ডোে বদয়ো আগুন্দন ডোেপোেো উল্টোইয়ো বদন্দিন্দে। 

বজজ্ঞোসো কবরেোম- বক ও গন্দিণ র মন্দধ্য, বক পুড়ন্দে? 
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িোহোরো খোওয়ো েোবড়য়ো সকন্দে একন্দেোন্দগ দোেঁড়োইয়ো উঠিয়ো ভীিন্দনন্দি আমোর বদন্দক চোবহয়ো থিমি খোইয়ো িবেে-

েবক্ড় কয়েো হুজরু। 

আমোর ক োড়োয় চড়ো মূবিণ  কদবখয়ো কেোকগুেো ভয় পোইয়োন্দে, িুবঝেোম আমোন্দক িনবিভোন্দগর কেোক ভোবিয়োন্দে। এসি 

অঞ্চন্দের িন গভনণন্দমন্দন্টর খোসমহন্দের অন্তভুণ ক্ত, বিনো অনুমবিন্দি িন কোটো বক কয়েো কপোড়োন্দনো কি-আইনী। 

িোহোন্দদর আশ্বস্ত কবরেোম। আবম িনবিভোন্দগর কমণচোরী নই, ককোন্দনো ভয় নোই িোন্দদর, েি ইচ্ছো কয়েো করুক। 

একটু জে পোওয়ো েোয় এখোন্দন? খোওয়ো কফবেয়ো একজন েুটিয়ো বগয়ো মোজো ঝকঝন্দক জোমিোটিন্দি পবরষ্কোর জে 

আবনয়ো বদে। বজজ্ঞোসো কবরয়ো জোবনেোম, কোন্দেই িন্দনর মন্দধ্য ঝরনো আন্দে, িোর জে। 

ঝরনো?-আমোর ককৌিূহে হইে। ঝরনো ককোথোয়? শুবন নোই কিো এখোন্দন ঝরনো আন্দে! 

উহোরো িবেে- ঝরনো নোই হুজরু, উনুই! পোথন্দরর গন্দিণ  একটু একটু কন্দর জে জন্দম, এক  ণ্টোয় আধ্ কসর জে হয়, 

খুি সোফো পোবন, েোিোও িহুৎ। 

জোয়গোটো কদবখন্দি কগেোম। বক সু্র েোিো িনিীবথ! পোবখরো কিোধ্ হয় এই বনজণ ন অরন্দণ্য বেেোিন্দে েরৎ িসন্দন্তর 

বদন্দন, বক গভীর বনেীথ রোন্দি জেন্দকবে কবরন্দি নোন্দম। িন্দনর খুি  ন অংন্দে িড় িড় বপয়োে ও ককেঁ ন্দদর ডোেপোেো 
বদয়ো ক রো একটো নোিোে জোয়গো, িেোটো কোন্দেো পোথন্দরর, একখোনো খুি িড় প্রস্তরন্দিদী কেন কোন্দে িয় পোইয়ো 
কেেঁ বকর গন্দড়র মন্দিো হইয়ো বগয়োন্দে। কেন খুি একটো িড় প্রোকৃবিক পোথন্দরর কখোরো। িোর উপর সপুষ্প বপয়োে েোখো 
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ঝুপবস হইয়ো পবড়য়ো  ন েোয়োর সৃবষ্ট কবরয়োন্দে। বপয়োে ও েোে মেরীর সুগে িন্দনর েোয়োয় ভুরভুর কবরন্দিন্দে। 

পোথন্দরর কখোন্দে বি্ ুবি্ ুজে জবমন্দিন্দে, এইমোি জে িুবেয়ো েইয়ো বগয়োন্দে, এখন্দনো আধ্ েটোক জেও জন্দম নোই। 

উহোরো িবেে-এ ঝরনোর কথো অন্দনন্দক জোন্দন নো হুজরু, আমরো িন্দন জঙ্গন্দে হরিখ্ত্ কিড়োই, আমরো জোবন। 

আন্দরো মোইেপোেঁন্দচক বগয়ো কোন্দরো নদী পবড়ে, খুি উেঁচু িোবের পোড় দ-ুধ্োন্দর, অন্দনকটো খোড়ো বনন্দচ নোবময়ো কগন্দে িন্দি 

নদীর খোি, িিণ মোন্দন খুি সোমোনযই জে আন্দে, দ-ুপোন্দর অন্দনক দরূ পেণন্ত িোেুকোময় িীর ধ্ূ-ধ্ূ কবরন্দিন্দে। কেন 

পোহোড় হইন্দি নোবমন্দিন্দে মন্দন হইে; ক োড়োয় জে পোর হইয়ো েোইন্দি েোইন্দি এক জোয়গোয় ক োড়োর বজন পেণন্ত আবসয়ো 
কেবকে, করকোিদেসুি পো মুবড়য়ো অবি সন্তপণন্দণ্ পোর হইেোম। ওপোন্দর ফুটন্ত রক্তপেোন্দের িন, উেঁচু-বনচু রোঙো-রোঙো 
বেেোখি, আর শুধ্ুই পেোে আর পেোে, সিণি পেোেফুন্দের কমেো। একিোর দনূ্দর একটো িুন্দনো মবহষন্দক ধ্োিুপফুন্দের 

িন হইন্দি িোবহর হইন্দি কদবখেোম-কসটো পোথন্দরর উপর দোেঁড়োইয়ো পোন্দয়র িুর বদয়ো মোটি খুেঁবড়ন্দি েোবগে। ক োড়োর 

মুন্দখর েোগোম কবষয়ো থমবকয়ো দোেঁড়োইেোম; বিসীমোনোয় ককোথোও জনমোনি নোই, েবদ বেং পোবিয়ো িোড়ো কবরয়ো 
আন্দস? বকন্তু কসৌভোন্দগযর বিষয়, কসটো আিোর পন্দথর পোন্দের িন্দনর মন্দধ্য েুবকয়ো অদেৃয হইয়ো কগে। 

নদী েোড়োইয়ো আন্দরো বকেুদরূ বগয়ো পন্দথর দেৃয বক চমৎকোর! িিুও কিো ঠিক-দপুুর ঝোেঁ ঝোেঁ কবরন্দিন্দে, অপরোন্দের 

েোয়ো নোই, রোবির কজযোৎস্নোন্দেোক নোই-বকন্তু কসই বনস্তব্ধ খরন্দরৌদ্র-মধ্যোন্দে িোেঁ-বদন্দক িনোিৃি দী ণ হেেমোেো, দবিন্দণ্ 

কেৌহপ্রস্তর ও পোইন্দয়োরোইট েড়োন্দনো উেঁচু-বনচু জবমন্দি শুধ্ুই শুভ্রকোি কগোেন্দগোবে ফুন্দের গোে ও রোঙো ধ্োিুপফুন্দের 

জঙ্গে। কসই জোয়গোটো সবিযই এন্দকিোন্দর অদু্ভি; অমন রুি অথচ সু্র, পুষ্কোকীণ্ণ অথচ উদ্দোম ও অবিমোিোয় িনয 
ভূবমশ্রী কদবখই নোই কখন্দনো জীিন্দন। আর িোর উপর ঠিক-দপুুন্দরর খোেঁ-খোেঁ করৌদ্র। মোথোর উপন্দরর আকোে বক  ন 
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নীে! আকোন্দে ককোথোও একটো পোবখ নোই, েূনয-মোটিন্দি িনয-প্রকৃবির িুন্দক ককোথোও একটো মোনুষ িো জীিজন্তু নোই-

বনুঃেে, ভয়োনক বনরোেো। চোবরবদন্দক চোবহয়ো প্রকৃবির এই বিজন রূপেীেোর মন্দধ্য ডুবিয়ো কগেোম-ভোরিিন্দষণ এমন 

জোয়গো আন্দে জোবনিোম নো কিো! এই কেন বফন্দে কদখো দবিণ্-আন্দমবরকোর আবরন্দজোনো িো নোভোন্দজো মরুভূবম বকংিো 
হড্সন্দনর পুস্তন্দক িবণ্ণি বগেো নদীর অিিোবহকো- অঞ্চে। 

কমেোয় কপৌেঁবেন্দি কিেো একটো িোবজয়ো কগে। প্রকোি কমেো, কে দী ণ হেেন্দেণ্ী পন্দথর িোেঁ-ধ্োন্দর আমোর সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ 

কক্রোে-বিন্দনক ধ্বরয়ো চবেয়ো আবসন্দিবেে, িোরই সিণদবিণ্ প্রোন্দন্ত কেোট্ট একটো গ্রোন্দমর মোন্দে, পোহোন্দড়র েোেুন্দি 

চোবরবদন্দক েোে-পেোন্দের িন্দনর মন্দধ্য এই কমেো িবসয়োন্দে। মবহষোরবড়, কড়োরী, বিনটোঙো, েেমবনয়োন্দটোেো, 
ভীমদোসন্দটোেো, মহোবেখোরূপ প্রভৃবি দনূ্দরর বনকন্দটর নোনো স্থোন হইন্দি কেোকজন, প্রধ্োনি কমন্দয়রো আবসয়োন্দে। িরুণ্ী 
িনয কমন্দয়রো আবসয়োন্দে চুন্দে বপয়োেফুে বক রোঙো ধ্োিুপফুে গুেঁবজয়ো; কোন্দরো কোন্দরো মোথোয় িোেঁকো কখোেঁপোয় কোন্দের 

বচরুবন আটকোন্দনো, কিে সুেোম, সুেবেি, েোিণ্যভরো কদন্দহর গেন প্রোয় অন্দনক কমন্দয়রই-িোরো আন্দমোদ কবরয়ো কখন্দেো 
পুেঁবির দোনোর মোেো, সস্তো জোপোবন বক জোমণোবনর সোিোন্দনর িোে, িোেঁবে, আয়নো, অবি িোন্দজ এন্দসি বকবনন্দিন্দে, 

পুরুন্দষরো এক পয়সোয় দেটো কোেী বসগোন্দরট বকবনন্দিন্দে, কেন্দেন্দমন্দয়রো বিেুয়ো, করউবড়, রোমদোনোর েোডু্ড ও 

কিন্দেভোজো খোজো বকবনয়ো খোইন্দিন্দে। হেোৎ কমন্দয়মোনুন্দষর গেোয় আিণ কোন্নোর স্বর শুবনয়ো চমবকয়ো উঠিেোম। একটো 
উেঁচু পোহোবড় ডোঙোয় েুিক-েুিিীরো বভড় কবরয়ো দোেঁড়োইয়ো হোবসখুবে গল্পগুজি আদর-আপযোয়ন্দন মত্ত বেে-কোন্নোটো 
উঠিে কসখোন হইন্দিই। িযোপোর বক? ককহ বক হেোৎ পঞ্চত্বপ্রোপ্ত হইে? একজন কেোকন্দক বজজ্ঞোসো কবরয়ো জোবনেোম, 

িো নয়, ককোন্দনো একটি িধ্ূর সবহি িোর বপিোেন্দয়র গ্রোন্দমর ককোন্দনো কমন্দয়র সোিোৎ হইয়োন্দে-এন্দদন্দের রীবিই নোবক 

এইরূপ, গ্রোন্দমর কমন্দয় িো ককোন্দনো প্রিোবসনী সখী, কুটুবম্বনী িো আত্মীয়োর সন্দঙ্গ অন্দনকবদন পন্দর কদখো হইন্দেই উভন্দয় 



76 
 

উভন্দয়র গেো জড়োইয়ো মড়োকোন্নো জবুড়য়ো বদন্দি। অনবভজ্ঞ কেোন্দক ভোবিন্দি পোন্দর উহোন্দদর ককহ মবরয়ো বগয়োন্দে, 

আসন্দে ইহো আদর-আপযোয়ন্দনর একটো অঙ্গ। নো কোেঁবদন্দে বন্ো হইন্দি। কমন্দয়রো িোন্দপর িোবড়র মোনুষ কদবখয়ো কোেঁন্দদ 

নোই-অথণোৎ িোহো হইন্দে প্রমোণ্ হয় কে, স্বোমীগৃন্দহ িড় সুন্দখই আন্দে-কমন্দয়মোনুন্দষর পন্দি ইহো নোবক িড়ই েজ্জোর কথো। 

এক জোয়গোয় িইন্দয়র কদোকোন্দন চন্দটর থন্দের উপর িই সোজোইয়ো িবসয়োন্দে-বহব্ কগোন্দেিকোউেী, েয়েো-মজনু, 
কিিোে পেঁবচেী, কপ্রমসোগর ইিযোবদ। প্রিীণ্ কেোন্দক ককহ ককহ িই উল্টোইয়ো-পোল্টোইয়ো কদবখন্দিন্দে-িুবঝেোম িুকেন্দে 

দিোয়মোন পোেন্দকর অিস্থো আনোন্দিোেঁে ফ্োেঁন্দসর পযোবরন্দসও কেমন, এই িনয কদন্দে কড়োরী বিনটোঙোর কহোবের 

কমেোন্দিও িোহোই। বিনো পয়সোয় দোেঁড়োইয়ো পবড়য়ো েইন্দি পোবরন্দে ককহ িড়-একটো িই ককন্দন নো। কদোকোনীর 

িযিসোিুবি বকন্তু কিে প্রখর, কস জচনক িন্ময়বচত্ত পোেকন্দক বজজ্ঞোসো কবরে- ককিোি বকনন্দি বক? নো হয় কিো করন্দখ 

বদন্দয় অনয কোজ কদখ। কমেোর স্থোন হইন্দি বকেুদনূ্দর একটো েোেিন্দনর েোয়োয় অন্দনক কেোক রোেঁবধ্য়ো খোইন্দিন্দে-ইহোন্দদর 

জনয কমেোর এক অংন্দে িবরিরকোবরর িোজোর িবসয়োন্দে, কোেঁচো েোেপোিোর কেোঙোয় শুেঁটবক কুন্দচো বচংবড় ও েোে 

বপেঁপন্দড়র বডম বিক্রয় হইন্দিন্দে। েোে বপেঁপন্দড়র বডম এখোনকোর একটি বপ্রয় সুখোদয। িো েোড়ো আন্দে কোেঁচো কপেঁন্দপ, 

শুকন্দনো কুে, ককেঁ দ-ফুে, কপয়োরো ও িুন্দনো বেম। 

হেোৎ কোহোর ডোক কোন্দন কগে-মযোন্দনজোরিোিু,- 

চোবহয়ো কদবখ বভড় কেবেয়ো েিটুবেয়োর পোন্দটোয়োরীর ভোই ব্রহ্মো মোহোন্দিো আগোইয়ো আবসন্দিন্দে।-হুজরু, আপবন কখন 

এন্দেন? সন্দঙ্গ কক? 
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িবেেোম-ব্রহ্মো এখোন্দন বক কমেো কদখন্দি? 

-নো হুজরু, আবম কমেোর ইজোরোদোর। আসুন, আসুন, আমোর িোেঁিুন্দি চেুন একটু পোন্দয়র ধ্ুন্দেো কদন্দিন। 

কমেোর একপোন্দে ইজোরোদোন্দরর িোেঁিু, কসখোন্দন ব্রহ্মো খুি খোবির কবরয়ো আমোয় েইয়ো বগয়ো একখোনো পুন্দরোন্দনো 
কিণ্্টউড কচয়োন্দর িসোইে। কসখোন্দন একজন কেোক কদবখেোম, অমন কেোক কিোধ্ হয় পৃবথিীন্দি আর কদবখি নো। 

কেোকটি কক জোবন নো, ব্রহ্মো, মোহোন্দিোর ককোন্দনো কমণচোরী হইন্দি। িয়স পঞ্চোে-ষোট িের, গো খোবে, রং কোন্দেো, মোথোর 

চুে কোেঁচো-পোকোয় কমেোন্দনো। িোহোর হোন্দি একটো িড় থবেন্দি এক থবে পয়সো, িগন্দে একখোনো খোিো, সম্ভিি কমেোর 

খোজনো আদোয় কবরয়ো কিড়োইন্দিন্দে, ব্রহ্মো মোহোন্দিোন্দক বহসোি িুঝোইয়ো বদন্দি। 

মুগ্ধ হইেোম িোহোর কচোন্দখর দবৃষ্টর ও মুন্দখর অসোধ্োরণ্ দীন-নম্র ভোি কদবখয়ো। কেন বকেু ভন্দয়র ভোিও কমেোন্দনো বেে 

কস দবৃষ্টন্দি। ব্রহ্মো মোহোন্দিো রোজো নয়, মযোবজন্দিট নয়, কোহোন্দরো দিমুন্দির কিণ ো নয়, গভনণন্দমন্দন্টর খোসমহন্দের 

জচনক িবধ্ণষু্ণ প্রজো মোি-েইয়োন্দেই নো হয় কমেোর ইজোরো,-এি দীন ভোি ককন ও কেোকটোর িোর কোন্দে? িোরও পন্দর 

আবম েখন িোেঁিুন্দি কগেোম, স্বয়ং ব্রহ্মো মোহোন্দিো আমোন্দক অি খোবির কবরন্দিন্দে কদবখয়ো কেোকটো আমোর বদন্দক 

অবিবরক্ত সম্ভ্রম ও দীনিোর দবৃষ্টন্দি ভন্দয় ভন্দয় এক-আধ্ িোন্দরর কিবে চোবহন্দি ভরসো পোইে নো। ভোবিেোম কেোকটোর 

অি দীনহীন দবৃষ্ট ককন? খুি বক গবরি? কেোকটোর মুন্দখ বক কেন বেে, িোরিোর আবম চোবহয়ো কদবখন্দি েোবগেোম, 

এমনধ্োরো সবিযকোর দীন-বিনম্র মুখ কখন্দনো কদবখ নোই। 



78 
 

ব্রহ্মো মোহোন্দিোন্দক কেোকটোর কথো বজজ্ঞোসো কবরয়ো জোবনেোম িোর িোবড় কড়োরী বিনটোঙো, কে গ্রোন্দম ব্রহ্মো মোহোন্দিোর 

িোবড়; নোম বগবরধ্োরীেোে, জোবি গোন্দঙ্গোিো। উহোর এক কেোট কেন্দে েোড়ো আর সংসোন্দর ককহই নোই। অিস্থো েোহো 
অনুমোন কবরয়োবেেোম-অবি গবরি। সম্প্রবি ব্রহ্মো িোহোন্দক কমেোয় কদোকোন্দনর আদোয়কোরী কমণচোরী িহোে 

কবরয়োন্দে-হদবনক চোর আনো কিিন ও খোইন্দি বদন্দি। 

বগবরধ্োরীেোন্দের সন্দঙ্গ আমোর আন্দরো কদখো হইয়োবেে, বকন্তু িোহোর সন্দঙ্গ কেষিোন্দরর সোিোন্দির সময়কোর অিস্থো িড় 

করুণ্, পন্দর কস-সি কথো িবেি। অন্দনক ধ্রন্দনর মোনুষ কদবখয়োবে, বকন্তু বগবরধ্োরীেোন্দের মন্দিো সোচ্চো মোনুষ 

কখন্দনো কদবখ নোই। কি কোে হইয়ো কগে, কি কেোকন্দক ভুবেয়ো বগয়োবে, বকন্তু েোহোন্দদর কথো বচরকোে মন্দন আেঁকো 
আন্দে ও থোবকন্দি, কসই অবি অল্প কন্দয়কজন কেোন্দকর মন্দধ্য বগবরধ্োরীেোে একজন। 

৩ 

কিেো পবড়য়ো আবসন্দিন্দে, এখনই রওনো হওয়ো দরকোর, ব্রহ্মো মোহোন্দিোন্দক কস কথো িবেয়ো বিদোয় চোবহেোম। ব্রহ্মো 
মোহোন্দিো কিো এন্দকিোন্দর আকোে হইন্দি পবড়ে, িোেঁিুন্দি েোহোরো উপবস্থি বেে িোহোরো হোেঁ কবরয়ো আমোর মুন্দখর বদন্দক 

চোবহে। অসম্ভি! এই বিে মোইে রোস্তো অন্দিেোয় কফরো! হুজরু কবেকোিোর মোনুষ, এ অঞ্চন্দের পন্দথর খির জোনো নোই 

িোই একথো িবেন্দিন্দেন। দে মোইে েোইন্দি সূেণ েোইন্দি ডুবিয়ো, নো হয় কজযোৎস্নোরোবিই হইে,  ন পোহোড়-জঙ্গন্দের পথ, 

মোনুষজন ককোথোও নোই, িো  িোবহর হইন্দি পোন্দর, িুন্দনো মবহষ আন্দে, বিন্দেষি পোকো কুন্দের সময়, এখন ভোেুক কিো 
বনিয়ই িোবহর হইন্দি, কোন্দরো নদীর ওপোন্দর মহোবেখোরূন্দপর জঙ্গন্দে এই কিো কসবদন্দনও এক কগোরুর গোবড়র 
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গোন্দড়োয়োনন্দক িোন্দ  েইয়োন্দে, কিচোবর জঙ্গন্দের পন্দথ একো আবসন্দিবেে। অসম্ভি, হুজরু। রোন্দি এখোন্দন থোকুন, 

খোওয়োদোওয়ো করুন, েখন দয়ো কবরয়ো আবসয়োন্দেন গবরন্দির কডরোয়। কোে সকোন্দে িখন ধ্ীন্দর-সুন্দস্থ কগন্দেই হইন্দি। 

এ িোসন্তী পূবণ্ণমোয় পবরপূণ্ণ কজযোৎস্নোরোন্দি জনহীন পোহোড়-জঙ্গন্দের পথ একো ক োড়োয় চবড়য়ো েোওয়োর প্রন্দেোভন 

আমোর কোন্দে দদুণমনীয় হইয়ো উঠিে। জীিন্দন আর কখন্দনো হইন্দি নো, এই হয়ন্দিো কেষ, আর কে অপূিণ িন-পোহোন্দড়র 

দেৃয কদবখয়ো আবসয়োবে পন্দথ! কজযোৎস্নোরোন্দি-বিন্দেষি পূবণ্ণমোর কজযোৎস্নোয় িোহোন্দদর রূপ একিোর কদবখি নো েবদ, 

িন্দি এিটো কষ্ট কবরয়ো আবসিোর বক অথণ হয়? 

সকন্দের সবনিণে অনুন্দরোধ্ এড়োইয়ো রওনো হইেোম। ব্রহ্মো মোহোন্দিো ঠিকই িবেয়োবেে, কোন্দরো নদীন্দি কপৌেঁবেিোর বকেু 

পূন্দিণই টক্ টন্দক েোে সুিৃহৎ সূেণটো পবিম বদক্চক্রিোন্দে একটো অনুচ্চ হেেমোেোর বপেন্দন অস্ত কগে। কোন্দরো নদীর 

িীন্দরর িোবেয়োবড়র উপর েখন ক োড়োসুি উঠিয়োবে, এইিোর এখোন হইন্দি েোেু িোবের পন্দথ নদীগন্দভণ  নোবমি-হেোৎ 

কসই সূেণোন্দস্তর দেৃয এিং ঠিক পূন্দিণ িহু দনূ্দর কৃষ্ণ করখোর মন্দিো পবরদেৃযমোন কমোহনপুরো বরজোভণ  ফন্দরন্দের মোথোয় 

নন্দিোবদি পূণ্ণচন্দের দেৃয-েুগপৎ এই অস্ত ও উদন্দয়র দনৃ্দেয থমবকয়ো ক োড়োন্দক েোগোম কবষয়ো দোেঁড় করোইেোম। কসই 

বনজণ ন অপবরবচি নদীিীন্দর সমস্তই কেন একটো অিোস্তি িযোপোন্দরর মন্দিো কদখোইন্দিন্দে- 

পন্দথ সিণি পোহোন্দড়র েোেুন্দি ও ডোঙোয় েোড়ো-েোড়ো জঙ্গে, মোন্দঝ মোন্দঝ সরু পথটোন্দক কেন দইু বদক হইন্দি চোবপয়ো 
ধ্বরন্দিন্দে, আিোর ককোথোও বকেুদনূ্দর সবরয়ো েোইন্দিন্দে। বক ভয়ির বনজণ ন চোবরবদক, বদনমোন্দন েো-হয় একরূপ বেে, 

কজযোৎস্নো উঠিিোর পর মন্দন হইন্দিন্দে কেন অজোনো ও অদু্ভি কসৌ্েণময় পরীরোন্দজযর মধ্য বদয়ো চবেয়োবে। সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ 

িোন্দ র ভয়ও হইে, মন্দন পবড়ে কমেোয় ব্রহ্মো মোহোন্দিো এিং কোেোবরন্দি প্রোয়-সকন্দেই রোন্দি এপন্দথ একো আবসন্দি 



80 
 

িোরিোর বনন্দষধ্ কবরয়োবেে, মন্দন পবড়ে ন্বকন্দেোর কগোসোেঁই নোন্দম আমোন্দদর একজন িোথোনদোর প্রজো আজ মোস 

দইু-বিন আন্দগ কোেোবরন্দি িবসয়ো গল্প কবরয়োবেে এই মহোবেখোরূন্দপর জঙ্গন্দে কসই সময় কোহোন্দক িোন্দ  খোওয়োর 

িযোপোর। জঙ্গন্দের এখোন্দন-ওখোন্দন িড় িড় কুেগোন্দে কুে পোবকয়ো ডোে নি হইয়ো আন্দে-িেোয় বিস্তর শুকন্দনো ও 

পোকো কুে েড়োন্দনো-সুিরোং ভোেুক িোবহর হইিোরও সম্ভোিনো খুিই। িুন্দনো মবহষ এ িন্দন নো থোবকন্দেও কমোহনপুরো 
জঙ্গে হইন্দি এন্দিেোর মন্দিো এক-আধ্টো বেটকোইয়ো আবসন্দি কিিণ্! সমু্মন্দখ এখন্দনো পন্দনর মোইে বনজণ ন 

িনপ্রোন্তন্দরর উপর বদয়ো পথ। 

ভন্দয়র অনুভূবি চোবরপোন্দের কসৌ্েণন্দক কেন আন্দরো িোড়োইয়ো িুবেে। এক এক স্থোন্দন পথ দবিণ্ হইন্দি খোড়ো উত্তন্দর 

ও উত্তর হইন্দি পূন্দিণ  ুবরয়ো বগয়োন্দে, পন্দথর খুি কোন্দে িোম বদন্দক সিণিই একটোনো অনুচ্চ হেেমোেো, িোন্দদর েোেুন্দি 

কগোেন্দগোবে ও পেোন্দের জঙ্গে, উপন্দরর বদন্দক েোে ও িড় িড়  োস। কজযোৎস্নো এিোর ফুটফুট কবরন্দিন্দে, গোন্দের েোয়ো 
হ্রস্বিম হইয়ো উঠিয়োন্দে, বক একটো িনযফুন্দের সুিোন্দস কজযোৎস্নোশুভ্র প্রোন্তর ভরপুর, অন্দনক দনূ্দর পোহোন্দড় সোেঁওিোন্দেরো 
জমু চোন্দষর জনয আগুন বদয়োন্দে, কস বক অবভনি দেৃয, মন্দন হইন্দিন্দে পোহোন্দড় আন্দেোর মোেো কক কেন সোজোইয়ো 
রোবখয়োন্দে। 

কখন্দনো েবদ এসি বদন্দক নো আবসিোম, ককহ িবেন্দেও বিশ্বোস কবরিোম নো কে, িোংেো কদন্দের এি বনকন্দটই এরূপ 

সম্পূণ্ণ জনহীন অরণ্যপ্রোন্তর ও হেেমোেো আন্দে, েোহো কসৌ্ন্দেণ আবরন্দজোনোর পোথুন্দর মরুন্দদে িো করোন্দডবসয়োর 

িুেন্দভন্দের অন্দপিো কম নয় ককোন্দনো অংন্দে-বিপন্দদর বদক বদয়ো কদবখন্দি কগন্দেও এসি অঞ্চে বনিোন্ত পুিুপুিু িেো 
চন্দে নো, সেযোর পন্দরই কেখোন্দন িো -ভোেুন্দকর ভন্দয় কেোন্দক পথ হোেঁন্দট নো। 
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এই মুক্ত কজযোৎস্নোশুভ্র িনপ্রোন্তন্দরর মধ্য বদয়ো েোইন্দি েোইন্দি ভোবিন্দিবেেোম, এ এক আেোদো জীিন, েোরো  ন্দরর 

কদয়োন্দের মন্দধ্য আিি থোবকন্দি ভোেিোন্দস নো, সংসোর করো েোন্দদর রন্দক্ত নোই, কসইসি িোরমুন্দখো, খোপেোড়ো প্রকৃবির 

মোনুন্দষর পন্দি এমন জীিনই কিো কোময। বেকোিো হইন্দি প্রথম প্রথম আবসয়ো এখোনকোর এই ভীষণ্ বনজণ নিো ও 

সম্পূণ্ণ িনয জীিনেোিো বক অসহয হইয়োবেে, বকন্তু এখন আমোর মন্দন হয় এই ভোন্দেো, এই িিণর রুি িনয প্রকৃবি 

আমোন্দক িোর স্বোধ্ীনিো ও মুবক্তর মন্দন্ত্র দীবিি কবরয়োন্দে, েহন্দরর খোেঁচোর মন্দধ্য আর দোেঁন্দড় িবসয়ো থোবকন্দি পোবরি 

বক? এই পথহীন প্রোন্তন্দরর বেেোখি ও েোে-পেোন্দের িন্দনর মধ্য বদয়ো এই রকম মুক্ত আকোেিন্দে পবরপূণ্ণ কজযোৎস্নোয় 

হু-হু ক োড়ো েুটোইয়ো চেোর আনন্দ্র সবহি আবম দবুনয়োর ককোন্দনো সম্পদ বিবনময় কবরন্দি চোই নো। 

কজযোৎস্নো আন্দরো ফুটিয়োন্দে, নিিদে কজযোৎস্নোন্দেোন্দক প্রোয় অদেৃয, চোবরধ্োন্দর চোবহয়ো মন্দন হয় এ কস পৃবথিী নয় 

এিবদন েোহোন্দক জোবনিোম, এ স্বপ্নভূবম, এই বদগন্তিযোপী কজযোৎস্নোয় অপোবথণি জীন্দিরো এখোন্দন নোন্দম গভীর রোন্দি, 

িোরো িপসযোর িস্তু, কল্পনো ও স্বন্দপ্নর িস্তু, িন্দনর ফুে েোরো ভোেিোন্দস নো, সু্রন্দক কচন্দন নো, বদগ িেয়ন্দরখো েোন্দদর 

কখন্দনো হোিেোবন বদয়ো ডোন্দক নোই, িোন্দদর কোন্দে এ পৃবথিী ধ্রো কদয় নো ককোন্দনো কোন্দেই। 

মহোবেখোরূন্দপর জঙ্গে কেষ হইন্দিই মোইে চোর বগয়ো আমোন্দদর সীমোনো শুরু হইে। রোি প্রোয় নটোর সমন্দয় কোেোবর 

কপৌেঁবেেোম। 

৪ 

কোেোবরন্দি কেোন্দের েে শুবনয়ো িোবহন্দরর বদন্দক চোবহয়ো কদবখ একদে কেোক কোেোবরর কম্পোউন্দে ককোথো হইন্দি 

আবসয়ো কেোে িোজোইন্দিন্দে। কেোন্দের েন্দে কোেোবরর বসপোহী কমণচোরীরো আবসয়ো িোহোন্দদর ব বরয়ো দোেঁড়োইে। 
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কোহোন্দকও ডোবকয়ো িযোপোরটো বক বজজ্ঞোসো কবরি ভোবিন্দিবে, এমন সময় জমোদোর মুবক্তনোথ বসং দরজোর কোন্দে 

আবসয়ো কসেোম কবরয়ো িবেে- একিোর িোইন্দর আসন্দিন কমন্দহরিোবন কন্দর? 

-বক জমোদোর, বক িযোপোর? 

-হুজরু, দবিণ্ কদন্দে এিোর ধ্োন মন্দর েোওয়োন্দি অজন্মো হন্দয়ন্দে, কেোন্দক চোেোন্দি নো কপন্দর কদন্দে কদন্দে নোন্দচর দে বনন্দয় 

কিবরন্দয়ন্দে। ওরো কোেোবরন্দি হুজনু্দরর সোমন্দন নোচন্দি িন্দে এন্দসন্দে, েবদ হুকুম হয় িন্দি নোচ কদখোয়। 

নোন্দচর দে আমোর আবপস ন্দরর সোমন্দন আবসয়ো দোেঁড়োইে। 

মুবক্তনোথ বসং বজজ্ঞোসো কবরে, ককোন্ নোচ িোহোরো কদখোইন্দি পোন্দর। দন্দের মন্দধ্য একজন ষোট-িোষবট্ট িেন্দরর িৃি 

কসেোম কবরয়ো বিনীিভোন্দি িবেে-হুজরু, কহো কহো নোচ আর েক্কর-িোবজ নোচ। 

দেটি কদবখয়ো মন্দন হইে নোন্দচর বকেু জোনুক নো-জোনুক কপন্দট দটুি খোইিোর আেোয় সি ধ্রন্দনর, সি িয়ন্দসর কেোক 

ইহোর মন্দধ্য েুবকয়ো পবড়য়োন্দে। অন্দনকিণ্ ধ্বরয়ো িোহোরো নোবচে ও গোন গোবহে। কিেো পবড়িোর সময় িোহোরো 
আবসয়োবেে, ক্রন্দম আকোন্দে কজযোৎস্নো ফুটিে, িখন্দনো িোহোরো  ুবরয়ো  ুবরয়ো হোি ধ্বরয়ো নোবচন্দিন্দে ও গোন 

গোবহন্দিন্দে। অদু্ভি ধ্রন্দনর নোচ ও সম্পূণ্ণ অপবরবচি সুন্দরর গোন। এই মুক্ত প্রকৃবির বিেোে প্রসোর ও এই সভয জগৎ 

হইন্দি িহুদনূ্দর অিবস্থি বনভৃি িনয আন্দিষ্টনীর মন্দধ্য এই বদগন্তপবরেোিী েোয়োবিহীন কজযোৎস্নোন্দেোন্দক এই নোচগোনই 

চমৎকোর খোপ খোয়। একটি গোন্দনর অথণ এইরূপুঃ 
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‘বেশুকোন্দে কিে বেেোম।  

আমোন্দদর গ্রোন্দমর বপেন্দন কে পোহোড়, িোর মোথোয় ককেঁ দ িন,  

কসই িন্দন কুবড়ন্দয় কিড়োিোম পোকো ফে, গোেঁথিোম বপয়োে ফুন্দের মোেো।  

বদন খুি সুন্দখই কোট্ি, ভোেিোসো কোন্দক িন্দে, িো িখন জোনিোম নো। 

পোেঁচ-নহরী ঝরনোর ধ্োন্দর কসবদন কররো পোবখ মোরন্দি বগন্দয়বে। 

হোন্দি আমোর িোেঁন্দের নে ও আেো-কোঠি। 

িুবম কুসুম-রন্দঙ েোপোন্দনো েোবড় পন্দর এন্দসবেন্দে জে ভরন্দি। 

কদন্দখ িেন্দে-বেুঃ, পুরুষমোনুন্দষ বক সোি-নবে বদন্দয় িন্দনর পোবখ মোন্দর! 

আবম েজ্জোয় কফন্দে বদেোম িোেঁন্দের নে, কফন্দে বদেোম আেো-কোঠির িোড়ো। 

িন্দনর পোবখ কগে উন্দড়, বকন্তু আমোর মন-পোবখ কিোমোর কপ্রন্দমর ফোেঁন্দদ বচরবদন্দনর মন্দিো কে ধ্রো পন্দড় কগে! 

আমোয় সোি-নবে কচন্দে পোবখ মোরন্দি িোরণ্ কন্দর এ বক করন্দে িুবম আমোর! কোজটো বক ভোন্দেো হে সবখ?’ 

ওন্দদর ভোষো বকেু িুবঝ, বকেু িবুঝ নো। গোনগুবে কসইজনযই কিোধ্ হয় আমোর কোন্দে আন্দরো অদু্ভি েোবগে। এই পোহোড় 

ও বপয়োেিন্দনর সুন্দর িোেঁধ্ো এন্দদর গোন, এখোন্দনই ভোন্দেো েোবগন্দি। 

ইহোন্দদর দবিণ্ো মোি চোর আনো পয়সো। কোেোবরর আমেোরো একিোন্দকয িবেে-হুজরু, িো-ই অন্দনক জোয়গোয় পোয় নো, 
কিবে বদন্দয় ওন্দদর কেোভ িোড়োন্দিন নো, িো েোড়ো িোজোর নষ্ট হন্দি। েো করট িোর কিবে বদন্দে গবরি কগরস্তরো বনন্দজন্দদর 

িোবড়ন্দি নোচ করোন্দি পোরন্দি নো হুজরু। 
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অিোক হইেোম-দ-ুবিন  ণ্টো প্রোণ্পন্দণ্ খোটিয়োন্দে, কম ন্দস কম সন্দির-আেোরজন কেোক-চোর আনোয় ইহোন্দদর জনবপেু 

একটো কবরয়ো পয়সোও কিো পবড়ন্দি নো। আমোন্দদর কোেোবরন্দি নোচ কদখোইন্দি এই জনহীন প্রোন্তর ও িন পোর হইয়ো 
এিদরূ আবসয়োন্দে। সমস্ত বদন্দনর মন্দধ্য ইহোই করোজগোর। কোন্দে আর ককোন্দনো গ্রোম নোই কেখোন্দন আজ রোন্দি নোচ 

কদখোইন্দি। 

রোন্দি কোেোবরন্দি িোহোন্দদর খোওয়ো ও থোকোর িযিস্থো কবরয়ো বদেোম। সকোন্দে িোহোন্দদর দন্দের সদণ োরন্দক ডোকোইয়ো 
দইুটি টোকো বদন্দি কেোকটো অিোক হইয়ো আমোর মুন্দখর বদন্দক চোবহয়ো রবহে। নোচ কদবখয়ো খোইন্দি ককহই কদয় নো, 
িোহোর উপর আিোর দ-ুটোকো দবিণ্ো! 

িোহোন্দদর দন্দে িোর-কির িেন্দরর একটি কেন্দে আন্দে, কেন্দেটির কচহোরো েোিোদন্দের কৃষ্ণেোকুন্দরর মন্দিো। একমোথো 
ঝোেঁকড়ো ঝোেঁকড়ো চুে, ভোবর েোন্ত, সু্র কচোখমুখ, কুচকুন্দচ কোন্দেো গোন্দয়র রং। দন্দের সোমন্দন দোেঁড়োইয়ো কস-ই প্রথন্দম 

সুর ধ্ন্দর ও পোন্দয়  ুঙুর িোেঁবধ্য়ো নোন্দচ েখন-কেোেঁন্দটর ককোন্দণ্ হোবস বমেোইয়ো থোন্দক। সু্র ভবঙ্গন্দি হোি দেুোইয়ো বমষ্ট 

সুন্দর গোয়- 

রোজো বেবজন্দয় কসেোম মযোয় পরন্দদবেেঁয়ো। 

শুধ্ু দটুি খোইিোর জনয কেন্দেটি দন্দের সন্দঙ্গ  ুবরন্দিন্দে। পয়সোর ভোগ কস িড়-একটো পোয় নো। িোও কস খোওয়ো বক। 

চীনো  োন্দসর দোনো, আর নুন। িড়ন্দজোর িোর সন্দঙ্গ একটু িরকোবর-আেুপটে নয়, জংেী গুড়মী ফে ভোজো, নয়ন্দিো 
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িোথুয়ো েোক বসি, বকংিো ধ্ুেঁধ্ুে ভোজো। এই খোইয়োই মুন্দখ হোবস সিণদো েোবগয়ো আন্দে। বদবিয স্বোস্থয, অপূিণ েোিণ্য সোরো 
অন্দঙ্গ। 

দন্দের অবধ্কোরীন্দক িবেেোম, ধ্োিুবরয়োন্দক করন্দখ েোও এখোন্দন। কোেোবরন্দি কোজ করন্দি, আর থোকন্দি খোন্দি। 

অবধ্কোরী কসই দোবড়ওয়োেো িৃি কেোকটি, কস-ও এক অদু্ভি ধ্রন্দনর কেোক। এই িোষবট্ট িেন্দরও কস এন্দকিোন্দর 

িোেন্দকর মন্দিো। িবেে-ও থোকন্দি পোরন্দি নো হুজরু। গোেঁন্দয়র সি কেোন্দকর সন্দঙ্গ একসন্দঙ্গ আন্দে, িোই ও আন্দে ভোন্দেো। 

একেো থোকন্দে মন ককমন করন্দি, কেন্দেমোনুষ বক থোকন্দি পোন্দর? আিোর আপনোর সোমন্দন ওন্দক বনন্দয় আসি হুজরু। 
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ষষ্ঠ পবরন্দচ্ছদ 

১ 

জঙ্গন্দের বিবভন্ন অংে সোন্দভণ  হইন্দিবেে। কোেোবর হইন্দি বিন কক্রোে দনূ্দর কিোমোইিুরুর জঙ্গন্দে আমোন্দদর এক আবমন 

রোমচে বসং এই উপেন্দি বকেুবদন ধ্বরয়ো আন্দে। সকোন্দে খির পোওয়ো কগে রোমচে বসং হেোৎ আজ বদন দইু-বিন 

হইে পোগে হইয়ো বগয়োন্দে। 

শুবনয়ো িখনই কেোকজন েইয়ো কসখোন্দন বগয়ো কপৌেঁবেেোম। কিোমোইিুরুর জঙ্গে খুি বনবিড় নয়, খুি ফোেঁকো উেঁচু-বনচু 

প্রোন্তন্দর মোন্দঝ মোন্দঝ িড় িড় গোে, ডোে হইন্দি সরু দবড়র মন্দিো েিো ঝুবেন্দিন্দে, কেন জোহোন্দজর উেঁচু মোস্তুন্দের সন্দঙ্গ 

দড়োদবড় িোেঁধ্ো। কিোমোইিুরুর জঙ্গে সম্পূণ্ণরূন্দপ কেোকিসবিেূনয। 

গোেপোেোর বনবিড়িো হইন্দি দনূ্দর ফোেঁকো মোন্দের মন্দধ্য কোন্দে েোওয়ো কেোট্ট দখুোনো কুেঁ ন্দড়। একখোনো একটু িড়, 

এখোনোন্দি রোমচে আবমন থোন্দক, পোন্দের কেোটখোনোয় িোর কপয়োদো আসরবফ টিন্দিে থোন্দক। রোমচে বনন্দজর কোন্দের 

মোচোর উপর কচোখ িুবজয়ো শুইয়ো বেে। আমোন্দদর কদবখয়ো ধ্ড়মড় কবরয়ো উঠিয়ো িবসে। বজজ্ঞোসো কবরেোম-বক 

হন্দয়ন্দে রোমচে? ককমন আে? 

রোমচে হোিন্দজোড় কবরয়ো নমস্কোর কবরয়ো চুপ কবরয়ো রবহে। 
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বকন্তু আসরবফ টিন্দিে কস কথোর উত্তর বদে। িবেে-িোি,ু একটো িড় আিেণ কথো। আপবন শুনন্দে বিশ্বোস করন্দিন 

নো। আবম বনন্দজই কোেোবরন্দি বগন্দয় খির বদিোম, বকন্তু আবমনিোিুন্দক কফন্দে েোই িো বক কন্দর? িযোপোরটো এই, আজ 

ক’বদন কথন্দক আবমনিোিু িেন্দেন একটো কুকুর এন্দস রোন্দি িোেঁন্দক িড় বিরক্ত কন্দর। আবম শুই এই কেোট  ন্দর, 

আবমনিোিু শুন্দয় থোন্দকন এখোন্দন। দ-ুবিনবদন এই রকম কগে। করোজই উবন িন্দেন-আন্দর ককোন্দেন্দক একটো সোদো কুকুর 

আন্দস রোন্দি। মোচোর ওপর বিেোনো কপন্দি শুই, কুকুরটো এন্দস মোচোর বনন্দচ ককেঁ উ ককেঁ উ কন্দর, গোন্দয় ক েঁষ বদন্দি আন্দস। 

শুবন, িড়-একটো গো কবর কন। আজ চোরবদন আন্দগ উবন অন্দনক রোন্দি িেন্দেন-আসরবফ, বেগবগর এন্দসো কিবরন্দয়, 

কুকুরটো এন্দসন্দে। আবম িোর কেজ কচন্দপ ধ্ন্দর করন্দখবে। েোঠি বনন্দয় এস। 

আবম  ুম কভন্দঙ েোঠি-আন্দেো বনন্দয় েুন্দট কেন্দি কদবখ-িেন্দে বিশ্বোস করন্দিন নো হুজরু, বকন্তু হুজনু্দরর সোমন্দন বমন্দথয 
িেি এমন সোহস আমোর কনই-একটি কমন্দয়  ন্দরর বভির কথন্দক িোর হন্দয় জঙ্গন্দের বদন্দক চন্দে কগে। আবম প্রথমটো 
থিমি কখন্দয় কগেোম। িোরপর  ন্দরর মন্দধ্য েুন্দক কদবখ আবমনিোিু বিেোনো হোিন্দড় কদেেোই খুেঁজন্দেন। উবন িেন্দেন-

কুকুরটো কদখন্দে? 

আবম িেেোম-কুকুর কই িোিু, একটো কক কমন্দয় কিো িোর হন্দয় কগে। 

উবন িেন্দেন-উল্লুক, আমোর সন্দঙ্গ কিয়োদবি? কমন্দয়মোনুষ কক আসন্দি এই জঙ্গন্দে দপুুররোন্দি? আবম কুকুরটোর কেজ 

কচন্দপ ধ্ন্দরবেেোম, এমন বক িোর েম্বো কোন আমোর গোন্দয় কেন্দকন্দে। মোচোর বনন্দচ েুন্দক ককেঁ উ ককেঁ উ করবেে। কনেো 
করন্দি শুরু কন্দরে িুবঝ? বরন্দপোটণ  কন্দর কদি সদন্দর। 
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পরবদন রোন্দি আবম সজোগ হন্দয় বেেোম অন্দনক রোি পেণন্ত। কেই একটু  ুবমন্দয়বে অমবন আবমনিোিু ডোকন্দেন। আবম 

িোড়োিোবড় েুন্দট কিবরন্দয় আমোর  ন্দরর কদোর পেণন্ত বগন্দয়বে, এমন সময় কদবখ একটি কমন্দয় ওেঁর  ন্দরর উত্তর বদন্দকর 

কিড়োর গো কিন্দয় জঙ্গন্দের বদন্দক েোন্দচ্ছ। িখনই হুজরু আবম বনন্দজ জঙ্গন্দের মন্দধ্য েুকেোম। অিটুকু সমন্দয়র মন্দধ্য 
েুন্দকোন্দি ককোথোয়, েোন্দিই িো কি দরূ? বিন্দেষ কন্দর আমরো জঙ্গে জবরপ কবর, অবে-সবে সি আমোন্দদর জোনো। কি 

খুেঁজেোম িোিু, ককোথোও িোর বচেটি পোওয়ো কগে নো। কেন্দষ আমোর ককমন সন্দ্হ কহোন্দেো, মোটিন্দি আন্দেো ধ্ন্দর কদবখ 

ককোথোও পোন্দয়র দোগ কনই, আমোর নোগরো জনু্দিোর দোগ েোড়ো। 

আবমনিোিুন্দক আবম একথো িেেোম নো আর কসবদন। একো দটুি প্রোণ্ী থোবক এই ভীষণ্ জঙ্গন্দের মন্দধ্য হুজরু। ভন্দয় 

আমোর গোন্দয় কোেঁটো বদন্দয় উেে। আর কিোমোইিুরু জঙ্গন্দের একটু দনুণোমও কেোনো বেে। েোকুরদোদোর মুন্দখ শুন্দনবে, 

কিোমোইিুরু পোহোন্দড়র উপর ওই কে িটগোেটো কদখন্দেন দনূ্দর-একিোর বিবন পূবণ্ণয়ো কথন্দক কেোই বিবক্রর টোকো বনন্দয় 

কজযোৎস্নোরোন্দি ক োড়োয় কন্দর জঙ্গন্দের পন্দথ বফরবেন্দেন; ওই িটিেোয় এন্দস কদন্দখন একদে অল্পিয়সী সু্রী কমন্দয় 

হোি-ধ্রোধ্বর কন্দর কজযোৎস্নোর মন্দধ্য নোচন্দে। এন্দদন্দে িন্দে ওন্দদর ‘ডোমোিোণ্ু’-এক ধ্রন্দনর বজনপরী, বনজণ ন জঙ্গন্দের 

মন্দধ্য থোন্দক। মোনুষন্দক কিন্দ োন্দর কপন্দে কমন্দরও কফন্দে। 

হুজরু, পরবদন রোন্দি আবম বনন্দজ আবমনিোিুর িোেঁিুন্দি শুন্দয় কজন্দগ রইেোম সোরোরোি। সোরোরোি কজন্দগ জবরন্দপর 

থোকিব্র বহন্দসি কষন্দি েোগেোম। কিোধ্ হয় কেষ রোন্দির বদন্দক একটু িেো এন্দস থোকন্দি-হেোৎ কোন্দেই একটো 
বকন্দসর েে শুন্দন মুখ িুন্দে চোইেোম-কদবখ আবমন সোন্দহি  ুমুন্দচ্ছন ওেঁর খোন্দট, আর খোন্দটর বনন্দচ বক-একটো েুন্দকন্দে। 
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মোথো বনচু কন্দর খোন্দটর বনন্দচ কদখন্দি বগন্দয়ই চমন্দক উেেোম। আধ্-আন্দেো আধ্-অেকোন্দর প্রথমটো মন্দন কহোন্দেো একটি 

কমন্দয় কেন গুটিসুটি কমন্দর খোন্দটর িেোয় িন্দস আমোর বদন্দক হোবসমুন্দখ কচন্দয় আন্দে-স্পষ্ট কদখেোম হুজরু, আপনোর পোন্দয় 

হোি বদন্দয় িেন্দি পোবর। এমন বক, িোর মোথোয় কিে কোন্দেো চুন্দের কগোেো পেণন্ত স্পষ্ট কদন্দখবে। েণ্ঠনটো বেে 

কেখোনটোন্দি িন্দস বহন্দসি কষবেেোম কসখোন্দন-হোি ে-সোি দনূ্দর। আন্দরো ভোন্দেো কন্দর কদখি িন্দে েণ্ঠনটো কেমন 

আনন্দি বগন্দয়বে, বক একটো প্রোণ্ী েুন্দট খোন্দটর িেো কথন্দক কিবরন্দয় পোেোন্দি কগে,-কদোন্দরর কোন্দে েণ্ঠন্দনর আন্দেোটো 
িোেঁকো ভোন্দি পন্দড়বেে, কসই আন্দেোন্দি কদখেোম একটো িড় কুকুর, বকন্তু িোর আগোন্দগোড়ো সোদো, হুজরু, কোন্দেোর বচে 

ককোথোও কনই িোর গোন্দয়। 

আবমন সোন্দহি কজন্দগ িেন্দেন-বক, বক? িেেোম-ও বকেু নয়, একটো কেয়োে বক কুকুর  ন্দর েুন্দকবেে। আবমন সোন্দহি 

িেন্দেন-কুকুর? বক রকম কুকুর? িেেোম-সোদো কুকুর। আবমন সোন্দহি কেন একটো বনরোেোর সুন্দর িেন্দেন-সোদো 
ঠিক কদন্দখে? নো কোন্দেো? িেেোম-নো, সোদোই হুজরু। 

আবম একটু বিবস্মি কে নো হন্দয়বেেোম এমন নয়-সোদো নো হন্দয় কোন্দেো হন্দেই িো আবমনিোিুর বক সুবিধ্ো হন্দি িোন্দি 

িুঝেোম নো। উবন  ুবমন্দয় পড়ন্দেন-বকন্তু আমোর কে ককমন একটো ভয় ও অস্ববস্ত কিোধ্ কহোন্দেো বকেুন্দিই কচোন্দখর পোিো 
কিোজোন্দি পোরেোম নো। খুি সকোন্দে উন্দে খোন্দটর বনন্দচটো একিোর বক মন্দন কন্দর ভোন্দেো কন্দর খুেঁজন্দি বগন্দয় কসখোন্দন 

একগোেো কোন্দেো চুে কপেোম। এই কস চুেও করন্দখবে, হুজরু। কমন্দয়মোনুন্দষর মোথোর চুে। ককোথো কথন্দক এে এ চুে? বদবিয 
কোন্দেো কুচকুন্দচ নরম চুে। কুকুর-বিন্দেষি সোদো কুকুন্দরর গোন্দয় এি িড়, নরম কোন্দেো চুে হয় নো। এ কহোন্দেো গি 
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রবিিোর অথণোৎ আজ বিন বদন্দনর কথো। এই বিন বদন কথন্দক আবমন সোন্দহি কিো এক রকম উন্মোদ হন্দয়ই উন্দেন্দেন। 

আমোর ভয় করন্দে হুজরু-এিোর আমোর পোেো বকনো িোই ভোিবে। 

গল্পটো কিে আষোন্দঢ়-কগোন্দের িন্দট। কস চুেগোবে হোন্দি কবরয়ো কদবখয়োও বকেু িুবঝন্দি পোবরেোম নো। কমন্দয়মোনুন্দষর 

মোথোর চুে, কস-বিষন্দয় আমোরও ককোন্দনো সন্দ্হ রবহে নো। আসরবফ টিন্দিে কেোকরো মোনুষ, কস কে কনেো-ভোঙ কন্দর 

নো, একথো সকন্দেই একিোন্দকয িবেে। 

জনমোনিেূনয প্রোন্তর ও িনন্দঝোন্দপর মন্দধ্য একমোি িোেঁিু এই আবমন্দনর বনকটিম কেোকোেয় হইন্দিন্দে েিটুবেয়ো-েয় 

মোইে দনূ্দর। কমন্দয়মোনুষই িো ককোথো হইন্দি আবসন্দি পোন্দর অি গভীর রোন্দি-বিন্দেষ েখন এইসি বনজণ ন িনপ্রোন্তন্দর 

িো  ও িুন্দনোশুন্দয়োন্দরর ভন্দয় সেযোর পন্দর আর কেোন্দক পথ চন্দে নো! 

েবদ আসরবফ টিন্দিন্দের কথো সিয িবেয়ো ধ্বরয়ো েই, িন্দি িযোপোরটো খুি রহসযময়। অথিো এই পোিিিবজণ ি কদন্দে, 

এই জনহীন িনজঙ্গে ও ধ্ূ-ধ্ূ প্রোন্তন্দরর মন্দধ্য বিংে েিোেী কিো প্রন্দিন্দের পথ খুেঁবজয়ো পোয়ই নোই-ঊনবিংে েিোেীও 

পোইয়োন্দে িবেয়ো মন্দন হয় নো। অিীি েুন্দগর রহসযময় অেকোন্দর এখন্দনো এসি অঞ্চে আচ্ছন্ন-এখোন্দন সিই সম্ভি। 

কসখোনকোর িোেঁিু উেোইয়ো রোমচে আবমন ও আসরবফ টিন্দিেন্দক সদর কোেোবরন্দি েইয়ো আবসেোম। রোমচন্দের 

অিস্থো বদন বদন খোরোপ হইন্দি েোবগে, ক্রমে কস ক োর উন্মোদ হইয়ো উঠিে। সোরোরোবি বচৎকোর কন্দর, িন্দক, গোন 

গোয়। ডোক্তোর আবনয়ো কদখোইেোম, বকেুন্দিই বকেু হইে নো, অিন্দেন্দষ িোহোর এক দোদো আবসয়ো িোহোন্দক েইয়ো কগে। 
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এই  টনোর একটো উপসংহোর আন্দে, েবদও িোহো  টিয়োবেে িিণ মোন  টনোর সোি-আট মোস পন্দর, িিুও এখোন্দনই 

িোহো িবেয়ো রোবখ। 

এ  টনোর ে-মোস পন্দর হচি মোন্দসর বদন্দক দটুি কেোক কোেোবরন্দি আমোর সন্দঙ্গ কদখো কবরে। একজন িৃি, িয়স ষোট-

পেঁয়ষবট্টর কম নয়, অনযটি িোর কেন্দে, িয়স কুবড়-িোইে। িোন্দদর িোবড় িোবেয়ো কজেোয়, আমোন্দদর এখোন্দন 

আবসয়োন্দে চবর-মহোে ইজোরো েইন্দি অথণোৎ আমোন্দদর জঙ্গন্দে খোজনো বদয়ো িোহোরো কগোরু-মবহষ চরোইন্দি। 

অনয সি চবর-মহোে িখন বিবে হইয়ো বগয়োন্দে, কিোমোইিুরুর জঙ্গেটো িখন্দনো খোবে পবড়য়ো বেে, কসইটোই িন্দ্োিস্ত 

কবরয়ো বদেোম। িৃি কেন্দেন্দক সন্দঙ্গ েইয়ো একবদন মহোে কদবখয়োও আবসে। খুি খুবে, িবেে, খুি িড় িড়  োস হুজরু, 

িহুৎ আচ্ছো জঙ্গে। হুজনু্দরর কমন্দহরিোবন নো হন্দে অমন জঙ্গে বমেি নো। 

রোমচে ও আসরবফ টিন্দিন্দের কথো িখন আমোর মন্দন বেে নো, থোবকন্দেও িৃন্দির বনকট িোহো হয়ন্দিো িবেিোম নো। 

কোরণ্, ভয় পোইয়ো কস ভোবগয়ো কগন্দে জবমদোন্দরর কেোকসোন। স্থোনীয় কেোন্দকরো ককহই ও জঙ্গে ইজোরো েইন্দি ক েঁন্দষ নো, 
রোমচে আবমন্দনর কসই িযোপোন্দরর পন্দর। 

মোসখোন্দনক পন্দর হিেোন্দখর কগোড়োয় একবদন িৃি কেোকটি কোেোবরন্দি আবসয়ো হোবজর, মহো রোগি ভোি, িোর বপেন্দন 

কসই কেন্দেটি কোেঁচুমোচু ভোন্দি দোেঁড়োইয়ো। 

িবেেোম-বক িযোপোর? 
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িৃি রোন্দগ কোেঁবপন্দি কোেঁবপন্দি িবেে-এই িোেঁদরটোন্দক বনন্দয় এেোম হুজনু্দরর কোন্দে দরিোর করন্দি। ওন্দক আপবন পো কথন্দক 

খুন্দে পেঁবচে জনু্দিো মোরুন, ও জে হন্দয় েোক্। 

-বক, হন্দয়ন্দে বক? 

-হুজনু্দরর কোন্দে িেন্দি েজ্জো কন্দর। এই িোেঁদর, এখোন্দন এন্দস পেণন্ত বিগন্দড় েোন্দচ্ছ। আবম সোি-আট বদন প্রোয়ই েিয 
করবে-েজ্জো কন্দর িেন্দি হুজরু-প্রোয়ই কমন্দয়মোনুষ  র কথন্দক িোর হন্দয় েোয়। একটো মোি খুপবর হোি-আন্দষ্টক েম্বো, 
 োন্দস েোওয়ো, ও আর আবম দ-ুজন্দন শুই। আমোর কচোন্দখ ধ্ুন্দেো বদন্দি পোরোও কসোজো কথো নয়। দ-ুবদন েখন কদখেোম 

িখন ওন্দক বজন্দজ্ঞস করেোম, ও এন্দকিোন্দর গোে কথন্দক পড়ে হুজরু। িন্দে-কই, আবম কিো বকেুই জোবন কন! আন্দরো দ-ু

বদন েখন কদখেোম, িখন একবদন বদেোম আচ্ছো কন্দর ওন্দক মোর। কচোন্দখর সোমন্দন বিগন্দড় েোন্দি কেন্দে? বকন্তু িোর 

পন্দরও েখন কদখেোম, এই পরশু রোন্দিই হুজরু-িখন ওন্দক আবম হুজনু্দরর দরিোন্দর বনন্দয় এন্দসবে, হুজরু েোসন কন্দর 

বদন। 

হেোৎ রোমচে আবমন্দনর িযোপোরটো মন্দন পবড়য়ো কগে। বজজ্ঞোসো কবরেোম-কি রোন্দি কদন্দখে? 

-প্রোয়ই কেষরোন্দির বদন্দক হুজরু। এই রোন্দির দ-ুএক  বড় িোবক থোকন্দি। 

-ঠিক কদন্দখে, কমন্দয়মোনুষ? 
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-হুজরু, আমোর কচোন্দখর কিজ এখন্দনো িি কম হয় বন। জরুর কমন্দয়মোনুষ, িয়ন্দসও কম, ককোন্দনোবদন পরন্দন সোদো 
কধ্োয়ো েোবড়, ককোন্দনোবদন িো েোে, ককোন্দনোবদন কোন্দেো। একবদন কমন্দয়মোনুষটো কিবরন্দয় কেন্দিই আবম কপেন কপেন 

কগেোম। কোন্দের জঙ্গন্দের মন্দধ্য ককোথোয় পোবেন্দয় কগে, কটর কপেোম নো। বফন্দর এন্দস কদবখ, কেন্দে আমোর কেন খুি 

 ুন্দমর ভোন কন্দর পন্দড় রন্দয়ন্দে, ডোকন্দিই ধ্ড়মড় কন্দর কেন্দে উেে, কেন সদয  ুম কভন্দঙ উেে। এ করোন্দগর ওষুধ্ 

কোেোবর বভন্ন হন্দি নো িুঝেোম, িোই হুজনু্দরর কোন্দে- 

কেন্দেটিন্দক আড়োন্দে েইয়ো বগয়ো বজজ্ঞোসো কবরেোম-এ সি বক শুনবে কিোমোর নোন্দম? 

কেন্দেটি আমোর পো জড়োইয়ো ধ্বরয়ো িবেে-আমোর কথো বিশ্বোস করুন হুজরু। আবম এর বি্বুিসগণ জোবন নো। সমস্ত 

বদন জঙ্গন্দে মবহষ চবরন্দয় কিড়োই-রোন্দি মড়োর মন্দিো  ুমুই, কভোর হন্দে িন্দি  ুম ভোন্দঙ।  ন্দর আগুন েোগন্দেও আমোর 

হুেঁে থোন্দক নো। 

িবেেোম-িুবম ককোন্দনোবদন বকেু  ন্দর েুকন্দি কদখ বন? 

-নো, হুজরু। আমোর  ুমুন্দে হুেঁে থোন্দক নো। 

এ-বিষন্দয় আর ককোন্দনো কথো হইে নো। িৃি খুি খুবে হইে, ভোবিে আবম আড়োন্দে েইয়ো বগয়ো কেন্দেন্দক খুি েোসন 

কবরয়ো বদয়োবে। বদন-পন্দনর পন্দর একবদন কেন্দেটি আমোর কোন্দে আবসে। িবেে-হুজরু, একটো কথো আন্দে। কসিোর 
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েখন আবম িোিোর সন্দঙ্গ কোেোবরন্দি এন্দসবেেোম, িখন আপবন ও-কথো বজন্দজ্ঞস কন্দরবেন্দেন ককন কে আবম ককোন্দনো 
বকেু  ন্দর েুকন্দি কদন্দখবে বক নো? 

-ককন িে কিো? 

-হুজরু, আমোর  ুম আজকোে খুি সজোগ হন্দয়ন্দে- িোিো ওই রকম কন্দরন িন্দে আমোর মন্দন ককমন একটো ভন্দয়র 

দরুনই কহোক িো েোর দরুনই কহোক। িোই ক-বদন কথন্দক কদখবে, রোন্দি একটো সোদো কুকুর ককোথো কথন্দক আন্দস-অন্দনক 

রোন্দি আন্দস,  ুম কভন্দঙ এক-একবদন কদবখ কসটো বিেোনোর কোন্দেই ককোথোয় বেে-আবম কজন্দগ েে করন্দিই পোবেন্দয় 

েোয়- ককোন্দনো বদন কজন্দগ উেন্দেই পোেোয়। কস ককমন িুঝন্দি পোন্দর কে, এইিোর আবম কজন্দগবে। এ রকম কিো ক-বদন 

কদখেোম-বকন্তু কোে রোন্দি হুজরু, একটো িযোপোর  ন্দটন্দে। িোপজী জোন্দন নো-আপনোন্দক চুবপ চুবপ িেন্দি এেোম। কোে 

অন্দনক রোন্দি  ুম কভন্দঙ কদবখ, কুকুরটো  ন্দর কখন েুন্দকবেে কদবখ বন-আন্দস্ত আন্দস্ত  র কথন্দক িোর হন্দয় েোন্দচ্ছ। 

কসবদন্দকর কোন্দের কিড়োয় জোনোেোর মোন্দপ কোটো ফোেঁক। কুকুর কিবরন্দয় েোওয়োর পন্দর-কিোধ্ হয় পেক কফেন্দি েিটো 
কদবর হয়, িোর পন্দরই আমোর সোমন্দনর জোনোেো বদন্দয় কদবখ একটি কমন্দয়মোনুষ জোনোেোর পোে বদন্দয়  ন্দরর বপেন্দনর 

জঙ্গন্দের বদন্দক চন্দে কগে। আবম িখুবন িোইন্দর েুন্দট কগেোম- ককোথোও বকেু নো। িোিোন্দকও জোনোই বন, িুন্দড়োমোনুষ 

 ুমুন্দচ্ছ। িযোপোরটো বক হুজরু িুঝন্দি পোরবে কন। 

আবম িোহোন্দক আশ্বোস বদেোম-ও বকেু নয়, কচোন্দখর ভুে। িবেেোম েবদ িোহোন্দদর ওখোন্দন থোবকন্দি ভয় কন্দর, িোহোরো 
কোেোবরন্দি আবসয়ো শুইন্দি পোন্দর। কেন্দেটি বনন্দজর সোহসহীনিোয় কিোধ্ কবর বকবঞ্চৎ েবজ্জি হইয়ো চবেয়ো কগে। বকন্তু 
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আমোর অস্ববস্ত দরূ হইে নো, ভোবিেোম এইিোর বকেু শুবনন্দে কোেোবর হইন্দি দইুজন বসপোহী পোেোইি রোন্দি ওন্দদর কোন্দে 

শুইিোর জনয। 

িখন্দনো িুবঝন্দি পোবর নোই বজবনসটো কি সঙ্গীন। দ ুণটনো  টিয়ো কগে অবি অকস্মোৎ এিং অবি অপ্রিযোবেি ভোন্দি। 

বদন-বিন্দনক পন্দর। 

সকোন্দে সন্দি বিেোনো েোবড়য়ো উঠিয়োবে, খির পোইেোম কোে রোন্দি কিোমোইিুরু জঙ্গন্দে িৃি ইজোরোদোন্দরর কেন্দেটি 

মোরো বগয়োন্দে। ক োড়োয় চবড়য়ো আমরো িখনই রওনো হইেোম। বগয়ো কদবখ িোহোরো কে  রটোন্দি থোবকি িোহোরই 

বপেন্দন কোে ও িনঝোউ-জঙ্গন্দে কেন্দেটির মৃিন্দদহ িখন্দনো পবড়য়ো আন্দে। মুন্দখ িোহোর ভীষণ্ ভয় ও আিন্দির বচে- 

বক একটো বিভীবষকো কদবখয়ো আেঁৎকোইয়ো কেন মোরো বগয়োন্দে। িৃন্দির মুন্দখ শুবনেোম, কেষ রোবির বদন্দক উঠিয়ো 
কেন্দেন্দক কস বিেোনোয় নো কদবখয়ো িখনই েণ্ঠন ধ্বরয়ো কখোেঁজোখুেঁবজ আরম্ভ কন্দর-বকন্তু কভোন্দরর পূন্দিণ িোহোর মৃিন্দদহ 

কদবখন্দি পোওয়ো েোয় নোই। মন্দন হয়, কস হেোৎ বিেোনো হইন্দি উঠিয়ো ককোন্দনো-বকেুর অনুসরণ্ কবরয়ো িন্দনর মন্দধ্য 
কেোন্দক-কোরণ্, মৃিন্দদন্দহর কোন্দেই একটো কমোটো েোঠি ও েণ্ঠন পবড়য়ো বেে, বকন্দসর অনুসরণ্ কবরয়ো কস িন্দনর মন্দধ্য 
রোন্দি একো আবসয়োবেে িোহো িেো েক্ত। কোরণ্, নরম িোবেমোটির উপন্দর কেন্দেটির পোন্দয়র দোগ েোড়ো অনয ককোন্দনো 
পোন্দয়র দোগ নোই-নো মোনুষ, নো জোন্দনোয়োন্দরর। মৃিন্দদন্দহও ককোন্দনোরূপ আ োন্দির বচে বেে নো। 

কিোমোইিুরু জঙ্গন্দের এই রহসযময় িযোপোন্দরর ককোন্দনো মীমোংসোই হয় নোই, পুবেস আবসয়ো বকেু কবরন্দি নো-পোবরয়ো 
বফবরয়ো কগে, কেোকজন্দনর মন্দন এমন একটো আিন্দির সৃবষ্ট কবরে  টনোটি কে, সেযোর িহু পূিণ হইন্দি ও অঞ্চন্দে আর 
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ককহ েোয় নো। বদনকিক কিো এমন হইে কে, কোেোবরন্দি একেো বনন্দজর  রটিন্দি শুইয়ো িোবহন্দরর ধ্পধ্ন্দপ সোদো, 
েোয়োহীন উদোস, বনজণ ন কজযোৎস্নোরোবির বদন্দক চোবহয়ো ককমন একটো অজোনো আিন্দি প্রোণ্ কোেঁবপয়ো উঠিি, মন্দন হইি 

কবেকোিোয় পোেোই, এসি জোয়গো ভোন্দেো নয়, এর কজযোৎস্নোভরো হনেপ্রকৃবি রূপকথোর রোিসী রোনীর মন্দিো, 
কিোমোন্দক ভুেোইয়ো কিন্দ োন্দর েইয়ো বগয়ো মোবরয়ো কফবেন্দি। কেন এসি স্থোন মোনুন্দষর িোসভূবম নয় িন্দট, বকন্তু 

বভন্নন্দেোন্দকর রহসযময়, অেরীরী প্রোণ্ীন্দদর রোজয, িহুকোে ধ্বরয়ো িোহোরোই িসিোস কবরয়ো আবসন্দিবেে, আজ 

হেোৎ িোন্দদর কসই কগোপন রোন্দজয মোনুন্দষর অনবধ্কোর প্রন্দিে িোহোরো পে্ কন্দর নোই, সুন্দেোগ পোইন্দেই প্রবিবহংসো 
েইন্দি েোবড়ন্দি নো। 
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২ 

প্রথম রোজ ুপোেঁন্দড়র সন্দঙ্গ কেবদন আেোপ হইে, কসবদনটো আমোর কিে মন্দন হয় আজও। কোেোবরন্দি িবসয়ো কোজ 

কবরন্দিবে, একটি কগৌরিণ্ণ সুপুরুষ ব্রোহ্মণ্ আমোন্দক নমস্কোর কবরয়ো দোেঁড়োইে। িোহোর িয়স পঞ্চোন্ন-েোপ্পোন্ন হইন্দি, 

বকন্তু িোহোন্দক িৃি িবেন্দে ভুে করো হয়, কোরণ্ িোহোর মন্দিো সুগঠিি কদহ িোংেো কদন্দে অন্দনক েুিন্দকরও নোই। 

কপোন্দে বিেক, গোন্দয় একখোবন সোদো চোদর, হোন্দি একটো কেোট পুেঁটুবে। 

আমোর প্রন্দশ্নর উত্তন্দর কেোকটি িবেে, কস িহুদরূ হইন্দি আবসন্দিন্দে, এখোন্দন বকেু জবম িন্দ্োিস্ত েইয়ো চোষ কবরন্দি 

চোয়। অবি গবরি, জবমর কসেোবম বদিোর িমিো িোহোর নোই, আবম সোমোনয বকেু জবম কেন্দটর সন্দঙ্গ আধ্ো িখরোয় 

িন্দ্োিস্ত বদন্দি পোবর বক নো? 

এক ধ্রন্দনর মোনুষ আন্দে, বনন্দজর সম্বন্দে কিবে কথো িবেন্দি জোন্দন নো, বকন্তু িোহোন্দদর মুন্দখর ভোি কদবখন্দেই মন্দন হয় 

কে, সিযই িড় দুুঃখী। রোজ ুপোেঁন্দড়ন্দক কদবখয়ো আমোর মন্দন হইে এ অন্দনক আেো কবরয়ো ধ্রমপুর পরগণ্ো হইন্দি 

এিদরূ আবসয়োন্দে জবমর কেোন্দভ, জবম নো পোইন্দে বকেু নো িবেয়োই বফবরয়ো েোইন্দি িন্দট, বকন্তু িড়ই আেোভঙ্গ ও 

ভরসোহোরো হইয়ো বফবরন্দি। 

রোজনু্দক দ-ুবি ো জবম েিটুবেয়ো িইহোন্দরর উত্তন্দর  ন-জঙ্গন্দের মন্দধ্য িন্দ্োিস্ত বদেোম, এক রকম বিনোমূন্দেযই। 

িবেয়ো বদেোম, জঙ্গে পবরষ্কোর কবরয়ো কস আিোদ করুক, প্রথন্দম দ ুিৎসর বকেু েোবগন্দি নো, িৃিীয় িৎসর হইন্দি 

চোর আনো বি োবপেু খোজনো বদন্দি হইন্দি। িখন্দনো িুবঝ নোই বক অদু্ভি ধ্রন্দনর মোনুষন্দক জবমদোবরন্দি িসোইেোম। 
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রোজ ুআবসে ভোদ্র বক আবশ্বন মোন্দস, জবম পোইয়ো চবেয়োও কগে, িোহোর কথো িহু কোন্দজর মন্দধ্য সম্পূণ্ণরূন্দপ ভুবেয়ো 
কগেোম। পর িৎসর েীন্দির কেন্দষ হেোৎ একবদন েিটুবেয়ো কোেোবর হইন্দি বফবরন্দিবে, কদবখ একটি গোেিেোয় কক 

িবসয়ো বক একখোনো িই পবড়ন্দিন্দে। আমোন্দক কদবখয়ো কেোকটি িই মুবড়য়ো িোড়োিোবড় উঠিয়ো দোেঁড়োইে। আবম 

বচবনেোম, কসই রোজ ুপোেঁন্দড়। বকন্তু আর-িের জবম িন্দ্োিস্ত কদওয়োর পর কেোকটো একিোরও কোেোবরমুন্দখো হইে নো, 
এর মোন্দন বক? িবেেোম- বক রোজ ু পোেঁন্দড়, িুবম আে এখোন্দন? আবম কভন্দিবে িুবম জবম কেন্দড়-েুন্দড় চন্দে বগন্দয়ে 

কিোধ্হয়। চোষ কর বন? 

কদবখেোম, ভন্দয় রোজরু মুখ শুকোইয়ো বগয়োন্দে। আমিো আমিো কবরয়ো িবেে, হযোেঁ, হুজরু,-চোষ বকেু-এিোর হুজরু- 

আমোর ককমন রোগ হইয়ো কগে। এইসি কেোন্দকর মুখ কিে বমবষ্ট, কেোক েকোইয়ো গোন্দয় হোি িুেোইয়ো কোজ আদোয় 

কবরন্দি কিে পটু। িবেেোম-কদড় িের কিোমোর চুন্দের টিবক কিো কদখো েোয় বন। বদবিয কেট ন্দক েবকন্দয় ফসে  ন্দর 

িুেে-কোেোবরর ভোগ কদওয়োর কে কথো বেে, িো কিোধ্ হয় কিোমোর মন্দন কনই? 

রোজ ুএিোর বিস্ময়পূণ্ণ িড় িড় কচোখ িুবেয়ো আমোর বদন্দক চোবহয়ো িবেে-ফসে হুজরু? বকন্তু কস কিো ভোগ কদিোর 

কথো আমোর মন্দনই ওন্দে বন-কস চীনো  োন্দসর দোনো- 

কথোটো বিশ্বোসই হইে নো। িবেেোম-চীনোর দোনো খোচ্ছ এই ে-মোস? অনয ফসে কনই? ককন, মকোই কর বন? 
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-নো হুজরু, িড্ড গজোর জঙ্গে। একো মোনুষ, ভরসো কন্দর উেন্দি পোবর বন। পন্দনর কোেো জবম অবিকন্দষ্ট হিবর কন্দরবে। 

আসুন নো হুজরু, একিোর দয়ো কন্দর পোন্দয়র ধ্ুন্দেো বদন্দয় েোন। 

রোজরু বপেন্দন বপেন্দন কগেোম। এি  ন জঙ্গে মোন্দঝ মোন্দঝ কে, ক োড়োর েুবকন্দি কষ্ট হইন্দিবেে। খোবনক দরূ বগয়ো 
জঙ্গন্দের মন্দধ্য কগোেোকোর পবরষ্কোর জোয়গো প্রোয় বি োখোন্দনক, মোঝখোন্দন জংেী  োন্দসরই হিবর কেোট বনচু দখুোনো 
খুপবর। একখোনোন্দি রোজ ুথোন্দক, আর একখোনোয় কিন্দির ফসে জমো আন্দে। থন্দে বক িস্তো নোই, মোটির বনচু কমন্দঝন্দি 

রোবেকৃি চীনো  োন্দসর দোনো সূ্তপীকৃি করো। িবেেোম-রোজ,ু িুবম এি আল ন্দস কুেঁ ন্দড় কেোক িো কিো জোনিুম নো, কদড় 

িেন্দরর মন্দধ্য দ-ুবিন্দ র জঙ্গে কোটন্দি পোরন্দে নো? 

রোজ ুভন্দয় ভন্দয় িবেে-সময় হুজরু িড় কম কে! 

-ককন, বক কর সোরোবদন? 

রোজ ুেোজকু মুন্দখ চুপ কবরয়ো রবহে। রোজরু িোসস্থোন খুপবরর মন্দধ্য বজবনসপন্দির িোহুেয আন্দদৌ নোই। একটো কেোটো 
েোড়ো অনয হিজস কচোন্দখ পবড়ে নো। কেোটোটো িড়ন্দগোন্দের, িোন্দিই ভোি রোন্নো হয়। ভোি নয়, চীনো  োন্দসর িীজ। 

কোেঁচো েোেপোিোয় েোবেয়ো বসি চীনোর িীজ খোইন্দে হিজসপন্দি বক দরকোর। জন্দের জনয বনকন্দটই কুিী অথণোৎ িুদ্র 

জেোেয় আন্দে। আর বক চোই। 
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বকন্তু খুপবরর একধ্োন্দর বসেঁদরুমোখোন্দনো কেোট কোন্দেো পোথন্দরর রোধ্োকৃষ্ণমূবিণ  কদবখয়ো িুবঝেোম, রোজ ুভক্তমোনুষ! িুদ্র 

পোথন্দরর কিবদ িন্দনর ফুন্দে সোজোইয়ো রোবখয়োন্দে, কিবদর এক পোন্দে দ-ুএকখোনো পুেঁবথ ও িই। অথণোৎ, িোহোর সময় নোই 

মোন্দন কস সোরোবদন পূজো-আচ্চো েইয়োই কিোধ্ হয় িযস্ত থোন্দক। চোষ কন্দর কখন? 

এই রোজনু্দক প্রথম িুবঝেোম। 

রোজ ুপোেঁন্দড় বহব্ কেখোপড়ো জোন্দন, সংসৃ্কিও সোমোনয জোন্দন। িোও কস সিণদো পন্দড় নো, মোন্দঝ মোন্দঝ অিসর সমন্দয় 

গোেিেোয় বক একখোনো বহব্ িই খুবেয়ো একটু িন্দস-অবধ্কোংে সময় দনূ্দরর আকোে ও পোহোন্দড়র বদন্দক চোবহয়ো 
চুপচোপ িবসয়ো থোন্দক। একবদন কদবখ, একটো কেোট খোিোয় খোন্দগর কেন্দম, িবসয়ো বক বেবখন্দিন্দে। িযোপোর বক? পোেঁন্দড় 

কবিিোও কেন্দখ নোবক? বকন্তু কস এিই েোজকু, নীরি চোপো মোনুষটি, িোহোর বনকট হইন্দি ককোন্দনো কথো িোবহর কবরয়ো 
েওয়ো িড় কঠিন। বনন্দজর সম্বন্দে কস বকেুই িবেন্দি চোয় নো। 

একবদন বজজ্ঞোসো কবরেোম-পোেঁন্দড়জী, কিোমোর িোবড়ন্দি আর কক আন্দে? 

-সিোই আন্দে হুজরু, আমোর বিন কেন্দে, দইু কেড়বক, বিধ্িো িবহন। 

-িোন্দদর চন্দে বকন্দস? 
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রোজ ুআকোন্দের বদন্দক হোি িুবেয়ো িবেে-ভগিোন চোেোন্দচ্ছন। িোন্দদর দ-ুমুন্দেো খোওয়োন্দনোর িযিস্থো করি িন্দেই কিো 
হুজনু্দরর আেন্দয় এন্দস জবম বনন্দয়বে। জবমটো হিবর কন্দর কফেন্দি পোরন্দে- 

-বকন্তু দ-ুবিন্দ  জবমর ফসন্দে অিিড় একটো সংসোর চেন্দি? আর িোই িো িুবম উন্দে পন্দড় কচষ্টো করে কই? 

রোজ ুকথোর জিোি প্রথমটো বদে নো। িোরপর িবেে-জীিন্দনর সময়টোই িড় কম হুজরু! জঙ্গে কোটন্দি বগন্দয় কি 

কথো মন্দন পন্দড়, িন্দস িন্দস ভোবি। এই কে িন-জঙ্গে কদখন্দেন, িড় ভোন্দেো জোয়গো। ফুন্দের দে কি কোে কথন্দক ফুটন্দে 

আর পোবখ ডোকন্দে, িোিোন্দসর সন্দঙ্গ বমন্দে কদিিোরো পৃবথিীর মোটিন্দি পো কদন এখোন্দন। টোকোর কেোভ, পোওনো-কদনোর 

কোজ কেখোন্দন চন্দে, কসখোনকোর িোিোস বিবষন্দয় ওন্দে! কসখোন্দন ওেঁরো থোন্দকন নো। কোন্দজই এখোন্দন দো-কুড়ুে হোন্দি 

করন্দেই কদিিোরো এন্দস হোি কথন্দক ককন্দড় কনন-কোন্দন চুবপ চুবপ এমন কথো িন্দেন, েোন্দি বিষয়-সম্পবত্ত কথন্দক মন 

অন্দনক দনূ্দর চন্দে েোয়। 

কদবখেোম, রোজ ুকবি িন্দট, দোেণবনকও িন্দট। 

িবেেোম-বকন্তু রোজ,ু কদিিোরো এমন কথো িন্দেন নো কে, িোবড়ন্দি খরচ পোঠিও নো, কেন্দেপুন্দে উন্দপোস করুক। ওসি 

কথোই নয় রোজ,ু কোন্দজ েোন্দগো। নইন্দে জবম ককন্দড় কনি। 
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আন্দরো কন্দয়ক মোস কগে। রোজরু ওখোন্দন মোন্দঝ মোন্দঝ েোই। ওন্দক বক ভোন্দেোই েোন্দগ! কসই গভীর বনজণ ন্দন েিটুবেয়ো 
িইহোন্দরর জঙ্গন্দে একো কেোট একটো  োন্দসর খুপবরন্দি কস ককমন কবরয়ো বদন্দনর পর বদন িোস কন্দর, এ আবম ভোবিয়ো 
উঠিন্দি পোবর নো। 

সিযকোর সোবেক প্রকৃবির কেোক রোজ।ু অনয ককোন্দনো ফসে জন্মোইন্দি পোন্দর নোই, চীনো  োন্দসর দোনো েোড়ো। সোি আট 

মোস হোবসমুন্দখ িোই খোইয়োই চোেোইন্দিন্দে। কোন্দরো সন্দঙ্গ কদখো হয় নো, গল্পগুজন্দির কেোক নোই, বকন্তু িোহোন্দিও ওর বকেু 

অসুবিধ্ো হয় নো, কিে আন্দে। দপুুন্দর েখনই রোজরু জবমর উপর বদয়ো বগয়োবে, িখনই দপুুর করোন্দদ ওন্দক জবমন্দি কোজ 

কবরন্দি কদবখয়োবে। সেযোর বদন্দক ওন্দক প্রোয়ই চুপ কবরয়ো হরীিকী গোেটোর িন্দে িবসয়ো থোবকন্দি কদবখয়োবে-

ককোন্দনোবদন হোন্দি খোিো থোন্দক, ককোন্দনোবদন থোন্দক নো। 

একবদন িবেেোম-রোজ,ু আন্দরো বকেু জবম কিোমোয় বদবচ্ছ, কিবে কন্দর চোষ কর, কিোমোর িোবড়র কেোক নো-কখন্দয় মরন্দি 

কে! রোজ ুঅবি েোন্ত প্রকৃবির কেোক, িোহোন্দক ককোন্দনো বকেু িুঝোইন্দি কিবে কিগ পোইন্দি হয় নো। জবম কস েইে িন্দট, 

বকন্তু পরিিী পোেঁচ-ে মোন্দসর মন্দধ্য জবম পবরষ্কোর কবরয়ো উঠিন্দি পোবরে নো। সকোন্দে উঠিয়ো িোহোর পূজো ও 

গীিোপোে কবরন্দি কিেো দেটো িোন্দজ, িোরপর কোন্দজ িোর হয়।  ণ্টো-দইু কোজ কবরিোর পন্দর রোন্নো-খোওয়ো কন্দর, সোরো 
দপুুরটো খোন্দট বিকোে পোেঁচটো পেণন্ত! িোরপরই আপন মন্দন গোেিেোয় চুপ কবরয়ো িবসয়ো বক ভোন্দি। সেযোর পন্দর 

আিোর পূজোপোে আন্দে। 
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কস-িের রোজ ুবকেু মকোই কবরে, বনন্দজ নো খোইয়ো কসগুবে সি কদন্দে পোেোইয়ো বদে, িড় কেন্দে আবসয়ো েইয়ো কগে। 

কোেোবরন্দি কেন্দেটো কদখো কবরন্দি আবসয়োবেে, িোহোন্দক ধ্মক বদয়ো িবেেোম-িুন্দড়ো িোপন্দক এই জঙ্গন্দে একো কফন্দে 

করন্দখ িোবড়ন্দি িন্দস বদবিয ফুবিণ  করে, েজ্জো কন্দর নো? বনন্দজরো করোজগোন্দরর কচষ্টো কর নো ককন? 
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৩ 

কসিোর শুন্দয়োরমোবর িবস্তন্দি ভয়োনক কন্দেরো আরম্ভ হইে, কোেোবরন্দি িবসয়ো খির পোইেোম। শুন্দয়োরমোবর আমোন্দদর 

এেোকোর মন্দধ্য নয়, এখোন কথন্দক আট-দে কক্রোে দনূ্দর, কুেী ও কেিবেয়ো নদীর ধ্োন্দর। প্রবিবদন এি কেোক মবরন্দি 

েোবগে কে, কুেী নদীর জন্দে সিণদো মড়ো ভোবসয়ো েোইন্দিন্দে, দোহ কবরিোর িযিস্থো নোই। একবদন শুবনেোম, রোজ ুপোেঁন্দড় 

কসখোন্দন বচবকৎসো কবরন্দি িোবহর হইয়োন্দে। রোজ ুপোেঁন্দড় কে বচবকৎসক িোহো জোবনিোম নো। িন্দি আবম বকেুবদন 

কহোবমওপযোবথ ওষুধ্ নোড়োচোড়ো কবরয়োবেেোম িন্দট, ভোবিেোম এইসি ডোক্তোর-কবিরোজেূনয স্থোন্দন কদবখ েবদ বকেু 

উপকোর কবরন্দি পোবর। কোেোবর হইন্দি আমোর সন্দঙ্গ আন্দরো অন্দনন্দক কগে। গ্রোন্দম কপৌেঁবেয়ো রোজ ুপোেঁন্দড়র সন্দঙ্গ কদখো 
হইে। কস একটো িটুয়োন্দি বেকড়-িোকড় জবড়-িুটি েইয়ো এ-িোবড় ও-িোবড় করোগী কদবখয়ো কিড়োইন্দিন্দে। আমোয় 

নমস্কোর কবরয়ো িবেে- হুজরু! আপনোর িড্ড দয়ো, আপবন এন্দসন্দেন, এিোর কেোকগুেো েবদ িোেঁন্দচ। এমন ভোিটো 
কদখোইে কেন আবম কজেোর বসবভে সোজণ ন বকংিো ডোক্তোর গুবডভ চক্রিিী। কস-ই আমোন্দক সন্দঙ্গ কবরয়ো গ্রোন্দম 

করোগীন্দদর িোবড় িোবড়  ুরোইয়ো েইয়ো কিড়োইে। 

রোজ ুওষুধ্ কদয়, সিই কদবখেোম ধ্োন্দর। সোবরয়ো উঠিন্দে দোম বদন্দি এই নোবক কড়োর হইয়োন্দে। বক ভয়োনক দোবরন্দদ্রযর 

মূবিণ  কুটিন্দর কুটিন্দর। সিই কখোেোর বকংিো খন্দড়র িোবড়, কেোট্ট কেোট্ট  র, জোনোেো নোই, আন্দেো-িোিোস কেোন্দক নো 
ককোন্দনো  ন্দর। প্রোয় সি  ন্দরই দ-ুএকটি করোগী,  ন্দরর কমন্দঝন্দি ময়েো বিেোনোয় শুইয়ো। ডোক্তোর নোই, ওষুধ্ নোই, পথয 
নোই। অিেয রোজ ুসোধ্যমন্দিো কচষ্টো কবরন্দিন্দে, নো-ডোবকন্দেও সি করোগীর কোন্দে বগয়ো িোহোর জবড়-িুটির ওষুধ্ 
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খোওয়োইয়োন্দে, একটো কেোট কেন্দের করোগেেযোর পোন্দে িবসয়ো কোে নোবক সোরো রোি কসিোও কবরয়োন্দে। বকন্তু মড়ন্দকর 

িোহোন্দি বকেুমোি উপেম কদখো েোইন্দিন্দে নো িরং িোবড়য়োই চবেয়োন্দে। 

রোজ ুআমোয় ডোবকয়ো একটো িোবড়ন্দি েইয়ো কগে। একখোনো মোি খন্দড়র  র, কমন্দঝন্দি করোগী িোেপোিোর কচটোইন্দয় 

শুইয়ো, িন্দয়স পঞ্চোন্দের কম নয়। সন্দির-আেোন্দরো িেন্দরর একটি কমন্দয় কদোন্দরর কগোড়োয় িবসয়ো হোপুস নয়ন্দন 

কোেঁবদন্দিন্দে। রোজ ুিোহোন্দক ভরসো বদয়ো িবেে-কোেঁবদস কন কিটি, হুজরু এন্দসন্দেন, আর ভয় কনই, করোগ কসন্দর েোন্দি। 

িড়ই েবজ্জি হইেোম বনন্দজর অিমিোর কথো স্মরণ্ কবরয়ো। বজজ্ঞোসো কবরেোম-কমন্দয়টি িুবঝ করোগীর কমন্দয়? 

রোজ ুিবেে-নো হুজরু, ওর কিৌ। ককউ কনই সংসোন্দর কমন্দয়টোর, বিধ্িো মো বেে, বিন্দয় বদন্দয় মোরো বগন্দয়ন্দে। এন্দক িোেঁচোন 

হুজরু, নইন্দে কমন্দয়টো পন্দথ িসন্দি! 

রোজরু কথোর উত্তন্দর বক িবেন্দি েোইন্দিবে এমন সময় হেোৎ কচোখ পবড়ে করোগীর বেয়ন্দরর বদন্দক কদওয়োন্দে কমন্দঝ 

কথন্দক হোি বিন্দনক উেঁচুন্দি একটো কোন্দের িোন্দকর প্রবি। কদবখ িোন্দকর উপর একটো আেোকো পোথন্দরর কখোরোয় দটুি 

পোন্তো ভোি। ভোন্দির উপর দ-ুদেটো মোবে িবসয়ো আন্দে। বক সিণনোে! ভীষণ্ এবেয়োটিক কন্দেরোর করোগী  ন্দর, আর 

করোগীর বনকট হইন্দি বিন হোন্দির মন্দধ্য েোকোবিহীন কখোরোয় ভোি। 
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সোরোবদন করোগীর কসিো করোর পর দবরদ্র িুধ্োিণ  িোবেকো হয়ন্দিো পোথন্দরর কখোরোটি পোবড়য়ো পোন্তো ভোি দটুি নুন েিো 
বদয়ো আগ্রন্দহর সবহি খোইন্দি িবসন্দি। বিষোক্ত অন্ন, েোর প্রবি গ্রোন্দস বনষু্ঠর মৃিুযর িীজ! িোবেকোর সরে অশ্রুভরো 
কচোখ দটুির বদন্দক চোবহয়ো বেহবরয়ো উঠিেোম। রোজনু্দক িবেেোম-এ ভোি কফন্দে বদন্দি িে ওন্দক। এ- ন্দর খোিোর রোন্দখ! 

কমন্দয়টি ভোি কফবেয়ো বদিোর প্রস্তোন্দি বিবস্মি হইয়ো আমোন্দদর মুন্দখর বদন্দক চোবহে। ভোি কফবেয়ো বদন্দি ককন? িন্দি 

কস খোইন্দি বক? ওঝোজীন্দদর িোবড় কথন্দক কোে রোন্দি ঐ ভোি দটুি িোহোন্দক খোইন্দি বদয়ো বগয়োবেে। 

আমোর মন্দন পবড়ে ভোি এ-কদন্দে সুখোদয িবেয়ো গণ্য, আমোন্দদর কদন্দে কেমন েুবচ বক কপোেোও। বকন্তু একটু কড়ো 
সুন্দরই িবেেোম-উন্দে এখুবন ভোি কফন্দে দোও আন্দগ। 

কমন্দয়টি ভন্দয় ভন্দয় উঠিয়ো কখোরোর ভোি কফবেয়ো বদে। 

িোহোর স্বোমীন্দক বকেুন্দিই িোেঁচোন্দনো কগে নো। সেযোর পন্দরই িৃি কেষ বনশ্বোস িযোগ কবরে। কমন্দয়টির বক কোন্নো! রোজওু 

কসই সন্দঙ্গ কোেঁবদয়ো আকুে। 

আর একটি িোবড়ন্দি রোজ ুআমোয় েইয়ো কগে। কসটো রোজরু এক দরূসম্পকীয় েোেোর িোবড়। এখোন্দন প্রথম আবসয়ো 
এই িোবড়ন্দিই রোজ ুউঠিয়োবেে। খোওয়োদোওয়ো এখোন্দনই কবরি। এখোন্দন মো ও কেন্দের একসন্দঙ্গ কন্দেরো, পোেোপোবে 



107 
 

 ন্দর দইু করোগী থোন্দক, এ উহোন্দক কদবখিোর জনয িযোকুে, ও ইহোন্দক কদবখিোর জনয িযোকুে। সোি-আট িেন্দরর কেোট 

কেন্দে। 

কেন্দে প্রথন্দম মোরো কগে। মোন্দক জোবনন্দি কদওয়ো হইে নো। আমোর কহোবমওপযোবথ ওষুন্দধ্ মোন্দয়র অিস্থো ভোন্দেো হইয়ো 
দোেঁড়োইন্দি েোবগে ক্রমে। মো ককিেই কেন্দের খির কনয়, ও- ন্দর কেন্দের সোড়োেে পোওয়ো েোন্দচ্ছ নো ককন? ককমন 

আন্দে কস? 

আমরো িবে-িোন্দক  ুন্দমর ওষুধ্ কদওয়ো হন্দয়ন্দে- ুমুন্দচ্ছ। 

চুবপ চুবপ কেন্দের মৃিন্দদহ  র হইন্দি িোবহর করো হইে। 

গ্রোন্দমর কেোক স্বোন্দস্থযর বনয়ম এন্দকিোন্দর জোন্দন নো। একটি মোি পুকুর, কসই পুকুন্দরই কোপড় কোন্দচ, কসখোন্দনই স্নোন কন্দর। 

স্নোন করো আর জে পোন করো কে একই কথো ইহো বকেুন্দিই িোহোন্দদর িুঝোইন্দি পোবরেোম নো। কি কেোক কি 

কেোকন্দক কফবেয়ো পেোইয়ো বগয়োন্দে। একটো  ন্দরর মন্দধ্য একটো করোগী কদবখেোম, কস িোবড়ন্দি আর কেোক নোই। 

করোগগ্রস্ত কেোকটি ঐ িোবড়র  রজোমোই, স্ত্রী আর-িের মোরো বগয়োন্দে। িিোচ কেোকটোর অিস্থো খোরোপ িবেয়োই হউক 

িো কে কোরন্দণ্ই হউক, শ্বশুরিোবড়র কেোন্দক িোহোন্দক কফবেয়ো পেোইয়োন্দে। রোজ ুিোহোন্দক বদনরোি কসিো কবরন্দি 

েোবগে। আবম ঔষধ্পন্দির িযিস্থো কবরয়ো বদেোম। কেোকটো কেষ পেণন্ত িোেঁবচয়ো কগে। িুবঝেোম, শ্বশুরিোবড়র অন্নদোস 

বহসোন্দি িোহোর অদনৃ্দষ্ট এখন্দনো অন্দনক দুুঃখ আন্দে। 
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রোজনু্দক থবে িোবহর কবরয়ো বচবকৎসোর কমোট উপোজণ ন গণ্নো কবরন্দি কদবখয়ো বজজ্ঞোসো কবরেোম-কি কহোন্দেো, রোজ?ু 

রোজ ুগুবনয়োগোেঁবথয়ো িবেে-এক টোকো বিন আনো। 

ইহোন্দিই কস কিে খুবে হইয়োন্দে। এন্দদন্দের কেোক একটো পয়সোর মুখ সহন্দজ কদবখন্দি পোয় নো, এক টোকো বিন আনো 
উপোজণ ন এখোন্দন কম নন্দহ। রোজনু্দক আজ পন্দনর-কষোে বদন, ডোক্তোরন্দক ডোক্তোর, নোসণন্দক নোসণ, বক খোটুবনটোই খোটিন্দি 

হইয়োন্দে। 

অন্দনক রোন্দি গ্রোন্দমর মন্দধ্য কোন্নোকোটির রি কেোনো কগে। আিোর একজন মবরে। রোন্দি  ুম হইে নো। গ্রোন্দমর অন্দনন্দকই 

 ুমোয় নোই,  ন্দরর সোমন্দন িড় িড় কোে জ্বোেোইয়ো আগুন কবরয়ো গেক কপোড়োইন্দিন্দে ও আগুন্দনর চোবরধ্োর ব বরয়ো 
িবসয়ো গল্পগুজি কবরন্দিন্দে। করোন্দগর গল্প, মৃিুযর খির েোড়ো ইহোন্দদর মুন্দখ অনয ককোন্দনো কথো নোই-সকন্দেরই মুন্দখ 

একটো ভয়, আিন্দির বচে পবরসু্ফট। কোহোর পোেো আন্দস! 

দপুুর রোন্দি সংিোদ পোইেোম, ওন্দিেোর কসই সদয-বিধ্িো িোবেকোটির কন্দেরো হইয়োন্দে। বগয়ো কদবখেোম, িোহোর 

স্বোমীগৃন্দহর পোন্দে এক িোবড়র কগোয়োন্দে কস শুইয়ো আন্দে। ভন্দয় বনন্দজর  ন্দর আবসয়ো শুইন্দি পোন্দর নোই, অথচ িোহোন্দক 

ককহ স্থোন কদয় নোই কস কন্দেরোর করোগী েুেঁ ইয়োবেে িবেয়ো। কগোয়োন্দের এক পোন্দে কন্দয়ক আেঁটি গন্দমর বিচোবের উপর 

পুন্দরোন্দনো চট পোিো, িোন্দিই িোবেকো শুইয়ো েটফট কবরন্দিন্দে। আবম ও রোজ ু িহু কচষ্টো কবরেোম হিভোবগনীন্দক 
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িোেঁচোইিোর। একটি েণ্ঠন, একটু জে ককোথোও পোওয়ো েোয় নো। উেঁবক মোবরয়ো ককহ কদবখন্দি পেণন্ত আবসে নো। 

আজকোে এমন আিন্দির সৃবষ্ট হইয়োন্দে কে, কন্দেরো কোহোন্দরো হইন্দে িোহোর বিসীমোনোয় কেোক ক েঁন্দষ নো। 

রোি ফসণো হইে। 

রোজরু খুি নোবড়জ্ঞোন, হোি কদবখয়ো িবেে-এ হুজরু সুবিন্দধ্ নয় গবিক। 

আবম আর বক কবরি, বনন্দজ ডোক্তোর নই, সযোেোইন বদন্দি পোবরন্দে হইি, এ অঞ্চন্দে কিমন ডোক্তোর ককোথোও নোই। 

সকোে ন’টোয় িোবেকো মোরো কগে। 

আমরো নো থোবকন্দে িোহোর মৃিন্দদহ ককহ িোবহর কবরন্দি আবসি বক নো সন্দ্হ, আমোন্দদর অন্দনক িবির ও অনুন্দরোন্দধ্ 

জন দইু আহীর চোষী িোেঁে েইয়ো আবসয়ো মৃিন্দদহ িোেঁন্দের সোহোন্দেয কেবেন্দি কেবেন্দি নদীর বদন্দক েইয়ো কগে। 

রোজ ুিবেে-কিেঁন্দচ কগে হুজরু। বিধ্িো কিওয়ো অিস্থোয়, িোন্দি কেন্দেমোনুষ, বক কখি, কক ওন্দক কদখি? 

িবেেোম-কিোমোন্দদর কদে িড় বনষু্ঠর, রোজ।ু 

আমোর মন্দন কষ্ট রবহয়ো কগে কে, আবম িোহোন্দক িোহোর মুন্দখর অি সোন্দধ্র ভোি দটুি খোইন্দি বদই নোই। 
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৪ 

বনস্তব্ধ দপুুন্দর দনূ্দর মহোবেখোরূন্দপর পোহোড় ও জঙ্গে অপূিণ রহসযময় কদখোইি। কিিোর ভোবিয়োবে একিোর বগয়ো 
পোহোড়টো  ুবরয়ো কদবখয়ো আবসি, বকন্তু সময় হইয়ো ওন্দে নোই। শুবনিোম মহোবেখোরূন্দপর পোহোড় দগুণম িনোকীণ্ণ, 
েঙ্খচূড় সোন্দপর আড্ডো, িনন্দমোরগ, দষু্প্রোপয িনয চেমবল্লকো, িড় িড় ভোল্লুক-কঝোন্দড় ভবিণ । পোহোন্দড়র উপন্দর জে 

নোই িবেয়ো, বিন্দেষি ভীষণ্ েঙ্খচূড় সোন্দপর ভন্দয়, এ অঞ্চন্দের কোেুবরয়োরোও কখন্দনো ওখোন্দন েোয় নো। 

বদক্চক্রিোন্দে দী ণ নীেন্দরখোর মন্দিো পবরদেৃযমোন এই পোহোড় ও িন দপুুন্দর, বিকোন্দে, সেযোয় কি স্বপ্ন আন্দন মন্দন। 

এন্দক কিো এবদন্দকর সোরো অঞ্চেটোই আজকোে আমোর কোন্দে পরীর কদে িবেয়ো মন্দন হয়, এর কজযোৎস্নো, এর িন-

িনোনী, এর বনজণ নিো, এর নীরি রহসয, এর কসৌ্েণ, এর মোনুষজন, পোবখর ডোক, িনয ফুেন্দেোভো-সিই মন্দন হয় 

অদু্ভি, মন্দন এমন এক গভীর েোবন্ত ও আন্ আবনয়ো কদয়, জীিন্দন েোহো ককোথোও কখন্দনো পোই নোই। িোর উপন্দর 

কিবে কবরয়ো অদু্ভি েোন্দগ ওই মহোবেখোরূন্দপর হেেমোেো ও কমোহনপুরো বরজোভণ  ফন্দরন্দের সীমোন্দরখো। বক রূপন্দেোক 

কে ইহোরো ফুটোইয়ো কিোন্দে দপুুন্দর, হিকোন্দে, কজযোৎস্নোরোন্দি- বক উদোস বচন্তোর সৃবষ্ট কন্দর মন্দন! 

একবদন পোহোড় কদবখি িবেয়ো িোবহর হইেোম। ন’মোইে ক োড়োয় বগয়ো দইু বদন্দকর দইু হেেন্দেণ্ীর মোন্দঝর পথ ধ্বরয়ো 
চবে। দইু বদন্দকর হেেসোনু িন্দন ভরো, পন্দথর ধ্োন্দর দইু বদন্দকর বিবচি  ন িনন্দঝোন্দপর মধ্য বদয়ো সুেঁবড়পথ আেঁবকয়ো 
িোেঁবকয়ো চবেয়োন্দে, কখন্দনো উেঁচু-বনচু, মোন্দঝ মোন্দঝ কেোট কেোট পোিণিয ঝরনো উপেোসৃ্তি পন্দথ িবহয়ো চবেয়োন্দে, িনয 
চেমবল্লকো ফুটিন্দি কদবখ নোই, কোরণ্ িখন েরৎকোে, চেমবল্লকো ফুটিিোর সময়ও নয়, বকন্তু বক অজর িনয 
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কেফোবেিৃি িন্দনর সিণি ফুন্দের খই েড়োইয়ো রোবখয়োন্দে িৃিিন্দে, বেেোখন্দি, ঝরনোর উপেোকীণ্ণ িীন্দর। আন্দরো কি 

বক বিবচি িনযপুষ্প ফুটিয়োন্দে, িষণোন্দেন্দষ, পুবষ্পি সপ্তপন্দণ্ণর িন, অজুণ ন ও বপয়োে, নোনোজোিীয় েিো ও অবকণ ন্দডর 

ফুে-িহুপ্রকোর পুন্দষ্পর সুগে একি বমবেি হইয়ো কমৌমোবেন্দদর মন্দিো মোনুষন্দকও কনেোয় মোিোে কবরয়ো িুবেন্দিন্দে। 

এিবদন এখোন্দন আবে, এ কসৌ্েণভূবম আমোর কোন্দে অজ্ঞোি বেে। মহোবেখোরূন্দপর জঙ্গে ও পোহোড়ন্দক দরূ হইন্দি ভয় 

কবরয়ো আবসয়োবে, িো  আন্দে, সোপ আন্দে, ভোল্লুন্দকর নোবক কেখোন্দজোখো নোই-এ পেণন্ত কিো একটো ভোেুক-কঝোড় 

ককোথোও কদবখেোম নো। কেোন্দক েিটো িোড়োইয়ো িন্দে, িিটো নয়। 

ক্রন্দম পথটোর দ-ুধ্োন্দর িন  নোইয়ো পথটোন্দক কেন দ-ুবদক হইন্দি চোবপয়ো ধ্বরে। িড় িড় গোন্দের ডোেপোেো পন্দথর 

উপর চেোিন্দপর সৃবষ্ট কবরে।  ন-সবন্নবিষ্ট কোন্দেো কোন্দেো গোন্দের গুেঁবড়, িোন্দদর িেোয় ককিেই নোনোজোিীয় ফোনণ, 
ককোথোও িড় গোন্দেরই চোরো। সোমন্দন চোবহয়ো কদবখেোম পথটো উপন্দরর বদন্দক কেবেয়ো উঠিন্দিন্দে, িন আন্দরো 
কৃষ্ণোয়মোন, সোমন্দন একটো উতু্তঙ্গ হেেচূড়ো, িোহোর অনোিৃি বেখরন্দদন্দের অল্প বনন্দচই কে-সি িনযপোদপ, এি বনচু 

হইন্দি কসগুবে কদখোইন্দিন্দে কেন কেোট কেোট কেওড়ো গোন্দের কঝোপ। অপূিণ গম্ভীর কেোভো এই জোয়গোটোয়। পথ িোবহয়ো 
পোহোন্দড়র উপন্দর অন্দনক দরূ উঠিেোম, আিোর পথটো নোবময়ো গড়োইয়ো বগয়োন্দে, বকেুদরূ নোবময়ো আবসয়ো একটো 
বপয়োেিেোয় ক োড়ো িোেঁবধ্য়ো বেেোখন্দি িবসেোম-উন্দদ্দেয, েোন্ত অশ্বন্দক বকেুিণ্ বিেোন্দমর অিকোে কদওয়ো। 

কসই উতু্তঙ্গ হেেচূড়ো হেোৎ কখন িোমবদন্দক বগয়ো পবড়য়োন্দে; পোিণিয অঞ্চন্দের এই মজোর িযোপোর কিিোর েিয 
কবরয়োবে, ককোথো বদয়ো ককোন্দনোটো  ুবরয়ো বগয়ো আধ্রবে পন্দথর িযিধ্োন্দন দইুটি সম্পূণ্ণ বভন্ন দনৃ্দেযর সৃবষ্ট কন্দর, এই 
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েোহোন্দক ভোবিন্দিবে খোড়ো উত্তন্দর অিবস্থি, হেোৎ দ-ুকদম েোইন্দি নো েোইন্দি কসটো কখন কদবখ পবিন্দম  ুবরয়ো 
দোেঁড়োইয়োন্দে। 

চুপ কবরয়ো কিিণ্ িবসয়ো রবহেোম। কোন্দেই িন্দনর মন্দধ্য ককোথোয় একটো ঝরনোর কেমমণর কসই হেেমোেোন্দিবষ্টি 

িনোনীর গভীর বনস্তব্ধিোন্দক আন্দরো িোড়োইয়ো িুবেয়োন্দে। আমোর চোবরধ্োন্দরই উেঁচু উেঁচু হেেচূড়ো, িোন্দদর মোথোয় 

েরন্দির নীে আকোে। কিকোে হইন্দি এই িন পোহোড় এই এক রকমই আন্দে। সুদরূ অিীন্দির আন্দেণরো খোইিোর 

বগবরিত্মণ পোর হইয়ো প্রথম কেবদন পঞ্চনন্দদ প্রন্দিে কবরয়োবেন্দেন, এই িন িখন্দনো এই রকমই বেে; িুিন্দদি 

নিবিিোবহিো িরুণ্ী পত্নীন্দক েোবড়য়ো কে-রোন্দি কগোপন্দন গৃহিযোগ কন্দরন, কসই অিীি রোবিন্দি এই বগবরচূড়ো গভীর 

রোবির চেোন্দেোন্দক আজকোন্দের মন্দিোই হোবসি; িমসোিীন্দরর পণ্ণকুটিন্দর কবি িোেীবক একমন্দন রোমোয়ণ্ বেবখন্দি 

বেবখন্দি কন্দি চমবকয়ো উঠিয়ো কদবখয়োবেন্দেন সূেণ অস্তোচেচূড়োিেম্বী, িমসোর কোন্দেো জন্দে রক্তন্দম সূ্তন্দপর েোয়ো 
পবড়য়ো আবসয়োন্দে, আেমমৃগ আেন্দম বফবরয়োন্দে, কসবদনটিন্দিও পবিম বদগন্দন্তর কেষ রোঙো আন্দেোয় মহোবেখোরূন্দপর 

হেেচূড়ো ঠিক এমবন অনুরবেি হইয়োবেে, আজ আমোর কচোন্দখর সোমন্দন ধ্ীন্দর ধ্ীন্দর কেমন হইয়ো আবসন্দিন্দে। কসই 

কিকোে আন্দগ কেবদন চেগুপ্ত প্রথম বসংহোসন্দন আন্দরোহণ্ কন্দরন; গ্রীকরোজ কহবেওন্দডোরোস্ গরুড়ধ্বজ-স্তম্ভ বনমণোণ্ 

কন্দরন; রোজকনযো সংেুক্তো কেবদন স্বয়ংির-সভোয় পৃথ্বীরোন্দজর মূবিণ র গেোয় মোেযদোন কন্দরন; সোমুগন্দড়র েুন্দি 

হোবরয়ো হিভোগয দোরো কে রোন্দি আগ্রো হইন্দি কগোপন্দন বদল্লী পেোইন্দেন; হচিনযন্দদি কেবদন শ্রীিোন্দসর  ন্দর সংকীিণ ন 

কন্দরন; কেবদনটিন্দি পেোেীর েুি হইে-মহোবেখোরূন্দপ ঐ হেেচূড়ো, এই িনোনী ঠিক এমবন বেে। িখন কোহোরো িোস 

কবরি এইসি জঙ্গন্দে? জঙ্গন্দের অনবিদনূ্দর একটো গ্রোন্দম কদবখয়ো আবসয়োবেেোম কন্দয়কখোবন মোি খন্দড়র  র আন্দে, 

মহুয়োিীজ ভোবঙ্গয়ো হিে িোবহর কবরিোর জনয দ-ুখি কোন্দের হিবর একটো কেেঁ বকর মন্দিো বক আন্দে, আর এক িুবড়ন্দক 

কদবখয়োবেেোম িোহোর িয়স আবে-নব্বইু হইন্দি, েন্দণ্র-নুবড় চুে, গোন্দয় খবড় উবড়ন্দিন্দে, করৌন্দদ্র িবসয়ো কিোধ্ কবর 
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মোথোর উকুন িোবেন্দিবেে-ভোরিচন্দের জরিীন্দিেধ্োবরণ্ী অন্নপূণ্ণোর মন্দিো। এখোন্দন িবসয়ো কসই িুবড়টোর কথো মন্দন 

পবড়ে-এ অঞ্চন্দের িনয সভযিোর প্রিীক ওই প্রোচীন িৃিো-পূিণপুরুন্দষরো এই িন-জঙ্গন্দে িহুসহর িের ধ্বরয়ো িোস 

কবরয়ো আবসন্দিন্দে। েীশুবিে কেবদন কু্রন্দে বিি হইয়োবেন্দেন কসবদনও উহোরো মহুয়োিীজ ভোবঙ্গয়ো কেরূপ হিে 

িোবহর কবরি, আজ সকোন্দেও কসইরূপ কবরয়োন্দে। হোজোর হোজোর িের বনবিে হইয়ো বগয়োন্দে অিীন্দির  ন 

কুঞ্ঝটিকোয়, উহোরো আজও সোিনবে ও আেোকোঠি বদয়ো কসইরূপই পোবখ বেকোর কবরন্দিন্দে- ঈশ্বর সম্বন্দে, জগৎ 

সম্বন্দে উহোন্দদর বচন্তোধ্োরো বি্মুোি অগ্রসর হয় নোই। ঐ িুবড়র হদনব্ন বচন্তোধ্োরো বক, জোবনিোর জনয আবম 

আমোর এক িেন্দরর উপোজণ ন বদন্দি প্রস্তুি আবে। 

িুবঝ নো ককন এক-এক জোবির মন্দধ্য সভযিোর কী িীজ েুক্কোবয়ি থোন্দক, িোহোরো েি বদন েোয় িি উন্নবি কন্দর-

আিোর অনয জোবি হোজোর িের ধ্বরয়োও কসই একস্থোন্দন স্থোণ্ুিৎ বনিে হইয়ো থোন্দক? িিণর আেণজোবি চোর-পোেঁচ 

হোজোর িেন্দরর মন্দধ্য কিদ, উপবনষদ, পুরোণ্, কোিয, কজযোবিবিণদযো, জযোবমবি, চরক-সুশ্রুি বেবখে, কদে জয় কবরে, 

সোম্রোজয পত্তন কবরে, কভনোস দয বমন্দেোর মূবিণ , পোন্দথণনন, িোজমহে, ককোন্দেোেঁ কযোবথরোে গবড়ে, দরিোবর কোনোড়ো ও 

বফফ্থ্ বসন্দফোবনর সবৃষ্ট কবরে-এন্দরোন্দেন, জোহোজ, করেগোবড়, কিিোর, বিদযুৎ আবিষ্কোর কবরে-অথচ পোপুয়ো, 
বনউবগবন, অন্দিবেয়োর আবদম অবধ্িোসীরো, আমোন্দদর কদন্দের ওই মুিো, ককোে, নোগো, কুবকগণ্ কেখোন্দন কসখোন্দনই 

ককন রবহয়োন্দে এই পোেঁচ হোজোর িের? 

অিীি ককোন্দনো বদন্দন, এই কেখোন্দন িবসয়ো আবে, এখোন্দন বেে মহোসমুদ্র-প্রোচীন কসই মহোসমুন্দদ্রর কেউ আবসয়ো আেোড় 

খোইয়ো পবড়ি কযোবম্বয়োন েুন্দগর এই িোেুময় িীন্দর-এখন েোহো বিরোট পিণন্দি পবরণ্ি হইয়োন্দে। এই  ন অরণ্যোনীর 

মন্দধ্য িবসয়ো অিীি েুন্দগর কসই নীে সমুন্দদ্রর স্বপ্ন কদবখেোম। 



114 
 

পুরো েিুঃ করোিুঃ পুবেনমধ্ুনো িি সবরিোম। 

এই িোেু-প্রস্তন্দরর হেেচূড়োয় কসই বিসৃ্মি অিীন্দির মহোসমুদ্র বিিুব্ধ উবমণমোেোর বচে রোবখয়ো বগয়োন্দে-অবি স্পষ্ট কস 

বচে-ভূিেবিন্দদর কচোন্দখ ধ্রো পন্দড়। মোনুষ িখন বেে নো, এ ধ্রন্দনর গোেপোেোও বেে নো, কে ধ্রন্দনর গোেপোেো 
জীিজন্তু বেে, পোথন্দরর িুন্দক িোরো িোন্দদর েোেঁচ রোবখয়ো বগয়োন্দে, কে ককোন্দনো বমউবজয়োন্দম কগন্দে কদখো েোয়। 

হিকোন্দের করোদ রোঙো হইয়ো আবসয়োন্দে মহোবেখোরূপ পোহোন্দড়র মোথোয়। কেফোবেিন্দনর গেভরো িোিোন্দস কহমন্দন্তর 

বহন্দমর ঈষৎ আন্দমজ, আর এখোন্দন বিেম্ব করো উবচি হইন্দি নো, সমু্মন্দখ কৃষ্ণো একোদেীর অেকোর রোবি, িনমন্দধ্য 
ককোথোয় একদে কেয়োে ডোবকয়ো উঠিে। ভোেুক িো িো  পথ নো আটকোয়। 

বফবরিোর পন্দথ এইবদন প্রথম িনয ময়ূর কদবখেোম িনোন্তস্থেীন্দি বেেোখন্দির উপর। একন্দজোড়ো বেে, আমোর ক োড়ো 
কদবখয়ো ভয় পোইয়ো ময়ূরটো উবড়য়ো কগে, িোহোর সবঙ্গনী বকন্তু নবড়ে নো। িোন্দ র ভন্দয় আমোর িখন কদবখিোর 

অিকোে বেে নো, িিু একিোর কসটোর সোমন্দন থমবকয়ো দোেঁড়োইেোম। িনয ময়ূর কখন্দনো কদবখ নোই, কেোন্দক িবেি এ 

অঞ্চন্দে ময়ূর আন্দে আবম বিশ্বোস কবরিোম নো। বকন্তু কিবেিণ্ বিেম্ব কবরন্দি ভরসো হইে নো, বক জোবন 

মহোবেখোরূন্দপর িোন্দ র গুজিটোও েবদ এ রকম সিয হইয়ো েোয়! 
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সপ্তম পবরন্দচ্ছদ 

১ 

কদন্দের জনয মন-ককমন-করো একটি অবি চমৎকোর অনুভূবি। েোরো বচরকোে এক জোয়গোয় কোটোয়, স্বগ্রোম িো 
িোহোর বনকটিিী স্থোন েোবড়য়ো নন্দড় নো-িোহোরো জোন্দন নো ইহোর হিবচিয। দরূপ্রিোন্দস আত্মীয়স্বজনেূনয স্থোন্দন দী ণবদন 

কে িোস কবরয়োন্দে, কস জোন্দন িোংেো কদন্দের জনয, িোঙোবের জনয, বনন্দজর গ্রোন্দমর জনয, কদন্দের বপ্রয় আত্মীয়স্বজন্দনর 

জনয মন বক রকম হু-হু কন্দর, অবি িুচ্ছ পুরোিন  টনোও িখন অপূিণ িবেয়ো মন্দন হয়-মন্দন হয় েোহো হইয়ো বগয়োন্দে, 

জীিন্দন আর িোহো হইিোর নন্দহ-পৃবথিী উদোস হইয়ো েোয়, িোংেো কদন্দের প্রন্দিযক বজবনসটো অিযন্ত বপ্রয় হইয়ো ওন্দে। 

এখোন্দন িেন্দরর পর িের কোটোইয়ো আমোরও ঠিক কসই অিস্থো  টিয়োন্দে। কিিোর সদন্দর েুটির জনয বচঠি বেবখি 

ভোবিয়োবে, বকন্তু কোজ এি কিবে সি সমন্দয়ই হোন্দি আন্দে কে, েুটি চোবহন্দি সন্দিোচ কিোধ্ হয়। অথচ এই জনেূনয 
পোহোড়-জঙ্গন্দে, িো  ভোেুক, নীেগোইন্দয়র কদন্দে মোন্দসর পর মোস, িেন্দরর পর িের একো কোটোন্দনো কে বক কষ্ট! প্রোয় 

হোেঁপোইয়ো ওন্দে এক-এক সময়। িোংেো কদে ভুবেয়ো বগয়োবে, কিকোে দনু্দগণোৎসি কদবখ নোই, চড়ন্দকর েোক শুবন নোই, 

কদিোেন্দয়র ধ্ুনোগুগ গুন্দের কসৌরভ পোই নোই, হিেোখী প্রভোন্দি পোবখর কেকূজন উপন্দভোগ কবর নোই- িোংেোর 

গৃহস্থোবের কে েোন্ত পূি  রকন্নো জেন্দচৌবকন্দি বপিে-কোেঁসোর হিজসপি, বপেঁবড়ন্দি আেপনো, কুেঙ্গীন্দি েক্ষ্মীর কবড়র 

চুপবড়-কস সি কেন বিসৃ্মি অিীি এক জীিন-স্বপ্ন। 

েীি বগয়ো েখন িসন্ত পবড়য়োন্দে, িখন আমোর এই ভোিটো অিযন্ত কিবে িোবড়ে। 
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কসই অিস্থোয় ক োড়োয় চবড়য়ো সরস্বিী কুিীর ওবদন্দক কিড়োইন্দি কগেোম। একটো বনচু উপিযকোয় ক োড়ো হইন্দি 

নোবময়ো চুপ কবরয়ো দোেঁড়োইেোম। আমোর চোবরবদক ব বরয়ো উেঁচু মোটির পোড়, িোহোর উপর দী ণ কোে ও িনঝোউন্দয়র 

 ন জঙ্গে। ঠিক আমোর মোথোর উপন্দর খোবনকটো নীে আকোে। একটো কণ্টকময় গোন্দে কিগুবন রন্দঙর ঝোড় ঝোড় ফুে 

ফুটিয়োন্দে, বিেোবি কনণফ্লোওয়োর ফুন্দের মন্দিো কদবখন্দি। একটো ফুন্দের বিন্দেষ ককোন্দনো কেোভো নোই, অজর ফুে একি 

দেিি হইয়ো অন্দনকখোবন জোয়গো জবুড়য়ো কদখোইন্দিন্দে ঠিক কিগুবন রন্দঙর একখোবন েোবড়র মিন। িণ্ণহীন, 

হিবচিযহীন অধ্ণশুষ্ক কোে-জঙ্গন্দের িেোয় ইহোরো খোবনকটো স্থোন্দন িসন্দন্তোৎসন্দি মোবিয়োন্দে-ইহোন্দদর উপন্দর প্রিীণ্ 

বিরোট িনঝোউন্দয়র স্তব্ধ রুি অরণ্য এন্দদর কেন্দেমোনুবষন্দক বনিোন্ত অিজ্ঞো ও উন্দপিোর কচোন্দখ কদবখয়ো অনয বদন্দক 

মুখ বফরোইয়ো প্রিীণ্িোর হধ্ন্দেণ িোহো সহয কবরন্দিন্দে। কসই কিগুবন রন্দঙর জংেী ফুেগুবেই আমোর কোন্দন শুনোইয়ো বদে 

িসন্দন্তর আগমনিোণ্ী। িোিোিী কেিুর ফুে নয়, ক েঁটুফুে নয়, আম্রমুকুে নয়, কোবমনীফুে নয়, রক্তপেোে িো বেমুে 

নয়, বক একটো নোমন্দগোিহীন রূপহীন নগণ্য জংেী কোেঁটোগোন্দের ফুে। আমোর কোন্দে বকন্তু িোহোই কোননভরো িনভরো 
িসন্দন্তর কুসুমরোবজর প্রিীক হইয়ো কদখো বদে। কিিণ্ কসখোন্দন একমন্দন দোেঁড়োইয়ো রবহেোম, িোংেো কদন্দের কেন্দে 

আবম, কিকগুবে জংেী কোেঁটোর ফুে কে ডোবে সোজোইয়ো িসন্দন্তর মোন রোবখয়োন্দে এ দেৃয আমোর কোন্দে নূিন। বকন্তু 

বক গম্ভীর কেোভো উেঁচু ডোঙ্গোর উপরকোর অরন্দণ্যর! বক ধ্যোনবস্তবমি, উদোসীন, বিেোসহীন, সন্নযোসীর মন্দিো রুি কিে 

িোর, অথচ বক বিরোট! কসই অধ্ণশুষ্ক, পুষ্পপিহীন িন্দনর বনস্পহৃ আত্মোর সবহি ও বনন্দন্মর এই িনয, িিণর, 

িরুণ্ন্দদর িসন্দন্তোৎসন্দির সকে বনরোড়ম্বর প্রন্দচষ্টোর উচ্ছ্ববসি আনন্দ্র সবহি আমোর মন এক হইয়ো কগে। 
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কস আমোর জীিন্দনর এক পরম বিবচি মুহূিণ । কিিণ্ দোেঁড়োইয়ো আবে, দ-ুএকটো নিি উঠিে মোথোর উপরকোর কসই 

নীে আকোন্দের ফোবেটুকুন্দি, এমন সময় ক োড়োর পোন্দয়র েন্দে চমকোইয়ো উঠিয়ো কদবখ, আবমন পূরণ্চোেঁদ নোঢ়ো 
িইহোন্দরর পবিম সীমোনোয় জবরন্দপর কোজ কেষ কবরয়ো কোেোবর বফবরন্দিন্দে। আমোয় কদবখয়ো ক োড়ো হইন্দি নোবময়ো 
িবেে-হুজরু এখোন্দন? িোহোন্দক িবেেোম, কিড়োইন্দি আবসয়োবে। 

কস িবেে-একো এখোন্দন থোকন্দিন নো সেযোন্দিেো, চেুন কোেোবরন্দি। জোয়গোটো ভোন্দেো নয়, আমোর টিন্দিে স্বচন্দি 

কদন্দখন্দে হুজরু। খুি িড় িো , ওধ্োন্দরর ওই কোন্দের জঙ্গন্দে,-আসুন হুজরু। 

বপেন্দন অন্দনক দনূ্দর পূরণ্চোেঁন্দদর টিন্দিে গোন ধ্বরয়োন্দে – 

দয়ো কহোই জী- 

কসইবদন হইন্দি ঐ কোেঁটোর ফুে কদবখন্দে আমোর মন হু-হু কবরয়ো উঠিি িোংেো কদন্দের জনয। আর ঠিক বক পূরণ্চোেঁন্দদর 

টিন্দিে েটু্টেোে প্রবি সেযোয় বনন্দজর  ন্দর রুটি কসেঁবকন্দি কসেঁবকন্দি ঐ গোনই গোবহন্দি- 

দয়ো কহোই জী- 

ভোবিিোম, আসন্ন ফোল্গুন-কিেোয় আম্রিউন্দের গেভরো েোয়োয় বেমুেফুেন্দফোটো নদীচন্দরর এপোন্দর দোেঁড়োইয়ো 
ককোবকন্দের কূজন শুবনিোর সুন্দেোগ এ জীিন্দন িুবঝ আর বমবেন্দি নো, এই িন্দনই কিন্দ োন্দর িো  িনযমবহন্দষর হোন্দি 

ককোন্ বদন প্রোণ্ হোরোইন্দি হইন্দি। 
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িনঝোউ-িন কিমনই বস্থর হইয়ো দোেঁড়োইয়ো থোবকি, দরূ িনেীন বদগ্বেয় কিমনই ধ্ূসর, উদোসীন কদখোইি। 

এমবন এক কদন্দের-জনয-মন-ককমন-করো বদন্দন রোসবিহোরী বসং-এর িোবড় হইন্দি কহোবের বনমন্ত্রণ্ পোইেোম। 

রোসবিহোরী বসং এ অঞ্চন্দে দদুণ োন্ত মহোজন, জোবিন্দি রোজপুি, কোন্দরো নদীর িীরিিী গিনণন্দমণ্ট খোসমহন্দের প্রজো। 

িোহোর গ্রোম কোেোবর হইন্দি িোর-কচৌদ্দ মোইে উত্তর-পূিণ ককোন্দণ্, কমোহনপুরো বরজোভণ  ফন্দরন্দের গোন্দয়। 

বনমন্ত্রণ্ নো রোবখন্দেও ভোন্দেো কদখোয় নো, বকন্তু রোসবিহোরী বসং-এর িোবড়ন্দি েোইন্দি আমোর বনিোন্ত অবনচ্ছো। এ-

অঞ্চন্দের েি গবরি গোন্দঙ্গোিো-জোিীয় প্রজোর মহোজন হইে কস। গবরিন্দক মোবরয়ো িোন্দদর রক্ত চুবষয়ো বনন্দজ িড়ন্দেোক 

হইয়োন্দে। িোহোর কড়ো েোসন ও অিযোচোন্দর কোহোন্দরো টুেঁ  েেটি কবরিোর কজো নোই। কিিন িো জবমন্দভোগী েোঠিয়োে 

পোইন্দকর দে েোঠিহোন্দি সিণদো  ুবরন্দিন্দে, ধ্বরয়ো আবনন্দি িবেন্দে িোেঁবধ্য়ো হোবজর কবরন্দি। েবদ ককোন্দনো রকন্দম 

রোসবিহোরীর মন্দন হইে অমুক বিষন্দয় অমুক িোহোন্দক েন্দথষ্ট মেণোদো কদয় নোই িো িোহোর প্রোপয সম্মোন িুন্ন কবরয়োন্দে, 

িোহো হইন্দে কস হিভোন্দগযর আর রিো নোই। রোসবিহোরী বসং েন্দে-িন্দে-ককৌেন্দে িোহোন্দক জে কবরয়ো রীবিমন্দিো 
বেিো বদয়ো েোবড়ন্দিই। 

আবম আবসয়ো কদবখ রোসবিহোরী বসং-ই এন্দদন্দের রোজো। িোহোর কথোয় গবরি গৃহস্থ প্রজো থরহবর কোেঁন্দপ, অন্দপিোকৃি 

অিস্থোপন্ন কেোকও বকেু িবেন্দি সোহস কন্দর নো, ককননো রোসবিহোরীর েোঠিয়োে-দে বিন্দেষ দদুণ োন্ত, মোরধ্র দোঙ্গো-
হোঙ্গোমোয় িোহোরো বিন্দেষ পটু। পুবেসও নোবক রোসবিহোরীর হোন্দি আন্দে। খোসমহন্দের সোন্দকণ ে অবফসোর িো মযোন্দনজোর 
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আবসয়ো রোসবিহোরী বসং-এর িোবড়ন্দি আবিথয গ্রহণ্ কন্দরন। এ অিস্থোয় কস কোহোন্দকও গ্রোহয কবরন্দি এ জঙ্গন্দের 

মন্দধ্য? 

আমোর প্রজোর উপর রোসবিহোরী বসং প্রভুত্ব জোবহর কবরিোর কচষ্টো কন্দর-িোহোন্দি আবম িোধ্ো বদই। আবম স্পষ্ট 

জোনোইয়ো বদই, কিোমোন্দদর বনন্দজন্দদর এেোকোর মন্দধ্য েো হয় কবরও, বকন্তু আমোর মহোন্দের ককোন্দনো প্রজোর ককেোগ্র স্পেণ 
কবরন্দে আবম িোহো সহয কবরি নো। গি িৎসর এই িযোপোর েইয়ো রোসবিহোরী বসং-এর েোঠিয়োে-দন্দের সন্দঙ্গ আমোর 

কোেোবরর মুকুব্ চোকেোদোর ও গণ্পৎ িহবসেদোন্দরর বসপোহীন্দদর একটো িুদ্র রকন্দমর মোরোমোবর হইয়ো েোয়। গি 

েোিণ্ মোন্দসও আিোর একটো কগোেমোে িোবধ্য়োবেে। িোহোন্দি িযোপোর পুবেস পেণন্ত গড়োয়। পুবেন্দসর দোন্দরোগো আবসয়ো 
কসটো বমটোইয়ো কদয়। িোহোর পর কন্দয়ক মোস েোিৎ রোসবিহোরী বসং আমোর মহোন্দের প্রজোন্দদর বকেু িন্দে নো। 

কসই রোসবিহোরী বসং-এর বনকট হইন্দি কহোবের বনমন্ত্রণ্ পোইয়ো বিবস্মি হইেোম। 

গণ্পৎ িহবসেদোরন্দক ডোবকয়ো পরোমেণ কবরন্দি িবস। গণ্পৎ িবেে-বক জোবন হুজরু, ও-কেোকটোন্দক বিশ্বোস কনই। ও 

সি পোন্দর, বক মিেন্দি আপনোন্দক বনন্দয় কেন্দি চোয় কক জোন্দন? আমোর মন্দি নো েোওয়োই ভোন্দেো। 

আমোর বকন্তু এ-মি মনুঃপূি হইে নো। কহোবের বনমন্ত্রন্দণ্ নো-কগন্দে রোসবিহোরী অিযন্ত অপমোন কিোধ্ কবরন্দি। কোরণ্ 

কহোবের উৎসি রোজপুিন্দদর একটি প্রধ্োন উৎসি। হয়ন্দিো ভোবিন্দি পোন্দর কে, ভন্দয় আবম কগেোম নো। িো েবদ ভোন্দি, 

কস আমোর পন্দি ক োর অপমোন্দনর বিষয়। নো, েোইন্দিই হইন্দি, েো থোন্দক অদনৃ্দষ্ট। 
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কোেোবরর প্রোয় সকন্দেই আমোয় নোনো-মন্দি িুঝোইে। িৃি মুন্দনশ্বর বসং িবেে- হুজরু, েোন্দচ্ছন িন্দট, বকন্তু আপবন এ 

সি কদন্দের গবিক জোন্দনন নো। এখোন্দন হট িেন্দি খুন কন্দর িন্দস। জোবহে আদবমর কদে, কেখোপড়োজোনো কেোক কিো 
কনই। িো েোড়ো রোসবিহোরী অবি ভয়োনক মোনুষ। কি খুন কন্দরন্দে জীিন্দন িোর কেখোন্দজোখো আন্দে হুজরু? ওর 

অসোধ্য কোজ কনই-খুন,  রজ্বোেোবন, বমন্দথয মকদ্দমো খোড়ো করো, ও সি-িোন্দিই মজিুি। 

ও-সি কথো কোন্দন নো িুবেয়োই খোসমহন্দে রোসবিহোরীর িোবড় বগয়ো কপৌেঁবেেোম। কখোেোয় েোওয়ো ইন্দটর কদওয়োেওয়োেো 
 র, কেমন এ-কদন্দে অিস্থোপন্ন কেোন্দকর িোবড় হইয়ো থোন্দক। িোবড়র সোমন্দন িোরো্ো, িোন্দি কোন্দের খুেঁটি আেকোিরো-
মোখোন্দনো। দখুোনো দবড়র চোরপোই, িোন্দি জনদইু কেোক িবসয়ো ফবসণন্দি িোমোক খোইন্দিন্দে। 

আমোর ক োড়ো উেোন্দনোর মোঝখোন্দন বগয়ো দোেঁড়োইন্দিই ককোথো হইন্দি গুড়ুম গুড়ুম কবরয়ো দইু ি্নু্দকর আওয়োজ হইে। 

রোসবিহোরী বসং-এর কেোক আমোয় কচন্দন, িোহোরো স্থোনীয় রীবি অনুসোন্দর ি্নু্দকর আওয়োজ িোরো আমোন্দক অভযথণনো 
কবরে, ইহো িুবঝেোম। বকন্তু গৃহস্বোমী ককোথোয়? গৃহস্বোমী নো আবসয়ো দোেঁড়োইন্দে ক োড়ো হইন্দি নোবমিোর প্রথো নোই। 

একটু পন্দর রোসবিহোরী বসং-এর িড় ভোই রোসউল্লোস বসং আবসয়ো বিনীি সুন্দর দইু হোি সোমন্দন িুবেয়ো িবেে-আইন্দয় 

জনোি, গবরিখোনোন্দম িস্ বরফ কেন্দি আইন্দয়-। আমোর মন্দনর অস্ববস্ত  ুবচয়ো কগে। রোজপুি জোবি অবিবথ িবেয়ো 
স্বীকোর কবরয়ো িোহোর অবনষ্ট কন্দর নো। ককহ আবসয়ো অভযথণনো নো-কবরন্দে ক োড়ো হইন্দি নো-নোবময়ো ক োড়োর মুখ 

বফরোইয়ো বদিোম কোেোবরর বদন্দক। 
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উেোন্দন িহু কেোক। ইহোরো অবধ্কোংেই গোন্দঙ্গোিো প্রজো। পরন্দনর মবেন কেেঁড়ো কোপড় আিীর ও রন্দঙ কেোপোন্দনো, 
বনমন্ত্রন্দণ্ িো বিনো-বনমন্ত্রন্দণ্ মহোজন্দনর িোবড় কহোবে কখবেন্দি আবসয়োন্দে। 

আধ্- ণ্টো পন্দর রোসবিহোরী বসং আবসে এিং আমোয় কদবখয়ো কেন অিোক হইয়ো কগে। অথণোৎ আবম কে িোহোর িোবড় 

বনমন্ত্রণ্ রিো কবরন্দি েোইি, ইহো কেন কস স্বন্দপ্নও ভোন্দি নোই। েোহো হউক, রোসবিহোরী আমোর েন্দথষ্ট খোবির-েত্ন 

কবরে। 

পোন্দের কে- ন্দর আমোয় েইয়ো কগে, কসটোয় থোবকিোর মন্দধ্য আন্দে খোন-দইু-বিন বসসম কোন্দের কদেী েুিোন্দরর হোন্দি 

হিবর খুি কমোটো কমোটো পোয়ো ও হোিেওয়োেো কচয়োর এিং একখোনো কোন্দের কিবঞ্চ। কদওয়োন্দে বস্রু-চ্ন বেপ্ত 

একটি গন্দণ্েমূবিণ । 

একটু পন্দর একটি িোেক একখোনো িড় থোেো েইয়ো আমোর সোমন্দন ধ্বরে। িোহোন্দি বকেু আিীর, বকেু ফুে, কন্দয়কটি 

টোকো, কগোটোকিক বচবনর এেোচদোনো, বমেবরখি, একেড়ো ফুন্দের মোেো। রোসবিহোরী বসং আমোর কপোন্দে বকেু 

আিীর মোখোইয়ো বদে, আবমও িোহোর কপোন্দে আিীর বদেোম, ফুন্দের মোেোগোবে িুবেয়ো েইেোম। আর বক কবরন্দি 

হইন্দি নো-িুবঝন্দি পোবরয়ো আনোবড়ভোন্দি থোেোর বদন্দক চোবহয়ো আবে কদবখয়ো রোসবিহোরী বসং িবেে-আপনোর নজর, 

হুজরু। ও আপনোন্দক বনন্দি হন্দি। আবম পন্দকট হইন্দি আর বকেু টোকো িোবহর কবরয়ো থোেোর টোকোর সন্দঙ্গ বমেোইয়ো 
িবেেোম-সকেন্দক বমবষ্টমুখ করোও এই বদন্দয়। 
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রোসবিহোরী বসং িোরপর আমোন্দক িোহোর ঐশ্বেণ কদখোইয়ো েইয়ো কিড়োইে। কগোয়োন্দে প্রোয় ষোট-পেঁয়ষবট্টটি গরু। সোি-

আটটি ক োড়ো আস্তোিন্দে-দটুি ক োড়ো নোবক অবি সু্র নোবচন্দি পোন্দর, একবদন নোচ আমোয় কস কদখোইন্দি। হোবি নোই 

বকন্তু েীঘ্র বকবনিোর ইচ্ছো আন্দে। এ-কদন্দে হোবি নো-থোবকন্দে কস সম্ভ্রোন্ত কেোক হয় নো। আট-ে মন গম চোন্দষ উৎপন্ন 

হয়, দ-ুকিেোয় আবে-পেঁচোবেজন কেোক খোয়, কস বনন্দজ সকোন্দে নোবক কদড় কসর দধু্ ও এক কসর বমকোনীর বমেবর 

স্নোনোন্দন্ত জেন্দেোগ কন্দর। িোজোন্দরর সোধ্োরণ্ বমেবর কস কখন্দনো খোয় নো, বিকোনীর বমেবর েোড়ো। বমেবর খোইয়ো 
জেন্দেোগ কে কন্দর, কস এ-কদন্দে িড়ন্দেোক িবেয়ো গণ্য হয়- িড়ন্দেোন্দকর উহো আর একটি েিণ্। 

িোরপর রোসবিহোরী একটো  ন্দর আমোয় েইয়ো কগে, কস  ন্দরর আড়ো হইন্দি দ-ুহোজোর আড়োই-হোজোর েড়ো ভুট্টো 
ঝুবেন্দিন্দে। এগুবে ভুট্টোর িীজ, আগোমী িৎসন্দরর চোন্দষর জনয রোবখয়ো কদওয়ো হইয়োন্দে। একখোনো কেোহোর কড়ো 
আমোয় কদখোইে, কেোহোর চোদর গুল িসোন্দনো কপন্দরক বদয়ো জবুড়য়ো কড়োখোনো হিবর, িোন্দি কদড় মন দধু্ একসন্দঙ্গ জ্বোে 

কদওয়ো হয় প্রিযহ। িোহোর সংসোন্দর প্রিযহই ঐ পবরমোণ্ দধু্ খরচ হয়। একটো কেোট  ন্দর েোঠি, েোে, সড়বক, িেণো, 
টোবঙ, িন্দেোয়োর এি অগুনবি কে কসটোন্দক রীবিমন্দিো অস্ত্রোগোর িবেন্দেও চন্দে। 

রোসবিহোরী বসং-এর েয়জন কেন্দে-কজযষ্ঠ পুিটির িয়স বিন্দের কম নয়। প্রথম চোরটি কেন্দে িোন্দপর মন্দিোই দী ণকোয়, 

কজোয়োন, কগোেঁফ ও গোেপোট্টোর িহর এরই মন্দধ্য কিে। িোহোর কেন্দেন্দদর ও িোহোর অস্ত্রোগোর কদবখয়ো মন্দন হইে, দবরদ্র, 

অনোহোরেীণ্ণ গোন্দঙ্গোিো প্রজোগণ্ কে ইহোন্দদর ভন্দয় সিুবচি হইয়ো থোবকন্দি ইহো আর কিবে কথো বক! 
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রোসবিহোরী অিযন্ত দোবম্ভক ও রোেভোরী কেোক। িোহোর মোন্দনর জ্ঞোনও বিেিণ্ সজোগ। পোন হইন্দি চুন খবসন্দেই 

রোসবিহোরী বসং-এর মোন েোয়, সুিরোং িোহোর সবহি িযিহোর কবরন্দি কগন্দে সিণদো সিকণ  ও সন্ত্রস্ত থোবকন্দি হয়। 

গোন্দঙ্গোিো প্রজোগণ্ কিো সিণদো িটস্থ অিস্থোয় আন্দে, বক জোবন কখন মবনন্দির মোন্দনর ত্রুটি  ন্দট। 

িিণর প্রোচুেণ িবেন্দি েো িুঝোয়, িোহোর জোজ্বেযমোন বচি কদবখেোম রোসবিহোরীর সংসোন্দর। েন্দথষ্ট দধু্, েন্দথষ্ট গম, 

েন্দথষ্ট ভুট্টো, েন্দথষ্ট বিকোনীর বমেবর, েন্দথষ্ট মোন, েন্দথষ্ট েোঠিন্দসোেঁটো। বকন্তু বক উন্দদ্দন্দেয?  ন্দর একখোনো ভোন্দেো েবি 

নোই, ভোন্দেো িই নোই, ভোন্দেো ককৌচ-ককদোরো দনূ্দরর কথো, ভোন্দেো িোবকয়ো-িোবেস-সোজোন্দনো বিেোনোও নোই। কদওয়োন্দে 

চুন্দনর দোগ, পোন্দনর দোগ, িোবড়র বপেন্দনর নদণমো অবি কদেণ কনোংরো জে ও আিজণ নোয় কিোজোন্দনো, গৃহ-স্থোপিয অবি 

কুশ্রী। কেন্দেন্দমন্দয়রো কেখোপড়ো কন্দর নো, বনন্দজন্দদর পবরচ্ছদ ও জিুো অিযন্ত কমোটো ও আধ্ময়েো। গি িৎসর িসন্ত 

করোন্দগ িোবড়র বিন-চোরটি কেন্দেন্দমন্দয় এক মোন্দসর মন্দধ্য মোরো বগয়োন্দে। এ িিণর প্রোচুেণ িন্দি ককোন্ কোন্দজ েোন্দগ? বনরীহ 

গোন্দঙ্গোিো প্রজো কেঙোইয়ো এ প্রোচুেণ অজণ ন করোর ফন্দে কোহোর বক সুবিধ্ো হইন্দিন্দে? অিেয রোসবিহোরী বসং-এর মোন 

িোবড়ন্দিন্দে। 

কভোজদ্রন্দিযর প্রোচুেণ কদবখয়ো বকন্তু িোক্ েোবগে। এি বক একজন্দন খোইন্দি পোন্দর? হোবির কোন্দনর মন্দিো িৃহদোকোর পুরী 
খোন-পন্দনর, খুবরন্দি নোনো রকম িরকোবর, দই, েোডু্ড, মোেন্দপো, চোটবন, পোেঁপর। আমোর কিো এ চোর কিেোর কখোরোক। 

রোসবিহোরী বসং নোবক একো এর বিগুণ্ আহোেণ উদরস্থ কবরয়ো থোন্দক একিোন্দর। 
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আহোর কেষ কবরয়ো েখন িোবহন্দর আবসেোম, িখন কিেো আর নোই। গোন্দঙ্গোিো প্রজোর দে উেোন্দন পোিো পোবিয়ো দই ও 

চীনো  োন্দসর ভোজো দোনো মহো আনন্দ্ খোইন্দি িবসয়োন্দে। সকন্দের কোপড় েোে রন্দঙ রবেি, সকন্দের মুন্দখ হোবস। 

রোসবিহোরীর ভোই গোন্দঙ্গোিোন্দদর খোওয়োন্দনোর িদোরক কবরয়ো কিড়োইন্দিন্দে। কভোজন্দনর উপকরণ্ অবি সোমোনয, 
িোন্দিই ওন্দদর খুবে ধ্ন্দর নো। 

অন্দনক বদন পন্দর এখোন্দন কসই িোেক নিণ ক ধ্োিুবরয়োর নোচ কদবখেোম। ধ্োিুবরয়ো আর একটু িড় হইয়োন্দে, নোন্দচও 

আন্দগর কচন্দয় অন্দনক ভোন্দেো। কহোবে উৎসন্দি এখোন্দন নোবচিোর জনয িোহোন্দক িোয়নো কবরয়ো আনো হইয়োন্দে। 

ধ্োিুবরয়োন্দক কোন্দে ডোবকয়ো িবেেোম-বচনন্দি পোর ধ্োিুবরয়ো? 

ধ্োিুবরয়ো হোবসয়ো কসেোম কবরয়ো িবেে-বজ হুজরু। আপবন মযোন্দনজোরিোিু! ভোন্দেো আন্দেন হুজরু? 

ভোবর সু্র হোবস ওর মুন্দখ। আর ওন্দক কদবখন্দেই মন্দন ককমন একটো অনুকম্পো ও করুণ্োর উন্দদ্রক হয়। সংসোন্দর 

আপন িবেন্দি ককহ নোই, এই িয়ন্দস নোবচয়ো গোবহয়ো পন্দরর মন কজোগোইয়ো পয়সো করোজগোর কবরন্দি হয়, িোও 

রোসবিহোরী বসং-এর মন্দিো ধ্নগবিণি অরবসকন্দদর গৃহপ্রোঙ্গন্দণ্। 

বজজ্ঞোসো কবরেোম- এখোন্দন কিো অন্দধ্ণক রোি পেণন্ত নোচন্দি গোইন্দি হন্দি, মজবুর বক পোন্দি? 

ধ্োিুবরয়ো িবেে-চোর আনো পয়সো হুজরু, আর কখন্দি কদন্দি কপট ভন্দর। 
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-বক কখন্দি কদন্দি? 

-মোঢ়ো, দই, বচবন। েোডু্ডও কদন্দি কিোধ্ হয়, আর-িের কিো বদন্দয়বেে। 

আসন্ন কভোজ খোইিোর কেোন্দভ ধ্োিুবরয়ো খুি প্রফুল্ল হইয়ো উঠিয়োন্দে। িবেেোম-সি জোয়গোয় বক এই মজবুর? 

ধ্োিুবরয়ো িবেে-নো হুজরু, রোসবিহোরী বসং িড় মোনুষ, িোই চোর আনো কদন্দি আর কখন্দিও কদন্দি। গোন্দঙ্গোিোন্দদর িোবড় 

নোচন্দে কদয় দ-ুআনো, কখন্দি কদয় নো, িন্দি আধ্ কসর মকোইন্দয়র েোিু কদয়। 

-এন্দি চন্দে? 

-িোি,ু নোন্দচ বকেু হয় নো, আন্দগ হি। এখন কেোন্দকর কষ্ট, নোচ কদখন্দি কক। েখন নোন্দচর িোয়নো নো থোন্দক, 

কিিখোমোন্দর কোজ কবর। আর-িের গম ককন্দটবেেোম। বক কবর হুজরু, কখন্দি কিো হন্দি। এি েখ কন্দর েক্কর-িোবজ 

নোচ বেন্দখবেেোম গয়ো কথন্দক-ককউ কদখন্দি চোয় নো, েক্কর-িোবজ নোন্দচর মজবুর কিবে। 

ধ্োিুবরয়োন্দক আবম কোেোবরন্দি নোচ কদখোইিোর বনমন্ত্রণ্ কবরেোম। ধ্োিুবরয়ো বেল্পী কেোক-সবিযকোর বেল্পীর বনস্পহৃিো 
ওর মন্দধ্য আন্দে। 
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পূবণ্ণমোর কজযোৎস্নো খুি ফুটিন্দে রোসবিহোরী বসং-এর বনকট বিদোয় েইেোম। রোসবিহোরী বসং পুনরোয় দটুি ি্নু্দকর 

আওয়োজ কবরে, আমোর ক োড়ো উহোন্দদর উেোন পোর হইিোর সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ, আমোর সম্মোন্দনর জনয। 

কদোে-পূবণ্ণমোর রোবি। উদোর, মুক্ত প্রোন্তন্দরর মন্দধ্য সোদো িোবের রোস্তো কজযোৎস্নোসম্পোন্দি বচবক্চক্ কবরন্দিন্দে। দনূ্দর 

একটো বসল্লী পোবখ কজযোৎস্নোরোন্দি ককোথোয় ডোবকন্দিন্দে-কেন এই বিেোে, জনহীন প্রোন্তন্দরর মন্দধ্য পথহোরো ককোন্দনো বিপন্ন 

হনে-পবথন্দকর আকুে কণ্ঠস্বর। 

বপেন হইন্দি কক ডোবকে-হুজরু, মযোন্দনজোরিোিু- 

চোবহয়ো কদবখ ধ্োিুবরয়ো আমোর ক োড়োর বপেু বপেু েুটিন্দিন্দে। 

ক োড়ো থোমোইয়ো বজজ্ঞোসো কবরেোম-বক ধ্োিুবরয়ো? 

ধ্োিুবরয়ো হোেঁপোইন্দিবেে। একটুখোবন দোেঁড়োইয়ো দম েইয়ো, এটু ইিস্তি কবরয়ো পবরন্দেন্দষ েোজকু মুন্দখ িবেে-একটো 
কথো িেবেেোম, হুজরু- 

িোহোন্দক সোহস বদিোর সুন্দর িবেেোম-বক, িে নো? 

-হুজনু্দরর কদন্দে কেকোিোয় আমোয় একিোর বনন্দয় েোন্দিন? 

-বক করন্দি কসখোন্দন বগন্দয়? 
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-কখন্দনো কেকোিোয় েোই বন, শুন্দনবে কসখোন্দন গোওনো িোজনো নোন্দচর িড় আদর। ভোন্দেো ভোন্দেো নোচ বেন্দখবেেোম, 

বকন্তু এখোন্দন কদখিোর কেোক কনই, িোন্দি িড় দুুঃখ হয়। েক্কর-িোবজ নোচটো নো কনন্দচ ভুন্দে কেন্দি িন্দসবে। উুঃ, বক 

কন্দরই ওই নোচটো বেবখ! কস কথো কেোনোর বজবনস। 

গ্রোমটো েোড়োইয়োবেেোম। ধ্ূ ধ্ূ কজযোৎস্নোন্দেোবকি মোে। ভোন্দি কিোধ্ হইে ধ্োিুবরয়ো েুকোইয়ো আমোর সবহি কদখো 
কবরন্দি চোয়, রোসবিহোরী বসং কটর পোইন্দে েোসন কবরন্দি এই ভন্দয়। বনকন্দটই মোন্দের মন্দধ্য একটো ফুন্দে-ভবিণ  
বেমুেচোরো। ধ্োিুবরয়োর কথো শুবনয়ো বেমুেগোেটোর িেোয় ক োড়ো হইন্দি নোবময়ো একখি পোথন্দরর উপর িবসেোম। 

িবেেোম-িে কিোমোর গল্প। 

-সিোই িেি গয়ো কজেোয় এক গ্রোন্দম বভটেদোস িন্দে একজন গুণ্ীন্দেোক আন্দে, কস েক্কর-িোবজ নোন্দচর মস্ত ওস্তোদ। 

আমোর কঝোেঁক বেে েক্কর-িোবজ কে কন্দর কহোক বেখিই। গয়ো কজেোন্দি চন্দে কগেোম, গোেঁন্দয় গেঁন্দয়  ুবর আর বভটেদোন্দসর 

কখোেঁজ কবর। ককউ িেন্দি পোন্দর নো। কেষকোন্দে একবদন সেযোর সময় একটো আহীরন্দদর মবহন্দষর িোথোন্দন আেয় 

বনন্দয়বে কসখোন্দন শুনেোম েক্কর-িোবজ নোচ বনন্দয় িোন্দদর মন্দধ্য কথোিোিণ ো হন্দচ্ছ। অন্দনক রোি িখন, েীিও খুি। আবম 

বিচোবে কপন্দি িোথোন্দনর এক ককোন্দণ্ শুন্দয় বেেোম, কেমন েক্কর-িোবজর কথো কোন্দন েোওয়ো অমবন েোবফন্দয় উন্দেবে। 

ওন্দদর কোন্দে এন্দস িবস। বক খবুেই কে হেোম িোিুজী কস আর বক িেি। কেন একটো বক িোেুক কপন্দয় বগন্দয়বে! ওন্দদর 

কোন্দে বভটেদোন্দসর সেোন কপেোম। ওখোন কথন্দক সন্দির কক্রোে রোস্তো বিনটোঙো িন্দে গ্রোন্দম িোেঁর িোবড়। 
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কিে েোবগন্দিবেে একজন িরুণ্ বেল্পীর বেল্পবেিোর আকুে আগ্রন্দহর গল্প। িবেেোম, িোরপর? 

-কহেঁন্দট কসখোন্দন কগেোম। বভটেদোস কদবখ িুন্দড়ো মোনুষ। একমুখ সোদো দোবড়। আমোয় কদন্দখ িেন্দেন-বক চোই? আবম 

িেেোম-আবম েক্কর-িোবজ নোচ বেখন্দি এন্দসবে। বিবন কেন অিোক হন্দয় কগন্দেন। িেন্দেন-আজকোেকোর কেন্দেরো এ 

পে্ কন্দর? এ কিো কেোন্দক ভুন্দেই বগন্দয়ন্দে। আবম িোেঁর পোন্দয় হোি বদন্দয় িেেোম-আমোয় কেখোন্দি হন্দি, িহুদরূ কথন্দক 

আসবে আপনোর নোম শুন্দন। িোেঁর কচোখ বদন্দয় জে এে। িেন্দেন-আমোর িংন্দে সোিপুরুষ ধ্ন্দর এই নোন্দচর চচণ ো। বকন্তু 

আমোর কেন্দে কনই। িোইন্দরর ককউ এন্দস বেখন্দিও চোয় বন আমোর এি িয়স হন্দয়ন্দে, এর মন্দধ্য। আজ িুবম প্রথম এন্দে। 

আচ্ছো, কিোমোয় কেখোি। িো িুঝন্দেন হুজরু, এি কষ্ট কন্দর কেখো বজবনস। এখোন্দন গোন্দঙ্গোিোন্দদর কদবখন্দয় বক করি? 

কেকোিোয় গুন্দণ্র আদর আন্দে। কসখোন্দন বনন্দয় েোন্দিন, হুজরু? 

িবেেোম-আমোর কোেোবরন্দি একবদন এন্দসো ধ্োিুবরয়ো, এ-সম্বন্দে কথো িেি। 

ধ্োিুবরয়ো আশ্বস্ত হইয়ো চবেয়ো কগে। 

আমোর মন্দন হইে উহোর এি কষ্ট কবরয়ো কেখো গ্রোময নোচ কবেকোিোয় কক-ই িো কদবখন্দি আর ও কিচোবর একো 
কসখোন্দন বক-ই িো কবরন্দি?  
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অষ্টম পবরন্দচ্ছদ 

১ 

প্রকৃবি িোেঁর বনন্দজর ভক্তন্দদর েো কদন, িো অবি অমূেয দোন। অন্দনক বদন ধ্বরয়ো প্রকৃবির কসিো নো কবরন্দে বকন্তু কস 

দোন কমন্দে নো। আর বক ঈষণোর স্বভোি প্রকৃবিরোনীর- প্রকৃবিন্দক েখন চোবহি, িখন প্রকৃবিন্দক েইয়োই থোবকন্দি হইন্দি, 

অনয ককোন্দনো বদন্দক মন বদয়োবে েবদ, অবভমোবননী বকেুন্দিই িোেঁর অিগুণ্ঠন খুবেন্দিন নো। 

বকন্তু অননযমনো হইয়ো প্রকৃবিন্দক েইয়ো ডুবিয়ো থোন্দকো, িোেঁর সিণবিধ্ আনন্দ্র ির, কসৌ্ন্দেণর ির, অপূিণ েোবন্তর 

ির কিোমোর উপর অজরধ্োন্দর এি িবষণি হইন্দি, িুবম কদবখয়ো পোগে হইয়ো উঠিন্দি, বদনরোি কমোবহনী প্রকৃবিরোনী 
কিোমোন্দক েিরূন্দপ মুগ্ধ কবরন্দিন, নিূন দবৃষ্ট জোগ্রি কবরয়ো িুবেন্দিন, মন্দনর আয়ু িোড়োইয়ো বদন্দিন, অমরন্দেোন্দকর 

আভোন্দস অমরন্দত্বর প্রোন্দন্ত উপনীি করোইন্দিন। 

কন্দয়ক িোন্দরর কথো িবে। কস অমূেয অনুভূবিরোবজর কথো িবেন্দি কগন্দে বেবখয়ো পোিোর পর পোিো ফুরোইয়ো েোয়, 

বকন্তু িিু িেো কেষ হয় নো, েো িবেন্দি চোবহন্দিবে িোহোর অন্দনকখোবনই িোবক থোবকয়ো েোয়। এসি শুবনিোর কেোকও 

সংখযোয় অিযন্ত কম, ক’জন মন্দন-প্রোন্দণ্ প্রকৃবিন্দক ভোেিোন্দস? 

অরণ্য-প্রোন্তন্দর েিটুবেয়োর মোন্দে মোন্দে দধু্বে  োন্দসর ফুে ফুটোইয়ো জোনোইয়ো কদয় কে িসন্ত পবড়য়োন্দে। কস ফুেও িড় 

সু্র, কদবখন্দি নিন্দির মন্দিো আকৃবি, রং হেন্দদ, েম্বো েম্বো সরু েিোর মন্দিো  োন্দসর ডোেঁটোটো অন্দনকখোবন জবম 
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জবুড়য়ো মোটি আেঁকড়োইয়ো থোন্দক, নিিোকৃবি হেন্দদ ফুে ধ্ন্দর িোর গোেঁন্দট গোেঁন্দট। কভোন্দর মোে, পন্দথর ধ্োর সিণি আন্দেো 
কবরয়ো ফুটিয়ো থোবকি- বকন্তু সূন্দেণর কিজ িোবড়িোর সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ সি ফুে কুেঁ ক্ড়োইয়ো পুনরোয় কুেঁ বড়র আকোর ধ্োরণ্ 

কবরি- পরবদন সকোন্দে আিোর কসই কুেঁ বড়গুবেই কদবখিোম ফুটিয়ো আন্দে। 

রক্তপেোন্দের িোহোর আন্দে কমোহনপুরো বরজোভণ  ফন্দরে ও আমোন্দদর সীমোনোর িোবহন্দরর জঙ্গন্দে বকংিো মহোবেখোরূন্দপর 

হেেসোনুপ্রন্দদন্দে। আমোন্দদর মহোে হইন্দি কস-সি স্থোন অন্দনক দনূ্দর, ক োড়োয় বিন-চোর  ণ্টো েোন্দগ। কস-সি জোয়গোয় 

হচন্দি েোেমেরীর সুিোন্দস িোিোস মোিোইয়ো রোন্দখ, বেমুেিন্দন বদগন্তন্দরখো রোঙোইয়ো কদয়, বকন্তু ককোবকে, কদোন্দয়ে, কিৌ-
কথো কও প্রভৃবি গোয়কপোবখরো ডোন্দক নো, এ-সি জনহীন অরণ্য-প্রোন্তন্দরর কে েন্নেোড়ো রূপ, কিোধ্ হয় িোহোরো িোহো 
পে্ কন্দর নো। 

এক-এক বদন িোংেো কদন্দে বফবরিোর জনয মন হোেঁপোইয়ো উঠিি, িোংেো কদন্দের পল্লীর কস সুমধ্ুর িসন্ত কল্পনোয় 

কদবখিোম, মন্দন পবড়ি িোেঁধ্োন্দনো পুকুর োন্দট স্নোনোন্দন্ত আদ্রণিন্দস্ত্র গমনরিো ককোন্দনো িরুণ্ী িধ্ূর েবি, মোন্দের ধ্োন্দর 

ফুেন্দফোটো ক েঁটুিন, িোিোিী কেিুফুন্দের সুগন্দে কমোহময়  নেোয়ো-ভরো অপরোহ¦। কদেন্দক কী ভোন্দেো কবরয়োই 

বচবনেোম বিন্দদন্দে বগয়ো! কদন্দের জনয এই মন্দনোন্দিদনো কদন্দে থোবকন্দি কখন্দনো অনুভি কবর নোই, জীিন্দন এ একটো িড় 

অনুভূবি, কে ইহোর আস্বোদ নো পোইে, কস হিভোগয একটো কেষ্ঠ অনুভূবির সবহি অপবরবচি রবহয়ো কগে। 

বকন্তু কে-কথোটো িোরিোর নোনোভোন্দি িবেিোর কচষ্টো কবরন্দিবে, বকন্তু ককোন্দনো িোরই ঠিকমন্দিো িুঝোইন্দি পোবরন্দিবে 

নো, কসটো হইন্দিন্দে এই প্রকৃবির একটো রহসযময় অসীমিোর, দরুবধ্গমযিোর, বিরোটন্দত্বর ও ভয়োে গো-েম-েম-

করোন্দনো কসৌ্ন্দেণর বদকটো। নো কদবখন্দে বক কবরয়ো িুঝোইি কস কী বজবনস। 
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জনেূনয বিেোে েিটুবেয়ো িইহোন্দরর বদগন্তিযোপী দী ণ িনঝোউ ও কোন্দের িন্দন বনস্তব্ধ অপরোন্দে একো ক োড়োর উপর 

িবসয়ো এখোনকোর প্রকৃবির এই রূপ আমোর সোরো মনন্দক অসীম রহসযোনুভূবিন্দি আচ্ছন্ন কবরয়ো বদয়োন্দে, কখন্দনো 
িোহো আবসয়োন্দে ভন্দয়র রূন্দপ, কখন্দনো আবসয়োন্দে একটো বনস্পহৃ, উদোস, গম্ভীর মন্দনোভোন্দির রূন্দপ, কখন্দনো আবসয়োন্দে 

কি মধ্ুময় স্বপ্ন, কদে-বিন্দদন্দের নরনোরীর কিদনোর রূন্দপ। কস কেন খুি উচ্চদন্দরর নীরি সঙ্গীি- নিন্দির িীণ্ 

আন্দেোর িোন্দে, কজযোৎস্নোরোন্দির অিোস্তিিোয়, বঝল্লীর িোন্দন, ধ্োিমোন উল্কোর অবগ্নপুন্দচ্ছর কজযোবিন্দি িোর েয়-

সঙ্গবি। 

কস-রূপ িোহোর নো-কদখোই ভোন্দেো েোহোন্দক  রদয়ুোর িোেঁবধ্য়ো সংসোর কবরন্দি হইন্দি। প্রকৃবির কস কমোবহনীরূন্দপর মোয়ো 
মোনুষন্দক  রেোড়ো কন্দর, উদোসীন েন্নেোড়ো ভি ুন্দর হযোবর জন্ সটন, মোন্দকণ ো কপোন্দেো, হোড্সন, েযোকেটন কবরয়ো 
কিোন্দে-গৃহস্থ সোবজয়ো  রকন্নো কবরন্দি কদয় নো- অসম্ভি িোহোর পন্দি  রকন্নো করো একিোর কস ডোক কে শুবনয়োন্দে, 

কস অনিগুবণ্ঠিো কমোবহনীন্দক একিোর কে প্রিযি কবরয়োন্দে। 

গভীর রোন্দি  ন্দরর িোবহন্দর একো আবসয়ো দোেঁড়োইয়ো কদবখয়োবে, অেকোর প্রোন্তন্দরর অথিো েোয়োহীন ধ্ূ-ধ্ূ কজযোৎস্নোভরো 
রোবির রূপ। িোর কসৌ্ন্দেণ পোগে হইন্দি হয়- একটুও িোড়োইয়ো িবেন্দিবে নো- আমোর মন্দন হয় দিুণেবচত্ত মোনুষ 

েোহোরো, িোহোন্দদর পন্দি কস-রূপ নো কদখোই ভোন্দেো, সিণনোেী রূপ কস, সকন্দের পন্দি িোর টোে সোমেোন্দনো িড় কঠিন। 

িন্দি একথোও ঠিক, প্রকৃবিন্দক কস-রূন্দপ কদখোও ভোন্দগযর িযোপোর। এমন বিজন বিেোে উন্মকু্ত অরণ্য-প্রোন্তন্দর, 

হেেমোেো, ঝনঝোউ, আর কোন্দের িন ককোথোয় কেখোন্দন-কসখোন্দন? িোর সন্দঙ্গ কেোগ চোই গভীর বনেীবথনীর নীরিিোর 

ও িোর অেকোর িো কজযোৎস্নোর-এি কেোগোন্দেোগ সুেভ হইন্দে পৃবথিীন্দি, কবি আর পোগন্দে কদে েোইয়ো েোইি নো? 
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একবদন প্রকৃবির কস-রূপ বকভোন্দি প্রিযি কবরয়োবেেোম, কস- টনো িবে। পূবণ্ণয়ো হইন্দি উবকন্দের ‘িোর’ পোইেোম 

পরবদন সকোন্দে দেটোর মন্দধ্য আমোয় কসখোন্দন হোবজর হইন্দি হইন্দি। অনযথোয় কেন্দটর একটো িড় মকদ্দমোয় আমোন্দদর 

হোর সুবনবিি। 

আমোন্দদর মহোে হইন্দি পূবণ্ণয়ো পঞ্চোন্ন মোইে দনূ্দর। রোন্দির কট্রন মোি একখোবন, েখন ‘িোর’ হস্তগি হইে িখন সন্দির 

মোইে দরূিিী কোটোবরয়ো কেেন্দন বগয়ো কস-কট্রন ধ্রো অসম্ভি। 

ঠিক হইে এখনই ক োড়োয় রওনো হইন্দি হইন্দি। 

বকন্তু পথ সুদী ণ িন্দট, বিপদসিুেও িন্দট, বিন্দেষ কবরয়ো এই রোবিকোন্দে, এই অরণ্য-অঞ্চন্দে। সুিরোং িহবসেদোর 

সুজন বসং আমোর সন্দঙ্গ েোইন্দি ইহোও ঠিক হইে। 

সেযোয় দজুন্দন ক োড়ো েোবড়েোম। কোেোবর েোবড়য়ো জঙ্গন্দে পবড়ন্দিই বকেু পন্দর কৃষ্ণো িৃিীয়োর চোেঁদ উঠিে। অস্পষ্ট 

কজযোৎস্নোয় িন-প্রোন্তর আন্দরো অদু্ভি কদখোইন্দিন্দে। পোেোপোবে দ’ুজন্দন চবেয়োবে- আবম আর সুজন বসং। পথ কখন্দনো 
উেঁচু, কখন্দনো বনচু, সোদো িোবের উপর কজযোৎস্নো পবড়য়ো চক্চক্ কবরন্দিন্দে। কঝোপঝোপ মোন্দঝ মোন্দঝ, আর শুধ্ু কোে 

আর ঝোউিন চবেয়োন্দে, সুজন বসং গল্প কবরন্দিন্দে। কজযোৎস্নো ক্রন্দমই ফুটিন্দিন্দে- িনজঙ্গে, িোেুচর ক্রমে স্পষ্টির 

হইন্দিন্দে। িহুদরূ পেণন্ত বনচু জঙ্গন্দের েীষণন্দদে একটোনো সরে করখোয় চবেয়ো বগয়োন্দে- েিদরূ দবৃষ্ট েোয় ধ্ূ-ধ্ূ প্রোন্তর 
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একবদন্দক, অনযবদন্দক জঙ্গে। িোেঁ বদন্দক দনূ্দর অনুচ্চ হেেমোেো। বনজণ ন, নীরি, মোনুন্দষর িসবি কুিোবপ নোই, সোড়ো নোই, 

েে নোই, কেন অনয ককোন্দনো অজোনো গ্রন্দহর মন্দধ্য বনজণ ন িনপন্দথ দটুি মোি প্রোণ্ী আমরো। 

এক জোয়গোয় সুজন বসং ক োড়ো থোমোইে। িযোপোর বক? পোন্দের জঙ্গে হইন্দি একটি ধ্োড়ী িনযেূকর একদে 

েোনোন্দপোনো েইয়ো আমোন্দদর পথ পোর হইয়ো িোেঁ বদন্দকর জঙ্গন্দে েুবকন্দিন্দে। সুজন বসং িবেে- িিুও ভোন্দেো হুজরু, 

কভন্দিবেেোম িুন্দনো মবহষ। কমোহনপুরো জঙ্গন্দের কোন্দে আবসয়ো পবড়য়োবে, িুন্দনো মবহন্দষর ভয় এখোন্দন খুি। কসবদনও 

একজন কেোক মোবরয়োন্দে মবহন্দষ। 

আন্দরো বকেুদরূ বগয়ো কজযোৎস্নোয় দরূ হইন্দি কোন্দেোমন্দিো সিযই বক একটো কদখো কগে। 

সুজন িবেে- ক োড়ো ভয় পোন্দি হুজরু, ক োড়ো রুখুন। 

কেন্দষ কদখো কগে কসটো নন্দড়ও নো চন্দড়ও নো! একটু একটু কবরয়ো কোন্দে বগয়ো কদখো কগে, কসটো একটো কোন্দের খুপবর। 

আিোর ক োড়ো েুটোইয়ো বদেোম। মোে োট, িন, ধ্ূ-ধ্ূ কজযোৎস্নোভরো বিশ্ব-বক একটো সঙ্গীহোরো পোবখ আকোন্দের গোন্দয় বক 

িন্দনর মন্দধ্য ককোথোয় ডোবকন্দিন্দে টি-টি-টি-টি -ক োড়োর িুন্দর িড় িোবে উঠিন্দিন্দে, ক োড়ো একমুহূিণ  থোমোইিোর উপোয় 

নোই- উড়োও, উড়োও- 

অন্দনকিণ্ একভোন্দি িবসয়ো বপে টন্ টন্ কবরন্দিন্দে, বজন্দনর িবসিোর জোয়গোটো গরম হইয়ো উঠিয়োন্দে, ক োড়ো 
েোড়ন্দিোক ভোবঙ্গয়ো দেুবক চোে ধ্বরয়োন্দে, আমোর ক োড়োটো আিোর িড্ড ভয় পোয়, এজনয সিকণ িোর সন্দঙ্গ সোমন্দনর 
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পন্দথ অন্দনক দরূ পেণন্ত নজর রোবখয়ো চবেয়োবে-হেোৎ থমবকয়ো ক োড়ো দোেঁড়োইয়ো কগন্দে ক োড়ো হইন্দি বেটকোইয়ো পড়ো 
অবনিোেণ। 

কোন্দের মোথোয় ঝুেঁ টি িোেঁবধ্য়ো জঙ্গন্দে পথ ঠিক কবরয়ো রোবখয়োন্দে, রোস্তো িবেয়ো বকেু নোই, কসই কোন্দের ঝুেঁ টি কদবখয়ো 
এই গভীর জঙ্গন্দে পথ ঠিক কবরয়ো েইন্দি হয়। একিোর সুজন বসং িবেে-হুজরু, এ-পথটো কেন নয়, পথ ভুন্দেবে 

আমরো। 

আবম সপ্তবষণমিে কদবখয়ো ধ্রুিিোরো ঠিক কবরেোম- পূবণ্ণয়ো আমোন্দদর মহোে হইন্দি খোড়ো উত্তন্দর, িন্দি ঠিক আবে, 

সুজনন্দক িুঝোইয়ো িবেেোম। 

সুজন িবেে- নো হুজরু, কুেীনদীর কখয়ো কপরুন্দি হন্দি কে, কখয়ো পোর হন্দয় িন্দি কসোজো উত্তন্দর কেন্দি হন্দি। এখন 

উত্তর-পূিণ ককোণ্ ককন্দট কিরুন্দি হন্দি। 

অিন্দেন্দষ পথ বমবেে। 

কজযোৎস্নো আন্দরো ফুটিয়োন্দে-কস বক কজযোৎস্নো! বক রূপ রোবির! বনজণ ন িোেুর চন্দর, দী ণ িনঝোউন্দয়র জঙ্গন্দের পোন্দের 

পন্দথ কজযোৎস্নো েোহোরো কখন্দনো কদন্দখ নোই, িোহোরো িুবঝন্দি নো এ কজযোৎস্নোর বক কচহোরো এমন উন্মুক্ত আকোেিন্দে- 

েোয়োহীন উদোসগম্ভীর কজযোৎস্নোভরো রোবিন্দি, িন-পোহোড়-প্রোন্তন্দরর পন্দথর কজযোৎস্নো, িোেুচন্দরর কজযোৎস্নো- ক’জন 
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কদবখয়োন্দে? উুঃ, কস বক েুট! পোেোপোবে চবেন্দি চবেন্দি দইু ক োড়োই হোেঁপোইন্দিন্দে, েীন্দিও  োম কদখো বদয়োন্দে আমোন্দদর 

গোন্দয়। 

এক জোয়গোয় িন্দনর মন্দধ্য একটো বেমুেগোন্দের িেোয় আমরো ক োড়ো থোমোইয়ো একটু বিেোম কবর, সোমোনয বমবনট-

দন্দেক। একটো কেোট নদী িবহয়ো বগয়ো অদনূ্দর কুেীনদীর সন্দঙ্গ বমবেয়োন্দে, বেমুেগোেটোন্দি ফুে ফুটিয়োন্দে, িনটো 
কসখোন্দন চোবরধ্োর হইন্দি আবসয়ো আমোন্দদর এমন ব বরয়োন্দে কে, পন্দথর বচেমোি নোই, অথচ খোন্দটো খোন্দটো গোেপোেোর 

িন- বেমুেগোেটোই কসখোন্দন খুি উেঁচু-িন্দনর মন্দধ্য মোথো িুবেয়ো দোেঁড়োইয়ো আন্দে। দজুন্দনরই জে-বপপোসো পোইয়োন্দে 

দোরুণ্। 

কজযোৎস্নো ম্লোন হইয়ো আন্দস। অেকোর িনপথ, পবিম বদগন্দন্তর দরূ হেেমোেোর বপেন্দন কেষরোবির চে েবেয়ো 
পবড়য়োন্দে। েোয়ো দী ণ হইয়ো আবসে, পোখ-পোখোবের েে নোই ককোন্দনো বদন্দক, শুধ্ু েোয়ো-েোয়ো, অেকোর মোে, অেকোর 

িন। কেষরোবির িোিোস কিে েোিো হইয়ো উঠিে।  বড়ন্দি রোি প্রোয় চোরটো। ভয় হয়, কেষরোন্দির অেকোন্দর িুন্দনো 
হোবির দে সোমন্দন নো আন্দস! মধ্ুিনীর জঙ্গন্দে একপোে িুন্দনো হোবিও আন্দে। 

এিোর আেপোন্দে কেোট কেোট পোহোড়, িোর মধ্য বদয়ো পথ, পোহোন্দড়র মোথোয় বনষ্পি শুভ্রকোি কগোেন্দগোবে ফুন্দের গোে, 

ককোথোও রক্তপেোন্দের িন। কেষরোন্দির চোেঁদ-কডোিো অেকোন্দর িন-পোহোড় অদু্ভি কদখোয়। পূিণ বদন্দক ফসণো হইয়ো 
আবসে-কভোন্দরর হোওয়ো িবহন্দিন্দে, পোবখর ডোক কোন্দন কগে। ক োড়োর সিণোঙ্গ বদয়ো দর-দর-ধ্োন্দর  োম েুটিন্দিন্দে, েুট 

েুট, খুি ভোন্দেো ক োড়ো িোই এই পন্দথ সমোন্দন এি েুটিন্দি পোন্দর। সেযোয় কোেোবর েোবড়য়োবে- আর কভোর হইয়ো কগে। 
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সমু্মন্দখ এখন্দনো কেন পন্দথর কেষ নোই, কসই একন্দ ন্দয় িন, পোহোড়। সোমন্দনর পোহোন্দড়র বপেন কথন্দক টকটন্দক েোে 

বসেঁদনু্দরর কগোেোর মন্দিো সূেণ উঠিন্দিন্দে। পন্দথর ধ্োন্দর এক গ্রোন্দম ক োড়ো থোমোইয়ো বকেু দধু্ বকবনয়ো দজুন্দন খোইেোম। 

পন্দর আন্দরো  ণ্টো-দইু চবেয়োই পূবণ্ণয়ো েহর। 

পূবণ্ণয়োর কেন্দটর কোজ কিো কেষ কবরেোম, কস কেন বনিোন্ত অনযমনস্কিোর সবহি, মন পবড়য়ো রবহে পন্দথর বদন্দক। 

আমোর সঙ্গীর ইচ্ছো, কোজ কেষ কবরয়োই িোবহর হইয়ো পন্দড়- আবম িোহোন্দক িোধ্ো বদেোম, কজযোৎস্নো-রোন্দি এিটো পথ 

অশ্বোন্দরোহন্দণ্ েোইিোর বিবচি কসৌ্ন্দেণর পুনরোস্বোদন্দনর কেোন্দভ। 

কগেোমও িোই। পরবদন চোেঁদ একটু কদবরন্দি উঠিন্দেও কভোর পেণন্ত কজযোৎস্নো পোওয়ো কগে। আর বক কস কজযোৎস্নো! 
কৃষ্ণপন্দির বস্তবমিোন্দেোক চন্দের কজযোৎস্নো িন্দন-পোহোন্দড় কেন এক েোন্ত, বস্নগ্ধ, অথচ এক আিেণরূন্দপ অপবরবচি 

স্বপ্নজগন্দির রচনো কবরয়োন্দে- কসই খোন্দটো খোন্দটো কোে-জঙ্গে, কসই পোহোন্দড়র সোনুন্দদন্দে পীিিণ্ণ কগোেন্দগোবে ফুে, কসই 

উেঁচু-বনচু পথ-সি বমবেয়ো কেন ককোন্ িহুদনূ্দরর নিিন্দেোক- মৃিুযর পন্দর অজোনো ককোন্ অদেৃযন্দেোন্দক অেরীরী হইয়ো 
উবড়য়ো চবেয়োবে- ভগিোন িুন্দির কসই বনিণোণ্ন্দেোন্দক, কেখোন্দন চন্দের উদয় হয় নো, অথচ অেকোরও নোই। 

অন্দনক বদন পন্দর েখনই এই মুক্ত জীিন িযোগ কবরয়ো সংসোন্দর প্রন্দিে কবর, িখন কবেকোিো েহন্দর িুদ্র গবের 

িোসোিোবড়ন্দি িবসয়ো স্ত্রীর কসেোইন্দয়র কে চোেনোর েে শুবনন্দি শুবনন্দি অিসর-বদন্দনর দপুুন্দর কিিোর এই রোবির 

কথো, এই অপূিণ আনন্দ্র কথো, এই কজযোৎস্নোমোখো রহসযময় িনশ্রীর কথো, কেষরোন্দির চোেঁদন্দডোিো অেকোন্দর 

পোহোন্দড়র উপর শুভ্রকোি কগোেন্দগোবে গোন্দের কথো, শুকন্দনো কোে-জঙ্গন্দের কসোেঁদো কসোেঁদো িোজো গন্দের কথো ভোবিয়োবে- 

কিিোর কল্পনোয় আিোর ক োড়োয় চবড়য়ো কজযোৎস্নোরোন্দি পূবণ্ণয়ো বগয়োবে। 
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২ 

হচিমোন্দসর মোঝোমোবঝ একবদন খির পোইেোম সীিোপুর গ্রোন্দম রোখোেিোিু নোন্দম একজন িোঙোবে ডোক্তোর বেন্দেন, 

বিবন কোে রোন্দি হেোৎ মোরো বগয়োন্দেন। 

ইহোর নোম পূন্দিণ কখন্দনো শুবন নোই। বিবন কে ওখোন্দন বেন্দেন, িোহো জোবনিোম নো। শুবনেোম আজ বিে-িোইে িৎসর 

বিবন কসখোন্দন বেন্দেন। ও-অঞ্চন্দে িোেঁহোর পসোর বেে,  রিোবড়ও নোবক কবরয়োবেন্দেন ঐ গ্রোন্দমই। িোেঁহোর স্ত্রী-পুি 

কসখোন্দনই থোন্দক। 

এই অিোঙোবের কদন্দে একজন িোঙোবে ভদ্রন্দেোক মোরো বগয়োন্দেন হেোৎ, িোেঁহোর স্ত্রী-পুন্দির বক দেো হইন্দিন্দে, কক 

িোহোন্দদর কদখোশুনো কবরন্দিন্দে, িোেঁহোর সৎকোর িো েোিেোবন্তর বক িযিস্থো হইন্দিন্দে, এসি জোবনিোর জনয মন অিযন্ত 

চঞ্চে হইয়ো উঠিে। ভোবিেোম আমোর প্রথম কিণ িয হইন্দিন্দে কসখোন্দন বগয়ো কসই কেোকসন্তপ্ত পবরিোন্দরর কখোেঁজখির 

েওয়ো। 

খির েইয়ো জোবনেোম গ্রোমটি এখোন হইন্দি মোইে-কুবড় দনূ্দর, কড়োরী খোসমহন্দের সীমোনোয়। হিকোন্দের বদন্দক কসখোন্দন 

বগয়ো কপৌেঁবেেোম। কেোকজনন্দক বজজ্ঞোসো কবরয়ো রোখোেিোিুর িোবড় খুেঁবজয়ো িোবহর কবরেোম। দখুোনো িড় িড় 

কখোেোর  র, খোনবিন্দনক কেোট কেোট  র। িোবহন্দর এন্দদন্দের ধ্রন্দন একখোনো িবসিোর  র, িোর বিন বদন্দক কদওয়োে 
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নোই। িোঙোবের িোবড় িবেয়ো বচবনিোর ককোন্দনো উপোয় নোই, িবসিোর  ন্দর দবড়র চোরপোই হইন্দি উেোন্দনর 

হনুমোনধ্বজোটি পেণন্ত সি এন্দদেী। 

আমোর ডোন্দক একটি িোর-কির িেন্দরর কেন্দে িোবহর হইয়ো আবসে; আমোয় কদবখয়ো কেেঁট বহব্ন্দি বজজ্ঞোসো কবরে-

কোন্দক খুেঁজন্দেন? 

িোহোর কচহোরো কদবখয়ো মন্দন হয় নো কে, কস িোঙোবের কেন্দে। মোথোয় েম্বো টিবক, গেোয় অিেয িিণ মোন্দন কোচো- সিই 

িুবঝেোম, বকন্তু মুন্দখর ভোি পেণন্ত বহ্সু্থোবন িোেন্দকর মন্দিো বক কবরয়ো হয়? 

আমোর পবরচয় বদয়ো িবেেোম- কিোমোন্দদর িোবড়ন্দি এখন িড় কেোক কক আন্দেন িোেঁন্দক ডোক। 

কেন্দেটি িবেে, কস-ই িড় কেন্দে। িোর আর দটুি কেোট কেোট ভোই আন্দে। িোবড়ন্দি আর ককোন্দনো অবভভোিক নোই। 

িবেেোম- কিোমোর মোন্দয়র সন্দঙ্গ আবম একিোর কথো কইন্দি চোই। বজন্দজ্ঞস কন্দর এস। 

খোবনকটো পন্দর কেন্দেটি আবসয়ো আমোয় িোবড়র মন্দধ্য েইয়ো কগে। রোখোেিোিুর স্ত্রীন্দক কদবখয়ো মন্দন হইে িয়স অল্প, 

বিন্দের মন্দধ্য, সদয-বিধ্িোর কিে, কোেঁবদয়ো কোেঁবদয়ো চিু ফুবেয়োন্দে।  ন্দরর আসিোিপি বনিোন্ত দবরন্দদ্রর গৃহস্থোবের 

মন্দিো। একবদন্দক একটো কেোট কগোেো,  ন্দর দোওয়োয় খোন-দইু চোরপোই, কেেঁড়ো কেপকোেঁথো, এন্দদেী বপিন্দের  য়েো, 
একটো গুড়গুবড়, পুন্দরোন্দনো টিন্দনর কিোরঙ্গ। িবেেোম- আবম িোঙোবে, আপনোর প্রবিন্দিেী। আমোর কোন্দন কগে 
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রোখোেিোিুর কথো, িোই এেোম। আমোর এখোন্দন একটো কিণ িয আে িন্দে মন্দন কবর। আমোর ককোন্দনো সোহোেয েবদ 

দরকোর হয়, বনুঃসন্দিোন্দচ িেুন। রোখোেিোিুর স্ত্রী কপোন্দটর আড়োন্দে দোেঁড়োইয়ো বনুঃেন্দে কোেঁবদন্দি েোবগন্দেন। আবম 

িুঝোইয়ো েোন্ত কবরয়ো পুনরোয় আমোর আবসিোর উন্দদ্দেয িযক্ত কবরেোম। রোখোেিোিুর স্ত্রী এিোর আমোর সোমন্দন 

িোবহর হইন্দেন। কোেঁবদন্দি কোেঁবদন্দি িবেন্দেন- আপবন আমোর দোদোর মন্দিো, আমোন্দদর এই ক োর বিপন্দদর সময় ভগিোন 

আপনোন্দক পোঠিন্দয়ন্দেন। 

ক্রন্দম কথোয় কথোয় জোনো কগে, এই িোঙোবে পবরিোর সম্পূণ্ণ বনুঃস্ব ও অসহোয় এই ক োর বিন্দদন্দে। রোখোেিোিু গি এক 

িৎসন্দরর উপর েেযোগি বেন্দেন। িোেঁর বচবকৎসো ও সংসোর-খরন্দচ সবঞ্চি অথণ সি বনুঃন্দেষ হইয়ো বগয়োন্দে- এখন 

এমন উপোয় নোই কে িোেঁর েোন্দির কেোগোড় হয়। 

বজজ্ঞোসো কবরেোম- আচ্ছো রোখোেিোিু কিো অন্দনকবদন ধ্ন্দর এ অঞ্চন্দে আন্দেন, বকেু করন্দি পোন্দরন বন? 

রোখোেিোিুর স্ত্রীর সন্দিোচ ও েজ্জো অন্দনকটো দরূ হইয়োবেে। বিবন কেন এই প্রিোন্দস, এই দবুদণ ন্দন একজন িোঙোবের মুখ 

কদবখয়ো অকূন্দে কূে পোইয়োন্দেন, মুন্দখর ভোন্দি মন্দন হইে। 

িবেন্দেন- আন্দগ বক করোজগোর করন্দিন জোবন কন। আমোর বিন্দয় হন্দয়ন্দে এই পন্দনর িের- আমোর সিীন মোরো কেন্দি 

আমোয় বিন্দয় কন্দরন। আবম এন্দস পেণন্ত কদখবে ককোন্দনো রকন্দম সংসোর চন্দে। এখোন্দন বভবজন্দটর টোকো িড় একটো ককউ 

কদয় নো, গম কদয়, মকোই কদয়। গি িের মো  মোন্দস উবন অসুন্দখ পড়ন্দেন, কসই কথন্দক আর একটি পয়সো বেে নো। 
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িন্দি এন্দদন্দের কেোক খোরোপ নয়, েোর কোন্দে েো পোওনো বেে, িোবড় িন্দয় কস-সি গম মকোই কেোই বদন্দয় বগন্দয়ন্দে। িোই 

চন্দেন্দে, নয়ন্দিো নো কখন্দয় মরি সিোই। 

– আপনোর িোন্দপর িোবড় ককোথোয়? কসখোন্দন খির কদওয়ো হন্দয়ন্দে? 

রোখোেিোিুর স্ত্রী বকেুিণ্ চুপ কবরয়ো থোবকয়ো িবেন্দেন- খির কদিোর বকেু কনই। আমোর িোন্দপর িোবড় কখন্দনো কদবখ 

বন। শুন্দনবেেুম, বেে মবুেণদোিোদ কজেোয়। কেন্দেন্দিেো কথন্দক আবম সোন্দহিগন্দে ভগ্নীপবির িোবড়ন্দি মোনুষ। মো-িোিো 
ককউ বেন্দেন নো। আমোর কস-বদবদ আমোর বিন্দয়র পর মোরো েোয়। ভগ্নীপবি আিোর বিন্দয় কন্দরন্দেন। িোেঁর সন্দঙ্গ আর 

আমোর সম্পকণ  বক? 

– রোখোেিোিুর ককোন্দনো আত্মীয়স্বজন ককোথোও কনই? 

– কদন্দে জ্ঞোবিভোইন্দয়রো আন্দে শুনিোম িন্দট, বকন্তু িোরো কখন্দনো সংিোদ কনয় বন, উবনও কদন্দে েোিোয়োি করন্দিন 

নো। িোন্দদর সন্দঙ্গ সদ্ভোিও কনই, িোন্দদর খির কদওয়ো-নো-কদওয়ো সমোন। এক মোমোশ্বশুর আন্দেন আমোর শুনিোম, 

কোেীন্দি। িো-ও িোেঁর ঠিকোনো জোবন কন। 

ভয়োনক অসহোয় অিস্থো। আপনোর জন ককহ নোই, এই িেুহীন বিন্দদন্দে দইু বিনটি নোিোেক কেন্দে েইয়ো 
সহোয়সম্পদেূনয বিধ্িো মবহেোটির দেো ভোবিয়ো মন রীবিমন্দিো দবময়ো কগে। িখনকোর মন্দিো েোহো করো উবচি 
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কবরয়ো আবম কোেোবরন্দি বফবরয়ো আবসেোম, সদন্দর বেবখয়ো কেট হইন্দি আপোিি এক েি টোকো সোহোন্দেযর িযিস্থো 
কবরয়ো রোখোেিোিুর েোিও ককোন্দনো রকন্দম কেষ কবরয়ো বদেোম। 

ইহোর পর আন্দরো িোরকন্দয়ক রোখোেিোিুর িোবড় বগয়োবে। কেট হইন্দি মোন্দস দেটি টোকো সোহোেয মেরু করোইয়ো েইয়ো 
প্রথম িোন্দরর টোকোটো বনন্দজই বদন্দি বগয়োবেেোম। বদবদ খুি েত্ন কবরন্দিন, অন্দনক কস্নহ-আত্মীয়িোর কথো িবেন্দিন। 

কসই বিন্দদন্দে িোেঁর কস্নহ-েত্ন আমোর িড় ভোন্দেো েোবগি। িোরই কেোন্দভ অিসর পোইন্দেই কসখোন্দন েোইিোম। 

৩ 

েিটুবেয়োর উত্তর প্রোন্ত খুি িড় একটো হ্রন্দদর মন্দিো। এ রকম জেোেয়ন্দক এন্দদন্দে িন্দে কুিী। এই হ্রদটোর নোম 

সরস্বিী কুিী। 

সরস্বিী কুিীর পোন্দড়র বিনবদন্দক বনবিড় িন। এ ধ্রন্দনর িন আমোন্দদর মহোন্দে িো েিটুবেয়োন্দি নোই। এ িন্দন িড় 

িড় িনস্পবির বনবিড় সমোন্দিে-জন্দের সোবন্নধ্যিেিই কহোক িো কে-জনযই কহোক, িন্দনর িেন্দদন্দে নোনো বিবচি 

েিোপোিো, িনযপুন্দষ্পর বভড়। এই িন বিেোে সরস্বিী কুিীর নীে জেন্দক বিনবদন্দক অধ্ণচেোকোন্দর ব বরয়ো 
রোবখয়োন্দে, একবদন্দক ফোেঁকো-কসখোন হইন্দি পূিণবদন্দকর িহুদরূ-প্রসোবরি নীে আকোে ও দনূ্দরর হেেমোেো কচোন্দখ পন্দড়। 

সুিরোং পূিণ-পবিম ককোন্দণ্র িীন্দরর ককোন্দনো-এক জোয়গোয় িবসয়ো দবিণ্ িো িোম বদন্দক চোবহয়ো কদবখন্দে সরস্বিী 
কুিীর কসৌ্ন্দেণর অপূিণিো ঠিক কিোঝো েোয়।িোন্দম চোবহন্দে গভীর হইন্দি গভীরির িন্দনর মন্দধ্য দবৃষ্ট চবেয়ো বগয়ো  ন 
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বনবিড় েযোমেিোর মন্দধ্য বনন্দজন্দক বনন্দজ হোরোইয়ো কফন্দে, দবিন্দণ্ চোবহন্দে স্বচ্ছ নীে জন্দের ওপোন্দর সুদরূবিসপী আকোে 

ও অস্পষ্ট হেেমোেোর েবি মনন্দক কিেুন্দনর মন্দিো ফুেোইয়ো পৃবথিীর মোটিন্দি উড়োইয়ো েইয়ো চন্দে। 

এখোন্দন একখোনো বেেোখন্দির উপর কিবদন বগয়ো একো িবসয়ো থোবকিোম। কখন্দনো িন্দনর মন্দধ্য দপুুরন্দিেো আপন মন্দন 

কিড়োইিোম। কি িড় িড় গোন্দের েোয়োয় িবসয়ো পোবখর কূজন শুবনিোম। মোন্দঝ মোন্দঝ গোেপোেো, িনযেিোর ফুে 

সংগ্রহ কবরিোম। এখোন্দন েি রকন্দমর পোবখর ডোক কেোনো েোয়, আমোন্দদর মহোন্দে অি পোবখ নোই। নোনো রকন্দমর িনয 
ফে খোইন্দি পোয় িবেয়ো এিং সম্ভিি উচ্চ িনস্পবিবেন্দর িোসো িোেঁবধ্িোর সুন্দেোগ  ন্দট িবেয়ো সরস্বিী কুিীর িীন্দরর 

িন্দন পোবখর সংখযো অিযন্ত কিবে। িন্দন ফুেও অন্দনক রকন্দমর কফোন্দট। 

হ্রন্দদর িীন্দরর বনবিড় িন প্রোয় বিন মোইন্দের উপর েম্বো, গভীরিোয় প্রোয় কদড় মোইে। জন্দের ধ্োর বদয়ো িন্দনর মন্দধ্য 
গোেপোেোর েোয়োয় েোয়োয় একটো সুেঁবড়পথ িন্দনর শুরু হইন্দি কেষ পেণন্ত আবসয়োন্দে- এই পথ ধ্বরয়ো কিড়োইিোম। 

গোেপোেোর ফোেঁন্দক ফোেঁন্দক মোন্দঝ মোন্দঝ সরস্বিীর নীে জে, িোর উপর উপুড়-হইয়ো-পড়ো দনূ্দরর আকোেটো এিং 
বদগন্তেীন হেেন্দেণ্ী কচোন্দখ পবড়ি। বঝর্ বঝর্ কবরয়ো বস্নগ্ধ হোওয়ো িবহি, পোবখ গোন গোবহি, িনয ফুন্দের সুগে 

পোওয়ো েোইি। 

একবদন একটো গোন্দের ডোন্দে উঠিয়ো িবসেোম। কস-আনন্দ্র িুেনো হয় নো। আমোর মোথোর উপন্দর বিেোে 

িনস্পবিদন্দের  ন সিুজ পোিোর রোবে, িোর ফোেঁন্দক ফোেঁন্দক নীে আকোন্দের টুক্ রো, প্রকোি একটো েিোয় কথোকো কথোকো 
ফুে দবুেন্দিন্দে। পোন্দয়র বদন্দক অন্দনক বনন্দচ বভজো মোটিন্দি িড় িড় িযোন্দঙর েোিো গজোইয়োন্দে। এখোন্দন আবসয়ো িবসয়ো 
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শুধ্ু ভোবিন্দি ইচ্ছো হয়। কি ধ্রন্দনর কি নি অনুভূবি মন্দন আবসয়ো কজোন্দট। একপ্রকোর অিে-সমোবহি অবিমোনস 

কচিনো ধ্ীন্দর ধ্ীন্দর গভীর অন্তস্তে হইন্দি িোবহন্দরর মন্দন ফুটিয়ো উঠিন্দি থোন্দক। এ আন্দস গভীর আনন্দ্র মূবিণ  ধ্বরয়ো। 

প্রন্দিযক িৃিেিোর হৃৎস্প্ন কেন বনন্দজর িুন্দকর রন্দক্তর স্প্ন্দনর মন্দধ্য অনুভি করো েোয়। 

আমোন্দদর কেখোন্দন মহোে, কসখোন্দন পোবখর এি হিবচিয নোই। কসখোনটো কেন অনয জগৎ, িোর গোেপোেো, জীিজন্তু 

অনয ধ্রন্দনর। পবরবচি জগন্দি িসন্ত েখন কদখো বদয়োন্দে, েিটুবেয়োয় িখন একটো ককোবকন্দের ডোক নোই, একটো 
পবরবচি িসন্দন্তর ফুে নোই। কস কেন রুি ককণ ে হভরিী মূবিণ ; কসৌময, সু্র িন্দট, বকন্তু মোধ্ুেণহীন- মনন্দক অবভভূি 

কন্দর ইহোর বিেোেিোয়, রুিিোয়। ককোমে িবজণ ি খোড়ি সুর, মোেন্দকোষ বকংিো কচৌিোন্দের ধ্রুপদ, বমষ্টন্দত্বর ককোন্দনো 
পদণ োর ধ্োর মোড়োইয়ো চন্দে নো- সুন্দরর গম্ভীর উদোত্ত রূন্দপ মনন্দক অনয এক স্তন্দর েইয়ো কপৌেঁেোইয়ো কদয়। 

সরস্বিী কুিী কসখোন্দন েুংরী, সুবমষ্ট সুন্দরর মধ্ুর ও ককোমে বিেোবসিোয় মনন্দক আদ্রণ  ও স্বপ্নময় কবরয়ো কিোন্দে। স্তব্ধ 

দপুুন্দর ফোল্গুন-হচি মোন্দস এখোন্দন িীর-িরুর েোয়োয় িবসয়ো পোবখর কূজন শুবনন্দি শুবনন্দি মন কি দনূ্দর ককোথোয় 

চবেয়ো েোইি, িনয বনমগোন্দের সুগবে বনমফুন্দের সুিোস েড়োইি িোিোন্দস, জন্দে জেজ বেবের দে ফুটিি। কিিণ্ 

িবসয়ো থোবকয়ো সেযোর পর কসখোন হইন্দি উঠিয়ো আবসিোম। 

নোঢ়ো িইহোর জবরপ হইন্দিন্দে প্রজোন্দদর মন্দধ্য বিবের জনয, আবমনন্দদর কোজ কদখোইিোর জনয প্রোয়ই কসখোন্দন েোইন্দি 

হয়। বফবরিোর পন্দথ মোইে দইু পূিণ-দবিণ্ বদন্দক একটু  ুবরয়ো েোই, শুধ্ ুসরস্বিী কুিীর এই িনভূবমন্দি েুবকয়ো িন্দনর 

েোয়োয় খোবনকটো কিড়োইিোর কেোন্দভ। 
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কসবদন বফবরন্দিবেেোম কিেো বিনটোর সময়। খর করৌন্দদ্র বিস্তীণ্ণ করৌদ্রদগ্ধ প্রোন্তর পোর হইয়ো  মণোক্ত কন্দেিন্দর িন্দনর 

মন্দধ্য েুবকয়ো  ন েোয়োয় েোয়োয় জন্দের ধ্োর পেণন্ত কগেোম-প্রোন্তরসীমো হইন্দি জন্দের বকনোরো প্রোয় কদড় মোইন্দের কম 

নয়, ককোন্দনো ককোন্দনো স্থোন্দন আন্দরো কিবে। একটো গোন্দের ডোন্দে ক োড়ো িোেঁবধ্য়ো বনবিড় কঝোন্দপর িেোয় একখোনো 
অন্দয়েক্লথ পোবিয়ো এন্দকিোন্দর শুইয়ো পবড়েোম।  ন কঝোন্দপর ডোেপোেো চোবরধ্োর হইন্দি এমনভোন্দি আমোয় েোবকয়োন্দে 

কে, িোবহর হইন্দি আমোয় ককউ কদবখন্দি পোইন্দি নো। হোি-দইু উপন্দর গোেপোেো, কমোটো কমোটো কোন্দের মন্দিো েক্ত 

গুেঁবড়ওয়োেো বক একপ্রকোর িনযেিো জড়োজবড় কবরয়ো েোদ রচনো কবরয়োন্দে-একটো বক গোে হইন্দি হোিখোন্দনক েম্বো 
িড় িড় িনবেন্দমর মন্দিো সিুজ সিজু ফে আমোর প্রোয় িুন্দকর কোন্দে দবুেন্দিন্দে। আর একটো বক গোে, িোর ডোেপোেো 
প্রোয় অন্দধ্ণক কঝোপটো জবুড়য়ো, িোহোন্দি কুন্দচো কুন্দচো ফুে ধ্বরয়োন্দে, ফুেগুবে এি কেোট কে কোন্দে নো কগন্দে কচোন্দখ পন্দড় 

নো-বকন্তু বক  ন বনবিড় সুিোস কস-ফুন্দের! কঝোন্দপর বনভৃি িে ভোরোক্রোন্ত কসই অজোনো িনপুন্দষ্পর সুিোন্দস। 

পূন্দিণই িবেয়োবে সরস্বিী কুিীর িন পোবখর আড্ডো। এি পোবখও আন্দে এখোনকোর িন্দন! কি ধ্রন্দনর, কি রং-
কিরন্দঙর পোবখ-েযোমো, েোবেক, হরবট্টট, িনটিয়ো, কফজোণ্টন্দক্রো, চড়োই, েোিোন্দর,  ু ু, হবরয়োে। উেঁচু গোন্দের মোথোয় 

িোজন্দিৌরী, বচে, কুন্দল্লো-সরস্বিীর নীে জন্দে িক, বসল্লী, রোঙোহোেঁস, মোবনকপোবখ, কোেঁক প্রভৃবি জেচর পোবখ- পোবখর 

কোকবেন্দি মুখর হইয়ো উঠিয়োন্দে কঝোন্দপর উপরটো, বক বিরক্তই কন্দর িোরো, িোন্দদর উল্লোসভরো অিোক কূজন্দন কোন 

পোিো দোয়। অন্দনক সময় মোনুষন্দক গ্রোহযই কন্দর নো, আবম শুইয়ো আবে কদবখন্দিন্দে, আমোর চোবরপোন্দে হোি-কদড়-দইু 

দনূ্দর িোরো ঝুেন্ত ডোেপোেোয় েিোয় িবসয়ো বকবককচ্ কবরন্দিন্দে- আমোর প্রবি ভ্রূন্দিপও নোই। 
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পোবখন্দদর এই অসন্দিোচ সঞ্চরণ্ আমোর িড় ভোন্দেো েোবগি। উঠিয়ো িবসয়োও কদবখয়োবে িোহোরো ভয় পোয় নো, একটু 

হয়ন্দিো উবড়য়ো কগে, বকন্তু এন্দকিোন্দর কদেেোড়ো হইয়ো পোেোয় নো। খোবনক পন্দর নোবচন্দি নোবচন্দি িবকন্দি িবকন্দি 

আিোর অিযন্ত কোন্দে আবসয়ো পন্দড়। 

এখোন্দনই এবদন প্রথম িনয হবরণ্ কদবখেোম। জোবনিোম িনয হবরণ্ আমোন্দদর মহোন্দের জঙ্গন্দে আন্দে, বকন্তু এর আন্দগ 

কখন্দনো কচোন্দখ পন্দড় নোই। শুইয়ো আবে-হেোৎ বকন্দসর পোন্দয়র েন্দে উঠিয়ো িবসয়ো মোথোর বেয়ন্দরর বদন্দক চোবহয়ো কদবখ 

কঝোন্দপর বনভৃিির দগুণমির অঞ্চন্দে বনবিড় েিোপোিোর জড়োজবড়র মন্দধ্য আবসয়ো দোেঁড়োইয়োন্দে একটো হবরণ্। ভোন্দেো 
কবরয়ো চোবহয়ো কদবখ, িড় হবরণ্ নয়, হবরণ্েোিক। কস আমোয় কদবখন্দি পোইয়ো অন্দিোধ্বিস্মন্দয় িড় িড় কচোন্দখ আমোর 

বদন্দক চোবহয়ো আন্দে- ভোবিন্দিন্দে, এ আিোর ককোন্ অদু্ভি জীি! 

খোবনকিণ্ কোটিয়ো কগে, দইুজন্দনই বনিণোক, বনস্প্। 

আধ্ বমবনট পন্দর হবরণ্বেশুটো কেন ভোন্দেো কবরয়ো কদবখিোর জনয আিোর একটু আগোইয়ো আবসে। িোর কচোন্দখ ঠিক 

কেন মনুষযবেশুর মন্দিো সোগ্রহ ককৌিূহন্দের দবৃষ্ট। আন্দরো কোন্দে আবসি বক নো জোবন নো, আমোর ক োড়োটো কস সময় 

হেোৎ পো নোবড়য়ো গো ঝোড়ো বদয়ো ওেোন্দি হবরণ্বেশু চবকি ও সন্ত্রস্তভোন্দি কঝোন্দপর মধ্য বদয়ো কদৌড়োইয়ো িোহোর 

মোন্দয়র কোন্দে সংিোদটো বদন্দি কগে। 
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িোরপর কিিণ্ কঝোন্দপর িেোয় িবসয়ো রবহেোম। গোেপোেোর ফোেঁন্দক ফোেঁন্দক কচোন্দখ পন্দড় সরস্বিী কুিীর নীে জে 

অধ্ণচেোকোন্দর দরূ হেেমোেোর পোদন্দদে পেণন্ত প্রসোবরি, আকোে নীে, কমন্দ র কেে নোই ককোন্দনো বদন্দক-কুিীর জেচর 

পোবখর দে ঝগড়ো, কেরি, িুমুে দোঙ্গো শুরু কবরয়োন্দে-একটো গম্ভীর ও প্রিীণ্ মোবনকপোবখ িীরিিী এক উচ্চ 

িনস্পবির েীন্দষণ িবসয়ো থোবকয়ো থোবকয়ো িোহোর বিরবক্ত জ্ঞোপন কবরন্দিন্দে। জন্দের ধ্োন্দর ধ্োন্দর িড় িড় গোন্দের 

মোথোয় িন্দকর দে এমন ঝোেঁক িোেঁবধ্য়ো আন্দে দরূ হইন্দি মন্দন হয় কেন সোদো সোদো কথোকো কথোকো ফুে ফুটিয়োন্দে। 

করোদ ক্রমে রোঙো হইয়ো আবসে। 

ওপোন্দর হেেচূড়োয় কেন িোমোর রং ধ্বরয়োন্দে। িন্দকর দে ডোনো কমবেয়ো উবড়ন্দি আরম্ভ কবরে। গোেপোেোর মডগোন্দে 

করোদ উঠিয়ো কগে। 

পোবখর কূজন িোবড়ে, আর িোবড়ে অজোনো িনকুসুন্দমর কসই সুঘ্রোণ্টো। অপরোন্দের েোয়োয় গেটো কেন আন্দরো  ন, 

আন্দরো সুবমষ্ট হইয়ো উঠিয়োন্দে। একটো কিবজ খোবনকদরূ হইন্দি মোথো উেঁচু কবরয়ো আমোর বদন্দক একদনৃ্দষ্ট চোবহয়ো 
কদবখন্দিন্দে। 

বক বনভৃি েোবন্ত! বক অদু্ভি বনজণ নিো। এিিণ্ কিো এখোন্দন আবে, সোন্দড় বিন  ণ্টোর কম নয়- িনয পোবখর কোকবে 

েোড়ো অনয ককোন্দনো েে শুবন নোই, আর পোবখন্দদর পোন্দয় পোন্দয় ডোেপোিোর মচ্ মচোবন, শুষ্কপি িো েিোর টুকরো 
পিন্দনর েে। মোনুন্দষর বচে নোই ককোন্দনো বদন্দক। 
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নোনো বিবচি ও বিবভন্ন গড়ন িনস্পবিন্দদর েীষণন্দদন্দের। এই সেযোর সময় রোঙো করোদ পবড়য়ো িোন্দদর কেোভো হইয়োন্দে 

অদু্ভি। িোন্দদর কি গোন্দের মগডোে জড়োইয়ো েিো উঠিয়োন্দে; এক ধ্রন্দনর েিোন্দক এন্দদন্দে িন্দে বভেঁ ন্দয়োরো েিো-আবম 

িোহোর নোম বদয়োবে কভোম রো েিো-কস েিো কে গোন্দের মোথোয় উঠিন্দি, আন্দষ্টপৃন্দষ্ঠ জড়োইয়ো ধ্বরয়ো থোন্দক। এই সময় 

কভোম রো েিোয় ফুে কফোন্দট-কেোট কেোট িনজুেঁ ইন্দয়র মন্দিো সোদো সোদো ফুন্দে কি িড় গোন্দের মোথো আন্দেো কবরয়ো 
রোবখয়োন্দে। অবি চমৎকোর সুঘ্রোণ্, অন্দনকটো কেন প্রসু্ফটিি সন্দষণ ফুন্দের মন্দিো-িন্দি অিটো উগ্র নয়। 

সরস্বিী কুিীর িন্দন কি িনয বেউবেগোে-বেউবেগোন্দের প্রোচুেণ এক এক জোয়গোয় এি কিবে, কেন মন্দন হয় বেউবের 

িন। িড় িড় বেেোখন্দির উপর েরন্দির প্রথন্দম সকোেন্দিেো রোবে রোবে বেউবে ফুে ঝবরয়ো পবড়য়ো বেে- দী ণ এক 

রকম ককণ ে  োস কসই সি পোথন্দরর আেপোন্দে- িড় িড় ময়নোকোেঁটোর গোে িোর সন্দঙ্গ জড়োইয়োন্দে- কোেঁটো,  োস, 

বেেোখি সি িোন্দিই রোবে রোবে বেউবে ফুে- আদ্রণ , েোয়োগহন স্থোন, িোই সকোন্দের ফুে এখন্দনো শুকোইয়ো েোয় নোই। 

সরস্বিী হ্রদন্দক কি রূন্দপই কদবখেোম! কেোন্দক িন্দে সরস্বিী কুিীর জঙ্গন্দে িো  আন্দে, কজযোৎস্নোরোন্দি সরস্বিীর বিসৃ্তি 

জেরোবের ককৌমুদীস্নোি কেোভো কদবখিোর কেোন্দভ রোসপূবণ্ণমোর বদন িহবসেদোর িন্দনোয়োরীেোন্দের কচোন্দখ ধ্ুেো বদয়ো 
আজমোিোন্দদর সদর কোেোবর আবসিোর েুিোয় েিটুবেয়ো বডবহ কোেোবর হইন্দি েুকোইয়ো একো ক োড়োয় এখোন্দন 

আবসয়োবে। 

িো  কদবখ নোই িন্দট, বকন্তু কসবদন আমোর সিযই মন্দন হইয়োবেে এখোন্দন মোয়োবিনী িনন্দদিীরো গভীর রোন্দি 

কজযোৎস্নোরোন্দি হ্রন্দদর জন্দে জেন্দকবে কবরন্দি নোন্দম। চোবরধ্োর নীরি বনস্তব্ধ- পূিণ িীন্দরর  ন িন্দন ককিে েৃগোন্দের 

ডোক কেোনো েোইন্দিবেে- দনূ্দরর হেেমোেো ও িনেীষণ অস্পষ্ট কদখোইন্দিন্দে- কজযোৎস্নোর বহম িোিোন্দস গোেপোেো ও 
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কভোম রো েিোর হনে-পুন্দষ্পর মৃদ ুসুিোস… আমোর সোমন্দন িন ও পোহোন্দড় কিবষ্টি বনস্তরঙ্গ বিস্তীণ্ণ হ্রন্দদর িুন্দক হহমন্তী 
পূবণ্ণমোর হথ হথ কজযোৎস্নো …পবরপূণ্ণ, েোয়োহীন, জন্দের উপর পড়ো, িুদ্র িুদ্র িীবচমোেোয় প্রবিফবেি হওয়ো অপোবথণি 

কদিন্দেোন্দকর কজযোৎস্নো… কভোম রো েিোর সোদো ফুন্দে েোওয়ো িড় িড় িনস্পবিেীন্দষণ কজযোৎস্নো পবড়য়ো মন্দন হইন্দিন্দে 

গোন্দে গোন্দে পরীন্দদর শুভ্র িস্ত্র উবড়ন্দিন্দে… 

আর এক ধ্রন্দনর কপোকো একন্দ ন্দয় ডোবকন্দিবেে- বঝেঁ বঝেঁ  কপোকোর মন্দিোই। দ-ুএকটো পি পিন্দনর েে িো খসখস 

কবরয়ো শুষ্ক পিরোবের উপর বদয়ো িনয জন্তুর পেোয়ন্দনর েে… 

িনন্দদিীরো আমরো থোবকন্দি কিো আর আন্দস নো! কি গভীর রোন্দি আন্দস কক জোন্দন। আবম কিবে রোি পেণন্ত বহম সহয 
কবরন্দি পোবর নোই।  ণ্টোখোন্দনক থোবকয়োই বফবর। 

সরস্বিী কুিীর এই পরীন্দদর প্রিোদ এখোন্দনই শুবনয়োবেেোম। 

েোিণ্ মোন্দস একবদন আমোন্দক উত্তর সীমোনোর জবরন্দপর কযোন্দম্প রোবি েোপন কবরন্দি হয়। আমোর সন্দঙ্গ বেে আবমন 

র ুির প্রসোদ। কস আন্দগ গিনণন্দমন্দন্টর চোকুবর কবরয়োন্দে। কমোহনপুরো বরজোভণ  ফন্দরে ও এ-অঞ্চন্দের িন্দনর সন্দঙ্গ িোর 

পেঁবচে-বিে িেন্দরর পবরচয়। 

িোহোর কোন্দে সরস্বিী কুিীর কথো িুবেন্দিই কস িবেে-হুজরু, ও মোয়োর কুিী, ওখোন্দন রোন্দি হুরী-পরীরো নোন্দম; 

কজযোৎস্নোরোন্দি িোরো কোপড় খুন্দে রোন্দখ ডোঙোয় ঐ সি পোথন্দরর উপর, করন্দখ জন্দে নোন্দম। কস-সময় কে িোন্দদর কদখন্দি 
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পোয়, িোন্দক ভুবেন্দয় জন্দে নোবমন্দয় ডুবিন্দয় মোন্দর। কজযোৎস্নোর মন্দধ্য কদখো েোয় মোন্দঝ মোন্দঝ পরীন্দদর মুখ জন্দের উপন্দর 

পদ্মফুন্দের মন্দিো কজন্দগ আন্দে। আবম কদবখ বন কখন্দনো, কহড সোন্দভণ য়োর ফন্দি বসং একবদন কদন্দখবেন্দেন। একবদন 

িোরপর বিবন গভীর রোন্দি একো ওই হ্রন্দদর ধ্োন্দর িন্দনর মন্দধ্য বদন্দয় েোবচ্ছন্দেন সোন্দভণ -িোেঁিুন্দি -পরবদন সকোন্দে িোেঁর 

েোে কুিীর জন্দে ভোসন্দি কদখো েোয়। িড় মোন্দে িোেঁর একটো কোন কখন্দয় কফন্দেবেে। হুজরু, ওখোন্দন আপবন ও-রকম 

েোন্দিন নো। 
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৪ 

এই সরস্বিী কুিীর ধ্োন্দর একবদন দপুুন্দর এক অদু্ভি কেোন্দকর সেোন পোইেোম। 

সোন্দভণ -কযোম্প হইন্দি বফবরিোর পন্দথ একবদন হ্রন্দদর িীন্দরর িনপথ বদয়ো আন্দস্ত আন্দস্ত আবসন্দিবে, িন্দনর মন্দধ্য কদবখ 

একটি কেোক মোটি খুেঁবড়য়ো বক কেন কবরন্দিন্দে। প্রথন্দম ভোবিেোম কেোকটো ভুেঁ ই-কুমড়ো িুবেন্দি আবসয়োন্দে। ভুেঁ ই-কুমড়ো 
েিোজোিীয় উবদ্ভদ, মোটির মন্দধ্য েিোর বনন্দচ চোেকুমড়োর আকোন্দরর প্রকোি ক্ জন্মোয়- উপর হইন্দি কিোঝো েোয় 

নো। কবিরোজী ঔষন্দধ্ েোন্দগ িবেয়ো কিে দোন্দম বিক্রয় হয়। ককৌিূহেিেি ক োড়ো হইন্দি নোবময়ো কোন্দে কগেোম, কদবখ 

ভুেঁ ই-কুমড়ো নয়, বকেু নয়, কেোকটো বকন্দসর কেন িীজ পুেঁবিয়ো বদন্দিন্দে। 

আমোয় কদবখয়ো কস থিমি খোইয়ো অপ্রবিভ দবৃষ্টন্দি আমোর বদন্দক চোবহে। িয়স হইয়োন্দে, মোথোয় কোেঁচো-পোকো চুে। 

সন্দঙ্গ একটো চন্দটর থন্দে, িোর বভির হইন্দি কেোট একখোনো ককোদোন্দের আগোটুকু কদখো েোইন্দিন্দে, একটো েোিে পোন্দে 

পবড়য়ো, ইিস্তি কিকগুবে কোগন্দজর কমোড়ক েড়োন্দনো। 

িবেেোম- িুবম কক? এখোন্দন বক করে? 

কস িবেে-হুজরু বক মযোন্দনজোরিোিু? 

-হযোেঁ। িুবম কক? 
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-নমস্কোর। আমোর নোম েুগেপ্রসোদ। আবম আপনোন্দদর েিটুবেয়োর পোন্দটোয়োরী িন্দনোয়োরীেোন্দের চোচোন্দিো ভোই। 

িখন আমোর মন্দন পবড়ে, িন্দনোয়োরী পোন্দটোয়োরী একিোর কথোয় কথোয় িোহোর চোচোন্দিো ভোইন্দয়র কথো িুবেয়োবেে। 

উেোইিোর কোরণ্, আজমোিোন্দদর সদর কোেোবরন্দি-অথণোৎ আবম কেখোন্দন থোবক-কসখোন্দন একজন মুহুরীর পদ খোবে 

বেে। িবেয়োবেেোম একটো ভোন্দেো কেোক কদবখয়ো বদন্দি। িন্দনোয়োরী দুুঃখ কবরয়ো িবেয়োবেে, কেোক কিো িোহোর 

সোিোৎ চোচোন্দিো ভোই-ই বেে, বকন্তু কেোকটো অদু্ভি কমজোন্দজর, এক রকম খোমন্দখয়োবে উদোসীন ধ্রন্দনর। নইন্দে 

কোন্দয়থী বহব্ন্দি অমন হস্তোির, অমন পড়োন্দেখোর এন্দেম এ-অঞ্চন্দের কিবে কেোন্দকর নোই। 

বজজ্ঞোসো কবরয়োবেেোম, ককন, কস বক কন্দর? 

িন্দনোয়োরী িবেয়োবেে-িোর নোনো িোবিক হুজরু, এখোন্দন ওখোন্দন  ুন্দর কিড়োন্দনো এক িোবিক। বকেু কন্দর নো, বিন্দয়-

সোবদ কন্দরন্দে, সংসোর কদন্দখ নো, িন্দন জঙ্গন্দে  ুন্দর কিড়োয়, অথচ সোধ্ু-সবন্নবসও নয়, ঐ এক ধ্রন্দনর মোনুষ। 

এই িোহো হইন্দে িন্দনোয়োরীেোন্দের কসই চোচোন্দিো ভোই? 

ককৌিূহে িোবড়ে, িবেেোম- ও বক পুেঁিে ওখোন্দন? 

কেোকটো কিোধ্ হয় কগোপন্দন কোজটো কবরন্দিবেে, কেন ধ্রো পবড়য়ো েবজ্জি ও অপ্রবিভ হইয়ো বগয়োন্দে এমন সুন্দর 

িবেে- বকেু নো, এই -একটো গোন্দের িীজ- 
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আবম আিেণ হইেোম। বক গোন্দের িীজ? ওর বনন্দজর জবম নয়, এই ক োর জঙ্গে, ইহোর মোটিন্দি বক গোন্দের িীজ 

েড়োইন্দিন্দে- িোহোর সোথণকিোই িো বক? কথোটো িোহোন্দক বজজ্ঞোসো কবরেোম। 

িবেে- অন্দনক রকম িীজ আন্দে হুজরু, পূবণ্ণয়োয় কদন্দখবেেোম একটো সোন্দহন্দির িোগোন্দন ভোবর চমৎকোর বিবেবি েিো- 
কিে রোঙো রোঙো ফুে! িোরই িীজ, আন্দরো অন্দনক রকম িন্দনর ফুন্দের িীজ আন্দে, দরূ দরূ কথন্দক সংগ্রহ কন্দর এন্দনবে, 

এখোনকোর জঙ্গন্দে ও-সি েিোফুে কনই। িোই পুেঁন্দি বদবচ্ছ, গোে হন্দয় দ-ুিেন্দরর মন্দধ্য ঝোড় কিেঁন্দধ্ েোন্দি, কিে কদখোন্দি। 

কেোকটোর উন্দদ্দেয িুবঝয়ো িোহোর উপর আমোর েিো হইে। কেোকটো সম্পূণ্ণ বিনো-স্বোন্দথণ একটো বিসৃ্তি িনযভূবমর 

কসৌ্েণ িৃবি কবরিোর জনয বনন্দজর পয়সো ও সময় িযয় কবরন্দিন্দে, কে িন্দন িোহোর বনন্দজর ভূস্বত্ব বকেুই নোই- বক 

অদু্ভি কেোকটো! 

েুগেপ্রসোদন্দক ডোবকয়ো এক গোন্দের িেোয় দজুন্দন িবসেোম। কস িবেে- আবম এর আন্দগও এ কোজ কন্দরবে হুজরু, 

েিটুবেয়োন্দি েি িন্দনর ফুে কদন্দখন, ফুন্দের েিো কদন্দখন, ওসি আবম আজ দে-িোন্দরো িের আন্দগ কিক পূবণ্ণয়োর 

িন কথন্দক, কিক দবিণ্ ভোগেপুন্দরর েেমীপুর কেন্দটর পোহোবড় জঙ্গে কথন্দক এন্দন েোবগন্দয়বেেোম। এখন এন্দকিোন্দর 

ও-সি ফুন্দের জঙ্গে কিেঁন্দধ্ বগন্দয়ন্দে। 

– কিোমোর বক এ কোজ খুি ভোন্দেো েোন্দগ? 
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– েিটুবেয়ো িইহোন্দরর জঙ্গেটো ভোবর চমৎকোর জোয়গো- ওইসি কেোটখোন্দটো পোহোন্দড়র গোন্দয় বক এখোনকোর িন্দন-

কঝোন্দপ নিুন নিুন ফুে কফোটোি, এ আমোর িহুবদন্দনর েখ। 

– বক ফুে বনন্দয় আসন্দি? 

– বক কন্দর আমোর এবদন্দক মন কগে, িো একটু আন্দগ হুজরুন্দক িবে। আমোর িোবড় ধ্রমপুর অঞ্চন্দে। আমোন্দদর কদন্দে 

িুন্দনো ভোিীর ফুে এন্দকিোন্দরই বেে নো। আবম মবহষ চবরন্দয় কিড়োিোম কেন্দেন্দিেোয় কুেীনদীর ধ্োন্দর ধ্োন্দর, আমোর গোেঁ 
কথন্দক দে-পন্দনন্দরো কক্রোে দনূ্দর। কসখোন কথন্দক িীজ বনন্দয় বগন্দয় কদন্দে েোগোই, এখন আমোন্দদর অঞ্চন্দের পন্দথর ধ্োন্দর 

িনন্দঝোপ বক কেোন্দকর িোবড়র কপেন্দন কপোন্দড়ো জবমন্দি ভোিীর ফুন্দের এন্দকিোন্দর জঙ্গে। কসই কথন্দক আমোর এই বদন্দক 

মোথো কগে। কেখোন্দন কে ফুে কনই, কসখোন্দন কসই ফুে, গোে, েিো বনন্দয় পুেঁিি, এই আমোর েখ। সোরোজীিন ওই কন্দর 

 ুন্দরবে। এখন আবম ও-কোন্দজ  ুণ্ হন্দয় কগবে। 

েুগেপ্রসোদ কদবখেোম এন্দদন্দের িহু ফুে ও সুদেৃয িৃিেিোর খির রোন্দখ। এ বিষন্দয় কস কে একজন বিন্দেষজ্ঞ, িোহোন্দি 

আমোর সন্দ্হ রবহে নো। িবেেোম- িুবম এবরেন্দেোবকয়ো েিো কচন? 

িোহোন্দক ফুন্দের গড়ন িবেন্দিই কস িবেে, হংসেিো? হোেঁন্দসর-মন্দিো-কচহোরো ফুে হয় কিো? ও কিো এ কদন্দের গোে নয়। 

পোটনোয় কদন্দখবে িোিুন্দদর িোগোন্দন। 



154 
 

িোহোর জ্ঞোন কদবখয়ো আিেণ হইন্দি হয়। বনেক কসৌ্ন্দেণর এমন পূজোরীই িো ক’টো কদবখয়োবে? িন্দন িন্দন ভোন্দেো ফুে 

ও েিোর িীজ েড়োইয়ো িোহোর ককোন্দনো স্বোথণ নোই, এক পয়সো আয় নোই, বনন্দজ কস বনিোন্তই গবরি, অথচ শুধ্ু িন্দনর 

কসৌ্েণ-সম্পদ িোড়োইিোর কচষ্টোয় িোর এ অক্লোন্ত পবরেম ও উন্দিগ। 

আমোয় িবেে-সরস্বিী কুিীর মন্দিো চমৎকোর িন এ অঞ্চন্দে ককোথোও কনই িোিুজী। কি গোেপোেো কে আন্দে, আর বক 

কদন্দখন্দেন জন্দের কেোভো! আচ্ছো, আপবন বক বিন্দিচনো কন্দরন এন্দি পদ্ম হন্দি পুেঁন্দি বদন্দে? ধ্রমপুন্দরর পোড়োগোেঁ অঞ্চন্দে 

পদ্ম আন্দে অন্দনক পুকুন্দর। ভোিবেেোম কগেঁড় এন্দন পুেঁন্দি কদি। 

আবম িোহোন্দক সোহোেয কবরন্দি মন্দন মন্দন সিল্প কবরেোম। দজুন্দন বমবেয়ো এ িনন্দক নিুন িন্দনর ফুন্দে, েিোয়, গোন্দে 

সোজোইি, কসবদন হইন্দি ইহো আমোন্দক কেন একটো কনেোর মন্দিো পোইয়ো িবসে। েুগেপ্রসোদ খোইন্দি পোয় নো, সংসোন্দর 

িড় কষ্ট, ইহো আবম জোবনিোম। সদন্দর বেবখয়ো িোহোন্দক দে টোকো কিিন্দন একটো মুহুরীর চোকুবর বদেোম আজমোিোদ 

কোেোবরন্দি। 

কসই িেন্দর আবম কবেকোিো হইন্দি সোটন্দনর বিন্দদেী িনয পুন্দষ্পর িীজ আবনয়ো ও ডুয়োন্দসণর পোহোড় হইন্দি িনয জুেঁ ইন্দয়র 

েিোর কোটিং আবনয়ো েন্দথষ্ট পবরমোন্দণ্ করোপণ্ কবরেোম সরস্বিী হ্রন্দদর িনভূবমন্দি। বক আহ্লোদ ও উৎসোহ 

েুগেপ্রসোন্দদর! আবম িোহোন্দক বেখোইয়ো বদেোম এ উৎসোহ ও আন্ কেন কস কোেোবরর কেোন্দকর কোন্দে প্রকোে নো 
কন্দর। িোহোন্দক কিো কেোন্দক পোগে ভোবিন্দিই, কসইসন্দঙ্গ আমোন্দকও িোদ বদন্দি নো। পর িৎসর িষণোর জন্দে আমোন্দদর 

করোবপি গোে ও েিোর ঝোড় অদু্ভিভোন্দি িোবড়য়ো উঠিন্দি েোবগে। হ্রন্দদর িীন্দরর জবম অিযন্ত উিণর, গোেপোেোগুবেও 
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েোহো পুেঁবিয়োবেেোম, এন্দদন্দের আিহোওয়োর উপন্দেোগী। ককিে সোটন্দনর িীন্দজর পযোন্দকট েইয়ো কগোেমোে িোবধ্য়োবেে। 

প্রন্দিযক পযোন্দকন্দটর উপর িোহোরো ফুন্দের নোম ও ককোন্দনো ককোন্দনো স্থন্দে এক েোইন্দন ফুন্দের সংবিপ্ত িণ্ণনোও বদয়োবেে। 

ভোন্দেো রং ও কচহোরো িোবেয়ো িোবেয়ো কে িীজগুবে েোগোইেোম, িোহোর মন্দধ্য ‘কহোয়োইট বিম’ ও ‘করডকযোবম্পয়ন্’ এিং 
‘বিচওয়োটণ ’ অসোধ্োরণ্ উন্নবি কদখোইে। ‘ফেগ্লোভ’ ও ‘উড-অযোবনন্দমোন্’ ম্ হইে নো। বকন্তু অন্দনক কচষ্টো কবরয়োও 

‘ডগ করোজ’ িো ‘হবনসোক্্ল’-এর চোরো িোেঁচোইন্দি পোরো কগে নো। 

হেন্দদ ধ্ুিুরো-জোিীয় এক প্রকোর গোে হ্রন্দদর ধ্োন্দর ধ্োন্দর পুেঁবিয়োবেেোম। খুি েীঘ্রই িোহোর ফুে ফুটিে। েুগেপ্রসোদ 

পূবণ্ণয়োর জঙ্গে হইন্দি িনয িয়ড়ো েিোর িীজ আবনয়োবেে, চোরো িোবহর হইিোর সোি মোন্দসর মন্দধ্যই কদবখ কোেোকোবে 

অন্দনক কঝোন্দপর মোথো িয়ড়ো েিোয় েোইয়ো েোইন্দিন্দে। িয়ড়ো েিোর ফুে কেমন সুদেৃয, কিমবন িোহোর মৃদ ুসুিোস। 

কহমন্দন্তর প্রথন্দম একবদন কদবখেোম িয়ড়ো েিোয় অজর কুেঁ বড় ধ্বরয়োন্দে। 

েুগেপ্রসোদন্দক খিরটো বদন্দিই কস কেম কফবেয়ো আজমোিোদ কোেোবর হইন্দি সোি মোইে দরূিিী সরস্বিী হ্রন্দদর িীন্দর 

প্রোয় কদৌবড়ন্দি কদৌবড়ন্দিই আবসে। 

আমোয় িবেে- কেোন্দক িন্দেবেে হুজরু, িয়ড়ো েিো জন্মোন্দি, িোড়ন্দিও িন্দট, বকন্তু ওর ফুে ধ্রন্দি নো। সি েিোয় 

নোবক ফুে ধ্ন্দর নো। কদখুন ককমন কুেঁ বড় এন্দসন্দে। 
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হ্রন্দদর জন্দে ‘ওয়োটোর কক্রোফ্ট’ িবেয়ো এক প্রকোর জেজ ফুন্দের কগেঁড় পুেঁবিয়োবেেোম। কস গোে হু-হু কবরয়ো এি 

িোবড়ন্দি েোবগে কে, েুগেপ্রসোন্দদর ভয় হইে জন্দে পন্দদ্মর স্থোন িুবঝ ইহোরো কিদখে কবরয়ো কফন্দে। 

কিোন্দগনবভবেয়ো েিো েোগোইিোর ইচ্ছো বেে, বকন্তু েহন্দরর কেৌবখন পোকণ  িো উদযোন্দনর সন্দঙ্গ এিই ওর সম্পকণ টো 
জড়োন্দনো কে আমোর ভয় হইে স্বরস্বিী কুিীর িন্দন ফুন্দে-ভরো কিোন্দগনবভবেয়োর কঝোপ উহোর িনয আকৃবি নষ্ট 

কবরয়ো কফবেন্দি। েুগেপ্রসোন্দদরও এসি বিষন্দয় মি আমোর ধ্রন্দনর। কসও িোরণ্ কবরে। 

অথণিযয়ও কম কবর নোই। একবদন গন্দনোরী কিওয়োরীর মুন্দখ শুবনেোম, কোন্দরো নদীর ওপোন্দর জয়ন্তী পোহোন্দড়র জঙ্গন্দে 

একপ্রকোর অদু্ভি ধ্রন্দনর িনপুষ্প হয়- ওন্দদন্দে িোর নোম দবুধ্য়ো ফুে। হেুদ গোন্দের মন্দিো পোিো, অি িড়ই গোে- খুি 

েম্বো একটো ডোেঁটো কেবেয়ো উেঁচুবদন্দক বিন-চোর হোি ওন্দে। একটো গোন্দে চোর-পোেঁচটো ডোেঁটো হয়, প্রন্দিযক ডোেঁটোয় চোরটি 

কবরয়ো হেন্দদ রন্দঙর ফুে ধ্ন্দর-কদবখন্দি খুি ভোন্দেো কিো িন্দটই, ভোবর সু্র িোর সুিোস! রোন্দি অন্দনক দরূ পেণন্ত সুগে 

েড়োয়। কস ফুন্দের একটো গোে কেখোন্দন একিোর জন্মোয় কদবখন্দি কদবখন্দি এি হু-হু কবরয়ো িংে িৃবি হয় কে, দ-ুবিন 

িেন্দর রীবিমন্দিো জঙ্গে িোেঁবধ্য়ো েোয়। 

শুবনয়ো পেণন্ত আমোর মন্দনর েোবন্ত নষ্ট হইে। ঐ ফুে আবনন্দিই হইন্দি। গন্দনোরী িবেে, িষণোকোে বভন্ন হইন্দি নো; গোন্দের 

কগেঁড় আবনয়ো পুেঁবিন্দি হয়-জে নো পোইন্দে মবরয়ো েোইন্দি। 
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পয়সো-কবড় বদয়ো েুগেপ্রসোদন্দক পোেোইেোম। কস িহু অনুসেোন্দন জয়ন্তী পোহোন্দড়র দগুণম জঙ্গে হইন্দি দে-িোন্দরো গিো 
কগেঁড় কেোগোড় কবরয়ো আবনে। 
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নিম পবরন্দচ্ছদ 

১ 

প্রোয় বিন িের কোটিয়ো বগয়োন্দে। 

এই বিন িেন্দর আমোর অন্দনক পবরিিণ ন  টিয়োন্দে। েিটুবেয়ো ও আজমোিোন্দদর িনয প্রকৃবি বক মোয়ো-কোজে 

েোগোইয়ো বদয়োন্দে আমোর কচোন্দখ-েহরন্দক একরকম ভুবেয়ো বগয়োবে। বনজণ নিোর কমোহ, নিিভরো উদোর আকোন্দের 

কমোহ আমোন্দক এমন পোইয়ো িবসয়োন্দে কে, মন্দধ্য একিোর কন্দয়ক বদন্দনর জনয পোটনোয় বগয়ো েট্ফট কবরন্দি েোবগেোম 

কন্দি বপচেোেো িোেঁধ্োধ্রো রোস্তোর গবি এড়োইয়ো চবেয়ো েোইি েিটুবেয়ো িইহোন্দর,- কপয়োেোর মন্দিো উপুড়-করো নীে 

আকোন্দের িন্দে মোন্দের পর মোে, অরন্দণ্যর পর অরণ্য, কেখোন্দন হিবর রোজপথ নোই, ইন্দটর  রিোবড় নোই, কমোটর-

হন্দনণর আওয়োজ নোই,  ন  ুন্দমর ফোেঁন্দক কেখোন্দন ককিে দরূ অেকোর িন্দন কেয়োন্দের দন্দের প্রহর-ক োষণ্ো কেোনো েোয়, 

নয়ন্দিো ধ্োিমোন নীেগোইন্দয়র দন্দের সবম্মবেি পদধ্ববন, নয়ন্দিো িনয মবহন্দষর গম্ভীর আওয়োজ। 

আমোর উপরওয়োেোরো ক্রমোগি আমোন্দক বচঠি বেবখয়ো িোগোদো কবরন্দি েোবগন্দেন, ককন আবম এখোনকোর জবম 

প্রজোবিবে কবরন্দিবে নো। আবম জোবন আমোর িোহোই একটি প্রধ্োন কোজ িন্দট, বকন্তু এখোন্দন প্রজো িসোইয়ো প্রকৃবির 

এমন বনভৃি কুেিনন্দক নষ্ট কবরন্দি মন সন্দর নো। েোহোরো জবম ইজোরো েইন্দি, িোহোরো কিো জবমন্দি গোেপোেো 
িনন্দঝোপ সোজোইয়ো রোবখিোর জনয বকবনন্দি নো-বকবনয়োই িোহোরো জবম সোফ কবরয়ো কফবেন্দি, ফসে করোপণ্ কবরন্দি, 

 রিোবড় িোেঁবধ্য়ো িসিোস শুরু কবরন্দি-এই বনজণ ন কেোভোময় িনয প্রোন্তর, অরণ্য, কুিী, হেেমোেো জনপন্দদ পবরণ্ি 



159 
 

হইন্দি, কেোন্দকর বভন্দড় ভয় পোইয়ো িনেক্ষ্মীরো ঊধ্বণশ্বোন্দস পেোইন্দিন-মোনুষ েুবকয়ো এই মোয়োকোনন্দনর মোয়োও দরূ 

কবরন্দি, কসৌ্েণও  ুচোইয়ো বদন্দি। 

কস জনপদ আবম মনিন্দি স্পষ্ট কদবখন্দি পোই।- 

পোটনো, পূবণ্ণয়ো বক মুন্দঙ্গর েোইন্দি কিমন জনপদ এন্দদন্দের সিণি। গোন্দয় গোন্দয় কুশ্রী কিেপ কখোেোর একিেো বক কদোিেো 
মোেন্দকোেো, চোন্দে চোন্দে িসবি ফবনমনসোর ঝোড়, কগোিরসূ্তন্দপর আিজণ নোর মোঝখোন্দন কগোরু-মবহন্দষর কগোয়োে-ইেঁদোরো 
হইন্দি রহট িোরো জে উেোন্দনো হইন্দিন্দে, ময়েো কোপড় পরো নরনোরীর বভড়, হনুমোনজীর মব্ন্দর ধ্বজো উবড়ন্দিন্দে, 

রুপোর হোেঁসুবে গেোয় উেঙ্গ িোেক-িোবেকোর দে ধ্ুেো মোবখয়ো রোস্তোর উপর কখেো কবরন্দিন্দে। 

বকন্দসর িদন্দে বক পোওয়ো েোইন্দি! 

এমন বিেোে কেদহীন, িোধ্োিেনহীন উদ্দোম কসৌ্েণময়ী অরণ্যভূবম কদন্দের একটো িড় সম্পদ-অনয ককোন্দনো কদে 

হইন্দে আইন কবরয়ো এখোন্দন নযোেনোল পোকণ  কবরয়ো রোবখি। কমণক¬াোন্ত েহন্দরর মোনুষ মোন্দঝ মোন্দঝ এখোন্দন আবসয়ো 
প্রকৃবির সোহচন্দেণ বনন্দজন্দদর অিসন্ন মনন্দক িোজো কবরয়ো েইয়ো বফবরি। িোহো হইিোর কজো নোই, েোহোর জবম কস 

প্রজোবিবে নো কবরয়ো জবম কফবেয়ো রোবখন্দি ককন। 

আবম প্রজো িসোইিোর ভোর েইয়ো এখোন্দন আবসয়োবেেোম- এই অরণ্যপ্রকৃবিন্দক ধ্বংস কবরন্দি আবসয়ো এই 

অপূিণসু্রী িনয নোবয়কোর কপ্রন্দম পবড়য়ো বগয়োবে। এখন আবম ক্রমে কস-বদন বপেোইয়ো বদন্দিবে। েখন ক োড়োয় 



160 
 

চবড়য়ো েোয়োগহন হিকোন্দে বকংিো মুক্তোশুভ্র কজযোৎস্নোরোন্দি একো িোবহর হই, িখন চোবরবদন্দক চোবহয়ো মন্দন মন্দন ভোবি, 

আমোর হোন্দিই ইহো নষ্ট হইন্দি? কজযোৎস্নোন্দেোন্দক উদোস আত্মহোরো, বেেোসৃ্তি ধ্ূ ধ্ূ বনজণ ন িনয প্রোন্তর! বক কবরয়োই 

আমোর মন ভুেোইয়োন্দে চিুরো সু্রী। 

বকন্তু কোজ েখন কবরন্দি আবসয়োবে, কবরন্দিই হইন্দি। মো  মোন্দসর কেন্দষ পোটনো হইন্দি েটু বসং নোন্দম এক রোজপুি 

আবসয়ো হোজোর বি ো জবম িন্দ্োিস্ত েইন্দি চোবহয়ো দরখোস্ত বদন্দিই আবম বিষম বচন্তোয় পবড়েোম-হোজোর বি ো জবম 

বদন্দে কিো অন্দনকটো জোয়গোই নষ্ট হইয়ো েোইন্দি-কি সু্র িনন্দঝোপ, েিোবিিোন বনমণমভোন্দি কোটো পবড়ন্দি কে! 

েটু বসং ক োরো ুবর কবরন্দি েোবগে- আবম িোহোর দরখোস্ত সদন্দর পোেোইয়ো বদয়ো ধ্বংসেীেোন্দক বকেু বিেবম্বি 

কবরিোর কচষ্টো কবরেোম। 
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২ 

একবদন েিটুবেয়ো জঙ্গন্দের উত্তন্দর নোঢ়ো িইহোন্দরর মুক্ত প্রোন্তন্দরর মধ্য বদয়ো দপুুন্দরর পন্দর আবসন্দিবে- কদবখেোম, 

একখোনো পোথন্দরর উপর কক িবসয়ো আন্দে পন্দথর ধ্োন্দর। 

িোহোর কোন্দে আবসয়ো ক োড়ো থোমোইেোম। কেোকটির িয়স ষোন্দটর কম নয়, পরন্দন ময়েো কোপড়, একটো কেেঁড়ো চোদর 

গোন্দয়। 

এ জনেূনয প্রোন্তন্দর কেোকটো বক কবরন্দিন্দে একো িবসয়ো? 

কস িবেে- আপবন কক িোিু? 

িবেেোম- আবম এখোনকোর কোেোবরর কমণচোরী। 

-আপবন বক মযোন্দনজোরিোিু? 

-ককন িে কিো? কিোমোর ককোন্দনো দরকোর আন্দে? হযোেঁ, আবমই মযোন্দনজোর। 

কেোকটো উঠিয়ো আমোর বদন্দক আেীিণোন্দদর ভবঙ্গন্দি হোি িুবেে। িবেে- হুজরু, আমোর নোম মটুকনোথ পোেঁন্দড়, ব্রোহ্মণ্, 

আপনোর কোন্দেই েোবচ্ছ। 
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-ককন? 

-হুজরু, আবম িড় গবরি। অন্দনক দরূ কথন্দক কহেঁন্দট আসবে হুজনু্দরর নোম শুন্দন। বিন বদন কথন্দক হোেঁটবে পন্দথ পন্দথ। েবদ 

আপনোর কোন্দে চেোচেবির ককোন্দনো একটো উপোয় হয়- 

আমোর ককৌিূহে হইে, বজজ্ঞোসো কবরেোম- ক’বদন জঙ্গন্দের পন্দথ িুবম বক কখন্দয় আে? 

মটুকনোথ িোহোর মবেন চোদন্দরর একপ্রোন্দন্ত িোেঁধ্ো কপোয়োটোক কেোইন্দয়র েোিু কদখোইয়ো িবেে-কসরখোন্দনক েোিু বেে 

এন্দি িোেঁধ্ো, এই বনন্দয় িোবড় কথন্দক কিবরন্দয়বেেোম। িোই ক’বদন খোবচ্ছ। করোজগোন্দরর কচষ্টোয় কিড়োবচ্ছ হুজরু- আজ 

েোিু ফুবরন্দয় এন্দসন্দে, ভগিোন জটুিন্দয় কদন্দিন আিোর। 

আজমোিোদ ও নোঢ়ো িইহোন্দরর এই জনেূনয িনপ্রোন্তন্দর উড়োবনর খুেঁন্দট েোিু িোেঁবধ্য়ো কেোকটো বক করোজগোন্দরর প্রিযোেোয় 

আবসয়োন্দে িুবঝন্দি পোবরেোম নো। িবেেোম-িড় িড় েহর ভোগেপুর, পূবণ্ণয়ো, পোটনো, মুন্দঙ্গর কেন্দড় এ জঙ্গন্দের মন্দধ্য 
এন্দে ককন পোেঁন্দড়জী? এখোন্দন বক হন্দি? কেোক ককোথোয় এখোন্দন? কিোমোন্দক কদন্দি কক? 

মটুকনোথ আমোর মুন্দখর বদন্দক হনরোেযপূণ্ণ দবৃষ্টন্দি চোবহয়ো িবেে- এখোন্দন বকেু করোজগোর হন্দি নো িোিু? িন্দি আবম 

ককোথোয় েোি? ও-সি িড় েহন্দর আবম কোউন্দক বচবন কন, রোস্তো োট বচবন কন, আমোর ভয় কন্দর। িোই এখোন্দন 

েোবচ্ছেোম- 

কেোকটোন্দক িড় অসহোয়, দুুঃখী ও ভোন্দেোমোনুষ িবেয়ো মন্দন হইে। সন্দঙ্গ কবরয়ো কোেোবরন্দি েইয়ো আবসেোম। 
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কন্দয়কবদন চবেয়ো কগে। মটুকনোথন্দক ককোন্দনো কোজ কবরয়ো বদন্দি পোবরেোম নো,- কদবখেোম কস ককোন্দনো কোজ জোন্দন নো- 
বকেু সংসৃ্কি পবড়য়োন্দে, ব্রোহ্মণ্-পবিন্দির কোজ কবরন্দি পোন্দর। কটোন্দে েোি পড়োইি, আমোর কোন্দে িবসয়ো সমন্দয় 

অসমন্দয় উদ্ভট কলোক আিৃবত্ত কবরয়ো কিোধ্ হয় আমোর অিসর-বিন্দনোদন্দনর কচষ্টো কন্দর। 

একবদন আমোয় িবেে-আমোয় কোেোবরর পোন্দে একটু জবম বদন্দয় একটো কটোে খুবেন্দয় বদন হুজরু। 

িবেেোম-কক পড়ন্দি কটোন্দে পবিিজী, িুন্দনো মবহষ ও নীেগোইন্দয়র দে বক ভবট্ট িো র ুিংে িুঝন্দি? 

মটুকনোথ বনপোট ভোন্দেোমোনুষ-কিোধ্ হয় বকেু নো ভোবিয়ো কদবখয়োই কটোে খুবেিোর প্রস্তোি কবরয়োবেে। ভোবিেোম, 

িুবঝিো এিোর কস বনরস্ত হইন্দি। বকন্তু বদনকিক চুপ কবরয়ো থোবকয়ো আিোর কস কথোটো পোবড়ে। 

িবেে-বদন দয়ো কন্দর একটো কটোে আমোয় খুন্দে। কদবখ নো কচষ্টো কন্দর বক হয়। নয়ন্দিো আর েোি ককোথোয় হুজরু? 

ভোন্দেো বিপন্দদ পবড়য়োবে, কেোকটো বক পোগে! ওর মুন্দখর বদন্দক চোবহন্দেও দয়ো হয়, সংসোন্দরর ক োরপযোেঁচ কিোন্দঝ নো, 
বনিোন্ত সরে, বনন্দিণোধ্ ধ্রন্দনর মোনুষ-অথচ একরোে বনভণ র ও ভরসো েইয়ো আবসয়োন্দে- কোহোর উপর কক জোন্দন? 

িোহোন্দক কি িুঝোইেোম, আবম জবম বদন্দি রোবজ আবে, কস চোষিোস করুক, কেমন রোজ ুপোেঁন্দড় কবরন্দিন্দে। মটুকনোথ 

বমনবি কবরয়ো িবেে, িোহোরো িংেোনুক্রন্দম েোস্ত্রিযিসোয়ী ব্রোহ্মণ্-পবিি, চোষকোন্দজর কস বকেুই জোন্দন নো, জবম েইয়ো 
বক কবরন্দি? 
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িোহোন্দক িবেন্দি পোবরিোম, েোস্ত্রিযিসোয়ী পবিি-মোনুষ এখোন্দন মবরন্দি আবসয়োে ককন, বকন্তু ককোন্দনো কঠিন কথো 
িবেন্দি মন সবরে নো। কেোকটোন্দক িড় ভোন্দেো েোবগয়োবেে। অিন্দেন্দষ িোহোর বনিণেোবিেন্দেয একটো  র িোেঁবধ্য়ো বদয়ো 
িবেেোম, এই কিোমোর কটোে, এখন েোি কেোগোড় হয় বক নো কদখ। 

মটুকনোথ পূজোচণ নো কবরয়ো দ-ুবিনটি ব্রোহ্মণ্ কভোজন করোইয়ো কটোে প্রবিষ্ঠো কবরে। এ জঙ্গন্দে বকেুই কমন্দে নো, কস 

বনন্দজর হোন্দি মকোইন্দয়র আটোর কমোটো কমোটো পুরী ভোবজে এিং জংেী ধ্ুেঁধ্ুন্দের িরকোবর। িোথোন হইন্দি মবহন্দষর দধু্ 

আনোইয়ো দই পোবিয়ো রোবখয়োবেে। বনমবন্ত্রন্দির দন্দে অিেয আবমও বেেোম। 

কটোে খুবেয়ো বকেুবদন মটুকনোথ িড় মজো কবরন্দি েোবগে। 

পৃবথিীন্দি এমন মোনুষও সি থোন্দক! 

সকোন্দে স্নোনোবেক সোবরয়ো কস কটোে ন্দর একখোনো িনয কখজরুপোিোয় কিোনো আসন্দনর উপর বগয়ো িন্দস এিং সমু্মন্দখ 

মুগ্ধন্দিোধ্ খুবেয়ো সূি আিৃবত্ত কন্দর, ঠিক কেন কোহোন্দক পড়োইন্দিন্দে! এমন কচেঁচোইয়ো পন্দড় কে, আবম আমোর আবপস ন্দর 

িবসয়ো কোজ কবরন্দি কবরন্দি শুবনন্দি পোই। 

িহবসেদোর সজ্জন বসং িন্দে- পবিিজী কেোকটো িি পোগে। বক করন্দে কদখুন হুজরু! 



165 
 

মোস-দইু এইভোন্দি কোন্দট। েূনয  ন্দর মটুকনোথ সমোন উৎসোন্দহ কটোে কবরয়ো চবেয়োন্দে। একিোর সকোন্দে, একিোর 

হিকোন্দে। ইবিমন্দধ্য সরস্বিী পূজো আবসে। কোেোবরন্দি কদোয়োি-পূজোর িোরো িোন্দিেীর অচণ নো বনষ্পন্ন করো হয় প্রবি 

িৎসর, এ জঙ্গন্দে প্রবিমো ককোথোয় গড়োন্দনো হইন্দি? মটুকনোথ িোর কটোন্দে শুবনেোম আেোদো পূজো কবরন্দি, বনন্দজর 

হোন্দি নোবক প্রবিমো গবড়ন্দি। 

ষোট িেন্দরর িৃন্দির বক ভরসো, বক উৎসোহ! 

বনন্দজর হোন্দি কেোট প্রবিমো গবড়ে মটুকনোথ। কটোন্দে আেোদো পূজো হইে। 

িৃি হোবসমুন্দখ িবেে- িোিুজী, এ আমোন্দদর হপিৃক পুন্দজো। আমোর িোিো বচরকোে িোেঁর কটোন্দে প্রবিমো গবড়ন্দয় পুন্দজো 
কন্দর এন্দসন্দেন, কেন্দেন্দিেোয় কদন্দখবে। এখন আিোর আমোর কটোন্দে- 

বকন্তু কটোে কই? 

মটুকনোথন্দক একথো িবে নো অিেয। 

৩ 

সরস্বিী পূজোর বদন-দেিোন্দরো পন্দর মটুকনোথ পবিি আমোন্দক আবসয়ো জোনোইে, িোহোর কটোন্দে একজন েোি আবসয়ো 
ভবিণ  হইয়োন্দে। আজই কস নোবক ককোথো হইন্দি আবসয়ো কপৌেঁবেয়োন্দে। 
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মটুকনোথ েোিটিন্দক আমোর সোমন্দন হোবজর করোইে। কচোদ্দ-পন্দনন্দরো িেন্দরর কোন্দেো েীণ্ণকোয় িোেক, হমবথেী ব্রোহ্মণ্, 

বনিোন্ত গবরি, পরন্দনর কোপড়খোবন েোড়ো বিিীয় িস্ত্র পেণন্ত নোই। 

মটুকনোন্দথর উৎসোহ কদন্দখ কক। বনন্দজ খোইন্দি পোয় নো, কসই মুহূন্দিণ  কস েোিটির ভরণ্ন্দপোষন্দণ্র ভোর গ্রহণ্ কবরয়ো 
িবসে। ইহোই িোহোর কুেপ্রথো, কটোন্দের েোন্দির সকে প্রকোর অভোি-অনটন এিবদন িোহোন্দদর কটোে হইন্দি বনিণোহ 

হইয়ো আবসয়োন্দে, বিদযো বেবখিোর আেোয় কে আবসয়োন্দে, িোহোন্দক কস বফরোইন্দি পোবরন্দি নো। 

মোস দইুন্দয়র মন্দধ্য কদবখেোম, আন্দরো দ-ুবিনটি েোি জটুিে কটোন্দে। ইহোরো একন্দিেো খোয়, একন্দিেো খোয় নো। বসপোহীরো 
চোেঁদো কবরয়ো মকোইন্দয়র েোিু, আটো, চীনোর দোনো কদয়, কোেোবর হইন্দি আবমও বকেু সোহোেয কবর। জঙ্গে হইন্দি 

িোথুয়ো েোক িুবেয়ো আন্দন েোন্দিরো- িোহোই বসি কবরয়ো হয়ন্দিো একন্দিেো কোটোইয়ো কদয়। মটুকনোন্দথরও কসই অিস্থো। 

রোি দেটো-এগোন্দরোটো পেণন্ত মটুকনোথ শুবন েোি পড়োইন্দিন্দে কটোে ন্দরর সোমন্দন একটো হরীিকী গোন্দের িেোয়। 

অেকোন্দরই অথিো কজযোৎস্নোন্দেোন্দক- কোরণ্ আন্দেো জ্বোেোইিোর কিে কজোন্দট নো। 

একটো বজবনস েিয কবরয়ো আিেণ হইয়োবে। মটুকনোথ কটোে ন্দরর জনয জবম ও  র িোেঁবধ্য়ো কদওয়োর প্রোথণনো েোড়ো 
আমোর কোন্দে ককোন্দনোবদন ককোন্দনো আবথণক সোহোেয চোয় নোই। ককোন্দনোবদন িন্দে নোই, আমোর চন্দে নো, একটো উপোয় 

করুন নো। কোহোন্দকও কস বকেু জোনোয় নো, বসপোহীরো বনন্দজর ইচ্ছোয় েো কদয়। 
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হিেোখ হইন্দি ভোদ্র মোন্দসর মন্দধ্য মটুকনোন্দথর কটোন্দের েোিসংখযো কিে িোবড়ে। দে-িোন্দরোটি িোন্দপ-িোড়োন্দনো মোন্দয়-

কখদোন্দনো গবরি িোেক বিনো পয়সোয় অল্প আয়োন্দস খোইন্দি পোইিোর কেোন্দভ নোনো জোয়গো হইন্দি আবসয়ো জটুিয়োন্দে। 

কোরণ্ এসি কদন্দে কোন্দকর মুন্দখ একথো েড়োয়। েোিগুবেন্দক কদবখয়ো মন্দন হইে ইহোরো পূন্দিণ মবহষ চরোইি; কোন্দরো মন্দধ্য 
এিটুকু িুবির উজ্জ্বেিো নোই-ইহোরো পবড়ন্দি কোিয-িযোকরণ্? মটুকনোথন্দক বনরীহ মোনুষ পোইয়ো পবড়িোর েুিোয় 

িোহোর  োন্দড় িবসয়ো খোইন্দি আবসয়োন্দে। বকন্তু মটুকনোন্দথর এসি বদন্দক কখয়োে নোই, কস েোি পোইয়ো মহো খুবে। 

একবদন শুবনেোম, কটোন্দের েোিগণ্ বকেু খোইন্দি নো পোইয়ো উপিোস কবরয়ো আন্দে। কসইসন্দঙ্গ মটুকনোথও। 

মটুকনোথন্দক ডোকোইয়ো িযোপোর বজজ্ঞোসো কবরেোম। 

কথোটো ঠিকই। বসপোহীরো চোেঁদো কবরয়ো কে আটো ও েোিু বদয়োবেে, িোহো ফুরোইয়োন্দে, কন্দয়ক বদন রোন্দি শুধ্ু িোথুয়ো 
েোক বসি আহোর কবরয়ো চবেন্দিবেে, আজ িোহোও পোওয়ো েোয় নোই। িোহো েোড়ো উহো খোইয়ো অন্দনন্দকর অসুখ 

হওয়োন্দি ককহ খোইন্দি চোবহন্দিন্দে নো। 

-িো এখন বক করন্দি পবিিজী? 

-বকেু কিো কভন্দি পোবচ্ছ কন হুজরু। কেোট কেোট কেন্দেগুন্দেো নো কখন্দয় থোকন্দি- 
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আবম ইহোন্দদর সকন্দের জনয বসধ্ো িোবহর কবরয়ো বদিোর িযিস্থো কবরেোম। দ-ুবিন বদন্দনর উপেুক্ত চোে, ডোে, ব , 

আটো। িবেেোম-কটোে বক কন্দর চোেোন্দি, পবিিজী? ও উঠিন্দয় দোও। খোন্দি বক, খোওয়োন্দি বক? 

কদবখেোম আমোর কথোয় কস আ োি পোইয়োন্দে। িবেে-িোও বক হয় হুজরু? হিবর কটোে বক েোড়ন্দি পোবর? ঐ আমোর 

হপিৃক িযিসোয়। 

মটুকনোথ সদোন্ কেোক। িোহোন্দক এসি িুঝোইয়ো ফে নোই। কস েোি কয়টি েইয়ো কিে মন্দনর সুন্দখই আন্দে 

কদবখেোম। 

আমোর এই িনভূবমর একপ্রোন্ত কেন কসকোন্দের র্বষন্দদর আেম হইয়ো উঠিয়োন্দে মটুকনোন্দথর কৃপোয়। কটোন্দের েোিরো 
কেরি কবরয়ো পড়োশুনো কন্দর, মুগ্ধন্দিোন্দধ্র সূি আওড়োয়, কোেোবরর েোউ-কুমড়োর মোচো হইন্দি ফে চুবর কন্দর, 

ফুেগোন্দের ডোে-পোিো ভোবঙয়ো ফুে েইয়ো েোয়, এমন বক মোন্দঝ মোন্দঝ কোেোবরর কেোকজন্দনর বজবনসপিও চুবর 

েোইন্দি েোবগে – বসপোহীরো িেোিবে কবরন্দি েোবগে, কটোন্দের েোিন্দদর কোজ। 

একবদন নোন্দয়ন্দির কযোেিোে কখোেো অিস্থোয় িোহোর  ন্দর পবড়য়ো বেে। কক িোহোর মধ্য হইন্দি কন্দয়কটি টোকো ও 

নোন্দয়ন্দির একটি  ষো-কসোনোর আংটি চুবর কবরে। িোহো েইয়ো খুি হহ হহ কবরে বসপোহীরো। মটুকনোন্দথর এক েোন্দির 

কোন্দে কন্দয়কবদন পন্দর আংটিটো পোওয়ো কগে। কস ককোমন্দরর  ুবিন্দি িোেঁবধ্য়ো রোবখয়োবেে, কক কদবখন্দি পোইয়ো 
কোেোবরন্দি আবসয়ো িবেয়ো বদে। েোি িোমোেসুি ধ্রো পবড়ে। 
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আবম মটুকনোথন্দক ডোকোইয়ো পোেোইেোম। কস সিযই বনরীহ কেোক, িোহোর ভোন্দেোমোনুবষর সুন্দেোগ গ্রহণ্ কবরয়ো দদুণ োন্ত 

েোন্দিরো েোহো খুবে কবরন্দিন্দে। কটোে ভোবঙ্গিোর দরকোর নোই, অন্তি কন্দয়কজন েোিন্দক িোড়োইন্দিই হইন্দি। িোবক 

েোহোরো থোবকন্দি চোয়, আবম জবম বদন্দিবে, উহোরো বনন্দজর মোথোর  োম পোন্দয় কফবেয়ো জবমন্দি বকেু বকেু মকোই, 

চীনো োস ও িরকোবরর চোষ করুক। খোদযেসয েোহো উৎপন্ন হইন্দি, িোহোন্দিই উহোন্দদর চবেন্দি। 

মটুকনোথ এ-প্রস্তোি েোিন্দদর কোন্দে কবরে। িোন্দরোজন েোন্দির মন্দধ্য আটজন শুবনিোমোি পেোইে। চোরজন রবহয়ো 
কগে, িোও আমোর মন্দন হয় বিদযোনুরোন্দগর জনয নয়, বনিোন্ত ককোথোও ককোন্দনো উপোয় নোই িবেয়ো। পূন্দিণ মবহষ 

চরোইি, এখন নো-হয় চোষ কবরন্দি। কসই হইন্দি মটুকনোন্দথর কটোে চবেন্দিন্দে ম্ নয়। 
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৪ 

েটু বসং ও অনযোনয প্রজোন্দদর জবম বিবে হইয়ো বগয়োন্দে। সিণসুি প্রোয় কদড় হোজোর বি ো জবম। নোঢ়ো িইহোন্দরর জবম 

অিযন্ত উিণর িবেয়ো ঐ অংন্দেই কদড় হোজোর বি ো জবম একসন্দঙ্গ উহোন্দদর বদন্দি হইয়োন্দে। কসখোনকোর প্রোন্তরসীমোর 

িনোনী অবি কেোভোময়ী, কিবদন সেযোন্দিেো ক োড়োয় আবসিোর সময় কস িন কদবখয়ো মন্দন হইয়োন্দে, জগন্দির মন্দধ্য 
নোঢ়ো িইহোন্দরর এই িন একটো বিউটি স্পট-কগে কস বিউটি স্পট! 

দরূ হইন্দি কদবখিোম িন্দন আগুন বদয়োন্দে, খোবনকটো কপোড়োইয়ো নো কফবেন্দে  ন দনু্দভণ দয জঙ্গে কোটো েোয় নো। বকন্তু 

সি জোয়গোয় কিো িন নোই, বদগন্তিযোপী প্রোন্তন্দরর ধ্োন্দর ধ্োন্দর বনবিড় িন, হয়ন্দিো প্রোন্তন্দরর মোন্দঝ মোন্দঝ িন-কঝোপ, 

কি বক েিো, কি বক িনকুসুম।… 

চট চট েে কবরয়ো িন পুবড়ন্দিন্দে, দরূ হইন্দি শুবন-কি কেোভোময় েিোবিিোন ধ্বংস হইয়ো কগে, িবসয়ো িবসয়ো 
ভোবি। ককমন একটো কষ্ট হয় িবেয়ো ওবদন্দক েোই নো। কদন্দের একটো এি িড় সম্পদ, মোনুন্দষর মন্দন েোহো বচরবদন 

েোবন্ত ও আন্ পবরন্দিেন কবরন্দি পোবরি – একমুবষ্ট গন্দমর বিবনমন্দয় িোহো বিসজণ ন বদন্দি হইে! 

কোবিণ ক মোন্দসর প্রথন্দম একবদন জোয়গোটো কদবখন্দি কগেোম। সমস্ত মোেটোন্দি সবরষো িপন করো হইয়োন্দে-মোন্দঝ মোন্দঝ 

কেোকজন্দনরো  র িোেঁবধ্য়ো িোস কবরন্দিন্দে, ইহোর মন্দধ্যই কগোরু-মবহষ, স্ত্রী-পুি আবনয়ো গ্রোম িসোইয়ো কফবেয়োন্দে। 
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েীিকোন্দের মোঝোমোবঝ েখন সন্দষণন্দিি হেুদ ফুন্দে আন্দেো কবরয়োন্দে িখন কে দেৃয কচোন্দখর সমু্মন্দখ উন্মকু্ত হইে, 

িোহোর িুেনো নোই। কদড় হোজোর বি ো িযোপী একটো বিরোট প্রোন্তর দরূ বদগ্বেয়সীমো পেণন্ত হেুদ রন্দঙর গোবেচোয় েোকো-
এর মন্দধ্য কেদ নোই, বিরোম নোই-উপন্দর নীে আকোে, ইেনীেমবণ্র মন্দিো নীে-িোর িেোয় হেুদ-হেুদ রন্দঙর ধ্রণ্ী, 
েিদরূ দবৃষ্ট েোয়। ভোবিেোম, এও একরকম ম্ নয়। 

একবদন নূিন গ্রোমগুবে পবরদেণন কবরন্দি কগেোম। েটু বসং িোন্দদ সকন্দেই গবরি প্রজো। িোহোন্দদর জনয একটি হনে 

সু্কে কবরয়ো বদি ভোবিেোম-অন্দনক কেোট কেোট কেন্দেন্দমন্দয়ন্দক সন্দষণন্দিন্দির ধ্োন্দর ধ্োন্দর েুটোেুটি কবরয়ো কখেো কবরন্দি 

কদবখয়ো আমোর হনে সু্কন্দের কথো আন্দগ মন্দন পবড়ে। 

বকন্তু েীঘ্রই নূিন প্রজোরো ভয়োনক কগোেমোে িোধ্োইে। কদবখেোম ইহোরো কমোন্দটই েোবন্তবপ্রয় নয়। একবদন কোেোবরন্দি 

িবসয়ো আবে, খির আবসে নোঢ়ো িইহোন্দরর প্রজোরো বনন্দজন্দদর মন্দধ্য ভয়োনক দোঙ্গো শুরু কবরয়োন্দে, েোহোর পোেঁচ-বি ো 
জবম কস দে-বি ো জবমর ফসে দখে কবরন্দি িবসয়োন্দে। আন্দরো শুবনেোম সন্দষণ পোবকিোর বকেুবদন আন্দগ েটু বসং 
বনন্দজর কদে হইন্দি িহু রোজপুি েোঠিয়োে ও সড়বকওয়োেো কগোপন্দন আবনয়ো রোবখয়োবেে, িোহোর আসে উন্দদ্দেয এখন 

কিোঝো েোইন্দিন্দে। বনন্দজর বিন-চোর ে বি ো আিোদী জবমর ফসে িোন্দদ কস েোঠির কজোন্দর সমস্ত নোঢ়ো িইহোন্দরর কদড় 

হোজোর বি ো ( িো েিটো পোন্দর) জবমর ফসে দখে কবরন্দি চোয়। 

কোেোবরর আমেোরো িবেে- এ-কদন্দের এই বনয়ম হুজরু। েোঠি েোর ফসে িোর। 
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েোহোন্দদর েোঠির কজোর নোই, িোহোরো কোেোবরন্দি আবসয়ো আমোর কোন্দে কোেঁবদয়ো পবড়ে। িোহোরো বনরীহ গবরি 

গোন্দঙ্গোিো প্রজো-সোমোনয দ-ুদে বি ো জবম জঙ্গে কোটিয়ো চোষ কবরয়োবেে, স্ত্রী-পুি আবনয়ো জবমর ধ্োন্দরই  রিোবড় 

কবরয়ো িোস কবরন্দিবেে- এখন সোরো িেন্দরর পবরেন্দমর ও আেোর সোমগ্রী প্রিন্দের অিযোচোন্দর েোইন্দি িবসয়োন্দে! 

কোেোবরর দইুজন বসপোহীন্দক  টনোস্থন্দে পোেোইয়োবেেোম িযোপোর বক কদবখন্দি। িোহোরো ঊধ্বণশ্বোন্দস েুটিয়ো আবসয়ো 
জোনোইে-ভীমদোসন্দটোেোর উত্তর সীমোয় ভয়োনক দোঙ্গো িোবধ্য়োন্দে। 

িখনই িহবসেদোর সজ্জন বসং ও কোেোবরর সমস্ত বসপোহীন্দদর েইয়ো ক োড়োয় কবরয়ো  টনোস্থন্দে রওনো হইেোম। দরূ 

হইন্দি একটো হহ হচ কগোেমোে কোন্দন আবসে। নোঢ়ো িইহোন্দরর মোঝখোন বদয়ো একটি িুদ্র পোিণিয নদী িবহয়ো বগয়োন্দে-

কগোেমোেটো কেন কসবদন্দকই কিবে। 

নদীর ধ্োন্দর বগয়ো কদবখ নদীর দইুপোন্দরই কেোক জন্দড়ো হইয়োন্দে- প্রোয় ষোট-সত্তর জন এপোন্দর, ওপোন্দর বিে-চবল্লে জন 

েটু বসং-এর রোজপুি েোঠিয়োে। ওপোন্দরর কেোক এপোন্দর আবসন্দি চোয়, এপোন্দরর কেোন্দকরো িোধ্ো বদন্দি দোেঁড়োইয়োন্দে। 

ইবিমন্দধ্য জন দইু কেোক জখমও হইয়োন্দে- িোহোরো এপোন্দরর দন্দের। জখম হইয়ো নদীর জন্দে পবড়য়োবেে, কসই সময় 

েটু বসং-এর কেোন্দকরো টোবঙ বদয়ো একজন্দনর মোথো কোটিন্দি কচষ্টো কন্দর-এ-পি বেনোইয়ো নদী হইন্দি উেোইয়ো 
আবনন্দিন্দে। নদীন্দি অিেয পো কডোন্দি নো এমবন জে, পোহোবড় নদী, িোর উপর েীন্দির কেষ। 
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কোেোবরর কেোকজন কদবখয়ো উভয় পি দোঙ্গো থোমোইয়ো আমোর কোন্দে আবসে। প্রন্দিযক পি বনন্দজন্দদর েুবধ্বষ্ঠর এিং 
অপর পিন্দক দনু্দেণোধ্ন িবেয়ো অবভবহি কবরন্দি েোবগে। কস হহ-হহ কেরন্দির মন্দধ্য নযোয়-অনযোয় বনধ্ণোরণ্ করো সম্ভি 

নয়। উভয় পিন্দক কোেোবরন্দি আবসন্দি িবেেোম। আহি কেোক দটুির সোমোনয েোঠির কচোট েোবগয়োবেে, এমন 

গুরুির জখম বকেু নয়। িোহোন্দদরও কোেোবরন্দি েইয়ো আবসেোম। 

েটু বসং-এর কেোন্দকরো িবেে, দপুুন্দরর পন্দর িোহোরো কোেোবরন্দি আবসয়ো কদখো কবরন্দি। ভোবিেোম, সি বমটিয়ো কগে। 

বকন্তু িখন্দনো আবম এন্দদন্দের কেোক বচবন নোই। দপুুন্দরর অল্প পন্দরই আিোর খির আবসে নোঢ়ো িইহোন্দর ক োর দোঙ্গো 
িোবধ্য়োন্দে। আবম পুনরোয় কেোকজন েইয়ো েুটিেোম। একজন ক োড়সওয়োর পন্দনর মোইে দরূিিী নওগবেয়ো থোনোয় 

রওনো কবরয়ো বদেোম। বগয়ো কদবখ ঠিক ওন্দিেোর মন্দিোই িযোপোর। েটু বসং এন্দিেো আন্দরো অন্দনক কেোক জন্দড়ো কবরয়ো 
আবনয়োন্দে। শুবনেোম রোসবিহোরী বসং রোজপুি ও ন্েোে ওঝো কগোেোওয়োেো েটু বসংন্দক সোহোেয কবরন্দিন্দে। েটু বসং 
 টনোস্থন্দে বেে নো, িোহোর ভোই গজোর বসং ক োড়োয় চোবপয়ো বকেুদনূ্দর দোেঁড়োইয়ো বেে- আমোয় আবসন্দি কদবখয়ো সবরয়ো 
পবড়ে। এিোর কদবখেোম রোজপুিদন্দের দজুন্দনর হোন্দি ি্কু রবহয়োন্দে। 

ওপোর হইন্দি রোজপুন্দিরো হোেঁবকয়ো িবেে- হুজরু, সন্দর েোন আপবন, আমরো একিোর এই িোেঁদীর িোচ্চো গোন্দঙ্গোিোন্দদর 

কদন্দখ বনই। 
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আমোর দেিে বগয়ো আমোর হুকুন্দম উভয় দন্দের মোঝখোন্দন দোেঁড়োইে। আবম িোেঁহোবদগন্দক জোনোইেোম নওগবেয়ো 
থোনোয় খির বগয়োন্দে, এিিণ্ পুবেস অন্দধ্ণক রোস্তো আবসয়ো পবড়ে। ওসি ি্কু কোর নোন্দম? ি্নু্দকর আওয়োজ 

কবরন্দে িোর কজে অবনিোেণ। আইন ভয়োনক কড়ো। 

ি্কুধ্োরী কেোক দজুন একটু বপেোইয়ো পবড়ে। 

আবম এপোন্দরর গোন্দঙ্গোিো প্রজোন্দদর ডোবকয়ো িবেেোম- িোহোন্দদর দোঙ্গো কবরিোর ককোন্দনো দরকোর নোই। িোহোরো কে েোর 

জোয়গোয় চবেয়ো েোক্। আবম এখোন্দন আবে। আমোর সমস্ত আমেো ও বসপোহীরো আন্দে। ফসে েুে হয় আবম দোয়ী। 

গোন্দঙ্গোিো-দন্দের সদণ োর আমোর কথোর উপর বনভণ র কবরয়ো বনন্দজর কেোকজন হটোইয়ো বকেুদনূ্দর একটো িকোইন গোন্দের 

িেোয় দোেঁড়োইে। আবম িবেেোম- ওখোন্দনও নো। এন্দকিোন্দর কসোজো িোবড় বগন্দয় ওন্দেো। পুবেস আসন্দে। 

রোজপুন্দিরো অি সহন্দজ দবমিোর পোিই নয়। িোহোরো ওপোন্দর দোেঁড়োইয়ো বনন্দজন্দদর মন্দধ্য বক পরোমেণ কবরন্দি েোবগে। 

িহবসেদোরন্দক বজজ্ঞোসো কবরেোম, বক িযোপোর সজ্জন বসং? আমোন্দদর উপর চড়োও হন্দি নোবক? 

িহবসেদোর িবেে, হুজরু, ওই কে ন্েোে ওঝো কগোেোওয়োেো জটুন্দে, ওন্দকই ভয় হয়! ও িদমোেটো আস্ত ডোকোি। 

-িো হন্দে হিবর হন্দয় থোন্দকো। নদী পোর কোউন্দক হন্দি কদন্দি নো।  ণ্টো দইু সোমন্দে রোন্দখো, িোর পন্দরই পুবেস এন্দস পড়ন্দি। 
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রোজপুন্দিরো পরোমেণ কবরয়ো বক ঠিক কবরে জোবন নো, একদে আগোইয়ো আবসয়ো িবেে- হুজরু, আমরো ওপোন্দর েোি। 

িবেেোম, ককন? 

-আমোন্দদর বক ওপোন্দর জবম কনই? 

-পুবেন্দসর সোমন্দন কস কথো কিোন্দেো। পুবেস কিো এন্দস পড়ে। আবম কিোমোন্দদর এপোন্দর আসন্দি বদন্দি পোবর কন। 

-কোেোবরন্দি একরোে টোকো কসেোবম বদন্দয় জবম িন্দ্োিস্ত বনন্দয়বে বক ফসে কেোকসোন করিোর জন্দনয? এ আপনোর 

অনযোয় জেুুম। 

-কস কথোও পুবেন্দসর সোমন্দন কিোন্দেো। 

-আমোন্দদর ওপোন্দর কেন্দি কদন্দিন নো? 

-নো, পুবেস আসিোর আন্দগ নয়। আমোর মহন্দে আবম দোঙ্গো হন্দি কদন্দিো নো। 

ইবিমন্দধ্য কোেোবরর আন্দরো কেোকজন আবসয়ো পবড়ে। ইহোরো আবসয়ো রি উেোইয়ো বদে পুবেস আবসন্দিন্দে। েটু বসং-
এর দে ক্রমে দ-ুএকজন কবরয়ো সবরয়ো পবড়ন্দি েোবগে। িখনকোর মন্দিো দোঙ্গো িে হইে িন্দট, বকন্তু মোরবপট, 

পুবেস-হোঙ্গোমো, খুন-জখন্দমর কসই কে সূিপোি হইে, বদন বদন িোহো িোবড়য়ো চবেন্দি েোবগে হি কবমে নো। আবম 
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কদবখেোম েটু বসং-এর মন্দিো দদুণ োন্ত রোজপুিন্দক একসন্দঙ্গ অিটো জবম বিবে কবরিোর ফন্দেই েি কগোেমোন্দের সৃবষ্ট। েটু 

বসংন্দক একবদন ডোকোইেোম। কস িবেে, এসন্দির বি্বুিসগণ কস জোন্দন নো। কস অবধ্কোংে সময় েোপরোয় থোন্দক। িোর 

কেোন্দকরো বক কন্দর নো-কন্দর িোর জনয কস বক কবরয়ো দোয়ী। 

িুবঝেোম কেোকটো পোকো  ু ু। কসোজো কথোয় এখোন্দন কোজ হইিোর সম্ভোিনো নোই। ইহোন্দক জে কবরন্দি হইন্দে অনয পথ 

কদবখন্দি হইন্দি। 

কসই হইন্দি আবম গোন্দঙ্গোিো প্রজো বভন্ন অনয ককোন্দনো কেোকন্দক জবম কদওয়ো এন্দকিোন্দর িে কবরয়ো বদেোম। বকন্তু কে-ভুে 

আন্দগই হইয়ো বগয়োন্দে, িোহোর ককোন্দনো প্রবিকোর আর হইে নো। নোঢ়ো িইহোন্দরর েোবন্ত বচরবদন্দনর জনয  ুবচয়ো কগে। 

৫ 

আমোন্দদর িোন্দরো মোইে দী ণ জংেী-মোহন্দের উত্তর অংন্দে প্রোয় পোেঁচ-ে’ে একর জবমন্দি প্রজো িবসয়ো বগয়োন্দে। কপৌষ 

মোন্দসর কেন্দষ একবদন কসবদন্দক েোইিোর দরকোর হইয়োবেে-বগয়ো কদবখ এরো অঞ্চন্দের কচহোরো িদেোইয়ো বদয়োন্দে। 

ফুেবকয়োর জঙ্গে হইন্দি হেোৎ িোবহর হইয়ো কচোন্দখ পবড়ে সোমন্দন বদগন্তবিস্তীণ্ণ ফুেন্দফোটো সন্দষণন্দিি-েিদরূ কচোখ েোয়, 

ডোইন্দন, িোেঁন্দয়, সোমন্দন, একটোনো হন্দে-ফুে-কিোেো একখোনো সুবিেোে গোবেচো কক কেন পোবিয়ো বগয়োন্দে-এর ককোথোও 

িোধ্ো নোই, কেদ নোই, জঙ্গন্দের সীমো হইন্দি এন্দকিোন্দর িহু, িহু দনূ্দরর চক্রিোেন্দরখোয় নীে ও হেেমোেোর ককোন্দে 

বমবেয়োন্দে। মোথোর উপন্দর েীিকোন্দের বনন্দমণ  নীে আকোে। এই অপরূপ েসযন্দিন্দির মোন্দঝ মোন্দঝ প্রজোন্দদর কোন্দের 
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খুপবর। স্ত্রী-পুি েইয়ো এই দরুন্ত েীন্দি বক কবরয়ো িোহোরো কে এই কোেডোেঁটোর কিড়ো-ক রো কুটিন্দর এই উন্মুক্ত প্রোন্তন্দরর 

মন্দধ্য িোস কন্দর! 

ফসে পোবকিোর সমন্দয়র আর কিবে কদবর নোই। ইহোর মন্দধ্য কোটুনী মজনু্দরর দে নোনোবদক হইন্দি আবসন্দি শুরু 

কবরয়োন্দে। ইহোন্দদর জীিন িড় অদু্ভি,- পূবণ্ণয়ো, িরোই ও জয়ন্তীর পোহোড়-অঞ্চে ও উত্তর ভোগেপুর হইন্দি স্ত্রী-পুি 

েইয়ো ফসে পোবকিোর সময় ইহোরো আবসয়ো কেোট কেোট কুেঁ ন্দড় র বনমণোণ্ কবরয়ো িোস কন্দর ও জবমর ফসে কোন্দট- 

ফসন্দের একটো অংে মজবুরস্বরূপ পোয়। আিোর ফসে কোটো কেষ হইয়ো কগন্দে কুেঁ ন্দড় র কফবেয়ো রোবখয়ো স্ত্রী-পুি েইয়ো 
চবেয়ো েোয়। আিোর আর-িের আবসন্দি। ইহোন্দদর মন্দধ্য নোনো জোবি আন্দে- কিবের ভোগই গোন্দঙ্গোিো বকন্তু েিী, 
ভূবমহোর ব্রোহ্মণ্ পেণন্ত আন্দে। 

এ-অঞ্চন্দের বনয়ম, ফসে কোটিিোর সময় কিন্দি িবসয়ো খোজনো আদোয় কবরন্দি হয়-নয়ন্দিো এি গবরি প্রজো, ফসে 

কিি হইন্দি উঠিয়ো কগন্দে আর খোজনো বদন্দি পোন্দর নো। খোজনো আদোয় িদোরক কবরিোর জনয বদনকিক আমোন্দক 

ফুেবকয়ো িইহোন্দরর বদগন্তবিস্তীণ্ণ েসযন্দিন্দির মন্দধ্য থোবকিোর দরকোর হইে। 

িহবসেদোর িবেে-ওখোন্দন িো হন্দে কেোট িোেঁিুটো খোটিন্দয় কদি? 

-একবদন্দনর মন্দধ্যই কেোট একটি কোন্দের খুপবর কন্দর দোও নো? 

-এই েীন্দি িোন্দি বক থোকন্দি পোরন্দিন হুজরু? 
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-খুি। িুবম িোই কর। 

িোহোই হইে। পোেোপোবে বিন-চোরটো কেোট কেোট কোন্দের কুটির, একটো আমোর েয়ন র, একটো রোন্নো র, একটোন্দি 

দটুজন বসপোহী ও পোন্দটোয়োরী থোবকন্দি। এ-ধ্রন্দনর  রন্দক এন্দদন্দে িন্দে ‘খুপবর’- দরজো-জোনোেোর িদন্দে কোন্দের 

কিড়োর খোবনকটো কবরয়ো কোটো-িে কবরিোর উপোয় নোই-হু-হু বহম আন্দস রোন্দি। এি বনচু কে হোমোগুবড় বদয়ো বভিন্দর 

েুবকন্দি হয়। কমন্দঝন্দি খুি পুরু কবরয়ো শুকন্দনো কোে ও িনঝোউন্দয়র সুেঁটি বিেোন্দনো-িোহোর উপর েিরবে, িোহোর 

উপর কিোেক-চোদর পোবিয়ো ফরোস করো। আমোর খুপবরটি হদন্দ ণয সোি হোি, প্রন্দস্থ বিন হোি। কসোজো হইয়ো দোেঁড়োন্দনো 
অসম্ভি  ন্দরর মন্দধ্য, কোরণ্ উচ্চিোয় মোি বিন হোি। 

বকন্তু কিে েোন্দগ এই খুপবর। এি আরোম ও আন্ কবেকোিোয় বিনচোরিেো িোবড়ন্দি থোবকয়োও পোই নোই। িন্দি 

কিোধ্ হয় আবম দী ণবদন এখোন্দন থোবকিোর ফন্দে িনয হইয়ো েোইন্দিবেেোম, আমোর রুবচ, দবৃষ্টভবঙ্গ, ভোন্দেো-ম্ েোগো 
সন্দিরই উপর এই মুক্ত অরণ্য-প্রকৃবির অল্প-বিস্তর প্রভোি আবসয়ো পবড়য়োবেে, িোই এমন হইন্দিন্দে বক নো কক জোন্দন। 

খুপবরন্দি েুবকয়ো প্রথন্দমই আমোর ভোন্দেো েোবগে সদয-কোটো কোে-ডোেঁটোর িোজো সুগেটো, েোহো বদয়ো খুপবরর কিড়ো 
িোেঁধ্ো। িোহোর পর ভোন্দেো েোবগে আমোর মোথোর কোন্দেই এক িগণহোি পবরবমি  ুে ুবেপন্দথ দেৃযমোন, অধ্ণেোবয়ি 

অিস্থোয় আমোর দটুি কচোন্দখ দবৃষ্টর প্রোয় সমিন্দে অিবস্থি ধ্ূ-ধ্ূ বিস্তীণ্ণ সন্দষণন্দিন্দির হেন্দদ ফুেরোবে। এ-দেৃযটো 
এন্দকিোন্দর অবভনি, আবম কেন একটো পৃবথিীন্দজোড়ো হেন্দদ কোন্দপণন্দটর উপন্দর শুইয়ো আবে। হু-হু হোওয়োয় িীব্র 

ঝোেঁঝোন্দেো সন্দষণফুন্দের গে! 
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েীিও েো পবড়ন্দি হয় পবড়য়োবেে। পবিন্দম হোওয়োর একবদনও কোমোই বেে নো, অমন কড়ো করৌদ্র কেন েোিো জে 

হইয়ো েোইি কন্কন্দন পবিমো হোওয়োর প্রোিন্দেয। িইহোন্দরর বিসৃ্তি কুে-জঙ্গন্দের পোে বদয়ো ক োড়োয় কবরয়ো বফবরিোর 

সময় কদবখিোম দনূ্দর বিরোেী-কচৌকোর অনুচ্চ নীে পোহোড়ন্দেণ্ীর ওপোন্দর েীন্দির সূেণোস্ত। সোরো পবিম আকোে 

অবগ্নন্দকোণ্ হইন্দি হনর্ণি ককোণ্ পেণন্ত রোঙো হইয়ো েোয়, িরে আগুন্দনর সমুদ্র, হু-হু কবরয়ো প্রকোি অবগ্নন্দগোেন্দকর মন্দিো 
িড় সূেণটো নোবময়ো পন্দড়-মন্দন হয় পৃবথিীর আবেকগবি কেন প্রিযি কবরন্দিবে, বিেোে ভূপৃষ্ঠ কেন পবিম বদক 

হইন্দি পূন্দিণ  ুবরয়ো আবসন্দিন্দে; অন্দনকিণ্ চোবহয়ো থোবকন্দে দবৃষ্টবিভ্রম উপবস্থি হইি, সিযই মন্দন হইি কেন পবিম 

বদক্চক্রিোে-প্রোন্দন্তর ভূপৃষ্ঠ আমোর অিবস্থবিবি্রু বদন্দক  ুবরয়ো আবসন্দিন্দে। 

করোদটুকু বমেোইয়ো েোওয়োর সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ কিজোয় েীি পবড়ি, আমরোও সোরোবদন্দনর গুরুির পবরেম ও ক োড়োয় 

ইিস্তি েুটোেুটির পর সেযোন্দিেো প্রবিবদন আমোর খুপবরর সোমন্দন আগুন জ্বোবেয়ো িবসিোম। 

সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ অেকোরোিৃি িনপ্রোন্তন্দরর ঊধ্বণোকোন্দে অগণ্য নিিোন্দেোক কি দনূ্দরর বিশ্বরোবজর কজযোবির দিূরূন্দপ 

পৃবথিীর মোনুন্দষর চিুর সমু্মন্দখ কদখো বদি। আকোন্দে নিিরোবজ জ্ববেি কেন জল্জ্জ্বন্দে হিদযুবিক িোবির মন্দিো-িোংেো 
কদন্দে অমন কৃবত্তকো, অমন সপ্তবষণমিে কখন্দনো কদবখ নোই। কদবখয়ো কদবখয়ো িোহোন্দদর সন্দঙ্গ বনবিড় পবরচয় হইয়ো 
বগয়োবেে। বনন্দচ  ন অেকোর িনোনী, বনজণ নিো, রহসযময়ী রোবি, মোথোর উপন্দর বনিযসঙ্গী অগণ্য কজযোবিন্দেণোক। 

এক-একবদন একফোবে অিোস্তি চোেঁদ অেকোন্দরর সমুন্দদ্র সুদরূ িোবি ন্দরর আন্দেোর মন্দিো কদখোইি। আর কসই 

 নকৃষ্ণঅেকোরন্দক আগুন্দনর িীক্ষ্ণ িীর বদয়ো কসোজো কোটিয়ো এবদন্দক ওবদন্দক উল্কো খবসয়ো পবড়ন্দিন্দে। দবিন্দণ্, 
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উত্তন্দর, ঈেোন্দন, হনর্ণন্দি, পূন্দিণ, পবিন্দম, সিবদন্দক। এই একটো, ওই একটো, ওই দনু্দটো, এই আিোর একটো- বমবনন্দট 

বমবনন্দট, কসন্দকন্দি কসন্দকন্দি। 

এক-একবদন গন্দনোরী কিওয়োরী ও আন্দরো অন্দনন্দক িোেঁিুন্দি আবসয়ো কজোন্দট। নোনো রকম গল্প হয়। এইখোন্দনই একবদন 

একটো অদু্ভি গল্প শুবনেোম। কথোয় কথোয় কসবদন বেকোন্দরর গল্প হইন্দিবেে। কমোহনপুরো জঙ্গন্দের িনয-মবহন্দষর কথো 
উঠিে। দেরথ বসং ঝোিোওয়োেো নোন্দম এক রোজপুি কসবদন েিটুবেয়ো কোেোবরন্দি চবরর ইজোরো ডোবকন্দি উপবস্থি 

বেে। কেোকটো একসমন্দয় খুি িন্দন-জঙ্গন্দে  ুবরয়োন্দে, দুেঁ ন্দদ বেকোবর িবেয়ো িোর নোম আন্দে। দেরথ ঝোিোওয়োেো 
িবেে- হুজরু, ওই কমোহনপুরো জঙ্গন্দে িুন্দনো মবহষ বেকোর করন্দি আবম একিোর টোেঁড়িোন্দরো কদবখ। 

মন্দন পবড়ে গন ুমোহোন্দিো একিোর এই টোেঁড়িোন্দরোর কথো িবেয়োবেে িন্দট। িবেেোম- িযোপোরটো বক? 

-হুজরু, কস অন্দনক বদন্দনর কথো। কুেী নদীর পুে িখন হিবর হয় বন। কোটোবরয়োয় কজোড়ো কখয়ো বেে, গোবড়র 

পযোন্দসেোর কখয়োয় মোেসুি পোরোপোর হি। আমরো িখন ক োড়োর নোচ বনন্দয় খুি উন্মত্ত, আবম আর েোপ্রোর েটু বসং। 

েটু বসং হবরহরেি কমেো কথন্দক ক োড়ো বনন্দয় আসি, আমরো দজুন কসইসি ক োড়োন্দক নোচ কেখোিোম, িোরপর কিবে 

দোন্দম বিবক্র করিোম। ক োড়োর নোচ দ-ুরকম, জচমবি আর ফচনবি। জচমবিন্দি কে-সি ক োড়োর িোবেম কিবে, িোরো 
কিবে দোন্দম বিবক্র হয়। েটু বসং বেে জচমবি নোচ কেখোিোর ওস্তোদ। দজুন্দন বিন-চোর িেন্দর অন্দনক টোকো কন্দরবেেোম। 
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একিোর েটু বসং পরোমেণ বদন্দে কেোেিোজযো জঙ্গন্দে েোইন্দসি বনন্দয় িুন্দনো মবহষ ধ্ন্দর িযিসো করন্দি। সি ঠিকেোক হে, 

কেোেিোজযো িোরভোঙ্গো মহোরোন্দজর বরজোভণ  ফন্দরে। আমরো বকেু টোকো খোইন্দয় িন্দনর আমেোন্দদর কোে কথন্দক কপোরবমট 

আনোেোম। িোরপর ক’বদন ধ্ন্দর  ন জঙ্গন্দের মন্দধ্য িুন্দনো মবহন্দষর েোিোয়োন্দির পন্দথর সেোন কন্দর কিড়োই। অি িড় 

িন হুজরু, একটো িুন্দনো মবহন্দষর কদখো েবদ ককোন্দনো বদন কমন্দে! কেন্দষ এক িুন্দনো সোেঁওিোে েোগোেোম। কস একটো 
িোেঁেিন্দনর িেো কদবখন্দয় িেন্দে, গভীর রোন্দি এই পথ বদন্দয় িুন্দনো মবহন্দষর কজরো (দে) জে কখন্দি েোন্দি। কসই পন্দথর 

মন্দধ্য গভীর খোনো ককন্দট িোর ওপর িোেঁে ও মোটি বিবেন্দয় ফোেঁদ হিবর করেোম। রোন্দি মবহন্দষর কজরো কেন্দি বগন্দয় 

গন্দিণ র মন্দধ্য পড়ন্দি। 

সোেঁওিোেটো কদন্দখ শুন্দন িেন্দে- বকন্তু সি করবেস িন্দট কিোরো, একটো কথো আন্দে। কেোেিোজযো জঙ্গন্দের িুন্দনো মবহষ 

কিোরো মোরন্দি পোরবি কন। এখোন্দন টোেঁড়িোন্দরো আন্দে। 

আমরো কিো অিোক। টোেঁড়িোন্দরো বক? 

সোেঁওিোে িুন্দড়ো িেন্দে- টোেঁড়িোন্দরো কহোন্দেো িুন্দনো মবহন্দষর দন্দের কদিিো। কস একটোও িুন্দনো মবহন্দষর িবি করন্দি কদন্দি 

নো। 

েটু বসং িেন্দে-ওসি ঝুট কথো। আমরো মোবন কন। আমরো রোজপুি, সোেঁওিোে নই। 
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িোরপর বক কহোন্দেো শুনন্দে অিোক হন্দয় েোন্দিন হুজরু। এখন্দনো ভোিন্দে আমোয় গোন্দয় কোেঁটো কদয়। গবহন রোন্দি আমরো 
বনকন্দটই একটো িোেঁেঝোন্দড়র আড়োন্দে অেকোন্দর বনুঃেন্দে দোেঁবড়ন্দয় আবে, িুন্দনো মবহন্দষর দন্দের পোন্দয়র েে শুনেোম, 

িোরো এবদন্দক আসন্দে। ক্রন্দম িোরো খুি কোন্দে এে, গিণ  কথন্দক পঞ্চোে হোন্দির মন্দধ্য। হেোৎ কদবখ গন্দিণ র ধ্োন্দর, গন্দিণ র 

দে হোি দনূ্দর এক দী ণোকৃবি কোন্দেোমন্দিো পুরুষ বনুঃেন্দে হোি িুন্দে দোেঁবড়ন্দয় আন্দে। এি েম্বো কস-মূবিণ , কেন মন্দন 

কহোন্দেো িোেঁেঝোন্দড়র আগোয় কেন্দকন্দে। িুন্দনো মবহন্দষর দে িোন্দক কদন্দখ থমন্দক দোেঁবড়ন্দয় কগে, িোরপর েিভঙ্গ হন্দয় এবদক 

ওবদক পোেোে, ফোেঁন্দদর বিসীমোনোন্দি এে নো একটোও। বিশ্বোস করুন আর নো করুন, বনন্দজর কচোন্দখ কদখো। 

িোরপর আন্দরো দ-ুএকজন বেকোবরন্দক কথোটো বজজ্ঞোসো কন্দরবে, িোরো আমোন্দদর িেন্দে, ও-জঙ্গন্দে িুন্দনো মবহষ ধ্রিোর 

আেো েোড়। টোেঁড়িোন্দরো একটো মবহষও মোরন্দি ধ্রন্দি কদন্দি নো। আমোন্দদর টোকো বদন্দয় কপোরবমট আনোন্দনো সোর কহোন্দেো, 
একটো িুন্দনো মবহষও কসিোর ফোেঁন্দদ পড়ে নো। 

দেরথ ঝোিোওয়োেোর গল্প কেষ হইন্দে েিটুবেয়োর পোন্দটোয়োরীও িবেে- আমরোও কেন্দেন্দিেো কথন্দক টোেঁড়িোন্দরোর গল্প 

শুন্দন আসবে। টোেঁড়িোন্দরো িুন্দনো মবহন্দষর কদিিো- িুন্দনো মবহন্দষর দে কিন্দ োন্দর পন্দড় প্রোণ্ নো হোরোয়, কস বদন্দক িোেঁর 

সিণদো দবৃষ্ট। 

গল্প সিয বক বমথযো আমোর কস-সি কদবখিোর আিেযক বেে নো, আবম গল্প শুবনন্দি শুবনন্দি অেকোর আকোন্দে 

কজযোবিমণয় খড়গধ্োরী কোেপুরুন্দষর বদন্দক চোবহিোম, বনস্তব্ধ  ন িনোনীর উপর অেকোর আকোে উপুড় হইয়ো 
পবড়য়োন্দে, দনূ্দর ককোথোয় িন্দনর মন্দধ্য িনয কুকু্কট ডোবকয়ো উঠিে; অেকোর ও বনুঃেব্ধ আকোে, অেকোর ও বনুঃেে 

পৃবথিী েীন্দির রোন্দি পরস্পন্দরর কোেোকোবে আবসয়ো বক কেন কোনোকোবন কবরন্দিন্দে- অন্দনক দনূ্দর কমোহনপুরো অরন্দণ্যর 
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কোন্দেো সীমোন্দরখোর বদন্দক চোবহয়ো এই অশ্রুিপূিণ িনন্দদিিোর কথো মন্দন হইয়ো েরীর কেন বেহবরয়ো উঠিি। এইসি 

গল্প শুবনন্দি ভোন্দেো েোন্দগ, এইরকম বনজণ ন অরন্দণ্যর মোঝখোন্দন  ন েীন্দির রোন্দি এইরকম আগুন্দনর ধ্োন্দর িবসয়োই। 
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দেম পবরন্দচ্ছদ 

১ 

পন্দনর বদন এখোন্দন এন্দকিোন্দর িনয-জীিন েোপন কবরেোম, কেমন থোন্দক গোন্দঙ্গোিোরো বক গবরি ভুেঁ ইহোর িোমুনরো। ইচ্ছো 
কবরয়ো নয়, অন্দনকটো িোধ্য হইয়ো থোবকন্দি হইে এভোন্দি। এ জঙ্গন্দে ককোথো হইন্দি বক আনোইি? খোই ভোি ও 

িনধ্ুেঁধ্ুন্দের িরকোবর, িন্দনর কোেঁকন্দরোে বক বমবষ্ট আেু িুবেয়ো আন্দন বসপোহীরো, িোই ভোজো িো বসি। মোে দধু্ ব -

বকেু নোই। 

অিেয, িন্দন বসল্লী ও ময়ূন্দরর অভোি বেে নো, বকন্তু পোবখ মোবরন্দি কিমন কেন মন সন্দর নো িবেয়ো ি্কু থোকো 
সন্দেও বনরোবমষই খোইন্দি হইি। 

ফুেবকয়ো িইহোন্দর িোন্দ র ভয় আন্দে। একবদন্দনর  টনো িবে। 

হোড়ভোঙ্গো েীি কসবদন। রোি দেটোর পন্দর কোজকমণ বমটোইয়ো সকোে সকোে শুইয়ো  ুমোইয়ো পবড়য়োবে, হেোৎ কি 

রোন্দি জোবন নো, কেোকজন্দনর বচৎকোন্দর  ুম ভোবঙে। জঙ্গন্দের ধ্োন্দরর ককোন্ জোয়গোয় অন্দনকগুবে কেোক জন্দড়ো হইয়ো 
বচৎকোর কবরন্দিন্দে। উঠিয়ো িোড়োিোবড় আন্দেো জ্বোবেেোম। আমোর বসপোহীরো পোন্দের খুপবর হইন্দি িোবহর হইয়ো 
আবসে। সিোই বমবেয়ো ভোবিন্দিবে িযোপোরটো বক, এমন সমন্দয় একজন কেোক েুটিন্দি েুটিন্দি আবসয়ো িবেে-

মযোন্দনজোরিোিু, ি্কুটো বনন্দয় বেগবগর চেুন-িোন্দ  একটো কেোট কেন্দে বনন্দয় বগন্দয়ন্দে খুপবর কথন্দক। 
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জঙ্গন্দের ধ্োর হইন্দি মোি দ-ুে’ হোি দনূ্দর ফসন্দের কিন্দির মন্দধ্য কডোমন িবেয়ো একজন গোন্দঙ্গোিো প্রজোর একখোনো 
খুপবর। িোহোর স্ত্রী ে-মোন্দসর বেশু েইয়ো খুপবরর মন্দধ্য শুইয়ো বেে। অসম্ভি েীন্দির দরুন খুপবরর মন্দধ্যই আগুন 

জ্বোেোন্দনো বেে, এিং কধ্োেঁয়ো িোবহর কবরয়ো বদিোর জনয দরজোর ঝোেঁপটো একটু ফোেঁক বেে। কসই পন্দথ িো  েুবকয়ো 
কেন্দেটিন্দক েইয়ো পেোইয়োন্দে। 

বক কবরয়ো জোনো কগে িো ? বেয়োেও কিো হইন্দি পোন্দর। বকন্তু  টনোস্থন্দে কপৌেঁবেয়ো আর ককোন্দনো সন্দ্হ রবহে নো, 
ফসন্দের কিন্দির নরম মোটিন্দি স্পষ্ট িোন্দ র থোিোর দোগ। 

আমোর পোন্দটোয়োরী ও বসপোহীরো মহোন্দে অপিোদ রটিন্দি বদন্দি চোয় নো, িোহোরো কজোর গেোয় িবেন্দি েোবগে-এ 

আমোন্দদর িো  নয় হুজরু, এ কমোহনপুরো বরজোভণ  ফন্দরন্দের িো । কদখুন নো কি িড় থোিো! 

েোহোন্দদরই িো  হউক, িোহোন্দি বকেু আন্দস েোয় নো। িবেেোম, সি কেোক জন্দড়ো কর, মেোে হিবর কর-চে জঙ্গন্দের 

মন্দধ্য কদবখ। কসই রোন্দি অি িড় িোন্দ র পোন্দয়র সদয থোিো কদবখয়ো িিিণ্ সকন্দেই ভন্দয় কোেঁবপন্দি শুরু কবরয়োন্দে-

জঙ্গন্দের মন্দধ্য ককহ েোইন্দি রোবজ নয়। ধ্মক ও গোেম্ বদয়ো জন-দন্দেক কেোক জটুোইয়ো মেোে হোন্দি টিন বপটোইন্দি 

বপটোইন্দি সিোই বমবেয়ো জঙ্গন্দের নোনো স্থোন্দন িৃথো অনুসেোন করো কগে। 

পরবদন কিেো দেটোর সময় মোইে-দইু দনূ্দর দবিণ্-পূিণ ককোন্দণ্র  ন জঙ্গন্দের মন্দধ্য একটো িড় আসোন-গোন্দের িেোয় 

বেশুটির রক্তোক্ত কদহোিন্দেষ আবিষৃ্কি হইে। 
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কৃষ্ণপন্দির বক ভীষণ্ অেকোর রোবিগুবেই নোবমে িোহোর পন্দর! 

সদর কোেোবর হইন্দি িোেঁন্দক বসং জমোদোরন্দক আনোইেোম। িোেঁন্দক বসং বেকোবর, িোন্দ র গবিবিবধ্র অভযোস িোর ভোন্দেোই 

জোনো। কস িবেে, হুজরু, মোনুষন্দখন্দকো িো  িড় ধ্ূিণ  হয়। আর ক’টো কেোক মরন্দি। সোিধ্োন হন্দয় থোকন্দি হন্দি। 

ঠিক বিনবদন পন্দরই িন্দনর ধ্োন্দর সেযোর সময় একটো রোখোেন্দক িোন্দ  েইয়ো কগে। ইহোর পন্দর কেোন্দক  ুম িে কবরয়ো 
বদে। রোন্দি এক অপরূপ িযোপোর! বিস্তীণ্ণ িইহোন্দরর বিবভন্ন খুপবর হইন্দি সোরো রোি টিন্দনর কযোন্দনস্ত্রো বপটোইন্দিন্দে, 

মোন্দঝ মোন্দঝ কোন্দের ডোেঁটোর আেঁটি জ্বোেোইয়ো আগুন কবরয়োন্দে, আবম িোেঁন্দক বসং প্রহন্দর প্রহন্দর ি্নু্দকর দযোওড় 

কবরন্দিবে। আর শুধ্ুই বক িো ? ইহোর মন্দধ্য একবদন কমোহনপুরো ফন্দরে হইন্দি িনয-মবহন্দষর দে িোবহর হইয়ো 
অন্দনকখোবন কিন্দির ফসে িেনে কবরয়ো বদে। 

আমোর কোন্দের খুপবরর দরজোর কোন্দেই বসপোহীরো খুি আগুন কবরয়ো রোবখয়োন্দে। মোন্দঝ মোন্দঝ উঠিয়ো িোহোন্দি কোে 

কফবেয়ো বদই। পোন্দের খুপবরন্দি বসপোহীরো কথোিোিণ ো িবেন্দিন্দে- খুপবরর কমন্দঝন্দিই শুইয়ো আবে, মোথোর কোন্দের 

 ুে ুবে বদয়ো কদখো েোইন্দিন্দে  ন অেকোন্দর ক রো বিস্তীণ্ণ প্রোন্তর, দনূ্দর িীণ্ িোরোর আন্দেোয় পবরদেৃযমোন জঙ্গন্দের 

আিেোয়ো সীমোন্দরখো। অেকোর আকোন্দের বদন্দক চোবহয়ো মন্দন হইে, কেন মৃি নিিন্দেোক হইন্দি িুষোরিষী 
বহমিোিোস িরঙ্গ িুবেয়ো েুটিয়ো আবসন্দিন্দে পৃবথিীর বদন্দক- কেপ কিোেক বহন্দম েোিো জে হইয়ো বগয়োন্দে, আগুন 

বনবিয়ো আবসন্দিন্দে, বক দরুন্ত েীি! আর কসইসন্দঙ্গ উন্মকু্ত প্রোন্তন্দরর অিোধ্ হু-হু িুষোরেীিে হনে হোওয়ো! 
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বকন্তু বক কবরয়ো থোন্দক এখোনকোর কেোন্দকরো এই েীন্দি, এই আকোন্দের িেোয় সোমোনয কোন্দের খুপবরর েোিো কমন্দঝর 

উপর, বক কবরয়ো রোবি কোটোয়? িোহোর উপর ফসে কচৌবক বদিোর এই কষ্ট, িনয-মবহন্দষর উপদ্রি, িনয-েূকন্দরর 

উপদ্রি কম নয়-িো ও আন্দে। আমোন্দদর িোংেো কদন্দের চোষীরো বক এি কষ্ট কবরন্দি পোন্দর? অি উিণর জবমন্দি, অি 

বনরুপদ্রি গ্রোময পবরন্দিন্দের মন্দধ্য ফসে কবরয়োও িোহোন্দদর দুুঃখ ক োন্দচ নো। 

আমোর  ন্দরর দ-ুবিন-ে’ হোি দনূ্দর দবিণ্ ভোগেপুর হইন্দি আগি জনকিক কোটুনী মজরু স্ত্রী-পুি েইয়ো ফসে 

কোটিন্দি আবসয়োন্দে। একবদন সেযোয় িোহোন্দদর খুপবরর কোে বদয়ো আবসিোর সময় কদবখ কুেঁ ন্দড়র সোমন্দন িবসয়ো সিোই 

আগুন কপোহোইন্দিন্দে। 

এন্দদর জগৎ আমোর কোন্দে অনোবিষৃ্কি, অজ্ঞোি। ভোবিেোম, কসটো কদবখ নো ককমন! 

বগয়ো িবেেোম-িোিোজী, বক করো হন্দচ্ছ? 

একজন িৃি বেে দন্দে, িোহোন্দকই এই সন্দম্বোধ্ন। কস উঠিয়ো দোেঁড়োইয়ো আমোয় কসেোম কবরে, িবসয়ো আগুন কপোহোইন্দি 

অনুন্দরোধ্ কবরে। ইহো এন্দদন্দের প্রথো। েীিকোন্দে আগুন কপোহোইন্দি আহ্বোন করো ভদ্রিোর পবরচয়। 

বগয়ো িবসেোম। খুপবরর মন্দধ্য উেঁবক বদয়ো কদবখ বিেোনো িো আসিোিপি িবেন্দি ইহোন্দদর বকেু নোই। কুেঁ ন্দড় ন্দরর 

কমন্দঝন্দি মোি বকেু শুকন্দনো  োস বিেোন্দনো। িোসনন্দকোসন্দনর মন্দধ্য খুি িড় একটো কোেঁসোর জোমিোটি আর একটো 



188 
 

কেোটো! কোপড় েোর েো পরন্দন আন্দে- আর এক টুকরো িস্ত্রও িোড়বি নোই। বকন্তু িোহো কিো হইে, এই বনদোরুণ্ েীন্দি 

ইহোন্দদর কেপকোেঁথো কই? রোন্দি গোন্দয় কদয় বক? 

কথোটো বজজ্ঞোসো কবরেোম। 

িৃন্দির নোম নন্দক্েদী ভকি। জোবি গোন্দঙ্গোিো। কস িবেে-ককন, খুপবরর ককোন্দণ্ ঐ কে কেোইন্দয়র ভুবস কদখন্দেন নো 
রন্দয়ন্দে টোে করো? 

িুবঝন্দি পোবরেোম নো। কেোইন্দয়র ভুবসর আগুন করো হয় রোন্দি? 

নন্দক্েদী আমোর অজ্ঞিো কদবখয়ো হোবসে। 

-িো নয় িোিুজী। কেোইন্দয়র ভুবসর মন্দধ্য েুন্দক কেন্দেবপন্দেরো শুন্দয় থোন্দক আমরোও কেোইন্দয়র ভুবস গোন্দয় চোপো বদন্দয় 

শুই। কদখন্দেন নো, অন্তি পোেঁচমন ভুবস মজিু রন্দয়ন্দে। ভোবর ওম কেোইন্দয়র ভুবসন্দি। দখুোনো কম্বে গোন্দয় বদন্দেও 

অমন ওম হয় নো। আর আমরো পোিই িো ককোথোয় কম্বে িেুন নো? 

িবেন্দি িবেন্দি একটো কেোট কেন্দেন্দক  ুম পোড়োইয়ো িোহোর মো খুপবরর ককোন্দণ্র ভুবসর গোদোর মন্দধ্য িোহোর পো হইন্দি 

গেো পেণন্ত েুকোইয়ো ককিেমোি মুখখোনো িোবহর কবরয়ো কেোওয়োইয়ো রোবখয়ো আবসে। মন্দন মন্দন ভোবিেোম, মোনুন্দষ 

মোনুন্দষর কখোেঁজ রোন্দখ কিটুকু? কখন্দনো বক জোবনিোম এসি কথো? আজ কেন সবিযকোর ভোরিিষণন্দক বচবনন্দিবে। 
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অবগ্নকুন্দির অপর পোন্দশ্বণ িবসয়ো একটি কমন্দয় বক রোেঁবধ্ন্দিন্দে। 

বজজ্ঞোসো কবরেোম-ও বক রোন্নো হন্দচ্ছ? 

নন্দক্েদী িবেে- োন্দটো। 

- োন্দটো বক বজবনস? 

এিোর কিোধ্ হয় রেনরিো কমন্দয়টি ভোবিে, এ িোঙোবেিোিু সেযোন্দিেো ককোথো হইন্দি আবসয়ো জটুিে। এ কদবখন্দিবে 

বনিোন্ত িোিুে। বকেুই কখোেঁজ রোন্দখ নো দবুনয়োর। কস বখল বখল কবরয়ো হোবসয়ো উঠিয়ো িবেে-  োন্দটো জোন নো িোিুজী? 

মকোই-কসি। কেমন চোে কসি হন্দে িন্দে ভোি, মকোই কসি করন্দে িন্দে  োন্দটো। 

কমন্দয়টি আমোর অজ্ঞিোর প্রবি কৃপোিেি কোন্দের খুবন্তর আগোয় উক্ত দ্রিয একটুখোবন হোেঁবড় হইন্দি িুবেয়ো কদখোইে। 

-বক বদন্দয় খোয়? 

এিোর হইন্দি েি কথোিোিণ ো কমন্দয়টিই িবেে। হোবসহোবস মুন্দখ িবেে-নুন বদন্দয়, েোক বদন্দয়- আিোর বক বদন্দয় খোন্দি িে 

নো! 

-েোক রোন্নো হন্দয়ন্দে? 
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- োন্দটো নোবমন্দয় েোক চড়োি। মটরেোক িুন্দে এন্দনবে। 

কমন্দয়টি খুিই সপ্রবিভ। বজজ্ঞোসো কবরে-কেকোিোয় থোক িোিুজী? 

-হযোেঁ। 

-বক রকম জোয়গো? আচ্ছো, কেকোিোয় নোবক গোে নোই? ওখোনকোর সি গোেপোেো ককন্দট কফন্দেন্দে? 

-কক িেন্দে কিোমোয়? 

-একজন ওখোন্দন কোজ কন্দর আমোন্দদর কদন্দের। কস একিোর িন্দেবেে। বক রকম জোয়গো কদখন্দি িোিুজী? 

এই সরেো িনয কমন্দয়টিন্দক েিদরূ সম্ভি িুঝোইিোর কচষ্টো পোইেোম আধ্ুবনক েুন্দগর একটো িড় েহন্দরর িযোপোরখোনো 
বক? কিদরূ িুবঝে জোবন নো, িবেে-কেকোিো েহর কদখন্দি ইন্দচ্ছ হয়-কক কদখোন্দি? 

িোহোর পর আন্দরো অন্দনক কথো িবেেোম িোহোর সন্দঙ্গ। রোি িোবড়য়ো বগয়োন্দে, অেকোর  ন হইয়ো আবসে। উহোন্দদর 

রোন্নো কেষ হইয়ো কগে। খুপবরর বভির হইন্দি কসই িড় জোমিোটিটো আবনয়ো িোহোন্দি কফন-ভোন্দির মন্দিো বজবনসটো 
েোবেে। উপর উপর একটু নুন েড়োইয়ো িোটিটো মোঝখোন্দন রোবখয়ো কেন্দেন্দমন্দয়রো সিোই বমবেয়ো চোবরবদন্দক কগোে হইয়ো 
িবসয়ো খোইন্দি আরম্ভ কবরে। 
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আবম িবেেোম-কিোমরো এখোন কথন্দক িুবঝ কদন্দে বফরন্দি? 

নন্দক্েদী িবেে-কদন্দে এখন বফরন্দি অন্দনক কদবর। এখোন কথন্দক ধ্রমপুর অঞ্চন্দে ধ্োন কোটন্দি েোি- ধ্োন কিো এন্দদন্দে 

হয় নো-ওখোন্দন হয়। ধ্োন কোটোর কোজ কেষ হন্দে আিোর েোি গম কোটন্দি মুন্দঙ্গর কজেোয়। গন্দমর কোজ কেষ হন্দি হজযষ্ঠ 

মোস এন্দস পড়ন্দি। িখন আিোর কখড়ী কোটো শুরু হন্দি আপনোন্দদরই এখোন্দন। িোরপর বকেুবদন েুটি। েোিণ্-ভোন্দদ্র 

আিোর মকোই ফসন্দের সময় আসন্দি। মকোই কেষ হন্দেই কেোই এিং ধ্রমপুর-পূবণ্ণয়ো অঞ্চন্দে কোবিণ কেোে ধ্োন। 

আমরো সোরো িের এইরকম কদন্দে কদন্দেই  ুন্দর কিড়োই। কেখোন্দন কে সমন্দয় কে ফসে, কসখোন্দন েোই। নইন্দে খোি বক? 

-িোবড় র িন্দে কিোমোন্দদর বকেু কনই? 

এিোর কমন্দয়টি কথো িবেে। কমন্দয়টির িয়স চবব্বে-পেঁবচে, খুি স্বোস্থযিিী, িোবনণে-করো কোন্দেো রং, বনন্দটোে গড়ন। 

কথোিোিণ ো কিে িবেন্দি পোন্দর, আর গেোর সুরটো দবিণ্-বিহোন্দরর কদহোিী বহব্ন্দি িড় চমৎকোর কেোনোয়। 

িবেে-ককন থোকন্দি নো িোিুজী? সিই আন্দে। বকন্তু কসখোন্দন থোকন্দে আমোন্দদর কিো চন্দে নো। কসখোন্দন েোি গরম 

কোন্দের কেন্দষ, েোিণ্ মোন্দসর মোঝোমোবঝ পেণন্ত থোকি। িোরপর আিোর কিরুন্দি হন্দি বিন্দদন্দে- বিন্দদন্দেই েখন 

আমোন্দদর চোকবর। িো েোড়ো বিন্দদন্দে কি বক মজো কদখো েোয়-এই কদখন্দিন ফসে কোটো হন্দয় কগন্দে আপনোন্দদর এখোন্দনই 

কি কদে কথন্দক কি কেোক আসন্দি। কি িোবজন্দয়, গোইন্দয়, নোচন্দনওয়োেী, কি িহুরূপী সং-আপবন কিোধ্ হয় কদন্দখন 
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বন এসি? বক কন্দর কদখন্দিন, আপনোন্দদর এ অঞ্চন্দে কিো ক োর জঙ্গে হন্দয় পন্দড় বেে-সন্দি এইিোর চোষ হন্দয়ন্দে। এই 

কদখুন নো আন্দস আর পন্দনর বদন্দনর মন্দধ্যই। এই কিো সিোরই করোজগোন্দরর সময় আসন্দে। 

চোবরবদক বনজণ ন। দনূ্দর িবস্তন্দি কোরো টিন বপটোইন্দিন্দে অেকোন্দরর মন্দধ্য। মন্দন ভোবিেোম, এই অগণেহীন কোেডোেঁটোর 

কিড়োর আগড়-কদওয়ো কুেঁ ন্দড়ন্দি ইহোরো রোি কোটোইন্দি এই শ্বোপদসিুে অরন্দণ্যর ধ্োন্দর, কেন্দেপুন্দে েইয়ো-সোহসও আন্দে 

িবেন্দি হইন্দি। এই কিো মোি বদনকন্দয়ক আন্দগ এন্দদরই মন্দিো আর একটো খুপবর হইন্দি কেন্দে েইয়ো বগয়োন্দে মোন্দয়র 

ককোে হইন্দি-এন্দদরই িো ভরসো বকন্দসর? অথচ একটো িযোপোর কদবখেোম, ইহোরো কেন িযোপোরটো গ্রোন্দহযর মন্দধ্যই 

আবনন্দিন্দে নো। িি সন্ত্রস্ত ভোিও নোই। এই কিো এি রোি পেণন্ত উন্মকু্ত আকোন্দের িেোয় িবসয়ো গল্পগুজি, 

রোন্নোিোন্নো কবরে। িবেেোম-কিোমরো একটু সোিধ্োন্দন থোকন্দি। মোনুষন্দখন্দকো িো  কিবরন্দয়ন্দে জোন কিো? মোনুষন্দখন্দকো 
িো  িড় ভয়োনক জোন্দনোয়োর, আর িড় ধ্ূিণ । আগুন রোন্দখো খুপবরর সোমন্দন, আর  ন্দরর মন্দধ্য বগন্দয় েুন্দক পড়। ওই 

কিো কোন্দেই িন, রোি-কিরোন্দির িযোপোর- 

কমন্দয়টি িবেে-িোিুজী, আমোন্দদর সন্দয় বগন্দয়ন্দে। পূবণ্ণয়ো কজেোয় কেখোন্দন বফ-িের ধ্োন কোটন্দি েোই, কসখোন্দন পোহোড় 

কথন্দক িুন্দনো হোবি নোন্দম। কস জঙ্গে আন্দরো ভয়োনক। ধ্োন্দনর সময় বিন্দেষ কন্দর িুন্দনো হোবির দে এন্দস উপদ্রি কন্দর। 

কমন্দয়টি আগুন্দনর মন্দধ্য আর বকেু শুকন্দনো িনঝোউন্দয়র ডোে কফবেয়ো বদয়ো সোমন্দনর বদন্দক সবরয়ো আবসয়ো িবসে। 
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িবেে-কসিোর আমরো অবখেকুচো পোহোন্দড়র বনন্দচ বেেোম। একবদন রোন্দি এক খুপবরর িোইন্দর রোন্নো করবে, কচন্দয় কদবখ 

পঞ্চোে হোি দনূ্দর চোর-পোেঁচটো িুন্দনো হোবি-কোন্দেো কোন্দেো পোহোন্দড়র মন্দিো কদখোন্দচ্ছ অেকোন্দর-কেন আমোন্দদর খুপবরর 

বদন্দকই আসন্দে। আবম কেোট কেন্দেটোন্দক িুন্দক বনন্দয় িড় কমন্দয়টোর হোি ধ্ন্দর রোন্নো কফন্দে খুপবরর মন্দধ্য িোন্দদর করন্দখ 

এেোম। কোন্দে আর ককোন্দনো কেোকজন কনই, িোইন্দর এন্দস কদবখ িখন হোবি ক’টো একটু থমন্দক দোেঁবড়ন্দয়ন্দে। ভন্দয় আমোর 

গেো কোে হন্দয় বগন্দয়ন্দে। হোবিন্দি খিু কদখন্দি পোয় নো িোই রন্দি- ওরো িোিোন্দস গে কপন্দয় দনূ্দরর মোনুষ িুঝন্দি পোন্দর। 

িখন কিোধ্ হয় িোিোস অনয বদন্দক িইবেে, েোই কহোক, িোরো অনয বদন্দক চন্দে কগে। ওুঃ, কসখোন্দনও এমবন িোিুজী 
সোরো রোি টিন কপটোয় আর আন্দেো জ্বোবেন্দয় রোন্দখ হোবির ভন্দয়। এখোন্দন িুন্দনো মবহষ, কসখোন্দন িুন্দনো হোবি। ওসি গো-
সওয়ো হন্দয় বগন্দয়ন্দে। 

রোি কিবে হওয়োন্দি বনন্দজর িোসোয় বফরেোম। 

বদন পন্দনন্দরোর মন্দধ্য ফুেবকয়ো িইহোন্দরর কচহোরো িদেোইয়ো কগে। সবরষোর গোে শুকোইয়ো মোবড়য়ো িীজ িোবহর 

কবরিোর সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ ককোথো হইন্দি দন্দে দন্দে নোনো কেণ্ীর কেোক আবসয়ো জটুিন্দি েোবগে। পূবণ্ণয়ো, মুন্দঙ্গর, েোপরো প্রভৃবি 

স্থোন হইন্দি মোন্দরোয়োড়ী িযিসোয়ীরো দোেঁবড়পোল্লো ও িস্তো েইয়ো আবসে মোে বকবনন্দি। িোহোন্দদর সন্দঙ্গ কুবের ও 

গোন্দড়োয়োন্দনর কোজ কবরন্দি আবসে একদে কেোক। হোেুইকররো আবসয়ো অস্থোয়ী কোন্দের  র িুবেয়ো বমেোইন্দয়র 

কদোকোন খুবেয়ো সন্দিন্দজ পুরী, কন্দচৌবর, েোডু্ড, কোেোক্্ বিক্রয় কবরন্দি েোবগে। বফবরওয়োেোরো নোনো রকম সস্তো ও 

কখন্দেো মন্দনোহোরী বজবনস, কোন্দচর িোসন, পুিুে, বসগোন্দরট, বেন্দটর কোপড়, সোিোন ইিযোবদ েইয়ো আবসে। 
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এ িোন্দদ আবসে রং-িোমোেো কদখোইয়ো পয়সো করোজগোর কবরন্দি কি ধ্রন্দনর কেোক। নোচ কদখোইন্দি, রোমসীিো 
সোবজয়ো ভন্দক্তর পূজো পোইন্দি, হনুমোনজীর বসেঁদরুমোখো মূবিণ -হোন্দি পোিোেোকুর আবসে প্রণ্োমী কুড়োইন্দি। এ সময় 

সকন্দেরই দ-ুপয়সো করোজগোন্দরর সময় এসি অঞ্চন্দে। 

আর-িেরও কে জনেূনয ফুেবকয়ো িইহোন্দরর প্রোন্তর ও জঙ্গে বদয়ো, কিেো পবড়য়ো কগন্দে, ক োড়োয় েোইন্দিও ভয় 

কবরি-এ-িের িোহোর আনন্দ্োৎফুল্ল মূবিণ  কদবখয়ো চমৎকৃি হইন্দি হয়। চোবরবদন্দক িোেক-িোবেকোর হোসযধ্ববন, 

কেরি, সস্তো টিন্দনর কভেঁ পুর বপেঁবপেঁ িোজনো, ঝুমঝুবমর আওয়োজ, নোবচন্দয়ন্দদর  ুঙুন্দরর ধ্ববন-সমস্ত ফুেবকয়োর বিরোট 

প্রোন্তর জবুড়য়ো কেন একটো বিেোে কমেো িবসয়ো বগয়োন্দে। 

কেোকসংখযোও িোবড়য়ো বগয়োন্দে অিযন্ত কিবে। কি নূিন খুপবর, কোন্দের েম্বো চোেো র চোবরবদন্দক রোিোরোবি উঠিয়ো 
কগে।  র িুবেন্দি এখোন্দন ককোন্দনো খরচ নোই, জঙ্গন্দে আন্দে কোে ও িনঝোউ বক ককেঁ দ-গোন্দের গুেঁবড় ও ডোে, শুকন্দনো 
কোন্দের ডোেঁটোর কখোেো পোকোইয়ো এন্দদন্দে একরমক ভোবর েক্ত রবে হিবর কন্দর, আর আন্দে ওন্দদর বনন্দজন্দদর েোরীবরক 

পবরেম। 

ফুেবকয়োর িহবেেদোর আবসয়ো জোনোইে, এইসি িোবহন্দরর কেোক, েোহোরো এখোন্দন পয়সো করোজগোর কবরন্দি 

আবসয়োন্দে, ইহোন্দদর কোন্দে জবমদোন্দরর খোজনো আদোয় কবরন্দি হইন্দি। 

িবেে-আপবন রীবিমন্দিো কোেোবর করুন হুজরু, আবম সি কেোক এন্দক এন্দক আপনোর কোন্দে হোবজর করোই-আপবন 

ওন্দদর মোথোবপেু একটো খোজনো ধ্োেণ কন্দর বদন। 
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কি রকন্দমর কেোক কদবখিোর সুন্দেোগ পোইেোম এই িযোপোন্দর! 

সকোে হইন্দি দেটো পেণন্ত কোেোবর কবরিোম, হিকোন্দে আিোর বিনটোর পর হইন্দি সেযো পেণন্ত। 

িহবেেদোর িবেে-এরো কিবে বদন এখোন্দন থোকন্দি নো, ফসে মোড়োই ও কিচোন্দকনো কেষ হন্দয় কগন্দেই সি পোেোন্দি। এর 

আন্দগ এন্দদর পোওনো আদোয় কন্দর বনন্দি হন্দি। 

একবদন কদবখেোম একটি খোমোন্দর মোন্দরোয়োড়ী মহোজন্দনরো মোে মোবপন্দিন্দে। আমোর মন্দন হইে ইহোরো ওজন্দন বনরীহ 

প্রজোন্দদর েকোইন্দিন্দে। আমোর পোন্দটোয়োরী ও িহবেেদোরন্দদর িবেেোম সমস্ত িযিসোয়ীর কোেঁটো ও দোেঁবড় পরীিো 
কবরয়ো কদবখন্দি। দ-ুচোরজন মহোজনন্দক ধ্বরয়ো মোন্দঝ মোন্দঝ আমোর সোমন্দন আবনন্দি েোবগে-িোহোরো ওজন্দন 

েকোইয়োন্দে, কোহোন্দরো দোেঁবড়র মন্দধ্য জয়ুোচুবর আন্দে। কস-সি কেোকন্দক মহোে হইন্দি িোবহর কবরয়ো বদেোম। প্রজোন্দদর 

এি কন্দষ্টর ফসে আমোর মহোন্দে অন্তি ককহ ফোেঁবক বদয়ো েইন্দি পোবরন্দি নো। 

কদবখেোম, শুধ্ু মহোজন নয়, নোনো কেণ্ীর কেোন্দক ইহোন্দদর অন্দথণর ভোর েো ি কবরিোর কচষ্টোয় ওি পোবিয়ো রবহয়োন্দে। 

এখোন্দন নগদ পয়সোর কোরিোর খুি কিবে নোই। বফবরওয়োেোন্দদর কোন্দে ককোন্দনো বজবনস বকবনন্দে ইহোরো পয়সোর িদন্দে 

সবরষো কদয়, বজবনন্দসর দোন্দমর অনুপোন্দি অন্দনক কিবে সবরষো বদয়ো কদয়- বিন্দেষি কমন্দয়রো। িোহোরো বনিোন্ত বনরীহ ও 

সরে, েো িো িুঝোইয়ো িোহোন্দদর বনকট হইন্দি নযোেযমূন্দেযর চিুগুণণ্ ফসে আদোয় করো খুিই সহজ। 
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পুরুন্দষরোও বিন্দেষ হিষবয়ক নয়। 

িোহোরো বিেোবি বসগোন্দরট ককন্দন, জিুো-জোমো ককন্দন। ফসন্দের টোকো  ন্দর আবসন্দে ইহোন্দদর ও িোবড়র কমন্দয়ন্দদর মোথো 
 ুবরয়ো েোয়-কমন্দয়রো ফরমোস কন্দর রবঙন কোপন্দড়র, কোন্দচর ও এনোন্দমন্দের িোসন্দনর, হোেুইকন্দরর কদোকোন হইন্দি 

কেোঙো কেোঙো েোডু্ড-কন্দচৌবর আন্দস, নোচ কদবখয়ো গোন শুবনয়োই কি পয়সো উড়োইয়ো কদয়। ইহোর উপর রোমজী, 
হনুমোনজীর প্রণ্োমী ও পূজো কিো আন্দেই। িোহোর উপন্দরও আন্দে জবমদোর ও মহোজন্দনর পোইক-কপয়োদোরো। দদুণ োন্ত েীন্দি 

রোি জোবগয়ো িনয-েূকর ও িনয-মবহন্দষর উপদ্রি হইন্দি কি কন্দষ্ট ফসে িোেঁচোইয়ো, িোন্দ র মুন্দখ, সোন্দপর মুন্দখ 

বনন্দজন্দদর কফবেন্দি বিধ্ো নো কবরয়ো সোরো িেন্দরর ইহোন্দদর েোহো উপোজণ ন,-এই পন্দনর বদন্দনর মন্দধ্য খুবের সবহি িোহো 
উড়োইয়ো বদন্দি ইহোন্দদর িোন্দধ্ নো কদবখেোম। 

ককিে একটো ভোন্দেোর বদক কদখো কগে, ইহোরো ককহ মদ িো িোবড় খোয় নো। গোন্দঙ্গোিো িো ভুেঁ ইহোর ব্রোহ্মণ্ন্দদর মন্দধ্য 
এসি কনেোর করওয়োজ নোই-বসবিটো অন্দনন্দক খোয়, িোও বকবনন্দি হয় নো, িনবসবির জঙ্গে হইয়ো আন্দে েিটুবেয়ো ও 

ফুেবকয়োর প্রোন্তন্দর, পোিো বেেঁ বড়য়ো আবনন্দেই হইে- কক কদবখন্দিন্দে। 

একবদন মুন্দনশ্বর বসং আবসয়ো জোনোইে একজন কেোক জবমদোন্দরর খোজনো ফোেঁবক বদিোর উন্দদ্দন্দেয ঊধ্বণশ্বোন্দস 

পেোইন্দিন্দে-হুকুম হয় কিো ধ্বরয়ো আন্দন। 

বিবস্মি হইয়ো িবেেোম-পোেোন্দচ্ছ বক রকম? কদৌন্দড় পোেোন্দচ্ছ? 
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-ক োড়োর মন্দিো কদৌড়ুন্দচ্ছ হুজরু, এিিন্দণ্ িড় কুিী পোর হন্দয় জঙ্গন্দের ধ্োন্দর বগন্দয় কপৌেঁেে। দিুৃণত্তন্দক ধ্বরয়ো আবনিোর 

হুকুম বদেোম। 

এক  ণ্টোর মন্দধ্য চোর-পোেঁচজন বসপোহী পেোিক আসোমীন্দক আমোর সোমন্দন আবনয়ো হোবজর কবরে। 

কেোকটোন্দক কদবখয়ো আমোর মুন্দখ কথো সবরে নো। িোহোর িয়স ষোন্দটর কম ককোন্দনোমন্দিই হইন্দি িবেয়ো আমোর কিো 
মন্দন হইে নো- মোথোর চুে সোদো, গোন্দের চোমড়ো কুবঞ্চি হইয়ো বগয়োন্দে, কচহোরো কদবখয়ো মন্দন হয় কস কিকোে িুভুিু 

বেে, এইিোর ফুেবকয়ো িইহোন্দরর খোমোন্দর আবসয়ো কপট ভবরয়ো খোইন্দি পোইয়োন্দে। 

শুবনেোম কস নোবক ‘ননীন্দচোর নোটুয়ো’ সোবজয়ো আজ কয়বদন্দন বিস্তর পয়সো করোজগোর কবরয়োন্দে, গ্রযোণ্ট সোন্দহন্দির 

িটগোন্দের িেোয় একটো খুপবরন্দি থোবকি, আজ কয়বদন ধ্বরয়ো বসপোহীরো িোহোর কোন্দে খোজনোর িোগোদো কবরন্দিন্দে 

কোরণ্ এবদন্দক ফসন্দের সময়ও ফুরোইয়ো আবসে। আজ িোহোর খোজনো বমটোইিোর কথো বেে। হেোৎ দপুুন্দরর পন্দর 

বসপোহীরো খির পোয় কস কেোকটো িবল্পিল্পো িোেঁবধ্য়ো রওয়োনো হইয়োন্দে। মুন্দনশ্বর বসং িযোপোর বক জোবনন্দি বগয়ো কদন্দখ 

কে আসোমী িইহোর েোবড়য়ো চবেন্দি আরম্ভ কবরয়োন্দে পূবণ্ণয়ো অবভমুন্দখ- মুন্দনশ্বন্দরর হোেঁক শুবনয়ো কস নোবক কদৌবড়ন্দি 

আরম্ভ কবরে। িোহোর পরই এই অিস্থো। 

বসপোহীন্দদর কথোর সিযিো সম্বন্দে বকন্তু আমোর সন্দ্হ জবন্মে। প্রথমি, ‘ননীন্দচোর নোটুয়ো’ মোন্দন েবদ িোেক শ্রীকৃষ্ণ 

হয়, িন্দি ইহোর কস সোবজিোর িয়স আর আন্দে বক? বিিীয়ি, এ কেোকটো ঊধ্বণশ্বোন্দস েুটিয়ো পেোইন্দিবেে, এ কথোই 

িো বক কবরয়ো সম্ভি! 
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বকন্তু উপবস্থি সকন্দেই হেফ কবরয়ো িবেে-উভয় কথোই সিয। 

িোহোন্দক কড়ো সুন্দর িবেেোম-কিোমোর এ দিুুণবি ককন কহোন্দেো, জবমদোন্দরর খোজনো বদন্দি হয় জোন নো? কিোমোর নোম বক? 

কেোকটো ভন্দয় িোিোন্দসর মুন্দখ িোেপোিোর মন্দিো কোেঁবপন্দিবেে। আমোর বসপোহীরো এন্দক চোয় কিো আন্দর পোয়, ধ্বরয়ো 
আবনন্দি িবেন্দে িোেঁবধ্য়ো আন্দন। িোহোরো কে এই িৃি নন্দটর প্রবি খুি সদয় ও কমোেোন্দয়ম িযিহোর কন্দর নোই ইহোর 

অিস্থো কদবখয়ো িুবঝন্দি কদবর হইে নো। 

কেোকটো কোেঁবপন্দি কোেঁবপন্দি িবেে, িোহোর নোম দেরথ। 

-বক জোি? িোবড় ককোথোয়? 

-আমরো ভুেঁ ইহোর িোভন হুজরু। িোবড় মুন্দঙ্গর কজেো-সোন্দহিপুর কোমোে। 

-পোেোবচ্ছন্দে ককন? 

-কই, নো, পোেোি ককন, হুজরু? 

-কিে, খোজনো দোও। 
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-বকেুই পোই বন, খোজনো কদি ককোথো কথন্দক? নোচ কদবখন্দয় সন্দষণ কপন্দয়বেেোম, িো কিন্দচ ক’বদন কপন্দট কখন্দয়বে। 

হনুমোনজীর বকবরয়ো। 

বসপোহীরো িবেে-সি বমন্দথয কথো। শুনন্দিন নো হুজরু। ও অন্দনক টোকো করোজগোর কন্দরন্দে। ওর কোন্দেই আন্দে। হুকুম 

কন্দরন কিো ওর কোপড়ন্দচোপড় সেোন কবর। 

কেোকটো ভন্দয় হোিন্দজোড় কবরয়ো িবেে-হুজরু, আবম িেবে আমোর কোন্দে কি আন্দে। 

পন্দর ককোমর হইন্দি একটো কগেঁন্দজ িোবহর কবরয়ো উপুড় কবরয়ো েোবেয়ো িবেে-এই কদখুন হুজরু, কির আনো পয়সো 
আন্দে। আমোর ককউ কনই, এই িুন্দড়ো িয়ন্দস কক-ই িো আমোয় কদন্দি? আবম নোচ কদবখন্দয় এই ফসন্দের সময় খোমোন্দর 

খোমোন্দর কিবড়ন্দয় েো করোজগোর কবর। আিোর কসই গন্দমর সময় পেণন্ত এন্দিই চোেোি। িোর এখন্দনো বিন মোস কদবর। েো 
পোই কপন্দট দনু্দটো খোই, এই পেণন্ত। বসপোহীরো িন্দেন্দে, আমোয় নোবক আট আনো খোজনো বদন্দি হন্দি-িো হন্দে আমোর আর 

রইে কমোট পোেঁচ আনো। পোেঁচ আনোয় বিন মোস বক খোি? 

িবেেোম-কিোমোর হোন্দি ও কপোেঁটেোন্দি বক আন্দে? িোর কর। 

কেোকটো কপোেঁটেো খুবেয়ো কদখোইে িোহোন্দি আন্দে কেোট্ট একখোনো টিনন্দমোড়ো আরবে, একটো রোংিোর মুকুট-ময়ূরপোখো 
সন্দমি, গোন্দে মোবখিোর রং, গেোয় পবরিোর পুেঁবির মোেো ইিযোবদ- কৃষ্ণেোকুর সোবজিোর উপকরণ্। 
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িবেে-কদখুন, িিুও িোেঁবে কনই হুজরু। একটো টিন্দনর িড় িোেঁবে আট আনোর কম হন্দি নো। এখোন্দন নেখোগড়োর 

িোেঁবেন্দি কোজ চোবেন্দয়বে। এরো গোন্দঙ্গোিো জোি, এন্দদর ভুেোন্দনো সহজ। বকন্তু আমোন্দদর মুন্দঙ্গর কজেোর কেোক সি িড় 

এন্দেমদোর। িোেঁবে নো হন্দে হোসন্দি। ককউ পয়সো কদন্দি নো। 

আবম িবেেোম-কিে, িুবম খোজনো বদন্দি নো পোর, নোচ কদবখন্দয় েোও, খোজনোর িদন্দে। 

িৃি হোন্দি কেন স্বগণ পোইয়োন্দে এমন ভোি কদখোইে। িোহোর পর গোন্দেমুন্দখ রং মোবখয়ো ময়ূরপোখো মোথোয় ঐ িয়ন্দস কস 

েখন িোন্দরো িেন্দরর িোেন্দকর ভবঙ্গন্দি কহবেয়ো দবুেয়ো হোি নোবড়য়ো নোবচন্দি নোবচন্দি গোন ধ্বরে-িখন হোবসি বক 

কোেঁবদি বস্থর কবরন্দি পোবরেোম নো। 

আমোর বসপোহীরো কিো মুন্দখ কোপড় বদয়ো বিদ্রূন্দপর হোবস চোবপন্দি প্রোণ্পণ্ কবরন্দিন্দে। িোহোন্দদর চন্দি ‘ননীন্দচোর 

নোটুয়ো’র নোচ এক মোরোত্মক িযোপোন্দর পবরণ্ি হইে। কিচোবররো মযোন্দনজোরিোিুর সোমন্দন নো পোন্দর প্রোণ্ খুবেয়ো 
হোবসন্দি, নো পোন্দর দদুণমনীয় হোবসর কিগ সোমেোইন্দি। 

কস রকম অদু্ভি নোচ কখন্দনো কদবখ নোই, ষোট িেন্দরর িৃি কখন্দনো িোেন্দকর মন্দিো অবভমোন্দন কেোেঁট ফুেোইয়ো কোল্পবনক 

জননী েন্দেোদোর বনকট হইন্দি দনূ্দর চবেয়ো আবসন্দিন্দে, কখন্দনো একগোে হোবসয়ো সঙ্গী রোখোে িোেকগন্দণ্র মন্দধ্য কচোরো-
ননী বিিরণ্ কবরন্দিন্দে, েন্দেোদো হোি িোেঁবধ্য়ো রোবখয়োন্দেন িবেয়ো কখন্দনো কজোড়হোন্দি কচোন্দখর জে মুবেয়ো খুেঁি খুেঁি 

কবরয়ো িোেন্দকর সুন্দর কোেঁবদন্দিন্দে। সমস্ত বজবনস কদবখন্দে হোবসন্দি হোবসন্দি কপন্দটর নোবড় বেেঁ বড়য়ো েোয়। কদবখিোর মন্দিো 
িন্দট! 
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নোচ কেষ হইে। আবম হোিিোবে বদয়ো েন্দথষ্ট প্রেংসো কবরেোম। 

িবেেোম-এমন নোচ কখন্দনো কদবখ বন, দেরথ। িড় চমৎকোর নোন্দচো। আচ্ছো কিোমোর খোজনো মোফ কন্দর বদেোম-

আমোর বনজ কথন্দক এই দটুোকো িকবেে বদেোম খুবে হন্দয়। ভোবর চমৎকোর নোচ। 

আর বদন-দেিোন্দরোর মন্দধ্য ফসে ককনোন্দিচো কেষ হইয়ো কগে, িোড়বি কেোক সি কে েোর কদন্দে চবেয়ো কগে। রবহে 

মোি েোহোরো এখোন্দন জবম চবষয়ো িোস কবরন্দিন্দে, িোহোরোই। কদোকোনপসোর উঠিয়ো কগে, নোচওয়োেো, বফবরওয়োেো 
অনযি করোজগোন্দরর কচষ্টোয় কগে। কোটুনী জনমজনু্দরর দে এখন্দনো পেণন্ত বেে শুধ্ু এই সমন্দয়র আন্দমোদ িোমোেো 
কদবখিোর জনয-এইিোর িোহোরোও িোসো উেোইিোর কেোগোড় কবরন্দি েোবগে। 
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২ 

একবদন কিড়োইয়ো বফবরিোর সময় আবম আমোর পবরবচি কসই নন্দক্েদী ভকন্দির খুপবরন্দি কদখো কবরন্দি কগেোম। 

সেযোর কিবে কদবর নোই, বদগন্তিযোপী ফুেবকয়ো িইহোন্দরর পবিম প্রোন্দন্ত এন্দকিোন্দর সিুজ িনন্দরখোর মন্দধ্য ডুবিয়ো 
টক্টন্দক রোঙো প্রকোি িড় সূেণটো অস্ত েোইন্দিন্দে। এখোনকোর এই সূেণোস্তগুবে-বিন্দেষি এই েীিকোন্দে-এি অদু্ভি সু্র 

কে এই সমন্দয় মোন্দঝ মোন্দঝ আবম মহোবেখোরূন্দপর পোহোন্দড় সূেণোন্দস্তর বকেু পূন্দিণ উঠিয়ো বিস্ময়জনক দনৃ্দেযর প্রিীিো 
কবর। 

নন্দক্েদী িোড়োিোবড় উঠিয়ো কপোন্দে হোি বদয়ো আমোয় কসেোম কবরে। িবেে-ও মঞ্চী, িোিুজীন্দক িসিোর একটো বকেু 

কপন্দি কদ। 

নন্দক্েদীর খুপবরন্দি একজন কপ্রৌঢ়ো স্ত্রীন্দেোক আন্দে, কস কে নন্দক্েদীর স্ত্রী িোহো অনুমোন করো বকেু েক্ত নয়। বকন্তু কস 

প্রোয়ই িোবহন্দরর কোজকমণ অথণোৎ কোেভোঙ্গো, কোেকোটো, দরূিিী ভীমদোসন্দটোেোর পোিকুয়ো হইন্দি জে আনো ইিযোবদ 

েইয়ো থোন্দক। মঞ্চী কসই কমন্দয়টি, কে আমোন্দক িুন্দনো হোবির গল্প িবেয়োবেে। কস আবসয়ো শুষ্ক কোন্দের ডোেঁটোয় কিোনো 
একখোনো কচটোই পোবিয়ো বদে। 
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িোর কসই দবিণ্-বিহোন্দরর কদহোিী ‘বেকোবেবক’ িুবের সু্র টোন্দনর সন্দঙ্গ মোথো দেুোইয়ো হোবসন্দি হোবসন্দি িবেে-

ককমন কদখন্দেন িোিুজী িইহোন্দরর কমেো। িন্দেবেেোম নো, কি নোচ-িোমোেো আন্দমোদ হন্দি, কি বজবনস আসন্দি, 

কদখন্দেন কিো? অন্দনক বদন আন্দসন বন িোিুজী, িসুন। আমরো কে বেগবগর চন্দে েোবচ্ছ। 

ওন্দদর খুপবরর কদোন্দরর কোন্দে েম্বো আধ্শুকন্দনো  োন্দসর উপর কচটোই পোবিয়ো িবসেোম, েোহোন্দি সূেণোস্তটো ঠিক 

সোমনোসোমবন কদবখন্দি পোই। চোবরবদন্দকর জঙ্গন্দের গোন্দয় একটো মৃদ ুরোঙো আভো পবড়য়োন্দে, একটো অিণ্ণনীয় েোবন্ত ও 

নীরিিো বিেোে িইহোর জবুড়য়ো। 

মঞ্চীর কথোর উত্তর বদন্দি কিোধ্ হয় একটু কদবর হইে। কস আিোর বক একটো প্রশ্ন কবরে, বকন্তু ওর ‘বেকোবেবক’ িুবে 

আবম খুি ভোন্দেো িুবঝ নো, বক িবেে নো িুবঝন্দি পোবরয়ো অনয একটো প্রশ্ন িোরো কসটো চোপো বদিোর জনয িবেেোম-

কিোমরো কোেই েোন্দি? 

-হযোেঁ, িোিুজী। 

-ককোথোয় েোন্দি? 

-পূবণ্ণয়ো বকষণ্গে অঞ্চন্দে েোি। 

পন্দর িবেে-নোচ-িোমোেো ককমন কদখন্দেন িোি?ু কিে ভোন্দেো ভোন্দেো কেোক গোইন্দয় এিোর এন্দসবেে। একবদন 

ঝল্লুন্দটোেোয় িড় িকোইন গোন্দের িেোয় একটো কেোক মুন্দখ কেোেক িোবজন্দয়বেে, শুন্দনবেন্দেন? বক চমৎকোর িোিুজী! 
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কদবখেোম মঞ্চী বনিোন্ত িোবেকোর মন্দিোই নোচ-িোমোেোয় আন্দমোদ পোয়। এিোর কি রকম বক কদবখয়োন্দে, মহো উৎসোহ 

ও খুবের সুন্দর িোহোরই িণ্ণনো কবরন্দি িবসয়ো কগে। 

নন্দক্েদী িবেে-কন কন, িোিুজী কেকোিোয় থোন্দকন, কিোর কচন্দয় অন্দনক বকেু কদন্দখন্দেন। ও এসি িড় ভোেিোন্দস 

িোিুজী, ওরই জন্দনয আমরো এিবদন এখোন্দন রন্দয় কগেোম। ও িন্দল্ল- নো, দোেঁড়োও, খোমোন্দরর নোচ-িোমোেো, কেোকজন 

কদন্দখ িন্দি েোি। িড্ড কেন্দেমোনুষ এখন্দনো! 

মঞ্চী কে নন্দক্েদীর কক হয় িোহো এিবদন বজজ্ঞোসো কবর নোই, েবদও ভোবিিোম িৃন্দির কমন্দয়ই হইন্দি। আজ ওর কথোয় 

আমোর আর ককোন্দনো সন্দ্হ রবহে নো। 

িবেেোম-কিোমোর কমন্দয়র বিন্দয় বদন্দয়ে ককোথোয়? নন্দক্েদী আিেণ হইয়ো িবেে-আমোর কমন্দয়! ককোথোয় আমোর কমন্দয় 

হুজরু? 

-ককন, এই মঞ্চী কিোমোর কমন্দয় নয়? 

আমোর কথোয় সকন্দের আন্দগ বখল বখল কবরয়ো হোবসয়ো উঠিে মঞ্চী। নন্দক্েদীর কপ্রৌঢ়ো স্ত্রীও মুন্দখ আেঁচে চোপো বদয়ো 
খুপবরর বভির েুবকে। 

নন্দক্েদী অপমোবনি হওয়োর সুন্দর িবেে-কমন্দয় বক হুজরু! ও কে আমোর বিিীয় পন্দির স্ত্রী। 
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িবেেোম-ও! 

অিুঃপর খোবনকিণ্ সিোই চুপচোপ। আবম কিো এমন অপ্রবিভ হইয়ো পবড়েোম কে, কথো খুেঁবজয়ো পোই নো। 

মঞ্চী িবেে-আগুন কন্দর বদই, িড্ড েীি। 

েীি সিযই িড় কিবে। সূেণ অস্ত েোওয়োর সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ কেন বহমোেয় পোহোড় নোবময়ো আন্দস। পূিণ-আকোন্দের বনন্দচর 

বদকটো সূেণোন্দস্তর আভোয় রোঙো, উপরটো কৃষ্ণোভ নীে। 

খুপবর হইন্দি বকেু দনূ্দর একটো শুকন্দনো কোেঝোন্দড় মঞ্চী আগুন েোগোইয়ো বদন্দি দে-িোন্দরো ফুট দী ণ  োস দোউ দোউ 

কবরয়ো জ্ববেয়ো উঠিে। আমরো জ্বেন্ত কোেন্দঝোন্দপর কোন্দে বগয়ো িবসেোম। 

নন্দক্েদী িবেে-িোিুজী, এখন্দনো ও কেন্দেমোনুষ আন্দে, ওর বজবনসপি ককনোর বদন্দক কিজোয় কঝোেঁক। ধ্রুন এিোর প্রোয় 

আট-দে মন সন্দষণ মজবুর পোওয়ো বগন্দয়বেে-িোর মন্দধ্য বিন মন ও খরচ কন্দর কফন্দেন্দে েন্দখর বজবনসপি ককনিোর 

জনয। আবম িেেোম, গিরখোটোন্দনো মজবুরর মোে বদন্দয় িুই ওসি ককন বকবনস্? িো কমন্দয়মোনুষ কেোন্দন নো। কোেঁন্দদ, 

কচোন্দখর জে কফন্দে। িবে, িন্দি ককন্। 

মন্দন ভোবিেোম, িরুণ্ী স্ত্রীর িৃি স্বোমী, নো িবেয়োই িো আর বক উপোয় বেে? 
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মঞ্চী িবেে-ককন, কিোমোয় কিো িন্দেবে, গম-কোটোন্দনোর সময় েখন কমেো হন্দি, িখন আর বকেু বকনি নো। ভোন্দেো 
বজবনসগুন্দেো সস্তোয় পোওয়ো কগে- 

নন্দক্েদী রোবগয়ো িবেে-সস্তো? কিোকো কমন্দয়মোনুষ কপন্দয় েবকন্দয় বনন্দয়ন্দে ককেঁ ন্দয় কদোকোনদোর আর বফবরওয়োেো।-সস্তো! 
পোেঁচ কসর সন্দষণ বনন্দয় একখোনো বচরুবন বদন্দয়ন্দে, িোিুজী। আর-িের বিরোবে রিনগন্দের গন্দমর খোমোন্দর- 

মঞ্চী িবেে-আচ্ছো িোিুজী, বনন্দয় আসবে বজবনসগুন্দেো, আপবনই বিচোর কন্দর িেুন সস্তো বক নো- 

কথো কেষ কবরয়োই মঞ্চী খুপবড়র বদন্দক েুটিে এিং কোেডোেঁটোর-কিোনো ডোেো-আেঁটো একটো ঝোেঁবপ হোন্দি কবরয়ো 
বফবরে। িোরপর কস ডোেো িুবেয়ো ঝোেঁবপর বভির হইন্দি বজবনসগুবে এন্দক এন্দক িোবহর কবরয়ো আমোর সোমন্দন 

সোজোইয়ো রোবখন্দি েোবগে। 

-এই কদখুন কি িড় কোেঁকই, পোেঁচ কসর সন্দষণর কন্দম এমবনিন্দরো কোেঁকই হয়? কদন্দখন্দেন ককমন চমৎকোর রং! কেৌবখন 

বজবনস নো? আর এই কদখুন একখোন সোিোন, কদখুন ককমন গে, এও বনন্দয়ন্দে পোেঁচ কসর সন্দষণ। সস্তো বক নো িেুন 

িোিুজী? 

সস্তো মন্দন কবরন্দি পোবরেোম কই? এখন একখোনো িোন্দজ সোিোন্দনর দোম কবেকোিোর িোজোন্দর এক আনোর কিবে নয়, 

পোেঁচ কসর সন্দষণর দোম নয়োবের মুন্দখও অন্তি সোন্দড়-সোি আনো। এই সরেো িনয কমন্দয়রো বজবনসপন্দির দোম জোন্দন নো, 
খুিই সহজ এন্দদর েকোন্দনো। 
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মঞ্চী আন্দরো অন্দনক বজবনস কদখোইে। আহ্লোন্দদর সবহি একিোর এটো কদখোয়, একিোর ওটো কদখোয়। মোথোর কোেঁটো, 
পোথন্দরর আংটি, চীনোমোটির পুিুে, এনোন্দমন্দের কেোট বডে, খোবনকটো চওড়ো েোে বফন্দি- এইসি বজবনস। কদবখেোম 

কমন্দয়ন্দদর বপ্রয় বজবনন্দসর িোবেকো সি কদন্দেই সি সমোন্দজই অন্দনকটো এক। িনয কমন্দয় মঞ্চী ও িোহোর বেবিিো ভগ্নীর 

মন্দধ্য কিবে িফোৎ নোই। বজবনসপি সংগ্রহ ও অবধ্কোর করোর প্রিৃবত্ত উভন্দয়রই প্রকৃবিদত্ত। িুন্দড়ো নন্দক্েদী রোবগন্দে 

বক হইন্দি। 

বকন্তু সিন্দচন্দয় ভোন্দেো বজবনসটি মঞ্চী সিণন্দেন্দষ কদখোইন্দি িবেয়ো চোবপয়ো রোবখয়ো বদয়োন্দে িোহো বক িখন জোবন! 

এইিোর কস গিণবমবেি আনন্দ্র ও আগ্রন্দহর সবহি কসটো িোবহর কবরয়ো আমোর সোমন্দন কমবেয়ো ধ্বরে। 

একেড়ো নীে ও হেন্দদ বহংেোন্দজর মোেো। 

সবিয, বক খবুে ও গন্দিণর হোবস কদবখেোম ওর মুন্দখ! ওর সভয কিোন্দনন্দদর মন্দিো ও মন্দনর ভোি কগোপন কবরন্দি কিো কেন্দখ 

নোই, একটি অনোবিে বনন্দভণ জোে নোরী-আত্মো ওর এইসি সোমোনয বজবনন্দসর অবধ্কোন্দরর উচ্ছ্ববসি আনন্দ্র বভির 

বদয়ো আত্মপ্রকোে কবরন্দিন্দে। নোরী-মন্দনর এমন স্বচ্ছ প্রকোে কদবখিোর সুন্দেোগ আমোন্দদর সভয-সমোন্দজ িড়-একটো  ন্দট 

নো। 

-িেুন বদবক ককমন বজবনস? 
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-চমৎকোর! 

-কি দোম হন্দি পোন্দর এর িোিুজী? কেকোিোয় আপনোরো পন্দরন কিো? 

কবেকোিোয় আবম বহংেোন্দজর মোেো পবর নো, আমরো ককহই পবর নো িিুও আমোর মন্দন হইে ইহোর দোম খুি কিবে 

হইন্দেও ে-আনোর কিবে নয়। িবেেোম- কি বনন্দয়ন্দে িে নো? 

-সন্দির কসর সন্দষণ বনন্দয়ন্দে। বজবি বন? 

িবেয়ো েোভ বক কে, কস ভীষণ্ েবকয়োন্দে। এ-সি জোয়গোয় এ রকম হইন্দিই! ককন বমথযো আবম নন্দক্েদীর কোন্দে িকুবন 

খোওয়োইয়ো ওর মন্দনর এ অপূিণ আহ্লোদ নষ্ট কবরন্দি েোইি। 

আমোরই অনবভজ্ঞিোর ফন্দে এ িের এমন হইন্দি পোবরয়োন্দে। আমোর উবচি বেে বফবরওয়োেোন্দদর বজবনসপন্দির 

দন্দরর উপন্দর কড়ো নজর রোখো। বকন্তু আবম নিুন কেোক এখোন্দন, বক কবরয়ো জোবনি এন্দদন্দের িযোপোর? ফসে 

মোবড়িোর সময় কমেো হয় িোহোই কিো জোবনিোম নো। আগোমী িৎসর েোহোন্দি এমনধ্োরো নো  ন্দট, িোহোর িযিস্থো 
কবরন্দি হইন্দি। 

পরবদন সকোন্দে নন্দক্েদী িোহোর দইু স্ত্রী ও পুি-কনযো েইয়ো এখোন হইন্দি চবেয়ো কগে। েোইিোর পূন্দিণ আমোর খুপবরন্দি 

নন্দক্েদী খোজনো বদন্দি আবসে, সন্দঙ্গ আবসে মঞ্চী। কদবখ মঞ্চী গেোয় কসই বহংেোন্দজর মোেোেড়োটি পবরয়ো আবসয়োন্দে। 
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হোবসমুন্দখ িবেে- আিোর আসি ভোদ্র মোন্দস মকোই কোটন্দি। িখন থোকন্দিন কিো িোিুজী? আমরো জংেী হিুণ কীর 

আচোর কবর েোিণ্ মোন্দস- আপনোর জন্দনয আনি! 

মঞ্চীন্দক িড় ভোন্দেো েোবগয়োবেে, চবেয়ো কগন্দে দুুঃবখি হইেোম। 
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একোদে পবরন্দচ্ছদ 

১ 

এিোর আমোর একটি বিবচি অবভজ্ঞিো হইে। 

কমোহনপুরো বরজোভণ  ফন্দরন্দের দবিন্দণ্ মোইে পন্দনর-কুবড় দনূ্দর একটো বিসৃ্তি েোে ও বিবড়র পোিোর জঙ্গে কসিোর 

কোন্দেক্টবরর বনেোন্দম ডোক হইন্দি খির পোওয়ো কগে। আমোন্দদর কহড আবপন্দস িোড়োিোবড় একটো খির বদন্দি, 

িোরন্দেোন্দগ আন্দদে পোইেোম, বিবড়র পোিোর জঙ্গে কেন আবম ডোবকয়ো েই। 

বকন্তু িোহোর পূন্দিণ জঙ্গেটো একিোর আমোর বনন্দজর কচোন্দখ কদখো আিেযক। বক আন্দে নো-আন্দে নো জোবনয়ো বনেোম 

ডোবকন্দি আবম প্রস্তুি নই। এবদন্দক বনেোন্দমর বদনও বনকটিিী, ‘িোর’ পোওয়োর পরবদনই সকোন্দে রওনো হইেোম। 

আমোর সন্দঙ্গর কেোকজন খুি কভোন্দর িোে-বিেোনো ও বজবনসপি মোথোয় রওনো হইয়োবেে, কমোহনপুরো ফন্দরন্দের 

সীমোনোয় কোন্দরো নদী পোর হইিোর সময় িোহোন্দদর সবহি কদখো হইে। সন্দঙ্গ বেে আমোন্দদর পোন্দটোয়োরী িন্দনোয়োরীেোে। 

কোন্দরো িীণ্কোয়ো পোিণিয করোিবস্বনী-হোেঁটুখোন্দনক জে বঝরবঝর কবরয়ো উপেরোবের মধ্য বদয়ো প্রিোবহি। আমরো 
দজুন্দন ক োড়ো হইন্দি নোবমেোম, নয়ন্দিো বপেে পোথন্দরর নুবড়ন্দি ক োড়ো পো হড়কোইয়ো পবড়য়ো েোইন্দি পোন্দর। দ-ুপোন্দর 

কটো িোবের চড়ো। কসখোন্দনও ক োড়োয় চোপো েোয় নো, হোেঁটু পেণন্ত িোবেন্দি এমবনই ডুবিয়ো েোয়। অপর পোন্দরর কড়োরী 
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জবমন্দি েখন কপৌেঁবেেোম, িখন কিেো এগোরটো। িন্দনোয়োরী পোন্দটোয়োরী িবেে-এখোন্দন রোন্নোিোন্নো কন্দর বনন্দে হয় হুজরু, 

এর পন্দর জে পোওয়ো েোয় বক নো ঠিক কনই! 

নদীর দ-ুপোন্দরই জনহীন আরণ্যভূবম, িন্দি িড় জঙ্গে নয়, কেোটখোন্দটো ককেঁ দ পেোে ও েোন্দের জঙ্গে-খুি  ন ও 

প্রস্তরোকীণ্ণ, কেোকজন্দনর বচে ককোন্দনো বদন্দক নোই। 

আহোরোবদর কোজ খুি সংন্দিন্দপ সোবরন্দেও কসখোন হইন্দি রওনো হইন্দি একটো িোবজয়ো কগে। 

কিেো েখন েোয়-েোয়, িখন্দনো জঙ্গন্দের কূেবকনোরো নোই। আমোর মন্দন হইে আর কিবে দরূ অগ্রসর নো হইয়ো একটো 
িড় গোন্দের িেোয় আেয় েওয়ো ভোন্দেো। অিেয িন্দনর মন্দধ্য ইহোর পূন্দিণ দইুটি িনয গ্রোম েোড়োইয়ো আবসয়োবে-একটোর 

নোম কুেপোে, একটোর নোম িুরুবড, বকন্তু কস প্রোয় কিেো বিনটোর সময়। িখন েবদ জোনো থোবকি কে, সেযোর 

সময়ও জঙ্গে কেষ হইন্দি নো, িোহো হইন্দে কসখোন্দনই রোবি কোটোইিোর িযিস্থো করো েোইি। 

বিন্দেষ কবরয়ো সেযোর পূন্দিণ জঙ্গে িড়  ন হইয়ো আবসে। আন্দগ বেে ফোেঁকো জঙ্গে, এখন কেন ক্রন্দমই চোবরবদক হইন্দি 

িড় িড় িনস্পবির দে বভড় কবরয়ো সরু সুেঁবড়পথটো চোবপয়ো ধ্বরন্দিন্দে-এখন কেখোন্দন দোেঁড়োইয়ো আবে, কসখোনটোন্দি 

কিো চোবরবদন্দকই িড় িড় গোে, আকোে কদখো েোয় নো, হনে অেকোর ইবিমন্দধ্যই  নোইয়ো আবসয়োন্দে। 

এক এক জোয়গোয় ফোেঁকো জঙ্গন্দের বদন্দক িন্দনর বক অনুপম কেোভো! বক এক ধ্রন্দনর কথোকো কথোকো সোদো ফুে সোরো 
িন্দনর মোথো আন্দেো কবরয়ো ফুটিয়ো আন্দে েোয়োগহন অপরোন্দের নীে আকোন্দের িন্দে। মোনুন্দষর কচোন্দখর আড়োন্দে সভয 
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জগন্দির সীমো হইন্দি িহু দনূ্দর এি কসৌ্েণ কোর জনয কে সোজোন্দনো! িন্দনোয়োরী িবেে-ও িুন্দনো কিউবড়র ফুে, এই 

সময় জঙ্গন্দে কফোন্দট, হুজরু। এক রকন্দমর েিো। 

কেবদন্দক কচোখ েোয়, কসবদন্দকই গোন্দের মোথো, কঝোন্দপর মোথো, ঈষৎ নীেোভ শুভ্র িুন্দনো কিউবড়র ফুে ফুটিয়ো আন্দেো 
কবরয়ো রবহয়োন্দে-ঠিক কেন রোবে রোবে কপেঁজো নীেোভ কোপোস িুেো কক েড়োইয়ো রোবখয়োন্দে িন্দনর গোন্দের মোথোয় 

সিণি। ক োড়ো থোমোইয়ো মোন্দঝ মোন্দঝ কিিণ্ ধ্বরয়ো দোেঁড়োইয়োবে-এক এক জোয়গোয় কেোভো এমনই অদু্ভি কে, কসবদন্দক 

চোবহয়ো কেন একটো েন্নেোড়ো মন্দনর ভোি হইয়ো েোয়-কেন মন্দন হয়, কি দনূ্দর ককোথোয় আবে, সভয জগৎ হইন্দি িহু 

দনূ্দর এক জনহীন অজ্ঞোি জগন্দির উদোস, অপরূপ িনয কসৌ্ন্দেণর মন্দধ্য-কে জগন্দির সন্দঙ্গ মোনুন্দষর ককোন্দনো সম্পকণ  
নোই, প্রন্দিন্দের অবধ্কোরও নোই, শুধ্ু িনয জীিজন্তু, িৃিেিোর জগৎ। 

কিোধ্ হয় আন্দরো কদবর হইয়ো বগয়োবেে আমোর এই িোরিোর জঙ্গন্দের দেৃয হোেঁ কবরয়ো থমবকয়ো দোেঁড়োইয়ো কদবখিোর 

ফন্দে। কিচোবর িন্দনোয়োরী পোন্দটোয়োরী আমোর িোেঁন্দি কোজ কন্দর, কস কজোর কবরয়ো আমোয় বকেু িবেন্দি নো পোবরন্দেও 

মন্দন মন্দন বনিয় ভোবিন্দিন্দে-এ িোঙোবে িোিুটির মোথোর বনিয় কদোষ আন্দে। এেঁন্দক বদয়ো জবমদোবরর কোজ আর কি 

বদন্দন চবেন্দি? একট িড় আসোন-গোন্দের িেোয় সিোই বমবেয়ো আেয় েওয়ো কগে। আমরো আবে সিসুি আট-দেজন 

কেোক। িন্দনোয়োরী িবেে-িড় একটো আগুন কর, আর সিোই কোেোকোবে ক েঁন্দষ থোন্দকো। েবড়ন্দয় কথন্দকো নো, নোনো রকম 

বিপদ এ জঙ্গন্দে রোবিকোন্দে। 

গোন্দের বনন্দচ কযোম্প-কচয়োর পোবিয়ো িবসয়োবে, মোথোর উপর অন্দনক দরূ পেণন্ত ফোেঁকো আকোে, এখন্দনো অেকোর নোন্দম 

নোই, দনূ্দর বনকন্দট জঙ্গন্দের মোথোয় িুন্দনো কিউবড়র সোদো ফুে ফুটিয়ো আন্দে রোবে রোবে, অজর! আমোর কযোম্প-
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কচয়োন্দরর পোন্দেই দী ণ দী ণ  োস আধ্-শুকন্দনো, কসোনোবে রন্দঙর। করোদ-কপোড়ো মোটির কসোেঁদো গে, শুকন্দনো  োন্দসর গে, 

বক একটো িন-ফুন্দের গে, কেন দগুণোপ্রবিমোর রোংিোর ডোন্দকর সোন্দজর গন্দের মন্দিো। মন্দনর মন্দধ্য এই উন্মুক্ত, িনয 
জীিন আবনয়ো বদয়োন্দে একটো মুবক্ত ও আনন্দ্র অনুভূবি-েোহো ককোথোও কখন্দনো আন্দস নো এই রকম বিরোট বনজণ ন 

প্রোন্তর ও জনহীন অঞ্চে েোড়ো। অবভজ্ঞিো নো থোবকন্দে িবেয়ো কিোঝোন্দনো িড়ই কঠিন কস মুক্ত জীিন্দনর উল্লোস। 

এমন সময় আমোন্দদর এক কুবে আবসয়ো পোন্দটোয়োরীর কোন্দে িবেে একটু দনূ্দর জঙ্গন্দের শুষ্ক ডোেপোেো কুড়োইন্দি বগয়ো 
কস একটো বজবনস কদবখয়োন্দে। জোয়গোটো ভোন্দেো নয়, ভূি িো পরীর আড্ডো, এখোন্দন নো িোেঁিু কফবেন্দেই হইি। 

পোন্দটোয়োরী িবেে-চেুন হুজরু, কদন্দখ আবস বক বজবনসটো। 

বকেুদনূ্দর জঙ্গন্দের মন্দধ্য একটো জোয়গো কদখোইয়ো কুবেটো িবেে-ঐখোন্দন বনকন্দট বগন্দয় কদখুন হুজরু। আর কোন্দে েোি 

নো। 

িন্দনর মন্দধ্য কোেঁটো-েিো কঝোপ হইন্দি মোথো উেঁচু স্তন্দম্ভর মোথোয় একটো বিকট মুখ কখোদোই করো, সেযোন্দিেো কদবখন্দে ভয় 

পোইিোর কথো িন্দট। 

মোনুন্দষর হোন্দির হিবর এ-বিষন্দয় ভুে নোই, বকন্তু এ জনহীন জঙ্গন্দের মন্দধ্য এ স্তম্ভ ককোথো হইন্দি আবসে িুবঝন্দি 

পোবরেোম নো। বজবনসটো কি বদন্দনর প্রোচীন িোহোও িুবঝন্দি পোবরেোম নো। 
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কস রোবি কোটিয়ো কগে। সকোন্দে উঠিয়ো কিেো ন-টোর মন্দধ্য আমরো গন্তিযস্থোন্দন কপৌেঁবেয়ো কগেোম। 

কসখোন্দন কপৌেঁবেয়ো জঙ্গন্দের িিণ মোন মোবেন্দকর জচনক কমণচোরীর সন্দঙ্গ কদখো হইে। কস আমোয় জঙ্গে কদখোইয়ো 
কিড়োইন্দিন্দে-হেোৎ জঙ্গন্দের মন্দধ্য একটো শুষ্ক নোেোর ওপোন্দর  ন িন্দনর মন্দধ্য কদবখ একটো প্রস্তরস্তন্দম্ভর েীষণ জোবগয়ো 
আন্দে-ঠিক কোে সেযোন্দিেোর কসই স্তম্ভটোর মন্দিো। কসই রকন্দমর বিকট মুখ কখোদোই করো। 

আমোর সন্দঙ্গ িন্দনোয়োরী পোন্দটোয়োরী বেে, িোহোন্দকও কদখোইেোম। মোবেন্দকর কমণচোরী স্থোনীয় কেোক, কস িবেে-ও আন্দরো 
বিন-চোরটো আন্দে এ-অঞ্চন্দে জঙ্গন্দের মন্দধ্য মন্দধ্য। এ কদন্দে আন্দগ অসভয িুন্দনো জোবির রোজয বেে, ও িোন্দদরই হোন্দির 

হিবর। ওগুন্দেো সীমোনোর বনেোনবদবহ খোম্বো। 

িবেেোম-খোম্বো বক কন্দর জোনন্দে? 

কস িবেে-বচরকোে শুন্দন আসবে িোিুজী, িো েোড়ো কসই রোজোর িংেধ্র এখন্দনো িিণ মোন। 

িড় ককৌিূহে হইে। 

-ককোথোয়? 
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কেোকটো আঙ্গেু বদয়ো কদখোইয়ো িবেে-এই জঙ্গন্দের উত্তর সীমোনোয় একটো কেোট িবস্ত আন্দে-কসখোন্দন থোন্দকন। এ-

অঞ্চন্দে িোেঁর িড় খোবির। আমরো শুন্দনবে উত্তন্দর বহমোেয় পোহোড়, আর দবিন্দণ্ কেোটনোগপুন্দরর সীমোনো, পূন্দিণ কুেী 
নদী, পবিন্দম মুন্দঙ্গর-এই সীমোনোর মন্দধ্য সমস্ত পোহোড়-জঙ্গন্দের রোজো বেে ওেঁর পূিণপুরুষ। 

মন্দন পবড়ে, পূন্দিণও আমোর কোেোবরন্দি একিোর গন্দনোরী কিওয়োরী সু্কেমোেোর গল্প কবরয়োবেে িন্দট কে, এ-অঞ্চন্দের 

আবদম-জোিীয় রোজোর িংেধ্র এখন্দনো আন্দে। এ-বদন্দকর েি পোহোবড় জোবি-িোহোন্দক এখন্দনো রোজো িবেয়ো মোন্দন। 

এখন কস কথো মন্দন পবড়ে। জঙ্গন্দের মোবেন্দকর কসই কমণচোরীর নোম িুিু বসং, কিে িুবিমোন, এখোন্দন অন্দনক কোে 

চোকুবর কবরন্দিন্দে, এইসি িনপোহোড় অঞ্চন্দের অন্দনক ইবিহোস কস জোন্দন কদবখেোম। 

িুিু বসং িবেে-মু ে িোদেোন্দহর আমন্দে এরো মু ে হসনযন্দদর সন্দঙ্গ েন্দড়ন্দে-এই জঙ্গন্দের মন্দধ্য বদন্দয় িোরো েখন িোংেো 
কদন্দে কেি-এরো উপদ্রি করি িীর-ধ্নুক বনন্দয়। কেন্দষ রোজমহন্দে েখন মু ে সুিোদোন্দররো থোকন্দিন, িখন এন্দদর 

রোজয েোয়। ভোবর িীন্দরর িংে এরো, এখন আর বকেুই কনই। েো বকেু িোবক বেে, ১৮৬২ সোন্দের সোেঁওিোে-বিন্দদ্রোন্দহর 

পর সি েোয়। সোেঁওিোে-বিন্দদ্রোন্দহর কনিো এখন্দনো কিেঁন্দচ আন্দেন। বিবন িিণ মোন রোজো। নোম কদোিরু পোন্নো িীরিদী। 

খুি িৃি আর খুি গবরি। বকন্তু এ কদন্দের সকে আবদম জোবি এখন্দনো িোেঁন্দক রোজোর সম্মোন কদয়। রোজয নো থোকন্দেও 

রোজো িন্দেই মোন্দন। 

রোজোর সন্দঙ্গ কদখো কবরিোর িড়ই ইচ্ছো হইে। 
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রোজস্েণন্দন েোইন্দি হইন্দে বকেু নজর েইয়ো েোওয়ো উবচি। েোর েো প্রোপয সম্মোন, িোন্দক িো নো-বদন্দে কিণ ন্দিযর হোবন 

 ন্দট। 

বকেু ফেমূে, কগোটো দইু িড় মুরবগ-কিেো একটোর মন্দধ্য বনকটিিী িবস্ত হইন্দি বকবনয়ো আবনেোম। এ-বদন্দকর কোজ 

কেষ কবরয়ো কিেো দইুটোর পন্দর িুিু বসংন্দক িবেেোম-চে, রোজোর সন্দঙ্গ কদখো কন্দর আবস। 

িুিু বসং কিমন উৎসোহ কদখোইে নো। িবেে-আপবন কসখোন্দন কী েোন্দিন! আপনোন্দদর সন্দঙ্গ কদখো করিোর উপেুক্ত 

নয়। পোহোবড় অসভয জোন্দির রোজো, িোই িন্দে বক আর আপনোন্দদর সমোন সমোন কথো িেিোর কেোগয িোিুজী? কস 

কিমন বকেু নয়। 

িোহোর কথো নো শুবনয়োই আবম ও িন্দনোয়োরীেোে রোজধ্োনীর বদন্দক কগেোম। িোহোন্দকও সন্দঙ্গ েইেোম। 

রোজধ্োনীটো খুি কেোট, কুবড়-পেঁবচে  র কেোন্দকর িোস। 

কেোট কেোট মোটির  র, খোপরোর চোে। পবরষ্কোর কবরয়ো কেপো-কপোেঁেো। কদওয়োন্দের গোন্দয় মোটির সোপ, পদ্ম, েিো 
প্রভৃবি গড়ো। কেোট কেোট কেন্দেরো কখেো কবরয়ো কিড়োইন্দিন্দে, স্ত্রীন্দেোন্দকরো গৃহকমণ কবরন্দিন্দে। বকন্দেোরী ও েুিিী 
কমন্দয়ন্দদর সুেোম গড়ন ও বনন্দটোে স্বোস্থয, মুন্দখ ককমন সু্র একটো েোিণ্য প্রন্দিযন্দকরই। সকন্দেই আমোন্দদর বদন্দক 

অিোক হইয়ো চোবহয়ো রবহে। 
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িুিু বসং একজন স্ত্রীন্দেোকন্দক িবেে-রোজো কে কর? 

স্ত্রীন্দেোকটি িবেে, কস কদন্দখ নোই। িন্দি ককোথোয় আর েোইন্দি, িোবড়ন্দিই আন্দে। 

২ 

আমরো গ্রোন্দম কেখোন্দন আবসয়ো দোেঁড়োইেোম, িুিু বসং-এর ভোন্দি মন্দন হইে এইিোর রোজপ্রোসোন্দদর সমু্মন্দখ নীি হইয়োবে। 

অনয  রগুবের সন্দঙ্গ রোজপ্রোসোন্দদর পোথণকয এইমোি েিয কবরেোম কে, ইহোর চোবরপোে পোথন্দরর পোেঁবচন্দে ক রো-িবস্তর 

বপেন্দনই অনুচ্চ পোহোড়, কসখোন হইন্দিই পোথর আনো হইয়োন্দে। রোজিোবড়ন্দি কেন্দেন্দমন্দয় অন্দনকগুবে-কিকগুবে খুি 

কেোট। িোন্দদর গেোয় পুেঁবির মোেো ও নীে ফন্দের িীন্দজর মোেো। দ-ুএকটি কেন্দেন্দমন্দয় কদবখন্দি কিে সুশ্রী! কষোে-সন্দির 

িেন্দরর একটি কমন্দয় িুিু বসং-এর ডোন্দক েুটিয়ো িোবহন্দর আবসয়োই আমোন্দদর কদবখয়ো অিোক হইয়ো কগে, িোহোর 

কচোন্দখর চোহবন কদবখয়ো মন্দন হইে বকেু ভয়ও পোইয়োন্দে। 

িুিু বসং িবেে-রোজো ককোথোয়? 

কমন্দয়টি কক?-িুিু বসংন্দক বজজ্ঞোসো কবরেোম। িুিু বসং িবেে-রোজোর নোবির কমন্দয়। 

রোজো িহুবদন জীবিি থোবকয়ো বনিয়ই িহু েুিক ও কপ্রৌঢ়ন্দক রোজবসংহোসন্দন িবসিোর কসৌভোগয হইন্দি িবঞ্চি কবরয়ো 
রোবখয়োন্দেন। 
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কমন্দয়টি িবেে-আমোর সন্দঙ্গ এস। জযোেোমেোয় পোহোন্দড়র বনন্দচ পোথন্দর িন্দস আন্দেন। 

মোবন িো নো-ই মোবন, মন্দন মন্দন ভোবিেোম কে-কমন্দয়টি আমোন্দদর পথ কদখোইয়ো েইয়ো চবেয়োন্দে, কস সিযই রোজকনযো-
িোহোর পূিণপুরুন্দষরো এই আরণ্য-ভূভোগ িহুবদন ধ্বরয়ো েোসন কবরয়োবেে-কসই িংন্দের কস কমন্দয়। 

িবেেোম-কমন্দয়টির নোম বজন্দজ্ঞস কর। 

িুিু বসং িবেে-ওর নোম ভোনুমিী। 

িোুঃ কিে সু্র- ভোনুমিী! রোজকনযো ভোনুমিী! 

ভোনুমিী বনন্দটোে স্বোস্থযিিী, সুেোম কমন্দয়। েোিণ্যমোখো মুখশ্রী-িন্দি পরন্দনর কোপড়, সভযসমোন্দজর কেোভনিো রিো 
কবরিোর উপেুক্ত প্রমোণ্ মোন্দপর নয়। মোথোর চুে রুি, গেোয় কবড় ও পুেঁবির দোনো। দরূ হইন্দি একটো িড় িকোইন্ 

গোে কদখোইয়ো বদয়ো ভোনুমিী িবেে-কিোমরো েোও, জযোেোমেোয় ওই গোেিেোয় িন্দস কগোরু চরোন্দচ্ছন। 

কগোরু চরোইন্দিন্দেন বক রকম! প্রোয় চমবকয়ো উঠিয়োবেেোম কিোধ্ হয়। এই সমগ্র অঞ্চন্দের রোজো সোেঁওিোে-বিন্দদ্রোন্দহর 

কনিো কদোিরু পোন্নো িীরিদী কগোরু চরোইন্দিন্দেন! 

বকেু বজজ্ঞোসো কবরিোর পূন্দিণ কমন্দয়টি চবেয়ো কগে এিং আমরো আর বকেু অগ্রসর হইয়ো িকোইন্ গোন্দের িেোয় এক 

িৃিন্দক কোেঁচো েোেপোিোয় িোমোক জড়োইয়ো ধ্ূমপোনরি কদবখেোম। 
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িুিু বসং িবেে-কসেোম, রোজোসোন্দহি। 

রোজো কদোিরু পোন্নো কোন্দন শুবনন্দি পোইন্দেও কচোন্দখ খুি ভোন্দেো কদবখন্দি পোন িবেয়ো মন্দন হইে নো। 

িবেে-কক? িুিু বসং? সন্দঙ্গ কক? 

িুিু িবেে-একজন িোঙোবে িোি ুআপনোর সন্দঙ্গ কদখো করন্দি এন্দসন্দেন। উবন বকেু নজর এন্দনন্দেন-আপনোন্দক বনন্দি 

হন্দি। 

আবম বনন্দজ বগয়ো িৃন্দির সোমন্দন মুরবগ ও বজবনস কয়টি নোমোইয়ো রোবখেোম। 

িবেেোম-আপবন কদন্দের রোজো, আপনোর সন্দঙ্গ কদখো করিোর জনয িহুৎ দরূ কথন্দক এন্দসবে। 

িৃন্দির দী ণোয়ি কচহোরোর বদন্দক চোবহয়ো আমোর মন্দন হইে কেৌিন্দন রোজো কদোিরু পোন্নো খুি সুপুরুষ বেন্দেন সন্দ্হ 

নোই। মুখশ্রীন্দি িুবির েোপ সুস্পষ্ট। িৃি খুি খুবে হইন্দেন। আমোর বদন্দক ভোন্দেো কবরয়ো চোবহয়ো কদবখয়ো িবেন্দেন-

ককোথোয়  র? 

িবেেোম-কেকোিো। 

-উুঃ অন্দনক দরূ। িড় ভোবর জোয়গো শুন্দনবে কেকোিো। 
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-আপবন কখন্দনো েোন বন? 

-নো, আমরো বক েহন্দর কেন্দি পোবর? এই জঙ্গন্দেই আমরো থোবক ভোন্দেো। কিোন্দসো। ভোন্ মিী ককোথোয় কগে, ও ভোন্ মিী? 

কমন্দয়টি েুটিন্দি েুটিন্দি আবসয়ো িবেে-বক জযোেোমেোয়? 

-এই িোঙোবে িোি ুও িোেঁর সন্দঙ্গর কেোকজন আজ আমোর এখোন্দন থোকন্দিন ও খোওয়োদোওয়ো করন্দিন। 

আবম প্রবিিোদ কবরয়ো িবেেোম-নো, নো, কস বক! আমরো এখুবন চন্দে েোি, আপনোর সন্দঙ্গ কদখো কন্দরই-আমোন্দদর 

থোকোর বিষন্দয়- 

বকন্তু কদোিরু পোন্নো িবেন্দেন-নো, িো হন্দি পোন্দর নো। ভোন্মিী, এই বজবনসগুন্দেো বনন্দয় েো এখোন কথন্দক। 

আমোর ইবঙ্গন্দি িন্দনোয়োরীেোে পোন্দটোয়োরী বনন্দজ বজবনসগুবে িবহয়ো অদরূিিী রোজোর িোবড়ন্দি েইয়ো কগে ভোনুমিীর 

বপেুবপেু। িৃন্দির কথো অমোনয কবরন্দি পোবরেোম নো, িৃন্দির বদন্দক চোবহয়োই আমোর সম্ভ্রন্দম মন পূণ্ণ হইয়ো বগয়োবেে। 

সোেঁওিোে-বিন্দদ্রোন্দহর কনিো, প্রোচীন অবভজোি-িংেীয় িীর কদোিরু পোন্নো (হইেই িো আবদম জোবি) আমোন্দক থোবকন্দি 

অনুন্দরোধ্ কবরন্দিন্দেন-এ অনুন্দরোধ্ আন্দদন্দেরই েোবমে। 
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রোজো কদোিরু পোন্নো অিযন্ত দবরদ্র, কদবখয়োই িুবঝয়োবেেোম। িোেঁহোন্দক কগোরু চরোইন্দি কদবখয়ো প্রথমটো আিেণ 
হইয়োবেেোম িন্দট, বকন্তু পন্দর মন্দন ভোবিয়ো কদবখেোম ভোরিিন্দষণর ইবিহোন্দস রোজো কদোিরু পোন্নোর অন্দপিো অন্দনক 

িড় রোজো অিস্থোচিগুন্দণ্য কগোচোরণ্ অন্দপিোও হীনির িৃবত্ত অিেম্বন কবরয়োবেন্দেন। 

রোজো বনন্দজর হোন্দি েোেপোিোর একটো চুরুট গবড়য়ো আমোর হোন্দি বদন্দেন। কদেেোই নোই-গোন্দের িেোয় আগুন করোই 

আন্দে-িোহো হইন্দি একটো পোিো জ্বোেোইয়ো সমু্মন্দখ ধ্বরন্দেন। 

িবেেোম-আপনোরো এ-কদন্দের প্রোচীন রোজিংে, আপনোন্দদর দেণন্দন পুণ্য আন্দে। 

কদোিরু পোন্নো িবেন্দেন-এখন আর বক আন্দে? আমোন্দদর িংে সূেণিংে। এই পোহোড়-জঙ্গে, সোরো পৃবথিী আমোন্দদর 

রোজয বেে। আবম কেৌিন িয়ন্দস ককোম্পোবনর সন্দঙ্গ েন্দড়বে। এখন আমোর িয়স অন্দনক। েুন্দি কহন্দর কগেোম। িোরপর 

আর বকেু কনই। 

এই আরণ্য ভূভোন্দগর িবহুঃবস্থি অনয ককোন্দনো পৃবথিীর খির কদোিরু পোন্নো রোন্দখন িবেয়ো মন্দন হইে নো। িোেঁহোর 

কথোর উত্তন্দর বক একটো িবেন্দি েোইন্দিবে, এমন সময় একজন েুিক আবসয়ো কসখোন্দন দোেঁড়োইে। 

রোজো কদোিরু িবেন্দেন-আমোর কেোট নোবি, জগরু পোন্নো। ওর িোিো এখোন্দন কনই, েেমীপুন্দরর রোনী-সোন্দহন্দির সন্দঙ্গ 

কদখো করন্দি বগন্দয়ন্দে। ওন্দর জগরু, িোিুজীর জন্দনয খোওয়োর কেোগোড় কর্। 
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েুিক কেন নিীন েোেিরু, কপেীিহুে সিে নধ্র কদহ। কস িবেে-িোিুজী, েজোরুর মোংস খোন? 

পন্দর িোহোর বপিোমন্দহর বদন্দক চোবহয়ো িবেে-পোহোন্দড়র ওপোন্দরর িন্দন ফোেঁদ কপন্দি করন্দখবেেোম, কোে রোন্দি দনু্দটো সজোরু 

পন্দড়ন্দে। 

শুবনেোম রোজোর বিনটি কেন্দে, িোহোন্দদর আট-দেটি কেন্দেন্দমন্দয়। এই িৃহৎ রোজপবরিোন্দরর সকন্দেই এই গ্রোন্দম একি 

থোন্দক। বেকোর ও কগোচোরণ্ প্রধ্োন উপজীবিকো। এ িোন্দদ িন্দনর পোহোবড় জোবিন্দদর বিিোদ-বিসংিোন্দদ রোজোর কোন্দে 

বিচোরপ্রোথী হইয়ো আবসন্দে বকেু বকেু কভট ও নজরোনো বদন্দি হয়-দধু্, মুরবগ, েোগে, পোবখর মোংস িো ফেমূে। 

িবেেোম-আপনোর চোষিোস আন্দে? 

কদোিরু পোন্নো গন্দিণর সুন্দর িবেন্দেন-ওসি আমোন্দদর িংন্দে বনয়ম কনই। বেকোর করোর মোন সকন্দের কচন্দয় িড়, িোও 

একসমন্দয় বেে িেণো বনন্দয় বেকোর সিন্দচন্দয় কগৌরন্দির। িীর ধ্নুন্দকর বেকোর কদিিোর কোন্দজ েোন্দগ নো, ও িীন্দরর কোজ 

নয়। িন্দি এখন সিই চন্দে। আমোর িড় কেন্দে মুন্দঙ্গর কথন্দক একটো ি্ুক বকন্দন এন্দনন্দে; আবম কখন্দনো েুেঁ ই বন। িেণো 
ধ্ন্দর বেকোর আসে বেকোর। 

ভোনুমিী আিোর আবসয়ো একটো পোথন্দরর ভোেঁড় আমোন্দদর কোন্দে রোবখয়ো কগে। 

রোজো িবেন্দেন-কিে মোখুন। কোন্দেই চমৎকোর ঝরনো-স্নোন কন্দর আসুন সকন্দে। 
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আমরো স্নোন কবরয়ো আবসন্দে রোজো আমোন্দদর রোজিোবড়র একটো  ন্দর েইয়ো েোইন্দি িবেন্দেন। 

ভোনুমিী একটো ধ্োমোয় চোে ও কমন্দট আেু আবনয়ো বদে। জগরু সজোরু েোড়োইয়ো মোংস আবনয়ো রোবখে কোেঁচো 
েোেপোিোর পোন্দি। ভোনুমিী আর একিোর বগয়ো দধু্ ও মধ্ু আবনে। আমোর সন্দঙ্গ েোকুর বেে নো, িন্দনোয়োরী কমন্দট 

আেু েোড়োইন্দি িবসে, আবম রোেঁবধ্িোর কচষ্টোয় উনুন ধ্রোইন্দি কগেোম। বকন্তু শুধ্ু িড় িড় কোন্দের সোহোন্দেয উনুন 

ধ্রোন্দনো কষ্টকর। দ-ুএকিোর কচষ্টো কবরয়ো পোবরেোম নো, িখন ভোনুমিী িোড়োিোবড় একটো পোবখর শুকন্দনো িোসো 
আবনয়ো উনুন্দনর মন্দধ্য পুবরয়ো বদন্দি আগুন কিে জ্ববেয়ো উঠিে। বদয়োই দনূ্দর সবরয়ো বগয়ো দোেঁড়োইে। ভোনুমিী 
রোজকনযো িন্দট, বকন্তু কিে অমোবয়ক স্বভোন্দির রোজকনযো। অথচ বদিয সহজ, সরে মেণোদোজ্ঞোন। 

রোজো কদোিরু পোন্নো সিসময় রোন্নো ন্দরর দয়ুোরটির কোন্দে িবসয়ো রবহন্দেন। আবিন্দথযর এিটুকু ত্রুটি নো  ন্দট। 

আহোরোবদর পর িবেন্দেন-আমোর কিমন কিবে  রন্দদোরও কনই, আপনোন্দদর িড় কষ্ট কহোন্দেো। এই িন্দনর মন্দধ্য 
পোহোন্দড়র উপন্দর আমোর িংন্দের রোজোন্দদর প্রকোি িোবড়র বচে এখন্দনো আন্দে। আবম িোপ-েোকুদণ োর কোন্দে শুন্দনবে িহু 

প্রোচীনকোন্দে ওখোন্দন আমোর পূিণপুরুন্দষরো িোস করন্দিন। কস বদন বক আর এখন আন্দে! আমোন্দদর পূিণপুরুন্দষর 

প্রবিবষ্ঠি কদিিো এখন্দনো কসখোন্দন আন্দেন। 

আমোর িড় ককৌিূহে হইে, িবেেোম-েবদ আমরো একিোর কদখন্দি েোই িোন্দি বক ককোন্দনো আপবত্ত আন্দে, রোজোসোন্দহি? 

-এর আিোর আপবত্ত বক। িন্দি কদখিোর এখন বিন্দেষ বকেু কনই। আচ্ছো, চেুন আবম েোি। জগরু আমোন্দদর সন্দঙ্গ এস। 
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আবম আপবত্ত কবরেোম-বিরোনব্বই িেন্দরর িৃিন্দক আর পোহোন্দড় উেোইিোর কষ্ট বদন্দি মন সবরে নো। কস আপবত্ত 

টিবকে নো, রোজোসোন্দহি হোবসয়ো িবেন্দেন-ও পোহোন্দড় আমোয় কিো প্রোয়ই উেন্দি হয়, ওর গোন্দয়ই আমোর িংন্দের 

সমোবধ্স্থোন। প্রন্দিযক পূবণ্ণমোয় আমোয় কসখোন্দন কেন্দি হয়। চেুন, কস-জোয়গোও কদখোি। 

উত্তর-পূিণ ককোণ্ হইন্দি অনুচ্চ হেেমোেো (স্থোনীয় নোম ধ্ন্ঝবর) এক স্থোন্দন আবসয়ো কেন হেোৎ  ুবরয়ো পূিণমুখী হওয়োর 

দরুন একটো খোেঁন্দজর সৃবষ্ট কবরয়োন্দে, এই খোেঁন্দজর বনন্দচ একটো উপিযকো, হেেসোনুর অরণ্য সোরো উপিযকো িযোবপয়ো 
কেন সিুন্দজর কেউন্দয়র মন্দিো নোবময়ো আবসয়োন্দে, কেমন ঝরনো নোন্দম পোহোন্দড়র গো িোবহয়ো। অরণ্য এখোন্দন  ন নয়, 

ফোেঁকো ফোেঁকো-িন্দনর গোন্দের মোথোয় মোথোয় সুদরূ চক্রিোেন্দরখোয় নীে হেেমোেো, কিোধ্ হয় গয়ো বক রোমগন্দড়র 

বদন্দকর-েিদরূ দবৃষ্ট চন্দে শুধ্ুই িন্দনর েীষণ, ককোথোও উেঁচু, িড় িড় িনস্পবিসিুে, ককোথোও বনচু, চোরো েোে ও চোরো 
পেোে। জঙ্গন্দের মন্দধ্য সরু পথ িোবহয়ো পোহোন্দড়র উপর উঠিেোম। 

এক জোয়গোয় খুি িড় পোথন্দরর চোেঁই আড়ভোন্দি কপোেঁিো, ঠিক কেন একখোনো পোথন্দরর কবড় িো কেেঁ বকর আকোন্দরর। 

িোর বনন্দচ কুম্ভকোরন্দদর হোেঁবড়-কেবস কপোড়োন্দনো পণ্-এর গন্দিণ র মন্দিো বকংিো মোন্দের মন্দধ্য কখেঁকবেয়োেী কেমন গিণ  
কোন্দট-এই ধ্রন্দনর প্রকোি একটো িড় গন্দিণ র মুখ। গন্দিণ র মুন্দখ চোরো েোন্দের িন। 

রোজো কদোিরু িবেন্দেন-এই গন্দিণ র মন্দধ্য েুকন্দি হন্দি। আসুন আমোর সন্দঙ্গ। ককোন্দনো ভয় কনই। জগরু আন্দগ েোও। 

প্রোণ্ হোন্দি কবরয়ো গন্দিণ র মন্দধ্য েুবকেোম। িো  ভোেুক কিো থোবকন্দিই পোন্দর, নো থোন্দক সোপ কিো আন্দেই। 
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গন্দিণ র মন্দধ্য হোমোগুবড় বদয়ো খোবনকদরূ বগয়ো িন্দি কসোজো হইয়ো দোেঁড়োন্দনো েোয়। ভয়োনক অেকোর বভিন্দর প্রথমটো 
মন্দন হয়, বকন্তু কচোখ অেকোন্দর বকেুিণ্ অভযস্ত হইয়ো কগন্দে আর িি অসুবিধ্ো হয় নো; জোয়গোটো প্রকোি একটো 
গুহো, কুবড়-িোইে হোি েম্বো, হোি পন্দনর চওড়ো-উত্তর বদন্দকর কদওয়োন্দের গোন্দয় আিোর একটো কখেঁকবেয়োেীর মন্দিো 
গিণ  বদয়ো খোবনক দরূ কগন্দে কদওয়োন্দের ওপোন্দর ঠিক এই রকম নোবক আর একটো গুহো আন্দে-বকন্তু কসটোন্দি আমরো 
েুবকিোর আগ্রহ কদখোইেোম নো। গুহোর েোদ কিবে উেঁচু নয়, একটো মোনুষ কসোজো হইয়ো দোেঁড়োইয়ো হোি উেঁচু কবরন্দে েোদ 

েুেঁ ইন্দি পোন্দর। চোম ন্দস ধ্রন্দনর গে গুহোর মন্দধ্য-িোদনু্দড়র আড্ডো-এ েোড়ো ভোম, েৃগোে, িনবিড়োে প্রভৃবি থোন্দক কেোনো 
কগে। িন্দনোয়োরী পোন্দটোয়োরী চুবপ চুবপ িবেে-হুজরু, চেুন িোইন্দর, এখোন্দন আর কিবে কদবর করন্দিন নো। 

ইহোই নোবক কদোিরু পোন্নোর পূিণপুরুষন্দদর দগুণপ্রোসোদ। 

আসন্দে ইহো একটি িড় প্রোকৃবিক গুহো-প্রোচীন কোন্দে পোহোন্দড়র উপর বদন্দকর মুখওয়োেো এ গুহোয় আেয় েইন্দে েত্রুর 

আক্রমণ্ হইন্দি সহন্দজ আত্মরিো করো েোইি। 

রোজো িবেন্দেন-এর আর একটো গুপ্ত মুখ আন্দে-কস কোউন্দক িেো বনয়ম নয়। কস ককিে আমোর িংন্দের কেোক েোড়ো 
ককউ জোন্দন নো। েবদও এখন এখোন্দন ককউ িোস কন্দর নো, িিুও এই বনয়ম চন্দে আসন্দে িংন্দে। 

গুহোটো হইন্দি িোবহর হইয়ো ধ্ন্দড় প্রোণ্ আবসে। 
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িোরপর আন্দরো খোবনকটো উঠিয়ো এক জোয়গোয় প্রোয় এক বি ো জবম জবুড়য়ো িড় িড় সরু কমোটো ঝুবর নোমোইয়ো, 
পোহোন্দড়র মোথোর অন্দনকখোবন িযোবপয়ো এক বিেোে িটগোে। 

রোজো কদোিরু পোন্নো িবেন্দেন-জনু্দিো খুন্দে চেুন কমন্দহরিোবন কন্দর। 

িটগোেিেোয় কেন চোবরধ্োন্দর িড় িড় িোটনোিোটো বেন্দের আকোন্দরর পোথর েড়োন্দনো। 

রোজো িবেন্দেন- ইহোই িোহোর িংন্দের সমোবধ্স্থোন। এক-একখোনো পোথন্দরর িেোয় এক-একটো রোজিংেীয় কেোন্দকর 

সমোবধ্! বিেোে িটিেোর সমস্ত স্থোন জবুড়য়ো কসই রকম িড় িড় বেেোখি েড়োন্দনো-ককোন্দনো ককোন্দনো সমোবধ্ খুিই 

প্রোচীন, দ’ুবদক হইন্দি ঝুবর নোবময়ো কেন কসগুবেন্দক সোেঁড়োবের মন্দিো আটকোইয়ো ধ্বরয়োন্দে, কস সি ঝুবর আিোর 

গোন্দের গুেঁবড়র মন্দিো কমোটো হইয়ো বগয়োন্দে-ককোন্দনো ককোন্দনো বেেোখি ঝুবরর িেোয় এন্দকিোন্দর অদেৃয হইয়ো বগয়োন্দে। 

ইহো হইন্দি কসইগুবের প্রোচীনত্ব অনুমোন করো েোয়। 

রোজো কদোিরু িবেন্দেন-এই িটগোে আন্দগ এখোন্দন বেে নো। অনয অনয গোন্দের িন বেে। একটি কেোট িট চোরো ক্রন্দম 

কিন্দড় অনয অনয গোে কমন্দর কফন্দে বদন্দয়ন্দে। এই িটগোেটো এি প্রোচীন কে, এর আসে গুেঁবড় কনই। ঝুবর কনন্দম কে গুেঁবড় 

হন্দয়ন্দে, িোরোই এখন রন্দয়ন্দে। গুেঁবড় ককন্দট উপন্দড় কফেন্দে কদখন্দিন ওর িেোয় কি পোথর চোপো পন্দড় আন্দে। এইিোর 

িুঝুন কি প্রোচীন সমোবধ্স্থোন এটো। 
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সিযই িটগোেিেোয় দোেঁড়োইয়ো আমোর মন্দন এমন একটো ভোি হইে, েোহো এিিণ্ ককোথোও হয় নোই, রোজোন্দক 

কদবখয়োও নো (রোজোন্দক কিো মন্দন হইয়োন্দে জচনক িৃি সোেঁওিোে কুবের মন্দিো), রোজকনযোন্দক কদবখয়োও নয় (একজন 

স্বোস্থযিিী কহো বকংিো মুিো িরুণ্ীর সবহি রোজকনযোর ককোন্দনো প্রন্দভদ কদবখ নোই), রোজপ্রোসোদ কদবখয়ো কিো নয়ই 

(কসটোন্দক একটো সোপন্দখোন্দপর ও ভূন্দির আড্ডো িবেয়ো মন্দন হইয়োন্দে)। বকন্তু পোহোন্দড়র উপন্দর এই সুবিেোে, প্রোচীন 

িটিরুিন্দে কিকোন্দের এই সমোবধ্স্থে আমোর মন্দন এক অননুভূি, অপরূপ অনুভূবি জোগোইে। 

স্থোনটির গোম্ভীেণ, রহসয ও প্রোচীনন্দত্বর ভোি অিণ্ণনীয়। িখন কিেো প্রোয় কহবেয়ো পবড়য়োন্দে, হেন্দদ করোদ পিরোবের 

গোন্দয়, ডোে ও ঝুবরর অরন্দণ্য ধ্ন্ঝবরর অনয চূড়োয়, দরূ িন্দনর মোথোয়। অপরোন্দহ¦র কসই  নোয়মোন েোয়ো এই 

সুপ্রোচীন রোজসমোবধ্ন্দক কেন আন্দরো গম্ভীর, রহসযময় কসৌ্েণ দোন কবরে। 

বমেন্দরর প্রোচীন সম্রোন্দটর সমোবধ্স্থে বথব্স্ নগন্দরর অদরূিিী ‘ভযোবে অব্ বদ বকংস’ আজ পৃবথিীর টুবরেন্দদর 

েীেোভূবম, পোিবেবসটি ও েোক বপটোন্দনোর অনুগ্রন্দহ কসখোনকোর িড় িড় কহোন্দটেগুবে মরশুন্দমর সময় কেোন্দক বগজ 

বগজ কন্দর-‘ভযোবে অব্ বদ বকংস’ অিীিকোন্দের কুয়োেোয় েি নো অেকোর হইয়োবেে, িোর অন্দপিোও অেকোর 

হইয়ো েোয় দোমী বসগোন্দরট ও চুরুন্দটর কধ্োেঁয়োয়…বকন্তু িোর কচন্দয় ককোন্দনো অংন্দে রহন্দসয ও স্বপ্রবিষ্ঠ মবহমোয় কম নয় 

সুদরূ অিীন্দির এই অনোেণ নৃপবিন্দদর সমোবধ্স্থে,  ন অরণ্যভূবমর েোয়োয় হেেন্দেণ্ীর অন্তরোন্দে েো বচরকোে 

আত্মন্দগোপন কবরয়ো আন্দে ও থোবকন্দি। এন্দদর সমোবধ্স্থন্দে আড়ম্বর নোই, পোবেে নোই, ঐশ্বেণ নোই, বমেরীয় ধ্নী 
ফযোরোওন্দদর কীবিণ র মন্দিো-কোরণ্ এরো বেে দবরদ্র, এন্দদর সভযিো ও সংসৃ্কবি বেে মোনুন্দষর আবদম েুন্দগর 

অবেবিিপটু সভযিো ও সংসৃ্কবি, বনিোন্ত বেশু-মোনন্দির মন েইয়ো ইহোরো রচনো কবরয়োন্দে ইহোন্দদর গুহোবনবহি 

রোজপ্রোসোদ, রোজসমোবধ্, সীমোনোজ্ঞোপক খুেঁটি। কসই অপরোন্দহ¦র েোয়োয় পোহোন্দড়র উপর কস বিেোে িরুিন্দে 
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দোেঁড়োইয়ো কেন সিণিযোপী েোশ্বি কোন্দের বপেন বদন্দক িহুদনূ্দর অনয এক অবভজ্ঞিোর জগৎ কদবখন্দি পোইেোম-

কপৌরোবণ্ক ও হিবদক েুগও েোর িুেনোয় িিণ মোন্দনর পেণোন্দয় পবড়য়ো েোয়। 

কদবখন্দি পোইেোম েোেোির আেণগণ্ উত্তর-পবিম বগবরিত্মণ অবিক্রম কবরয়ো করোন্দির মন্দিো অনোেণ-আবদমজোবি-

েোবসি প্রোচীন ভোরন্দি প্রন্দিে কবরন্দিন্দেন…ভোরন্দির পরিিী েো বকেু ইবিহোস-এই আেণসভযিোর ইবিহোস-বিবজি 

অনোেণ জোবিন্দদর ইবিহোস ককোথোও কেখো নোই-বকংিো কস কেখো আন্দে এই সি গুপ্ত বগবরগুহোয়, অরণ্যোনীর অেকোন্দর, 

চূণ্ণোয়মোন অবস্থ-কিোন্দের করখোয়। কস বেবপর পোন্দেোিোর কবরন্দি বিজয়ী আেণজোবি কখন্দনো িযস্ত হয় নোই। আজও 

বিবজি হিভোগয আবদম জোবিগণ্ কিমনই অিন্দহবেি, অিমোবনি, উন্দপবিি। সভযিোদপী আেণগণ্ িোহোন্দদর বদন্দক 

কখন্দনো বফবরয়ো চোন্দহ নোই, িোহোন্দদর সভযিো িুবঝিোর কচষ্টো কন্দর নোই, আজও কন্দর নো। আবম, িন্দনোয়োরী কসই 

বিজয়ী জোবির প্রবিবনবধ্; িৃি কদোিরু পোন্নো, িরুণ্ েুিক জগরু, িরুণ্ী কুমোরী ভোনুমিী কসই বিবজি, পদদবেি 

জোবির প্রবিবনবধ্-উভয় জোবি আমরো এই সেযোর অেকোন্দর মুন্দখোমুবখ দোেঁড়োইয়োবে-সভযিোর গন্দিণ উন্নিনোবসক 

আেণকোবন্তর গন্দিণ আবম প্রোচীন অবভজোিিংেীয় কদোিরু পোন্নোন্দক িৃি সোেঁওিোে ভোবিন্দিবে, রোজকনযো ভোনুমিীন্দক 

মুিো কুেী-রমণ্ী ভোবিন্দিবে-িোন্দদর কি আগ্রন্দহর ও গন্দিণর সবহি প্রদবেণি রোজপ্রোসোদন্দক অনোেণসুেভ আন্দেো-
িোিোসহীন গুহোিোস, সোপ ও ভূন্দির আড্ডো িবেয়ো ভোবিন্দিবে। ইবিহোন্দসর এই বিরোট ট্রোন্দজবড কেন আমোর কচোন্দখর 

সমু্মন্দখ কসই সেযোয় অবভনীি হইে-কস নোটন্দকর কুেীেিগণ্ একবদন্দক বিবজি উন্দপবিি দবরদ্র অনোেণ নৃপবি 

কদোিরু পোন্নো, িরুণ্ী অনোেণ রোজকনযো ভোনুমিী, িরুণ্ রোজপুি জগরু পোন্নো-একবদন্দক আবম, আর পোন্দটোয়োরী 
িন্দনোয়োরীেোে ও আমোর পথপ্রদেণক িুিু বসং। 
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 নোয়মোন সেযোর অেকোন্দর রোজসমোবধ্ ও িটিরুিে আিৃি হইিোর পূন্দিণই আমরো কসবদন পোহোড় হইন্দি নোবময়ো 
আবসেোম। 

নোবমিোর পন্দথ একস্থোন্দন জঙ্গন্দের মন্দধ্য একখোনো খোড়ো বসেঁদরুমোখো পোথর। আেপোন্দে মোনুন্দষর হস্তন্দরোবপি গোেঁদোফুন্দের 

ও সেযোমবণ্-ফুন্দের গোে। সোমন্দন আর একখোনো িড় পোথর, িোন্দিও বসেঁদরু মোখো। িহুকোে হইন্দি নোবক এই কদিস্থোন 

এখোন্দন প্রবিবষ্ঠি। রোজিংন্দের ইবন কুেন্দদিিো। পূন্দিণ এখোন্দন নরিবে হইি-সমু্মন্দখর িড় পোথরখোবনই েূপ-রূন্দপ 

িযিহৃি হইি। এখন পোয়রো ও মুরবগ িবে প্রদত্ত হয়। বজজ্ঞোসো কবরেোম-বক েোকুর ইবন? 

রোজো কদোিরু িবেন্দেন-টোেঁড়িোন্দরো, িুন্দনো মবহন্দষর কদিিো। 

মন্দন পবড়ে গি েীিকোন্দে গনু মোহোন্দিোর মুন্দখ কেোনো কসই গল্প। 

রোজো কদোিরু িবেন্দেন-টোেঁড়িোন্দরো িড় জোগ্রি কদিিো। বিবন নো থোকন্দে বেকোবররো চোমড়ো আর বেন্দঙর কেোন্দভ িুন্দনো 
মবহন্দষর িংে বনিণংে কন্দর কেন্দড় বদি। উবন রিো কন্দরন। ফোেঁন্দদ পড়িোর মুন্দখ বিবন মবহন্দষর দন্দের সোমন্দন দোেঁবড়ন্দয় 

হোি িুন্দে িোধ্ো কদন-কি কেোক কদন্দখন্দে। 

এই অরণ্যচোরী আবদম সমোন্দজর কদিিোন্দক সভয জগন্দি ককউই মোন্দন নো, জোন্দনও নো- বকন্তু ইহো কে কল্পনো নয়, এিং 
এই কদিিো কে সিযই আন্দেন-িোহো স্বিুঃই মন্দন উদয় হইয়োবেে কসই বিজন িনযজন্তু-অধ্ুযবষি অরণ্য ও পিণি 

অঞ্চন্দের বনবিড় কসৌ্েণ ও রহন্দসযর মন্দধ্য িবসয়ো। 
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অন্দনক বদন পন্দর কবেকোিোয় বফবরয়ো একিোর কদবখয়োবেেোম িড়িোজোন্দর, হজযষ্ঠ মোন্দসর ভীষণ্ গরন্দমর বদন্দন, এক 

পবিমো গোন্দড়োয়োন বিপুে কিোঝোই গোবড়র মবহষ দটুোন্দক প্রোণ্পন্দণ্ চোমড়োর পোেঁচন বদয়ো বনমণমভোন্দি মোবরন্দিন্দে-

কসইবদন মন্দন হইয়োবেে, হোয় কদি টোেঁড়িোন্দরো, এ কিো কেোটনোগপুর বক মধ্যপ্রন্দদন্দের অরণ্যভূবম নয়, এখোন্দন কিোমোর 

দয়োেু হস্ত এই বনেণোবিি পশুন্দক বক কবরয়ো রিো কবরন্দি? এ বিংে েিোেীর আেণসভযিোদপৃ্ত কবেকোিো। এখোন্দন 

বিবজি আবদম রোজো কদোিরু পোন্নোর মন্দিোই িুবম অসহোয়। 

আবম নওয়োদো হইন্দি কমোটরিোস ধ্বরয়ো গয়োয় আবসি িবেয়ো সেযোর পন্দরই রওনো হইেোম। িন্দনোয়োরী আমোন্দদর 

ক োড়ো েইয়ো িোেঁিুন্দি বফবরে। আবসিোর সময় আর একিোর রোজকুমোরী ভোনুমিীর সবহি কদখো হইয়োবেে। কস 

একিোটি মবহন্দষর দধু্ েইয়ো আমোন্দদর জনয দোেঁড়োইয়ো বেে রোজিোবড়র িোন্দর। 
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িোদে পবরন্দচ্ছদ 

১ 

একবদন রোজ ুপোেঁন্দড় কোেোবরন্দি খির পোেোইে কে িুন্দনো েূকন্দরর দে িোহোর চীনো ফসন্দের কিন্দি প্রবিরোন্দি উপদ্রি 

কবরন্দিন্দে, িোহোন্দদর মন্দধ্য কন্দয়কটি দোেঁিওয়োেো ধ্োড়ী েূকন্দরর ভন্দয় কস কযোন্দনস্ত্রো বপটোন্দনো েোড়ো অনয বকেু কবরন্দি 

পোন্দর নো-কোেোবর হইন্দি ইহোর প্রবিকোর নো কবরন্দে িোহোর সমুদয় ফসে নষ্ট হইন্দি িবসয়োন্দে। 

শুবনয়ো বনন্দজই হিকোন্দের বদন্দক ি্কু েইয়ো কগেোম। রোজরু কুটির ও জবম নোঢ়ো-িইহোন্দরর  ন জঙ্গন্দের মন্দধ্য। 

কসবদন্দক এখন্দনো কেোন্দকর িসিোস হয় নোই, ফসন্দের কিন্দির পত্তনও খুি কম হইয়োন্দে, কোন্দজই িনয জন্তুর উপদ্রি 

কিবে। 

কদবখ রোজ ুবনন্দজর কিন্দি িবসয়ো কোজ কবরন্দিন্দে। আমোয় কদবখয়ো কোজ কফবেয়ো েুটিয়ো আবসে। আমোর হোি হইন্দি 

ক োড়োর েোগোম েইয়ো বনকন্দটর একটো হরীিকী গোন্দে ক োড়ো িোেঁবধ্ে। 

িবেেোম-কই রোজ,ু কিোমোয় কে আর কদবখ কন, কোেোবরর বদন্দক েোও নো ককন? 

রোজরু খুপবড়র চোবরবদন্দক দী ণ কোন্দের জঙ্গে, মোন্দঝ মোন্দঝ ককেঁ দ ও হরীিকী গোে। বক কবরয়ো কে এই জনেূনয িন্দন কস 

একো থোন্দক! এ জঙ্গন্দে কোহোন্দরো সবহি বদনোন্দন্ত একটি কথো িবেিোর উপোয় নোই-অদু্ভি কেোক িন্দট! 
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রোজ ুিবেে-সময় পোই কই কে ককোথোও েোি হুজরু, কিন্দির ফসে কচৌবক বদন্দিই প্রোণ্ কিবরন্দয় কগে। িোর ওপর মবহষ 

আন্দে। 

বিনটি মবহষ চরোইন্দি ও কদড়-বি ো জবমর চোষ কবরন্দি এি বক িযস্ত থোন্দক কে কস কেোকোেন্দয় েোইিোর সময় পোয় নো, 
একথো বজজ্ঞোসো কবরন্দি েোইন্দিবেেোম-বকন্তু রোজ ুআপনো হইন্দিই িোহোর হদনব্ন কোন্দেণর কে িোবেকো বদে, িোহোন্দি 

কদবখেোম িোহোর বনশ্বোস কফবেিোর অিকোে নো থোকোর কথো। কিিখোমোন্দরর কোজ, মবহষ চরোন্দনো, কদোয়ো, 
মোখনন্দিোেো, পূজো-অচণ নো, রোমোয়ণ্-পোে, রোন্নো-খোওয়ো-শুবনয়ো কেন আমোরই হোেঁপ েোবগে। কোন্দজর কেোক িন্দট রোজ!ু 

ইহোর উপর নোবক সোরোরোি জোবগয়ো কযোন্দনস্ত্রো বপটোইন্দি হয়। 

িবেেোম-েূকর কখন কিন্দরোয়? 

-িোর কিো বকেু ঠিক কনই হুজরু। িন্দি রোি হন্দেই কিন্দরোয় িন্দট। একটু িসুন, কদখন্দিন কি আন্দস। 

বকন্তু আমোর কোন্দে সিণোন্দপিো ককৌিূহন্দের বিষয়-রোজ ু একো এই জনেূনয স্থোন্দন বক কবরয়ো িোস কন্দর। কথোটো 
বজজ্ঞোসো কবরেোম। 

রোজ ুিবেে-অন্দভযস হন্দয় বগন্দয়ন্দে, িোিুজী। িহুবদন এমবন ভোন্দিই আবে-কষ্ট কিো হয়ই নো, িরং আপন মন্দন কিে 

আনন্দ্ থোবক। সোরোবদন খোটি, সেযোন্দিেো ভজন গোই, ভগিোন্দনর নোম বনই, কিে বদন ককন্দট েোয়। 
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রোজ,ু বক গন ুমোহোন্দিো, বক জয়পোে-এ ধ্রন্দনর মোনুষ আন্দরো অন্দনক আন্দে জঙ্গন্দের মন্দধ্য মন্দধ্য-ইহোন্দদর মন্দধ্য একটি 

নূিন জগৎ কদবখেোম কে জগৎ আমোর পবরবচি নয়। 

আবম জোবন রোজরু একটি সোংসোবরক বিষন্দয় অিযন্ত আসবক্ত আন্দে, কস চো খোইন্দি অিযন্ত ভোেিোন্দস। অথচ এই 

জঙ্গন্দের মন্দধ্য চোন্দয়র উপকরণ্ কস ককোথোয় পোয়, এই ভোবিয়ো আবম বনন্দজ চো ও বচবন েইয়ো বগয়োবেেোম। িবেেোম-

রোজ,ু একটু চো কন্দরো কিো। আমোর কোন্দে সি আন্দে। 

রোজ ুমহো আনন্দ্ একটি বিন-কসরী কেোটোন্দি জে চড়োইয়ো বদে। চো প্রস্তুি হইে, বকন্তু একটি মোি কোেঁসোর িোটি 

িযিীি অনয পোি নোই। িোহোন্দিই আমোয় চো বদয়ো কস বনন্দজ িড় কেোটোটি েইয়ো চো খোইন্দি িবসে। 

রোজ ু বহব্ কেখোপড়ো জোন্দন িন্দট, বকন্তু িবহজণ গৎ সম্বন্দে িোহোর ককোন্দনো জ্ঞোন নোই। কবেকোিো নোমটো শুবনয়োন্দে, 

ককোন্ বদন্দক জোন্দন নো। কিোম্বোই িো বদবল্লর বিষন্দয় িোর ধ্োরণ্ো চেন্দেোন্দকর ধ্োরণ্োর মন্দিো-সম্পূণ্ণ অিোস্তি ও 

কুয়োেোচ্ছন্ন। েহন্দরর মন্দধ্য কস কদবখয়োন্দে পূবণ্ণয়ো, িোও অন্দনক িের আন্দগ এিং মোি কন্দয়ক বদন্দনর জনয কসখোন্দন 

বগয়োবেে। 

বজজ্ঞোসো কবরেোম-কমোটর গোবড় কদন্দখে রোজ?ু 

-নো হুজরু, শুন্দনবে বিনো কগোরুন্দি িো ক োড়োয় চন্দে, খুি কধ্োেঁয়ো কিন্দরোয়, আজকোে পূবণ্ণয়ো েহন্দর অন্দনক নোবক 

এন্দসন্দে। আমোর কিো কসখোন্দন অন্দনক কোে েোওয়ো কনই, আমরো গবরি কেোক, েহন্দর কগন্দেই কিো পয়সো চোই। 
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রোজনু্দক বজজ্ঞোসো কবরেোম কস কবেকোিো েোইন্দি চোয় বক নো। েবদ চোয়, আবম িোহোন্দক একিোর  ুরোইয়ো আবনি, 

পয়সো েোবগন্দি নো। 

রোজ ুিবেে-েহর িড় খোরোপ জোয়গো, কচোর গুিো জয়ুোন্দচোন্দরর আড্ডো শুন্দনবে। কসখোন্দন কগন্দে শুন্দনবে কে জোি থোন্দক 

নো। সি কেোক কসখোনকোর িদমোইে। আমোর এ-কদন্দের একজন কেোক ককোন্ েহন্দরর হোসপোিোন্দে বগন্দয়বেে, িোর 

পোন্দয় বক হন্দয়বেে কসই জন্দনয। ডোক্তোর েুবর বদন্দয় পো কোন্দট আর িন্দে, িুবম আমোন্দক কি টোকো কদন্দি? িেন্দে দে টোকো 
কদি। িখন ডোক্তোর আন্দরো কোন্দট! আিোর িেন্দে-এখন্দনো িে কি টোকো কদন্দি? কস িেন্দে-আন্দরো পোেঁচ টোকো কদি, 

ডোক্তোরসোন্দহি আর ককন্দটো নো। ডোক্তোর িেন্দে-ওন্দি হন্দি নো-িন্দে আিোর পো কোটন্দি েোগে। কস গবরি কেোক, েি 

কোেঁন্দদ, ডোক্তোর িিই েুবর বদন্দয় কোন্দট-কোটন্দি কোটন্দি কগোটো পো-খোনোই ককন্দট কফেন্দে। উুঃ, বক কোি ভোিুন কিো 
হুজরু! 

রোজরু কথো শুবনয়ো হোসয সংিরণ্ করো দোয় হইয়ো উঠিে। মন্দন পবড়ে এই রোজইু একিোর আকোন্দে রোমধ্নু উঠিন্দি 

কদবখয়ো আমোন্দক িবেয়োবেে-রোমধ্নু কে কদন্দখন্দেন িোিুজী, ও ওন্দে উইন্দয়র বেবি কথন্দক, আবম স্বচন্দি কদন্দখবে। 

রোজরু খুপবরর সোমন্দনর উেোন্দন একটি িড় খুি উেঁচু আসোন-গোে আন্দে, িোরই িেোয় িবসয়ো আমরো চো 
খোইন্দিবেেোম-কেবদন্দক চোই, কসবদন্দকই  ন িন-ককেঁ দ, আমেকী, পুবষ্পি িন্দহরো েিোর কঝোপ; িন্দহরো ফুন্দের একটি মৃদ ু

সুগে সোেয িোিোসন্দক বমষ্ট কবরয়ো িুবেয়োন্দে। আমোর মন্দন হইে এসি স্থোন্দন িবসয়ো এমন ভোন্দি চো খোওয়ো জীিন্দনর 
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একটো কসৌ্েণময় অবভজ্ঞিো। ককোথোয় এমন অরণ্যপ্রোন্তর, ককোথোয় এমন জঙ্গন্দে-ক রো কোন্দের কুটির, রোজরু মন্দিো 
মোনুষই িো ককোথোয়? এ অবভজ্ঞিো কেমন বিবচি, কিমনই দষু্প্রোপয। 

িবেেোম-আচ্ছো রোজ,ু কিোমোর স্ত্রীন্দক বনন্দয় এস নো ককন? কিোমোর আর িো হন্দে কষ্ট কন্দর করেঁন্দধ্ কখন্দি হয় নো। 

রোজ ুিবেে-কস কিেঁন্দচ কনই। আজ সন্দির-আেোন্দরো িের মোরো বগয়োন্দে, িোর পর কথন্দক িোবড়ন্দি মন িসোন্দি পোবর কন 

আর! 

রোজরু জীিন্দন করোমোি  টিয়োবেে, এ ভোবিন্দি পোরোও কঠিন িন্দট, বকন্তু অিুঃপর রোজ ুকে গল্প কবরে, িোহোন্দক ও-

েোড়ো অনয নোন্দম অবভবহি করো চন্দে নো। 

রোজরু স্ত্রীর নোম বেে সজুণ  (অথণোৎ সরেূ), রোজরু িয়স েখন আেোন্দরো ও সরেূর কচৌদ্দ-িখন উত্তর-ধ্রমপুর, 

েযোমেোেন্দটোেোন্দি সরেূর িোন্দপর কটোন্দে রোজ ুবদনকিক িযোকরণ্ পবড়ন্দি েোয়। 

রোজনু্দক িবেেোম-কিবদন পন্দড়বেন্দে? 

বকেু নো িোিুজী; িেরখোন্দনক বেেোম, বকন্তু পরীিো বদই বন। কসখোন্দন আমোন্দদর প্রথম কদখোশুন্দনো এিং ক্রন্দম ক্রন্দম- 

আমোন্দক সমীহ কবরয়ো রোজ ুঅল্প কোবেয়ো চুপ কবরে। 
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আবম উৎসোহ বদিোর সুন্দর িবেেোম-িোরপর িন্দে েোও- 

-বকন্তু, হুজরু, ওর িোিো আমোর অধ্যোপক। আবম বক কন্দর িোেঁন্দক এ-কথো িবে? একবদন কোবিণ ক মোন্দস েট পরন্দির 

বদন সরেূ কেোপোন্দনো হেন্দদ েোবড় পন্দর কুেী নদীন্দি একদে কমন্দয়র সন্দঙ্গ নোইন্দি েোন্দচ্ছ, আবম- 

রোজ ুকোবেয়ো আিোর চুপ কবরে। 

পুনরোয় উৎসোহ বদয়ো িবেেোম-িে, িে, িোন্দি বক? 

-ওন্দক কদখিোর জন্দনয আবম একটো গোন্দের আড়োন্দে েুবকন্দয় রইেোম। এর কোরণ্ এই কে ইদোনীং ওর সন্দঙ্গ আমোর আর 

িি কদখোশুন্দনো হি নো-এক জোয়গোয় ওর বিন্দয়র কথোিোিণ োও চেবেে। েখন দেটি গোইন্দি গোইন্দি-আপবন কিো 
জোন্দনন েট পরন্দির সময় কমন্দয়রো গোন করন্দি করন্দি নদীন্দি েট ভোসোন্দি েোয়!-িোরপর েখন ওরো গোইন্দি গোইন্দি 

আমোর সোমন্দন এে, ও আমোয় কদখন্দি কপন্দয়ন্দে গোন্দের আড়োন্দে। ও-ও হোসন্দে, আবমও হোসেোম। আবম হোি কনন্দড় 

ইেোরো করেোম, একটু বপবেন্দয় পড়-ও হোি কনন্দড় িেন্দে-এখন নয়, কফরিোর সমন্দয়। 

রোজরু িোহোন্ন-িের িয়ন্দসর মুখমিন্দে বিংেিষীয় িরুণ্ কপ্রবমন্দকর েোজকুিো ও কচোন্দখ একটি স্বপ্নভরো সু্র দবৃষ্ট 

ফুটিে এ-কথো িবেিোর সময়-কেন জীিন্দনর িহু বপেন্দন প্রথম কেৌিন্দনর পুণ্য বদনগুবেন্দি কে কেযোণ্ী িরুণ্ী বেে 

চিুদণে-িষণন্দদন্দে-িোহোন্দকই খুেঁবজন্দি িোবহর হইয়োন্দে ওর সঙ্গীহোরো কপ্রৌঢ় প্রোণ্। এই  ন জঙ্গন্দে একো িোস কবরয়ো কস 
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ক্লোন্ত হইয়ো পবড়য়োন্দে। এখন েোহোর কথো ভোবিন্দি িোহোর ভোন্দেো েোন্দগ, েোহোর সোহচন্দেণর জনয িোর মন উন্মখু-কস 

হইে িহু কোন্দের কসই িোবেকো সরেূ, পৃবথিীন্দি কে ককোথোও আর নোই। 

কিে েোবগন্দিবেে ওর গল্প। আগ্রন্দহর সন্দঙ্গ িবেেোম-িোরপর? 

-িোরপর কফরিোর পন্দথ কদখো কহোন্দেো। ও একটু বপবেন্দয় পড়ে দন্দের কথন্দক। 

আবম িেেোম-সরেূ, আবম িড় কষ্ট পোবচ্ছ, কিোমোর সন্দঙ্গ কদখোন্দেোনোও িে, আমোর কেখোপড়ো হন্দি নো জোবন, ককন 

বমন্দে কষ্ট পোই, ভোিবে কটোে কেন্দড় চন্দে েোি এ মোন্দসর কেন্দষই। সরেূ ককেঁ ন্দদ কফেন্দে। িেন্দে-িোিোন্দক িন্দেো নো ককন? 

সরেূর কোন্নো কদন্দখ আবম মবরয়ো হন্দয় উেেোম। এমবন হয়ন্দিো কে কথো কখন্দনো আমোর অধ্যোপকন্দক িেন্দি পোরিোম 

নো, িোই িন্দে কফেেোম একবদন। 

বিন্দয় হওয়োর ককোন্দনো িোধ্ো বেে নো, স্বজোবি, স্ব র। বিন্দয় হন্দয়ও কগে। 

খুি সহজ ও সোধ্োরণ্ করোমোি হয়ন্দিো-হয়ন্দিো েহন্দরর ককোেোহন্দে িবসয়ো শুবনন্দে এটোন্দক বনিোন্ত  ন্দরোয়ো গ্রোময 
হিিোবহক িযোপোর, সোমোনয একটু পুিুপুিু ধ্রন্দনর পূিণরোগ িবেয়ো উড়োইয়ো বদিোম। ওখোন্দন ইহোর অবভনিত্ব ও 

কসৌ্ন্দেণ মন মুগ্ধ হইে। দইুটি নরনোরী বক কবরয়ো পরস্পরন্দক েোভ কবরয়োবেে িোহোন্দদর জীিন্দন, এ-ইবিহোস কে 

কিখোবন রহসযময়, িোহো িুবঝয়োবেেোম কসবদন। 
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চো-পোন কেষ কবরন্দি সেযো উত্তীণ্ণ হইয়ো আকোন্দে পোিেো কজযোৎস্নো ফুটিে। ষষ্ঠী, বক সপ্তমী বিবথ। 

আবম ি্কু েইয়ো িবেেোম-চে রোজ,ু কদবখ কিোমোর কিন্দি ককোথোয় েূকর। 

একটো িড় িুেঁ িগোে কিন্দির এক পোন্দে। রোজ ুিবেে-এই গোন্দের ওপর উেন্দি হন্দি হুজরু। আজ সকোন্দে একটো মোচো 
কিেঁন্দধ্বে ওর একটো কদো-ডোেোয়। 

আবম কদবখেোম, বিষম মুেবকে। গোন্দে ওেো অন্দনক বদন অভযোস নোই। িোর উপর এই রোবিকোন্দে। বকন্তু রোজ ু

উৎসোহ বদয়ো িবেে-ককোন্দনো কষ্ট কনই হুজরু। িোেঁে কদওয়ো আন্দে, বনন্দচই ডোেপোেো, খুি সহজ ওেো। 

রোজরু হোন্দি ি্কু বদয়ো ডোন্দে উঠিয়ো মোচোয় িবসেোম। রোজ ুঅিেীেোক্রন্দম আমোর বপেু বপেু উঠিে। দজুন্দন জবমর 

বদন্দক দবৃষ্ট রোবখয়ো মোচোর উপর িবসয়ো রবহেোম পোেোপোবে। 

কজযোৎস্নো আন্দরো ফুটিে। িুেঁ িগোন্দের কদো-ডোেো হইন্দি কজযোৎস্নোন্দেোন্দক বকেু স্পষ্ট বকেু অস্পষ্ট জঙ্গন্দে েীষণন্দদে ভোবর 

অদু্ভি ভোি মন্দন আবনন্দিবেে। ইহোও জীিন্দনর এক নূিন অবভজ্ঞিো িন্দট। 

একটু পন্দর চোবরপোন্দের জঙ্গন্দে বেয়োন্দের পোে ডোবকয়ো উঠিে। সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ একটো কোন্দেোমন্দিো বক জোন্দনোয়োর দবিণ্ 

বদন্দকর  ন জঙ্গন্দের বভির হইন্দি িোবহর হইয়ো রোজরু কিন্দি েুবকে। 
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রোজ ুিবেে-ঐ কদখুন হুজরু- 

আবম ি্কু িোগোইয়ো ধ্বরেোম, বকন্তু আন্দরো কোন্দে আবসন্দে কজযোৎস্নোন্দেোন্দক কদখো কগে কসটো েূকর নয়, একটো 
নীেগোই। 

নীেগোই মোবরিোর প্রিৃবত্ত হইে নো, রোজ ুমুন্দখ ‘দরূ দরূ’ িবেন্দি কসটো বিপ্রপন্দদ জঙ্গন্দের বদন্দক চবেয়ো কগে। আবম 

একটো ফোেঁকো আওয়োজ কবরেোম। 

 ণ্টো দইু কোটিয়ো কগে। দবিণ্ বদন্দকর কস জঙ্গেটোর মন্দধ্য িনন্দমোরগ ডোবকয়ো উঠিে। ভোবিয়োবেেোম দোেঁিওয়োেো 
ধ্োড়ী েূকরটো মোবরি, বকন্তু একটো িুদ্র েূকর-েোিন্দকরও টিবক কদখো কগে নো। নীেগোইন্দয়র বপেন্দন ফোেঁকো আওয়োজ 

করো অিযন্ত ভুে হইয়োন্দে। 

রোজ ুিবেে-কনন্দম চেুন হুজরু, আপনোর আিোর কভোজন্দনর িযিস্থো করন্দি হন্দি। 

আবম িবেেোম-বকন্দসর কভোজন? আবম কোেোবরন্দি েোি-রোি এখন্দনো দেটো িোন্দজ বন-থোকিোর কজো কনই। সকোন্দে কোে 

সোন্দভণ  কযোন্দম্প কোজ কদখন্দি কিরুন্দি হন্দি। 

-কখন্দয় েোন হুজরু। 
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-এর পর আর নোঢ়ো-িইহোন্দরর জঙ্গে বদন্দয় একো েোওয়ো ঠিক হন্দি নো, এখনই েোই। িুবম বকেু মন্দন কন্দরো নো। 

ক োড়োয় উঠিিোর সময় িবেেোম-মোন্দঝ মোন্দঝ কিোমোর এখোন্দন চো কখন্দি েবদ আবস বিরক্ত হন্দি নো কিো? 

রোজ ুিবেে-বক কে িন্দেন! এই জঙ্গন্দে একো থোবক, গবরি মোনুষ, আমোয় ভোন্দেোিোন্দসন িোই চো বচবন এন্দন হিবর কবরন্দয় 

একসন্দঙ্গ খোন। ও কথো িন্দে আমোয় েজ্জো কদন্দিন নো িোিুজী। 

কস সমন্দয় রোজনু্দক কদবখয়ো মন্দন হইে রোজ ুএই িয়ন্দসই কিে কদবখন্দি, কেৌিন্দন কস কে খুিই সুপুরুষ বেে, অধ্যোপক-

কনযো সরেূ বপিোর িরুণ্ সু্র েোিটির প্রবি আকৃষ্ট হইয়ো বনন্দজর সুরুবচর পবরচয় বদয়োবেে। 

রোবি গভীর। একো প্রোন্তর িোবহয়ো আবসন্দিবে। কজযোৎস্নো অস্ত বগয়োন্দে। ককোন্দনো বদন্দক আন্দেো কদখো েোয় নো, এক অদু্ভি 

বনস্তব্ধিো-এ কেন পৃবথিী হইন্দি জনহীন ককোন্দনো অজোনো গ্রহন্দেোন্দক বনিণোবসি হইয়োবে-বদগন্তন্দরখোয় জ্বেজ্বন্দে 

িৃবিকরোবে উবদি হইন্দিন্দে, মোথোর উপন্দর অেকোর আকোন্দে অগবণ্ি দযুবিন্দেোক, বনন্দন্ম েিটুবেয়ো িইহোন্দরর 

বনস্তব্ধ অরণ্য, িীণ্ নিিোন্দেোন্দক পোিেো অেকোন্দর িনঝোউন্দয়র েীষণ কদখো েোইন্দিন্দে-দনূ্দর ককোথোয় বেয়োন্দের দে 

প্রহর ক োষণ্ো কবরে-আন্দরো দনূ্দর কমোহনপুরো বরজোভণ  ফন্দরন্দের সীমোন্দরখো অেকোন্দর দী ণ কোন্দেো পোহোন্দড়র মন্দিো 
কদখোইন্দিন্দে-অনয ককোন্দনো েে নোই ককিে এক ধ্রন্দনর পিন্দঙ্গর একন্দ ন্দয় একটোনো বকর্-র্-র্- েে েোড়ো; কোন 

পোবিয়ো ভোন্দেো কবরয়ো শুবনন্দে ঐ েন্দের সন্দঙ্গ বমেোন্দনো আন্দরো দ-ুবিনটি পিন্দঙ্গর আওয়োজ কেোনো েোইন্দি। বক অদু্ভি 

করোমোি এই মুক্ত জীিন্দন, প্রকৃবির সবহি  বনষ্ঠ বনবিড় পবরচন্দয়র কস বক আন্! সকন্দের উপর বক একটো 
অবনন্দদণেয, অিযক্ত রহসয মোখোন্দনো-বক কস রহসয জোবন নো-বকন্তু কিে জোবন কসখোন হইন্দি চবেয়ো আবসিোর পন্দর আর 

কখন্দনো কস রহন্দসযর ভোি মন্দন আন্দস নোই। 
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কেন এই বনস্তব্ধ, বনজণ ন রোন্দি কদিিোরো নিিরোবজর মন্দধ্য সৃবষ্টর কল্পনোয় বিন্দভোর, কে কল্পনোয় দরূ ভবিষযন্দি নি 

নি বিন্দশ্বর আবিভণ োি, নি নি কসৌ্ন্দেণর জন্ম, নোনো নি প্রোন্দণ্র বিকোে িীজরূন্দপ বনবহি। শুধ্ু কে-আত্মো বনরেস 

অিকোে েোপন কন্দর জ্ঞোন্দনর আকুে বপপোসোয়, েোর প্রোণ্ বিন্দশ্বর বিরোটত্ব ও িুদ্রন্দত্বর সম্বন্দে সন্দচিন আনন্দ্ 

উল্লবসি-জন্মজন্মোন্তন্দরর পথ িোবহয়ো দরূ েোিোর আেোয় েোর িুদ্র িুচ্ছ িিণ মোন্দনর দুুঃখ-কেোক বি্িুৎ বমেোইয়ো 
বগয়োন্দে…কস-ই িোেঁন্দদর কস রহসযরূপ কদবখন্দি পোয়। নোয়মোত্মো িেহীন্দনন েভযুঃ… 

এভোন্দরে বেখন্দর উঠিয়ো েোহোরো িুষোরপ্রিোন্দহ ও ঝঞ্ঝোয় প্রোণ্ বদয়োবেে, িোহোরো বিশ্বন্দদিিোর এই বিরোট রূপন্দক 

প্রিযি কবরয়োন্দে…বকংিো কেম্বোস েখন আন্দজোন্দরস্ িীন্দপর উপকূন্দে বদন্দনর পর বদন সমুদ্রিোবহি কোষ্ঠখন্দি 

মহোসমুদ্রপোন্দরর অজোনো মহোন্দদন্দের িোিণ ো জোবনন্দি চোবহয়োবেন্দেন-িখন বিন্দশ্বর এই েীেোেবক্ত িোেঁর কোন্দে ধ্রো 
বদয়োবেে- ন্দর িবসয়ো িোমোক টোবনয়ো প্রবিন্দিেীর কনযোর বিিোহ ও কধ্োপো-নোবপি কবরয়ো েোহোরো আবসন্দিন্দে-

িোহোন্দদর কমণ নয় ইহোর স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করো। 

২ 

বমবে নদীর উত্তর পোন্দড় জঙ্গন্দের ও পোহোন্দড়র মন্দধ্য সোন্দভণ  হইন্দিবেে। এখোন্দন আজ আট-দে বদন িোেঁিু কফবেয়ো 
আবে। এখন্দনো দে-িোন্দরো বদন হয়ন্দিো থোবকন্দি হইন্দি। 

স্থোনটো আমোন্দদর মহোে হইন্দি অন্দনক দনূ্দর, রোজো কদোিরু পোন্নোর রোজন্দত্বর কোেোকোবে। রোজত্ব িবেেোম িন্দট, বকন্তু 

রোজো কদোিরু কিো রোজযহীন রোজো-িোহোর আিোসস্থন্দের খোবনকটো বনকন্দট পেণন্ত িেো েোয়। 
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িড় চমৎকোর জোয়গো। একটো উপিযকো, মুন্দখর বদকটো বিসৃ্তি, বপেন্দনর বদক সংকীণ্ণ-পূন্দিণ পবিন্দম পোহোড়ন্দেণ্ী-মন্দধ্য 
এই অশ্বিুরোকৃবি উপিযকো-িেুর ও জঙ্গেোকীণ্ণ, কেোট িড় পোথর েড়োন্দনো সিণি, কোেঁটো-িোেঁন্দের িন, আন্দরো নোনো 
গোেপোেোর জঙ্গে। অন্দনকগুবে পোহোবড় ঝরনো উত্তর বদক হইন্দি নোবময়ো উপিযকোর মুক্ত প্রোন্ত বদয়ো িোবহন্দরর বদন্দক 

চবেয়োন্দে। এইসি ঝরনোর দ-ুধ্োন্দর িন িড় কিবে  ন, এিং এিবদন্দনর িসিোন্দসর অবভজ্ঞিো হইন্দি জোবন এইসি 

জোয়গোন্দিই িোন্দ র ভয়। হবরণ্ আন্দে, িনয কমোরগ ডোবকন্দি শুবনয়োবে বিিীয় প্রহর রোন্দি। কফউন্দয়র ডোক শুবনয়োবে 

িন্দট, িন্দি িো  কদবখ নোই িো আওয়োজ পোই নোই। 

পূিণ বদন্দকর পোহোন্দড়র গোন্দয় একটো প্রকোি গুহো। গুহোর মুন্দখর প্রোচীন ঝোেঁপোন্দেো িটগোে-বদনরোি েন্ েন্ কন্দর। 

দপুুরন্দরোন্দদ নীে আকোন্দের িেোয় এই জনহীন িনয উপিযকো ও গুহো িহু প্রোচীন েুন্দগর েবি মন্দন আন্দন, কে-েুন্দগ 

আবদম জোবির রোজোন্দদর হয়ন্দিো রোজপ্রোসোদ বেে এই গুহোটো, কেমন রোজো কদোিরু পোন্নোর পূিণপুরুন্দষর আিোস-গুহো। 

গুহোর কদওয়োন্দে একস্থোন্দন কিকগুন্দেো বক কখোদোই করো বেে, সম্ভিি ককোন্দনো েবি-এখন িড়ই অস্পষ্ট, ভোন্দেো কিোঝো 
েোয় নো। কি িনয আবদম নরনোরীর হোসযকেধ্ববন, কি সুখদুুঃখ-িিণর সমোন্দজর অিযোচোন্দরর কি নয়নজন্দের 

অবেবখি ইবিহোস এই গুহোর মোটিন্দি, িোিোন্দস, পোষোণ্-প্রোচীন্দরর মন্দধ্য কেখো আন্দে- ভোবিন্দি কিে েোন্দগ। 

গুহোমুখ হইন্দি রবে-দইু দনূ্দর ঝরনোর ধ্োন্দর িন্দনর মন্দধ্য ফোেঁকো জোয়গোয় একটি কগোেঁড়-পবরিোর িোস কন্দর। দখুোনো 
খুপবর, একখোনো কেোট, একখোনো একটু িড়, িন্দনর ডোেপোেোর কিড়ো, পোিোর েোউবন। বেেোখি কুড়োইয়ো িোহো বদয়ো 



243 
 

উনুন হিয়োবর কবরয়োন্দে আিরণ্হীন ফোেঁকো জোয়গোয় খুপবরর সোমন্দন। িড় একটো িুন্দনো িোদোমগোন্দের েোয়োয় এন্দদর 

কুটির। িোদোন্দমর পোকো পোিো ঝবরয়ো পবড়য়ো উেোন প্রোয় েোইয়ো রোবখয়োন্দে। 

কগোেঁড়-পবরিোন্দরর দটুি কমন্দয় আন্দে, িোন্দদর একটির কষোে-সন্দির িের িয়স, অনযটির িের কচোদ্দ। রং কোন্দেো 
কুচকুন্দচ িন্দট, বকন্তু মুখশ্রীন্দি কিে একটো সরে কসৌ্েণ মোখোন্দনো- বনন্দটোে স্বোস্থয। কমন্দয় দটুি করোজ সকোন্দে কদবখ দ-ু

বিনটি মবহষ েইয়ো পোহোন্দড় চরোইন্দি েোয় আিোর সেযোর পূন্দিণ বফবরয়ো আন্দস। আবম িোেঁিুন্দি বফবরয়ো েখন চো খোই, 

িখন কদবখ কমন্দয় দটুি আমোর িোেঁিুর সোমন্দন বদয়ো মবহষ েইয়ো িোবড় বফবরন্দিন্দে। 

একবদন িড় কমন্দয়টি রোস্তোর উপর দোেঁড়োইয়ো িোর কেোট কিোনন্দক আমোর িোেঁিুন্দি পোেোইয়ো বদে। কস আবসয়ো িবেে-

িোিুজী, কসেোম। বিবড় আন্দে? বদবদ চোইন্দে। 

-কিোমরো বিবড় খোও? 

-আবম খোই কন, বদবদ খোয়। দোও নো িোিুজী একটো, আন্দে? 

– আমোর কন্দে বিবড় কনই। চুরুট আন্দে – বকন্তু কস কিোমোন্দদর কদি নো। িড় কড়ো, কখন্দি পোরন্দি নো। 

কমন্দয়টি চবেয়ো কগে। 
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আবম একটু পন্দর ওন্দদর িোবড় কগেোম। আমোন্দক কদবখয়ো গৃহকিণ ো খুি বিবস্মি হইে- খোবির কবরয়ো িসোইে। কমন্দয় 

দটুি েোেপোিোয় ‘ োন্দটো’ অথণোৎ মকোই-বসি েোবেয়ো নুন বদয়ো খোইন্দি িবসয়োন্দে। সম্পূণ্ণরূন্দপ বনরূপকরণ্ মকোই-

বসি। িোন্দদর মো বক একটো জ্বোে বদন্দিন্দে উনুন্দন। দটুি কেোট কেোট িোেক-িোবেকো কখেো কবরন্দিন্দে। 

গৃহকিণ োর িয়স পঞ্চোন্দের উপর। সুস্থ, সিে কচহোরো। আমোর প্রন্দশ্নর উত্তন্দর িবেে িোন্দদর িোবড় বসউনী কজেোন্দি। 

এখোন্দন এই পোহোন্দড় মবহষ চরোইিোর  োস ও পোনীয় জে প্রচুর আন্দে িবেয়ো আজ িেরখোন্দনক হইন্দি এখোন্দন আন্দে। 

িো েোড়ো এখোনকোর জঙ্গন্দের কোেঁটো-িোেঁন্দে ধ্োমো চুপবড় ও মোথোয় বদিোর কটোকো হিবর কবরিোর খুি সুবিধ্ো। 

বেিরোবির সময় অবখেকুচোর কমেোয় বিবক্র কবরয়ো দ’ুপয়সো হয়! 

বজজ্ঞোসো কবরেোম-এখোন্দন কিবদন থোকন্দি? 

-েিবদন মন েোয়, িোিুজী! িন্দি এ-জোয়গোটো িড় ভোন্দেো কেন্দগন্দে, নইন্দে এক িের আমরো ককোথোও একটোনো থোবক 

নো। এখোন্দন একটো িড় সুবিধ্ো আন্দে, পোহোন্দড়র ওপর জঙ্গন্দে এি আিো ফন্দে-দ-ুঝুবড় কন্দর গোেপোকো আিো আবশ্বন 

মোন্দস আমোর কমন্দয়রো মবহষ চরোন্দি বগন্দয় কপন্দড় আনন্দিো-শুধ্ু আিো কখন্দয় আমরো মোস-দইু কোটিন্দয়বে; আিোর 

কেোন্দভই এখোন্দন থোকো। বজন্দজ্ঞস করুন নো ওন্দদর? 

িড় কমন্দয়টি খোইন্দি খোইন্দি উজ্জ্বে মুন্দখ িবেে- উুঃ একটো জোয়গো আন্দে, ওই পুিবদন্দকর পোহোন্দড়র ককোন্দণ্র বদন্দক, 

কি কে িুন্দনো আিোগোে, ফে কপন্দক কফন্দট কি মোটিন্দি পন্দড় থোন্দক, ককউ খোয় নো। আমরো ঝুবড় ঝুবড় িুন্দে 

আনিোম। 
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এমন সময় কক একজন  ন-িন্দনর বদক হইন্দি আবসয়ো খুপবরর সমু্মন্দখ দোেঁড়োইয়ো িবেে- সীিোরোম, সীিোরোম-জয় 

সীিোরোম-একটু আগুন বদন্দি পোর? 

গৃহকিণ ো িবেে-আসুন-িোিোজী, িসুন। 

কদবখেোম, জটোজটূধ্োরী একজন িৃি সোধ্।ু সোধ্ু ইবিমন্দধ্য আমোয় কদবখন্দি পোইয়ো একটু বিস্মন্দয়র ও কিোধ্ হয় 

কথবঞ্চৎ ভন্দয়র সন্দঙ্গ, সিুবচি হইয়ো একপোন্দে দোেঁড়োইয়ো বেে। 

আবম িবেেোম-প্রণ্োম, সোধ্ু িোিোজী- 

সোধ্ ুআেীিণোদ কবরে িন্দট, বকন্তু িখন্দনো কেন িোহোর ভয় েোয় নোই। 

িোহোন্দক সোহস বদিোর জনয িবেেোম-ককোথোয় থোকো হয় িোিোজীর? 

আমোর কথোর উত্তর বদে গৃহস্বোমী। িবেে-িড্ড গজোর জঙ্গন্দের মন্দধ্য উবন থোন্দকন, ওই দইু পোহোড় কেখোন্দন বমন্দেন্দে, 

ওই ককোন্দণ্। অন্দনক বদন আন্দেন এখোন্দন। 

িৃি সোধ্ ুইবিমন্দধ্য িবসয়ো পবড়য়োন্দে। আবম সোধ্ুর বদন্দক চোবহয়ো িবেেোম-কিবদন এখোন্দন আন্দেন? 

এিোর সোধ্ুর ভয় ভোবঙ্গয়োন্দে, িবেে-আজ পন্দনর-কষোে িের, িোিুসোন্দহি। 
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-একো থোকো হয় কিো? িো  আন্দে শুন্দনবে এখোন্দন, ভয় কন্দর নো? 

-আর কক থোকন্দি িোিুসোন্দহি? পরমোত্মোর নোম বনই-ভয়ডর করন্দে চেন্দি ককন? আমোর িয়স কি িে কিো 
িোিুসোন্দহি? 

ভোন্দেো কবরয়ো েিয কবরয়ো িবেেোম-সত্তর হন্দি। 

সোধ্ ুহোবসয়ো িবেে-নো িোিুসোন্দহি, নব্বইন্দয়র উপর হন্দয়ন্দে। গয়োর কোন্দে এক জঙ্গন্দে বেেোম দে িের। িোরপর 

ইজোরোদোর জঙ্গন্দের গোে কোটন্দি েোগে, ক্রন্দম কসখোন্দন কেোন্দকর িোস হন্দয় পড়ে। কসখোন কথন্দক পোবেন্দয় এেোম। 

কেোকোেন্দয় থোকন্দি পোবর কন। 

-সোধ্ ুিোিোজী, এখোন্দন একটো গুহো আন্দে, িুবম কসখোন্দন থোক নো ককন? 

-একটো ককন িোিুসোন্দহি, কি গুহো আন্দে, এ-পোহোন্দড়। আবম ওবদন্দক কেখোন্দন থোবক কসটোও ঠিক গুহো নো হন্দেও গুহোর 

মন্দিো িন্দট। মোন্দন িোর মোথোয় েোদ ও দ-ুবদন্দক কদয়োে আন্দে-সোমন্দনটো ককিে কখোেো। 

-বক খোও? বভিো কর? 

-ককোথোও কিরুই কন িোিুসোন্দহি। পরমোত্মো আহোর জটুিন্দয় কদন। িোেঁন্দের ককোেঁড় কসি খোই, িন্দন এক রকম ক্ হয় িো 
ভোবর বমবষ্ট, েোে আেুর মন্দিো কখন্দি, িো খোই। পোকো আমেকী ও আিো এ-জঙ্গন্দে খুি পোওয়ো েোয়। আমেকী খুি 
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খোই, করোজ আমেকী কখন্দে মোনুষ হেোৎ িুন্দড়ো হয় নো, কেৌিন ধ্ন্দর রোখো েোয় িহুবদন। গোেঁন্দয়র কেোক মোন্দঝ মোন্দঝ 

দেণন করন্দি এন্দস দধু্, েোিু, ভুরো বদন্দয় েোয়। চন্দে েোন্দচ্ছ এই সন্দি এক রকম কন্দর। 

-িো  ভোেুন্দকর সোমন্দন পন্দড়ে কখন্দনো? 

-কখন্দনো নো। িন্দি ভয়োনক এক জোন্দির অজগর সোপ কদন্দখবে এই জঙ্গন্দে-এক জোয়গোয় অসোড় হন্দয় পন্দড় বেে-

িোেগোন্দের মন্দিো কমোটো, বমশ কোন্দেো, সিুজ রোঙো আেঁবজ কোটো গোন্দয়। কচোখ আগুন্দনর ভোেঁটোর মন্দিো জ্বেন্দে। এখন্দনো 
কসটো এই জঙ্গন্দেই আন্দে। িখন কসটো জন্দের ধ্োন্দর পন্দড় বেে, কিোধ্ হয় হবরণ্ ধ্রিোর কেোন্দভ। এখন্দনো ককোন্দনো 
গুহোগহ্বন্দর েুবকন্দয় আন্দে। আচ্ছো েোই িোিুসোন্দহি, রোি হন্দয় কগে। 

সোধ্ ুআগুন েইয়ো চবেয়ো কগে। শুবনেোম মোন্দঝ মোন্দঝ সোধ্ুটি এন্দদর এখোন্দন আগুন েইন্দি আবসয়ো বকেুিণ্ গল্প 

কবরয়ো েোয়। 

অেকোর পূন্দিণই হইয়োবেে, এখন একটু কমন্দট কমন্দট কজযোৎস্নো উঠিয়োন্দে। উপিযকোর িনোনী অদু্ভি নীরিিোয় ভবরয়ো 
বগয়োন্দে। ককিে পোশ্বণস্থ পোহোবড় ঝরনোর কুেুকুেু করোন্দির ধ্ববন ও ক্ববচৎ দ-ুএকটো িনয কমোরন্দগর ডোক েোড়ো ককোন্দনো 
েে কোন্দন আন্দস নোই। 
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িোেঁিুন্দি বফবরেোম। পন্দথ িড় একটো বেমুেগোন্দে ঝোেঁক ঝোেঁক কজোনোবক জ্ববেন্দিন্দে,  ুবরয়ো  ুবরয়ো চক্রোকোন্দর, উপর 

হইন্দি বনচু বদন্দক, বনচু হইন্দি উপন্দরর বদন্দক- নোনোরূপ জযোবমবির কিি অবিি কবরয়ো আন্দেো-আেঁধ্োন্দরর পটভূবমন্দি। 

৩ 

এইখোন্দন একবদন আবসে কবি কিিন্দটশ্বর প্রসোদ। েম্বো, করোগো কচহোরো, কোন্দেো সোন্দজণ র ককোট গোন্দয়, আধ্ময়েো ধ্ুবি 

পরন্দন, মোথোর চুে রুি ও এন্দেোন্দমন্দেো, িয়স চবল্লে েোড়োইয়োন্দে। 

ভোবিেোম চোকুবরর উন্দমদোর। িবেেোম-বক চোই? 

কস িবেে-িোিুজীর (হুজরু িবেয়ো সন্দম্বোধ্ন কবরে নো) দেণনপ্রোথী হন্দয় এন্দসবে। আমোর নোম কিিন্দটশ্বর প্রসোদ। িোবড় 

বিহোর েরীফ, পোটনো বজেো। এখোন্দন চক্ মবকন্দটোেোয় থোবক, বিন মোইে দরূ এখোন কথন্দক! 

-ও, িো এখোন্দন বক জন্দনয? 

-িোিুজী েবদ দয়ো কন্দর অনুমবি কন্দরন, িন্দি িবে। আপনোর সময় নষ্ট করবে কন? 

িখন আবম ভোবিন্দিবে কেোকটো চোকুবরর জনযই আবসয়োন্দে। বকন্তু ‘হুজরু’ নো-িেোন্দি কস আমোর েিো আকষণণ্ 

কবরয়োবেে। িবেেোম-িসুন, অন্দনক দরূ কথন্দক কহেঁন্দট এন্দসন্দেন এই গরন্দম। 
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আর একটি বিষয় েিয কবরেোম-কেোকটির বহব্ খুি মোবজণ ি। কস-রকম বহব্ন্দি আবম কথো িবেন্দি পোবর নো। 

বসপোহী বপয়োদো ও গ্রোময প্রজো েইয়ো আমোর কোরিোর, আমোর বহব্ িোহোন্দদর মুন্দখ কেখো কদহোিী িুবের সবহি িোংেো 
ইবডয়ম বমবেি একটো জগোবখচুবড় িযোপোর। এ-ধ্রন্দনর ভদ্র ও পবরমোবজণ ি, ভিয বহব্ কখন্দনো শুবন নোই, িো িবেি 

বকরূন্দপ? সুিরোং একটু সোিধ্োন্দনর সবহি িবেেোম-বক আপনোর আসোর উন্দদ্দেয িেুন। 

কস িবেে-আবম আপনোন্দক কন্দয়কটি কবিিো শুনোন্দি এন্দসবে। 

দস্তুরমন্দিো বিবস্মি হইেোম। এই জঙ্গন্দে আমোন্দক কবিিো কেোনোইন্দি আবসিোর এমন বক গরজ পবড়য়োন্দে কেোকটির, 

হইেই িো কবি? 

িবেেোম-আপবন একজন কবি? খুি খুবে হেোম। আপনোর কবিিো খুি আনন্দ্র সন্দঙ্গ শুনি। বকন্তু আপবন বক কন্দর 

আমোর সেোন কপন্দেন? 

-এই মোইে-বিন দনূ্দর আমোর িোবড়। পোহোন্দড়র ঠিক ওপোন্দরই। আমোন্দদর গ্রোন্দম সিোই িেবেে কেকোিো কথন্দক এক 

িোঙোবে িোি ুএন্দসন্দেন। আপনোন্দদর কোন্দে বিদযোর িড় আদর, কোরণ্ আপনোরো বনন্দজ বিিোন্। কবি িেন্দেন- 

বিিৎসু সৎকবিিণোচো েভন্দি প্রকোেং 

েোন্দিষু কুট মেসমং িৃণ্িজ্জন্দড়ষু। 
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কিিন্দটশ্বর প্রসোদ আমোয় কবিিো কেোনোইে। ককোন্দনো-একটো করেেোইন্দনর টিবকট কচকোর, িুবকং ক্লোকণ , কেেন-

মোেোর, গোডণ  প্রভৃবির নোন্দমর সন্দঙ্গ জড়োইয়ো এক সুদী ণ কবিিো। কবিিো খুি উেঁচুদন্দরর িবেয়ো মন্দন হইে নো। িন্দি 

আবম কিিন্দটশ্বর প্রসোন্দদর প্রবি অবিচোর কবরন্দি চোই নো। িোহোর ভোষো আবম ভোন্দেো িুবঝ নোই-সিয কথো িবেন্দি 

কগন্দে, বিন্দেষ বকেুই িুবঝ নোই। িিুও মোন্দঝ মোন্দঝ উৎসোহ ও সমথণনসূচক েে উচ্চোরণ্ কবরয়ো কগেোম। 

িহুিণ্ কোটিয়ো কগে। কিিন্দটশ্বর প্রসোদ কবিিোপোে থোমোয় নো, উঠিিোর নোম করো কিো দনূ্দরর কথো। 

 ণ্টো দইু পন্দর কস একটু চুপ কবরয়ো হোবস-হোবস মুন্দখ িবেে-বক রকম েোগন্দেো িোিুজীর? 

িবেেোম-চমৎকোর! এমন কবিিো খুি কমই শুন্দনবে। আপবন ককোন্দনো পবিকোয় আপনোর কবিিো পোেোন নো ককন? 

কিিন্দটশ্বর দুুঃন্দখর সবহি িবেে-িোিুজী, এন্দদন্দে আমোন্দক সিোই পোগে িন্দে। কবিিো িুঝিোর মোনুষ এ-সি জোয়গোয় 

বক আন্দে কভন্দিন্দেন? আপনোন্দক শুবনন্দয় আমোর আজ িৃবপ্ত কহোন্দেো। সমঝদোরন্দক এসি কেোনোন্দি হয়। িোই আপনোর 

কথো শুন্দনই আবম কভন্দিবেেোম একবদন সময়মন্দিো এন্দস আপনোন্দক ধ্রন্দি হন্দি। 

কসবদন কস বিদোয় েইে বকন্তু পরবদন হিকোন্দে আবসয়ো আমোয় পীড়োপীবড় কবরন্দি েোবগে িোহোন্দদর গ্রোন্দম িোহোন্দদর 

িোবড়ন্দি আমোয় একিোর েোইন্দি। অনুন্দরোধ্ এড়োইন্দি নো পোবরয়ো িোহোর সবহি পোন্দয় হোেঁটিয়ো চক্ মবকন্দটোেো রওনো 
হইেোম। 
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কিেো পবড়য়োন্দে। সমু্মন্দখ গম েন্দির কিন্দি িহুদরূ জবুড়য়ো উত্তর বদন্দকর পোহোন্দড়র েোয়ো পবড়য়োন্দে। ককমন একটো 
েোবন্ত চোবরধ্োন্দর, বসল্লী পোবখর ঝোেঁক কোেঁটো-িোেঁেঝোন্দড়র উপর উবড়য়ো আবসয়ো িবসন্দিন্দে, গ্রোময িোেকিোবেকোরো এক 

জোয়গোয় ঝরনোর জন্দে কেোট কেোট মোে ধ্বরিোর কচষ্টো কবরন্দিন্দে। 

গ্রোন্দমর মন্দধ্য েোসোেোবস িসবি। চোন্দে চোন্দে িোবড়, অন্দনক িোবড়ন্দিই উেোন িবেয়ো বজবনস নোই। মোঝোবরন্দগোন্দের 

একখোনো কখোেো-েোওয়ো িোবড়ন্দি কিিন্দটশ্বর প্রসোদ আমোয় েইয়ো বগয়ো িুবেে। রোস্তোর ধ্োন্দরই িোেঁর িোবড়র িোইন্দরর 

 র, কসখোন্দন একখোনো কোন্দের কচৌবকন্দি িবসেোম। একটু পন্দর কবি-গৃবহণ্ীন্দকও কদবখেোম-বিবন স্বহন্দস্ত দইিড়ো ও 

মকোইভোজো আমোর জনয েইয়ো কে কচৌবকন্দি িবসয়োবেেোম িোহোরই একপ্রোন্দন্ত স্থোপন কবরন্দেন িন্দট, বকন্তু কথো 
কবহন্দেন নো, েবদও বিবন অিগুণ্ঠনিিীও বেন্দেন নো। িয়স চবব্বে-পেঁবচে হইন্দি, রং িি ফসণো নো হইন্দেও ম্ নয়, 

মুখশ্রী কিে েোন্ত, সু্রী িেো নো কগন্দেও কবিপত্নী কুরূপো নন্দহন। ধ্রন-ধ্োরন্দণ্র মন্দধ্য একটি সরে, অনোয়োসবেষ্টিো 
ও শ্রী। 

আর একটো বজবনস েিয কবরেোম- কবিগৃবহণ্ীর স্বোস্থয। বক জোবন ককন এন্দদন্দে কেখোন্দন বগয়োবে, কমন্দয়ন্দদর স্বোস্থয সিণি 

িোংেো কদন্দের কমন্দয়ন্দদর কচন্দয় িহুগুন্দণ্ ভোন্দেো িবেয়ো মন্দন হইয়োন্দে। কমোটো নয়, অথচ কিে েম্বো, বনন্দটোে, আেঁটসোেঁট 

গড়ন্দনর কমন্দয় এন্দদন্দে েি কিবে, িোংেো কদন্দে িি কদবখ নোই। কবিগৃবহণ্ীও ওই ধ্রন্দনর কমন্দয়টি। 

একটু পন্দর বিবন একিোটি মবহন্দষর দনু্দধ্র দই খোটিয়োর একপোন্দে রোবখয়ো সবরয়ো দরজোর কিোন্দটর আড়োন্দে 

দোেঁড়োইন্দেন। বেকে নোড়োর েে শুবনয়ো কিিন্দটশ্বর প্রসোদ উঠিয়ো স্ত্রীর বনকন্দট কগে এিং িখনই হোবসমুন্দখ আবসয়ো 
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িবেে- আমোর স্ত্রী িেন্দে আপবন আমোন্দদর িেু হন্দয়ন্দেন, িেুন্দক একটু েোিো করন্দি হয় বকনো িোই দইন্দয়র সন্দঙ্গ 

কিবে কন্দর বপপুে শুেঁট ও েিোর গুেঁন্দড়ো কমেোন্দনো রন্দয়ন্দে। 

আবম হোবসয়ো িবেেোম- িো েবদ হয় িন্দি আমোর একো ককন সকন্দের কচোখ বদন্দয় েোন্দি জে কির হয় িোর জন্দনয আবম 

প্রস্তোি করবে এই দই বিনজন্দনই খোি। আসুন- । কবিপত্নী দরজোর আড়োে হইন্দি হোবসন্দেন। আবম েোবড়িোর পোি 

নই, দই িোেঁহোন্দকও খোওয়োইয়ো েোবড়েোম। 

একটু পন্দর কবিপত্নী িোবড়র মন্দধ্য চবেয়ো কগন্দেন এিং একটো থোেো হোন্দি আিোর আবসয়ো খোটিয়োর প্রোন্দন্ত থোেোটি 

রোবখন্দেন; এিোর আমোর সোমন্দনই চোপো, ককৌিুকবমবেি সুন্দর আমোন্দক শুনোইয়ো িবেন্দেন- িোিুজীন্দক িে এইিোর 

 ন্দরর হিবর পযোেঁড়ো কখন্দয় গোন্দের জ্বেুবন থোমোন। 

বক সু্র বমবষ্ট কমন্দয়বে কেেঁট বহব্ িুবে! 

িড় ভোন্দেো েোন্দগ এ-অঞ্চন্দের কমন্দয়ন্দদর মুন্দখ এই বহব্র টোনটি। বনন্দজ ভোন্দেো বহব্ িবেন্দি পোবর নো িবেয়ো আমোর 

কথয বহব্র প্রবি কিজোয় আকষণণ্। িইন্দয়র বহব্ নয়-এইসি পল্লীপ্রোন্দন্ত, পোহোড়িবেন্দি, িনন্দদন্দের মন্দধ্য, বিস্তীণ্ণ 
েযোমে েি গম কিন্দির পোন্দে, চেনেীে চোমড়োর রহট কেখোন্দন মবহন্দষর িোরো  ূবণ্ণি হইয়ো কিন্দি কিন্দি জে কসচন 

কবরন্দিন্দে, অস্তসূন্দেণর েোয়োভরো অপরোন্দহ¦ দনূ্দরর নীেোভ হেেন্দেণ্ীর বদন্দক উড়ন্ত িোবেহোেঁস িো বসল্লী িো িন্দকর দে 

কেখোন্দন একটো দরূবিসপী ভূপৃন্দষ্ঠর আভোস িহন কবরয়ো আন্দন-কসখোনকোর কস হেোৎ-কেষ-হইয়ো-েোওয়ো, ককমন কেন 
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আধ্-আধ্, ভোঙ্গো-ভোঙ্গো বক্রয়োপদেুক্ত এক ধ্রন্দনর ভোষো, েোহো বিন্দেষ কবরয়ো কমন্দয়ন্দদর মুন্দখ সোধ্োরণ্ি কেোনো েোয়-

িোহোর প্রবি আমোর টোন খুি কিবে। 

হেোৎ আবম কবিন্দক িবেেোম- দয়ো কন্দর দএুকটো কবিিো পড়ুন নো আপনোর? 

কিিন্দটশ্বর প্রসোন্দদর মুখ উৎসোন্দহ উজ্জ্বে কদখোইে। একটি গ্রোময কপ্রমকোবহনী েইয়ো কবিিো বেবখয়োন্দে, কসটি পবড়য়ো 
শুনোইে। কেোট্ট একটি খোন্দের এ-পোন্দরর মোন্দে এক িরুণ্ েুিক িবসয়ো ভুট্টোর কিি পোহোরো বদি, খোন্দের ওপোন্দরর 

 োন্দট একটি কমন্দয় আবসি বনিয কেবস-কোেঁন্দখ জে ভবরন্দি। কেন্দেটি ভোবিি কমন্দয়টি িড় সু্র। অনয বদন্দক মুখ 

বফরোইয়ো বেস বদয়ো গোন কবরি, েোগে কগোরু িোড়োইি, মোন্দঝ মোন্দঝ কমন্দয়টির বদন্দক চোবহয়ো কদবখি। কি সমন্দয় 

দজুন্দনর কচোখোন্দচোবখ হইয়ো বগয়োন্দে। অমবন েজ্জোয় েোে হইয়ো বকন্দেোরী কচোখ নোমোইয়ো েইি। কেন্দেটি করোজ ভোবিি, 

কোে কস কমন্দয়টিন্দক ডোবকয়ো কথো কবহন্দি। িোবড় বফবরয়ো কস কমন্দয়টির কথো ভোবিি। কি কোে কোটিয়ো কগে, কি 

‘কোে’ আবসে, কি চবেয়ো কগে- মন্দনর কথো আর িেো হইে নো। িোরপর একবদন কমন্দয়টি আবসে নো, পরবদনও 

আবসে নো; বদন, সপ্তোহ, মোস কোটিয়ো কগে, ককোথোয় কস প্রবিবদন্দনর সুপবরবচিো বকন্দেোরী? কেন্দেটি হিোে হইয়ো করোজ 

করোজ বফবরয়ো আন্দস মোে হইন্দি- ভীরু কপ্রবমক সোহস কবরয়ো কোহোন্দকও বকেু বজজ্ঞোসো কবরন্দি পোন্দর নো- ক্রন্দম 

কেন্দেটিন্দক কদে েোবড়য়ো অনযি চোকুবর েইন্দি হইে। িহুকোে কোটিয়ো বগয়োন্দে। বকন্তু কেন্দেটি কসই নদীর  োন্দটর 

রূপসী িোবেকোন্দক আজও ভুবেন্দি পোন্দর নোই। 
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দনূ্দরর নীে হেেমোেো ও বদগন্তবিস্তোরী েসযন্দিন্দির বদন্দক কচোখ রোবখয়ো প্রোয়োেকোর সেযোয় এই কবিিোটি শুবনন্দি 

শুবনন্দি কিিোর মন্দন হইে, এ বক কিিন্দটশ্বর প্রসোন্দদরই বনন্দজর জীিন্দনর অবভজ্ঞিো? কবি-বপ্রয়োর নোম রুক্মো, কোরণ্ 

ঐ নোন্দম কবি একটি কবিিো বেবখয়োন্দে, পূন্দিণ আমোন্দক িোহো শুনোইয়োবেে। ভোবিেোম এমন গুণ্িিী, সুরূপো রুক্মোন্দক 

পোইয়োও বক কবির িোন্দেযর কস দুুঃখ আজও দরূ হয় নোই? 

আমোন্দক িোেঁিুন্দি কপৌেঁবেয়ো বদিোর সমন্দয় কিিন্দটশ্বর প্রসোদ একটি িড় িটগোে কদখোইয়ো িবেে- ঐ কে কদখন্দেন 

িোিুজী, ওর িেোয় কসিোর সভো হইয়োবেে, অন্দনক কবি বমন্দে কবিিো পন্দড়বেে। এন্দদন্দে িন্দে মুসোন্দয়রো। আমোরও 

বনমন্ত্রণ্ বেে। আমোর কবিিো শুন্দন পোটনোর ঈশ্বরীপ্রসোদ দনু্দি-কচন্দনন ঈশ্বরীপ্রসোদন্দক?- ভোবর এন্দেমদোর কেোক, ‘দিূ’ 

পবিকোর সম্পোদক-বনন্দজও একজন ভোন্দেো কবি-আমোয় খুি খোবির কন্দরবেন্দেন। 

কথো শুবনয়ো মন্দন হইে কিিন্দটশ্বর জীিন্দন এই একিোরই সভোসবমবিন্দি দোেঁড়োইয়ো বনন্দজর কবিিো আিৃবত্ত কবরিোর 

বনমন্ত্রণ্ পোইয়োবেে এিং কস বদনটি িোহোর জীিন্দনর একটো খুি িড় ও স্মরণ্ীয় বদন বগয়োন্দে। এিিড় সম্মোন আর 

কখন্দনো কস পোয় নোই। 
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িন্দয়োদে পবরন্দচ্ছদ 

১ 

প্রোয় বিন মোস পন্দর বনন্দজর মহোন্দে বফবরি। সোন্দভণ র কোজ এিবদন্দন কেষ হইে। 

এগোন্দরো কক্রোে রোস্তো। এই পন্দথই কস-িোর কসই কপৌষসংক্রোবন্তর কমেোয় আবসয়োবেেোম-কসই েোে-পেোন্দের িন, 

বেেোখি-েড়োন্দনো মুক্তপ্রোন্তর, উেঁচু বনচু হেেমোেো।  ণ্টো-দইু চবেয়ো আবসিোর পন্দর দনূ্দর বদগ্বেন্দয়র ককোন্দে একটি ধ্ূসর 

করখো কদখো কগে-কমোহনপুরো বরজোভণ  ফন্দরে। 

এই পবরবচি বদক্-জ্ঞোপক দেৃযটি আজ বিন মোস কদবখ নোই। এিবদন এখোন্দন আবসয়ো আমোন্দদর েিটুবেয়ো ও নোঢ়ো-
িইহোন্দরর উপর এমন একটো টোন জবন্ময়ো বগয়োন্দে কেন ইহোন্দদর েোবড়য়ো কিবেবদন ককোথোও থোবকন্দে কষ্ট হয়, মন্দন 

হয়, কদে েোবড়য়ো বিন্দদন্দে আবে। আজ বিন মোস পন্দর কমোহনপুরো বরজোভণ  ফন্দরন্দের সীমোন্দরখো কদবখয়ো প্রিোসীর 

স্বন্দদন্দে প্রিযোিিণ ন্দনর আন্ অনুভি কবরেোম, েবদচ এখন্দনো েিটুবেয়োর সীমোনো এখোন হইন্দি সোি-আট মোইে দনূ্দর 

হইন্দি। 

কেোট একটো পোহোন্দড়র বনন্দচ এক জোয়গোয় অন্দনকখোবন জবুড়য়ো জঙ্গে কোটিয়ো কুসুমফুন্দের আিোদ কবরয়োবেে-এখন 

পোবকিোর সময়, কোটুনী জন্দনরো কিন্দি কোজ কবরন্দিন্দে। 
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আবম কিন্দির পোন্দের রোস্তো বদয়ো েোইন্দিবে, হেোৎ কিন্দির বদক হইন্দি কক আমোয় ডোবকে-িোিুজী, ও িোিুজী-
িোিুজী- 

চোবহয়ো কদবখ, আর-িেন্দরর কসই মঞ্চী! 

বিবস্মি হইেোম, আনব্িও হইেোম। ক োড়ো থোমোইন্দিই মঞ্চী হোবসমুন্দখ কোন্দস্ত-হোন্দি েুটিয়ো ক োড়োর পোন্দে দোেঁড়োইে। 

িবেে-আবম দরূ কথন্দকই ক োড়ো কদন্দখ মোেুম কন্দরবে। ককোথোয় বগন্দয়বেন্দেন িোিুজী? 

মঞ্চী ঠিক কিমনই আন্দে কদবখন্দি-িরং আন্দরো একটু স্বোস্থযিিী হইয়োন্দে। কুসুমফুন্দের পোপবড়র গুেঁড়ো েোবগয়ো িোহোর 

হোিখোনো ও পরন্দনর েোবড়র সোমন্দনর বদকটো রোঙো। 

িবেেোম-িহরোিুরু পোহোন্দড়র বনন্দচ কোজ পন্দড়বেে, কসখোন্দন বিন মোস বেেোম। কসখোন কথন্দক বফরবে। কিোমরো 
এখোন্দন বক করে? 

-কুসুমফুে কোটবে, িোিুজী। কিেো হন্দয় বগন্দয়ন্দে, এন্দিেো নোমুন এখোন্দন। ঐ কিো কোন্দেই খুপবর। 

আমোর ককোন্দনো আপবত্ত টিবকে নো। মঞ্চী কোজ কফবেয়ো আমোন্দক িোহোন্দদর খুপবরন্দি েইয়ো চবেে। মঞ্চীর স্বোমী 
নন্দক্েদী ভকি আমোর আসোর সংিোদ শুবনয়ো কিি হইন্দি আবসে। 

নন্দক্েদী ভকন্দির প্রথম-পন্দির স্ত্রী খুপবরর মন্দধ্য রোন্নোর কোজ কবরন্দিবেে, কসও আমোন্দক কদবখয়ো খুবে হইে। 
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িন্দি মঞ্চী সকে কোন্দজ অগ্রণ্ী। কস আমোর জনয গন্দমর খড় পোবিয়ো পুরু কবরয়ো িবসিোর আসন কবরে। একটি কেোট 

িোটিন্দি মহুয়োর হিে আবনয়ো আমোন্দক স্নোন কবরয়ো আবসন্দি িবেে। 

িবেে-চেুন, আবম সন্দঙ্গ কন্দর বনন্দয় েোবচ্ছ-ঐ কটোেোর দবিন্দণ্ একটো কেোট্ট কুিী আন্দে। কিে জে। 

িবেেোম-কস জন্দে আবম নোইি নো মঞ্চী। কটোেসুি কেোক কসই জন্দে কোপড় কোন্দচ, মুখ কধ্োয়, স্নোন কন্দর, িোসনও মোন্দজ। 

কস জে িড় খোরোপ হন্দি, কিোমরো বক এখোন্দন কসই জেই খোচ্ছ? িো হন্দে আবম উঠি। ও জে আবম খোি নো। 

মঞ্চী ভোিনোয় পবড়য়ো কগে। কিোঝো কগে ইহোরোও কসই জে েোড়ো অনয জে পোইন্দি ককোথোয় কে খোইন্দি নো। নো খোইয়ো 
উপোয় বক? 

মঞ্চীর বিষন্ন মুখ কদবখয়ো আমোর কষ্ট হইে। এই দবূষি জে ইহোরো মন্দনর আনন্দ্ পোন কবরয়ো আবসন্দিন্দে, কখন্দনো 
ভোন্দি নোই এ-জন্দে আিোর বক থোবকন্দি পোন্দর, আজ আবম েবদ জন্দের অজহুোন্দি ইহোন্দদর আবিথয গ্রহণ্ নো কবরয়ো 
চবেয়ো েোই, সরেপ্রোণ্ কমন্দয়টি মন্দন িড় আ োি পোইন্দি। 

মঞ্চীন্দক িবেেোম-কিে, ঐ জে খুি কন্দর ফুটিন্দয় নোও-িন্দি খোি। স্নোন করো থোক কগ। 

মঞ্চী িবেে-ককন িোিুজী, আবম আপনোন্দক এক টিন জে ফুটিন্দয় বদবচ্ছ িোন্দিই আপবন স্নোন করুন। এখন্দনো কিমন 

কিেো হয় বন। আবম জে বনন্দয় আসবে, িসুন। 
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মঞ্চী জে আবনয়ো রোন্নোর কেোগোড় কবরয়ো বদে। িবেে-আমোর হোন্দি কিো খোন্দিন নো িোিুজী, আপবন বনন্দজই রোেঁধ্ুন 

িন্দি? 

-ককন খোি নো, িুবম েো পোর িোই রোেঁধ্। 

-িো হন্দি নো িোিুজী, আপবনই রোেঁধ্ুন! একবদন্দনর জন্দনয আপনোর জোি ককন মোরি? আমোর পোপ হন্দি। 

-বকেু হন্দি নো। আবম কিোমোন্দক িেবে, এন্দি ককোন্দনো কদোষ হন্দি নো। 

অগিযো মঞ্চী রোেঁবধ্ন্দি িবসে। রোেঁবধ্িোর আন্দয়োজন বিন্দেষ বকেু নয়-খোনকিক কমোটো কমোটো হোন্দি-গড়ো রুটি ও িুন্দনো 
ধ্ুেঁধ্ুন্দের িরকোবর। নন্দক্েদী ককোথো হইন্দি এক ভোেঁড় মবহন্দষর দধু্ কেোগোড় কবরয়ো আবনে। 

রোেঁবধ্ন্দি িবসয়ো মঞ্চী এিবদন ককোথোয় ককোথোয়  ুবরয়োন্দে, কস গল্প কবরন্দি েোবগে। পোহোন্দড়র অঞ্চন্দে কেোই কোটিন্দি 

বগয়ো একটো রোমেোগন্দের িোচ্চো পুবষয়োবেে, কসটো বক কবরয়ো হোরোইয়ো কগে কস-গল্পও আমোন্দক েোয় িবসয়ো শুবনন্দি 

হইে। 

আমোয় িবেে-িোিুজী, কোেঁন্দকোয়োড়ো-রোন্দজর জবমদোবরন্দি কে গরম জন্দের কুি আন্দে জোন্দনন? আপবন কিো কোেোকোবে 

বগন্দয়বেন্দেন, কসখোন্দন েোন বন? 

আবম িবেেোম, কুন্দির কথো শুবনয়োবে, বকন্তু কসখোন্দন েোওয়ো আমোর  ন্দট নোই। 
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মঞ্চী িবেে-জোন্দনন িোিুজী, আবম কসখোন্দন নোইন্দি বগন্দয় মোর কখন্দয়বেেোম। আমোন্দক নোইন্দি কদয় বন! 

মঞ্চীর স্বোমী িবেে-হযোেঁ, কস এক কোি িোিুজী। ভোবর িদমোইে কসখোনকোর পোিোর দে। 

িবেেোম-িযোপোরখোনো বক? 

মঞ্চী স্বোমীন্দক িবেে-িুবম িে নো িোিুজীন্দক। িোিুজী কেকোিোয় থোন্দকন, উবন বেন্দখ কদন্দিন। িখন িদমোইে গুিোরো 
মজো কটর পোন্দি। 

নন্দক্েদী িবেে-িোিুজী, ওর মন্দধ্য সূরে-কুি খুি ভোন্দেো জোয়গো। েোিীরো কসখোন্দন স্নোন কন্দর। আমরো আমেোিেীর 

পোহোন্দড়র বনন্দচ কেোই কোটবেেোম, পূবণ্ণমোর কেোগ পড়ন্দেো বকনো? মঞ্চী নোইন্দি কগে কিন্দির কোজ িে করন্দখ। আমোর 

কসবদন জ্বর, আবম নোইন্দিো নো। িড়ন্দিৌ িুেসীও কগে নো, ওর িি ধ্ন্দমণর িোবিক কনই। মঞ্চী সূরে-কুন্দি নোমন্দি 

েোন্দচ্ছ, পোিোরো িন্দেন্দে-এই ওখোন্দন ককন নোমবেস? ও িন্দেন্দে- জন্দে নোইন্দিো। িোরো িন্দেন্দে-িুই বক জোি? ও িন্দেন্দে-

গোন্দঙ্গোিো। িখন িোরো িন্দেন্দে-গোন্দঙ্গোিীনন্দক আমরো নোইন্দি বদই কন কুন্দির জন্দে, চন্দে েো! ও কিো জোন্দনন কিজী 
কমন্দয়। ও িন্দেন্দে-এ কিো পোহোবড় ঝরনো, কে-কস নোইন্দি পোন্দর। ঐ কিো কি কেোক নোইন্দে। ওরো বক সকন্দে ব্রোহ্মণ্ আর 

েিী? িন্দে কেমন নোমন্দি বগন্দয়ন্দে, দজুন েুন্দট এন্দস ওন্দক কটন্দন বহেঁচন্দড় মোরন্দি মোরন্দি কসখোন কথন্দক িোবড়ন্দয় বদন্দে। ও 

কোেঁদন্দি কোেঁদন্দি বফন্দর এে। 

-িোরপর বক হে? 
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-বক হন্দি িোিুজী? আমরো গবরি গোন্দঙ্গোিো কোট্নী মজরু। আমোন্দদর ফবরয়োদ কক শুনন্দি। আবম িবে, কোেঁবদস কন, 

কিোন্দক আবম মুন্দঙ্গন্দরর সীিোকুন্দি নোইন্দয় আনন্দিো। 

মঞ্চী িবেে-িোিুজী, আপবন একটু বেন্দখ কদন্দিন কিো কথোটো। আপনোন্দদর িোঙোবে িোিুন্দদর- কেন্দমর খুি কজোর। 

পোবজগুন্দেো জে হন্দয় েোন্দি। 

উৎসোন্দহর সবহি িবেেোম-বনিয়ই বেখন্দিো। 

িোহোর পর মঞ্চী পরম েন্দত্ন আমোয় খোওয়োইে। িড় ভোন্দেো েোবগে িোহোর আগ্রহ ও কসিোেত্ন। 

বিদোয় েইিোর সময় িোহোন্দক িোরিোর িবেেোম-সোমন্দনর হিেোখ মোন্দস েি গম কোটুনীর সময় িোরো কেন বনিয়ই 

আমোন্দদর েিটুবেয়ো-িইহোন্দর েোয়। 

মঞ্চী িবেে-ঠিক েোি িোিুজী। কস বক আপনোন্দক িেন্দি হন্দি! 

মঞ্চীর আবিথয গ্রহণ্ কবরয়ো চবেয়ো আবসিোর সময় মন্দন হইে, আন্, স্বোস্থয ও সোরন্দেযর প্রবিমূবিণ  কেন কস। এই 

িনভূবমর কস কেন িনেক্ষ্মী, পবরপণূ্ণন্দেৌিনো, প্রোণ্ময়ী, কিজবস্বনী অথচ মুগ্ধো, অনবভজ্ঞো, িোবেকোস্বভোিো। 
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িোঙোবের কেন্দমর উপর অসীম বনভণ রেীেো এই িনয কমন্দয়টির বনকট কসবদন কে অঙ্গীকোর কবরয়ো আবসয়োবেেোম, 

আজ িোহো পোেন কবরেোম- জোবন নো ইহোন্দি এিকোে পন্দর িোহোর বক উপকোর হইন্দি। এিবদন কস ককোথোয়, বক ভোন্দি 

আন্দে, িোেঁবচয়ো আন্দে বক নো িোহোই িো কক জোন্দন! 

২ 

েোিণ্ মোস। নিীন কমন্দ  েে নোবময়োন্দে অন্দনক বদন, নোঢ়ো ও েিটুবেয়ো-িইহোন্দর বকংিো গ্রযোণ্ট সোন্দহন্দির িটিেোয় 

দোেঁড়োইয়ো চোবরবদন্দক চোও, শুধ্ুই কদখ সিুন্দজর সমুন্দদ্রর মন্দিো নিীন কবচ কোেিন। 

একবদন রোজো কদোিরু পোন্নোর বচঠি পোইয়ো েোিণ্-পূবণ্ণমোয় িোেঁর ওখোন্দন ঝুেন্দনোৎসন্দির বনমন্ত্রণ্ রিো কবরন্দি 

চবেেোম। রোজ ুও মটুকনোথ েোবড়ে নো, আমোর সন্দঙ্গ িোহোরোও চবেে। হোেঁটিয়ো েোইন্দি িবেয়ো উহোরো রওনো হইে 

আমোর আন্দগই। 

কিেো কদড়টোর সময় কডোঙোয় বমবে নদী পোর হইেোম। দন্দের সকন্দের পোর হইন্দি আড়োইটো িোবজয়ো কগে। দেটিন্দক 

বপেন্দন কফবেয়ো িখন ক োড়ো েুটোইয়ো বদেোম। 

 ন কম  কবরয়ো আবসে পবিন্দম। িোর পন্দরই নোবমে ঝম ঝম িষণো। 

বক অপূিণ িষণোর দেৃয কদবখেোম কসই অরণ্য-প্রোন্তন্দর! কমন্দ  কমন্দ  বদগন্দন্তর হেেমোেো নীে, থম্কোন্দনো কোন্দেো বিদযুৎগভণ  
কমন্দ  আকোে েোইয়ো আন্দে, ক্ববচৎ পন্দথর পোন্দের েোে বক ককেঁ দ েোখোয় ময়ূর কপখম কমবেয়ো নৃিযপরোয়ণ্, পোহোবড় 
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ঝরনোর জন্দে গ্রোময িোেকিোবেকো মহো উৎসোন্দহ েোে-কোটির ও িনয িোেঁন্দের  ুবন পোবিয়ো কুন্দচো মোে ধ্বরন্দিন্দে, ধ্ূসর 

বেেোখিও বভবজয়ো কোন্দেো কদখোইন্দিন্দে, িোহোর উপর মবহন্দষর রোখোে কোেঁচো েোেপোিোর েম্বো বিবড় টোবনন্দিন্দে। 

েোন্তস্তব্ধ কদে-অরন্দণ্যর পর অরণ্য, প্রোন্তন্দরর পর প্রোন্তর, শুধ্ুই ঝরনো, পোহোবড় গ্রোম, মরুম-েড়োন্দনো রোঙোমোটির জবম, 

ক্ববচৎ ককোথোও পুবষ্পি কদম্ব িো বপয়োে িৃি। 

সেযোর পূন্দিণ আবম রোজো কদোিরু পোন্নোর রোজধ্োনীন্দি কপৌেঁবেয়ো কগেোম। 

কসিোরকোর কসই খন্দড়র  রখোনো অবিবথন্দদর অভযথণনোর জনয চমৎকোর কবরয়ো কেবপয়ো পুেঁবেয়ো রোখো হইয়োন্দে। 

কদওয়োন্দে বগবরমোটির রং, পদ্মগোে ও ময়ূর আেঁকো, েোেকোন্দের খুেঁটির গোন্দয় েিো ও ফুে েড়োন্দনো। আমোর বিেোনো 
এখন্দনো আবসয়ো কপৌেঁেোয় নোই, আবম ক োড়োয় আন্দগই কপৌেঁবেয়োবেেোম-বকন্তু িোহোন্দি ককোন্দনো অসুবিধ্ো হইে নো।  ন্দর 

নূিন মোদরু পোিোই বেে, কগোটো দইু ফসণো িোবকয়োও বদয়ো কগে। 

একটু পন্দর ভোনুমিী একখোনো িড় বপিন্দের সরোন্দি ফেমূে-কোেঁটো ও একিোটি জ্বোে-কদওয়ো দধু্ েইয়ো  ন্দর েুবকে, 

িোহোর বপেু বপেু আবসে একখোনো কোেঁচো েোেপোিোয় কগোটো পোন, কগোটো সুপোবর ও অনযোনয পোন্দনর মসেো সোজোইয়ো 
েইয়ো আর একটি িোহোর িয়সী কমন্দয়। 

ভোনুমিীর পরন্দন একখোনো জোম-রন্দঙর খোন্দটো েোবড় হোেঁটুর উপর উঠিয়োন্দে, গেোয় সিুজ ও েোে বহংেোন্দজর মোেো, 
কখোেঁপোয় জেজ স্পোইডোর বেবে কগোেঁজো। আন্দরো স্বোস্থযিিী ও েোিণ্যময়ী হইয়ো উঠিয়োন্দে ভোনুমিী-িোহোর বনন্দটোে 
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কদন্দহ কেৌিন্দনর উচ্ছবেি েোিন্দণ্যর িোন ডোবকয়োন্দে, কচোন্দখর ভোন্দি বকন্তু কে সরেো িোবেকো কদবখয়োবেেোম, কসই 

সরেো িোবেকোই আন্দে। 

িবেেোম-বক ভোনুমিী, ভোন্দেো আে? 

ভোনুমিী নমস্কোর কবরন্দি জোন্দন নো-আমোর কথোর উত্তন্দর সরে হোবস হোবসয়ো িবেে-আপবন, িোিুজী? 

-আবম ভোন্দেো আবে। 

-বকেু খোন। সোরোবদন ক োড়োয় এন্দস বখন্দদ কপন্দয়ন্দে খুি। 

আমোর উত্তন্দরর অন্দপিো নো কবরয়ো কস আমোর সোমন্দন মোটির কমন্দঝন্দি হোেঁটু গোবড়য়ো িবসয়ো পবড়ে ও বপিন্দের 

থোেোখোনো হইন্দি দ-ুখোনো কপেঁন্দপর টুকরো আমোর হোন্দি িুবেয়ো বদে। 

আমোর ভোন্দেো েোবগে-ইহোর বনুঃসন্দিোচ িেুত্ব। িোংেো কদন্দের মোনুন্দষর কোন্দে ইহো বক অদু্ভি ধ্রন্দনর, অপ্রিযোবেি 

ধ্রন্দনর নূিন, সু্র, মধ্ুর। ককোন্দনো িোঙোবে কুমোরী অনোত্মীয়ো কষোড়েী এমন িযিহোর কবরি? কমন্দয়ন্দদর সম্পন্দকণ  
আমোন্দদর মন ককোথোয় কেন গুটোইয়ো পোকোইয়ো জন্দড়োসন্দড়ো হইয়ো আন্দে সিণদো। িোহোন্দদর সম্বন্দে নো-পোবর প্রোণ্ খুবেয়ো 
ভোবিন্দি, নো-পোবর িোহোন্দদর সন্দঙ্গ মন খুবেয়ো বমবেন্দি। 
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আন্দরো কদবখয়োবে, এ-কদন্দের প্রোন্তর কেমন উদোর, অরণ্যোনী, কম মোেো, হেেন্দেণ্ী কেমন মুক্ত ও দরূচ্ছ্ো-ভোনুমিীর 

িযিহোর কিমবন সন্দিোচহীন, সরে, িোধ্োহীন। মোনুন্দষর সন্দঙ্গ মোনুন্দষর িযিহোন্দরর মন্দিো স্বোভোবিক। এমবন পোইয়োবে 

মঞ্চীর কোন্দে ও কিিন্দটশ্বর প্রসোন্দদর স্ত্রীর কোন্দে। অরণ্য ও পোহোড় এন্দদর মনন্দক মুবক্ত বদয়োন্দে, দবৃষ্টন্দক উদোর 

কবরয়োন্দে-এন্দদর ভোেিোসোও কস অনুপোন্দি মুক্ত, দঢ়ৃ, উদোর। মন িড় িবেয়ো এন্দদর ভোেিোসোও িড়। 

বকন্তু ভোনুমিীর কোন্দে িবসয়ো হোন্দি িুবেয়ো বদয়ো খোওয়োন্দনোর িুেনো হয় নো! জীিন্দন কসবদন সিণপ্রথম আবম অনুভি 

কবরেোম নোরীর বনুঃসন্দিোচ িযিহোন্দরর মোধ্ুেণ। কস েখন কস্নহ কন্দর, িখন কস বক স্বন্দগণর িোর খুবেয়ো কদয় পৃবথিীন্দি! 

ভোনুমিীর মন্দধ্য কে আবদম নোরী আন্দে, সভয সমোন্দজ কস-নোরীর আত্মো সংস্কোন্দরর ও িেন্দনর চোন্দপ মূবেণ ি। 

কস-িোর কে রকম িযিহোর পোইয়োবেেোম, এিোরকোর িযিহোর িোর কচন্দয়ও আপন, ভোনুমিী িুবঝন্দি পোবরয়োন্দে এ 

িোঙোবে িোিু িোন্দদর পবরিোন্দরর িেু, িোন্দদরই শুভোকোেিী আপনোর কেোকন্দদর মন্দধ্য গণ্য- সুিরোং কে িযিহোর 

িোহোর বনকট পোইেোম িোহো বনন্দজর কস্নহময়ী ভগ্নীর মন্দিোই। 

অন্দনককোে হইয়ো বগয়োন্দে-বকন্তু ভোনুমিীর এই সু্র প্রীবি ও িেুন্দত্বর কথো আমোর সৃ্মবিপন্দট কিমবন সমুজ্জ্বে-িনয 
অসভযিোর এই দোন্দনর বনকট সভয সমোন্দজর িহু সম্পদ আমোর মন্দন বনষ্প্রভ হইয়ো আন্দে। 

রোজো কদোিরু উৎসন্দির অনয আন্দয়োজন্দন িযস্ত বেন্দেন, এইিোর আবসয়ো আমোর  ন্দর িবসন্দেন। 

আবম িবেেোম-ঝুেন বক আপনোন্দদর এখোন্দন িরোির হয়? 
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রোজো কদোিরু িবেন্দেন-আমোন্দদর িংন্দে িহুবদন্দনর উৎসি এইটি। এ সমন্দয় অন্দনক দরূ কথন্দক আত্মীয়স্বজন আন্দস 

ঝুেন্দন নোচন্দি। আড়োই মন চোে রোন্নো হন্দি কোে। 

মটুকনোথ আবসয়োন্দে পবিি-বিদোন্দয়র কেোন্দভ-ভোবিয়োবেে কি িড় রোজিোবড়, বক কোিই আবসয়ো কদবখন্দি! িোহোর 

মুন্দখর ভোন্দি মন্দন হইে কস কিে একটু বনরোে হইয়োন্দে। এ রোজিোবড় অন্দপিো কটোেগৃহ কে অন্দনক ভোন্দেো। 

রোজ ুকিো মন্দনর কথো চোবপন্দি নো পোবরয়ো স্পষ্টই িবেে-রোজো ককোথোয় হুজরু, এ কিো এক সোেঁওিোে সদণ োর! আমোর কে 

ক’টো মবহষ আন্দে, রোজোর শুনেোম িোও কনই, হুজরু! 

কস ইহোরই মন্দধ্য রোজোর পোবথণি সম্পন্দদর বিষয় অনুসেোন কবরয়োন্দে-কগোরু, মবহষ এন্দদন্দে সম্পন্দদর িড় মোপকোঠি। 

েোর েি মবহষ, কস িি িড়ন্দেোক। 

গভীর রোন্দি চিুদণেীর কজযোৎস্নো িন্দনর িড় িড় গোেপোেোর আড়োন্দে উঠিয়ো েখন কসই িনয গ্রোন্দমর গৃহস্থিোবড়র 

প্রোঙ্গন্দণ্ আন্দেো-আেঁধ্োন্দরর জোে িুবনয়োন্দে, িখন শুবনেোম রোজিোবড়ন্দি িহু নোরীকন্দণ্ঠর সবম্মবেি এক অদু্ভি ধ্রন্দনর 

গোন। কোে ঝুেন পূবণ্ণমো, রোজিোবড়ন্দি নিোগি কুটুবম্বনী ও রোজকনযোর সহচরীগণ্ কেযকোর নোচগোন্দনর মহেো 
বদন্দিন্দে। সোরোরোি ধ্বরয়ো িোহোন্দদর গোন ও মোদে িোজনো থোবমে নো। 

শুবনন্দি শুবনন্দি কখন  ুমোইয়ো পবড়য়োবে,  ুন্দমর মন্দধ্যও ওন্দদর কসই গোন কিিোর কেন শুবনন্দি পোইন্দিবেেোম। 

৩ 
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বকন্তু পরবদন ঝুেন্দনোৎসি কদবখয়ো মটুকনোথ, রোজ,ু এমন বক মুন্দনশ্বর বসং পেণন্ত মুগ্ধ হইয়ো কগে। 

পরবদন সকোন্দে উঠিয়ো কদবখ ভোনুমিীর িয়সী কুমোরী কমন্দয়ই অন্তি বিেজন চোবরপোন্দের িহু কটোেো ও পোহোবড় িবস্ত 

হইন্দি উৎসি উপেন্দি আবসয়ো জটুিয়োন্দে। একটি ভোন্দেো প্রথো কদবখেোম, এি নোচগোন্দনর মন্দধ্য ইহোন্দদর ককহই 

মহুয়োর মদ খোয় নোই। রোজো কদোিরুন্দক বজজ্ঞোসো করোন্দি বিবন হোবসয়ো গন্দিণর সুন্দর িবেন্দেন- আমোন্দদর িংন্দে 

কমন্দয়ন্দদর মন্দধ্য ও বনয়ম কনই। িো েোড়ো, আবম হুকুম নো বদন্দে, কোন্দরো সোবধ্য কনই আমোর কেন্দেন্দমন্দয়র সোমন্দন মদ 

খোয়। 

মটুকনোথ দপুুরন্দিেো আমোয় চুবপ চুবপ িবেে-রোজো কদখবে আমোর কচন্দয় গবরি। রোেঁধ্িোর জন্দনয বদন্দয়ন্দে কমোটো রোঙো 
চোে, আর পোকো চোেকুমন্দড়ো, আর িুন্দনো ধ্ুেঁধ্ুে। এিগুন্দেো কেোন্দকর জন্দনয বক রোেঁবধ্ িেুন কিো? 

সোরো সকোে ভোনুমিীর কদখো পোই নোই-খোইন্দি িবসয়োবে, কস এক িোটি দধু্ আবনয়ো আমোর সোমন্দন িবসে। 

িবেেোম-কিোমোন্দদর গোন কোে রোন্দি কিে কেন্দগবেে। 

ভোনুমিী হোবসমুন্দখ িবেে-আমোন্দদর গোন িুঝন্দি পোন্দরন? 

িবেেোম-ককন পোরি নো? এিবদন কিোমোন্দদর সন্দঙ্গ আবে, কিোমোন্দদর গোন িুঝি নো ককন? 

-আজ ও-কিেো আপবন ঝুেন কদখন্দি েোন্দিন কিো? 
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-কস জন্দনযই কিো এন্দসবে। কিদরূ কেন্দি হন্দি? 

ভোনুমিী ধ্ন্ ঝবর পোহোড়ন্দেণ্ীর বদন্দক আঙ্গেু বদয়ো কদখোইয়ো িবেে-আপবন কিো বগন্দয়ন্দেন ও পোহোন্দড়। আমোন্দদর কসই 

মব্র কদন্দখন বন? 

এই সময় ভোনুমিীর িয়সী একদে বকন্দেোরী কমন্দয় আমোর খোিোর  ন্দরর দরজোর কোন্দে আবসয়ো দোেঁড়োইে, িোঙোবে 

িোিুর কভোজন পরম ককৌিূহন্দের সবহি কদবখন্দি এিং পরস্পন্দর বক িেোিবে কবরন্দি েোবগে। 

ভোনুমিী িবেে-েো সি এখোন কথন্দক, এখোন্দন বক? 

একটি কমন্দয়র সোহস অনয কমন্দয়ন্দদর কচন্দয় কিবে, কস একটু আগোইয়ো আবসয়ো িবেে-িোিুজীন্দক ঝুেন্দনর বদন নুন 

করমচো কখন্দি বদস্ বন কিো? 

িোহোর এ কথোয় বপেন্দনর সি কমন্দয় বখেবখে কবরয়ো হোবসর উঠিয়ো এ উহোর গোন্দয় হোবসয়ো গড়োইয়ো পবড়ে। 

ভোনুমিীন্দক িবেেোম-ওরো হোসন্দে ককন? 

ভোনুমিী সেজ্জ মুন্দখ িবেে-ওন্দদর বজন্দজ্ঞস করুন! আবম বক জোবন! 

ইবিমন্দধ্য একটি কমন্দয় িড় একটো পোকো কোমরোঙো েিো আবনয়ো আমোর পোন্দি বদয়ো হোবসয়ো িবেে- খোন িোিুজী 
একটু েিোর আচোর। ভোনুমিী শুধ্ু আপনোন্দক বমবষ্ট খোওয়োন্দচ্ছ, িো কিো হন্দি নো। আমরো একটু ঝোে খোওয়োই! 



268 
 

সকন্দে আিোর হোবসয়ো উঠিে। এিগুবে িরুণ্ীর মুন্দখর সরে হোবসন্দি বদনমোন্দনই কেন পূবণ্ণমোর কজযোৎস্নো ফুটিয়ো 
উঠিয়োন্দে। 

সেযোর পূন্দিণই একদে িরুণ্-িরুণ্ী পোহোন্দড়র বদন্দক রওনো হইে-িোহন্দদর বপেু বপেু আমরোও কগেোম-কস এক প্রকোি 

কেোভোেোিো! পূিণবদন্দক নোওয়োদো েেমীপুরোর সীমোনোয় ধ্ন্ঝবর পোহোড়, কে পোহোন্দড়র বনন্দচ বমবে নদী উত্তরিোবহনী 
হইয়োন্দে, কস পোহোন্দড়র িনেীন্দষণ পূণ্ণচে উঠিন্দিন্দে, একবদন্দক বনচু উপিযকো, িন্দন িন্দন সিুজ, অনযবদন্দক ধ্ন্ঝবর 

হেেমোেো। মোইেখোন্দনক হোেঁটিয়ো আমরো পোহোন্দড়র পোদন্দদন্দে আবসয়ো কপৌেঁবেেোম। বকেুদরূ উঠিন্দি একটো সমিে স্থোন 

পোহোন্দড়র মোথোয়। জোয়গোটোর ঠিক মোঝখোন্দন একটো প্রোচীন বপয়োে গোে-গোন্দের গুেঁবড় ফুে ও েিোয় জড়োন্দনো। রোজো 
কদোিরু িবেন্দেন-এই গোে অন্দনক কোন্দের পুন্দরোন্দনো-আবম কেন্দেন্দিেো কথন্দক কদন্দখ আসবে এই গোন্দের িেোয় ঝুেন্দনর 

সময় কমন্দয়রো নোন্দচ। 

আমরো একপোন্দে িোেপোিোর কচটোই পোবিয়ো িবসেোম, আর এই পূবণ্ণমোর কজযোৎস্নোেোবিি িনোন্তস্থেীন্দি প্রোয় বিেটি 

বকন্দেোরী িরুণ্ী গোেটিন্দক  ুবরয়ো  ুবরয়ো নোবচন্দি েোবগে-পোন্দে পোন্দে মোদে িোজোইয়ো একদে েুিক িোহোন্দদর সন্দঙ্গ 

সন্দঙ্গ  ুবরন্দিন্দে। ভোনুমিীন্দক কদবখেোম এই দন্দের পুন্দরোভোন্দগ। কমন্দয়ন্দদর কখোেঁপোয় ফুন্দের মোেো, গোন্দয় ফুন্দের গহনো। … 

কি রোি পেণন্ত সমোনভোন্দি নোচ ও গোন চবেে-মোন্দঝ মোন্দঝ দেটি একটু বিেোম কবরয়ো েয় আিোর আরম্ভ কন্দর-

মোদন্দের কিোে, কজযোৎস্নো, িষণোবস্নগ্ধ িনভূবম, সুেোম েযোমো নৃিযপরোয়ণ্ো িরুণ্ীর দে- সি বমবেয়ো ককোন্দনো িড় 

বেল্পীর অবিি একখোবন েবির মন্দিো িো সুশ্রী-একটি মধ্ুর সঙ্গীন্দির মন্দিো িোর আকুে আন্দিদন। মন্দন পন্দড় দরূ 
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ইবিহোন্দসর কসোেোবি-রোজকনযো ও িোর সহচরীগন্দণ্র এমবন ঝুেন নোচ ও গোন্দনর কথো, মন্দন পন্দড় রোখোে িোেক 

িোপ্পোবদিযন্দক কখেোর েন্দে মোেযদোন্দনর কথো। 

আজ ুবক আন্, 

আজ ুবক আন্ 

ঝুেি ঝুেন্দন েযোমর চ্্ 

িোর কচন্দয়ও িহু দনূ্দরর অিীন্দি, প্রোচীন প্রোচীন েুন্দগর প্রস্তর েুন্দগর ভোরন্দির রহসযোচ্ছন্ন ইবিহোন্দসর সকে  টনো কেন 

আিোর সমু্মন্দখ অবভনীি হইন্দি কদবখেোম-আবদম ভোরন্দির সংসৃ্কবি কেন মূবিণ মিী হইয়ো উঠিয়োন্দে সরেো পিণিিোেো 
ভোনুমিী ও িোহোর সখীগন্দণ্র নৃন্দিয-হোজোর হোজোর িৎসর পূন্দিণ এমবন কি িন, কি হেেমোেো, এমবনির কি 

কজযোৎস্নোরোবি, ভোনুমিীর মন্দিো কি িোবেকোর নৃিযচঞ্চে চরন্দণ্র েন্দ্ আকুে হইয়ো উঠিয়োবেে, িোহোন্দদর মুন্দখর 

কস হোবস আজও মন্দর নোই-এইসি গুপ্ত অরণ্য ও হেেমোেোর আড়োন্দে প্রচ্ছন্ন থোবকয়ো িোরো িোন্দদর িিণ মোন 

িংেধ্রগন্দণ্র রন্দক্ত আজও আন্ ও উৎসোন্দহর িোণ্ী পোেোইয়ো বদন্দিন্দে। 

গভীর রোবি। চোেঁদ েবেয়ো পবড়য়োন্দে পবিম বদন্দকর দরূ িন্দনর বপেন্দন। আমরো সিোই পোহোড় হইন্দি নোবময়ো 
আবসেোম। সুন্দখর বিষয় আজ আকোন্দে কম  নোই, বকন্তু আদ্রণ  িোিোস কেষরোন্দি অিযন্ত েীিে হইয়ো উঠিয়োন্দে। অি 

রোন্দিও আবম খোইন্দি িবসন্দে ভোনুমিী দধু্ ও কপেঁড়ো আবনে। 

আবম িবেেোম-িড় চমৎকোর নোচ কদখেোম কিোমোন্দদর। 
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কস সেজ্জ হোবসমুন্দখ িবেে-আপনোর বক আর ভোন্দেো েোগন্দি িোিুজী-আপনোন্দদর কেকোিোয় ওসি বক দযোন্দখ? 

পরবদন ভোনুমিী ও িোহোর প্রবপিোমহ রোজো কদোিরু আমোয় বকেুন্দিই আবসন্দি বদন্দি নো। অথচ আমোর কোজ 

কফবেয়ো থোবকন্দে চন্দে নো, িোধ্য হইয়ো চবেয়ো আবসেোম। আবসিোর সময় ভোনুমিী িবেে-িোিুজী, কল্কোিো কথন্দক 

আমোর জন্দনয একখোনো আয়নো এন্দন কদন্দিন? আমোর আয়নো একখোনো বেে, অন্দনক বদন কভন্দঙ্গ বগন্দয়ন্দে। 

কষোে িের িয়ন্দসর সুশ্রী নিন্দেৌিনো বকন্দেোরীর আয়নোর অভোি! িন্দি আয়নোর সৃবষ্ট হইয়োন্দে কোন্দদর জন্দনয? এক 

সপ্তোন্দহর মন্দধ্যই পূবণ্ণয়ো হইন্দি একখোনো ভোন্দেো আয়নো আনোইয়ো িোহোন্দক পোেোইয়ো বদয়োবেেোম। 
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চিুদণে পবরন্দচ্ছদ 

১ 

কন্দয়ক মোস পন্দর। ফোল্গুন মোন্দসর প্রথম। েিটুবেয়ো হইন্দি কোেোবর বফবরন্দিবে, জঙ্গন্দের মন্দধ্য কুিীর ধ্োন্দর িোংেো 
কথোিোিণ োয় ও হোবসর েন্দে ক োড়ো থোমোইেোম। েি কোন্দে েোই, িিই আিেণ হই। কমন্দয়ন্দদর গেোও কেোনো েোইন্দিন্দে-

িযোপোর বক? জঙ্গন্দের মন্দধ্য ক োড়ো েুকোইয়ো কুিীর ধ্োন্দর েইয়ো বগয়ো কদবখ িনঝোউন্দয়র কঝোন্দপর ধ্োন্দর েিরবঞ্চ 

পোবিয়ো আট-দেটি িোঙোবে ভদ্রন্দেোক িবসয়ো গল্পগুজি কবরন্দিন্দে, পোেঁচ-েয়টি কমন্দয় কোন্দেই রোন্নো কবরন্দিন্দে, েয়-

সোিটি কেোট কেোট কেন্দেন্দমন্দয় েুটোেুটি কবরয়ো কখেো কবরয়ো কিড়োইন্দিন্দে। ককোথো হইন্দি এিগুবে কমন্দয়-পুরুষ এই 

ক োর জঙ্গন্দে কেন্দেপুন্দে েইয়ো বপকবনক কবরন্দি আবসে িুবঝন্দি নো পোবরয়ো অিোক হইয়ো দোেঁড়োইয়ো আবে, এমন সময় 

সকন্দের কচোখ আমোর বদন্দক পবড়ে- একজন িোংেোয় িবেে- এ েোিুটো আিোর ককোথো কথন্দক এন্দস জটুে এ জঙ্গন্দে? 

আমন্দব্রেু? 

আবম ক োড়ো হইন্দি নোবময়ো িোন্দদর কোন্দে েোইন্দি েোইন্দি িবেেোম- আপনোরো িোঙোবে কদখবে- এখোন্দন ককোথো কথন্দক 

এন্দেন? 

িোরো খুি আিেণ হইে, অপ্রবিভও হইে। িবেে- ও, মেোয় িোঙোবে? কহেঁ-কহেঁ  বকেু মন্দন করন্দিন নো, আমরো কভন্দিবে – 

কহেঁ-কহেঁ- 

িবেেোম- নো নো, মন্দন করিোর আন্দে বক! িো আপনোরো ককোথো কথন্দক আসন্দেন বিন্দেষ কমন্দয়ন্দদর বনন্দয়- 
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আেোপ জবময়ো কগে। এই দন্দের মন্দধ্য কপ্রৌঢ় ভদ্রন্দেোকটি একজন বরটোয়োডণ  কডপুটি মযোবজন্দিট, রোয় িোহোদরু। িোবক 

সকন্দে িোেঁর কেন্দে, ভোইন্দপো, ভোইবঝ, কমন্দয়, নোিবন, জোমোই, জোমোইন্দয়র িেু-ইিযোবদ। রোয় িোহোদরু কবেকোিোয় 

থোবকন্দি একখোবন িই পবড়য়ো জোবনন্দি পোন্দরন, পূবণ্ণয়ো কজেোয় খুি বেকোর কমন্দে, িোই বেকোর কবরিোর ককোন্দনো 
সুবিধ্ো হয় বকনো কদবখিোর জনয পূবণ্ণয়োয় িোেঁর ভোই মুন্দিফ, কসখোন্দনই আবসয়োবেন্দেন। আজ সকোন্দে কসখোন হইন্দি 

কট্রন্দন চোবপয়ো কিেো দেটোর সময় কোটোবরয়ো কপৌেঁন্দেন। কসখোন হইন্দি কনৌকো কবরয়ো কুেী নদী িোবহয়ো এখোন্দন 

বপকবনক কবরন্দি আবসয়োন্দেন-কোরণ্ সকন্দের মুন্দখই নোবক শুবনয়োন্দেন েিটুবেয়ো কিোমোইিুরু ও ফুেবকয়ো িইহোন্দরর 

জঙ্গে নো কদবখয়ো কগন্দে জঙ্গে কদখোই হইে নো। বপকবনক সোবরয়োই চোর মোইে হোেঁটিয়ো কমোহনপুরো জঙ্গন্দের বনন্দচ কুেী 
নদীন্দি বগয়ো কনৌকো ধ্বরন্দিন- ধ্বরয়ো আজ রোন্দিই কোটোবরয়ো বফবরয়ো েোইন্দিন। 

আবম সিযই অিোক হইয়ো কগেোম। সম্বন্দের মন্দধ্য কদবখেোম ইহোন্দদর সন্দঙ্গ আন্দে একটো কদো-নেো েট-গোন্- ইহোই ভরসো 
কবরয়ো এ ভীষণ্ জঙ্গন্দে ইহোরো কেন্দেন্দমন্দয় েইয়ো বপকবনক কবরন্দি আবসয়োন্দে! অিেয, সোহস আন্দে অস্বীকোর কবরি 

নো, বকন্তু অবভজ্ঞ রোয় িোহোদনু্দরর আর একটু সোিধ্োন হওয়ো উবচি বেে। কমোহনপুরো জঙ্গন্দের বনকট বদয়ো এন্দদন্দের 

জংেী কেোন্দকরোই সেযোর পূন্দিণ েোইন্দি সোহস কন্দর নো িনয মবহন্দষর ভন্দয়। িো  িোর হওয়োও আিেণ নয়। িুন্দনো 
শুন্দয়োর আর সোন্দপর কিো কথোই নোই। কেন্দেন্দমন্দয় েইয়ো বপকবনক কবরন্দি আবসিোর জোয়গো নয় এটো। 

রোয় িোহোদরু আমোন্দক বকেুন্দিই েোবড়ন্দিন নো। িবসন্দি হইন্দি, চো খোইন্দি হইন্দি। আবম এ জঙ্গন্দে বক কবর, বক িৃত্তোন্ত। 

আবম বক কোন্দের িযিসো কবর? বনন্দজর ইবিহোস িবেিোর পন্দর িোেঁহোবদগন্দক সিসুি কোেোবরন্দি রোবিেোপন কবরন্দি 
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অনুন্দরোধ্ কবরেোম। বকন্তু িোেঁহোরো রোবজ হইন্দেন নো। রোবি দেটোর কট্রন্দন কোটোবরয়োন্দি উঠিয়ো পূবণ্ণয়ো আজই রোি 

িোন্দরোটোয় কপৌেঁবেন্দি হইন্দি। নো বফবরন্দে িোবড়ন্দি সকন্দে ভোবিন্দি, কোন্দজই থোবকন্দি অপোরগ-ইিযোবদ। 

জঙ্গন্দের মন্দধ্য ইহোরো এি দরূ ককন বপকবনক কবরন্দি আবসয়োন্দে িোহো িুবঝেোম নো। েিটুবেয়ো িইহোন্দরর উন্মুক্ত 

প্রোন্তর িনোনী ও দনূ্দরর পোহোড়রোবজর কেোভো, সূেণোন্দস্তর রং, পোবখর ডোক, দে হোি দনূ্দর িন্দনর মন্দধ্য কঝোন্দপর মোথোয় 

মোথোয় এই িসন্তকোন্দে কি চমৎকোর ফুে ফুটিয়ো রবহয়োন্দে- এসন্দির বদন্দক ইহোন্দদর নজর নোই কদবখেোম। ইহোরো 
ককিে বচৎকোর কবরন্দিন্দে, গোন গোবহন্দিন্দে, েুটোেুটি কবরন্দিন্দে, খোওয়োর িবরিৎ বকন্দস হয়, কস-িযিস্থো কবরন্দিন্দে। 

কমন্দয়ন্দদর মন্দধ্য দটুি কবেকোিোয় কন্দেন্দজ পন্দড়, িোবক দ-ুবিনটি সু্কন্দে পন্দড়। কেন্দেগুবের মন্দধ্য একজন কমবডন্দকে 

কন্দেন্দজর েোি, িোবকগুবে বিবভন্ন সু্কে-কন্দেন্দজ পন্দড়। বকন্তু প্রকৃবির এই অিযোিেণ কসৌ্েণময় রোন্দজয হদিোৎ েবদ 

আবসয়োই পবড়য়োন্দে, কদবখিোর কচোখ নোই আন্দদৌ। প্রকৃিপন্দি ইহোরো আবসয়োবেে বেকোর কবরন্দি-খরন্দগোে, পোবখ, 

হবরণ্-পন্দথর ধ্োন্দর কেন ইহোন্দদর ি্ুন্দকর গুবে খোইিোর অন্দপিোয় িবসয়ো আন্দে। 

কে কমন্দয়গুবে আবসয়োন্দে, এমন কল্পনোর-কেে-পবরেূনয কমন্দয় েবদ কখন্দনো কদবখয়োবে। িোহোরো েুটোেুটি কবরন্দিন্দে, 

িন্দনর ধ্োর হইন্দি রোন্নোর জনয কোে কুড়োইয়ো আবনন্দিন্দে, মুন্দখ িকুবনর বিরোম নোই- বকন্তু একিোর ককহ চোবরধ্োন্দর 

চোবহয়ো কদবখে নো কে ককোথোয় িবসয়ো িোহোরো বখচুবড় রোেঁবধ্ন্দিন্দে, ককোন্ বনবিড় কসৌ্েণভরো িনোনী-প্রোন্দন্ত! 

একটি কমন্দয় িবেে- ‘টিনকোটণ ো’ েুকিোর িড্ড সুবিন্দধ্ এখোন্দন, নো? কি পোথন্দরর নুবড়! 
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আর একটি কমন্দয় িবেে- উুঃ, বক জোয়গো! ভোন্দেো চোে ককোথোও পোিোর কজো কনই- কোে সোরো টোউন খুেঁন্দজ কিবড়ন্দয়বে- 

বক বিশ্রী কমোটো চোে- কিোমরো আিোর িেবেন্দে কপোেোও হন্দি! 

ইহোরো বক জোন্দন, কেখোন্দন িবসয়ো িোরো রোন্নো কবরন্দিন্দে, িোর দে-বিে হোন্দির মন্দধ্য রোন্দির কজযোৎস্নোয় পরীরো কখেো 
কবরয়ো কিড়োয়? 

ইহোরো বসন্দনমোর গল্প শুরু কবরয়োন্দে। পূবণ্ণয়োয় কোেও রোন্দি িোহোরো বসন্দনমো কদবখয়োন্দে, িো নোবক েৎপন্দরোনোবস্ত 

িোন্দজ। এইসি গল্প। সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ কবেকোিোর বসন্দনমোর সন্দঙ্গ িোহোর িুেনো কবরন্দিন্দে। কেেঁ বক স্বন্দগণ কগন্দেও ধ্োন ভোন্দন, 

কথো বমথযো নয়। হিকোে পোেঁচটোর সময় ইহোরো চবেয়ো কগে। 

েোইিোর সময় কিকগুবে খোবে জমোট দনু্দধ্র ও জযোন্দমর টিন কফবেয়ো রোবখয়ো কগে। েিটুবেয়ো জঙ্গন্দের গোেপোেোর 

িেোয় কসগুবে আমোর কোন্দে বক খোপেোড়োই কদখোইন্দিবেে! 

২ 

িসন্দন্তর কেষ হইন্দিই এিোর েিটুবেয়ো িইহোন্দরর গম পোবকয়ো উঠিে। আমোন্দদর মহোন্দে রোই সবরষোর চোষ বেে গি 

িৎসর খুি কিবে। এিোর অন্দনক জবমন্দি গন্দমর আিোদ, সুিরোং এিের এখোন্দন কোটুনী কমেোর সময় পবড়ে 

হিেোন্দখর প্রথন্দমই। 
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কোটুনী মজরুন্দদর মোথোয় কেন টনক আন্দে, িোহোন্দদর দে এিোর েীন্দির কেন্দষ আন্দস নোই, এ সমন্দয় দন্দে দন্দে আবসয়ো 
জঙ্গন্দের ধ্োন্দর, মোন্দের মন্দধ্য সিণি খুপবর িোেঁবধ্য়ো িোস কবরন্দি শুরু কবরয়োন্দে। দইু-বিন হোজোর বি ো জবমর ফসে 

কোটো হইন্দি, সুিরোং মজরুও আবসয়োন্দে প্রোয় বিন-চোর হোজোন্দরর কম নয়। আন্দরো শুবনেোম আবসন্দিন্দে। 

আবম সকোে হইন্দেই ক োড়োয় িোবহর হই, সেযোয় ক োড়োর বপে হইন্দি নোবম। কি নূিন ধ্রন্দনর কেোক আবসন্দি আরম্ভ 

কবরয়োন্দে, ইহোন্দদর মন্দধ্য কি িদমোইে, গুিো, কচোর, করোগগ্রস্ত-সকন্দের উপর নজর নো রোবখন্দে এসি পুবেসবিহীন 

স্থোন্দন একটো দ ুণটনো েখন-িখন  টিন্দি পোন্দর। 

দ-ুএকটি  টনো িবে। 

একবদন কদবখ এক জোয়গোয় দটুি িোেক ও একটি িোবেকো রোস্তোর ধ্োন্দর িবসয়ো কোেঁবদন্দিন্দে। 

ক োড়ো হইন্দি নোবমেোম। 

বজজ্ঞোসো কবরেোম-বক হন্দয়ন্দে কিোমোন্দদর? 

উত্তন্দর েোহো িবেে উহোর মমণ এইরূপুঃ উহোন্দদর িোবড় আমোন্দদর মহোন্দে নয়, ন্েোে ওঝো কগোেোওয়োেোর গ্রোন্দম। 

উহোরো সন্দহোদর ভোই-কিোন, এখোন্দন কোটুনী কমেো কদবখন্দি আবসয়োবেে। আজই আবসয়ো কপৌেঁবেয়োন্দে, এিং ককোথোয় 

নোবক েোঠি ও দবড়র ফোেঁন্দসর জয়ুোন্দখেো হইন্দিবেে, িড় কেন্দেটি কসখোন্দন জয়ুো কখবেন্দি আরম্ভ কন্দর। একটো েোঠির কে-
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বদকটো মোটিন্দি কেবকয়ো আন্দে কসই প্রোন্তটো দবড় বদয়ো জড়োইয়ো বদন্দি হয়, েবদ দবড় খবুেন্দি খুবেন্দি েোঠির আগোয় 

ফোেঁস জড়োইয়ো েোয়, িন্দি কখেোওয়োেো কখেুন্দড়ন্দক এক পয়সোয় চোর পয়সো বহসোন্দি কদয়। 

িড় ভোইন্দয়র কোন্দে বেে দে আনো পয়সো, কস একিোরও েোঠিন্দি ফোেঁস িোেঁধ্োইন্দি পোন্দর নোই, সি পয়সো হোবরয়ো কেোট 

ভোইন্দয়র আট আনো ও পবরন্দেন্দষ কেোট কিোন্দনর চোর আনো পয়সো পেণন্ত েইয়ো িোবজ ধ্বরয়ো সিণস্বোন্ত হইয়োন্দে! এখন 

উহোন্দদর খোইিোর পয়সো নোই, বকেু ককনো িো কদখোন্দেোনো কিো দনূ্দরর কথো। 

আবম িোহোন্দদর কোেঁবদন্দি িোরণ্ কবরয়ো িোহোবদগন্দক েইয়ো জয়ুোন্দখেোর অকুস্থোন্দনর বদন্দক চবেেোম। প্রথন্দম িোহোরো 
জোয়গোই বস্থর কবরন্দি পোন্দর নো, পন্দর একটো হরীিকী গোে কদখোইয়ো িবেে- এরই িেোয় কখেো হবচ্ছে। জনপ্রোণ্ী নোই 

কসখোন্দন। কোেোবরর রূপবসং জমোদোন্দরর ভোই সন্দঙ্গ বেে, কস িবেে- জয়ুোন্দচোন্দররো বক এক জোয়গোয় কিবেিণ্ থোন্দক 

হুজরু? েম্বো বদন্দয়ন্দে ককোন্ বদন্দক। 

বিকোন্দের বদন্দক জয়ুোড়ী ধ্রো পবড়ে। কস মোইে বিন দনূ্দর একটি িবস্তন্দি জয়ুো কখবেন্দিবেে, আমোর বসপোহীরো কদবখন্দি 

পোইয়ো িোহোন্দক আমোর বনকট হোবজর কবরে। কেন্দেন্দমন্দয়গুবেও কদবখয়োই বচবনে। 

কেোকটো প্রথন্দম পয়সো কফরি বদন্দি চোয় নো। িন্দে, কস কিো কজোর কবরয়ো কোবড়য়ো েয় নোই, উহোরো কস্বচ্ছোয় কখবেয়ো 
পয়সো হোবরয়োন্দে, ইহোন্দি িোহোর কদোষ বক? অিন্দেন্দষ িোহোন্দক কেন্দেন্দমন্দয়ন্দদর সি পয়সো কিো কফরি বদন্দিই হইে-

আবম িোহোন্দক পুবেন্দস বদিোর আন্দদে বদেোম। 
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কস হোন্দি পোন্দয় ধ্বরন্দি েোবগে। িবেেোম-কিোমোর িোবড় ককোথোয়? 

– িোবেয়ো কজেো, িোিুজী। 

– এ রকম কন্দর কেোকন্দক েকোও ককন? কি পয়সো েবকন্দয়ে কেোকজন্দনর? 

– গবরি কেোক, হুজরু! আমোয় কেন্দড় বদন এিোর। বিন বদন্দন কমোন্দট দ-ুটোকো বিন আনো করোজগোর- 

– বিন বদন্দন খুি কিবে করোজগোর হন্দয়ন্দে মজরুন্দদর িুেনোয়। 

– হুজরু, সোরো িেন্দর এ-রকম করোজগোর ক’িোর হয়? িেন্দর বিে-চবল্লে টোকো আয়। 

কেোকটোন্দক কসবদন েোবড়য়ো বদয়োবেেোম- বকন্তু আমোর মহোে েোবড়য়ো কসবদনই চবেয়ো েোইিোর কড়োন্দর। আর িোন্দক 

ককোন্দনোবদন ককউ আমোন্দদর মহোন্দের সীমোনোর মন্দধ্য কদন্দখও নোই। 

এিোর মঞ্চীন্দক কোটুনী মজরুন্দদর মন্দধ্য নো কদবখয়ো উন্দিগ ও বিস্ময় দইু-ই অনুভি কবরেোম। কস িোরিোর িবেয়োবেে 

গম কোটিিোর সমন্দয় বনিয়ই আমোন্দদর মহোন্দে আবসন্দি। ফসে কোটোর কমেো আবসে, চবেয়োও কগে- ককন কে কস 

আবসে নো, বকেুই িুবঝেোম নো। 
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অনযোনয মজরুন্দদর বনকট বজজ্ঞোসো কবরয়োও ককোন্দনো সেোন বমবেে নো। মন্দন ভোবিেোম, এি বিস্তীণ্ণ ফসন্দের মহোে 

কোেোকোবের মন্দধ্য আর ককোথোও নোই, এক কুেী নদীর দবিন্দণ্ ইসমোইেপুন্দরর বিয়োরো মহোে েোড়ো। বকন্তু কসখোন্দন 

ককন কস েোইন্দি, অি দনূ্দর, েখন মজবুর উভয় স্থোন্দনই একই। 

অিন্দেন্দষ ফসন্দের কমেোর কেষ বদন্দক জচনক গোন্দঙ্গোিো মজনু্দরর মুন্দখ মঞ্চীর সংিোদ পোওয়ো কগে। কস মঞ্চীন্দক ও িোহোর 

স্বোমী নন্দক্েদী ভকিন্দক কচন্দন। একসন্দঙ্গ িহু জোয়গোয় কোজ কবরয়োন্দে নোবক। িোহোরই মুন্দখ শুবনেোম গি ফোল্গুন 

মোন্দস কস উহোন্দদর আকিরপুর গিনণন্দমন্ট খোসমহন্দে ফসে কোটিন্দি কদবখয়োন্দে। িোহোর পর িোহোরো কে ককোথোয় কগে 

কস জোন্দন নো। 

ফসন্দের কমেো কেষ হইয়ো কগে হজযষ্ঠ মোন্দসর মোঝোমোবঝ, এমন সময় একবদন সদর কোেোবরর প্রোঙ্গন্দণ্ নন্দক্েদী 
ভকিন্দক কদবখয়ো বিবস্মি হইেোম। নন্দক্েদী আমোর পো জড়োইয়ো হোউমোউ কবরয়ো কোেঁবদয়ো উঠিে। আন্দরো বিবস্মি 

হইয়ো পো েোড়োইয়ো েইয়ো িবেেোম- বক িযোপোর? কিোমরো এিোর ফসন্দের সময় আস বন ককন? মঞ্চী ভোন্দেো আন্দে 

কিো? ককোথোয় কস? 

উত্তন্দর নন্দক্েদী েোহো িবেে িোহোর কমোট মমণ এই, মঞ্চী ককোথোয় িোহো কস জোন্দন নো। খোসমহন্দে কোজ কবরিোর সমন্দয়ই 

মঞ্চী িোহোন্দদর কফবেয়ো ককোথোয় পোেোইয়ো বগয়োন্দে। অন্দনক কখোেঁজ কবরয়োও িোহোর পোত্তো পোওয়ো েোয় নোই। 
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বিবস্মি ও স্তবম্ভি হইেোম। বকন্তু কদবখেোম িৃি নন্দক্েদী ভকন্দির প্রবি আমোর ককোন্দনো সহোনুভূবি নোই, েো বকেু 

ভোিনো সিই কসই িনয কমন্দয়টির জনয। ককোথোয় কস কগে, কক িোহোন্দক ভুেোইয়ো েইয়ো কগে, বক অিস্থোয় ককোথোয় িো 
কস আন্দে। সস্তোয় বিেোসদ্রন্দিযর প্রবি িোহোর কে রকম আসবক্ত েিয কবরয়োবে কস-সন্দির কেোভ কদখোইয়ো িোহোন্দক 

ভুেোইয়ো েইয়ো েোওয়োও কষ্টকর নয়। িোহোই  টিয়োন্দে বনিয়। 

বজজ্ঞোসো কবরেোম- িোর কেন্দে ককোথোয়? 

– কস কনই। িসন্ত হন্দয় মোরো বগন্দয়ন্দে মো  মোন্দস। 

অিযন্ত দুুঃবখি হইেোম শুবনয়ো। কিচোবর পুিন্দেোন্দকই উদোসী হইয়ো, কেবদন্দক দ-ুকচোখ েোয়, চবেয়ো বগয়োন্দে বনিয়ই। 

বকেুিণ্ চুপ কবরয়ো থোবকয়ো িবেেোম – িুেসী ককোথোয়? 

– কস এখোন্দনই এন্দসন্দে। আমোর সন্দঙ্গই আন্দে। আমোয় বকেু জবম বদন হুজরু। নইন্দে আমরো িুন্দড়োিুবড়, ফসে ককন্দট 

আর চন্দে নো। মঞ্চী বেে, িোর কজোন্দর আমরো কিড়োিোম। কস আমর হোি-পো কভন্দঙ্গ বদন্দয় বগন্দয়ন্দে! 

সেযোর পর নন্দক্েদীর খুপবরন্দি বগয়ো কদবখেোম িুেসী িোহোর কেন্দেন্দমন্দয় েইয়ো চীনোর দোনো েোড়োইন্দিন্দে। আমোয় 

কদবখয়ো কোেঁবদয়ো উঠিে। কদবখেোম মঞ্চী চবেয়ো েোওয়োন্দি কসও েন্দথষ্ট দুুঃবখি। িবেে- হুজরু, সি ঐ িুন্দড়োর কদোষ। 

কগোরবমন্দণ্টর কেোক মোন্দে সি টিন্দক বদন্দি এে, িুন্দড়ো িোন্দক চোর আনো পয়সো  ুষ বদন্দয় িোড়োন্দে। কোউন্দক টিন্দক বনন্দি 
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বদে নো। িেন্দে, টিন্দক বনন্দে িসন্ত হন্দি। হুজরু, বিন বদন কগে নো. মঞ্চীর কেন্দেটোর িসন্ত কহোন্দেো, মোরোও কগে। িোর 

কেোন্দক কস পোগন্দের মন্দিো হন্দয় কগে- খোয় নো, দোয় নো, শুধ্ু কোেঁন্দদ। 

– িোরপর? 

– িোরপর হুজরু, খোসমহে কথন্দক আমোন্দদর িোবড়ন্দয় বদন্দে। িেন্দে-িসন্দন্ত কিোমোন্দদর কেোক মোরো বগয়োন্দে, এখোন্দন 

থোকন্দি কদন্দিো নো! এক কেোকরো রোজপুি মঞ্চীর বদন্দক নজর বদি। কেবদন আমরো খোসমহে কথন্দক চন্দে এেোম, কসই 

রোন্দিই মঞ্চী বনরুন্দদ্দে কহোন্দেো। আবম কসবদন সকোন্দে ঐ কেোকরোটোন্দক খুপবরর কোন্দে  ুরন্দি কদন্দখবে। ঠিক িোর কোজ, 

হজরু! ইদোনীং মঞ্চী িড় কেকোিো কদখি, কেকোিো কদখি, করি। িখনই জোবন একটো বকেু  টন্দি। 

আমোরও মন্দন পবড়ে মঞ্চী আর-িের কবেকোিো কদবখিোর েন্দথষ্ট আগ্রহ কদখোইয়োবেে িন্দট। আিেণ নয়, ধ্ূিণ  
রোজপুি েুিক সরেো িনযন্দমন্দয়টিন্দক কবেকোিো কদখোইিোর কেোভ কদখোইয়ো ভুেোইয়ো েইয়ো েোইন্দি। 

আবম জোবন এ অিস্থোয় এন্দদন্দের কমন্দয়ন্দদর কেষ পবরণ্বি হয় আসোন্দমর চো-িোগোন্দন কুবেবগবরন্দি। মঞ্চীর অদনৃ্দষ্ট বক 

কেষকোন্দে বনিণোেি আসোন্দমর পোিণিয অঞ্চন্দে দোসত্ব ও বনিণোসন কেখো আন্দে? 

িৃি নন্দক্েদীর উপর খুি রোগ হইে। এই কেোকটো েি নন্দষ্টর মূে। িৃি িয়ন্দস মঞ্চীন্দক বিিোহ কবরন্দি বগয়োবেে ককন? 

বিিীয়, গিনণন্দমন্দণ্টর টিকোদোরন্দক  ুষ বদয়ো বিদোয় কবরয়োবেে ককন? েবদ উহোন্দক জবম বদই, কস ওর জনয নয়, 

উহোর কপ্রৌঢ়ো স্ত্রী িুেসী ও কেন্দেন্দমন্দয়গুবের মুন্দখর বদন্দক চোবহয়োই বদি। 
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বদেোমও িোই। নোঢ়ো-িইহোন্দর েীঘ্র প্রজো িসোইন্দি হইন্দি, সদর আবপন্দসর হুকুম আবসয়োন্দে, প্রথম প্রজো িসোইেোম 

নন্দক্েদীন্দক। 

নোঢ়ো-িইহোন্দর ক োর জঙ্গে। মোি দ-ুচোর  র প্রজো সোমোনয জঙ্গে কোটিয়ো খুপবর িোেঁবধ্ন্দি শুরু কবরয়োন্দে। নন্দক্েদী 
প্রথন্দমই জঙ্গে কদবখয়ো বপেোইয়ো বগয়োবেে, িবেে-হুজরু বদনমোন্দনই িোন্দ  কখন্দয় কফন্দে কদন্দি ওখোন্দন-কোচ্চোিোচ্চো বনন্দয় 

 র কবর- 

িোহোন্দক স্পষ্ট িবেয়ো বদেোম, িোর পে্ নো হয়, কস অনযি কদখুক। 

বনরুপোয় হইয়ো নন্দক্েদী নোঢ়ো-িইহোন্দরর জঙ্গন্দেই জবম েইে। 
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৩ 

কস এখোন্দন আসো পেণন্ত আবম কখন্দনো িোহোর খুপবরন্দি েোই নোই। িন্দি কসবদন সেযোর সময় নোঢ়ো িইহোন্দরর জঙ্গন্দের 

মন্দধ্য বদয়ো আবসন্দি কদবখ  ন জঙ্গন্দের মন্দধ্য খোবনকটো ফোেঁকো জোয়গো-বনকন্দট কোন্দের দটুি কেোট খুপবর। একটোর 

বভির হইন্দি আন্দেো িোবহর হইন্দিন্দে। 

কসইটোই কে নন্দক্েদীর িো আবম জোবনিোম নো, ক োড়োর পোন্দয়র েে শুবনয়ো কে কপ্রৌঢ়ো স্ত্রীন্দেোকটি খুপবরর িোবহন্দর 

আবসয়ো দোেঁড়োইে- কদবখেোম কস িুেসী। 

– কিোমরো এখোন্দন জবম বনন্দয়ে? নন্দক্েদী ককোথোয়? 

িুেসী আমোয় কদবখয়ো থিমি খোইয়ো বগয়োন্দে। িযস্তসমস্ত হইয়ো কস গন্দমর ভুবস-ভরো একটো চন্দটর গবদ পোবিয়ো বদয়ো 
িবেে-নোমুন িোিুজী- িসুন একটু। ও বগন্দয়ন্দে েিটুবেয়ো, কিে নুন বকন্দন আনন্দি কদোকোন্দন। িড় কেন্দেন্দক সন্দঙ্গ বনন্দয় 

বগন্দয়ন্দে। 

– িুবম একো এই  ন িন্দনর মন্দধ্য আে? 

– ও-সি সন্দয় বগন্দয়ন্দে, িোিুজী। ভয়ডর করন্দে বক আমোন্দদর গবরিন্দদর চন্দে? একো কিো থোকন্দি হি নো-বকন্তু অদষৃ্ট 

কে খোরোপ। মঞ্চী েি বদন বেে, জন্দে জঙ্গন্দে ককোথোও ভয় বেে নো। বক সোহস, বক কিজ বেে িোর িোিুজী! 
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িুেসী িোহোর িরুণ্ী সপত্নীন্দক ভোেিোবসি। িুেসী ইহোও জোন্দন এই িোঙোবে িোিু মঞ্চীর কথো শুবনন্দি পোইন্দে খুবে 

হইন্দি। 

িুেসীর কমন্দয় সুরবিয়ো িবেে-িোিুজী, একটো নীেগোইন্দয়র িোচ্চো ধ্ন্দর করন্দখবে, কদখন্দিন? কসবদন আমোন্দদর খুপবরর 

কপেন্দনর জঙ্গন্দে এন্দস বিন্দকেন্দিেো খস্ খস্ করবেে-আবম আর েবনয়ো বগন্দয় ধ্ন্দর কফন্দেবে। িড় ভোন্দেো িোচ্চো। 

িবেেোম-বক খোয় কর? 

সুরবিয়ো িবেে-শুধ্ু চীনোর দোনোর ভুবস আর গোন্দের কবচ পোিো। আবম কবচ ককেঁ দ পোিো িুন্দে এন্দন বদই। 

িুেসী িবেে-কদখো নো িোিুজীন্দক- 

সুরবিয়ো বিপ্রপন্দদ হবরণ্ীর মন্দিো েুটিয়ো খুপবরর বপেন বদন্দক অদেৃয হইে। একটু পন্দর িোহোর িোবেকো-কন্দণ্ঠর 

বচৎকোর কেোনো কগে-আন্দর নীেগোইয়ো কিো ভোগেুয়ো হহ কর েবনয়ো-উধ্োর-ইধ্োর-জেবদ পোকড়ো- 

দইু কিোন্দন হুটোপুটি কবরয়ো নীেগোইন্দয়র িোচ্চো পোকড়োও কবরয়ো কফবেে এিং হোেঁপোইন্দি হোেঁপোইন্দি হোবসমুন্দখ আমোর 

সোমন্দন আবনয়ো হোবজর কবরে। 

অেকোন্দর আমোর কদবখিোর সুবিধ্োর জনয িুেসী একখোনো জ্বেন্ত কোে উেঁচু কবরয়ো ধ্বরে। সুরবিয়ো িবেে, ককমন, 

ভোন্দেো নো িোিুজী? এন্দক খোিোর জন্দনয কোে রোন্দি ভোেুক এন্দসবেে। ওই মহুয়ো গোন্দে কোে ভোেুক উন্দেবেে মহুয়ো ফুে 
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কখন্দি-িখন অন্দনক রোি-িোপ মো  ুন্দমোয়, আবম সি কটর পোই-িোরপর গোে কথন্দক কনন্দম আমোন্দদর খুপবরর কপেন্দন 

এন্দস দোেঁড়োে। আবম এন্দক িুন্দকর মন্দধ্য জবড়ন্দয় বনন্দয় শুই রোন্দি-ভোেুন্দকর পোন্দয়র েে কপন্দয় ওর মুখ হোি বদন্দয় কজোর 

কন্দর কচন্দপ আন্দরো জবড়ন্দয় ধ্ন্দর শুন্দয় রইেুম- 

-ভয় করে নো কিোর, সুরবিয়ো ? 

-ইস্! ভয় িই বক! ভয় আবম কবর কন। কোে কুড় াুন্দি বগন্দয় জঙ্গন্দে কি ভোেুক-কঝোড় কদবখ-িোন্দিও ভয় কবর কন। 

ভয় করন্দে চন্দে িোিুজী? 

সুরবিয়ো বিন্দজ্ঞর মন্দিো মুখখোনো কবরে। 

িড় িড় কন্দের বচমবনর মন্দিো েম্বো, কোন্দেো ককেঁ দ গোন্দের গুেঁবড় কেবেয়ো আকোন্দে উঠিয়োন্দে খুপবরর চোবরধ্োন্দর, কেন 

কোবেন্দফোবনণয়ো করডউড গোন্দের জঙ্গে। িোদড়ু ও বনেোচর কোেঁকপোবখর ডোনো-ঝটোপটি ডোন্দে ডোন্দে, কঝোন্দপ কঝোন্দপ 

অেকোন্দর কজোনোবকর ঝোেঁক জ্ববেন্দিন্দে, খুপবরর বপেন্দনর িন্দনই বেয়োে ডোবকন্দিন্দে-এই কয়টি কেোট কেন্দেন্দমন্দয় েইয়ো 
উহোন্দদর মো কে ককমন কবরয়ো এই বনজণ ন িন্দন-প্রোন্তন্দর থোন্দক, িোহো িুবঝয়ো ওেো কঠিন। কহ বিজ্ঞ, রহসযময় অরণ্য, 
আবেি জন্দনর প্রবি কিোমোর সিযই িড় কৃপো। 

কথোয় কথোয় িবেেোম-মঞ্চী বনন্দজর বজবনস সি বনন্দয় বগন্দয়ন্দে? 
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সুরবিয়ো িবেে-কেোট মো ককোন্দনো বজবনস বনন্দয় েোয় বন। ওর কে িোেটো কসিোর কদন্দখবেন্দেন-কফন্দেই করন্দখ বগন্দয়ন্দে। 

কদখন্দিন? আনবে। 

িোেটো আবনয়ো কস আমোর সোমন্দন খুবেে। বচরুবন, কেোট আয়নো, পুেঁবির মোেো, একখোনো সিুজ-রন্দঙর কখন্দেো রুমোে-

ঠিক কেন কেোট খুবকর পুিুেন্দখেোর িোে! কসই বহংেোন্দজর মোেোেড়োটো বকন্তু নোই, কসিোর েিটুবেয়ো খোমোন্দর কসই 

কেটো বকবনয়োবেে। 

ককোথোয় চবেয়ো কগে বনন্দজর  র-সংসোর েোবড়য়ো কক িবেন্দি? ইহোরো কিো জবম েইয়ো এিবদন পন্দর গৃহস্থোবে পোিোইয়ো 
িসিোস শুরু কবরয়োন্দে, ইহোন্দদর দন্দের মন্দধ্য কস-ই ককিে কে-ভি ুন্দরই রবহয়ো কগে! 

ক োড়োয় উঠিিোর সময় সুরবিয়ো িবেে-আর একবদন আসন্দিন িোিুজী-আমরো পোবখ ধ্বর ফোেঁদ কপন্দি। নূিন ফোেঁদ 

িুন্দনবে। একটো ডোহুক আর একটো গুড়গুবড় পোবখ পুন্দষবে। এরো ডোকন্দে িন্দনর পোবখ এন্দস ফোেঁন্দদ পন্দড়-আজ আর কিেো 
কনই-নইন্দে ধ্ন্দর কদখোিোম- 

নোঢ়ো-িইহোন্দরর িন-প্রোন্তন্দরর পন্দথ এি রোন্দি আবসন্দি ভয় ভয় কন্দর। িোেঁন্দয় কেোট একটি পোহোবড় ঝরনোর জেন্দরোি 

কুেকুে কবরয়ো িবহন্দিন্দে, ককোথোয় বক িন্দনর ফুে ফুটিয়োন্দে, গন্দে ভরো অেকোর এক-এক জোয়গোয় এি বনবিড় কে 

ক োড়োর  োন্দড়র কেোম কদখো েোয় নো, আিোর ককোথোও নিিোন্দেোন্দক পোিেো। 
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নোঢ়ো িইহোর নোনোপ্রকোর িৃিেিো, িনযজন্তু ও পোবখন্দদর আেয়স্থোন- প্রকৃবি ইহোর িনভূবম ও প্রোন্তরন্দক অজর 

সম্পন্দদ সোজোইয়োন্দে, সরস্বিী কুিী এই নোঢ়ো-িইহোন্দররই উত্তর সীমোনোয়। প্রোচীন জবরন্দপর থোক-নেোয় কদখো েোয় 

কসখোন্দন কুেী নদীর প্রোচীন খোি বেে-এখন মবজয়ো মোি ঐ জেটুকু অিবেষ্ট আন্দে- অনযবদন্দক কসই প্রোচীন খোিই  ন 

অরন্দণ্য পবরণ্ি- 

পুরো েি করোিুঃ পুবেনমধ্ুনো িি সবরিোম- 

বক অিণ্ণনীয় কেোভো কদবখেোম এই িনভূবমর কসই বনস্তব্ধ অেকোর রোন্দি! বকন্তু মন খোরোপ হইয়ো কগে েখন কিে 

িুবঝেোম নোঢ়ো-িইহোন্দরর এ িন আর কিবে বদন নয়। এি ভোেিোবস ইহোন্দক অথচ আমোর হোন্দিই ইহো বিনষ্ট হইে। দ-ু

িৎসন্দরর মন্দধ্যই সমগ্র মহোেটি প্রজোবিবে হইয়ো কুশ্রী কটোেো ও কনোংরো িবস্তন্দি েোইয়ো কফবেে িবেয়ো। প্রকৃবি বনন্দজর 

হোন্দি সোজোন্দনো িোর েি িৎসন্দরর সোধ্নোর ফে এই নোঢ়ো-িইহোর, ইহোর অিুেনীয় িনয কসৌ্েণ ও দরূবিসপী প্রোন্তর 

েইয়ো কিমোেুম অন্তবহণ ি হইন্দি। অথচ বক পোওয়ো েোইন্দি িোহোর িদন্দে? 

কিকগুবে কখোেোর চোন্দের বিশ্রী  র, কগোয়োে, মকোই জনোন্দরর কিি, কেোন্দনর গোদো, দবড়র চোরপোই, হনুমোনজীর 

ধ্বজো, ফবনমনসোর গোে, েন্দথষ্ট কদোক্তো, েন্দথষ্ট হখনী, েন্দথষ্ট কন্দেরো ও িসন্দন্তর মড়ক। 

কহ অরণ্য, কহ সুপ্রোচীন, আমোয় িমো কবরও। 

আর একবদন কগেোম সুরবিয়োন্দদর পোবখ-ধ্রো কদবখন্দি। 
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সুরবিয়ো ও েবনয়ো দটুি খোেঁচো েইয়ো আমোর সন্দঙ্গ নোঢ়ো-িইহোন্দরর জঙ্গন্দের িোবহন্দর মুক্ত প্রোন্তন্দরর বদন্দক চবেে। 

হিকোেন্দিেো, নোঢ়ো-িইহোন্দরর মোন্দে সুদী ণ েোয়ো কফবেয়ো সূেণ পোহোন্দড়র আড়োন্দে নোবময়ো পবড়য়োন্দে। 

একটো বেমুেচোরোর িেোয়  োন্দসর উপর খোেঁচো দটুি নোমোইে। একটিন্দি একটি িড় ডোহুক অনযটিন্দি গুড়গুবড়। এ দটুি 

বেবিি পোবখ, িনয পোবখন্দক আকৃষ্ট কবরিোর জনয ডোহুকটি অমবন ডোবকন্দি আরম্ভ কবরে। 

গুড়গুবড়টো প্রথমি ডোন্দক নোই। 

সুরবিয়ো বেস্ বদয়ো িুবড় বদয়ো িবেে-কিোন্দেো কর িবহবনয়ো-কিোহর বকর- 

গুড়গুবড় অমবন ডোবকয়ো উঠিে-গুড়-ড়-ড়-ড়- 

বনস্তব্ধ অপরোন্দহ¦ বিস্তীণ্ণ মোন্দের বনজণ নিোর মন্দধ্য কস অদু্ভি সুর শুধ্ুই মন্দন আবনন্দয় কদয় এমবন বদগন্তবিস্তীণ্ণিোর 

েবি, এমবন মুক্ত বদক্চক্রিোন্দের স্বপ্ন, েোয়োহীন কজযোৎস্নোন্দেোক বনকন্দটই  োন্দসর মন্দধ্য কেখোন্দন রোবে রোবে হেুদ রন্দঙর 

দধু্বে ফুে ফুটিয়োন্দে িোরই উপর েবনয়ো ফোেঁদ পোবিে-কেন পোবখর খোেঁচোর কিড়োর মন্দিো, িোেঁন্দের হিবর। কসই কিড়ো 
ক’খোনো বদয়ো গুড়গুবড়-পোবখর খোেঁচোটো েোবকয়ো বদে। 

সুরবিয়ো িবেে-চেুন িোিুজী, েুবকন্দয় িবস কগ কঝোন্দপর আড়োন্দে, মোনুষ কদখন্দে বচবড়য়ো ভোগন্দি।-সিোই বমবেয়ো 
আমরো েোে-চোরোর আড়োন্দে কিিণ্  োপটি মোবরয়ো িবসয়ো রবহেোম।- 
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ডোহুকটি মোন্দঝ মোন্দঝ থোবমন্দিন্দে-গুড়গুবড়র বকন্তু রন্দির বিরোম নোই-একটোনো ডোবকয়োই চবেয়োন্দে- গুড়-ড়-ড়-ড়- 

কস বক মধ্ুর অপোবথণি রি! িবেেোম- সুরবিয়ো, কিোন্দদর গুড়গুবড়টো বিবক্র করবি? কি দোম? 

সুরবিয়ো িবেে-চুপ চুপ িোিুজী, কথো িেন্দিন নো-ঐ শুনুন িুন্দনো পোবখ আসন্দে- 

বকেুিণ্ চুপ কবরয়ো থোবকিোর পন্দর অনয একটি সুর মোন্দের উত্তর বদন্দক িন-প্রোন্তর হইন্দি ভোবসয়ো আবসে-গুড়-ড়-

ড়-ড়। 

আমোর েরীর বেহবরয়ো উঠিে। িন্দনর পোবখ খোেঁচোর পোবখর সুন্দর সোড়ো বদন্দয়ন্দে। 

ক্রন্দম কস সুর খোেঁচোর বনকটিিী হইন্দি েোবগে। 

বকেুিণ্ ধ্বরয়ো দইুটি পোবখর রি পোেোপোবে কেোনো েোইন্দিবেে, ক্রন্দম দইুটি সুর কেন বমবেয়ো এক হইয়ো কগে…হেোৎ 

আিোর একটো সুর… একটো পোবখই ডোবকন্দিন্দে…খোেঁচোর পোবখটো। 

েবনয়ো ও সুরবিয়ো েুটিয়ো কগে, ফোেঁন্দদ পোবখ পবড়য়োন্দে। আবমও েুটিয়ো কগেোম। 

ফোেঁন্দদ পো িোেঁধ্োইয়ো পোবখটো ঝট্পট কবরন্দিন্দে। ফোেঁন্দদ পবড়িোর সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ িোহোর ডোক িে হইয়ো বগয়োন্দে-বক আিেণ 
কোি! কচোখন্দক কেন বিশ্বোস করো েক্ত। 
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সুরবিয়ো পোবখটো হোন্দি িুবেয়ো কদখোইে-কদখুন িোিুজী, ককমন ফোেঁন্দদ পো আটন্দকন্দে। কদখন্দেন? 

সুরবিয়োন্দক িবেেোম-পোবখ কিোরো বক কবরস! 

কস িবেে-িোিো বিরোবে-রিনগন্দের হোন্দট বিবক্র কন্দর আন্দস। এক একটো গুড়গুবড় দ’ুপয়সো-একটো ডোহুক সোি 

পয়সো। 

িবেেোম-আমোন্দক বিবক্র কর, দোম কদি। 

সুরবিয়ো গুড়গুবড়টো আমোয় এমবন বদয়ো বদে-বকেুন্দিই িোহোন্দক পয়সো েওয়োইন্দি পোবরেোম নো। 

৪ 

আবশ্বন মোস। এই সময় একবদন সকোন্দে পি পোইেোম রোজো কদোিরু পোন্নো মোরো বগয়োন্দেন, এিং রোজপবরিোর খুি 

বিপন্ন-আবম সময় পোইন্দে কেন েোই। পি বদয়োন্দে জগরু পোন্নো, ভোনুমিীর দোদো। 

িখবন রওনো হইয়ো সেযোর বকেু পূন্দিণ চক্মবকন্দটোেো কপৌেঁবেয়ো কগেোম। রোজোর িড় কেন্দে ও নোবি আমোন্দক আগোইয়ো 
েইয়ো কগে। শুবনেোম, রোজো কদোিরু কগোরু চরোইন্দি চরোইন্দি হেোৎ পবড়য়ো বগয়ো হোেঁটুন্দি আ োিপ্রোপ্ত হন, কেষ পেণন্ত 

হোেঁটুর কসই আ োন্দিই িোেঁর মৃিুযর কোরণ্  ন্দট। 
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রোজোর মৃিুযসংিোদ পোওয়ো মোি মহোজন আবসয়ো কগোরু-মবহষ িোেঁবধ্য়ো রোবখয়োন্দে। টোকো নো পোইন্দে কস কগোরু-মবহষ 

েোবড়ন্দি নো। এবদন্দক বিপন্দদর উপর বিপদ, নূিন রোজোর অবভন্দষক-উৎসি আগোমীকেয সম্পন্ন হইন্দি। িোহোন্দিও 

বকেু খরচ আন্দে। বকন্তু কস-টোকো ককোথোয়? িো েোড়ো কগোরু-মবহষ মহোজন্দন েবদ েইয়ো েোয়, িন্দি রোজপবরিোন্দরর 

অিস্থো খুিই হীন হইয়ো পবড়ন্দি-ঐ দনু্দধ্র ব  বিক্রয় কবরয়ো রোজোর সংসোন্দরর অন্দধ্ণক খরচ চবেি-এখন িোহোন্দদর নো 
খোইয়ো মবরন্দি হইন্দি। 

শুবনয়ো আবম মহোজনন্দক ডোকোইেোম। িোর নোম িীরির বসং। আমোর ককোন্দনো কথোই কস কদবখেোম শুবনন্দি প্রস্তুি 

নয়। টোকো নো পোইন্দে বকেুন্দিই কস কগোরু-মবহষ েোবড়ন্দি নো। কেোকটো ভোন্দেো নয় কদবখেোম। 

ভোনুমিী আবসয়ো কোেঁবদন্দি েোবগে। কস িোহোর জযোেোমেোয় অথণোৎ প্রবপিোমহন্দক িড়ই ভোেিোবসি-জযোেোমেোয় 

থোবকন্দি িোহোরো কেন পোহোন্দড়র আড়োন্দে বেে, কেমবন বিবন কচোখ িুবজয়োন্দেন, আর অমবন এইসি কগোেমোে! এইসি 

কথো িবেন্দি িবেন্দি ভোনুমিীর কচোন্দখর জে বকেুন্দিই থোন্দম নো। িবেে-চেুন িোিুজী, আমোর সন্দঙ্গ-জযোেোমেোন্দয়র 

কগোর আপনোন্দক কদবখন্দয় আবন পোহোন্দড়র উপর কথন্দক। আমোর বকেু ভোন্দেো েোগন্দে নো িোিুজী, ককিে ইন্দচ্ছ হন্দচ্ছ ওেঁর 

কিন্দরর কোন্দে িন্দস থোবক। 

িবেেোম-দোেঁড়োও, মহোজন্দনর একটো বক িযিস্থো করো েোয় কদবখ। িোরপর েোি-বকন্তু মহোজন্দনর ককোন্দনো িযিস্থো করো 
আপোিি সম্ভি হইে নো। দদুণ োন্ত রোজপুি মহোজন কোন্দরো অনুন্দরোধ্ উপন্দরোধ্ শুবনিোর পোি নয়। িন্দি সোমোনয একটু 
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খোবির কবরয়ো আপোিি কগোরু-মবহষগুবে এখোন্দনই িোেঁবধ্য়ো রোবখন্দি সম্মি হইে মোি, িন্দি দধু্ এক কফোেঁটোও েইন্দি 

বদন্দি নো। মোস দইু পন্দর এ কদনো কেোধ্োর উপোয় হইয়োবেে-কসকথো এখন নয়। 

ভোনুমিী কদবখ একো ওন্দদর িোবড়র সোমন্দন দোেঁড়োইয়ো। িবেে- বিন্দকে হন্দয় বগন্দয়ন্দে, এর পর েোওয়ো েোন্দি নো, চেুন 

কির কদখন্দি। 

ভোনুমিী একো কে আমোর সন্দঙ্গ পোহোন্দড় চবেে ইহোন্দি িুবঝেোম সরেো পিণিিোেো এখন আমোন্দক িোহোর পবরিোন্দরর 

 বনষ্ঠ িেু ও পরমোত্মীয় মন্দন কন্দর। এই পোহোবড় িোবেকোর সরে িযিহোর ও িেুত্ব আমোন্দক মুগ্ধ কবরয়োন্দে। 

হিকোন্দের েোয়ো নোবময়োন্দে কসই িড় উপিযকোটোয়। 

ভোনুমিী িড় িড়িড় কবরয়ো চন্দে, িস্তো হবরণ্ীর মন্দিো। িবেেোম-কেোন ভোনুমিী, একটু আন্দস্ত চে, এখোন্দন 

বেউবেফুন্দের গোে ককোথোয় আন্দে? 

ভোনুমিীর কদন্দে বেউবেফুন্দের নোম সম্পূণ্ণ আেোদো। ঠিকমন্দিো িোহোন্দক িুঝোইন্দি পোবরেোম নো। পোহোন্দড়র উপন্দর 

উঠিন্দি উঠিন্দি অন্দনক দরূ পেণন্ত কদখো েোইন্দিবেে। নীে ধ্ন্ ঝবর হেেমোেো ভোনুমিীন্দদর কদেন্দক, রোজযহীন রোজো 
কদোিরু পোন্নোর রোজযন্দক কমখেোকোন্দর ক বরয়ো আন্দে, িহুদরূ হইন্দি হু-হু কখোেো হোওয়ো িবহয়ো আবসন্দিন্দে। 

ভোনুমিী চবেন্দি চবেন্দি থোবময়ো আমোর বদন্দক চোবহয়ো িবেে- িোিুজী, উেন্দি কষ্ট হন্দচ্ছ? 
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-বকেু নো। একটু আন্দস্ত চে ককিে-কষ্ট বক। 

আর খোবনকটো চবেয়ো কস িবেে-জযোেোমেোই চন্দে কগে, সংসোন্দর আমোর আর ককউ রইে নো, িোিুজী- 

ভোনুমিী কেন্দেমোনুন্দষর মন্দিো কোেঁদ-কোেঁদ হইয়ো কথোটো িবেে। 

উহোর কথো শুবনয়ো আমোর হোবস পোইে। িৃি প্রবপিোমহই নো হয় মোরো বগয়োন্দে, মোও নোই, নিুিো উহোর িোিো, ভোই, 

েোকুরমো, েোকুরদো সিোই িোেঁবচয়ো, চোবরবদন্দক জোজ্বেযমোন সংসোর। হোজোর কহোক, ভোনুমিী স্ত্রীন্দেোক এিং িোবেকো, 
পুরুন্দষর একটু সহোনুভূবি আকষণণ্ কবরিোর ও কমন্দয়বে আদর-কোড়োন্দনোর প্রিৃবত্ত িোর পন্দি স্বোভোবিক। 

ভোনুমিী িবেে-আপবন মোন্দঝ মোন্দঝ আসন্দিন িোিুজী, আমোন্দদর কদখোশুন্দনো করন্দিন-ভুন্দে েোন্দিন নো িেুন- 

নোরী সি জোয়গোয় সি অিস্থোন্দিই সমোন। িনয িোবেকো ভোনুমিীও কসই একই ধ্োিুন্দি গড়ো! 

িবেেোম-ককন ভুন্দে েোি? মোন্দঝ মোন্দঝ আসি বনিয়ই- 

ভোনুমিী ককমন একরকম অবভমোন্দনর সুন্দর কেোেঁট ফুেোইয়ো িবেে- হোেঁ, িোংেো কদন্দে কগন্দে, কেকোিো েহন্দর কগন্দে 

আপনোর আিোর মন্দন থোকন্দি এ পোহোন্দড় জংেী কদন্দের কথো-একটু থোবময়ো িবেে-আমোন্দদর কথো-আমোর কথো- 

কস্নন্দহর সুন্দর িবেেোম-ককন, মন্দন বেে নো ভোনুমিী? আয়নোখোনো পোও বন? মন্দন বেে বক বেে নো ভোি- 
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ভোনুমিী উজ্জ্বে মুন্দখ িবেে- উুঃ িোিুজী, িড় চমৎকোর আয়নো-সবিয, কস-কথো আপনোন্দক জোনোন্দি ভুন্দেই বগন্দয়বে! 

সমোবধ্স্থোন্দনর কসই িটগোন্দের িেোয় েখন বগয়ো দোেঁড়োইেোম, িখন কিেো নোই িবেন্দেও হয়, দরূ পোহোড়ন্দেণ্ীর 

আড়োন্দে সূেণ েোে হইয়ো েবেয়ো পবড়ন্দিন্দে, কখন িীণ্োঙ্গ চোেঁদ উঠিয়ো িটিেোয় অপরোন্দহ¦র এই  নেোয়ো ও 

সমু্মখিিী প্রন্দদোন্দষর গভীর অেকোর দরূ কবরন্দি, স্থোনটি কেন িোহোরই স্তব্ধ প্রিীিোয় নীরন্দি দোেঁড়োইয়ো আন্দে। 

ভোনুমিীন্দক বকেু িন্দনর ফুে কুড়োইয়ো আবনন্দি িবেেোম, উহোর েোকুরদোদোর কিন্দরর পোথন্দর েড়োইিোর জনয। 

সমোবধ্র উপর ফুে-েড়োন্দনো-প্রথো এন্দদর কদন্দে জোনো নোই, আমোর উৎসোন্দহ কস বনকন্দটর একটো িুন্দনো বেউবে গোন্দের 

িেো হইন্দি বকেু ফুে সংগ্রহ কবরয়ো আবনে। িোহোর পর ভোনুমিী ও আবম দজুন্দনই ফুে েড়োইয়ো বদেোম রোজো 
কদোিরু পোন্নোর সমোবধ্র উপন্দর। 

ঠিক কসই সময় ডোনো ঝট্পট কবরয়ো একদে বসল্লী ডোবকন্দি ডোবকন্দি উবড়য়ো কগে িটগোেটোর মগডোে হইন্দি-কেন 

ভোনুমিী ও রোজো কদোিরুর সমস্ত অিন্দহবেি অিযোচোবরি প্রোচীন পূিণপুরুষগণ্ আমোর কোন্দজ িৃবপ্তেোভ কবরয়ো 
সমস্বন্দর িবেয়ো উঠিন্দেন-সোধ্!ু সোধ্ু! কোরণ্ আেণজোবির িংেধ্ন্দরর এই কিোধ্ হয় প্রথম সম্মোন অনোেণ রোজ-সমোবধ্র 

উন্দদ্দন্দে। 
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পঞ্চদে পবরন্দচ্ছদ 

১ 

ধ্োওিোে সোহু মহোজন্দনর কোন্দে আমোন্দক একিোর হোি পোবিন্দি হইে। আদোয় কসিোর হইে কম, অথচ দে হোজোর 

টোকো করবভবনউ দোবখে কবরন্দিই হইন্দি। িহবসেদোর িন্দনোয়োরীেোে পরোমেণ বদে, িোবক টোকোটো ধ্োওিোে সোহুর 

কোন্দে কজণ  করুন। আপনোন্দক কস বনিয়ই বদন্দি আপবত্ত কবরন্দি নো। ধ্োওিোে সোহু আমোর মহোন্দের প্রজো নয়, কস 

থোন্দক গিনণন্দমন্দণ্টর খোসমহন্দে। আমোন্দদর সন্দঙ্গ িোর ককোন্দনোপ্রকোর িোধ্যিোধ্কিো নোই, এ অিস্থোয় কস কে এক কথোয় 

আমোন্দক িযবক্তগিভোন্দি হোজোরবিন্দনক টোকো ধ্োর বদন্দি, এ বিষন্দয় আমোর েন্দথষ্ট সন্দ্হ বেে। 

বকন্তু গরজ িড় িোেোই। একবদন িন্দনোয়োরীেোেন্দক সন্দঙ্গ েইয়ো কগোপন্দন কগেোম ধ্োওিোে সোহুর িোবড়, কোরণ্ 

কোেোবরর অপর কোহোন্দকও জোবনন্দি বদন্দি চোবহ নো কজণ  কবরয়ো বদন্দি হইন্দিন্দে। 

ধ্োওিোে সোহুর িোবড় পওসবদয়োর একটো ব বে কটোেোর মন্দধ্য। িড় একখোনো কখোেোর চোেোর সোমন্দন খোনকিক 

দবড়র চোরপোই পোিো। ধ্োওিোে সোহু উেোন্দনর এক পোন্দের িোমোন্দকর কিি বনড়োবন বদয়ো পবরষ্কোর কবরন্দিবেে-

আমোন্দদর কদবখয়ো েেিযন্দস্ত েুটিয়ো আবসে, ককোথোয় িসোইন্দি, বক কবরন্দি ভোবিয়ো পোয় নো, খোবনকিন্দণ্র জনয কেন 

বদেোহোরো হইয়ো কগে। 

-এবক! হুজরু এন্দসন্দেন গবরন্দির িোবড়, আসুন, আসুন। িসুন হুজরু। আসুন িহবসেদোর সোন্দহি। 
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ধ্োওিোে সোহুর িোবড়ন্দি চোকর-িোকর কদবখেোম নো। িোহোর একজন হৃষ্টপুষ্ট নোবি, নোম রোমেবখয়ো, কস-ই আমোন্দদর 

জনয েুটোেুটি কবরন্দি েোবগে। িোবড় র আসিোিপি কদবখয়ো কক িবেন্দি ইহো েিপবি মহোজন্দনর িোবড়। 

রোমেবখয়ো আমোর ক োড়োর বপে হইন্দি বজন খুরপোচ খুবেয়ো ক োড়োন্দক েোয়োয় িোেঁবধ্ে। আমোন্দদর জনয পো ধ্ুইিোর 

জে আবনে। ধ্োওিোে সোহু বনন্দজই একখোনো িোন্দের পোখো বদয়ো িোিোস কবরন্দি েোবগে। সোহুজীর এক নোিবন 

িোমোক সোবজন্দি েুটিে। উহোন্দদর েন্দত্ন িড়ই বিব্রি হইয়ো উঠিেোম। িবেেোম-িযস্ত হিোর দরকোর কনই সোহুজী, 
িোমোক আনন্দি হন্দি নো, আমোর কোন্দে চুরুট আন্দে। 

েি আদর-আপযোয়নই করুক, আসে িযোপোর সম্বন্দে কথো পোবড়ন্দি একটু সমীহ হইন্দিবেে, বক কবরয়ো কথোটো 
পোবড়? 

ধ্োওিোে সোহু িবেে-মযোন্দনজোর সোন্দহি বক এবদন্দক পোবখ মোরন্দি এন্দসবেন্দেন? 

– নো, কিোমোর কোন্দেই এন্দসবেেোম সোহুজী। 

– আমোর কোন্দে হুজরু? বক দরকোর িেুন কিো? 

– আমোন্দদর কোেোবরর সদর খোজনোর টোকো কম পন্দড় বগন্দয়ন্দে, সোন্দড় বিন হোজোর টোকোর িড় দরকোর, কিোমোর 

কোন্দে কসজন্দনযই এন্দসবেেোম। 
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মবরয়ো হইয়োই কথোটো িবেয়ো কফবেেোম, িবেন্দিই েখন হইন্দি। 

ধ্োওিোে সোহু বকেুমোি নো ভোবিয়ো িবেে-িোর জন্দনয আর ভোিনো বক হুজরু? কস হন্দয় েোন্দি এখন, িন্দি িোর জন্দনয 
কষ্ট কন্দর আপনোর আসিোর দরকোর বক বেে? একখোনো বচরকুট বেন্দখ িহবসেদোর সোন্দহন্দির হোন্দি পোঠিন্দয় বদন্দেই 

আপনোর হুকুম িোবমে হি। 

মন্দন ভোবিেোম এখন আসে কথোটো িবেন্দি হইন্দি। টোকো আবম িযবক্তগিভোন্দি েইি, কোরণ্ জবমদোন্দরর নোন্দম টোকো 
কজণ  কবরিোর আমন্দমোক্তোরনোমো আমোর নোই। একথো শুবনন্দেও ধ্োওিোে বক আমোয় টোকো বদন্দি? বিন্দদেী কেোক 

আবম। আমোর বক সম্পবত্ত আন্দে এখোন্দন কে এিগুবে টোকো বিনো িেন্দক আমোয় বদন্দি? কথোটো একটু সমীন্দহর উপরই 

িবেেোম। 

– সোহুজী, কেখোপড়োটো বকন্তু আমোর নোন্দমই করন্দি হন্দি। জবমদোন্দরর নোন্দম হন্দি নো। 

ধ্োওিোে সোহু আিেণ হইিোর সুন্দর িবেে-কেখোপড়ো বকন্দসর? আপবন আমোর িোবড় িন্দয় এন্দসন্দেন, সোমোনয টোকোর 

অভোি পন্দড়ন্দে িোই বনন্দি। এ কিো আসিোর দরকোরই বেে নো, হুকুম কন্দর পোেোন্দেই টোকো বদিোম। িোরপর েখন 

এন্দসন্দেনই-িখন কেখোপড়ো বকন্দসর? আপবন স্বচ্ছন্দ্ বনন্দয় েোন, েখন কোেোবরন্দি আদোয় হন্দি, আমোয় পোঠিন্দয় বদন্দেই 

হন্দি। 
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িবেেোম-আবম হযোিন্দনোট বদবচ্ছ, টিবকট সন্দঙ্গ কন্দর এন্দনবে। বকংিো কিোমোর পোকো খোিো িোর কর, সই কন্দর বদন্দয় 

েোই। 

ধ্োওিোে সোহু হোি কজোড় কবরয়ো িবেে-মোপ করুন হুজরু। ও কথোই িুেন্দিন নো। মন্দন িড় কষ্ট পোি। ককোন্দনো 
কেখোপড়োর দরকোর কনই, টোকো আপবন বনন্দয় েোন। 

আমোর পীড়োপীবড়ন্দি ধ্োওিোে কণ্ণপোিও কবরে নো। বভির হইন্দি আমোয় কনোন্দটর িোড়ো গুবনয়ো আবনয়ো বদয়ো 
িবেে-হুজরু, একটো বকন্তু অনুন্দরোধ্ আন্দে। 

-বক? 

– এ-কিেো েোওয়ো হন্দি নো। বসধ্ো িোর কন্দর বদই, রোন্নোখোওয়ো কন্দর িন্দি কেন্দি পোন্দিন। 

পুনরোয় আপবত্ত কবরেোম, িোহোও টিবকে নো। িহবসেদোরন্দক িবেেোম-িন্দনোয়োরীেোে, রোেঁধ্ন্দি পোরন্দি কিো? আমোর 

িোরো সুবিন্দধ্ হন্দি নো। 

িন্দনোয়োরী িবেে-িো চেন্দি নো, হুজরু, আপনোন্দক রোেঁধ্ন্দি হন্দি। আমোর রোন্নো কখন্দে এ পোড়োগোেঁন্দয় আপনোর দনুণোম হন্দি। 

আবম কদবখন্দয় কদি এখন। 
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বিরোট এক বসধ্ো িোবহর কবরয়ো বদে ধ্োওিোে সোহুর নোবি। রেন্দনর সময় নোবি-েোকুরদো বমবেয়ো নোনো রকম 

উপন্দদে-পরোমেণ বদন্দি েোবগে রেন সম্বন্দে। 

েোকুরদোদোর অনুপবস্থবিন্দি নোবি িবেে-িোিুজী, ঐ কদন্দখন্দেন আমোর েোকুরদোদো, ওেঁর জন্দনয সি েোন্দি। এি কেোকন্দক 

টোকো ধ্োর বদন্দয়ন্দেন বিনো সুন্দদ, বিনো িেন্দক, বিনো িমসুন্দক-এখন আর টোকো আদোয় হন্দি চোয় নো। সকেন্দক বিশ্বোস 

কন্দরন, অথচ কেোন্দক কি ফোেঁবকই বদন্দয়ন্দে। কেোন্দকর িোবড় িন্দয় টোকো ধ্োর বদন্দয় আন্দসন। 

গ্রোন্দমর আর একজন কেোক িবসয়ো বেে, কস িবেে-বিপন্দদ আপন্দদ সোহুজীর কোন্দে হোি পোিন্দে বফন্দর কেন্দি কখন্দনো 
কোউন্দক কদবখ বন িোিুজী। কসন্দকন্দে ধ্রন্দনর কেোক, এিিড় মহোজন, কখন্দনো আদোেন্দি মকদ্দমো কন্দরন বন। আদোেন্দি 

কেন্দি ভয় পোন। কিজোয় ভীিু আর ভোন্দেোমোনুষ। 

কসবদন কে-টোকো ধ্োওিোে সোহুর বনকট হইন্দি আবনয়োবেেোম, িোহো কেোধ্ বদন্দি প্রোয় ে’মোস কদবর হইয়ো কগে-এই 

ে’মোন্দসর মন্দধ্য ধ্োওিোে সোহু আমোন্দদর ইসমোইেপুর মহোন্দের বিসীমোনো বদয়ো হোেঁন্দট নোই, পোন্দে আবম মন্দন কবর কে কস 

টোকোর িোগোদো কবরন্দি আবসয়োন্দে। ভদ্রন্দেোক আর কোহোন্দক িন্দে! 

২ 
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প্রোয় িেরখোন্দনক রোখোেিোিুন্দদর িোবড় েোওয়ো হয় নোই, ফসন্দের কমেোর পন্দর একবদন কসখোন্দন কগেোম। রোখোেিোিুর 

স্ত্রী আমোয় কদবখয়ো খুি খুবে হইন্দেন। িবেন্দেন-আপবন আর আন্দসন নো ককন দোদো, ককোন্দনো কখোেঁজখির কনন নো-এই 

বনিণোেি জোয়গোয় িোঙোবের মুখ কদখো কে বক-আর আমোন্দদর এই অিস্থোয়- 

িবেয়ো বদবদ বনুঃেন্দে কোেঁবদন্দি েোবগন্দেন। 

আবম চোবরবদন্দক চোবহয়ো কদবখেোম। িোবড় ন্দরর অিস্থো আন্দগর মন্দিোই হীন, িন্দি এিোর িিটো কেন বিেৃঙ্খে নয়। 

রোখোেিোিুর িড় কেন্দেটি িোবড়ন্দিই টিন্দনর বমবস্ত্রর কোজ কন্দর-সোমোনযই উপোজণ ন-িিু েো হয় সংসোর একরকম 

চবেন্দিন্দে। 

রোখোেিোিুর স্ত্রীন্দক িবেেোম-কেোট কেন্দেটিন্দক অন্তি ওর মোমোর কোন্দে কোেীন্দি করন্দখ একটু কেখোপড়ো কেখোন। 

বিবন িবেন্দেন-আপন মোমো ককোথোয় দোদো? দ-ুবিনখোনো বচঠি কেখো হন্দয়বেে এি িড় বিপন্দদর খির বদন্দয়-দেটি 

টোকো পোঠিন্দয় বদন্দয় কসই কে চুপ করে-আর কদড় িের সোড়োেে কনই। িোর কচন্দয় দোদো ওরো মকোই কোটন্দি, জনোর 

কোটন্দি, মবহষ চরোন্দি-িিুও কিমন মোমোর কদোন্দর েোন্দি নো। 

আবম িখনই ক োড়োয় বফবরি-বদবদ বকেুন্দিই আবসন্দি বদন্দেন নো। কসন্দিেো থোবকন্দি হইন্দি। বিবন বক একটো খোিোর 

কবরয়ো আমোয় নো খোওয়োইয়ো েোবড়ন্দিন নো। 
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অগিযো অন্দপিো কবরন্দি হইে। মকোইন্দয়র েোিুর সবহি ব  ও বচবন বমেোইয়ো একরকম েোডু্ড িোেঁবধ্য়ো ও বকেু হোেুয়ো 
হিবর কবরয়ো বদবদ খোইন্দি বদন্দেন। দবরদ্র সংসোন্দর েিটো আদর-অভযথণনো করো েোইন্দি পোন্দর, িোহোর ত্রুটি কবরন্দেন 

নো। 

িবেন্দেন-দোদো, ভোদ্র মোন্দসর মকোই করন্দখবেেোম আপনোর জনয িুন্দে। আপবন ভুট্টোন্দপোড়ো কখন্দি ভোেিোন্দসন, িোই। 

বজজ্ঞোসো কবরেোম-মকোই ককোথোয় কপন্দেন? বকন্দনবেন্দেন? 

-নো। কিন্দি কুড়ুন্দি েোই, ফসে ককন্দট বনন্দয় কগন্দে কে-সি ভোঙ্গো, ঝরো ভুট্টো চোষোরো কিন্দি করন্দখ েোয়-গোেঁন্দয়র 

কমন্দয়রোও েোয়, আবমও েোই ওন্দদর সন্দঙ্গ-এক ঝুবড়, কদড় ঝুবড় কন্দর করোজ কুন্দড়োিোম। 

আবম অিোক হইয়ো িবেেোম-কিন্দি কুড়ুন্দি কেন্দিন? 

-হযোেঁ, রোন্দি কেিোম, ককউ কটর কপি নো। গোেঁন্দয়র কি কমন্দয়রো কিো েোয়। িোন্দদর সন্দঙ্গ এই ভোদ্র মোন্দস কম ন্দস-কম দে 

টুবক্র ভুট্টো কুবড়ন্দয় এন্দনবেেোম। 

মন্দন িড় দুুঃখ হইে। এ কোজ গবরি গোন্দঙ্গোিোর কমন্দয়রো কবরয়ো থোন্দক-এন্দদন্দের েিী িো রোজপুি কমন্দয়রো গবরি 

হইন্দেও কিন্দির ফসে কুড়োইন্দি েোয় নো। আর একজন িোঙোবের কমন্দয়ন্দক এ-কোজ কবরন্দি শুবনন্দে মন্দন িড়ই েোন্দগ। 

এই অবেবিি গোন্দঙ্গোিোন্দদর গ্রোন্দম িোস কবরয়ো বদবদ এসি হীনিৃবত্ত বেবখয়োন্দেন-সংসোন্দরর দোবরদ্রযও কে িোহোর একটো 
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প্রধ্োন কোরণ্ কস-বিষন্দয় ভুে নোই। মুখ ফুটিয়ো বকেু িবেন্দি পোবরেোম নো, পোন্দে মন্দন কষ্ট কদওয়ো হয়। এই বনুঃস্ব 

িোঙোবে পবরিোর িোংেোর ককোন্দনো বেিো-সংসৃ্কবি পোইে নো, িেরকন্দয়ক পন্দর চোষী গোন্দঙ্গোিোয় পবরণ্ি হইন্দি, ভোষোয়, 

চোেচেন্দন, হোিভোন্দি। এখন হইন্দিই কস-পন্দথ অন্দনক দরূ অগ্রসর হইয়োন্দে। 

করেন্দেেন হইন্দি িহু দনূ্দর অজ পল্লীগ্রোন্দম আবম আন্দরো দ-ুএকটি এরকম িোঙোবে-পবরিোর কদবখয়োবে। এইসি 

পবরিোন্দর কমন্দয়র বিিোহ কদওয়ো কে বক দুুঃসোধ্য িযোপোর! এমবন আর একটি িোঙোবে ব্রোহ্মণ্ পবরিোর জোবনিোম-

দবিণ্বিহোন্দর এক অজ গ্রোন্দম িোেঁরো থোবকন্দিন। অিস্থো বনিোন্তই হীন, িোবড়ন্দি িোেঁন্দদর বিনটি কমন্দয় বেে, িড়টির 

িয়স একুে-িোইে িের, কমজটির কুবড়, কেোটটিরও সন্দির। ইহোন্দদর বিিোহ হয় নোই, হইিোর ককোন্দনো উপোয়ও নোই-

স র কজোটোন্দনো, িোঙোবে পোন্দির সেোন পোওয়ো এসি অঞ্চন্দে অিযন্তই কঠিন। 

িোইে িেন্দরর িড় কমন্দয়টি কদবখন্দি সুশ্রী-এক িণ্ণও িোংেো জোন্দন নো-আকৃবি-প্রকৃবিন্দি খোেঁটি কদহোিী বিহোরী কমন্দয়-

মোে হইন্দি মোথোয় কমোট কবরয়ো কেোই আন্দন, গন্দমর ভুবস আন্দন। 

এই কমন্দয়টির নোম বেে ধ্রুিো। পুরোদস্তুর বিহোরী নোম। 

িোহোর িোিো প্রথন্দম এই গ্রোন্দম কহোবমওপযোবথক ডোক্তোবর কবরন্দি আবসয়ো চোষিোন্দসর কোজও আরম্ভ কন্দরন। িোরপর 

বিবন মোরো েোন, িড় কেন্দে, এন্দকিোন্দর বহ্সু্থোবন-চোষিোস কদখোশুনো কবরি, িয়স্থো ভগ্নীন্দদর বিিোন্দহর কেোগোড় কস 

কচষ্টো কবরয়োও কবরন্দি পোন্দর নোই। বিন্দেষি পণ্ বদিোর িমিো িোন্দদর আন্দদৌ বেে নো জোবন। 
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ধ্রুিো বেে এন্দকিোন্দর কপোেকুিেো। আমোন্দক ভোইয়ো অথণোৎ দোদো িবেয়ো ডোবকি। গোন্দয় অসীম েবক্ত, গম বপবষন্দি, 

উদখুন্দে েোিু কুটিন্দি, কমোট িবহয়ো আবনন্দি, কগোরু-মবহষ চরোইন্দি চমৎকোর কমন্দয়, সংসোন্দরর কোজকন্দমণ  ুণ্। িোহোর 

দোদো এ প্রস্তোিও কবরয়োবেন্দেন কে, এমন েবদ ককোন্দনো পোি পোন, বিনটি কমন্দয়ন্দকই এক পোন্দি সম্প্রদোন কবরন্দিন। 

কমন্দয় বিনটিরও নোবক অমি বেে নো। 

কমজ কমন্দয় জিোন্দক বজজ্ঞোসো কবরয়োবেেোম-িোংেো কদখন্দি ইন্দচ্ছ হয়? 

জিো িবেয়োবেে-কনই কভইয়ো, উেঁহোন্দকো পোবন িবড্ড নরম কে- 

শুবনয়োবেেোম বিিোহ কবরন্দি ধ্রুিোরও খুি আগ্রহ। কস বনন্দজ নোবক কোহোন্দক িবেয়োবেে িোহোন্দক কে বিিোহ কবরন্দি, 

িোহোর িোবড়ন্দি কগোরুর কদোহোে িো উদখুেওয়োেী ডোবকন্দি হইন্দি নো-কস একোই  ণ্টোয় পোেঁচ কসর গম কুটিয়ো েোিু 

কবরন্দি পোন্দর। 

হোয় হিভোবগনী িোঙোবে কুমোরী! এি িৎসর পন্দরও কস বনিয় আজও গোন্দঙ্গোিীন সোবজয়ো দোদোর সংসোন্দর েি 

কুটিন্দিন্দে, কেোইন্দয়র কিোঝো মোথোয় কবরয়ো মোে হইন্দি আবনন্দিন্দে, কক আর দবরদ্রো কদহোিী িয়স্কো কমন্দয়ন্দক 

বিনোপন্দণ্ বিিোহ কবরয়ো পোেবকন্দি িুবেয়ো  ন্দর েইয়ো বগয়োন্দে মঙ্গেেঙ্খ ও উেুধ্ববনর মন্দধ্য! 

েোন্ত মুক্ত প্রোন্তন্দর েখন সেযো নোন্দম, দরূ পোহোন্দড়র গো িোবহয়ো কে সরু পথটি কদখো েোয়  নিন্দনর মন্দধ্য কচরো বসেঁবথর 

মন্দিো, িযথণন্দেৌিনো, দবরদ্রো ধ্রুিো হয়ন্দিো আজও এি িেন্দরর পন্দর কসই পথ বদয়ো শুকন্দনো কোন্দের কিোঝো মোথোয় 

কবরয়ো পোহোড় হইন্দি নোন্দম-এ েবি কিিোর কল্পনোন্দনন্দি প্রিযি কবরয়োবে-কিমবন প্রিযি কবরয়োবে আমোর বদবদ, 
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রোখোেিোিুর স্ত্রী, হয়ন্দিো আজও িৃিো গোন্দঙ্গোিীনন্দদর মন্দিো গভীর রোন্দি কচোন্দরর মন্দিো েুকোইয়ো কিন্দি-খোমোন্দর 

শুকন্দনো িেোয়-ঝরো ভুট্টো ঝুবড় কবরয়ো কুড়োইয়ো কফন্দরন। 
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৩ 

ভোনুমিীন্দদর ওখোন হইন্দি বফবরিোর পন্দর েোিণ্ মোন্দসর মোঝোমোবঝ কসিোর ক োর িষণো নোবমে। বদনরোি অবিেোন্ত 

িৃবষ্ট,  ন কোজে-কোন্দেো কম পুন্দে আকোে েোইয়োন্দে; নোঢ়ো ও ফুেবকয়ো িইহোন্দরর বদগন্তন্দরখো িৃবষ্টর কধ্োেঁয়োয় ঝোপসো, 
মহোবেখোরূন্দপর পোহোড় বমেোইয়ো বগয়োন্দে-কমোহনপুরো বরজোভণ  ফন্দরন্দের েীষণন্দদে কখন্দনো ঈষৎ অস্পষ্ট কদখো েোয়, 

কখন্দনো েোয় নো। শুবনেোম পূন্দিণ কুেী ও দবিন্দণ্ কোন্দরো নদীন্দি িনযো আবসয়োন্দে। 

মোইন্দের পর মোইে িযোবপয়ো কোে ও ঝোউিন িষণোর জন্দে বভবজন্দিন্দে, আমোর আবপস ন্দরর িোরো্োয় কচয়োর 

পোবিয়ো িবসয়ো কদবখিোম, আমোর সোমন্দন কোেিন্দনর মন্দধ্য একটো িনঝোউন্দয়র ডোন্দে একটো সঙ্গীহোরো  ু ু িবসয়ো 
অন্দঝোন্দর বভবজন্দিন্দে,  ণ্টোর পর  ণ্টো একভোন্দিই িবসয়ো আন্দে-মোন্দঝ মোন্দঝ পোেক উষ্কখুষ্ক কবরয়ো ঝুেোইয়ো িৃবষ্টর 

জে আটকোইিোর কচষ্টো কন্দর, কখন্দনো এমবনই িবসয়ো থোন্দক। 

এমন বদন্দন আবপস ন্দর িবসয়ো বদন কোটোন্দনো আমোর পন্দি বকন্তু অসম্ভি হইয়ো উঠিি। ক োড়োয় বজন কবষয়ো িষণোবি 

চোপোইয়ো িোবহর হইয়ো পবড়িোম। কস বক মুবক্ত! বক উদ্দোম জীিনোন্! আর, বক অপরূপ সিুন্দজর সমুদ্র চোবরবদন্দক-

িষণোর জন্দে নিীন, সন্দিজ,  নসিুজ কোন্দের িন গজোইয়ো উঠিয়োন্দে-েিদরূ দবৃষ্ট চন্দে, এবদন্দক নোঢ়ো-িইহোন্দরর 

সীমোনো ওবদন্দক কমোহনপুরো অরন্দণ্যর অস্পষ্ট নীে সীমোন্দরখো পেণন্ত বিসৃ্তি হথ হথ কবরন্দিন্দে-এই সিুন্দজর সমুদ্র-

িষণোসজে হোওয়োয় কম কজ্জে আকোন্দের বনন্দচ এই দী ণ মরকিেযোম িৃণ্ভূবমর মোথোয় কেউ কখবেয়ো েোইন্দিন্দে-আবম 

কেন একো এ অকূে সমুন্দদ্রর নোবিক-ককোন্ রহসযময় স্বপ্নি্ন্দরর উন্দদ্দন্দে পোবড় বদয়োবে। 
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এই বিসৃ্তি কম চ্ছোয়োেযোমে মুক্ত িৃণ্ভূবমর মন্দধ্য ক োড়ো েুটোইয়ো মোইন্দের পর মোইে েোইিোম-কখন্দনো সরস্বিীকুিীর 

িন্দনর মন্দধ্য েুবকয়ো কদবখয়োবে-প্রকৃবির এই অপূিণ বনভৃি কসৌ্েণভূবম েুগেপ্রসোন্দদর স্বহন্দস্ত করোবপি নোনোজোিীয় 

িনয ফুন্দে ও েিোয় সবজ্জি হইয়ো আন্দরো সু্র হইয়ো উঠিয়োন্দে। সমগ্র ভোরিিন্দষণর মন্দধ্য সরস্বিী হ্রদ ও িোহোর 

িীরিিী িনোনীর মন্দিো কসৌ্েণভূবম খুি কিবে নোই-এ বনুঃসন্দ্ন্দহ িেন্দি পোবর। হ্রন্দদর ধ্োন্দর করড কযোবম্পয়ন্দনর 

কমেো িবসয়োন্দে এই িষণোকোন্দে-হ্রন্দদর জন্দের ধ্োন্দরর বনকট। জেজ ওয়োটোরন্দক্রোফন্দটর িড় িড় নীেোভ সোদো ফুন্দে 

ভবরয়ো আন্দে। েুগেপ্রসোদ কসবদনও বক একটো িনযেিো আবনয়ো েোগোইয়ো বগয়োন্দে জোবন। কস আজমোিোদ কোেোবরন্দি 

মুহুরীর কোজ কন্দর িন্দট, বকন্তু িোহোর মন পবড়য়ো থোন্দক সরস্বিী কুিীর িীরিিী েিোবিিোন্দন ও িনযপুন্দষ্পর কুন্দে। 

সরস্বিী কুিীর িন হইন্দি িোবহর হইিোম-আিোর মুক্ত প্রোন্তর, আিোর দী ণ িৃণ্ভূবম-িন্দনর মোথোয়  ন নীে িষণোর 

কম  আবসয়ো জবমন্দিন্দে, সমগ্র জেভোর নোমোইয়ো বরক্ত হইিোর পূন্দিণই আিোর উঠিয়ো আবসন্দিন্দে নিন্দম পু -

একবদন্দকর আকোন্দে এক অদু্ভি ধ্রন্দনর নীে রং ফুটিয়োন্দে-িোহোর মন্দধ্য একখি ে ুন্দম  অস্তবদগন্দন্তর রন্দঙ রবেি 

হইয়ো িবহবিণন্দশ্বর বদগন্দন্ত ককোন্ অজোনো পিণিবেখন্দরর মন্দিো কদখো েোইন্দিন্দে। 

সেযোর বিেম্ব নোই। বদগন্তহোরো ফুেবকয়ো িইহোন্দরর মন্দধ্য বেয়োে ডোবকয়ো উঠিি-এন্দক কমন্দ র অেকোর, িোর উপর 

সেযোর অেকোর নোবমন্দিন্দে-ক োড়োর মুখ কোেোবরর বদন্দক বফরোইিোম। 

কিিোর এই িোন্তিষণণ্ কম -থম্কোন্দনো সেযোয় এই মুক্ত প্রোন্তন্দরর সীমোহীনিোর মন্দধ্য ককোন্ কদিিোর স্বপ্ন কেন 

কদবখয়োবে-এই কম , এই সেযো, এই িন, ককোেোহেরি বেয়োন্দের দে, সরস্বিী হ্রন্দদর জেজ পুষ্প, মঞ্চী, রোজ ুপোেঁন্দড়, 

ভোনুমিী, মহোবেখোরূন্দপর পোহোড়, কসই দবরদ্র কগোেঁড়-পবরিোর, আকোে, কিযোম সিই িোেঁর সুমহিী কল্পনোয় একবদন 
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বেে িীজরূন্দপ বনবহি-িোেঁরই আেীিণোদ আবজকোর এই নিনীেনীরদমোেোর মন্দিোই সমুদয় বিশ্বন্দক অবস্তন্দত্বর 

অমৃিধ্োরোয় বসক্ত কবরন্দিন্দে-এই িষণো-সেযো িোেঁরই প্রকোে, এই মুক্ত জীিনোন্ িোেঁরই িোণ্ী, অন্তন্দর অন্তন্দর কে িোণ্ী 
মোনুষন্দক সন্দচিন কবরয়ো কিোন্দে। কস কদিিোন্দক ভয় কবরিোর বকেুই নোই-এই সুবিেোে ফুেবকয়ো িইহোন্দরর কচন্দয়ও, 

ঐ বিেোে কম ভরো আকোন্দের কচন্দয়ও সীমোহীন, অনন্ত িোেঁর কপ্রম ও আেীিণোদ। কে েি হীন, কে েি কেোট, কসই 

বিরোট কদিিোর অদেৃয প্রসোদ ও অনুকম্পো িোর উপর িি কিবে। 

আমোর মন্দন কে কদিিোর স্বপ্ন জোবগি, বিবন কে শুধ্ু প্রিীণ্ বিচোরক, নযোয় ও দিমুন্দির কিণ ো, বিজ্ঞ ও িহুদেী 
বকংিো অিযয়, অিয় প্রভৃবি দরুূহ দোেণবনকিোর আিরন্দণ্ আিৃি িযোপোর িোহো নয়-নোঢ়ো-িইহোন্দরর বক 

আজমোিোন্দদর মুক্ত প্রোন্তন্দর কি কগোধ্ূবেন্দিেোয় রক্ত-কম সূ্তন্দপর, কি বদগন্তহোরো জনহীন কজযোৎস্নোন্দেোবকি প্রোন্তন্দরর 

বদন্দক চোবহয়ো মন্দন হইি বিবনই কপ্রম ও করোমোি, কবিিো ও কসৌ্েণ, বেল্প ও ভোিুকিো-বিবন প্রোণ্ বদয়ো ভোেিোন্দসন, 

সুকুমোর কেোিৃবত্ত বদয়ো সৃবষ্ট কন্দরন, বনন্দজন্দক সম্পূণ্ণরূন্দপ বিেোইয়ো বদয়ো থোন্দকন বনুঃন্দেন্দষ বপ্রয়জন্দনর প্রীবির জনয-
আিোর বিরোট হিজ্ঞোবনন্দকর েবক্ত ও দবৃষ্ট বদয়ো গ্রহ-নিি-নীহোবরকোর সৃবষ্ট কন্দরন। 

৪ 

এমবন এক িষণোমুখর েোিণ্-বদন্দন ধ্োিুবরয়ো ইসমোইেপুর কোেোবরন্দি আবসয়ো হোবজর। 

অন্দনক বদন পন্দর উহোন্দক কদবখয়ো খুবে হইেোম। 

-বক িযোপোর, ধ্োিুবরয়ো? ভোন্দেো আবেস কিো? 
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কে কেোট পুেঁটুবের মন্দধ্য িোহোর সমস্ত জোগবিক সম্পবত্ত িোেঁধ্ো, কসটো হোি হইন্দি নোমোইয়ো আমোয় হোি িুবেয়ো নমস্কোর 

কবরয়ো িবেে- িোিুজী, নোচ কদখোন্দি এেোম। িড় কন্দষ্ট পন্দড়বে, আজ এক মোস ককউ নোচ কদন্দখ বন। ভোিেোম, 

কোেোবরন্দি িোিুজীর কোন্দে েোই, কসখোন্দন কগন্দে িোেঁরো ঠিক কদখন্দিন। আন্দরো ভোন্দেো ভোন্দেো নোচ বেন্দখবে িোিুজী। 

ধ্োিুবরয়ো কেন আন্দরো করোগো হইয়ো বগয়োন্দে। উহোন্দক কদবখয়ো কষ্ট হইে। 

-বকেু খোবি ধ্োিুবরয়ো? 

ধ্োিুবরয়ো সেজ্জভোন্দি  োড় নোবড়য়ো জোনোইে, কস খোইন্দি। 

আমোর েোকুরন্দক ডোবকয়ো ধ্োিুবরয়োন্দক বকেু খোিোর বদন্দি িবেেোম। িখন ভোি বেে নো, েোকুর দধু্ ও বচেঁড়ো আবনয়ো 
বদে। ধ্োিুবরয়োর খোওয়ো কদবখয়ো মন্দন হইে কস অন্তি দ-ুবদন বকেু খোইন্দি পোয় নোই। 

সেযোর পূন্দিণ ধ্োিুবরয়ো নোচ কদখোইে। কোেোবরর প্রোঙ্গন্দণ্ কসই িনয অঞ্চন্দের অন্দনক কেোক জন্দড়ো হইয়োবেে ধ্োিুবরয়োর 

নোচগোন কদবখিোর জনয। আন্দগর কচন্দয়ও ধ্োিুবরয়ো নোন্দচ অন্দনক উন্নবি কবরয়োন্দে। ধ্োিুবরয়োর মন্দধ্য েথোথণ বেল্পীর 

দরদ ও সোধ্নো আন্দে। আবম বনন্দজ বকেু বদেোম, কোেোবরর কেোক চোেঁদো কবরয়ো বকেু বদে। ইহোন্দি িোহোর কি বদনই 

িো চবেন্দি? 

ধ্োিুবরয়ো পরবদন সকোন্দে আমোর বনকট বিদোয় েইন্দি আবসে। 
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-িোিুজী, কন্দি কেকোিো েোন্দিন? 

-ককন িে কিো? 

-আমোয় কেকোিোয় বনন্দয় েোন্দিন িোিুজী? কসই কে আপনোন্দক িন্দেবেেোম? 

-িুবম এখন ককোথোয় েোন্দি ধ্োিুবরয়ো? কখন্দয় িন্দি কেও। 

-নো, িোিুজী, ঝল্লুন্দটোেোন্দি একজন ভুেঁ ইহোর িোভন্দনর িোবড়, িোর কমন্দয়র বিন্দয় হন্দি, কসখোন্দন হয়ন্দিো নোচ কদখন্দি 

পোন্দর। কসই কচষ্টোন্দি েোবচ্ছ। এখোন কথন্দক আট কক্রোে রোস্তো- এখন রওনো হন্দে বিন্দকে নোগোদ কপৌেঁেি। 

ধ্োিুবরয়োন্দক েোবড়য়ো বদন্দি মন সন্দর নো। িবেেোম- কোেোবরন্দি েবদ বকেু জবম বদই, িন্দি এখোন্দন থোকন্দি পোরন্দি? 

চোষিোস কর, থোক নো ককন? 

মটুকনোথ পবিন্দিরও কদবখেোম খুি ভোন্দেো েোবগয়োন্দে ধ্োিুবরয়োন্দক। িোহোর ইচ্ছো ধ্োিুবরয়োন্দক কস কটোন্দের েোি 

কবরয়ো েয়। িবেে- িেুন নো ওন্দক িোিুজী, দ-ুিেন্দরর মন্দধ্য মুগ্ধন্দিোধ্ কেষ কবরন্দয় কদি। ও থোকুক এখোন্দন। 

জবম কদওয়োর কথোয় ধ্োিুবরয়ো িবেে- িোিুজী, আপবন আমোর িড় ভোইন্দয়র মন্দিো, আপনোর িড় দয়ো। বকন্তু চোষ-

কোজ বক আমোয় বদন্দয় হন্দি? ওবদন্দক আমোর মন কনই কে! নোচ কদখোন্দি কপন্দে আমোর মনটো ভোবর খুবে থোন্দক। আর 

বকেু কিমন ভোন্দেো েোন্দগ নো। 
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-কিে, মোন্দঝ মোন্দঝ নোচ কদখোন্দি, চোষ করন্দি কিো জবমর সন্দঙ্গ কিোমোয় ককউ কেকে বদন্দয় কিেঁন্দধ্ রোখন্দি নো? 

ধ্োিুবরয়ো খুি খুবে হইে। িবেে- আপবন েো িেন্দিন, আবম িো শুনি। আপনোন্দক িড় ভোন্দেো েোন্দগ, িোিুজী। আবম 

ঝল্লুন্দটোেো কথন্দক  ুন্দর আবস- আপনোর এখোন্দনই আসি। 

মটুকনোথ পবিি িবেে- আর কসই সময় কিোমোন্দক কটোন্দেও েুবকন্দয় কনি। িুবম নো হয় রোন্দি এন্দস পন্দড়ো আমোর কোন্দে। 

মূখণ থোকো বকেু নয়, বকেু িযোকরণ্, বকেু কোিয েব্ জ রোখো দরকোর। 

ধ্োিুবরয়ো িোহোর পর িবসয়ো িবসয়ো নৃিযবেন্দল্পর বিষন্দয় নোনো কথো বক সি িবেে, আবম িি িুবঝেোম নো। পূবণ্ণয়োর 

কহো-কহো-নোন্দচর ভবঙ্গর সন্দঙ্গ ধ্রমপরু অঞ্চন্দের ঐ কেণ্ীর নোন্দচর বক িফোৎ-কস বনন্দজ নূিন বক একটো হোন্দির মুদ্রো 
প্রিিণ ন কবরয়োন্দে- এইসি ধ্রন্দনর কথো। 

-িোিুজী, আপবন িোবেয়ো কজেোয় েট পরন্দির সময় কমন্দয়ন্দদর নোচ কদন্দখন্দেন? ওর সন্দঙ্গ েক্কর-িোবজ নোন্দচর কিে বমে 

থোন্দক একটো জোয়গোয়। আপনোন্দদর কদন্দে নোচ ককমন হয়? 

আবম িোহোন্দক গি িৎসর ফসন্দের কমেোয় দষৃ্ট ননীন্দচোর নোটুয়ো’র নোন্দচর কথো িবেেোম। ধ্োিুবরয়ো হোবসয়ো িবেে- 

ও বকেু নো িোিুজী, ও মুন্দঙ্গন্দরর কগেঁন্দয়ো নোচ। গোন্দঙ্গোিোন্দদর খুবে করিোর নোচ। ওর মন্দধ্য খোেঁটি বজবনস বকেু কনই। ও 

কিো কসোজো। 
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িবেেোম- িুবম জোন্দনো? কনন্দচ কদখোও কিো? 

ধ্োিুবরয়ো কদবখেোম বনন্দজর েোন্দস্ত্র কিে অবভজ্ঞ। ‘ননীন্দচোর নোটুয়োর’ নোচ সবিযই চমৎকোর নোবচে- কসই খুেঁি খুেঁি 

কবরয়ো কেন্দেমোনুন্দষর মন্দিো কোন্নো, কসই কচোরো ননী বিিরণ্ কবরিোর ভবঙ্গ- কসইসি। িোহোন্দক আন্দরো মোনোইে 

এইজনয কে, কস সবিযই িোেক। 

ধ্োিুবরয়ো বিদোয় েইয়ো চবেয়ো কগে। েোইিোর সময় িবেে-এি কমন্দহরিোবনই েখন করন্দেন িোিুজী, একিোর 

কেকোিোয় ককন বনন্দয় চেুন নো? ওখোন্দন নোন্দচর আদর আন্দে। 

এই ধ্োিুবরয়োর সবহি আমোর কেষ কদখো। 

মোস দইু পন্দর কেোনো কগে, বি এন ডবিউ করে েোইন্দনর কোটোবরয়ো কেেন্দনর অদনূ্দর েোইন্দনর উপর একটি িোেন্দকর 

মৃিন্দদহ পোওয়ো েোয়-নোটুয়ো িোেক ধ্োিুবরয়োর মৃিন্দদহ িবেয়ো সকন্দে বচবনয়োন্দে। ইহো আত্মহিযো বক দ ুণটনো িোহো 
িবেন্দি পোবরি নো। আত্মহিযো হইন্দে, বক দুুঃন্দখই িো কস আত্মহিযো কবরে? 

কসই িনয অঞ্চন্দে দ-ুিের কোটোইিোর সময় েিগুবে নরনোরীর সংস্পন্দেণ আবসয়োবেেোম- িোর মন্দধ্য ধ্োিুবরয়ো বেে 

সম্পূণ্ণ বভন্ন প্রকৃবির। িোহোর মন্দধ্য কে একটি বনন্দেণোভ, সদোচঞ্চে, সদোন্, অচিষবয়ক, খোেঁটি বেল্পীমন্দনর সোিোৎ 

পোইয়োবেেোম, শুধ্ু কস িনয কদে ককন, সভয অঞ্চন্দের মোনুন্দষর মন্দধ্যও িো সুেভ নয়! 
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৫ 

আন্দরো বিন িৎসর কোটিয়ো কগে। 

নোঢ়ো-িইহোর ও েিটুবেয়োর সমুদয় জঙ্গেমহোে িন্দ্োিস্ত হইয়ো বগয়োন্দে। এখন আর ককোথোও পূন্দিণর মন্দিো িন নোই। 

প্রকৃবি কি িৎসর ধ্বরয়ো বনজণ ন্দন বনভৃন্দি কে কুে রচনো কবরয়ো রোবখয়োবেে, কি ককেঁ ন্দয়োঝোেঁকোর বনভৃি 

েিোবিিোন, কি স্বপ্নভূবম-জনমজনু্দররো বনমণম হোন্দি সি কোটিয়ো উড়োইয়ো বদে, েোহো গবড়য়ো উঠিয়োবেে পঞ্চোে 

িৎসন্দর, িোহো কগে এক বদন্দন। এখন ককোথোও আর কস রহসযময় দরূবিসপী প্রোন্তর নোই, কজযোৎস্নোন্দেোবকি রোবিন্দি 

কেখোন্দন মোয়োপরীরো নোবমি, মবহন্দষর কদিিো দয়োেু টোেঁড়িোন্দরো হোি িুবেয়ো দোেঁড়োইয়ো িনয মবহষদেন্দক ধ্বংস হইন্দি 

রিো কবরি। 

নোঢ়ো-িইহোর নোম  ুবচয়ো বগয়োন্দে, েিটুবেয়ো এখন একটি িবস্ত মোি। কে বদন্দক কচোখ েোয়, শুধ্ু চোন্দে চোন্দে েোগোন্দনো 
অপকৃষ্ট কখোেোর  র। ককোথোও িো কোন্দের  র।  ন ব বে িসবি-কটোেোয় কটোেোয় ভোগ করো- ফোেঁকো জোয়গোয় শুধ্ুই 

ফসন্দের কিি। এিটুকু কিন্দির চোবরবদন্দক ফবনমনসোর কিড়ো। ধ্রণ্ীর মুক্তরূপ ইহোরো কোটিয়ো টুকুরো টুকরো 
কবরয়ো নষ্ট কবরয়ো বদয়োন্দে। 

আন্দে ককিে একটি স্থোন, সরস্বিী কুিীর িীরিিী িনভূবম। 
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চোকুবরর খোবিন্দর মবনন্দির স্বোথণরিোর জনয সি জবমন্দিই প্রজোবিবে কবরয়োবে িন্দট, বকন্তু েুগেপ্রসোন্দদর হোন্দি 

সোজোন্দনো সরস্বিী-িীন্দরর অপূিণ িনকু বকেুন্দিই প্রোণ্ ধ্বরয়ো িন্দ্োিস্ত কবরন্দি পোবর নোই। কিিোর দন্দে দন্দে প্রজোরো 
আবসয়োন্দে সরস্বিী কুিীর পোন্দড়র জবম েইন্দি- িবধ্ণি হোন্দর কসেোবম ও খোজনো বদন্দিও চোবহয়োন্দে, কোরণ্ এন্দক ঐ 

জবম খুি উিণরো, িোহোর উপর বনকন্দট জে থোকোয় মকোই প্রভৃবি ভোন্দেো জন্মোইন্দি; বকন্তু আবম রোবজ হই নোই। 

িন্দি কিবদন আর রোবখন্দি পোবরি? সদর আবপস হইন্দি মোন্দঝ মোন্দঝ বচঠি আবসন্দিন্দে সরস্বিী কুিীর জবম আবম 

ককন বিবে কবরন্দি বিেম্ব কবরন্দিবে। নোনো ওজর-আপবত্ত িুবেয়ো এখন্দনো পেণন্ত রোবখয়োবে িন্দট, বকন্তু কিবে বদন 

পোবরি নো। মোনুন্দষর কেোভ িড় কিবে, দটুি ভুট্টোর েড়ো আর চীনো োন্দসর এককোেো দোনোর জনয প্রকৃবির অমন স্বপ্নকু 

ধ্বংস কবরন্দি িোহোন্দদর বকেুমোি িোবধ্ন্দি নো, জোবন। বিন্দেষ কবরয়ো এখোনকোর মোনুন্দষ গোেপোেোর কসৌ্েণ কিোন্দঝ 

নো, রময ভূবমশ্রীর মবহমো কদবখিোর কচোখ নোই, িোহোরো জোন্দন পশুর মন্দিো কপন্দট খোইয়ো জীিনেোপন কবরন্দি। অনয 
কদে হইন্দে আইন কবরয়ো এমন সি স্থোন কসৌ্েণবপপোসু প্রকৃবিরবসক নরনোরীর জনয সুরবিি কবরয়ো রোবখি, 

কেমন আন্দে কোবেন্দফোবনণয়োর কেোন্দসমোই নযোেনোে পোকণ , দবিণ্ আবফ্কোয় আন্দে কু্রগোর নযোেনোে পোকণ , কিেবজয়োন 

কন্দঙ্গোন্দি আন্দে পোকণ  নযোেনোে আেিোটণ । আমোর জবমদোররো ও েযোিন্দস্কপ িুবঝন্দি নো, িুবঝন্দি কসেোবমর টোকো, 
খোজনোর টোকো, আদোয় ইরেোে, হস্তিুদ। 

এই জন্মোে মোনুন্দষর কদন্দে একজন েুগেপ্রসোদ বক কবরয়ো জবন্ময়োবেে জোবন নো- শুধ্ু িোহোরই মুন্দখর বদন্দক চোবহয়ো 
আজও সরস্বিী হ্রন্দদর িীরিিী িনোনী অিুন্ন রোবখয়োবে। 

বকন্তু কিবদন রোবখন্দি পোবরি? 
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েোক্, আমোরও কোজ কেষ হইয়ো আবসে িবেয়ো। 

প্রোয় বিন িের িোংেো কদন্দে েোই নোই- মোন্দঝ মোন্দঝ িোংেো কদন্দের জনয মন িড় উিেো হয়। সোরো িোংেো কদে আমোর 

গৃহ- িরুণ্ী কেযোণ্ী িধ্ূ কসখোন্দন আপন হোন্দি সেযোপ্রদীপ কদখোয়; এখোনকোর এমন েক্ষ্মীেোড়ো উদোস ধ্ূ ধ্ূ প্রোন্তর ও 

 ন িনোনী নয়- কেখোন্দন নোরীর হোন্দির স্পেণ নোই। 

বক হইন্দি কেন মন্দন অকোরণ্ আনন্দ্র িোন ডোবকে িোহো জোবন নো। কজযোৎস্নোরোবি- িখনই ক োড়োয় বজন কবষয়ো 
সরস্বিী কুিীর বদন্দক রওনো হইেোম, কোরণ্ িখন নোঢ়ো ও েিটুবেয়ো িইহোন্দরর িনরোবজ কেষ হইয়ো আবসয়োন্দে- েোহো 
বকেু অরণ্যন্দেোভো ও বনজণ নিো আন্দে িখন্দনো সরস্বিীর িীন্দরই। আবম মন্দন মন্দন কিে িবুঝেোম, এ আন্ন্দক 

উপন্দভোগ কবরিোর একমোি পটভূবম হইন্দিন্দে সরস্বিী হ্রন্দদর িীরিিী িনোনী। 

ঐ সরস্বিীর জে কজযোৎস্নোন্দেোন্দক বচবক্চক্ কবরন্দিন্দে-বচবক্চক্ কবরন্দিন্দে বক শুধ্ু? কেউন্দয় কেউন্দয় কজযোৎস্নো ভোবঙ্গয়ো 
পবড়ন্দিন্দে। বনজণ ন, স্তব্ধ িনোনী হৃন্দদর জন্দের বিন বদন্দক কিষ্টন কবরয়ো, িনয েোে হোেঁন্দসর কোকবে, িনয কেফোবে-

পুন্দষ্পর কসৌরভ, কোরণ্ েবদও হজযষ্ঠ মোস, কেফোবেফুে এখোন্দন িোন্দরোমোস কফোন্দট। 

কিিণ্ হ্রন্দদর িীন্দর এবদন্দক ওবদন্দক ইচ্ছোমন্দিো ক োড়ো চোেোইয়ো কিড়োইেোম। হ্রন্দদর জন্দে পদ্ম ফুটিয়োন্দে, িীন্দরর বদন্দক 

ওয়োটোরন্দক্রোফ্ট ও েুগেপ্রসোন্দদর আনীি স্পোইডোর বেবের ঝোড় িোেঁবধ্য়োন্দে। কদন্দে চবেয়োবে কিকোে পন্দর, এ বনজণ ন 
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অরণ্যিোস হইন্দি মুবক্ত পোইি, কসখোন্দন িোঙোবে কমন্দয়র হোন্দি রোন্নো খোদয খোইয়ো িোেঁবচি, কবেকোিোয় এক-আধ্ বদন 

বথন্দয়টোর-িোন্দয়োন্দস্কোপ কদবখি, িেুিোেন্দির সন্দঙ্গ কি কোে পন্দর আিোর কদখো হইন্দি। 

এইিোর ধ্ীন্দর ধ্ীন্দর কস অননুভূি আনন্দ্র িনযো আমোর মন্দনর কূে ভোসোইয়ো কদোেো বদন্দি েোবগে। কেোগোন্দেোগ 

হইয়োবেে কিোধ্ হয় অদু্ভি-এিবদন পন্দর কদন্দে প্রিযোিিণ ন, সরস্বিী হ্রন্দদর কজযোৎস্নোন্দেোবকি-িোবররোবে ও িনফুন্দের 

কেোভো, িনয কেফোবের কজযোৎস্নো-মোখোন্দনো সুিোস, েোন্ত স্তব্ধিো-ভোন্দেো ক োড়োর চমৎকোর ককোনোকুবন কযোণ্টোর চোে, হু-

হু হোওয়ো- সি বমবেয়ো স্বপ্ন! স্বপ্ন! আনন্দ্র  ন কনেো! আবম কেন কেৌিন্দনোন্মত্ত িরুণ্ কদিিো, িোধ্োিেহীন, মুক্ত 

গবিন্দি সমন্দয়র সীমো পোর হইয়ো চবেয়োবে-এই চেোই কেন আমোর অদনৃ্দষ্টর জয়বেবপ, আমোর কসৌভোগয, আমোর প্রবি 

ককোন্ সুপ্রসন্ন কদিিোর আেীিণোদ! 

হয়ন্দিো আর বফবরি নো-কদন্দে বফবরয়ো মবরয়োও কিো েোইন্দি পোবর। বিদোয় সরস্বিী-কুিী, বিদোয় িীরিরু-সোবর, 

বিদোয় কজযোৎস্নোন্দেোবকি মুক্ত িনোনী। কবেকোিোর ককোেোহেমুখর রোজপন্দথ দোেঁড়োইয়ো কিোমোর কথো মন্দন পবড়ন্দি, 

বিসৃ্তি জীিনবদন্দনর িীণ্োর অনবিস্পষ্ট ঝিোন্দরর মন্দিো মন্দন পবড়ন্দি েুগেপ্রসোন্দদর আনো গোেগুবের কথো, জন্দের 

ধ্োন্দর স্পোইডোর বেবে ও পন্দদ্মর িন, কিোমোর িন্দনর বনবিড় ডোেপোেোর মন্দধ্য স্তব্ধ মধ্যোন্দে  ু ুর ডোক, অস্তন্দমন্দ র 

েোয়োয় রোঙো ময়নোকোেঁটোর গুেঁবড় ও ডোে, কিোমোর নীে জন্দে উপরকোর নীে আকোন্দে উড়ন্ত বসল্লী ও েোে হোেঁন্দসর 

সোবর-জন্দের ধ্োন্দরর নরম কোদোর উপন্দর হবরণ্বেশুর পদবচে … বনজণ নিো, সুগভীর বনজণ নিো। বিদোয়, সরস্বিী 
কুিী। 
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বফবরিোর পন্দথ কদবখ সরস্বিী হ্রন্দদর িন হইন্দি িোবহর হইয়ো মোইেখোন্দনক দনূ্দর একটো জোয়গোয় িন কোটিয়ো একখোনো 
 র িসোইয়ো মোনুষ িোস কবরন্দিন্দে- এই জোয়গোটোর নোম হইয়োন্দে নয়ো েিটুবেয়ো-কেমন বনউ সোউথ ওন্দয়ল্জ্স্ িো বনউ 

ইয়কণ - নূিন গৃহস্থ পবরিোর আবসয়ো িন্দনর ডোেপোেো কোটিয়ো (বনকন্দট িড় িন নোই, সুিরোং সরস্বিীর িীরিিী িন 

হইন্দিই আমদোবন বনিয়ই)  োন্দসর েোওয়ো বিন-চোরখোনো বনচু বনচু খুপবর িোেঁবধ্য়োন্দে। িোরই বনন্দচ এখন্দনো পেণন্ত 

বভজো দোওয়োর উপর একটো নোবরন্দকে বকংিো কড়ুয়ো কিন্দের গেো-ভোঙ্গো কিোিে, একটি উেঙ্গ হোমোগুবড়রি 

কৃষ্ণকোয় বেশু, কন্দয়কটি বসন্দহোড়ো গোন্দের সুরু ডোন্দে কিোনো ঝুবড়, একটি কমোটো রূপোর অনন্ত পরো েন্দির মন্দিো 
কোন্দেো আেঁটসোেঁট গড়ন্দনর িউ, খোনকন্দয়ক বপিন্দের কেোটো ও থোেো ও কন্দয়কখোনো দো, কখোন্তো, ককোদোে। ইহোই েইয়ো 
ইহোরো প্রোয় সিোই সংসোর কন্দর। শুধ্ু বনউ েিটুবেয়ো ককন, ইসমোইেপুর ও নোঢ়ো-িইহোন্দরর সিণিই এইরূপ। ককোথো 
হইন্দি উঠিয়ো আবসয়োন্দে িোই ভোবি; ভদ্রোসন নোই, হপিৃক বভটো নোই, গ্রোন্দমর মোয়ো নোই, প্রবিন্দিেীর কস্নহমমিো নোই-

আজ ইসমোইেপুন্দরর িন্দন, কোে মুন্দঙ্গন্দরর বদয়োরো চন্দর, পরশু জয়ন্তী পোহোন্দড়র বনন্দচ িরোইভূবমন্দি -সিণিই ইহোন্দদর 

গবি, সিণিই ইহোন্দদর  র। 

পবরবচি কন্দণ্ঠর আওয়োজ পোইয়ো কদবখ রোজ ু পোন্দড় এই ধ্রন্দনর একটি গৃহস্থিোবড়ন্দি িবসয়ো ধ্মণিে আন্দেোচনো 
কবরন্দিন্দে। উহোন্দক কদবখয়ো ক োড়ো হইন্দি নোবমেোম। আমোয় সিোই বমবেয়ো খোবির কবরয়ো িসোইে। রোজনু্দক বজজ্ঞোসো 
কবরয়ো জোবনেোম কস এখোন্দন কবিরোবজ কবরন্দি আবসয়োবেে। বভবজট পোইয়োন্দে চোবরকোেো েি এিং নগদ আট 

পয়সো। ইহোন্দিই কস মহো খুবে হইয়ো ইহোন্দদর সবহি আসর জমোইয়ো দোেণবনক িে আন্দেোচনো জবুড়য়ো বদয়োন্দে। 

আমোয় িবেে-িসুন, একটো কথোর মীমোংসো কন্দর বদন কিো িোিুজী! আচ্ছো, পৃবথিীর বক কেষ আন্দে? আবম কিো এন্দদর 

িেবে িোি,ু কেমন আকোন্দের কেষ কনই, পৃবথিীরও কিমবন কেষ কনই। ককমন, িোই নো িোিুজী? 
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কিড়োইন্দি আবসয়ো এমন গুরুির জটিে হিজ্ঞোবনক িন্দের সমু্মখীন হইন্দি হইন্দি, িোহো ভোবি নোই। 

রোজ ুপোেঁন্দড়র দোেণবনক মন সিণদোই জটিে িে েইয়ো কোরিোর কন্দর জোবন এিং ইহোও জোবন কে ইহোন্দদর সমোধ্োন্দন কস 

সিণদোই কমৌবেক বচন্তোর পবরচয় বদয়ো আবসন্দিন্দে, কেমন রোমধ্নু উইন্দয়র বেবি হইন্দি জন্মোয়, নিিদে েন্দমর চর, 

মোনুষ বক পবরমোন্দণ্ িোবড়ন্দিন্দে িোহোই সন্দরজবমন্দন িদোরক কবরিোর জনয েম কিৃণ ক উহোরো কপ্রবরি হয়-ইিযোবদ। 

পৃবথিীিে েিটো আমোর জোনো আন্দে িুঝোইয়ো িবেন্দি রোজ ুিবেে- ককন সূেণ পূিণবদন্দক ওন্দে, পবিন্দম অস্ত েোয়, 

আচ্ছো ককোন্ সোগর কথন্দক সূেণ উেন্দে আর ককোন্ সোগন্দর নোমন্দে এর ককউ বনরোকরণ্ করন্দি কপন্দরন্দে? রোজ ুসংসৃ্কি 

পবড়য়োন্দে, ‘বনরোকরণ্’ কথোটো িযিহোর করোন্দি গোন্দঙ্গোিো গৃহস্থ ও িোহোর পবরিোরিগণ সপ্রেংস ও বিমুগ্ধ দবৃষ্টন্দি 

রোজরু বদন্দক চোবহয়ো রবহে এিং সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ ইহোও ভোবিে ইংন্দরবজনবিে িোঙোবে িোিুন্দক কবিরোজমেোয় এন্দকিোন্দর বক 

অচথ জন্দে টোবনয়ো েইয়ো কফবেয়োন্দে! িোঙোবে িোি ুএিোর হোিুডুিু খোইয়ো মবরে কদবখন্দিবে! 

িবেেোম-রোজ,ু কিোমোর কচোন্দখর ভুে, সূেণ ককোথোও েোয় নো, এক জোয়গোয় বস্থর আন্দে। 

রোজ ুআমোর মুন্দখর বদন্দক অিোক হইয়ো চোবহয়ো রবহে। গোন্দঙ্গোিোর দে হো হো কবরয়ো িোবচ্ছন্দেযর সুন্দর হোবসয়ো উঠিে। 

হোয় গযোবেবেও, এই নোবস্তক বিচোরমূঢ় পৃবথিীন্দিই িুবম কোরোরুি হইয়োবেন্দে! 

বিস্মন্দয়র প্রথম করে কোটিয়ো কগন্দে রোজ ুআমোয় িবেে-সূরেনোরোয়ণ্ পূন্দিণ উদয়-পোহোন্দড় উন্দেন নো িো পবিম-সমুন্দদ্র 

অস্ত েোন নো? 
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িবেেোম- নো। 

– এ কথো ইংবরবজ িইন্দি বেন্দখন্দে? 

– হোেঁ। 

জ্ঞোন মোনুষন্দক সিযই সোহসী কন্দর; কে েোন্ত, বনরীহ রোজ ুপোেঁন্দড়র মুন্দখ কখন্দনো উেঁচু সুন্দর কথো শুবন নোই- কস সন্দিন্দজ, 

সদন্দপণ িবেে- ঝুট িোি িোিুজী। উদয়-পোহোন্দড়র কে গুহো কথন্দক সূরেনোরোয়ণ্ করোজ ওন্দেন কস গুহো একিোর মুন্দঙ্গন্দরর 

এক সোধ্ ুকদন্দখ এন্দসবেন্দেন। অন্দনক দরূ কহেঁন্দট কেন্দি হয়, পূিণবদন্দকর এন্দকিোন্দর সীমোনোয় কস পোহোড়, গুহোর মুন্দখ মস্ত 

পোথন্দরর দরজো, ওেঁর অন্দভ্রর রথ থোন্দক কসই গুহোর মন্দধ্য। কে-কস বক কদখন্দি পোয় হুজরু? িড় িড় সোধ্ ুমহোন্ত কদন্দখন। 

ঐ সোধ্ ুঅন্দভ্রর রন্দথর একটো কুবচ এন্দনবেন্দেন- এই এি িড় চক্চন্দক অভ্র- আমোর গুরুভোই কোমিোপ্রসোদ স্বচন্দি 

কদন্দখন্দেন। 

কথো কেষ কবরয়ো রোজ ুসগন্দিণ একিোর সমন্দিি গোন্দঙ্গোিোন্দদর মুন্দখর বদন্দক চিু  ুরোইয়ো-বফরোইয়ো চোবহে। 

উদয়-পিণন্দির গুহো হইন্দি সূন্দেণর উেোন্দনর এিিড় অকোটয ও চোিুষ প্রমোণ্ উেোবপি করোর পন্দর আবম কসবদন 

এন্দকিোন্দর বনিুপ হইয়ো কগেোম। 
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কষোড়ে পবরন্দচ্ছদ 

১ 

েুগেপ্রসোদন্দক একবদন িবেেোম- চে, নিুন গোেপোেোর সেোন কন্দর আবস মহোবেখোরূন্দপর পোহোন্দড়। েুগেপ্রসোদ 

কসোৎসোন্দহ িবেে- একরকম েিোন্দন গোে আন্দে ওই পোহোন্দড়র জঙ্গন্দে- আর ককোথোও কনই। চীহড় ফে িন্দে এন্দদন্দে, 

চেুন খুেঁন্দজ কদবখ। 

নোঢ়ো-িইহোন্দরর নূিন িবস্তগুবের মধ্য বদয়ো পথ। এরই মন্দধ্য এক-এক পোড়োয় সদণ োন্দরর নোম অনুসোন্দর কটোেোর 

নোমকরণ্ হইয়োন্দে- ঝল্লুন্দটোেো, রূপদোসন্দটোেো, কিগমন্দটোেো ইিযোবদ। উদখুন্দে ধ্ুপধ্োপ েি ককোটো হইন্দিন্দে, 

কখোেোেোওয়ো মোটির  র হইন্দি কুিেী পোকোইয়ো কধ্োেঁয়ো উপন্দর উঠিন্দিন্দে- উেঙ্গ কৃষ্ণকোয় বেশুর দে পন্দথর ধ্োন্দর 

ধ্ুেোিোবে েড়োইয়ো কখেো কবরন্দিন্দে। 

নোঢ়ো-িইহোন্দরর উত্তর সীমোনো এখন্দনো  ন িনভূবম। িন্দি েিটুবেয়ো িইহোন্দর আর এিটুকু িনজঙ্গে িো গোেপোেো 
নোই- নোঢ়ো-িইহোন্দরর কেোভোময়ী িনভূবমর িোন্দরোআনো বগয়োন্দে, ককিে উত্তর সীমোনোয় হোজোর দইু বি ো জবম এখন্দনো 
প্রজোবিবে হয় নোই। কদবখেোম েুগেপ্রসোদ ইহোন্দি িড় দুুঃবখি। 

িবেে- গোন্দঙ্গোিোর দে িন্দস সি নষ্ট করন্দে, হুজরু। ওন্দদর  রিোবড় কনই, হো ন্দরর দে। আজ এখোন্দন, কোে কসখোন্দন। 

এমন িন নষ্ট করন্দে! 



319 
 

িবেেোম- ওন্দদর কদোষ কনই েুগেপ্রসোদ। জবমদোন্দর জবম কফন্দে রোখন্দি ককন, িোরোও কিো গিনণন্দমন্দণ্টর করবভবনউ 

বদন্দচ্ছ, বচরকোে  র কথন্দক করবভবনউ গুনন্দি? জবমদোর ওন্দদর এন্দনন্দে, ওন্দদর বক কদোষ? 

– সরস্বিী কুিী কদন্দিন নো হুজরু। িড় কন্দষ্ট ওখোন্দন গোেপোেো সংগ্রহ কন্দর এন্দন িবসন্দয়বে- 

– আমোর ইন্দচ্ছয় কিো হন্দি নো, েুগে। এিবদন িজোয় করন্দখবে এই েন্দথষ্ট, আর কি বদন রোখো েোন্দি িে। ওবদন্দক জবম 

ভোন্দেো কদন্দখ প্রজোরো সি ঝুেঁ কন্দে। 

সন্দঙ্গ আমোন্দদর দ-ুবিন জন বসপোহী বেে। িোরো আমোন্দদর কথোিোিণ োর গবি িুবঝন্দি নো পোবরয়ো আমোন্দক উৎসোহ 

বদিোর জনয িবেে-বকেু ভোিন্দিন নো হুজরু, সোমন্দন হচিী ফসন্দের পন্দর সরস্বিী কুিীর জবম এক টুকন্দরো পন্দড় 

থোকন্দি নো। 

মহোবেখোরূন্দপর পোহোড় প্রোয় নয় মোইে দনূ্দর। আমোর আবপস ন্দরর জোনোেো হইন্দি কধ্োেঁয়ো-কধ্োেঁয়ো কদখো েোইি। 

পোহোন্দড়র িেোয় কপৌেঁবেন্দি কিেো দেটো িোবজয়ো কগে। 

বক সু্র করৌদ্র আর বক অদু্ভি নীে আকোে কসবদন! এমন নীে কখন্দনো কেন আকোন্দে কদবখ নোই-ককন কে এক-এক 

বদন আকোে এমন গোঢ় নীে হয়, করৌন্দদ্রর বক অপূিণ রং, নীে আকোে কেন মন্দদর কনেোর মন্দিো মনন্দক আচ্ছন্ন কন্দর। 

কবচ পিপল্লন্দির গোন্দয় করৌদ্র পবড়য়ো স্বচ্ছ কদখোয়- আর নোঢ়ো-িইহোন্দরর ও েিটুবেয়োর েি িনয পিীর ঝোেঁক িোসো 
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ভোবঙ্গয়ো েোওয়োন্দি কিক সরস্বিী সন্দরোিন্দরর িন্দন, কিক এখোন্দন ও কমোহনপুরো বরজোভণ  ফন্দরন্দে আেয় েইয়োন্দে- 

িোহোন্দদর বক অবিেোন্ত কূজন! 

 ন িন। এমন  ন বনজণ ন আরণ্যভূবমন্দি মন্দন একটি অপূিণ েোবন্ত ও মুক্ত অিোধ্ স্বোধ্ীনিোর ভোি আন্দন- কি গোে, 

কি ডোেপোেো, কি িনফুে, কি িড় িড় পোথর েড়োন্দনো-কেখোন্দন কসখোন্দন িবসয়ো থোক, শুইয়ো পড়, অেস 

জীিনমুহূিণ  প্রসু্ফটিি বপয়োে িৃন্দির বনবিড় েোয়োয় িবসয়ো কোটোইয়ো দোও- বিেোে বনজণ ন আরণ্যভূবম কিোমোর েোন্ত 

স্নোয়ুমিেীন্দক জড়োইয়ো বদন্দি। 

আমরো পোহোন্দড় উঠিন্দি আরম্ভ কবরয়োবে-িড় িড় গোে মোথোর উপন্দর সূন্দেণর আন্দেোক আটকোইয়োন্দে-কেোট িড় 

ঝরনো কল েল েন্দে িন্দনর মধ্য বদয়ো নোবময়ো আবসন্দিন্দে-হরীিকী গোে, ককবেকদম্ব গোন্দের কসগুন পোিোর মন্দিো িড় 

িড় পোিোয় িোিোস িোবধ্য়ো েন্ েন্ েে হইন্দিন্দে। িন-মন্দধ্য ময়ূন্দরর ডোক কেোনো কগে। 

আবম িবেেোম-েুগেপ্রসোদ, চীহড় ফন্দের গোে ককোথোয়, কখোেঁজ। 

চীহড় ফন্দের গোে পোওয়ো কগে আন্দরো অন্দনক উপন্দর উঠিয়ো। স্থেপন্দদ্মর পোিোর মন্দিো পোিো, খুি কমোটো কোষ্ঠময় 

েিো, আেঁবকয়ো িোেঁবকয়ো অনয গোেন্দক আেয় কবরয়ো উঠিয়োন্দে। ফেগুবে বেমজোিীয়, িন্দি বেন্দমর দখুোবন কখোেো 
কটকী চটিজিুোর মন্দিো িড়, অমবন কঠিন ও চওড়ো-বভিন্দর কগোে বিবচ। আমরো শুকন্দনো েিোপোিো জ্বোেোইয়ো বিবচ 

পুড়োইয়ো খোইয়োবে-ঠিক কেন কগোে আেুর মন্দিো আস্বোদ। 
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অন্দনক দরূ উঠিয়োবে। ওই দনূ্দর কমোহনপুরো ফন্দরে-দবিন্দণ্ ওই আমোন্দদর মহোে, ওই সরস্বিী কুিীর িীরিিী জঙ্গে 

অস্পষ্ট কদখো েোইন্দিন্দে। ওই নোঢ়ো-িইহোন্দরর অিবেষ্ট বসবকভোগ িন- ওই দনূ্দর কুেী নদী কমোহনপুরো বরজোভণ  
ফন্দরন্দের পূিণ সীমোনো ক েঁবষয়ো প্রিোবহি-বনন্দন্মর সমিে ভূবমর দেৃয কেন েবির মন্দিো! 

-ময়ূর! ময়ূর-হুজরু, ঐ কদখুন, ময়ূর!- 

প্রকোি একটো ময়ূর মোথোর উপন্দরই এক গোন্দের ডোন্দে িবসয়ো। একজন বসপোহী ি্কু েইয়ো আবসয়োবেে, কস গুবে 

কবরন্দি কগে, আবম িোরণ্ কবরেোম। 

েুগেপ্রসোদ িবেে-িোিুজী, একটো গুহো আন্দে পোহোন্দড়র মন্দধ্য জঙ্গন্দে ককোথোয়-িোর গোন্দয় সি েবি আেঁকো আন্দে- কি 

কোন্দের ককউ জোন্দন নো, কসটোই খুেঁজবে। 

হয়ন্দিো িো প্রোচগবিহোবসক েুন্দগর মোনুন্দষর হোন্দি আেঁকো িো কখোদোই েবি গুহোর কঠিন পোথন্দরর গোন্দয়! পৃবথিীর 

ইবিহোন্দসর েি েি িৎসন্দরর েিবনকো এক মুহূন্দিণ  অপসোবরি হইয়ো সমন্দয়র উজোন্দন ককোথোয় েইয়ো বগয়ো কফবেন্দি 

আমোন্দদর! 

প্রোচগবিহোবসক েুন্দগর গুহোবিি েবি কদবখিোর প্রিে আগ্রন্দহ জঙ্গে কেবেয়ো গুহো খুেঁবজয়ো কিড়োইেোম- গুহোও বমবেে, 

বকন্তু কে অেকোর, িোহোর বভিন্দর েুবকিোর সোহস হইে নো। েুবকন্দেই িো অেকোন্দরর মন্দধ্য বক কদবখি! অনয একবদন 
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কিোড়ন্দজোড় কবরয়ো আবসন্দি হইন্দি-আজ থোক্। অেকোন্দর বক কেন্দষ ভীষণ্ বিষধ্র চেন্দিোড়ো বকংিো েঙ্খচূড় সোন্দপর 

হোন্দি প্রোণ্ বদি? এসি স্থোন্দন িোহোন্দদর অভোি নোই। 

েুগেপ্রসোদন্দক িবেেোম-এ জঙ্গন্দে বকেু গোেপোেো েোগোও নূিন ধ্রন্দনর। পোহোন্দড়র িন ককউ কখন্দনো কোটন্দি নো। 

েিটুবেয়ো কিো কগে- সরস্বিী কুিীর ভরসোও েোড়- 

েুগেপ্রসোদ িবেে- ঠিক িন্দেন্দেন হুজরু। কথোটো মন্দন কেন্দগন্দে। বকন্তু আপবন কিো আসন্দেন নো, আমোন্দক একোই 

করন্দি হন্দি। 

-আবম মোন্দঝ মোন্দঝ এন্দস কদন্দখ েোি। িুবম েোগোও। 

মহোবেখোরূন্দপর পোহোড় একটো পোহোড় নয়, একটো নোবিদী ণ, অনুচ্চ পোহোড়ন্দেণ্ী, ককোথোও কদড় হোজোর ফুন্দটর কিবে 

উেঁচু নয়-বহমোেন্দয়রই পোদচেন্দের বনন্মির েোখো, েবদও িরোই প্রন্দদন্দের জঙ্গে ও আসে বহমোেয় এখোন হইন্দি এক-ে 

হইন্দি কদড়-ে মোইে দনূ্দর। মহোবেখোরূন্দপর পোহোন্দড়র উপর দোেঁড়োইয়ো বনন্দন্মর সমিে ভূবমর বদন্দক চোবহয়ো কদবখন্দে 

মন্দন হয় প্রোচীন েুন্দগর মহোসমুদ্র একসমন্দয় এই িোেুকোময় উচ্চ িটভূবমর গোন্দয় আেড়োইয়ো পবড়ি, গুহোিোসী মোনি 

িখন ভবিষযন্দির গন্দভণ  বনবদ্রি এিং মহোবেখোরূন্দপর পোহোড় িখন কসই সুপ্রোচীন মহোসোগন্দরর িোেুকোময় কিেোভূবম। 

েুগেপ্রসোদ অন্তি আট-দে রকন্দমর নূিন গোে-েিো কদখোইে-সমিে ভূবমর িন্দন এগুবে নোই- পোহোন্দড়র উপরকোর 

িন্দনর প্রকৃবি অনয ধ্রন্দনর-গোেপোেোও অন্দনক অনয রকম। 
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কিেো পবড়য়ো আবসন্দি েোবগে। বক রকন্দমর িনফুন্দের গে খুি পোওয়ো েোইন্দিবেে- কিেো পড়োর সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ গেটো 
কেন বনবিড়ির হইয়ো উঠিে। গোন্দের ডোন্দে  ু ু, পোহোবড় িনটিয়ো, হরটিট প্রভৃবি কি বক পিীর কূজন! 

িোন্দ র ভয় িবেয়ো সঙ্গীরো পোহোড় হইন্দি নোবমিোর জনয িযস্ত হইয়ো পবড়ে, নিুিো এই আসন্ন সেযোয় বনবিড় েোয়োয় 

বনজণ ন হেেসোনুর িনভূবমন্দি কে কেোভো ফুটিয়োন্দে, িোহো কফবেয়ো আবসন্দি ইচ্ছো কন্দর নো। 

মুন্দনশ্বর বসং িবেে- হুজরু, কমোহনপুরো জঙ্গন্দের কচন্দয়ও এখোন্দন িোন্দ র ভয় কিবে। বিন্দকন্দের পর এখোন্দন েোরো 
কোেকুন্দটো কোটন্দি আন্দস সি কনন্দম েোয়। আর দে নো কিেঁন্দধ্ একো ককউ এ পোহোন্দড় আন্দসও নো। িো  আন্দে, েঙ্খচূড় 

সোপ আন্দে-কদখন্দেন নো বক গজোড় জঙ্গে সোরো পোহোন্দড়! 

অগিযো আমরো নোবমন্দি েোবগেোম। পোহোন্দড়র জঙ্গন্দে ককবেকদম্ব গোন্দের িড় পোিোর আড়োন্দে শুক্র ও িৃহস্পবি 

জ্বেজ্বে কবরন্দিন্দে। 

২ 

একবদন কদবখ এমবন একটি নূিন গৃহন্দস্থর িোবড়র দোওয়োয় িবসয়ো গন্দনোরী কিওয়োরী সু্কেমোেোর েোেপোিোর ওপর 

েোিুর িোে মোবখয়ো খোইন্দিন্দে। 

– হুজরু কে! ভোন্দেো আন্দেন? 
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– কিে আবে। িুবম কন্দি এন্দে? ককোথোয় বেন্দে? এরো কিোমোর ককউ হয় নোবক? 

– ককউ নয়। এখোন বদন্দয় েোবচ্ছেোম, কিেো হন্দয় বগন্দয়ন্দে, ব্রোহ্মণ্, এন্দদর এখোন্দন অবিবথ হেোম। িোই দনু্দটো খোবচ্ছ। 

কচনো-শুন্দনো বেে নো, িন্দি আজ কহোন্দেো। 

গৃহকিণ ো আগোইয়ো আবসয়ো আমোন্দক নমস্কোর কবরয়ো িবেে- আসুন হুজরু, িসুন উন্দে। 

– নো, িসি নো। কিে আবে। কিবদন জবম বনন্দয়ে? 

– আজ দ-ুমোস হুজরু। এখন্দনো জবম চষন্দি পোবর বন। 

গন্দনোরী কিওয়োরীন্দক একটি কেোট কমন্দয় আবসয়ো কন্দয়কটি কোেঁচো েিো বদয়ো কগে। কস খোইন্দিন্দে কেোইন্দয়র েোিু, নুন 

ও েিো। েোিুর কস বিরোট িোে েীণ্ণ গন্দনোরী কিওয়োরীর কপন্দট ককোথোয় ধ্বরন্দি কিোঝো কঠিন। গন্দনোরী খোেঁটি 

ভি ুন্দর! কেখোন্দন খোইন্দি িবসয়োন্দে, কসই দোওয়োর এক পোন্দে একটি ময়েো কোপন্দড়র পুেঁটুবে, একটি কগেোপ অথণোৎ 

পোিেো িোেোন্দপোেজোিীয় কেপ কদবখয়ো িুবঝন্দি পোবরেোম উহো গন্দনোরীর- এিং উহোই উহোর সমগ্র জোগবিক সম্পবত্ত। 

গন্দনোরীন্দক িবেেোম- িযস্ত আবে, িুবম কোেোবরন্দি এন্দসো ওন্দিেো। 

বিকোন্দে গন্দনোরী কোেোবরন্দি আবসে। 
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িবেেোম-ককোথোয় বেন্দে গন্দনোরী? 

– িোিুজী, মুন্দঙ্গর কজেোয় পোড়োগোেঁ অঞ্চন্দে। িহুৎ পোড়োগোেঁন্দয়  ুন্দরবে। 

– বক কন্দর কিড়োন্দি? 

– পোেেোেো করিোম। কেন্দে পড়োিোম। 

– ককোন্দনো পোেেোেো টিক্ ে নো? 

– দ-ুবিন মোন্দসর কিবে নয় হুজরু। কেন্দেরো মোইন্দন কদয় নো। 

– বিন্দয়-থোওয়ো কন্দরে? িয়স কি কহোন্দেো? 

– বনন্দজরই কপট চন্দে নো হুজরু, বিন্দয় করি বক? িয়স কচৌবিে-পেঁয়বিে হন্দয়ন্দে। 

গন্দনোরীর মন্দিো এি দবরদ্র কেোক এ অঞ্চন্দেও কিবে কদখো েোয় নো। মন্দন পবড়ে, গন্দনোরী একিোর বিনো-বনমন্ত্রন্দণ্ ভোি 

খোইন্দি আমোর কোেোবরন্দি আবসয়োবেে, প্রথম কেিোর এখোন্দন আবস। িিণ মোন্দন কিোধ্ হয় কি কোে কস ভোি খোইন্দি 

পোয় নোই। গোন্দঙ্গোিো-িোবড়ন্দি অবিবথ হইয়ো কেোইন্দয়র েোিু খোইয়ো বদন কোটোইন্দিন্দে। 



326 
 

িবেেোম- গন্দনোরী, আজ রোন্দি আমোর এখোন্দন খোন্দি। কণু্ট বমবের রোেঁন্দধ্, িোর হোন্দি কিোমোর কিো কখন্দি আপবত্ত কনই? 

…. 

গন্দনোরী কিজোয় খুবে হইে। একগোে হোবসয়ো িবেে- কণু্ট আমোন্দদরই ব্রোহ্মণ্, ওর হোন্দি আন্দগও কিো কখন্দয়বে- আপবত্ত 

বক? 

িোরপর িবেে- হুজরু, বিন্দয়র কথো েখন িুেন্দেন িখন িবে। আর-িের েোিণ্ মোন্দস একটো গোেঁন্দয় পোেেোেো 
খুেেোম। গোেঁন্দয় এক র আমোন্দদরই ব্রোহ্মণ্ বেে। িোর িোবড়ন্দি থোবক। ওর কমন্দয়র সন্দঙ্গ আমোর বিন্দয়র কথো সি 

ঠিকেোক, এমন বক আবম মুন্দঙ্গর কথন্দক ভোন্দেো কমরজোই একটো বকন্দন আনেোম- িোরপর পোড়োর কেোক ভোঙ্গবচ বদন্দে- 

িেন্দে- ও গবরি সু্কেমোেোর, চোে কনই, চুন্দেো কনই, ওন্দক কমন্দয় বদও নো। িোই কস বিন্দয় কভন্দঙ্গ কগে। আবম কস গোেঁ কেন্দড় 

চন্দেও কগেোম। 

– কমন্দয়টিন্দক কদবখবেন্দে? কদখন্দি ভোন্দেো? 

– কদবখ বন? চমৎকোর কমন্দয়, হুজরু! িো আমোন্দক ককন কদন্দি? সবিযই কিো। আমোর বক আন্দে িেুন নো? 

কদবখেোম গন্দনোরী কিে দুুঃবখি হইয়োন্দে বিিোহ ফোেঁবসয়ো েোওয়োন্দি, কমন্দয়টিন্দক মন্দন ধ্বরয়োবেে। 
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িোরপর অন্দনকিণ্ িবসয়ো কস গল্প কবরে। িোহোর কথো শুবনয়ো মন্দন হইে জীিন িোহোন্দক ককোন্দনো বজবনস কদয় নোই- 

গ্রোম হইন্দি গ্রোমোন্তন্দর বফবরয়োন্দে দটুি কপন্দটর ভোন্দির জনয! িোও কজোটোইন্দি পোন্দর নোই। গোন্দঙ্গোিোন্দদর দয়ুোন্দর দয়ুোন্দর 

 ুবরয়োই অন্দধ্ণক জীিন কোটোইয়ো বদে। 

িবেে- অন্দনক বদন পন্দর িোই েিটুবেয়োন্দি এেোম। এখোন্দন অন্দনক নিুন িবস্ত হন্দয়ন্দে শুনেোম। কস জঙ্গে-মহোে আর 

কনই। এখোন্দন েবদ একটো পোেেোেো খুবে- িোই এেোম। চেন্দি নো, বক িন্দেন হুজরু? 

িখনই মন্দন মন্দন ভোবিেোম, এখোন্দন একটো পোেেোেো কবরয়ো বদয়ো গন্দনোরীন্দক রোবখয়ো বদি। এিগুবে কেোট কেোট 

কেন্দেন্দমন্দয় আমোর মহোন্দে নি আগন্তুক, িোহোন্দদর বেিোর একটো িযিস্থো করো আমোরই কিণ িয; কদবখ বক করো েোয়। 

৩ 

অপূিণ কজযোৎস্নোরোি। েুগেপ্রসোদ ও রোজ ুপোেঁন্দড় গল্প কবরন্দি আবসে। কোেোবর হইন্দি বকেু দনূ্দর একটি কেোট িবস্ত 

িবসয়োন্দে। কসখোনকোর একটি কেোকও আবসে। আজ চোরবদন মোি িোহোরো েোপরো কজেো হইন্দি এখোন্দন আবসয়ো িোস 

কবরন্দিন্দে। 
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কেোকটি িোহোর জীিন্দনর ইবিহোস িবেন্দিবেে। স্ত্রী-পুি েইয়ো কি জোয়গোয়  ুবরয়োন্দে, কি চন্দর জঙ্গন্দে িন কোটিয়ো 
কিিোর  রন্দদোর িোেঁবধ্য়োন্দে। ককোথোও বিন িের, ককোথোও পোেঁচ িের, এক জোয়গোয় কুেী নদীর ধ্োন্দর বেে দে 

িের। ককোথোও উন্নবি কবরন্দি পোন্দর নোই। এইিোর েিটুবেয়ো িইহোন্দর আবসয়োন্দে উন্নবি কবরন্দি। 

এইসি েোেোির গৃহস্থজীিন িড় বিবচি। কথো িবেয়ো কদবখয়োবে ইহোন্দদর সন্দঙ্গ, সম্পূণ্ণ িেনমুক্ত, ব্রোিয ইহোন্দদর 

জীিন- সমোজ নোই, সংসোর নোই, বভটোর মোয়ো নোই। নীে আকোন্দের বনন্দচ সংসোর রচনো কবরয়ো, িন্দন হেেন্দেণ্ীর 

মধ্যস্থ উপিযকোয়, িড় নদীর বনজণ ন চন্দর ইহোন্দদর িোস। আজ এখোন্দন, কোে কসখোন্দন। 

ইহোন্দদর কপ্রম-বিরহ, জীিন-মৃিুয সিই আমোর কোন্দে নূিন ও অদু্ভি। বকন্তু সকন্দের কচন্দয় অদু্ভি েোবগে িিণ মোন্দন 

এই কেোকটির উন্নবির আেো। 

এই েিটুবেয়োর জঙ্গন্দে সোমোনয পোেঁচ বি ো বক দে বি ো জবমন্দি গম চোষ কবরয়ো কস বকরূপ উন্নবির আেো কন্দর 

িুবঝয়ো ওেো কঠিন। 

কেোকটির িয়স পঞ্চোে পোর হইয়োন্দে। নোম িেভদ্র কসঙ্গোই, জোন্দি চোষো কোন্দেোয়োর অথণোৎ কেু। এই িয়ন্দস কস এখন্দনো 
আেো রোন্দখ জীিন্দন উন্নবি কবরিোর। 

আবম বজজ্ঞোসো কবরেোম- িেভদ্র, এর আন্দগ ককোথোয় বেন্দে? 
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– হুজরু, মুন্দঙ্গর কজেোয় এক বদয়োড়োর চন্দর। দ-ুিের কসখোন্দন বেেোম- িোর পন্দর অজন্মো হন্দয় মকোই ফসে নষ্ট হন্দয় 

কগে। কস-জোয়গোয় উন্নবি হিোর আেো কনই কদখেোম। হুজরু, সংসোন্দর সিোই উন্নবি করিোর জন্দনয কচষ্টো পোয়। 

এইিোর কদবখ হুজনু্দরর আেন্দয়- 

রোজ ু পোেঁন্দড় িবেে- আমোর েটো মবহষ বেে েখন প্রথম এখোন্দন আবস- এখন হন্দয়ন্দে দেটো। েিটুবেয়ো উন্নবির 

জোয়গো- 

িেভদ্র িবেে- মবহষ আমোয় এক কজোড়ো বকন্দন বদও পোেঁন্দড়জী। এিোর ফসে কহোক, কসই টোকো বদন্দয় মবহষ বকনন্দিই 

হন্দি- ও বভন্ন উন্নবি হয় নো। 

গন্দনোরী ইহোন্দদর কথো শুবনন্দিবেে। কসও িবেে- ঠিক কথো! আমোরও ইন্দচ্ছ আন্দে মবহষ দ-ুএকটো বকনি। একটু 

ককোথোও িসন্দি পোরন্দেই- 

মহোবেখোরূন্দপর পোহোন্দড়র গোেপোেো এিং িোহোরও বপেন্দন ধ্ন্ ঝবর হেেমোেো অস্পষ্ট হইয়ো ফুটিয়োন্দে কজযোৎস্নোর 

আন্দেোয়, একটু একটু েীি িবেয়ো কেোট একটি অবগ্নকুি করো হইয়োন্দে আমোন্দদর সোমন্দন- একবদন্দক রোজ ুপোেঁন্দড় ও 

েুগেপ্রসোদ, অনযবদন্দক িেভদ্র ও বিন-চোরটি নিোগি প্রজো। 

আমোর কোন্দে বক অদু্ভি কেবকন্দিবেে ইহোন্দদর হিষবয়ক উন্নবির কথো। উন্নবি সম্বন্দে ইহোন্দদর ধ্োরণ্ো অভোিনীয় 

ধ্রন্দনর উচ্চ নয়- ে’টি মবহন্দষর স্থোন্দন দেটো মবহষ নো-হয় িোন্দরোটো মবহষ- এই সুদরূ দগুণম অরণ্য ও হেেমোেো কিবষ্টি 



330 
 

িনয কদন্দেও মোনুন্দষর মন্দনর আেো-আকোেিো ককমন, জোবনিোর সুন্দেোগ পোইয়ো আজকোর কজযোৎস্নোরোিটোই আমোর 

বনকন্দট অপূিণ রহসযময় মন্দন হইে শুধ্ু কজযোৎস্নোরোি ককন, মহোবেখোরূন্দপর ঐ পোহোড়, দনূ্দর এই ধ্ন্ঝবর হেেমোেো, ঐ 

পোহোন্দড়র উপরকোর  ন িনন্দেণ্ী। 

ককিে েুগেপ্রসোদ এসি হিষবয়ক কথোিোিণ োয় থোন্দক নো। ও আর এক ধ্রন্দনর ব্রোিয মন েইয়ো পৃবথিীন্দি আবসয়োন্দে- 

জবমজমো, কগোরু-মবহন্দষর আন্দেোচনো কবরন্দি ভোেও িোন্দস নো, িোহোন্দি কেোগও কদয় নো। 

কস িবেে- সরস্বিী কুিীর পূিণ পোন্দড়র জঙ্গন্দে েিগুন্দেো হংসেিো েোবগন্দয়বেেোম, সিগুন্দেো ককমন ঝোেঁপোন্দেো হন্দয় 

উন্দেন্দে কদন্দখন্দেন িোিুজী? এিোর জন্দের ধ্োন্দর স্পোইডোর-বেবের িোহোরও খুি। চেুন, েোন্দিন কজযোৎস্নোরোন্দি 

কিড়োন্দি? 

দুুঃখ হয়- েুগেপ্রসোন্দদর এি সোন্দধ্র সরস্বিী কুিীর িনভূবম- কিবদন িো রোবখন্দি পোবরি? ককোথোয় দরূ হইয়ো েোইন্দি 

হংসেিো আর িনয কেফোবেিন। িোহোর স্থোন্দন কদখো বদন্দি েীষণ-ওেো মকোই ও জনোন্দরর কিি এিং সোবর সোবর কখোেো-
েোওয়ো  র, চোন্দে চোন্দে কেকোন্দনো, সোমন্দন চোরপোই পোিো।… কোদো-হোিড় আবঙনোয় কগোরু-মবহষ নোদোয় জোি 

খোইন্দিন্দে। 

এই সময় মটুকনোথ পবিি আবসে। আজকোে মটুকনোন্দথর কটোন্দে প্রোয় পনরটি েোি কেোপ ও মুগ্ধন্দিোধ্ পন্দড়। িোহোর 

অিস্থো আজকোে বফবরয়ো বগয়োন্দে। গি ফসন্দের সময় েজমোনন্দদর  র হইন্দি এি গম ও মকোই পোইয়োন্দে কে, 

কটোন্দের উেোন্দন িোহোন্দক একটো কেোট কগোেো িোেঁবধ্ন্দি হইয়োন্দে! 
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অধ্যিসোয়ী কেোন্দকর উন্নবি কে হইন্দিই হইন্দি- মটুকনোথ পবিি িোহোর অকোটয প্রমোণ্। 

উন্নবি! -আিোর কসই উন্নবির কথো আবসয়ো পবড়ে। 

বকন্তু উন্নবির কথো নো আবসয়ো উপোয় নোই। কচোন্দখর উপর কদবখন্দি পোইন্দিবে মটুকনোথ উন্নবি কবরয়োন্দে িবেয়োই 

িোহোর আজকোে খুি খোবির সম্মোন- আমোর কোেোবরর কে-সি বসপোহী ও আমেো মটুকনোথন্দক পোগে িবেয়ো 
উন্দপিো কবরি-কগোেোিোেঁধ্োর পর হইন্দি আবম েিয কবরন্দিবে িোহোরো মটুকনোথন্দক সম্মোন ও খোবির কবরয়ো চন্দে। 

সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ কটোন্দের েোিসংখযোও কেন িোবড়য়ো চবেয়োন্দে। অথচ েুগেপ্রসোদ িো গন্দনোরী কিওয়োরীন্দক ককউ কপোেঁন্দেও নো। 

রোজ ুপোেঁন্দড়ও নিোগি প্রজোন্দদর মন্দধ্য খুি খোবির জমোইয়ো কফবেয়োন্দে-জবড়িুটির পুেঁটুবে হোন্দি িোহোন্দক প্রোয়ই কদখো 
েোয় গৃহস্থিোবড়র কেন্দেন্দমন্দয়ন্দদর নোবড় টিবপয়ো কিড়োইন্দিন্দে। িন্দি রোজ ুপোেঁন্দড় পয়সো কিমন কিোন্দঝ নো, খোবির পোইয়ো 
ও গল্প কবরয়োই সন্তুষ্ট। 

৪ 

মোস বিন-চোন্দরর মন্দধ্য মহোবেখোরূন্দপর পোহোন্দড়র ককোে হইন্দি েিটুবেয়ো ও নোঢ়ো-িইহোন্দরর উত্তর সোমীনো পেণন্ত প্রজো 
িবসয়ো কগে। পূন্দিণ জবম বিবে হইয়ো চোষ আরম্ভ হইয়োবেে িন্দট, বকন্তু কেোন্দকর িোস এি হয় নোই- এ িের দন্দে দন্দে 

কেোক আবসয়ো রোিোরোবি গ্রোম িসোইয়ো কফবেন্দি েোবগে। 
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কি ধ্রন্দনর পবরিোর। েীণ্ণ টোটু্ট ক োড়োর বপন্দে বিেোনোপি, িোসন, বপিন্দের  য়েো, কোন্দের কিোঝো, গৃহন্দদিিো, 
কিোেো উনুন চোপোইয়ো একটি পবরিোরন্দক আবসন্দি কদখো কগে। মবহন্দষর বপন্দে কেোট কেোট কেন্দেন্দমন্দয়, হোেঁবড়কুবড়, ভোঙ্গো 
েণ্ঠন, এমন বক চোরপোই পেণন্ত চোপোইয়ো আর এক পবরিোর আবসে। ককোন্দনো ককোন্দনো পবরিোন্দর স্বোমী-স্ত্রীন্দি বমবেয়ো 
বজবনসপি ও বেশুন্দদর িোেঁন্দকর দ-ুবদন্দক চোপোইয়ো িোেঁক কোেঁন্দধ্ িহুদরূ হইন্দি হোেঁটিয়ো আবসন্দিন্দে। 

ইহোন্দদর মন্দধ্য সদোচোরী, গবিণি হমবথে ব্রোহ্মণ্ হইন্দি আরম্ভ কবরয়ো গোন্দঙ্গোিো ও কদোসোদ পেণন্ত সমোন্দজর সিণস্তন্দরর 

কেোকই আন্দে। েুগেপ্রসোদ মুহুরীন্দক বজজ্ঞোসো কবরেোম-এরো বক এিবদন গৃহহীন অিস্থোয় বেে? এি কেোক আসন্দে 

ককোথো কথন্দক? 

েুগেপ্রসোন্দদর মন ভোন্দেো নয়। িবেে-এন্দদন্দের কেোকই এই রকম। শুন্দনন্দে এখোন্দন জবম সস্তোয় বিবে হন্দচ্ছ-িোই দন্দে 

দন্দে আসন্দে। সুবিন্দধ্ কিোন্দঝ থোকন্দি, নয়ন্দিো আিোর কডরো উঠিন্দয় অনয জোয়গোয় ভোগন্দি। 

-বপিৃবপিোমন্দহর বভন্দটর ককোন্দনো মোয়ো কনই এন্দদর কোন্দে? 

-বকেু নো িোিুজী। এন্দদর উপজীবিকোই হন্দচ্ছ নূিন-ওেো চর িো জঙ্গেমহোে িন্দ্োিস্ত বনন্দয় চোষিোস করো। িোস 

করোটো আনুষবঙ্গক। েিবদন ফসে ভোন্দেো হন্দি, খোজনো কম থোকন্দি, িিবদন থোকন্দি। 

-িোরপর? 
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-িোরপর কখোেঁজ কনন্দি অনয ককোথোয় নূিন চর িো জঙ্গে বিবে হন্দচ্ছ, কসখোন্দন চন্দে েোন্দি। এন্দদর িযিসোই এই। 

৫ 

কসবদন গ্রযোণ্ট সোন্দহন্দির িটগোন্দের বনন্দচ জবম মোবপয়ো বদন্দি বগয়োবে, আস্ রবফ টিন্দিে জবম মোবপন্দিবেে, আবম 

ক োড়োর উপর িবসয়ো কদবখন্দিবেেোম, এমন সময় কুন্তোন্দক কটোেোর পথ ধ্বরয়ো েোইন্দি কদবখেোম। 

কুন্তোন্দক অন্দনকবদন কদবখ নোই। আস্ রবফন্দক িবেেোম-কুন্তো আজকোে ককোথোয় থোন্দক, ওন্দক কদবখ বন কিো? 

আস্ রবফ িবেে-ওরো কথো কেোন্দনন বন িোিুজী? ও মন্দধ্য এখোন্দন বেে নো অন্দনক বদন- 

-বক রকম? 

-রোসবিহোরী বসং ওন্দক বনন্দয় েোয় িোর িোবড়। িন্দে, িুবম আমোন্দদর জোিভোইন্দয়র স্ত্রী-আমোর এখোন্দন এন্দস থোক- 

– কিে। 

– কসখোন্দন বকেুবদন থোকিোর পন্দর- ওর কচহোরো কদন্দখন্দেন কিো িোিুজী, এি দুুঃন্দখ কন্দষ্ট এখন্দনো- িোরপর রোসবিহোরী 
বসং বক-সি কথো িন্দে- এমন বক ওর উপর অিযোচোরও করন্দি েোয়- িোই আজ মোসখোন্দনক কহোন্দেো কসখোন কথন্দক 
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পোবেন্দয় এন্দস আন্দে। শুবন রোসবিহোরী কেোরো বনন্দয় ভয় কদখোয়। ও িন্দেবেে, কমন্দর কফে িোিুজী, জোন কদগো-ধ্রম 

কদগো কনবহন। 

– ককোথোয় থোন্দক? 

– ঝল্লুন্দটোেোয় এক গোন্দঙ্গোিোর িোবড়ন্দি আেয় বনন্দয়ন্দে। িোন্দদর কগোয়োে ন্দরর পোন্দে একখোনো কেোট্ট চোেো আন্দে 

কসখোন্দনই থোন্দক। 

– চন্দে বক কন্দর? ওর কিো দ-ুবিনটি কেন্দেন্দমন্দয়। 

– বভন্দি কন্দর-কিন্দির ফসে কুন্দড়োয়। কেোই গম কোন্দট। িড় ভোন্দেো কমন্দয় িোি ুকুন্তো। িোইজীর কমন্দয় বেে িন্দট, বকন্তু 

ভোন্দেো  ন্দরর কমন্দয়র মন্দিো মন-কমজোজ- ককোন্দনো অসৎ কোজ ওন্দক বদন্দয় হন্দি নো। 

জবরপ কেষ হইে। িোবেয়ো কজেোর একটি প্রজো এই জবম িন্দ্োিস্ত েইয়োন্দে- কোে হইন্দি এখোন্দন কস িোবড় িোেঁবধ্ন্দি। 

গ্রযোণ্ট সোন্দহন্দির িটগোন্দের মবহমোও ধ্বংস হইে। 

মহোবেখোরূন্দপর পোহোন্দড়র উপরকোর িড় িড় গোেপোেোর মোথোয় করোদ রোঙো হইয়ো আবসে। বসল্লীর দে ঝোেঁক িোেঁবধ্য়ো 
সরস্বিী কুিীর বদন্দক উবড়য়ো চবেয়োন্দে। সেযোর আর কদবর নোই। 
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একটো কথো ভোবিেোম। 

এিটুকু জবম ককোথোও থোবকন্দি নো এই বিেোে েিটুবেয়ো ও নোঢ়ো-িইহোন্দর, কেমন কদবখন্দিবে। দন্দে দন্দে অপবরবচি 

কেোক আবসয়ো জবম েইয়ো কফবেে- বকন্তু এই আরণ্যভূবমন্দি েোহোরো বচরকোে মোনুষ অথচ েোহোরো বনুঃস্ব, হিভোগয- 
জবম িন্দ্োিস্ত েইিোর পয়সো নোই িবেয়োই বক িোহোরো িবঞ্চি থোবকন্দি? েোহোন্দদর ভোেিোবস, িোহোন্দদর অন্তি এিটুকু 

উপকোর কবরিই। 

আস্ রবফন্দক িবেেোম- আস্ রবফ, কুন্তোন্দক কোে সকোন্দে কোেোবরন্দি হোবজর করন্দি পোরন্দি? ওন্দক একটু দরকোর আন্দে। 

– হোেঁ, হুজরু, েখন িেন্দিন। 

পরবদন সকোন্দে কুন্তোন্দক আস্ রবফ আমোর আবপস ন্দরর সোমন্দন কিেো ন’টোর সময় েইয়ো আবসে। 

িবেেোম- কুন্তো, ককমন আে? 

কুন্তো আমোয় দইু হোি কজোড় কবরয়ো প্রণ্োম কবরয়ো িবেে- বজ হুজরু, ভোন্দেো আবে। 

– কিোমোর কেন্দেন্দমন্দয়রো? 

– ভোন্দেো আন্দে হুজনু্দরর কদোয়োয়। 
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– িড়ন্দেন্দেটি কি িড় কহোন্দেো? 

– এই আট িেন্দর পন্দড়ন্দে, হুজরু। 

– মবহষ চরোন্দি পোন্দর নো? 

– অিটুকু কেন্দেন্দক কক মবহষ চরোন্দি কদন্দি হুজরু? 

কুন্তো সিযই এখন্দনো কদবখন্দি কিে, ওর মুন্দখ অসহোয় জীিন্দনর দুুঃখকষ্ট কেমন েোপ মোবরয়ো বদয়োন্দে- সোহস ও 

পবিিিোও কিমবন িোন্দদর দেুণভ জয়বচে অবিি কবরয়ো বদয়োন্দে। 

এই কসই কোেীর িোইজীর কমন্দয়, কপ্রমবিহ্বেো কুন্তো!…কপ্রন্দমর উজ্জ্বে িবিণ কো এই দুুঃবখনী রমণ্ীর হোন্দি এখন্দনো 
সন্দগৌরন্দি জ্ববেন্দিন্দে, িোই ওর এি দুুঃখ-হদনয, এি কহনস্থো, অপমোন। কপ্রন্দমর মোন রোবখয়োন্দে কুন্তো। 

িবেেোম- কুন্তো, জবম কনন্দি? 

কুন্তো কথোটি ঠিক শুবনয়োন্দে বক নো কেন িুবঝন্দি পোবরে নো। বিবস্মি মুন্দখ িবেে-জবম, হুজরু? 

– হোেঁ, জবম। নূিন বিবে জবম! 
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কুন্তো একটুখোবন বক ভোবিে। পন্দর িবেে- আন্দগ কিো আমোন্দদরই কি কজোিজমো বেে। প্রথম প্রথম এন্দস কদন্দখবে। 

িোরপর সি কগে এন্দক এন্দক। এখন আর বক বদন্দয় জবম কনি, হুজরু? 

– ককন, কসেোবমর টোকো বদন্দি পোরন্দি নো? 

– ককোথো কথন্দক কদি? রোবত্তর কন্দর কিি কথন্দক ফসে কুন্দড়োই পোন্দে বদনমোন্দন ককউ অপমোন কন্দর। আধ্ টুবক্র এক 

টুবক্র কেোই পোই- িোই গুেঁন্দড়ো কন্দর েোিু কন্দর িোচ্ছোন্দদর খোওয়োই। বনন্দজ কখন্দি সি বদন কুন্দেোয় নো- 

কুন্তো কথো িে কবরয়ো কচোখ বনচু কবরে। দইু কচোখ িোবহয়ো টস্ টস্ কবরয়ো জে গড়োইয়ো পবড়ে। 

আস্ রবফ সবরয়ো কগে। কেোকরোর হৃদয় ককোমে, এখন্দনো পন্দরর দুুঃখ ভোন্দেো রকম সহয কবরন্দি পোন্দর নো। 

আবম িবেেোম- কুন্তো, আচ্ছো ধ্র েবদ কসেোবম নো েোন্দগ? 

কুন্তো কচোখ িুবেয়ো জেভরো বিবস্মি কচোন্দখ আমোর মুন্দখর বদন্দক চোবহে। 

আস্ রবফ িোড়োিোবড় কোন্দে আবসয়ো কুন্তোর সোমন্দন হোি নোবড়য়ো িবেে- হুজরু কিোমোয় এমবন জবম কদন্দিন, এমবন 

জবম কদন্দিন- িুঝন্দে নো দোইজী? 

আস্ রবফন্দক িবেেোম- ওন্দক জবম বদন্দে ও চোষ করন্দি বক কন্দর আস্ রবফ? 
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আস্ রবফ িবেে- কস কিবে কঠিন কথো নয় হুজরু। ওন্দক দ-ুএকখোনো েোঙে দয়ো কন্দর সিোই বভন্দি কদন্দি। এি  র 

গোন্দঙ্গোিো প্রজো, একখোনো েোঙে  র-বপেু বদন্দেই ওর জবম চোষ হন্দয় েোন্দি। আবম কস-ভোর কনি, হুজরু। 

 আচ্ছো, কি বিন্দ  হন্দে ওর হয়, আস্ রবফ? 

– বদন্দচ্ছন েখন কমন্দহরিোবন কন্দর হুজরু, দে বিন্দ  বদন। 

কুন্তোন্দক বজজ্ঞোসো কবরেোম- কুন্তো, ককমন, দে বিন্দ  জবম েবদ কিোমোয় বিনো কসেোবমন্দি কদওয়ো েোয়- িুবম ঠিকমন্দিো 
চোষ কন্দর ফসে িুন্দে কোেোবরর খোজনো কেোধ্ করন্দি পোরন্দি কিো? অবিবেয প্রথম দ-ুিের কিোমোর খোজনো মোফ। 

িৃিীয় িের কথন্দক খোজনো বদন্দি হন্দি। 

কুন্তো কেন হিিুবি হইয়ো পবড়য়োন্দে। আমরো িোহোন্দক েইয়ো েোট্টো কবরন্দিবে, নো সিয কথো িবেন্দিবে- ইহোই কেন 

এখন্দনো সম ঝোইয়ো উঠিন্দি পোন্দর নোই। 

কিকটো বদেোহোরোভোন্দি িবেে- জবম! দে বিন্দ  জবম! 

আস্ রবফ আমোর হইয়ো িবেে- হোেঁ- হুজরু কিোমোয় বদন্দচ্ছন। খোজনো এখন দ-ুিের মোফ। িীসরো সোে কথন্দক খোজনো 
বদও। ককমন রোবজ? 

কুন্তো েজ্জোজবড়ি মুন্দখ আমোর বদন্দক চোবহয়ো িবেে-বজ্ব হুজরু কমন্দহরিোন। পন্দর হেোৎ বিহ্বেোর মন্দিো কোেঁবদয়ো কফবেে। 
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আমোর ইবঙ্গন্দি আস্ রবফ িোহোন্দক েইয়ো চবেয়ো কগে।  
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সপ্তদে পবরন্দচ্ছদ 

১ 

সেযোর পন্দর েিটুবেয়োর নূিন িবস্তগুবে কদবখন্দি কিে েোন্দগ। কুয়োেো হইয়োন্দে িবেয়ো কজযোৎস্নো একটু অস্পষ্ট, বিস্তীণ্ণ 
প্রোন্তরিযোপী কৃবষন্দিি, দনূ্দর দনূ্দর দ-ুপোেঁচটো আন্দেো জ্ববেন্দিন্দে বিবভন্ন িবস্তন্দি। কি কেোক, কি পবরিোর অন্দন্নর সংস্থোন 

কবরন্দি আবসয়োন্দে আমোন্দদর মহোন্দে-িন কোটিয়ো গ্রোম িসোইয়োন্দে, চোষ আরম্ভ কবরয়োন্দে। আবম সি িবস্তর নোমও 

জোবন নো, সকেন্দক বচবনও নো। কুয়োেোিৃি কজযোৎস্নোন্দেোন্দক এখোন্দন ওখোন্দন দনূ্দর বনকন্দট েড়োন্দনো িবস্তগুবে ককমন 

রহসযময় কদখোইন্দিন্দে। কে-সি কেোক এইসি িবস্তন্দি িোস কন্দর, িোহোন্দদর জীিনও আমোর কোন্দে এই কুয়োেোচ্ছন্ন 

কজযোৎস্নোময়ী রোবির মন্দিো রহসযোিৃি। ইহোন্দদর কোহোন্দরো কোহোন্দরো সন্দঙ্গ আেোপ কবরয়ো কদবখয়োবে- জীিন সম্বন্দে 

ইহোন্দদর দবৃষ্টভবঙ্গ, ইহোন্দদর জীিনেোিোপ্রণ্োেী আমোর িড় অদু্ভি েোন্দগ। 

প্রথম ধ্রো েোক ইহোন্দদর খোন্দদযর কথো। আমোন্দদর মহোন্দের জবমন্দি িেন্দর বিনটি খোদযেসয জন্মোয়- ভোদ্র মোন্দস মকোই, 

কপৌষ মোন্দস কেোই এিং হিেোখ মোন্দস গম। মকোই খুি কিবে হয় নো, কোরণ্ ইহোর উপেুক্ত জবম কিবে নোই। কেোই ও 

গম েন্দথষ্ট উৎপন্ন হয়, কেোই কিবে, গম িোহোর অন্দধ্ণক। সুিরোং কেোন্দকর প্রধ্োন খোদয কেোইন্দয়র েোিু। 

ধ্োন এন্দকিোন্দরই হয় নো-ধ্োন্দনর উপেুক্ত নোিোে-জবম নোই। এ অঞ্চন্দের ককোথোও- এমন বক কড়োরী জবমন্দি বকংিো 
গিনণন্দমণ্ট খোসমহোন্দেও ধ্োন হয় নো। ভোি বজবনসটো সুিরোং এখোনকোর কেোন্দক কোন্দেভন্দদ্র খোইন্দি পোয়-ভোি 
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খোওয়োটো েন্দখর িো বিেোবসিোর িযোপোর িবেয়ো গণ্য। দ-ুচোর জন খোদযবিেোসী কেোক গম িো কেোই বিক্রয় কবরয়ো 
ধ্োন বকবনয়ো আন্দন িন্দট, বকন্তু িোহোন্দদর সংখযো আঙ্গনু্দে কগোনো েোয়। 

িোরপর ধ্রো েোক ইহোন্দদর িোসগৃন্দহর কথো। এই কে আমোন্দদর মহোন্দের দে হোজোর বি ো জবমন্দি অগণ্য গ্রোম 

িবসয়োন্দে- সি গৃহন্দস্থর িোবড়ই জঙ্গন্দের কোে েোওয়ো, কোেডোেঁটোর কিড়ো, ককহ ককহ িোহোর উপর মোটি কেবপয়োন্দে, 

ককহ ককহ িোহো কন্দর নোই। এন্দদন্দে িোেঁেগোে আন্দদৌ নোই, সুিরোং িন্দনর গোন্দের, বিন্দেষ কবরয়ো ককেঁ দ ও বপয়োে ডোন্দের 

িোিো, খুেঁটি ও আড়ো বদয়োন্দে  ন্দর। 

ধ্ন্দমণর কথো িবেয়ো ককোন্দনো েোভ নোই। ইহোরো েবদও বহ্,ু বকন্তু কিবিে ককোটি কদিিোর মন্দধ্য ইহোরো হনুমোনজীন্দক 

বক কবরয়ো িোবেয়ো িোবহর কবরয়ো েইয়োন্দে জোবন নো-প্রন্দিযক িবস্তন্দি একটো উেঁচু হনুমোনজীর ধ্বজো থোবকন্দিই-এই 

ধ্বজোর রীবিমন্দিো পূজো হয়, ধ্বজোর গোন্দয় বসেঁদরু কেপো হয়। রোম-সীিোর কথো ক্ববচৎ কেোনো েোয়, িোেঁহোন্দদর কসিন্দকর 

কগৌরি িোেঁহোন্দদর কদিত্বন্দক একটু কিবে আড়োন্দে কফবেয়োন্দে। বিষু্ণ, বেি, দগুণো, কোেী প্রভৃবি কদিন্দদিীর পূজোর প্রচোর 

িি নোই-আন্দদৌ আন্দে বক নো সন্দ্হ, অন্তি আমোন্দদর মহোন্দে কিো আবম কদবখ নোই। 

ভুবেয়ো বগয়োবে, একজন বেিভক্ত কদবখয়োবে িন্দট। িোর নোম কদ্রোণ্ মোহোন্দিো, জোবিন্দি গোন্দঙ্গোিো। কোেোবরন্দি ককোথো 
হইন্দি কক একটো বেেোখি আবনয়ো আজ নোবক দে-িোন্দরো িের কোেোবরর হনুমোনজীর ধ্বজোর বনন্দচ রোবখয়ো বদয়োন্দে-

বসপোহীরো মোন্দঝ মোন্দঝ পোথরখোনোন্দি বসেঁদরু মোখোয়, এক টি জেও ককউ ককউ কদয়। বকন্তু পোথরখোনো কিবের ভোগ 

অনোদিৃ অিস্থোন্দিই পবড়য়ো থোন্দক। 
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কোেোবরর বকেুদনূ্দর একটো নূিন িবস্ত আজ মোস-দইু গবড়য়ো উঠিয়োন্দে-কদ্রোণ্ মোহোন্দিো কসখোন্দন আবসয়ো  র 

িোেঁবধ্য়োন্দে। কদ্রোন্দণ্র িয়স সত্তন্দরর কিবে েোড়ো কম নয়- প্রোচীন কেোক িবেয়োই িোহোর নোম কদ্রোণ্, আধ্ুবনক কোন্দের 

কেন্দেন্দেোকরো হইন্দে নোবক নোম হইি কডোমন, কেোধ্োই, মহোরোজ ইিযোবদ। এসি িোিুবগবর নোম কসকোন্দে িোপ-মোন্দয় 

রোবখন্দি েজ্জোন্দিোধ্ কবরি। 

েোহো হউক, িৃি কদ্রোণ্ একিোর কোেোবর আবসয়ো হনুমোন-ধ্বজোর বনন্দচ পোথরখোনো েিয কবরে। িোরপর হইন্দি িৃি 

কল্ববেয়ো নদীন্দি প্রোিুঃস্নোন কবরয়ো এক টি জে প্রিযহ আবনয়ো বনয়বমিভোন্দি পোথন্দরর উপন্দর েোবেি ও সোিিোর 

পরম ভবক্তভন্দর প্রদবিণ্ কবরয়ো সোষ্টোন্দঙ্গ প্রণ্োম কবরয়ো িন্দি িোবড় বফবরি। 

কদ্রোণ্ন্দক িবেয়োবেেোম-কল্ববেয়ো কিো এক কক্রোে দরূ, করোজ েোও কসখোন্দন, িোর কচন্দয় কেোট কুিীর জে আনন্দেই পোর- 

কদ্রোণ্ িবেে-মহোন্দদওজী করোন্দির জন্দে িুষ্ট থোন্দকন, িোিুজী। আমোর জন্ম সোথণক কে ওেঁন্দক করোজ জে বদন্দয় স্নোন 

করোন্দি পোই। 

ভক্তও ভগিোনন্দক গন্দড়। কদ্রোণ্ মোহোন্দিোর বেিপূজোর কোবহনী কেোকমুন্দখ বিবভন্ন িবস্তন্দি েড়োইয়ো পবড়ন্দিই মোন্দঝ 

মোন্দঝ কদবখ দ-ুপোেঁচজন বেন্দির পূজোরী নরনোরী েোিোয়োি শুরু কবরে। এ অঞ্চন্দে এক ধ্রন্দনর সুগে  োস জঙ্গন্দে 

উৎপন্ন হয়,  োন্দসর পোিো িো ডোেঁটো হোন্দি েইয়ো আঘ্রোণ্ েইন্দে চমৎকোর সুিোস পোওয়ো েোয়।  োস েি শুকোয়, গে 
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িি িীব্র হয়। কক একজন কসই  োস আবনয়ো বেিেোকুন্দরর চোবরধ্োন্দর করোপণ্ কবরে। একবদন মটুকনোথ পবিি 

আবসয়ো িবেে- িোিুজী, – একজন গোন্দঙ্গোিো কোেোবরর বেন্দির মোথোয় জে েোন্দে, এটো বক ভোন্দেো হন্দচ্ছ? 

িবেেোম- পবিিজী, কসই গোন্দঙ্গোিোই ওই েোকুরটিন্দক কেোকসমোন্দজ প্রচোর কন্দরন্দে েিদরূ কদখন্দি পোবচ্ছ! কই িুবমও 

কিো বেন্দে, এক টি জে কিো ককোন্দনোবদন বদন্দি কদবখ বন কিোমোয়। 

রোন্দগর মোথোয় কখই হোরোইয়ো মটুকনোথ িবেয়ো িবসে- ও বেিই নয় িোিুজী। েোকুর প্রবিষ্ঠো নো করন্দে পুন্দজো পোওয়োর 

কেোগয হয় নো। ও কিো একখোনো পোথন্দরর নুবড়। 

-িন্দি আর িেে ককন? পোথন্দরর নুবড়ন্দি জে বদন্দে কিোমোর আপবত্ত বক? 

কসই হইন্দিই কদ্রোণ্ মোহোন্দিো কোেোবরর বেিবেন্দঙ্গর চোটণ োডণ  পূজোরী হইয়ো কগে। 

কোবিণ ক মোন্দস েট-পরি এন্দদন্দের িড় উৎসি। বিবভন্ন কটোেো হইন্দি কমন্দয়রো হেুদ-কেোপোন্দনো েোবড় পবরয়ো দন্দে দন্দে 

গোন কবরন্দি কবরন্দি কল্ববেয়ো নদীন্দি েট ভোসোইন্দি চবেয়োন্দে। সোরোবদন উৎসন্দির ধ্ুম। সেযোয় িবস্তগুবের কোে 

বদয়ো েোইন্দি েোইন্দি েট-পরন্দির বপন্দে ভোজোর ভরপুর গে পোওয়ো েোয়। কি রোি পেণন্ত কেন্দেন্দমন্দয়ন্দদর হোবস 

কেরি, কমন্দয়ন্দদর গোন- কেখোন্দন নীেগোইন্দয়র কজরো গভীর রোন্দি কদৌবড়য়ো েোইি, হোন্দয়নোর হোবস ও িোন্দ র কোবে 

(অবভজ্ঞ িযবক্ত জোন্দন, িোন্দ  অবিকে মোনুন্দষর গেোয় কোবের মন্দিো একপ্রকোর েে কন্দর ) কেোনো েোইি- কসখোন্দন 

আজকোে কেহোসযমুখবরি, গীবিরিপূণ্ণ উৎসিদীপ্ত এক বিস্তীণ্ণ জনপদ। 
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েট-পরন্দির সেযোয় ঝল্লুন্দটোেোয় বনমন্ত্রণ্ রিো কবরন্দি কগেোম। শুধ্ু এই একটি কটোেোয় নয়-পন্দনন্দরোটি বিবভন্ন কটোেো 
হইন্দি েট-পরন্দির বনমন্ত্রণ্ পোইয়োবে কোেোবরসুি সকে আমেো। 

ঝল্লুন্দটোেোর কমোড়ে ঝল্লু মোহোন্দিোর িোবড় কগেোম প্রথন্দম। 

ঝল্লু মোহোন্দিোর িোবড়র একপোন্দে কদবখ এখন্দনো জঙ্গে বকেু বকেু আন্দে। ঝল্লু উেোন্দন এক কেেঁ ড়ো সোবময়োনো টোঙোইয়োন্দে- 

িোহোরই িেোয় আমোন্দদর আদর কবরয়ো িসোইে। কটোেোর সকে কেোক ফসণো ধ্ুবি ও কমরজোই পবরয়ো কসখোন্দন  োন্দস-

কিোনো একজোিীয় মোদনু্দরর আসন্দন িবসয়ো আন্দে। িবেেোম- খোইিোর অনুন্দরোধ্ রোবখন্দি পোবরি নো, কোরণ্ অন্দনক 

স্থোন্দন েোইন্দি হইন্দি। 

ঝল্লু িবেে- একটু বমবষ্টমুখ করন্দিই হন্দি। কমন্দয়রো নইন্দে িড় িুন্ন হন্দি, আপবন পোন্দয়র ধ্নু্দেো কদন্দিন িন্দে ওরো িড় 

উৎসোহ কন্দর বপন্দে হিবর কন্দরন্দে। 

উপোয় নোই। কগোষ্ঠিোিু মুহুরী, আবম ও রোজ ুপোেঁন্দড় িবসয়ো কগেোম। েোেপোিোয় কন্দয়খখোবন আটো ও গুন্দড়র বপন্দে 

আবসে- এক-একখোবন বপন্দে এক ইবঞ্চ পুরু ইন্দটর মন্দিো েক্ত, েুেঁ বড়য়ো মোবরন্দে মোনুষ মবরয়ো নো কগন্দেও দস্তুরমন্দিো 
জখম হয়। অথচ প্রন্দিযকখোনো বপন্দে েোেঁন্দচ কফেো চেপুবের মন্দিো কিে েিোপোিো কোটো। েোেঁন্দচ কফবেিোর পন্দর িন্দি 

ব ন্দয় ভোজো হইয়োন্দে। 
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অি েন্দত্ন কমন্দয়ন্দদর হোন্দি হিবর বপষ্টন্দকর সিযিহোর কবরন্দি পোবরেোম নো। আধ্খোনো অবিকন্দষ্ট খোইয়োবেেোম। নো 
বমবষ্ট, নো ককোন্দনো স্বোদ। িুবঝেোম গোন্দঙ্গোিো কমন্দয়রো খোিোরদোিোর হিবর কবরন্দি জোন্দন নো। রোজ ুপোেঁন্দড় বকন্তু চোর-

পোেঁচখোনো কসই িড় িড় বপন্দে কদবখন্দি কদবখন্দি খোইয়ো কফবেে এিং আমোন্দদর সোমন্দন চিুেজ্জো িেিই কিোধ্ হয় আর 

চোবহন্দি পোবরে নো। 

ঝল্লুন্দটোেো হইন্দি কগেোম কেোধ্োইন্দটোেো। িোরপর পিণিন্দটোেো, ভীমদোসন্দটোেো, আরবফন্দটোেো, েেমবনয়োন্দটোেো। প্রন্দিযক 

কটোেোয় নোচগোন, হোবসিোজনোর ধ্ুম। আজ সোরোরোি ইহোরো  ুমোইন্দি নো। এ-িোবড় ও-িোবড় খোওয়োদোওয়ো কবরয়ো 
নোচগোন কবরয়োই কোটোইয়ো বদন্দি! 

একটি িযোপোর কদবখয়ো আন্ হইে, কমন্দয়রো সি কটোেোন্দিই েত্ন কবরয়ো নোবক খোিোর হিবর কবরয়োন্দে আমোন্দদর 

জনয। মযোন্দনজোরিোিু বনমন্ত্রন্দণ্ আবসন্দিন শুবনয়ো িোহোরো অিযন্ত উৎসোন্দহর ও েন্দত্নর সবহি বনন্দজন্দদর চরম 

রেনন্দকৌেে প্রদেণন কবরয়ো বপষ্টক গবড়য়োন্দে। কমন্দয়ন্দদর সহৃদয়িোর জনয মন্দন মন্দন েন্দথষ্ট কৃিজ্ঞ হইন্দেও িোহোন্দদর 

রেনবিদযোর প্রেংসো কবরয়ো উঠিন্দি পোবরেোম নো, ইহো আমোর পন্দি খুিই দুুঃন্দখর বিষয়। ঝল্লুন্দটোেোর অন্দপিো 
বনকৃষ্টির বপষ্টন্দকর সবহিও স্থোন্দন স্থোন্দন পবরচয়  টিে। 

সি জোয়গোয়ই কদবখ রবঙন েোবড়-পরো কমন্দয়রো ককৌিূেহেপূণ্ণ কচোন্দখ আড়োে হইন্দি কভোজনরি িোঙোবে িোিুন্দদর 

বদন্দক চোবহয়ো আন্দে। রোজ ুপোেঁন্দড় কোহোন্দকও মন্দন কষ্ট বদে নো-বপষ্টক ভিন্দণ্র সীমো অবিক্রম কবরয়ো রোজ ুপোেঁন্দড় 
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ক্রমে অসীন্দমর বদন্দক চবেন্দি েোবগে কদবখয়ো আবম গণ্নোর হোে েোবড়য়ো বদেোম- সুিরোং কস কয়খোনো বপষ্টক 

খোইয়োবেে িবেন্দি পোবরি নো। 

শুধ্ু রোজ ু ককন- বনমবন্ত্রি গোন্দঙ্গোিোন্দদর মন্দধ্য কসই ইন্দটর মন্দিো কঠিন বপষ্টক এক-একজন এক কুবড় কদড় কুবড় 

কবরয়ো খোইে-কচোন্দখ নো কদবখন্দে বিশ্বোস করো েক্ত কে কসই বজবনস মোনুন্দষ অি খোইন্দি পোন্দর। 

নোঢ়ো-িইহোন্দর েবনয়ো ও সুরবিয়োন্দদর ওখোন্দন কগেোম। 

সুরবিয়ো আমোয় কদবখয়ো েুটিয়ো আবসে। 

-িোিুজী, এি রোি কন্দর কফেন্দেন? আবম আর মো দ-ুজন্দন িন্দস আপনোর জন্দনয আেোদো কন্দর বপন্দে গন্দড়বে-আমরো হোেঁ 
কন্দর িন্দস আবে আর ভোিবে এি কদবর হন্দচ্ছ ককন। আসুন, িসুন। 

নন্দক্েদী সকেন্দক খোবির কবরয়ো িসোইে। 

িুেসীন্দক খুি েত্ন কবরয়ো খোইিোর আসন কবরন্দি কদবখয়ো মন্দন মন্দন হোবসেোম। ইহোন্দদর এখোন্দন খোইিোর অিস্থো বক 

আর আন্দে? 

সুরবিয়োন্দক িবেেোম-কিোমোর মোন্দক িে বপন্দে িুন্দে বনন্দি। এি কক খোন্দি? 
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সুরবিয়ো বিবস্মি দবৃষ্টন্দি আমোর বদন্দক চোবহয়ো িবেে- ও বক িোিুজী, এই ক’খোনো খোন্দিন নো? আবম আর েবনয়োই 

কিো পনর-কষোেখোনো কন্দর কখন্দয়বে। খোন- আপবন খোন্দিন িন্দে ওর কভিন্দর মো বকেবমে বদন্দয়ন্দে- ভোন্দেো আটো এন্দনন্দে 

িোিো ভীমদোসন্দটোেো কথন্দক- 

খোইি নো িবেয়ো ভোন্দেো কবর নোই। সোরো িের এই িোেকিোবেকো এসি সুখোন্দদযর মুখ কদবখন্দি পোয় নো। এন্দদর কি 

কন্দষ্টর, কি আেোর বজবনস! কেন্দেমোনুষন্দক খুবে কবরিোর জনয মবরয়ো হইয়ো দইুখোনো বপষ্টক খোইয়ো কফবেেোম। 

সুরবিয়োন্দক খুবে কবরিোর জনয িবেেোম- চমৎকোর বপন্দে! বকন্তু সি জোয়গোয় বকেু বকেু কখন্দয়বে িন্দে কখন্দি পোরেুম 

নো সুরবিয়ো। আর একবদন এন্দস হন্দি এখন। 

রোজ ুপোেঁন্দড়র হোন্দি একটো কেোটখোন্দটো কিোেঁচকো। কস প্রন্দিযন্দকর িোবড় হইন্দি েোেঁদো িোেঁবধ্য়োন্দে, এক-একখোবন বপষ্টন্দকর 

ওজন বিন্দিচনো কবরন্দে রোজরু কিোেঁচকোর ওজন দে-িোন্দরো কসন্দরর কম কিো ককোন্দনো মন্দিই হইন্দি নো। 

রোজ ুখুি খুবে। িবেে- এ বপন্দে হেোৎ নষ্ট হয় নো হুজরু, দ-ুবিন বদন আর আমোয় রোেঁধ্ন্দি হন্দি নো। বপন্দে কখন্দয়ই 

চেন্দি। 

কোেোবরন্দি পরবদন সকোন্দে কুন্তো একখোবন বপিন্দের থোেো েইয়ো আবসয়ো আমোর সোমন্দন সসন্দিোন্দচ স্থোপন কবরে। এক 

টুক্ রো ফসণো কনকড়ো বদয়ো থোেোখোনো েোকো। 
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িবেেোম- ওন্দি বক কুন্তো? 

কুন্তো সেজ্জ কন্দণ্ঠ িবেে েট-পরন্দির বপন্দে িোিুজী। কোে রোন্দি দ-ুিোর বনন্দয় এন্দস বফন্দর বগন্দয়বে। 

িবেেোম- কোে অন্দনক রোন্দি বফন্দরবে, েট-পরন্দির কনমন্তন্ন রোখন্দি কিবরন্দয়বেেোম। আচ্ছো করন্দখ দোও, খোি এখন। 

েোকো খুবেয়ো কদবখ, থোেোয় কন্দয়কখোবন বপষ্টক, বকেু বচবন, দটুি কেো, একখি ঝুনো নোবরন্দকে, একটো কেম্বো কেিু। 

িবেেোম- িোুঃ, কিে বপন্দে কদখবে। 

কুন্তো পূিণিৎ মৃদসু্বন্দর সসন্দিোন্দচ িবেে- িোিুজী, সিগুন্দেো কমন্দহরিোবন কন্দর খোন্দিন। আপবন খোন্দিন িন্দে আেোদো কন্দর 

হিবর কন্দরবে। িিুও আপনোন্দক গরম খোওয়োন্দি পোরেোম নো, িড় দুুঃখ রইে। 

– বকেু হয় বন িোন্দি, কুন্তো। আবম সিগুন্দেো খোি। কদখন্দি িড় চমৎকোর কদখোন্দচ্ছ। 

কুন্তো প্রণ্োম কবরয়ো চবেয়ো কগে। 
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২ 

একবদন মুন্দনশ্বর বসং বসপোহী আবসয়ো িবেে- হুজরু, ওই িন্দনর মন্দধ্য গোন্দের বনন্দচ একটো কেোক কেেঁড়ো কোপড় কপন্দি 

শুন্দয় আন্দে-কেোকজন্দন িোন্দক িবস্তন্দি েুকন্দি কদয় নো-বেে েুেঁ ন্দড় মোন্দর, আপবন হুকুম কন্দরন কিো িোন্দক বনন্দয় আবস। 

কথোটো শুবনয়ো আিেণ হইেোম। হিকোে কিেো, সেযোর কিবে কদবর নোই, েীি কিমন নো হইন্দেও কোবিণ ক মোস, রোন্দি 

েন্দথষ্ট বেবের পন্দড়, কেষ রোন্দি কিে েোিো। এ অিস্থোয় একটো কেোক িন্দনর মন্দধ্য গোন্দের িেোয় আেয় েইয়োন্দে ককন, 

কেোন্দক িোন্দক বেে েুেঁ বড়য়োই িো মোন্দর ককন িুবঝন্দি পোবরেোম নো। 

বগয়ো কদবখ গ্রযোণ্ট সোন্দহন্দির িটগোন্দের ওবদন্দক (আজ প্রোয় বিে িের আন্দগ গ্রযোণ্ট সোন্দহি আবমন েিটুবেয়োর িনয 
মহোে জবরপ কবরন্দি আবসয়ো এই িটিেোয় িোেঁিু কফন্দেন, কসই হইন্দিই গোেটির এই নোম চবেয়ো আবসন্দিন্দে) একটো 
িনন্দঝোন্দপ একটো অজুণ ন গোন্দের িেোয় একটো কেোক কেেঁড়ো ময়েো কনকড়োখোবন পোবিয়ো েেযো রচনো কবরয়ো শুইয়ো 
আন্দে। কঝোন্দপর অেকোন্দর কেোকটিন্দক ভোন্দেো কবরয়ো কদবখন্দি নো পোইয়ো িবেেোম-কক ওখোন্দন? িোবড় ককোথোয়? কির 

হন্দয় এস- 

কেোকটি িোবহর হইয়ো আবসে- অন্দনকটো হোমোগুবড় বদয়ো, অবি ধ্ীন্দর ধ্ীন্দর- িয়স পঞ্চোন্দের উপর, জীণ্ণেীণ্ণ কচহোরো, 
মবেন কেেঁড়ো কোপড় ও কমরজোই গোন্দয়,-েিিণ্ কস কঝোন্দপর বভির হইন্দি িোবহর হইন্দিবেে, বক একরকম অদু্ভি, 

অসহোয়ভোন্দি বেকোবরর িোড়ো-খোওয়ো পশুর মন্দিো ভয়োিণ  দবৃষ্টন্দি আমোর বদন্দক চোবহয়ো বেে। 
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কঝোন্দপর অেকোর হইন্দি বদন্দনর আন্দেোয় িোবহর হইয়ো আবসন্দে কদবখেোম, িোহোর িোম হোন্দি ও িোম পোন্দয় ভীষণ্ িি। 

কিোধ্ হয় কসইজনয কস একিোর িবসন্দে িো শুইন্দে হেোৎ আর কসোজো হইয়ো দোেঁড়োইন্দি পোন্দর নো। 

মুন্দনশ্বর বসং িবেে- হুজরু, ওর ওই  োন্দয়র জনযই ওন্দক িবস্তন্দি েুকন্দি কদয় নো- জে পেণন্ত চোইন্দে কদয় নো। বেে মোন্দর, 

দরূ দরূ কন্দর িোবড়ন্দয় কদয়- 

কিোঝো কগে িোই এ কেোকটো িন্দনর পশুর মন্দিো িন-কঝোন্দপর মন্দধ্যই আেয় েইয়োন্দে এই কহমন্দন্তর বেবেরোদ্রণ  রোন্দি। 

িবেেোম- কিোমোর নোম বক? িোবড় ককোথোয়? 

কেোকটো আমোয় কদবখয়ো ভন্দয় ককমন হইয়ো বগয়োন্দে- ওর কচোন্দখ করোগকোির ও ভীি অসহোয় দবৃষ্ট। িো েোড়ো আমোর 

বপেন্দন েোঠিহোন্দি মুন্দনশ্বর বসং বসপোহী। কিোধ্ হয় কস ভোবিে, কস কে িন্দন আেয় েইয়োন্দে িোহোন্দিও আমোন্দদর আপবত্ত 

আন্দে- িোহোন্দক িোড়োইয়ো বদন্দিই আবম বসপোই সন্দঙ্গ কবরয়ো কসখোন্দন বগয়োবে। 

িবেে- আমোর নোম?- নোম হুজরু বগরধ্োরীেোে, িোবড় বিনটোঙো। পরিন্দণ্ই ককমন একটো অদু্ভি সুন্দর- বমনবি, 

প্রোথণনো এিং বিকোন্দরর করোগীর অসঙ্গি আিদোন্দরর সুর এই কয়টি বমেোইয়ো এক ধ্রন্দনর সুন্দর িবেে- একটু জে 

খোি- জে- 
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আবম িিিন্দণ্ কেোকটোন্দক বচবনয়ো কফবেয়োবে। কসিোর কপৌষ মোন্দসর কমেোয় ইজোরোদোর ব্রহ্মো মোহোন্দিোর িোেঁিুন্দি কসই 

কে কদবখয়োবেেোম- কসই বগরধ্োরীেোে। কসই ভীি দবৃষ্ট, কসই নম্র মুন্দখর ভোি- 

দবরদ্র, নম্র, ভীরু কেোকন্দদরই বক ভগিোন জগন্দি এি কিবে কবরয়ো কষ্ট কদন! মুন্দনশ্বর বসংন্দক িবেেোম- কোেোবর 

েোও- চোর-পোেঁচজন কেোক আর একটো চোরপোই বনন্দয় এস- 

কস চবেয়ো কগে। 

আবম বজজ্ঞোসো কবরেোম- বক হন্দয়ন্দে বগরধ্োরীেোে? আবম কিোমোয় বচবন। িুবম আমোয় বচনন্দি পোর বন? কসই কে 

কসিোর ব্রহ্মো মোহোন্দিোর িোেঁিুন্দি কমেোর সময় কিোমোর সন্দঙ্গ কদখো হন্দয়বেে- মন্দন কনই? ককোন্দনো ভয় কনই। – বক হন্দয়ন্দে 

কিোমোর? 

বগরধ্োরীেোে ঝর্ ঝর্ কবরয়ো কোেঁবদয়ো কফবেে। হোি ও পো নোবড়য়ো কদখোইয়ো িবেে- হুজরু, ককন্দট বগন্দয়  ো হয়। 

বকেুন্দিই কস  ো সোন্দর নো, কে েো িন্দে িোই কবর-  ো ক্রন্দমই িোন্দড়। ক্রন্দম সকন্দে িেন্দে- কিোর কুষ্ঠ হন্দয়ন্দে। কসইজনয 
আজ চোর-পোেঁচ মোস এই রকম কষ্ট পোবচ্ছ। িবস্তর মন্দধ্য েুকন্দি কদয় নো! বভন্দি কন্দর ককোন্দনো রকন্দম চোেোই। রোন্দি 

ককোথোও জোয়গো কদয় নো- িোই িন্দনর মন্দধ্য েুন্দক শুন্দয় থোকি িন্দে- 

-ককোথোয় েোবচ্ছন্দে এবদন্দক? এখোন্দন বক কন্দর এন্দে? 
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বগরধ্োরীেোে এরই মন্দধ্য হোেঁপোইয়ো পবড়য়োবেে। একটু দম েইয়ো িবেে- পূবণ্ণয়োর হোসপোিোন্দে েোবচ্ছেোম হুজরু- 

নইন্দে  ো কিো সোন্দর নো। 

আিেণ নো হইয়ো পোবরেোম নো। মোনুন্দষর বক আগ্রহ িোেঁবচিোর! বগরধ্োরীেোে কেখোন্দন থোন্দক, পূবণ্ণয়ো কসখোন হইন্দি 

চবল্লে মোইন্দের কম নয়- কমোহনপুরো বরজোভণ  ফন্দরন্দের মন্দিো শ্বোপদসিুে আরণ্যভূবম সোমন্দন- িন্দি-অিে হোি-পো 
েইয়ো কস চবেয়োন্দে এই দগুণম পোহোড়-জঙ্গন্দের পথ ভোবঙয়ো পূবণ্ণয়োর হোসপোিোন্দে! 

চোরপোই আবসে। বসপোহীন্দদর িোসোর কোন্দে একটো খোবে  ন্দর উহোন্দক েইয়ো বগয়ো কেোয়োইয়ো বদেোম। বসপোহীরোও কুষ্ঠ 

িবেয়ো একটু আপবত্ত িুবেয়োবেে, পন্দর িুঝোইয়ো বদন্দি িোহোরো িুবঝে। 

বগরধ্োরীন্দক খুি িুধ্োিণ  িবেয়ো মন্দন হইে। অন্দনকবদন কস কেন কপট ভবরয়ো খোইন্দি পোয় নোই। বকেু গরম দধু্ 

খোওয়োইয়ো বদন্দি কস বকবঞ্চৎ সুস্থ হইে। 

সেযোর বদন্দক িোহোর  ন্দর বগয়ো কদবখ কস অন্দ োন্দর  ুমোইন্দিন্দে। 

পরবদন স্থোনীয় বিবেষ্ট বচবকৎসক রোজ ুপোেঁন্দড়ন্দক ডোকোইেোম। রোজ ুগম্ভীর মুন্দখ অন্দনকিণ্ ধ্বরয়ো করোগীর নোবড় 

কদবখে,  ো কদবখে। রোজনু্দক িবেেোম-কদখ, কিোমোর িোরো হন্দি, নো পূবণ্ণয়োয় পোঠিন্দয় কদি? 
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রোজ ুআহি অবভমোন্দনর সুন্দর িবেে- আপনোর িোপ-মোন্দয়র আেীিণোন্দদ হুজরু, অন্দনক বদন এই কোজ করবে। পন্দনর 

বদন্দনর মন্দধ্য  ো ভোন্দেো হন্দয় েোন্দি। 

বগরধ্োরীন্দক হোসপোিোন্দে পোেোইয়ো বদন্দেই ভোন্দেো কবরিোম পন্দর িুবঝেোম।  োন্দয়র জনয নন্দহ, রোজ ুপোেঁন্দড়র জবড়-

িুটির গুন্দণ্ পোেঁচ-েয় বদন্দনর মন্দধ্যই  োন্দয়র কচহোরো িদেোইয়ো কগে- বকন্তু মুেবকে িোবধ্ে িোহোর কসিো-শুশ্রূষো 
েইয়ো। িোহোন্দক ককহ েুেঁ ইন্দি চোয় নো,  োন্দয় ঔষধ্ েোগোইয়ো বদন্দি চোয় নো, িোহোর খোওয়ো জন্দের  টিটো পেণন্ত মোবজন্দি 

আপবত্ত কন্দর। 

িোহোর উপর কিচোবরর হইে জ্বর। খুি কিবে জ্বর। 

বনরুপোয় হইয়ো কুন্তোন্দক ডোকোইেোম। িোহোন্দক িবেেোম-িুবম িবস্ত কথন্দক একজন গোন্দঙ্গোিোর কমন্দয় কডন্দক দোও, পয়সো 
কদি-ওন্দক কদখোশুন্দনো করন্দি হন্দি। 

কুন্তো বকেুমোি নো ভোবিয়ো িখনই িবেে-আবম করি িোিুজী। পয়সো বদন্দি হন্দি নো। 

কুন্তো রোজপুন্দির স্ত্রী, কস গোন্দঙ্গোিো করোগীর কসিো কবরন্দি বক কবরয়ো? ভোবিেোম আমোর কথো কস িুবঝন্দি পোন্দর নোই। 

িবেেোম, ওর এেঁন্দটো িোসন মোজন্দি হন্দি, ওন্দক খোওয়োন্দি হন্দি, ও কিো উেন্দি পোন্দর নো। কস-সি কিোমোয় বদন্দয় বক কন্দর 

হন্দি? 
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কুন্তো িবেে- আপবন হুকুম করন্দেই আবম সি করি। আবম রোজপুি ককোথোয় িোিুজী! আমোর জোিভোই ককউ এিবদন 

আমোয় বক কদন্দখন্দে? আপবন েো িেন্দিন আবম িোই করি! আমোর আিোর জোি বক! 

রোজ ুপোেঁন্দড়র জবড়-িুটির গুন্দণ্ ও কুন্তোর কসিোশুশ্রূষোয় মোসখোন্দনন্দকর মন্দধ্য বগরধ্োরীেোে চোঙ্গো হইয়ো উঠিে! কুন্তো 
এজনয বদন্দি কগন্দেও বকেু েইে নো। বগরধ্োরীেোেন্দক কস ইবিমন্দধ্য ‘িোিো’ িবেয়ো ডোবকন্দি আরম্ভ কবরয়োন্দে 

কদবখেোম। িবেে- আহো, িোিো িড় দুুঃখী, িোিোর কসিো কন্দর আিোর পয়সো কনি? ধ্রমরোজ মোথোর উপর কনই? 

জীিন্দন কে কয়টি সৎ কোজ কবরয়োবে, িোহোর মন্দধ্য একটি প্রধ্োন সৎ কোজ বনরীহ ও বনুঃস্ব বগরধ্োরীেোেন্দক বিনো 
কসেোবমন্দি বকেু জবম বদয়ো েিটুবেয়োন্দি িোস করোন্দনো। 

িোহোর খুপবরন্দি একবদন বগয়োবেেোম। 

বনন্দজর বি ো পোেঁন্দচক জবম কস বনন্দজর হোন্দিই পবরষ্কোর কবরয়ো গম িুবনয়োন্দে। খুপবরর চোবরপোন্দে কিগুবে 

কগোেঁড়োন্দেিুর চোরো পুেঁবিয়োন্দে। 

– এি কগোেঁড়োন্দেিুর গোে বক হন্দি বগরধ্োরীেোে? 

– হুজরু, ওগুন্দেো েরিিী কনিু। আবম িড় কখন্দি ভোেিোবস। বচবন-বমেবর কজোন্দট নো আমোন্দদর, ভূরো গুন্দড়র েরিি 

কন্দর ওই কেিুর রস বদন্দয় কখন্দি ভোবর িোর! 
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কদবখেোম আেোর আনন্দ্ বগরধ্োরীেোন্দের বনরীহ চিু দটুি উজ্জ্বে হইয়ো উঠিয়োন্দে। 

– ভোন্দেো কেন্দমর কেিু। এক-একটো হন্দি এক কপোয়ো। অন্দনক বদন কথন্দক আমোর ইন্দচ্ছ, েবদ কখন্দনো জবম-জোয়গো 
করন্দি পোবর, িন্দি ভোন্দেো েরিিী কেিুর গোে েোগোি। পন্দরর কদোন্দর কেিু চোইন্দি বগন্দয় কিিোর অপমোন হন্দয়বে 

হুজরু। কস দুুঃখ আর রোখি নো।  
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অষ্টোদে পবরন্দচ্ছদ 

১ 

এখোন হইন্দি চবেয়ো েোইিোর সময় আবসয়োন্দে। একিোর ভোনুমিীর সন্দঙ্গ কদখো কবরিোর ইচ্ছো প্রিে হইে। ধ্ন্ ঝবর 

হেেমোেো একটি সু্র স্বন্দপ্নর মন্দিো আমোর মন অবধ্কোর কবরয়ো আন্দে… িোহোর িনোনী … িোহোর কজযোৎস্নোন্দেোবকি 

রোবি … 

সন্দঙ্গ েইেোম েুগেপ্রসোদন্দক। 

িহবসেদোর সজ্জন বসং-এর ক োড়োটোন্দি েুগেপ্রসোদ চবড়য়োবেে- আমোন্দদর মহোন্দের সীমোনো পোর হইন্দি নো-হইন্দিই 

িবেে-হুজরু, এ ক োড়ো চেন্দি নো, জঙ্গন্দের পন্দথ রহে চোে ধ্রন্দেই কহোেঁচট কখন্দয় পন্দড় েোন্দি, সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ আমোরও পো 
কখোেঁড়ো হন্দি। িদন্দে বনন্দয় আবস। 

িোহোন্দক আশ্বস্ত কবরেোম। সজ্জন বসং ভোন্দেো সওয়োর, কস কিিোর পূবণ্ণয়োয় মকদ্দমো িদোরক কবরন্দি বগয়োন্দে এই 

ক োড়োয়। পূবণ্ণয়ো েোইন্দি হইন্দে ককমন পন্দথ েোইন্দি হয় েুগেপ্রসোন্দদর িোহো অজ্ঞোি নয় বনিয়ই। 

েীঘ্রই কোন্দরো নদী পোর হইেোম। 
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িোরপর অরণ্য, অরণ্য- সু্র অপূিণ  ন বনজণ ন অরণ্য! পূন্দিণই িবেয়োবে এ-জঙ্গন্দে মোথোর উপন্দর গোেপোেোর ডোন্দে 

ডোন্দে জড়োজবড় নোই- ককেঁ দচোরো, েোেচোরো, পেোে, মহুয়ো, কুন্দের অরণ্য- প্রস্তরোকীণ্ণ রোঙো মোটির ডোঙো, উেঁচু-বনচু। 

মোন্দঝ মোন্দঝ মোটির উপর িনয হস্তীর পদবচে। মোনুষজন নোই। 

হোেঁপ েোবড়য়ো িোেঁবচেোম েিটুবেয়োর নূিন হিবর ব বে কুশ্রী কটোেো ও িবস্ত এিং একন্দ ন্দয় ধ্ূসর, চষো জবম কদবখিোর 

পন্দর। এ-রকম আরণ্য প্রন্দদে এবদন্দক আর ককোথোও নোই। 

এই পন্দথর কসই দটুি িনয গ্রোম- িুরুবড ও কুেপোে- কিেো িোন্দরোটোর মন্দধ্যই েোড়োইেোম। িোর পন্দরই ফোেঁকো জঙ্গে 

বপেন্দন পবড়য়ো রবহে- সমু্মন্দখ িড় িড় িনস্পবির  ন অরণ্য। কোবিণ ন্দকর কেষ, িোিোস েোিো- গরন্দমর কেেমোিও 

নোই। 

দনূ্দর দনূ্দর ধ্ন্ ঝবর পোহোড়ন্দেণ্ী কিে স্পষ্ট হইয়ো ফুটিে। 

সেযোর পন্দর কোেোবরন্দি কপৌেঁবেেোম। কে বিবড়পোিোর জঙ্গে আমোন্দদর কেট বনেোন্দম ডোবকয়ো েইয়োবেে, এ-কোেোবর 

কসই জঙ্গন্দের ইজোরোদোন্দরর! 

কেোকটো মুসেমোন, েোহোিোদ কজেোয় িোবড়। নোম আিদেু ওয়োন্দহদ। খুি খোবির কবরয়ো রোবখয়ো বদে। িবেে- সন্দের 

সময় কপৌেঁন্দেন্দেন, ভোন্দেো হন্দয়ন্দে িোিুজী। জঙ্গন্দে িড় িোন্দ র ভয় হন্দয়ন্দে। 
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বনজণ ন রোবি। 

িড় িড় গোন্দে েন্ েন্ কবরয়ো িোিোস িোবধ্ন্দিন্দে। 

কোেোবরর িোরো্োয় িবসিোর ভরসো পোইেোম নো কথোটো শুবনয়ো। 

 ন্দরর মন্দধ্য জোনোেো খুবেয়ো িবসয়ো গল্প কবরন্দিবে-হেোৎ বক একটো জন্তু ডোবকয়ো উঠিে িন্দনর মন্দধ্য। েুগেন্দক 

িবেেোম- বক ও? 

েুগে িবেে- ও বকেু নো, হুড়োে। অথণোৎ কনকন্দড় িো । 

একিোর গভীর রোন্দি িন্দনর মন্দধ্য হোন্দয়নোর হোবস কেোনো কগে-হেোৎ শুবনন্দে িুন্দকর রক্ত জবময়ো েোয় ভন্দয়, ঠিক কেন 

কোেন্দরোগীর হোবস, মোন্দঝ মোন্দঝ দম িে হইয়ো েোয়, মোন্দঝ মোন্দঝ হোবসর উচ্ছ্বোস। 

পরবদন কভোন্দর রওনো হইয়ো কিেো ন-টোর মন্দধ্য কদোিরু পোন্নোর রোজধ্োনী চক্ মবকন্দটোেোয় কপৌেঁেোন্দনো কগে। ভোনুমিী 
বক খুবে আমোর অপ্রিযোবেি আগমন্দন! িোর মুখ-কচোন্দখ খুবে কেন চোবপন্দি পোবরন্দিন্দে নো, উপচোইয়ো পবড়ন্দিন্দে। 

-আপনোর কথো কোেও কভন্দিবে িোিুজী। এিবদন আন্দসন বন ককন? 
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ভোনুমিীন্দক একটু েম্বো কদখোইন্দিন্দে, একটু করোগোও িন্দট। িো েোড়ো মুখশ্রী আন্দে ঠিক কিমবন েোিণ্যভরো, কসই 

বনন্দটোে গড়ন কিমবন আন্দে! 

-নোইন্দিন কিো ঝরনোয়? মহুয়ো কিে আনি নো কড়ুয়ো কিে? এিোর িষণোয় ঝরনোয় বক সু্র জে হন্দয়ন্দে কদখন্দিন 

চেুন। 

আর একটো বজবনস েিয কবরয়ো আবসন্দিবে- ভোনুমিী ভোবর পবরষ্কোর-পবরচ্ছন্ন, সোধ্োরণ্ সোেঁওিোে কমন্দয়ন্দদর সন্দঙ্গ 

িোর কসবদক বদয়ো িুেনোই হয় নো- িোর কিেভূষো ও প্রসোধ্ন্দনর সহজ কসৌ্েণ ও রুবচন্দিোধ্ই িোহোন্দক 

অবভজোিিংন্দের কমন্দয় িবেয়ো পবরচয় কদয়। 

কে-মোটির  ন্দরর দোওয়োয় িবসয়ো আবে, িোহোর উেোন্দনর চোবরধ্োন্দর িড় িড় আসোন ও অজুণ ন গোে। এক ঝোেঁক সিুজ 

িনটিয়ো সোমন্দনর আসোন গোেটোর ডোন্দে কেরি কবরন্দিন্দে। কহমন্দন্তর প্রথম, কিেো চবড়ন্দেও িোিোস েোিো। আমোর 

সোমন্দন আধ্ মোইন্দেরও কম দনূ্দর ধ্ন্ ঝবর পোহোড়ন্দেণ্ী, পোহোন্দড়র গো িোবহয়ো নোবময়ো আবসয়োন্দে কচরো বসেঁবথর মন্দিো 
পথ-একবদন্দক অন্দনক দনূ্দর নীে কমন্দ র মন্দিো দেৃযমোন গয়ো কজেোর পোহোড়ন্দেণ্ী। 

বিবড়র পোিোর জঙ্গে ইজোরো েইয়ো এই েোন্ত জনবিরে িনয প্রন্দদন্দের পল্লিপ্রচ্ছোয় উপিযকোর ককোন্দনো পোহোড়ী 
ঝরনোর িীন্দর কুটির িোেঁবধ্য়ো িোস কবরিোম বচরবদন! েিটুবেয়ো কিো কগে, ভোনুমিীর কদন্দের এ-িন ককহ নষ্ট 

কবরন্দি নো। এ-অঞ্চন্দে মরুমকোেঁকর ও পোইওরোইট কিবে মোটিন্দি, ফসে কিমন হয় নো- হইন্দে এ-িন ককোন্ কোন্দে 

 ুবচয়ো েোইি। িন্দি েবদ িোমোর খবন িোবহর হইয়ো পন্দড়, কস স্বিন্ত্র কথো… 



360 
 

িোমোর কোরখোনোর বচমবন, ট্রবে েোইন, সোবর সোবর কুবেিবস্ত, ময়েো জন্দের করন, এবেনঝোড়ো কয়েোর েোইন্দয়র সূ্তপ- 

কদোকোন র, চোন্দয়র কদোকোন, সস্তো বসন্দনমোয় ‘কজোয়োনী-হোওয়ো’ ‘কের েমন্দের’ ‘প্রণ্ন্দয়র কজর’ (মযোটিবনন্দি বিন 

আনো, পূিণোন্দহ¦ আসন দখে করুন)-কদেী মন্দদর কদোকোন, দরবজর কদোকোন। কহোবমও ফোন্দমণবস (সমোগি দবরদ্র 

করোগীন্দদর বিনোমূন্দেয বচবকৎসো করো হয়)। আবদ ও অকৃবিম আদেণ বহ্ ুকহোন্দটে। 

কন্দের িোেঁবেন্দি বিনটোর বসটি িোবজে। 

ভোনুমিী মোথোয় কবরয়ো এবেন্দনর ঝোড়ো কয়েো িোজোন্দর বফবর কবরন্দি িোবহর হইয়োন্দে-ক-ই-েো চো-ই-ই-চোর পয়সো 
ঝুবড়। 

ভোনুমিী কিে আবনয়ো সোমন্দন দোেঁড়োইে। ওন্দদর িোবড়র সিোই আবসয়ো আমোন্দক নমস্কোর কবরয়ো ব বরয়ো দোেঁড়োইে। 

ভোনুমিীর কেোট কোকো নিীন েুিক জগরু একটো গোন্দের ডোে েুবেন্দি েুবেন্দি আবসয়ো আমোর বদন্দক চোবহয়ো হোবসে। 

এই কেন্দেটিন্দক আবম িড় পে্ কবর! রোজপুন্দির মন্দিো কচহোরো ওর, কোন্দেোর উপন্দর বক রূপ! এন্দদর িোবড়র মন্দধ্য এই 

েুিক এিং ভোনুমিী, এন্দদর দজুনন্দক কদবখন্দে সিযই কে ইহোরো িনয জোবির মন্দধ্য অবভজোিিংে, িো মন্দন নো হইয়ো 
পোন্দর নো। 

িবেেোম-বক জগরু, বেকোর-টিকোর ককমন চন্দেন্দে? 
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জগরু হোবসয়ো িবেে-আপনোন্দক আজই খোইন্দয় কদি িোিুজী, ভোিন্দিন নো। িেুন বক খোন্দিন, সজোরু নো হবরয়োে, নো 
িনন্দমোরগ? 

স্নোন কবরয়ো আবসেোম। ভোনুমিী বনন্দজর কসই আয়নোখোবন (কসিোর কেখোনো পূবণ্ণয়ো হইন্দি আনোইয়ো বদয়োবেেোম) 

আর একখোনো কোন্দের কোেঁকুই চুে আেঁচড়োইিোর জনয আবনয়ো বদে। 

আহোরোবদর পর বিেোম কবরন্দিবে, কিেো পবড়য়ো আবসয়োন্দে, ভোনুমিী প্রস্তোি কবরে- িোিুজী চেুন, পোহোন্দড় উেন্দিন 

নো! আপবন কিো ভোেিোন্দসন। 

েুগেপ্রসোদ  ুমোইন্দিবেে, কস  ুম ভোবঙ্গয়ো উঠিন্দে আমরো কিড়োইিোর জনয িোবহর হইেোম। সন্দঙ্গ রবহে ভোনুমিী, ওর 

খুড়িুন্দিো কিোন- জগরু পোন্নোর কমজ ভোইন্দয়র কমন্দয়, িের িোন্দরো িয়স- আর েুগেপ্রসোদ। 

আধ্ মোইে হোেঁটিয়ো পোহোন্দড়র বনন্দচ কপৌেঁবেেোম। 

ধ্ন্ ঝবরর পোদমূন্দে এই জোয়গোয় িন্দনর দেৃয এি অপূিণ কে, খোবনকটো দোেঁড়োইয়ো কদবখন্দি ইচ্ছো কন্দর। কেবদন্দক কচোখ 

বফরোই কসবদন্দকই িড় িড় গোে, েিো, উপে-বিেোন্দনো ঝরনোর খোদ, ইিস্তি বিবিপ্ত কেোট-িড় বেেোসূ্তপ। ধ্ন্ঝবরর 

বদন্দক িন ও পোহোন্দড়র আড়োন্দে আকোেটো ককমন সরু হইয়ো বগয়োন্দে, সোমন্দন েোে কোেঁকুন্দর মোটির রোস্তো উেঁচু হইয়ো  ন 

জঙ্গন্দের মধ্য বদয়ো পোহোন্দড়র ও-পোন্দরর বদন্দক উঠিয়োন্দে, ককমন খট্খন্দট শুকন্দনো ডোঙো মোটি, ককোথোও বভজো নয়, 

সযোেঁিন্দসেঁন্দি নয়। ঝরনোর খোন্দদও এিটুকু জে নোই। 
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পোহোন্দড়র উপন্দর  ন িন কেবেয়ো বকেুদরূ উঠিন্দিই বকন্দসর মধ্ুর সুিোন্দস মনপ্রোণ্ মোবিয়ো উঠিে, গেটো অিযন্ত 

পবরবচি-প্রথমটো ধ্বরন্দি পোবর নোই, িোরপন্দর চোবরবদন্দক চোবহয়ো কদবখ-ধ্ন্ঝবর পোহোন্দড় কে এি েোবিম গোে িোহো 
পূন্দিণ েিয কবর নোই-এখন প্রথম কহমন্দন্ত েোবিম গোন্দে ফুে ধ্বরয়োন্দে, িোহোরই সুিোস। 

কস বক দ-ুচোরটি েোবিম গোে! সপ্তপন্দণ্ণর িন, সপ্তপণ্ণ আর ককবেকদম্ব-কদম্বফুন্দের গোে নয়, ককবেকদম্ব বভন্নজোিীয় 

িৃি, কসগুনপোিোর মন্দিো িড় িড় পোিো, চমৎকোর আেঁকোিোেঁকো ডোেপোেোওয়োেো িনস্পবিন্দেণ্ীর িৃি। 

কহমন্দন্তর অপরোন্দহ¦র েীিে িোিোন্দস পুবষ্পি িনয সপ্তপন্দণ্ণর  ন িন্দন দোেঁড়োইয়ো বনন্দটোে স্বোস্থযিিী বকন্দেোরী 
ভোনুমিীর বদন্দক চোবহয়ো মন্দন হইে, মূবিণ মিী িনন্দদিীর সঙ্গেোভ কবরয়ো ধ্নয হইয়োবে- কৃষ্ণো িনন্দদিী। রোজকুমোরী 
কিো ও িন্দটই! এই িনোঞ্চে, পোহোড়, ওই বমবে নদী, কোন্দরো নদীর উপিযকো, এবদন্দক ধ্ন্ঝবর ওবদন্দক নওয়োদোর 

হেেন্দেণ্ী- এই সমস্ত স্থোন একসমন্দয় কে পরোক্রোন্ত রোজিংন্দের অধ্ীন্দন বেে, ও কসই রোজিংন্দের কমন্দয়-আজ বভন্ন 

েুন্দগর আিহোওয়োয় বভন্ন সভযিোর সং োন্দি কে রোজিংে বিপেণস্ত, দবরদ্র, প্রভোিহীন-িোই আজ ভোনুমিীন্দক 

কদবখন্দিবে সোেঁওিোেী কমন্দয়র মন্দিো। ওন্দক কদবখন্দেই অবেবখি ভোরিিন্দষণর ইবিহোন্দসর এই ট্রযোবজক অধ্যোয় আমোর 

কচোন্দখর সোমন্দন ফুটিয়ো ওন্দে। 

আজকোর এই অপরোেটি আমোর জীিন্দনর আন্দরো িহু সু্র অপরোন্দের সন্দঙ্গ বমবেয়ো মধ্ুময় সৃ্মবির সমোন্দরোন্দহ 

উজ্জ্বে হইয়ো উঠিে-স্বন্দপ্নর মন্দিো মধ্ুর, স্বন্দপ্নর মন্দিোই অিোস্তি। 

ভোনুমিী িবেে-চেুন, আন্দরো উেন্দিন নো? 
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-বক সু্র ফুন্দের গে িে কিো! একটু িসন্দি নো এখোন্দন? সূেণ অস্ত েোন্দচ্ছ, কদবখ- 

ভোনুমিী হোবসমুন্দখ িবেে-আপনোর েো মবজণ  িোিুজী। িসন্দি িন্দেন এখোন্দন িবস। বকন্তু জযোেোমেোন্দয়র কিন্দর ফুে 

কদন্দিন নো? আপবন কসই বেবখন্দয় বদন্দয়বেন্দেন, আবম করোজ পোহোন্দড় উঠি ফুে বদন্দি। এখন কিো িন্দন কি ফুে। 

দনূ্দর বমবে নদী উত্তরিোবহনী হইয়ো পোহোন্দড়র বনন্দচ বদয়ো  ুবরয়ো েোইন্দিন্দে। 

নওয়োদোর বদন্দক কে অস্পষ্ট পোহোড়ন্দেণ্ী, িোরই বপেন্দন সূেণ অস্ত কগে। সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ পোহোবড় হোওয়ো আন্দরো েীিে হইে। 

েোবিম ফুন্দের সুিোস আন্দরো  ন হইয়ো উঠিে, েোয়ো গোঢ় হইয়ো নোবমে হেেসোনুর িনস্থেীন্দি, বনন্দন্মর িনোিৃি 

উপিযকোয়, বমবে নদীর পরপোন্দরর গি-হেেমোেোর গোন্দি। 

ভোনুমিী একগুচ্ছ েোবিম ফুে পোবড়য়ো কখোেঁপোয় গুেঁবজে। িবেে- িসি, নো উেন্দিন িোিুজী? 

আিোর উঠিন্দি আরম্ভ কবরেোম। প্রন্দিযন্দকর হোন্দি এক-একটো েোবিম ফুন্দের ডোে। এন্দকিোন্দর উপন্দর পোহোন্দড়র উপন্দর 

উঠিয়ো কগেোম। কসই প্রোচীন িটগোেটো ও িোর িেোয় প্রোচীন রোজসমোবধ্। িড় িড় িোটনোিোটো বেন্দের মন্দিো পোথর 

চোবরবদন্দক েড়োন্দনো। রোজো কদোিরু পোন্নোর কিন্দরর উপর ভোনুমিী ও িোহোর কিোন বনেনী ফুে েড়োইে, আবম ও 

েুগেপ্রসোদ ফুে েড়োইেোম। 



364 
 

ভোনুমিী িোবেকো কিো িন্দটই, সরেো িোবেকোর মন্দিোই মহো খুবে। িোবেকোর মন্দিো আিদোন্দরর সুন্দর িবেে- এখোন্দন 

একটু দোেঁড়োই িোিুজী, ককমন? কিে েোগন্দে, নো? 

আবম ভোবিন্দিবেেোম- এই কেষ। আর এখোন্দন আবসি নো। এ পোহোন্দড়র উপরকোর সমোবধ্স্থোন, এ িনোঞ্চে আর কদবখি 

নো। ধ্ন্ঝবরর হেেচূড়োয় পুবষ্পি সপ্তপন্দণ্ণর বনকট, ভোনুমিীর বনটক, এই আমোর বচরবিদোয়। ে-িেন্দরর দী ণ 
িনিোস সোঙ্গ কবরয়ো কবেকোিো নগরীন্দি বফবরি- বকন্তু েোইিোর বদন  নোইয়ো আবসিোর সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ ইহোন্দদর ককন এি 

কিবে কবরয়ো জড়োইয়ো ধ্বরন্দিবে! 

ভোনুমিীন্দক কথোটো িবেিোর ইচ্ছো হইে, ভোনমিী বক িন্দে আবম আর আবসি নো শুবনয়ো- জোবনিোর ইচ্ছো হইে। 

বকন্তু বক হইন্দি সরেো িনিোেোন্দক িৃথো ভোেিোসোর, আদন্দরর কথো িবেয়ো? 

সেযো হইিোর সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ আর একটি নূিন সুিোস পোইেোম। আেপোন্দের িন্দনর মন্দধ্য েন্দথষ্ট বেউবে গোে আন্দে। কিেো 
পবড়িোর সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ বেউবে ফুন্দের  ন সুগে সোেয-িোিোসন্দক সুবমষ্ট কবরয়ো িুবেয়োন্দে। েোবিম িন এখোন্দন নোই-কস 

আন্দরো বনন্দচ নোবমন্দে িন্দি। এরই মন্দধ্য গোেপোেোর ডোন্দে কজোনোবক জ্ববেন্দি আরম্ভ কবরয়োন্দে। িোিোস বক সন্দিজ, 

মধ্ুর, প্রোণ্োরোম! এ িোিোস সকোন্দে বিকোন্দে উপন্দভোগ কবরন্দে আয়ু নো িোবড়য়ো পোন্দর? নোবমন্দি ইচ্ছো কবরন্দিবেে নো, 
বকন্তু িনয জন্তুর ভয় আন্দে-িো েোড়ো ভোনুমিী সন্দঙ্গ রবহয়োন্দে। েুগেপ্রসোদ কিোধ্ হয় ভোবিন্দিবেে নূিন ককোন্ 

ধ্রন্দনর গোেপোেো এ জঙ্গে হইন্দি েইয়ো বগয়ো অনযি করোপণ্ কবরন্দি পোন্দর। কদবখেোম িোহোর সমস্ত মন্দনোন্দেোগ নূিন 
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েিোপোিোর ফুে, সুদেৃয পোিোর গোে প্রভৃবির বদন্দক বনিি-অনয বদন্দক িোহোর দবৃষ্ট নোই। েুগেপ্রসোদ পোগেই িন্দট, 

বকন্তু ঐ এক ধ্রন্দনর পোগে। 

নূরজোহোন নোবক পোরসয হইন্দি কচনোর গোে আবনয়ো কোশ্মীন্দর করোপণ্ কবরয়োবেন্দেন। এখন নূরজোহোন নোই, বকন্তু 

সোরো কোশ্মীর সুদেৃয কচনোর িৃন্দি েোইয়ো কফবেয়োন্দে। েুগেপ্রসোদ মবরয়ো েোইন্দি, বকন্তু সরস্বিী হ্রন্দদর জন্দে আজ 

হইন্দি েিিষণ পন্দরও কহমন্দন্ত ফুটন্ত স্পোইডোরবেবে িোিোন্দস সুগে েড়োইন্দি, বকংিো ককোন্দনো-নো-ককোন্দনো িনন্দঝোন্দপ িনয 
হংসেিোর হংসোকৃবি নীেফুে দবুেন্দি, েুগেপ্রসোদই কে কসগুবে নোঢ়ো-িইহোন্দরর জঙ্গন্দে আমদোবন কবরয়োবেে 

একবদন- একথো নো-ই িো ককহ িবেে! 

ভোনুমিী িবেে- িোেঁন্দয় ওই কসই টোেঁড়িোন্দরোর গোে- বচন্দনন্দেন? 

িনয-মবহন্দষর রিোকিণ ো সদয় কদিিো টোেঁড়িোন্দরোর গোে অেকোন্দর বচবনন্দি পোবর নোই। আকোন্দে চোেঁদ নোই, কৃষ্ণপন্দির 

রোবি। 

অন্দনকটো নোবময়ো আবসয়োবে। এিোর কসই েোবিম িন। বক বমবষ্ট মনমোিোন্দনো গে! 

ভোনুমিীন্দক িবেেোম- একটু িবস। 
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পন্দর কসই িনপন্দথ অেকোন্দরর মন্দধ্য নোবমন্দি নোবমন্দি ভোবিেোম, েিটুবেয়ো বগয়োন্দে, নোঢ়ো ও ফুেবকয়ো িইহোর 

বগয়োন্দে-বকন্তু মহোবেখোরূন্দপর পোহোড় রবহে-ভোনুমিীন্দদর ধ্ন্ ঝবর পোহোন্দড়র িনভূবম রবহে। এমন সময় আবসন্দি 

হয়ন্দিো কদন্দে, েখন মোনুন্দষ অরণ্য কদবখন্দি পোইন্দি নো-শুধ্ুই চোন্দষর কিি আর পোন্দটর কে, কোপন্দড়র কন্দের বচমবন 

কচোন্দখ পবড়ন্দি, িখন িোহোরো আবসন্দি এই বনভৃি অরণ্যপ্রন্দদন্দে, কেমন কেোন্দক িীন্দথণ আন্দস। কসই সি অনোগি বদন্দনর 

মোনুষন্দদর জনয এ িন অিুন্ন থোকুক। 

২ 

রোন্দি িবসয়ো জগরু পোন্নো ও িোহোর দোদোর মুন্দখ িোহোন্দদর সম্বন্দে অন্দনক কথোিোিণ ো শুবনেোম। মহোজন্দনর কদনো 
এখন্দনো কেোধ্ েোয় নোই, দইুটি মবহষ ধ্োর কবরয়ো বকবনন্দি হইয়োন্দে, নো বকবনন্দে চন্দে নো, গয়োর এক মোন্দরোয়োড়ী 
মহোজন আন্দগ আবসয়ো ব  বকবনয়ো েইয়ো েোইি-আজ বিন চোর মোস কস আর আন্দস নো। প্রোয় আধ্ মন ব   ন্দর মজিু, 

খবরদ্দোর নোই। 

ভোনুমিী আবসয়ো দোওয়োর একধ্োন্দর িবসে। েুগেপ্রসোদ অিযন্ত চো-কখোর, কস চো-বচবন সন্দঙ্গ আবনয়োন্দে আবম জোবন। 

বকন্তু েোজকুিোিেি গরম জন্দের কথো িবেন্দি পোবরন্দিন্দে নো, িোহোও জোবন। িবেেোম- চোন্দয়র জে একটু গরম 

করোর সুবিন্দধ্ হন্দি বক ভোনুমিী? 

রোজকুমোরী ভোনুমিী চো কখন্দনো কন্দর নোই। চো খোইিোর করওয়োজই নোই এখোন্দন। িোহোন্দক জন্দের পবরমোণ্ িুঝোইয়ো 
বদন্দি কস মোটির হোেঁবড়ন্দি জে গরম কবরয়ো আবনে। িোহোর কেোট কিোন কন্দয়কটি পোথরিোটি আবনে। ভোনুমিীন্দক চো 
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খোইিোর অনুন্দরোধ্ কবরেোম, কস খোইন্দি চোবহে নো। জগরু পোন্নো পোথন্দরর কেোট কখোরোর এক কখোরো চো কেষ কবরয়ো 
আন্দরো খোবনকটো চোবহয়ো েইে। 

চো খোইয়ো আর-সকন্দে উঠিয়ো কগে, ভোনুমিী কগে নো। আমোয় িবেে-ক’বদন এখন আন্দেন িোিুজী? এিোর িড় 

কদবর কন্দর এন্দসন্দেন। কোে কিো কেন্দিই কদি নো। চেুন আপনোন্দক কোে ঝোটি ঝরনো কিবড়ন্দয় বনন্দয় আবস। ঝোটি 

ঝরনোয় আন্দরো ভয়োনক জঙ্গে। ওবদন্দক িড্ড িুন্দনো হোবি। অন্দনক িনময়ূরও আন্দে কদখন্দি পোন্দিন। চমৎকোর 

জোয়গো। পৃবথিীর মন্দধ্য এমন আর কনই। 

ভোনুমিীর পৃবথিী কিটুকু জোবনন্দি িড় ইচ্ছো হইে। িবেেোম- ভোনুমিী, কখন্দনো ককোন্দনো েহর কদন্দখে? 

– নো িোিুজী। 

– দ-ুএকটো েহন্দরর নোম িে কিো? 

– গয়ো, মুন্দঙ্গর, পোটনো। 

– কল কোিোর নোম কেোন বন? 

– হোেঁ িোিুজী। 
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– ককোনবদন্দক জোন? 

– বক জোবন িোিুজী। 

-আমরো কে কদন্দে িোস কবর িোর নোম জোন? 

– আমরো গয়ো কজেোয় িোস কবর। 

– ভোরিিন্দষণর নোম শুন্দনে? 

ভোনুমিী মোথো নোবড়য়ো জোনোইে কস কেোন্দন নোই। কখন্দনো ককোথোয় েোয় নোই চক্ মবকন্দটোেো েোবড়য়ো। ভোরিিষণ 
ককোন্ বদন্দক? 

একটু পন্দর িবেে- আমোর জযোেোমেোয় একটো মবহষ এন্দনবেন্দেন, কসটো এন্দিেো বিন কসর, ওন্দিেো বিন কসর দধু্ বদি। 

িখন আমোন্দদর এর কচন্দয় ভোন্দেো অিস্থো বেে িোিুজী, িখন েবদ আপবন আসন্দিন, আপনোন্দক করোজ কখোয়ো 
খোওয়োিোম। জযোেোমেোয় বনন্দজর হোন্দি কখোয়ো হিবর করন্দিন। বক বমবষ্ট কখোয়ো! এখন কিমন দধু্ই হয় নো িোর 

কখোয়ো। িখন আমোন্দদর খোবিরও বেে খুি। 
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পন্দর হোিখোবন একিোর িুবেয়ো চোবরবদন্দক  ুরোইয়ো গন্দিণর সবহি িবেে- জোন্দনন িোিুজী, এই সমস্ত কদে আমোন্দদর 

রোজয বেে! সোরো পৃবথিীটো। িন্দন কে কগোেঁড় কদন্দখন, সোেঁওিোে কদন্দখন ওরো আমোন্দদর জোি নয়। আমরো রোজন্দগোেঁড়। 

আমোন্দদর প্রজো ওরো, আমোন্দদর রোজো িন্দে মোন্দন। 

উহোর কথোয় দুুঃখও হইে, হোবসও পোইে। মহোজন্দন কদনোর দোন্দয় দইুন্দিেো েোহোন্দদর মবহষ ধ্বরয়ো েইয়ো েোয়, কসও 

রোজিংন্দের গিণ কবরন্দি েোন্দড় নো। 

িবেেোম- আবম জোবন ভোনুমিী কিোমোন্দদর কি িড় িংে- 

ভোনুমিী িবেে- িোরপর শুনুন িোিুজী, আমোন্দদর কসই মবহষটো িোন্দ  বনন্দয় কগে। জযোেোমেোয় কে মবহষটো 
এন্দনবেন্দেন। 

– বক কন্দর? 

– জযোেোমেোয় ওই পোহোন্দড়র বনন্দচ চরোন্দি বনন্দয় বগন্দয় একটো গোেিেোয় িন্দস বেন্দেন, কসখোন্দন িোন্দ  ধ্রে। 

িবেেোম- িুবম িো  কদন্দখে কখন্দনো? 

ভোনুমিী কোন্দেো কজোড়ো-ভুরু দটুি আিেণ হইিোর ভবঙ্গন্দি উপন্দরর বদন্দক িুবেয়ো িবেে- িো  কদবখ বন িোিুজী! 
েীিকোন্দে আস্ ন্দিন চক্ মবকন্দটোেোয়-িোবড়র উন্দেোন কথন্দক কগোরু িোেুর ধ্ন্দর বনন্দয় েোয় িোন্দ - 
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িবেয়োই কস ডোবকে-বনেবন, বনেবন-কেোন- 

কেোট কিোন আবসন্দে িবেে-বনেবন, িোিুজীন্দক শুবনন্দয় কদ কিো আর-িের েীিকোন্দে িো  করোজ রোন্দি আমোন্দদর 

উন্দেোন্দন এন্দস বক কন্দর কিড়োি। জগরু একবদন ফোেঁদ কপন্দিবেে। ধ্রো পড়ে নো। 

পন্দর হেোৎ িবেে- ভোন্দেো কথো, িোিুজী, একখোনো বচঠি পন্দড় কদন্দিন? ককোথো কথন্দক একখোনো বচঠি এন্দসবেে, কক 

পড়ন্দি, এমবন কিোেো রন্দয়ন্দে। েো বনেবন, বচঠিখোনো বনন্দয় আয়, আর জগরু-কোকোন্দকও কডন্দক বনন্দয় আয়- 

বনেবন বচঠি পোইে নো। িখন ভোনুমিী বনন্দজ বগয়ো অন্দনক খুেঁবজয়ো কসখোনো িোবহর কবরয়ো আমোর হোন্দি আবনয়ো 
বদে। 

িবেেোম- কন্দি এন্দসন্দে এখোনো? 

ভোনুমিী িবেে- মোস ে-সোি হন্দি িোিুজী- িুন্দে করন্দখ বদইবে, আপবন এন্দে পড়োন্দিো। আমরো কিো ককউ পড়ন্দি পোবর 

কন। ও বনেবন, জগরু-কোকোন্দক কডন্দক বনন্দয় আয়। বচঠি পড়ো হন্দি- সিোইন্দক ডোক কদ। 

ে-সোি মোস পূন্দিণর পুন্দরোন্দনো অপঠিি পিখোনো আবম েুগেপ্রসোন্দদর উনুন্দনর আন্দেোয় পবড়ন্দি িবসেোম- আমোর 

চোবরধ্োন্দর িোবড়সুি কেোক ব বরয়ো িবসে বচঠি শুবনিোর জনয। বচঠিখোনো কোন্দয়থী-বহব্ন্দি কেখো- রোজো কদোিরু 
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পোন্নোর নোন্দম বচঠি। পোটনোর জচনক মহোজন রোজো কদোিরুন্দক বজজ্ঞোসো কবরয়ো পোেোইয়োন্দে, এখোন্দন বিবড়পোিোর 

জঙ্গে আন্দে বকনো- থোবকন্দে বক দন্দর ইজোরো বিবে হয়। 

এ পন্দির সন্দঙ্গ ইহোন্দদর ককোন্দনো সম্পকণ  নোই- ইহোন্দদর অধ্ীন্দন ককোন্দনো বিবড়পোিোর জঙ্গে নোই। রোজো কদোিরু, নোন্দম 

রোজো বেন্দেন, চক্ মবকন্দটোেোর বনজ িসিিোটির িোবহন্দর িোেঁর কে ককোথোও এক েটোক জবমও নোই একথো পোটনোর 

উক্ত পিন্দেখক মহোজন জোবনন্দে ডোকমোসুে খরচ কবরয়ো িৃথো পি বদি নো বনিয়ই। 

একটু দনূ্দর দোওয়োর ও-পোন্দে েুগেপ্রসোদ রোন্নো কবরন্দিন্দে। িোহোর কোন্দের উনুন্দনর আন্দেোয় দোওয়োর খোবনকটো আন্দেো 
হইয়োন্দে। এবদন্দক দোওয়োর অন্দধ্ণকটোয় কজযোৎস্নো পবড়য়োন্দে, েবদও কৃষ্ণপন্দির আজ কমোন্দট িৃিীয়ো- ধ্ন্ ঝবর পোহোন্দড়র 

আড়োে কোটোইয়ো এই বকেুিণ্ মোি চোেঁদ ফোেঁকো আকোন্দে দেৃযমোন হইয়োন্দে। সোমন্দন বকেুদনূ্দর অধ্ণচেোকৃবি 

পোহোড়ন্দেণ্ী- চক্ মবকন্দটোেোর িবস্তর কেন্দেপুন্দেন্দদর কথো ও কেরি কেোনো েোইন্দিন্দে। … বক সু্র ও অপূিণ মন্দন 

হইন্দিবেে এই িনয গ্রোন্দম েোবপি এই রোবিটি। ভোনুমিীর িুচ্ছ ও সোধ্োরণ্ গল্পও বক আন্ই বদন্দিবেে! কসবদন 

িেভন্দদ্রর মুন্দখ কেোনো কসই উন্নবি কবরিোর কথো মন্দন পবড়ে। 

মোনুন্দষ বক চোয়- উন্নবি, নো আন্? উন্নবি কবরয়ো বক হইন্দি েবদ িোহোন্দি আন্ নো থোন্দক? আবম এমন কি 

কেোন্দকর কথো জোবন, েোহোরো জীিন্দন উন্নবি কবরয়োন্দে িন্দট, বকন্তু আন্ন্দক হোরোইয়োন্দে। অবিবরক্ত কভোন্দগ 

মন্দনোিৃবত্তর ধ্োর িইয়ো িইয়ো কভোেঁিো- এখন আর বকেুন্দিই কিমন আন্ পোয় নো, জীিন িোহোন্দদর বনকট একন্দ ন্দয়, 

একরঙো, অথণহীন। মন েোন-িোেঁধ্োন্দনো-রস েুবকন্দি পোয় নো। 
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এখোন্দনই েবদ থোবকন্দি পোবরিোম! ভোনুমিীন্দক বিিোহ কবরিোম। এই মোটির  ন্দরর কজযোৎস্নো-ওেো দোওয়োয় সরেো 
িনযিোেো রোেঁবধ্ন্দি রোেঁবধ্ন্দি এমবন কবরয়ো কেন্দেমোনুবষ গল্প কবরি- আবম িবসয়ো িবসয়ো শুবনিোম। আর শুবনিোম 

কিবে রোন্দি ওই িন্দন হুড়োন্দের ডোক, িনন্দমোরন্দগর ডোক, িনয হস্তীর িৃংবহি, হোন্দয়নোর হোবস। ভোনুমিী কোন্দেো িন্দট, 

বকন্তু এমন বনন্দটোে স্বোস্থযিিী কমন্দয় িোংেো কদন্দে পোওয়ো েোয় নো। আর ওর ওই সন্দিজ সরে মন! দয়ো আন্দে, মোয়ো 
আন্দে, কস্নহ আন্দে,-িোর কি প্রমোণ্ পোইয়োবে।… ভোবিন্দিও কিে েোন্দগ। বক সু্র স্বপ্ন! বক হইন্দি উন্নবি কবরয়ো? 

িেভদ্র কসঙ্গোৎ বগয়ো উন্নবি করুক। রোসবিহোরী বসং উন্নবি করুক। 

েুগেপ্রসোদ বজজ্ঞোসো কবরে, রোন্নো হইয়োন্দে, কচৌকো েোগোইন্দি বক নো। ভোনুমিীন্দদর িোবড়ন্দি আবিন্দথযর ককোন্দনো ত্রুটি 

হয় নো। এন্দদন্দে আনোজ কমন্দে নো, িিুও ককোথো হইি জগরু কিগুন ও আেু আবনয়োন্দে। মোষকেোইন্দয়র ডোে, পোবখর 

মোংস, িোবড়ন্দি হিবর অবি উৎকৃষ্ট টোটকো ভয়সো ব , দধু্। েুগেপ্রসোন্দদর হোন্দির রোন্নোও চমৎকোর। 

ভোনুমিী, জগরু, জগরুর দোদো, বনেবন-সিোই আজ আমোন্দদর এখোন্দন খোইন্দি-আবম খোইন্দি িবেয়োবে। কোরণ্ এমন 

রোন্নো উহোরো কখন্দনো খোইন্দি পোয় নো। িবেেোম-একটু দনূ্দর উহোরোও একসন্দঙ্গ সিোই িসুক। েুগেপ্রসোন্দদর কদওয়োরও 

সুবিধ্ো হইন্দি। একি খোওয়ো েোক। 

ওরো রোবজ হইে নো। আমোন্দদর আন্দগ নো খোওয়ো হইন্দে উহোরো খোইন্দি নো। 

পরবদন আবসিোর সময় ভোনুমিী এক কোি কবরে। 
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হেোৎ আমোর হোি ধ্বরয়ো িবেে- আজ কেন্দি কদি নো িোিুজী- 

আবম অিোক হইয়ো উহোর মুন্দখর বদন্দক চোবহয়ো রবহেোম। কষ্ট হইে। 

উহোর অনুন্দরোধ্ সকোন্দে রওনো হইন্দি পোবরেোম নো- দপুুন্দরর আহোরোবদর পন্দর বিদোয় েইেোম। 

আিোর দধু্োন্দর েোয়োবনবিড় িনপথ। পন্দথর ধ্োন্দর ককোথোও রোজকুমোরী ভোনুমিী কেন দোেঁড়োইয়ো আন্দে- িোবেকো নয়, 

েুিিী ভোনুমিী-িোহোন্দক আবম কখন্দনো কদবখ নোই। িোর সোগ্রহ দবৃষ্ট িোর প্রণ্য়ীর আগমন-পন্দথর বদন্দক বনিি-হয়ন্দিো 
কস পোহোন্দড়র ওপোন্দরর িন্দন বেকোন্দর বগয়োন্দে, আবসিোর কদবর নোই। িরুণ্ীন্দক মন্দন মন্দন আেীিণোদ কবরেোম। ধ্ন্ ঝবর 

পোহোন্দড়র কজোনোবক-জ্বেো বনস্তব্ধ প্রোচীন েোবিম ফুন্দের িন ও অপূিণ দরূে্ো সেযোর আড়োন্দে িনিোেোর কগোপন 

অবভসোর সোথণক হউক। 

মহোন্দে বফবরয়ো সপ্তোহখোন্দনন্দকর মন্দধ্যই সকন্দের বনকট বিদোয় েইয়ো েিটুবেয়ো িযোগ কবরেোম। 

আবসিোর সময় রোজ ুপোেঁন্দড়, গন্দনোরী, েুগেপ্রসোদ, আরবফ টিন্দিে প্রভৃবি পোেবকর চোবরধ্োন্দর ব বরয়ো পোেবকর সন্দঙ্গ 

সন্দঙ্গ েিটুবেয়োর সীমোনোর নূিন িবস্ত মহোরোজন্দটোেো পেণন্ত আবসে। মটুকনোথ সংসৃ্কন্দি স্ববস্তিোচন উচ্চোরণ্ কবরয়ো 
আমোয় আেীিণোদ কবরে। রোজ ুিবেে- হুজরু, আপবন চন্দে কগন্দে েিটুবেয়ো উদোস হন্দয় েোন্দি। 
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প্রসঙ্গক্রন্দম িবে এন্দদন্দে ‘উদোস’ েন্দের িযিহোর এিং উহোর অন্দথণর িযোপকিো অিযন্ত কিবে। মকোই-ভোজো খোইন্দি 

খোরোপ েোবগন্দে িন্দে, ‘ভোজো উদোস েোগন্দে।’ আমোর সম্পন্দকণ  বক অন্দথণ উহো িযিহৃি হইে ঠিক িবেন্দি পোবরি নো। 

আমোর বিদোয় েইয়ো আবসিোর সময় একটি কমন্দয় কোেঁবদয়োবেে। আজ সকোে হইন্দি আবসয়ো কস কোেোবরর উেোন্দন 

দোেঁড়োইয়ো বেে- আমোর পোেবক েখন কিোেো হইে, িখন চোবহয়ো কদবখ কস হোপুস-নয়ন্দন কোেঁবদন্দিন্দে। কমন্দয়টি কুন্তো। 

বনরোেয়ো কুন্তোন্দক জবম বদয়ো িসিোস করোইয়োবে, আমোর মযোন্দনজোবর জীিন্দনর ইহো একটি সৎকোজ। পোবরেোম নো 
বকেু কবরন্দি কসই িোবেকো মঞ্চীর। অভোবগনীন্দক কক ককোথোয় কে ভুেোইয়ো েইয়ো কগে! – আজ কস েবদ থোবকি 

িোহোর বনন্দজর নোন্দম জবম বদিোম বিনো কসেোবমন্দি। 

নোঢ়ো-িইহোন্দরর সীমোনোয় নন্দক্েদীর  র কদবখয়োই আন্দরো কথো মন্দন পবড়ে। সুরবিয়ো  ন্দরর িোবহন্দর বক কবরন্দিবেে, 

আমোর পোেবক কদবখয়োই িবেয়ো উঠিে-িোিুজী, িোিুজী, একটু রোখুন- 

পন্দর কস েুটিয়ো আবসয়ো পোেবকর কোন্দে দোেঁড়োইে। েবনয়োও আবসে বপেু-বপেু। 

– িোিুজী, ককোথোয় েোন্দচ্ছন? 

– ভোগেপুন্দর। কিোর িোিো ককোথোয়? 
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– ঝল্লুন্দটোেোয় গন্দমর িীজ আনন্দি বগন্দয়ন্দে। কন্দি আসন্দিন? 

– আর আসি নো। 

– ইস! বমন্দথয কথো! … 

নোঢ়ো-িইহোন্দরর সীমোনো পোর হইয়ো পোেবক হইন্দি মুখ িোড়োইয়ো একিোর বপেন বফবরয়ো চোবহয়ো কদবখেোম। 

িহু িবস্ত, চোন্দে চোন্দে িসি, কেোকজন্দনর কথোিোিণ ো, িোেকিোবেকোর কেহোসয, বচৎকোর, কগোরু-মবহষ, ফসন্দের 

কগোেো।  ন িন কোটিয়ো আবমই এই হোসযদীপ্ত েসযপূণ্ণ জনপদ িসোইয়োবে েয়-সোি িৎসন্দরর মন্দধ্য। সিোই কোে 

িোহোই িবেন্দিবেে- িোিুজী, আপনোর কোজ কদন্দখ আমরো পেণন্ত অিোক হন্দয় বগন্দয়বে, নোঢ়ো েিটুবেয়ো বক বেে আর 

বক হন্দয়ন্দে! 

কথোটো আবমও ভোবিন্দি ভোবিন্দি চবেয়োবে। নোঢ়ো েিটুবেয়ো বক বেে আর বক হইয়োন্দে! 

বদগন্তেীন মহোবেখোরূন্দপর পোহোড় ও কমোহনপুরো অরণ্যোনীর উন্দদ্দন্দে দরূ হইন্দি নমস্কোর কবরেোম। 

কহ অরণ্যোনীর আবদম কদিিোরো, িমো কবরও আমোয়। বিদোয়! … 

৩ 
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িহুকোে কোটিয়ো বগয়োন্দে িোরপর- পন্দনর-কষোে িের। 

িোদোমগোন্দের িেোয় িবসয়ো এইসি ভোবিন্দিবেেোম। 

কিেো এন্দকিোন্দর পবড়য়ো আবসয়োন্দে। … 

বিসৃ্মিপ্রোয় অিীন্দির কে নোঢ়ো ও েিটুবেয়োর আরণ্য-প্রোন্তর আমোর হোন্দিই নষ্ট হইয়োবেে, সরস্বিী হ্রন্দদর কে অপূিণ 
িনোনী, িোহোন্দদর সৃ্মবি স্বন্দপ্নর মন্দিো আবসয়ো মোন্দঝ মোন্দঝ মনন্দক উদোস কন্দর। সন্দঙ্গ সন্দঙ্গ মন্দন হয়, ককমন আন্দে কুন্তো, 
কি িড় হইয়ো উঠিয়োন্দে সুরবিয়ো, মটুকনোন্দথর কটোে আজও আন্দে বক নো, ভোনুমিী িোহোন্দদর কসই হেেন্দিবষ্টি 

আরণ্যভূবমন্দি বক কবরন্দিন্দে, রোখোেিোিুর স্ত্রী, ধ্রুিো, বগরধ্োরীেোে, কক জোন্দন এিকোে পন্দর কক ককমন অিস্থোয় 

আন্দে। … 

আর মন্দন হয় মোন্দঝ মোন্দঝ মঞ্চীর কথো। অনুিপ্তো মঞ্চী বক আিোর স্বোমীর কোন্দে বফবরয়োন্দে, নো আসোন্দমর চো-িোগোন্দন 

চোন্দয়র পোিো িুবেন্দিন্দে আজও। 

কিকোে িোহোন্দদর আর খির রোবখ নো। 

(সমোপ্ত) 


