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ম ৰীৰ জীেয়কৰ সাধু

এঘৰ মানুহৰ এজনী বৰ চেনহৰ ম ৰী আিছল  তাই গািভনী হিছল  ঘৰৰ িগিৰ তনীও ক সই সময়েত গা-ভাৰী আিছল  ম ৰীজনীৰ 
বৰৈক মাছ খাবৰ মন যাৱাত তাই, “ মাৰ মাছ খাবৰ মন গেছ” বুিল িগিৰ তনীক ক’ ল  িগিৰ তনীেয় উ ৰ িদেল, “আই হ’ তই চপাই 
কাচাই আিন িদেলেহ মই খাবৈল িদব পােৰঁা  নহ’ লেনা মই ক’ৰপৰা িদম?” ইয়ােক িন ম ৰীজনীেয় সই িদনাখনৰ পৰা অইনৰ 
ঘৰৰপৰা চুৰ-তািৰ কিৰ বা ডবা-হকা িদ কােনাৰকেম মাছ আিন িদবৈল ধিৰেল  ইফােল িগিৰ তনীেয় মাছ ৰাি -বািঢ় খাই ম ৰীজনীক 
খািল াইটেবাৰ খাবৈল িদেল  সইদেৰ ম ৰীজনীেয় িদেনৗ মাছ আিন খাবৈল নপায়  ইয়ােত তাইৰ মনৰ বৰ বজাৰ লািগ িগিৰ তনীক 
শাও িদেল, “ মাৰ পটত িয আেছ তাইৰ পটৈল যাওঁক আৰু তাইৰ পটত িয আেছ মাৰ পটৈল আহক ”
ইয়াৰ িকছু িদনৰ পাছেত সঁচাসঁিচৈকেয় িগিৰ তনীেয় টা ম ৰীেপাৱালী পােল আৰু ম ৰীজনীেয় ছাৱালী জনী পােল  আেতৗপুেতৗ কিৰ 
ম ৰীেয় ছাৱালী জনীক কােনাৰকেম ডাঙৰ কিৰেল  ছাৱালী জনীক ঘৰেত থ ম ৰীেয় িনেতৗ মাছ-গাখীৰ ইত ািদ িবচািৰ যায়
ছাৱালী জনী জনা হ’লত িস েত এিদন মাকক ক’ ল, “আই তুিম যিদ গঁাৱৈল যাওঁেত কােনাবাই মািৰ থয় তেনহ’ ল আিম কেনৈক 
জািনম আৰু িক কিৰম?” তিতয়া মােক এেজাপা তুলসী আৰু তাৰ ওচৰেত এমলা গাখীৰ থ ক’ ল, “ যিদ মাক কােনাবাই মােৰ তে  
এই তুলসীজুিপ জঁয় পিৰব আৰু গাখীৰ মলা কলা হ’ব  তিতয়া ত েত মাক িবচািৰ যািব “ ইয়াৰ িদন িদেয়কৰ িপছত তুলসীেজাপা জঁয় 
পিৰল গাখীৰ মলা হৰাজ-বৰণীয়া হ’ল  তিতয়া মাকৰ িকবা হ’ল বুিল জািন কাি  কা  ছাৱালী জনীেয় মাকক িবচািৰ গ’ল  িস েত 
ভােলমান ৰ গ ভনীেয়কৰ িপয়াহ লািগলত পানী িবচািৰ যাওঁেত আগেত এখন ন পােলৈগ  নৰগৰােত ভনীেয়কক থ বােয়েক পানী 
আিনবৈল নািম গ’ল  তাই আঁজলী িদেয়ক িনেজ খাই ভনীেয়কৈল পানী আিনবৈল ধৰাত পানী কাই গ’ল আৰু জলে াৱেৰ মাত লগােল, 
“যিদ তামাৰ হাতৰ আঙ েটা মাক িদব পাৰা তে  তুিম পানী িনব পাৰা “ ভানীেয়কতৈক আঙ েটা িক ডাঙৰ ব , এই বুিল বােয়েক, 
আঙ েটা িদ পানী আিনেল  ভনীেয়েক পানী খাই বােয়কক আেকৗ আঙ েটা আিনবৈল প য়াই িদেল  এইবাৰ বােয়ক পানীত নােমােতই 
জলে াৱেৰ তাইক হিৰ িনেল  বােয়কক িনয়া দিখ ভনীেয়েক বামেত বিহ ইয়া-মূৰ ভু ৱাই কাি বৈল ধিৰেল
ইয়াৰ িকছুপৰৰ িপছেত এজন মুৈদ বপাৰৈল আেহােত অকলশৰীয়া ৰূপহী ছাৱালীজনীক নৰ পাৰত বিহ থকা দিখ তাইক নাৱত ভৰাই 
ল িচ গ’ল  ঘৰ পাই মুৈদেয় তাৰ জনী ঘণীেয়কৰ লগেত তাইেকা এজনী সৰু ঘণী পািত ল’ ল  কামল বয়সীয়া সৰু ঘণীেয়কক 
মুৈদেয় আগৰ জনী ঘণীেয়কতৈক বিছ মৰম কিৰবৈল ধিৰেল  িখয়ালেত ই জনীেয়, কেনৈক মুৈদেয় এইক দিখব নাৱাৰা হয় 
তােৰেহ উপায় িচি বৈল ধিৰেল  তাইৰ থমবাৰ অেশৗচৰ সময়ত তাইক চ  টা কােপােৰেৰ বাি  তাই এটা ঢঁকীেথাৰা পােল বুিল ক 
তাই পাৱা মতা ল’ৰােটা সিতনীেয়ক েত নত উটাই িদেল  িপছৰবাৰেতা তাই তেনৈক এটা ৰঙালাও পােল বুিল িস েত ক আচল মতা 
ল’ৰােটা নত উটাই িদেল  ইফােল জলে াৱেৰ হিৰ িনয়া বােয়েক সই উটাই িদয়া ল’ৰা টাক ভনীেয়কৰ ল’ৰাবুিল জািনব পািৰ তুিল-
তািল ডাঙৰ-দীঘল কিৰেল  মুৈদেয় সৰুজনী ঘণীেয়কৰ এইেবাৰ কথা সঁচা ভািব তাইক ল ণীয়া িতেৰাতা বুিল ক কিৰ িনজৰ ঘৰৰ পৰা 
খিদ িদ চুৱাপাতিনত ঘৰ এটা সজাই িদ থেল  তাই চুৱাপাতিনেত এটা ঘৰত েখেৰ িদন কটাবৈল ধিৰেল
এিদন মুৈদেয় বপাৰৈল যাওঁেত পানীৰ মাজেত জলে াৱেৰ তওঁৰ নাওখন ধিৰ ৰখােল  মুৈদেয় নাওখন কােনাৰকেম এৰুৱাব নাৱািৰ িক 
কেৰঁা বুিল িবচুি  হ থাে ােত পানীৰ মাজৰ পৰা কােনাবাই মাত লগাই ক’ ল - “তুিম এটা সকাম কিৰবৈল গাত লাৱা আৰু কিতয়া 
কিৰবা তাক ৰাঙৈক ক তামাৰ তােমালৰ াচিতখন আৰু লাখুেটদাল পলাই থ যাৱা, তেহ তামাৰ নাও মুকিল হ’ব  মুৈদেয় উপায় 
নপাই এটা বৰ সবাহ কিৰবৈল িদন ক কিৰ াচিতখন আৰু লাখু ডাল তােত পলাই িদলত নাওখন চাট কেৰ এৰাই গ’ল  ইফােল 
জঠােয়েক সই ল’ৰা টাক িস তৰ মােক ম ৰীৰ পটত জ  লাৱােৰ পৰা আৰ  কিৰ িস তক নত উটাই িদয়াৈলেক এইেবাৰ কথা 
বণনা কিৰ ক’ ল আৰু সই সকেলা কথািখিন িস তৰ বােপেক পতা বৰ সবাহৰ িদনা িস েত ৱাইজক ক’বৈল ক’ ল
িস েত সবাহৰ িদনা বােপকৰ লাখু দাল আৰু াচিতখন ল মুৈদৰ ঘৰৰফােল যাবৈল ধিৰেল  পােনই গ িস েত চুৱাপাতিনত থকা মাকক 
আই বুিল মািত এটুিপ পানী খাবৈল খুিজলত, িস েত চুপিত কৰা বুিল মােক ভািব ক’বৈল ধিৰেল, “ মাক িকয় ভঙুচািল কিৰছা ক? সৗৱা 
সবাহৈল মানুহ আিহেছ, তাৈল যা আৰু িয পাৱ খাৈগ “ তিতয়া িস েত সকেলা িখিন কথা মাকৰ আগত ভািঙ ক িচনািক িদ, তােত অলপ 
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িজৰাই-সতাই সবাহৈল গ’ল
সবাহত মানুহ িদহা-িদিহ বিহেছ, এেনেত খবৰ ওলাল য চুৱাপাতিনত থকা মানুহজনীৰ তাত খাই- ব জন মানুহ সবাহত বিহিছল  যিতয়া 
এই কথা জনাজাত হ’ল তিতয়া ৰাইজৰ পৰা িবচাৰ হ’ল য সই মানুহ জেন সবাহৰ মাজত ওলাই িনজৰ িচনািক িদব লােগ  কথাষাৰ 
না মাত কেত ই ককাই-ভােয়েক িগিৰপ কেৰ উ  মাত লগােল য, “আিম য’ত সামাইিছেলঁা তওঁ আমাৰ আই “ তিতয়া ৰাইেজ 

এই িবষেয় িক জানা বুিল মুৈদক সাধাত মুৈদেয় এেকােক ক’ব নাৱািৰেল  তিতয়া ৰাইেজ এই িবষেয় ক’বৈল কাৱাত, বৰেটােৱ মাত 
লগােল য ৰাইেজ যন সকেলা কথা মন িদ েন  এইবুিল সকেলা কথা ভািঙ-পািত িস ক’বৈল ধিৰেল আৰু মুৈদৰ াচিতখন আৰু 
লাখু ডাল ৰাইজৰ আগত উিলয়াই িদ িস তৰ কথা সঁচা বুিল মাণ কিৰেল  মুৈদেয় হা- মুিনয়াহ কািঢ় সৰগ পৰা মানুহ যন হ’ল আৰু 
লাখু ডাল, াচিতখন িনজৰ বুিল স কািঢ়েল  তিতয়া সকেলােৱ সিতনীৰ ম ণা বুিজব পািৰেল আৰু মুৈদৰ ঘণীেয়ক তক মতাই সকেলা
কথা সাধাত িস েত এেকা মািতব নাৱািৰেল  ৰাইেজও এেকা হাই-উৰুিম নােহাৱাৈক সবাহ খাই গ’ল  সবাহৰ িপছত মুৈদেয় ঘণীেয়ক 
জনীৰ নাক-কাণ কা  িস তক খিদ িদেল আৰু ল’ৰা েৰ সেত সৰু ঘণীেয়কক আিন ঘৰ সুমােলিহ  ল’ৰা ও বােপক-মাকৰ বু  
জুৰাই ঘৰেত থািকল
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বা ৰ আৰু িশয়াল

এটা িশয়াল আৰু এটা বা ৰ আিছল  িস েত েয়া সিখ পতাই পাহ পলুৱাই খাই ফুিৰবৈল আলচ কিৰেল  এিদন িস েত ক’ত িক খাবৈল 
পাওঁ বুিল ভািব হািবৰ মাজৰ ৰাজ-আিল এটাৰ কাষত লুকাই আিছল, এেনেত সই বােটিদ গাটােচেৰক মানুেহ িবয়াৰ গাখীৰ- ড়, কল-
ঁ িহয়াৰ ভাৰ বাি  ল যাৱা দিখেল  তােক দিখ িশয়ােল বা ৰক ক’ ল, ”সিখ, সই মানুহেকইটাই ল যাৱা ব েবাৰ খাব লািগল; 
এেতেক এটা বুিধ উিলওৱা যাওক  তুিম অলপ ৰেত বাটৰ কাষৰ জাপা এটাৰ িভতৰত লুকাই থাকা, মই এইিখিনৰ জাপা এটােত লুকাই 
থােকা  িস ত যিতয়া আিহ আমাৰ ওচৰ পাবিহ, মই মািতম হাৱা আৰু তুিম মািতবা খাৱা  দিখবা িস েত হঠা  আমাৰ ’ হাৱা’ ’ খাৱা’ 
িনেল ভয় খাই ব  পলাই লৰ মািৰব ”

বা ৰ আৰু িশয়ােল এই বুি  আলিচ লুকাই থািক, মানুহেকইটা আিহ ওচৰ পালত, ’ হাৱা হাৱা’ আৰু ’ খাৱা খাৱা’ কিৰলত বাঘ িক 
ভালুক আিহেছ বুিল মানুহেকইটা ভয় খাই ভাৰ- খাৰ তােত পলাই এিৰ থ িভৰাই লৰ মািৰেল  মানুহেকইটাই িপয়ািপ িদ লৰ মৰা দিখ 
িশয়াল আৰু বা েৰ ৰঙত দও- দাপাল পািৰ ভাৰৰ ব েবাৰ ল গ হািবত সুমুৱােল  বা েৰ িশয়ালক ক’ ল, ”সিখ, আিম ব েবাৰ 
ইয়ােত খাবৈল বিহেল যিদ সই মানুহেকইটাই িস তৰ ব  িবচািৰ উভিত আেহ, তে  আমাক ইয়ােত পােল মািৰ আধ া কিৰ ব েবাৰ 
কািঢ় ল িচ যাব; এেতেক এটা কাম কৰা যাওক, মই ব েবাৰ ল এই ওখ গছেজাপাৰ ওপৰত উেঠা আৰু তুিম তলত থাকা, তুিমেতা আৰু 
গছত উ ব নাজানা  ওপৰত মাৰ ভাগ ব  মই খাম  আৰু তামাৰ ভাগৰ ব েবাৰ মই এটা এটাৈক তলৈল পলাই িদ থািকম  এেতেক 
তুিম মাক ব েবাৰ দািঙ িদয়া, মই ওপৰৈল তুিল িনওঁ ” এই কথাত িশয়াল মাি  হ ব েবাৰ দািঙ বা ৰক িদবৈল ধিৰেল আৰু বা েৰ তুিল 
িন গছৰ ফেৰঙিনত থ’বৈল ধিৰেল  সকেলািখিন ব  থানিথত লগাই থ অতাই বা েৰ গছৰ ডালত বিহ মহাসুেখ িনি  মেনেৰ পাহ 
পলুৱাই খাবৈল লািগল  িশয়ােল গছৰ তলৰ পৰা মাত লগােল, ”সিখ মাৰ ভাগ ক’ত?” বা েৰ কল খাই বাকিলেটা তলৈল পলাই িদ 
ক’ ল, ”সিখ চাবা, সই  কল গেছ ধিৰবা ” গাখীৰ খাই চুঙা আৰু টেকিল তলৈল পলাই িদ ক’ ল, ”সিখ, তামাৰ ভাগৰ গাখীৰ 
গেছ, ধিৰবা ” এইদেৰ বা েৰ িশয়ালক ফঁািক িদ সকেলােবাৰ ব  খাৱা দিখ িশয়ােল খঙত গছৰ িৰেক কামুিৰ আৰু মা  আঁচুিৰ িপচুিৰ 
মনৰ খ মনেত ল তাৰ পৰা িচ গ’ল
এিদন বা েৰ িশয়ালক এবাহ টেকলীয়া কােদাৰ ওচৰত বিহ থকা দিখ ওচৰ চািপ সুিধেল, ”সিখ িক কিৰছা?” িশয়ােল উ ৰ িদেল, ”এ 
সিখ িকেনা কম দওেহ, ৰজাই মাদ দবা-ৰখীয়া পািতেছ, সইেদিখ ৰজাৰ এই দবােটা ৰিখ বিহ আেছঁা ” বা েৰ ক’ ল, ”সিখ এচাপৰ 
বাওঁ িদয়ােহ ” িশয়ােল উ ৰ িদেল, ” নাৱােৰঁা িদব সিখ, ৰজাই িনেল মাক কা  দােছাৱা কিৰব  তুিম না নাই ন নবজাওঁেতই গা-
গাৱাই আেছ ” বা েৰ ক’ ল, ”নহয় সিখ, লােহৈক এচাপৰ বাওঁ িদয়া, ৰজাই নু েন  মাৰ বৰ মন গেছ ” িশয়ােল, ”বাৰু সিখ, 
তামাৰ কথােনা পলাওঁ কেনৈক, লােহ লােহ চাপৰ িদেয়ক বাৱঁা ” এইবুিল বা ৰক ক িশয়াল সাউ কেৰ আঁতৰ হ’ল  বা েৰ 
হিৰষেত কােদাৰ বাহত চাপৰ মািৰলত, গােটইেবাৰ টেকলীয়া কােদােৱ তাৰ হােত-ভিৰেয়, গােয়-মুেখ উবুিৰ খাই পিৰ কামুিৰবৈল 
ধিৰেল আৰু বা ৰৰ মুখ উখিহ দাণ যন হ’ল  বা েৰ তত নপাই বাগিৰ-জুগিৰ, িচঞিৰ-বাখিৰ িশয়াল সিখেয়কক মািতেল, ”সিখ, সিখ 
আ া মই মিৰেলা ” িশয়ােল ৰৰ পৰা উ ৰ িদেল, ”কলেটা খাই য মাৈল বাকিলেটা পলাই িদিছলা তাৰ উপকাৰ কিৰেলা ” বা েৰ 
মািতেল, ”সিখ মাক ৰাখা, মই মিৰেলা ” িশয়ােল উ ৰ িদেল, ”গাখীৰ খাই য দা টেকিলেটা মাৈল পলাই িদিছলা তাৰ হাৰ 



তুিলেলা ” বা েৰ মািতেল, ”সিখ আ া ঐ  মই মিৰেলা ” িশয়ােল, ” ঁ িহয়াৰ খাই য মাৈল চাবা পলাই িদিছলা তাৰ পাটক তুিলেলা ” 
এই বুিল ক বা ৰক তােত এিৰ আঁতিৰ িচ গ’ল
ইয়াৰ ব ত িদন িপছত বা েৰ এিদন দিখেল, িশয়ােল এডৰা বজ কচু ৰিখ বিহ আেছ  বা েৰ তিতয়া সই কােদাৰ কথা এেকবােৰই 
পাহিৰ গিছল  িস ওচৰ চািপ আিহ িশয়ালক সুিধেল, ”সিখ িক কিৰছা? সইডৰা িক?” িশয়ােল ািহমুেখেৰ বা ৰৰ ফােল চাই মাত 
লগােল, ”এইডৰা ৰজাৰ পূৰা ঁ িহয়াৰ  মাক ৰজাঘৰৰ পৰা ৰখীয়া পািতেছ দিখ ৰিখ আেছঁা  িকেনা কিৰম দওেহ, ৰজাৰ ম ” 
ঁ িহয়াৰৰ নাম িনেয়ই বা ৰৰ মুখৰ পানী ওলাল  বা েৰ ক’ ল, ”সিখ মাক সৰু চাই এডািল খাবৈল িদবােন?” িশয়ােল উ ৰ িদেল, 

”আও তুিমেনা িক কাৱােহ, ৰজাৰ ঁ িহয়াৰ মই তামাক কেনৈক খাবৈল িদওঁ? ৰজাই িনেল মাকেতা মািৰবই, পটৰ পাৱািলেকা িছিৰ 
মািৰব ” লুভীয়া বা েৰ আেকৗ ক’ ল, ”নহয় সিখ, মাৰ বৰ মন গেছ, এডািল মেন মেন খাবৈল িদয়া, ৰজাই গম নাপায় ” িশয়ােল 
ক’ ল, ”খাব খুিজছা খাৱা, তেহৈল মাৰ িয হয় হ’ব, িক  এডািলৰ বিছ নহয় ” িশয়ালৰ অনুমিত পাৱা মাত কেত খ ৱা বা েৰ 
ডাঙৰ কচু এডাল আিন লৰালিৰৈক চাবাবৈল ধিৰেল  ত ণা  বজ-কচুেৱ তাৰ মুখ খজুৱাই ত  এৰুৱাই িদেল আৰু িস িচঞিৰ গছৰ পাত 
সৰাই িশয়ালক মািতবৈল ধিৰেল, ”সিখ মাক ৰাখা, মই মিৰেলা ” িশয়ােল উ ৰ ইেল, ”ক’ল খাই য বাকিলেটা মাৈল পলাই িদিছলা 
তাৰ উপকাৰ কিৰেলা ” বা েৰ মািতেল, ”সিখ মিৰেলা ” িশয়ােল উ ৰ িদেল, ” ঁ িহয়াৰ খাই মাৈল চাবা পলাই িদয়া হাৰ তুিলেলা ” 
বা েৰ মািতেল, ”সিখ মাক ৰ া কৰা, মিৰেলা ” িশয়ােল, ড় খাই টেকিলেটা মাৈল পলাই িদয়াৰ পাটক তুিলেলা ” বুিল তাৰপৰা 
িচ গ’ল

এই ঘটনাৰ অেনক িদনৰ িপছত এিদন বা েৰ ফুিৰ-চািক ফুেৰঁােত দিখেল য িশয়ালেটা এটা পুৰিণ পাটনাদৰ ওচৰত বিহ আেছ  পাটনাদৰ 
মুখখন মকৰা জােল ঢািক থিছল  বা েৰ আগৰ বাৰৰ কথা এেকবােৰই পাহিৰ গ িশয়ালক সুিধেল, ”সিখ িক কিৰছা?” িশয়ােল ”এ সিখ 
িকেনা ক’বা, ৰজাৰ ঘৰৰ এটা িবষয় মাৰ গাত সদায় লািগেয়ই আেছ  ৰজাৰ এইখন ঁ ৱৰীৰ যৗতুকত পাৱা দালাৰ মাক ৰখীয়া পািতেছ, 
ৰিখ আেছা ” বা েৰ ক’ ল, ”ৰজাৰ দালাত উ বৈল বৰ সুখ নহয় ন সিখ? কেন ৱা এবাৰ মই উ  চাওঁ িদয়ােচান ” িশয়ােল ক’ ল, 
” নাৱােৰা িদব দওেহ, ৰজাই কেনবাৈক দালাত কােনাবা উঠাৰ িচন পােল মাক আজিৰ কিৰব ” বা ৰ ”িক িচন পাবেহ? লােহৈক 
উ  নািম যাম  িদয়া মাৰ সিখ, এবাৰ উ  চাবৈল িদয়া ” ”যিদ নৰা, উ ব খুিজছা, তে  কােনও নৗ দেখােতই বগেত উঠা” বুিল 
িশয়ােল ক’ ল  বা েৰ ৰজাঘৰীয়া দালাত গা পলাই সুখ পাবৈল, ত ণা  টাৱাই-িভৰাই জঁাপ মািৰ িদ তাত পিৰলেত, মকৰাৰ জাল 
িবদািৰ গ বা ৰ নাদত পিৰ মিৰল

 
****** সমা  ******

ঔ- ঁ ৱৰী

এক ৰজাৰ জনী ৰাণী আিছল  তওঁেলাক েয়া গভৱতী হ’ল  এিদন েয়া ৰাণীৰ স ান উপিজল  বৰ ৰাণীেয় এ  ল’ৰা আৰু সৰু ৰাণীেয় 
এটা ঔ- টঙা পােল  সৰু ৰাণীেয় তওঁৰ ঔ- টঙােহ এটা উপিজল দিখ বৰ বজাৰ পাই তাক চুৱাপাতত দিলয়াই পলাই িদেল  িক  দখা 
গ’ল, িদেনৗ ৰাণীেয় কাম কিৰবৰ আৰু বৰ সময়ত সই ঔ- টঙােটা বাগিৰ আিহ ৰাণীৰ ওচৰ পায়িহ  ৰাণীেয় তাক দিলয়াই পলােলও িস 
আেকৗ বাগিৰ আিহ ৰাণীৰ কাষ পায়িহ  এিদন ঔ- টঙােটা পৰীয়া মানুহ- নুহ নােহাৱা সময়ত বাগিৰ গ নৰ ঘাট পাই তােত অলপ ৰ 
আিছল  সই সময়ত ৰজাৰ াৱৰ এজেন সই ঘাটৰ অলপ আওহতীয়া ঠাইেত বিহ বৰশী বাই আিছল  াৱেৰ ল  কিৰ দিখেল য ঔ-
টঙােটাৰ িভতৰৰপৰা এজনী দীপ-িলপ সু ৰী কন া ওলাই নত গা ধুই উ , ৰূেপেৰ চািৰও িদশ উ ল কিৰ চুিলেকাছা ৰ’দত কাই ল 
আেকৗ ঔ- টঙােটাৰ িভতৰত সামাই বাগিৰ মাকৰ ঘৰৈল উভিত আিহল  ৰজাৰ ল’ৰাই কন াজনীৰ ৰূপ দিখ মাহ গ বাটেত বৰশী পলাই 
থ ঘৰৈল িচ আিহ ৰাষ-ঘৰত সামাল  ইফােল াৱৰক বােপক-মােক নেদিখ িবচািৰ চলাথ লগাই শহত ৰাষ-ঘৰত ই থকা পােল  
িক হেছ বুিল তওঁেলােক াৱৰক সুিধলত, াৱেৰ ক’ ল য, ”অমুকা ৰজাৰ ঘৰত এটা বাগিৰ ফুৰা ঔ- টঙা আেছ, সই ঔ- টঙােটাৰ 
সেত মাক িবয়া িদব লােগ ” ৰজা-ৰাণীেয় প থমেত সইেটা ািহ উঠা অস ৱ কথা বুিল াৱৰক বুজাবৈল ধিৰেল, িক  াৱেৰ 
নু িনেল  াৱৰৰ খট-বা  এৰাব নাৱািৰ বােপেক ৰজাৈল সই বাতিৰ িদ ঔ- টঙােৰ সেত িনজৰ াৱৰৰ িবয়াৰ প াৱ কিৰ প য়ােল  
ঔ- টঙাৰ মাক ৰাণীেয় সই কথা িন কাি -কা  ক’ ল য,” মাক িকয় এইদেৰ লাজ িদব লািগেছ!” িক  শহত তওঁ এৰাব নাৱািৰ 
সই কথাত মাি  হ ঔ- টঙােটা ধুৱাই-পখলাই াৱৰেৰ সেত তাৰ িবয়া িদেল  বৰ ধুম-ধাম কিৰ াৱেৰ িবয়া কৰাই দালাত তুিল আিন 
িনজৰ ঘৰ পাৱােলিহ
ৰজাৰ াৱেৰ ঔ- টঙাৰ সেত এেকটা শাৱিন ঘৰেত থািকল  ৰািত াৱেৰ খাবৈল মােক িয ভাত প য়াই িদেয় তােৰ এভাগ াৱেৰ 
খায় আৰু এভাগ থ িদ ই থােক  িক  াৱৰৰ টাপিন আিহেলই ঔ- টঙােটাৰ িভতৰৰ পৰা কন াজনী ওলাই আিহ সই ভাতগাল খাই 



আেকৗ ঔ- টঙাৰ িভতৰত সামাই থােক  িদেনৗ াৱেৰ টাপিনৰ পৰা উ  সই থ িদয়া ভাত নেদিখ আচিৰত মােন  াৱেৰ ইয়াৰ 
কাৰণ বুিজব নাৱািৰ মনত সদায় খ কিৰ আমন-িজমনৈক বিহ থােক  এিদন এজনী মগনীয়া বুঢ়ী াৱৰৰ ওচৰৈল চাউল মািগবৈল 
আিহিছল  বুঢ়ীেয় াৱৰক আমন-িজমনৈক বিহ থকা দিখ সুিধেল, ” বাপা তুিম দেখান মন মািৰ বিহ আছা? তুিম িবয়া কিৰলা িক  
ক’তা আিম দেখান বাৱাৰীক দখা পাৱা নাই?” বুঢ়ীৰ কথা িন াৱেৰ আগৰপৰা িৰৈলেক তাইক সকেলা কথা ভািঙ ক’লত বুঢ়ীেয় 
মাত লগােল, ” বাপা ঔ- টঙােটাৰ িভতৰেত তামাৰ ঁ ৱৰী আেছ, শাৱিন-ঘৰৰ িভতৰত এ ৰা তঁু জুই ধিৰ থবা আৰু দ গাখীৰ আ য়াকল 
ফেনিক িমহলাই ওচৰেত এটা বা ত থ িদবা  তুিম তামাৰ শাৱাপা ত টাপিন অহাৰ ভাও জুিৰ নাক ঘােঘাৰাই থািকবা  তামাৰ 
টাপিন আিহেছ ভািব যিতয়া সই ঔ- টঙােটাৰ পৰা ছাৱালীজনী ওলাই ভাত খাবৈল বিহব তিতয়া তুিম ততািলেক উ  সই ঔ- টঙােটা
তঁু জুইত িদ পুিৰ পলাবা  িক  তিতয়া দিখবা য ছাৱালীজনী ঠঁাচ কেৰ মা ত পিৰ গেছ  তিতয়াই লৰালিৰৈক সই বা ৰপৰা দ-
গাখীৰ আৰু আ য়াকল আিন তাই মূৰত ভৰণ িদবা; িদেলই তাই ান পাই উ  বিহব ’ বুঢ়ীৰ বুিধ িন াৱেৰ ৰং পাই তাইক বঁটা িদ িবদায় 
িদেল; আৰু ৰািত সই বুঢ়ীৰ কথামেতই কিৰ ঔ- ঁ ৱৰীক লাভ কিৰেল

াৱৰৰ বােপক-মােক িপছিদনা পুৱা এই ঘটনা িন আৰু বাৱাৰীেয়কক দিখ তওঁেলাকৰ মনত আন ই নধৰা হ’ল  িবৈয়-িবৈয়নী ৰজা-
ৰাণীৈল এই বাতিৰ তওঁেলােক ক প য়ালত তওঁেলাকেৰা মনত মহা ৰং িমিলল আৰু আেকৗ তওঁেলােক মহা পেয়াভেৰেৰ জীেয়ক ঔ-
ঁ ৱৰীক াৱৰৈল িবয়া িদেল

****** সমা  ******

ঢঁাৰাকাউৰী আৰু পচীচৰাই

এক বােল ঢঁাৰাকাউৰী আৰু এটা পচীচৰাই আিছল  িস ত েয়া সিখ ব ােল  এিদন েয়া এেকলেগ এেজাপা গছৰ ডালত বিহ আিছল  
এেনেত দিখেল য এজনী বুঢ়ীেয় ধান িসজাই চাতালত মিল িদেছ  ঢঁাৰাকাউৰীেয় পচীক ক’ ল, ”সিখ, সিখ চাৱােচান সই 
বুঢ়ীজনীেয় িসেজাৱা ধান ৰ’দত মিল িদেছ, এথাপ মািৰ আিন আেনা ক আ া  পচীেয়ও ”এৰা আেনা ক আ া” বুিল মাত িদলত 
ঢঁাৰাকাউৰীেয় ক’ ল, ”িক  সিখ এটা কথা, মই ঠঁাটত িযমান ধান আিনম তুিমও যািদ িসমান আিনব নাৱাৰা তেনহ’ ল মই তামাক 
খাম  আৰু তুিম িযমান আিনবা মেয়া যিদ িসমান আিনব নাৱােৰা তেন তুিম মাক খাবা ” ঢঁাৰাকাউৰীৰ কথা িন পচীেয় ভািবেল, 
”মইেতা তাতৈক বিছ ধান এেক থাপেত আিনব নাৱািৰেমই, সইেদিখ বুিজেছঁা িস মাক খাবৈল বুিধ পািতেছ  বাৰু দখাই যাওকেচান িস 
মাক কেনৈক খায় ” ইয়ােক ভািব পচীেয় উ ৰ িদেল, ”বাৰু সিখ সেয় হওক ” ঢঁাৰাকাউৰীেয় ক’ ল, ” তে  তুিম আেগেয় থাপ 
মািৰ আনা ” পচীেয় উ ৰ িদেল, ”নহয় সিখ তুিম আেগেয় আনা ” কাউৰীেয় ক’ ল, ”তুিমেহ আগ হ’ব লােগ মই তামাৰ িপছতেহ ” 
এই কথা িন পচীেয় তাৰ এখুদমান ঠঁােটেৰ থাপমািৰ এেঠঁাট ধান আিনেল; িক  িস িনেচই তাকৰ  তাৰ িপছত ঢঁাৰাকাউৰীেয় থাপ মািৰ 
ইমান ধান আিনেল য পচীেয় অনা ধানতৈক িস অেনক েণ সৰহ  ঢঁাৰাকাউৰীেয় ধান আিনেয়ই মাত লগােল, ”সিখ মই এিতয়া 
তামাক খাব পাওঁ ” পচীেয় উ ৰ িদেল, ”িন য় পাৱা সই দিখ তুিম মাক খাবা, িক  তাৰ আেগেয় তুিম মাৰ এটা কথা ৰািখব 
লািগব, তুিম সতেত মৰাশ খাই ফুৰা, সইবােব তামাৰ ঠঁাটেটাত বৰ বয়া গা  তুিম অনুগ হ কিৰ তামাৰ ঠঁাটেটা সাগৰৰ পানীত ধুই 
মাক খাৱা ” ঢঁাৰাকাউৰীেয়, ”বাৰু সিখ, তামাৰ কথা ৰািখম; মই এিতয়াই মাৰ ঠঁাটেটা সাগৰৰ পানীত ধুই আে াৈগ” বুিল ক উিৰ গ 
সাগৰৰ কাষ পাই সাগৰক মািতেল, ”সাগৰ ককাই, অ’ সাগৰ ককাই” সাগেৰ উ ৰ িদেল, ”িক হেছ?” ঢঁাৰাকাউৰীেয় ক’ ল,
” দ পানী, পখােলা ঠঁাট!
ভাজন কেৰঁা পচী গাট ”
সাগেৰ উ ৰ িদেল, ”িকহতৈক িদম? যািদ িকবা এটা পাত  িদব পাৰা তে  িদব পােৰা ” সাগৰৰ কথা িন কাউৰীেয় এেকিল এটা িবচািৰ 
মাৰৰ ঘৰৈল গ’ল  মাৰক কাউৰীেয় মাত লগােল, ” মাৰ ককাই, মাৰ ককাই, ঘৰত আেছেন?” মােৰ উ ৰ িদেল, ”আেছঁা িকবা 
কেছ?’ কাউৰীেয় ক’ ল’

” দ টেকিল, তােলা পানী, পখােলা ঠঁাট!
ভাজন কেৰঁা পচী গাট ’
মােৰ ক’ ল, ” মাৰ ঘৰত গঢ়া টেকিল নাই  যিদ অলপমান মা  আিন িদব পাৰা, তে  মই টেকিল এটা গিঢ় িদব পােৰঁা ” মাৰৰ কথা 
িন কাউৰীেয় মা ৰ ওচৰৈল গ মা ক ক’ ল,



” দ মা , িদওঁ মাৰক গঢ়ক টেকিল,
তােলা পানী, পখােলা ঠঁাট,
ভাজন কেৰঁা পচী গাট ”
মা েয় উ ৰ িদেল, ”মই িনেজ কেনৈক িদম? যিদ িকবা উপােয়েৰ খাি  িনব পাৰা িনয়া ” মা ৰ সিমধান পাই কাউৰীেয় ম’হৰ ওচৰ 
পােলৈগ  িস ম’হক মাত লগােল,
” দ িশং, খাে া মা
িদওঁ মাৰক গঢ়ক ঘ
তােলা পানী, পখােলা ঠঁাট
ভাজন কেৰঁা পচী গাট ”
ম’ হ উ ৰ িদেল, ”মই িনেজ মাৰ িশং কেনৈক িদম? যািদ িকবা উপােয়েৰ িনব পাৰা িনয়া ” ম’হৰ কথা িন কাউৰীেয় ৰৰ ওচৰ 
পাই ৰক ক’ ল,
”মাৰ ম’হ িনওঁ িশং,খাে া মা ,
িদওঁ মাৰক, গঢ়ক ঘ
তােলা পানী, পখােলা ঠঁাট
ভাজন কেৰঁা পচী গাট ”
েৰ উ ৰ িদেল, ”আিজ ভােলমান িদন মই গাখীৰ খাবৈল পাৱা নাই, সইেদিখ মাৰ গাৰ বল কিম গেছ  তুিম যািদ মাক গাখীৰ খুৱাৰ 

পাৰা তে  মই ম’হ মািৰ িদব পােৰঁা ” এই কথা িন কাউৰীেয় গাইৰ ওচৰৈল গ ক’ ল,
” দ গাখীৰ, খুৱাওঁ ৰক,
বা ক বল, মাৰক ম’হ,
িনওঁ িশং, খাে া মা
িদওঁ মাৰক ঘঢ়ক ঘ !!
তােলা পানী পখােলা ঠঁাট,
ভাজন কেৰঁা পচী গাট ”
গােয় উ ৰ িদেল, ”মই বুঢ়ী হেছঁা, ভােলমান িদন ভালৈক ঘঁাহ খাবৈল পাৱা নাই  তুিম যিদ মাক ভালৈক এেসাপা ঘঁাহ খাবৈল আিন 
িদব পাৰা, তে  মই তামাক িযমান গাখীৰ লােগ িসমান িদম ” গাইৰ উ ৰ িন কাউৰীেয় ঘঁাহৰ ওচৰৈল গ ঘঁাহক ক’ ল,
” দ ঘঁাহ, খুৱাওঁ গাইক, ওলাওক গাখীৰ,
খুৱাওঁ ৰক, বা ক বল, মাৰক ম’হ,
িনওঁ িশং, খাে া মা
িদওঁ মাৰক ঘঢ়ক ঘ
তােলা পানী, পখােলা ঠঁাট;
ভাজন কেৰঁা পচী গাট ”
ঘঁােহ উ ৰ িদেল, ”মই কেনৈক ঘঁাহ িদম? যিদ কা  িনব পাৰা িনয়া ” ঘঁাহৰ উ ৰ িন কাউৰীেয় কমাৰৰ ঘৰ পােলৈগ  কমাৰত মাত 
লগােল, ”কমাৰ কাই, কমাৰ কাই, ঘৰত আছ ন?” কমােৰ উ ৰ দেল, ”আেছা কাউৰী ভাই, িক সকামত বা আিহলা?” কাউৰীেয় উ ৰ 
িদেল,
” দ খি  কােটা ঘঁাহ, খুৱাওঁ গৰুক
ওলাওক গাখীৰ, খুৱাওঁ কৰক, বা ক বল,
মাৰক ম’হ
িনওঁ িশং, খাে া মা ,
িদওঁ মাৰক, গঢ়ক ঘ
তােলা পানী, পখােলা ঠঁাট
ভাজন কেৰঁা পচী গাট ”
কমােৰ ক’ ল, ” মাৰ জুই ৰা নুমাই গ’ল; যিদ মাক জুই অলপ আিন িদব পাৰা, তে  মই এিতয়াই খি  এখন গিঢ় িদব পােৰঁা ” 
কাউৰীেয় কমাৰৰ কথা িন চািৰওফােল চাই দিখেল য সাগৰৰ িসপােৰ এঠাইত জুইৰ ধঁাৱা ওলাইেছ  দিখেয়ই িস উিৰ গ িসপাৰ পাই 



এজনী বুঢ়ীেয় ধান িসজাই থকা দিখেল  বুঢ়ীৰ ওচৰ চািপ কাউৰীেয় ক’ ল, ” আই মাক অলপ জুই িদব পাৰা ন?” বুঢ়ীেয় উ ৰ িদেল, 
”িকহতৈক িদম?” কাউৰীেয় ক’ ল, ” মাৰ ডৗকাৰ িভতৰেত বাি  িদয়া ” বুঢ়ীেয় তােক কিৰেল  কাউৰীেয় জুইৰ আঙঠাৰ টােপালােটা 
ডৗকাত বাি  ল সাগৰৰ ওপেৰিদ উিৰ আিহ থােকােত তাত বতাহ লািগ িল উ  ডৗকা পুিৰ গ’লত িস মাজ সাগৰত পিৰ বুিৰ মিৰল  
ইফােল পচীেয় মেন মেন কাউৰীৰ পােছ পােছ আিহ আগেৰপৰা িৰৈলেক এটাইেবাৰ ল  কিৰ আিছল  শষত কাউৰীৰ এেন মৃতু  দিখ
িস সে াষ পাই এেজাপা গছৰ ডালৰ পৰা উিৰ আন এেজাপা গছৰ ডালত পিৰলৈগ  আৰু মাৰ কােপাৰ কািন ক’লা হ’লত, মেয়া িচ 
আিহেলা
” ঢঁকীয়াই মিলেল ঠাৰ
মাৰ কথাৰ পিৰল ওৰ
তােমােল মিলেল ডািব
কান ক’ ল যািব
ক’লা ম ৰীৰ বগা কাণ
ডািক বালা ৰাম ৰাম ”

****** সমা  ******

এজনী মািলনী আৰু এেজাপা ফুল

এক মািলনী আিছল  তাই বৰ যতনৈক এেজাপা ফুল-গছ ৰুইিছল  তাই সই গছেজাপা িদেনৗ ইমান পিত কেৰ, তথািপ তাত ফুল নুফুেল  
সইেদিখ এিদন তাই ফুলগছেজাপাক সুিধেল-”অ’ গছ, অ’ গছ ফুল নুফুল িকয়?” গেছ উ ৰ িদেল-”মই য ফুিলব লােগ, গৰুেৱেনা মাৰ 
আগ খায় িকয়?” তিতয়া মািলনীেয় গৰুৰ ওচৰৈল গ গৰুক সুিধেল-”অ’ গৰু, অ’ গৰু ফুলগছৰ আগ খাৱ িকয়?”

গৰু
 :
”গৰখীয়াই য গৰু নাৰােখ, মই বা নাখাম িকয়?”
মািলনী
 :
”অ’ গৰখীয়া, অ’ গৰখীয়া গৰু নাৰাখ িকয়?”
গৰখীয়া
 :
”ৰা নীেয় য ভাত িনিদেয়, মই বা ৰািখম িকয়?”
ৰা নী
 :
”খিৰক য়াই য খিৰ িনিদেয়, মইেনা িদম িকয়?”
মািলনী
 :
অ’ খিৰক য়া, অ’ খিৰক য়া খিৰ িনিদয় িকয়?”
খিৰক য়া
 :
”কমােৰ য ঠাৰ িনিদয় মইেনা িদম িকয়?”
মািলনী
 :



”অ’ কমাৰ, অ’ কমাৰ, ঠাৰ িনিদয় িকয়?”
কমাৰ
 :
”এঙাৰীয়াই য এঙাৰ িনিদেয় মইেনা িদম িকয়?”
মািলনী
 :
”অ’ এঙাৰীয়া, অ’ এঙাৰীয়া এঙাৰ িনিদয় িকয়?”
এঙাৰীয়া
 :
”মই য এঙাৰ িদব লােগ, মেঘেনা বৰষুণ িদেয় িকয়?”
মািলনী
 :
”অ’ মঘ অ’ মঘ বৰষুণ িদয় িকয়?”
মঘ

 :
” ভ লীেয় য টােটাৰায় মইেনা িনিদম িকয়?”
মািলনী
 :
”অ’ ভ লী অ’ ভ লী টােটাৰাৱ িকয়?”
ভ লী

 :
” বাপা-ককাৰ ৰীিতেটা মইেনা এিৰম িকয়? মই কেৰঁা টা  টা , মঘ গােজ ঘাৰ ঘাৰ, বৰষুণ আেহ আেহ হা  হাৰ ”

****** সমা  ******

বুিধয়ক িশয়াল

এিদন এটা িশয়ােল ভাকত িকবা খাবৈল িবচািৰ এখন গঁাৱত মানুহৰ বাৰীেয় ঘেৰ লুংলুঙাই ফুিৰিছল  এেনেত িস এঘৰত ভঁৰালৰ চাঙত তিল 
ফুটা ভগা দাণ এটাত লিখমীৈল িদয়া িপঠা িকছুমান পােলৈগ  িস টমাক- টমাকৈক অকিতয়াই-পকিতয়াই িপঠােবাৰ খাই শষ কিৰ, ভগা 
দাণেটাৰ ফুটা তিলখন ঢািক িদয়া কলপাতখন মূৰ জাকািৰ চেলিকবৈল ধিৰেল  িস মূৰপুিত চেলেকােত চেলেকােত কলপাতখন ফা  
ভগা দাণেটা তাৰ মূেৰিদ িডিঙত গল-মিণ হ পিৰল  কােনা প কােৰ িশয়ালেটাৱ দাণেটা িডিঙৰ পৰা চাব নাৱািৰেল  শষত এেন 
হ’ল, য িস াহ-ছাগলী এটাও ধিৰব নাৱাৰা হ’ল; কাৰণ িডিঙত ভগা দাণেটােৰ লটংপটংঅৈক িস হািবৰ পৰা বািহৰৈল ওলােলই মানুহ 
হ িদবৈল ধেৰ আৰু িনলগেত তাক দিখেল সকেলােৱ ”ধৰ গলমিণকাক” বুিল িশ পাল খদা িদেয়
এিদন িশয়ালেটােৱ হািবেয় হািবেয় অনাই-বনাই ফুেৰঁােত এঠাইত এহাল বাঘ- পাৱািল লগ পাই দিখেল য িস তৰ আগত িকছুমান মঙহ 
আেছ  ততািলেক িশয়ালেটােৱ সই মঙহেক খাবৈল বুিধ সািজ িনলগৰ পৰা খৰেপাচ কিৰ দাণেটা জাকািৰ মাত লগােল, ” হৰ ত তৰ 
মাৰ-বােপৰ ক’ ল গ’ল অ’? মই অহাৰ গম পােয়ই পলাইেছ হ’বলা? িস ত ক’ত আেছ ক?” িশয়ালেটাৰ গেৰহােগেৰহ কথা িন বাঘ-
পাৱািল টাই ভয়ত াচেমাচ খাই কামল মােতেৰ উ ৰ িদেল, ”আমাৰ আই- বাপাই েয়া িচকাৰৈল গেছ ” িশয়ােল ক’ ল, ”বাৰু 
গেছ গেছ, আিহ পােলই মই আিহিছেলা বুিল কিব ক  চােচান ত তৰ বােপেৰ তাহািন এইেটা দােণেৰই মাৰ এেদাণ ধন ধােৰ আিনেল, 



আিজৈলেক িস মাক সই ধন উভতাই িদয়া নাই  মই আিজ সৰহপৰ ৰ’ব নাৱােৰা, িস আিহেলই ত েত তাক এই কথা ক’িব  মাৰ 
ভাক লািগেছ, হৰ িকবা আেছ যিদ চােচান মই খাই যাওঁ ” িশয়ােল ই বুিল পাৱািলৈল মাক-বােপেক থ যাৱা মঙহিখিন খাই িনজৰ 
পট পুৰাই িচ গ’ল
িনেতৗ বাঘ আৰু বািঘনী িচকাৰৈল গ’ লই িশয়ােল আিহ পাৱািলেকইটাক ভাবুিক িদ পেত িস তৰ ভাগৰ মঙহিখিন খাই িচ যায়  এইদেৰ 
ভােলমান িদন যাৱাৰ িপছত পাৱািলেকইটা কাই গ চেৰলা হাৱা দিখ বািঘনীেয় কথােটা টং কিৰ চােল-”ই ত িকয় এেন ৱা হেছ? 
আিম ই তৈল থ যাৱা মঙহ আিম ওলাই গ’ ল কােনাবাই ই তক ফঁািক িদ খায় নিক?” বািঘনীেয় এইদেৰ ভািব িগৰীেয়কক 
ক’ ল-” িনছােন বােলা আিজ তুিম প  মািৰবৈল যাব নলােগ, মেয় অকেল যাওঁ  আিম নথকাত ইয়াৈল কােনাবা আেহ ন নােহ 
চাবলগীয়া হেছ  আিজ তুিম লুকাই চাই থাকা ” এইবুিল সইিদনা বাঘক থ বািঘনী অকেল িচকাৰ কিৰবৈল গ’ল
আনিদনাৰ দেৰ সইিদনাও বাঘ- পাৱািলৰ আগত ভগা দাণ জাকািৰ ফাং-ফাং- ফাং- ফাংৈক মঙহ খাবৈল কাৰবাৰ কেৰঁােতই, িনলগত 
লুকাই থকা বােঘ িশয়ালৰ কা  দিখ সকেলা বুিজব পািৰ হাউিৰ মািৰ িশয়ালক খদা মািৰ িনেল  টঙৰ িশয়াল কিতয়াবা এেনৈক িস ধৰা 
পিৰেল িক কিৰব সই বুিধ আগেৰ পৰা আলিচ ক কিৰ থিছল; সইেদিখ িস আেগ আেগ লিৰ গ েফ- ৰঙণীয়া গছ এেজাপাৰ কেৰপৰ 
মােজিদ সৰিক লৰ মািৰেল  বােঘা কােবেৰ সই কেৰপৰ মােজিদ সৰিক যাব খােজােতই কেৰপত চপা খাই থািকল  বােঘ কেৰপৰ 
পৰা ওলাবৈল িযমানৈক চা ফু  ধৰ-ফৰ কিৰবৈল ধিৰেল, িসমান টানৈক তাত িস খাজ খাই চপা খােল  বাঘৰ িচঞৰত হািব তল-ওপৰ 
লািগ পিৰল  ম’হ, গৰু, প  আিদ জ েবাৰ চািৰওফােল লিৰ আিহ সইিখিন পােলিহ  িশয়াল অলপ ৰেত িথয় হ আিছল; িস বািঘনীক দিখ
ক’বৈল ধিৰেল, ”চােচান, তাৰ িগৰীেয়ৰক কেন শালত িদেলা  লাকৰ ধন ধাৰৈল আিন িজবৰ মন নৈগিছল; এিতয়া কেন পািল? 
তােকা মািৰম বােপেৰ  তই ভােল ভােল িদয় যিদ মাৰ ধন দ  ধন নাই যিদ মাৰ তলতীয়া হ থাক, হাক-বচন মািন ফুৰ  নহ’ ল তাৰ 
ৰ া নাই িন য় জািনিব  তাৰ পাৱািলেকইটােকা আজিৰ কিৰেহ এিৰম ”
এেনেত বাঘেটা ধৰফৰাই মিৰেলই  বািঘনীেয় এেকা উপায় নপাই িশয়ালৰ অধীন হ’ল  সইিদনাৰ পৰা িশয়াল মুকিলমূৰীয়াৈক িনভেয় পৰৰ 
মূৰত খাবৈল ধিৰেল  িস বািঘনীক িচকাৰৈল প য়ায় আৰু ঠঙৰ ওপৰত ঠং তুিল দকিচ খায়
ইয়াৰ িকছুমান িদনৰ িপছত বািঘনীেয় চাং সলাবৰ হ’ল  বািঘনীেয় পাৱািল টাক লগত ল ন এখন পাৰ হ আন এখন হািবৈল যাবৈল 
কাৰবাৰ কিৰেছ; িশয়ােলা ওলাল  বািঘনী আৰু পাৱািল টা নত সঁাতুিৰ পাৰ হেছ, িশয়ােলও িনজৰ মান ৰািখবৰ িনিমে  মেৰা-জীওঁ- সঁা-
আিধৈক পানীত পিৰল  নৰ সঁাতত পিৰ িশয়ােল থৰযু িত এিৰ টলংভটং কিৰ ক কাই উ  যাৱা দিখ বািঘনীেয় তাক থাপমািৰ ধিৰ ল 
গ’ল  িশয়ােল বামৈল উ েয়ই বািঘনীক ভকািহ মািৰ ক’ ল-”তই মাক কৈল তুিল আিনিল ঐ? তাক কােন তুিলবৈল মািতিছল? ত ত 
িতেৰাতােবাৰৰ যিদ অকেণা বুিধ আেছ  বােলা মাক জলে াৱেৰ ইয়ােৰ চাইেদাণ ধন িদব লােগ; িস মাক দিখেল সদায় পলায়  আিজ 
িস বুঢ়াৰ হাতত চেঙলী পিৰিছল, তাক দখা পােয়ই ভালৈক ধিৰিছেলা, বােলা আিজ মাৰ ধনেবাৰ তাৰপৰা নুিলয়াই নেৰঁা  সইেদিখ 
তােৰ শেত মাৰ জঁাটাপুিত লািগিছল  তই সকেলােবাৰ ভ  কিৰিল  ও হয়, তইেনা িকয় আগেভটা িদ ধিৰিছিল কেচান?”
এইদেৰ ছল বুিধ কিৰ িশয়ােল িনজৰ মান ৰািখ আেকৗ বািঘনীৰ লগেত ঠাই ল’ ল  বাঘওেপাৱািল টা লােহ লােহ জনা-বুজা হ উ ল  
িচকাৰৈল যাবৈল িস েত মাক আৰু িশয়ােলেৰ সেত পাল বঁা  ল’ ল  িশয়ালৰ পালৰ িদনা িশয়ােল িহ তক নানা ছলাহী কথা ক গা সােৰ  
এিদন িশয়ােল এৰাব নাৱািৰ বািঘনীেৰ সেত প  মািৰবৈল ওলাল  িশয়ােল বািঘনীক ক’ল,-’মই প ৰ প ৰ মুখৰ থােকা; তই সইফােল 
গ প  খিদ দৈগ; প  মাৰ ওচেৰেৰ আিহেলই আৰু ক’ত সািৰব?” িশয়ালৰ কথা মেত বািঘনীেয় প  খিদ িদেল, িক  িশয়ােল প ৰ 
মুখত ধাবাং জুিৰ পিৰ থােকােতই প েৱ িশয়ালৰ পটৰ ওপেৰিদ লৰ মািৰেল  গচকত িশয়ালৰ পটৰ ছাল িছিগ গ’ল  প  পেলাৱাৰ িপছত 
বািঘনী িশয়ালৰ ওচৰৈল আিহলত, িশয়ােল তাইক গথাই গথাই ক’ ল, ” িনছ ন হয় িনছ? প েটা এইফােল আিহলত মাৰ এেন ািহ 
উ ল য প  ধৰা ৰত থাওক, মই মাৰ ািহেটােক ৰখাব নাৱািৰেলা  ইমান সৰু প েটা মই হন বীৰক ধিৰবৈল িদয়াত ািহত মাৰ পট 
ফু  পটু-নাড়ী িছিগ ওলাই যাবলগীয়া হিছল ”
এইবােৰা িশয়ােল বুিধেৰ িজিক আেকৗ িকছুিদমান িদন বািঘনীৰ লগেত বিহ খাবৈল পােল  এইদেৰ িকছুমান িদন থােকােত বাঘ- পাৱািল 
টাই লােহ লােহ িশয়ালৰ টঙৰািল বুিজব পািৰ তাক ধৰা পলাবৈল চাি েল  এিদন ৰািত িনলগত আন িশয়ােল হাৱা িদয়া িন এই দাণ 
িপ া িশয়ালেটােৱও লাভ সামিৰব নাৱািৰ হাৱা িদবৰ মেনেৰ বাঘৰ ওচৰৰ পৰা আঁতিৰ যাৱাত বাঘ- পাৱািল টােয়া তাৰ আঁিত িৰ 
ল’বৈল িস নেদখাৈক মেন মেন তাৰ পােছ পােছ গিছল আৰু যিতয়া িস আঁতৰ হ িনি মেন হাৱা িদেল, িস েত তাক ধূত িশয়াল 
বুিল মনত খু িৰ নথকাৈক জািনব পািৰ এেক চাচাই খিদ িন ধিৰ থেকিচ মািৰ পলােল

****** সমা  ******



বাঘ আৰু েকাৰা

অিত পুৰিণ কালত এঠাইত এটা বাঘ আিছল  িস চাং সলাই আন এখন চাঙৈল যাওঁেতই এটা েকাৰাৰ সেত তাৰ দখা- না হ’ল  
েকাৰােটােৱ বাঘক দিখ িমিচিকয়া ািহ মািৰ মাত লগােল, ”ককাই ক’ ল যাৱা?” বােঘ েকাৰাৰ ািহমুখ দিখ ভাল পাই উ ৰ 

িদেল, ”মই চাং সলাই আন এখন হািবৈল যাওঁ  তুিমেনা ক’ ল যাৱা?” েকাৰাই ক’ ল, ”মই কৈলেকা নাযাওঁ, মাৰ ওচৰেত ঘৰ  
মই অকলশৰীয়া জীৱ  মাৰ আগৈলেকা চাবৈল নাই, িপছৈলেক চাবৈল নাই  বােঘও ক’ ল, ” মােৰা সেয় কথা, মেয়া অকলশৰীয়া 
িনৰাশ য় প াণী; মােৰা কও িকছু নাই ” এইদেৰ েয়া আলাপ কিৰ েয়া েয়ােৰা ওচৰত ইমান স  হ’ল য শষত েয়া সিখ পতাই 
সই হািবেত ওচৰা-ওচিৰৈক কিৰ থািকল
এই েৰ িকছুিদন েয়া িমলাপ ীিতেৰ আিছল  বােঘ প  মািৰ আেন, েয়া ভগাই মহাসুেখেৰ খাই- মিল থােক  েকাৰা বাঘৰ সিহেয়ক 
দিখ আন িহংসুক জ েৱও েকাৰাৰ কােনা অপকাৰ কিৰবৈল সাহ নকেৰ  এিদন েকাৰাই বাঘক ক’ ল, ”সিখ মঙহ খাই আৰু 
আমুৱােল, তামাৰ আগত সঁচা কথা ক’বৈল িক, মঙহ খাই মই লােহ লােহ পটৰুগীয়া হেছাৈগ  এেতেক আিম মােজ মােজ িনৰামহীয়া 
খাবেৰা িদহা কিৰেল কেন হয়? আিম খিত কেৰঁা আ া?” বােঘ উ ৰ িদেল, ” খিত কৰােটােনা িক টান কথা? তুিম ভাল দখা যিদ 
কেৰঁাহক আ া ” এইবুিল বােঘ েকাৰাৰ কথাত হয় িদলত েকাৰাই ক’ ল, ” তে  সিখ তুিম গঁাৱৈল গ ধানৰ পথাৰৰ পৰা িকছুমান 
ক য়া তুিল ল আ া  মই হািবৰ মাজৰ এই মা েডাখৰেক চহাওঁ ” এইবুিল েয়া আলচ কিৰ, েকাৰাই মা  খািনবৈল লািগল আৰু বােঘ 
লাকৰ পথাৰৰ পৰা মািণকীমধুিৰ ধানৰ ক য়া চুৰৈক আিন সই মা ত ৰুবৈল ধিৰেল
িকছুমান িদনৰ িভতৰেত িস তৰ ধােন থাক মিলেল  ধান দিখ সে াষ পাই েকাৰাই বাঘক মাত লগােল, ”ধান জািনবা অিজেলা, িক  
তাৰ সাৰিথ পাচিল নহ’ ল িক হ’ব? দা ভাত খাম ক নেকৈক? এেতেক আিম শাক-পাচিলও আিজব লগা হ’ল  তুিম গঁাৱৰ পৰা লাই, 
লফা, চুকা, পােলং, মেমধু, বাবিৰৰ পুিল িকছুমান ল আ াৈগ  ব~এনাৰ পুিল গাটােচেৰেকা আিনবৈল নাপাহিৰবা  মই শাকিনবাৰীৰ মা  
চহাওঁ ” এইবুিল বাঘক শাক-পুিল আিনবৈল পািচ িদ েকাৰাই মা  খাি বৈল লািগল  বাঘ েখাজমান যাৱাৰ িপছেত েকাৰাই আেকৗ 
িৰিঙয়াই মাত লগােল, ”সিখ মই ক’বৈল পাহিৰিছেলঁা, জলকীয়াৰ পুিল গাটােচেৰেকা আিনবা, টঙা িদয়া শাকৰ আ ােৰ ভাত খাবৈল 
জলকীয়া নহ’ ল জুিত নালািগব” বােব ” ঁ” বুিল আিনবৈল গাত ল দীঘলৈক দীঘল জঁাপ মািৰ গঁাৱৰফােল যাবৈল ধিৰেল
এইদেৰ খিত-বািত কিৰ েয়া বিহ আেছ  লােহ লেহ আেঘাণ মাহ পােলিহ  ধান পিকবৈল আৰ  হেছ, দাবৰ আেয়াজন কিৰ েকাৰাই 
বা ক সুিধেল, ”সিখ মই আগ িনম ” এইবুিল েকাৰাই ধানৰ আগ অথা   িনেল আৰু বােঘ িৰ অথা  নৰা িনেল  তাৰ িপছত 
বেঙনা িছিঙবৰ হ’ল  বােঘ েকাৰাক সুিধেল, ”সিখ তুিম  িনবা ন গছ িনবা?” েকাৰাই  িনম বুিল বেঙনাৰ  িনল, বােঘ 
গছ িনেল  এইদেৰ খিত সামিৰ তাই এিদন বােঘ নেখাৱা পািত েকাৰাক িনম ণ কিৰেল  ইিপেন বােহ ধানৰ িৰ ৰাি েছ, বেঙনা 
গছৰ শাক ৰাি েছ, ৰাি  েকাৰাক খাবৈল িদেল  েকাৰাই সইেবাৰ িক খাব, অলপ ছুই িচ আিহল  িস িয হওক, ইয়াৰ িপছেতা 

েকাৰাই সদায় িতিন তলিন মািৰ বাঘৰ ঘৰত মঙহৰ আ ােৰ ভাত খায়, িক  এিদেনা বাঘক তাৰ িনজৰ ঘৰৈল খাবৈল নামােত  বােঘ 
এই কথা টং কিৰ এিদন েকাৰাক ক’ ল, ”সিখ, তুিম এিদেনা মাক তামাৰ ঘৰত খাবৈল মতা নাই  এিদন ন- খাৱা পািত মাক মাতা, 
তামাৰ ঘৰতেনা কেন ৰ া-বঢ়া হয়, মাৰ খাই চাবৰ মন গেছ ” েকাৰাই উ ৰ িদেল, ”সিখ তামাক মাৰ ঘৰত খাবৈল িকয় 
নামািতম? মই ন- খাৱা পািত তামাক মািতম মািতম বুিল সদায় পািঙেয়ই আেছঁা, িক  মাৰ ঘৰত ঠাই স ীণ, তামাক ক’ত ব ৱাম, 
ক’ত খুৱাম বুিলেহ থেৰােগেৰাৈক আেছঁা, সইেদিখ সই কাম হ উঠা নাই  িয হওক, তুিম আ কাল নাপােল কাইৈল ৰািতপুৱাৰ সাজ 
ভাতেক মাৰ ঘৰত খাবাৈগ  িক বালা সিখ? ন- খাৱা নামতেহ  খীয়াৰ ঘৰত কাইৈল ভিৰৰ ধূিল পলাই শােক-খােৰ এগাল খাই 
আিহবাৈগ মােথান ” বােঘ উ ৰ িদেল, ”িন য়, কাইৈল তামাৰ ঘৰত ন-খাবৈল যাম ”
িপছিদনা পুৱা েকাৰাই ন- খাৱা পািত মািণকী-মধুিৰ জহা-চাউলৰ ভাত ৰাি েল, বেঙনাৰ খাৰ ৰাি েল  বােঘ েকাৰাৰ ঘৰত ন-খাবৈল
আিহল  েকাৰাই বাঘক ক’ ল, ”সিখ, তুিম মাৰ গঁাতৰ ওচৰেত বহা, মই ভাত আ া উিলয়াই িদ থােকা, তুিম খাই থাকা; তুিমেতা আৰু 
মাৰ গঁাতৰ িভতৰৈল সামাব নাৱাৰা  এইবুিল েকাৰাই ভাত-আ া গঁাতৰ মুখৈল উিলয়াই িদবৈল ধিৰেল, আৰু বােঘ সেলৗপ-সেলৗপ 
কেৰ খাবৈল ধিৰেল  েকাৰাৰ ভাতৰ চৰু সৰু, ভাত িয ৰ া হিছল তাক েমােকাৰােত বােঘ ওৰ পলােল, গিতেক েকাৰাৰ ভয় 
হ’ল-িস ভািবেল, বাঘৰ আশয় পাবৈল নাই  খাবৈল বিহ তাৰ পট নভিৰেল, মাৰ প িত তাৰ ব ু তা-ক ু তা সাপাই ক’ৰবাৈল যাব আৰু 
তাৰ খং উ  িস মাক খাই পলাব  এেতেক এটা বুি  কিৰ ইয়াৰ হাতৰ পৰা সািৰব লািগব  ইয়ােক মনত পািঙ িস বাঘক ক’ ল, ”সিখ 
বােৰ বােৰ মই তামাৈল ভাত কিঢ়য়াই মাৰ কালৰ িবেষ ধিৰেছ, আৰু উ বই নাৱােৰা  তুিম তামাৰ নজডাল মাৰ গঁাতৰ িভতৰৈল 
সুমুৱাই িদয়া, তােত মই ভাত-আ া বা েয় বা য় বাি  িদওঁ, তুিম িন িন খাই থাকা ” েকাৰাৰ টঙৰািল কথাৰ আচল মােন বুিজব 
নাৱািৰ বােঘ তাৰ নজডাল গঁাতত সুমুৱাই িদলেত, েকাৰাই িভতৰৰ পৰা সইডাল চিপ ধিৰেল  বােঘ খ পাই টােনেহ টােন, 



নজডাল নালায়, আৰু তাত েকাৰাৰ চপা টানেহ হয়  বােঘ য ণাত ততমত এিৰ িচঞৰত গগন ফািলবৈল ধিৰেল, তথািপ েকাৰাই 
এিৰ িনিদেয়  দবেযাগত তিতয়া ওচৰেত বঁাৰী- াৱৰ এটাই পথাৰত মা  িৰ আিছল  িস বাঘৰ িচঞৰ িন মা  িৰবৈল এই কাৰ ল 
পলাবৈল ধেৰঁােত বােঘ ৰৰ পৰা তাক দিখ িচঞিৰ কাি -কা  কা িত কিৰ ক’ ল, ” হ ককাই, এইিপেন আ া, মই মিৰেলা, েকাৰাৰ 
চপাৰ তাপত মাৰ প াণ যায়  মাৰ নজডাল এৰুৱাই িদয়ািহ ঐ ” বঁাৰী- াৱেৰ উ ৰ িদেল, ”মই নাৱােৰা বুিজছেন? তই বাঘ, তাৰ 
িব াস নাই, এৰুৱাই িদেলই তই মাক খাই পলািব ’ বােঘ ক’ ল, ” হ দউতা আ া ঐ  মই সইত সইত সইত িতিন সইত খাই কেছঁা, 
তামাক নখাওঁ  মাক এৰুৱাই িদয়া মাৰ দউতা  তুিম যিদ মাক এই িবপদৰ পৰা উ াৰ কৰা তেনহ’ ল মই শপত খাই কেছঁা িদেনৗ 
তামাক এেকাটাৈক প  মািৰ আিন িদম ” এই কথা িন বঁাৰী- াৱেৰ বাঘৰ কথা পিতয়াই ওচৰ চািপ আিহ কাৰখেনেৰ চাব মািৰ িদ বাঘৰ 
িনজডাল কা  িদলত বাঘ ৰ া পিৰল  বােঘ সইিখিনৰ পৰা িচ যাবৰ সময়ত বঁাৰী- াৱৰক কােণ কােণ ক গ’ল, ” তামাক মই মাৰ 
কথামেত িদেনৗ প  এেকাটা িদম হয়, তুিম িক  সই কথা কােৰা আগত ক’ব নাৱাৰা, ক’ লই তুিম য’ ত থাকা, তােৰপৰাই মই 
ততািলেক তামাক ল িচ যামিহ ”
বাঘৰ উপকাৰ কৰাৰ বােব ইয়াৰ িপছৰপৰা বঁাৰী- াৱেৰ বাঘৰ পৰা িদেনৗ এেকাটা প  পাবৈল ধিৰেল  এইদেৰ ভােলমান িদন গ’ল  এিদন 
বঁাৰী- াৱৰৰ অলপ গা- বয়া হাৱা বােব মােক ম লতী বুঢ়ী এজনী মািত আিন ম ল চাৱােল  বুঢ়ীেয় ম ল চাই ক’ ল য িকছুমান ািত 
ভকতক প েৰ ভাজ এটা খুৱােল বঁাৰী- াৱৰৰ গা ভাল হ’ব  এই কথা িন বঁাৰীেয় পুেতকক ক’লত পুেতেক বাঘক ভাজৈল টা প  
আিন িদবৈল ক’ ল  বােঘ ভাজৰ িদনা টা প  মািৰ আিন বঁাৰী- াৱৰক িদ গ’ল
ভাজৰ িদনা সকেলা ািত টুেম বঁাৰী- াৱৰৰ ঘৰত খাবৈল বিহেছ, এেনেত এখন পাত কম পৰাত এজেন কলপাত এখন কা  আিনবৰ 
মেনেৰ বাৰীৰ পাছফালৈল গ দিখেল িকহবাৰ হােড় তাত পবতাকাৰ হ আেছ  মানুহেটােৱ হাড়েবাৰ দিখ িবচুিত খাই পাত নাকা  
উভিত িচ আিহ সকেলােক ক’ ল, ”ৰাইজসকল, আিম ইয়াৰ ঘৰত ভাজ খাব নাৱােৰা, ই িকবা খায়  আেপানাসকেল আিহ 
চাওকেচান  ই ইমানেবাৰ হাড় দ’মাই থ’বৈল ক’ত পােল?” এইবুিল ক’লত, সকেলা ভাজৰ ভাতৰ পৰা হাত দািঙ উ  আিহ দিখেল 
কথা সঁচা  তিতয়া সকেলােৱ বঁাৰী- াৱৰক সুিধেল, ”এইেবাৰ িকহৰ হাড়-মূৰ ক? নহ’ ল আিম তাৰ ঘৰত ভাজ খাব নাৱােৰা ” বঁাৰী-

াৱেৰ ক’ ল, ”খাব পাৱা জ ৰ বািহেৰ আন এেকােৰ হাড়-মূৰ নহয়  আেপানাসকলৰ আগত ক’ব নাৱােৰা; কাৰণ ক’ লই মাক 
বােঘ ল িচ যাবিহ  সইবােব আেপানাসকেল খু িৰ নাৰািখ মাক মা কিৰ ভাজ-ভাত খাওক ” ৰাইেজ তাৰ কথা িন নপিতয়াই 
তাক ক’ ল, ”আিম সকেলােৱ যা - জাং ল তাক বিঢ় থাে া, তই ক; নহ’ ল আিম নাখাওঁ ” ৰাইজৰ কথা িন বঁাৰী- াৱেৰ িনৰুপায় 
হ সকেলােৰ মাজত আঁঠু ল কথােটা ক’বৈল ধিৰেল  সকেলােৱ যা  জাং ল তাক বিঢ় ৰ’ল  যই কথােটা শষ হ’ল িব াশৱেদ 
ক’ৰবাৰ পৰা বাঘেটা আিহ মানুহৰ মাজৰ পৰা তাক থাপ মািৰ ধিৰ ল িচ গ’ল  ভাজ খাবৈল অহা ৰাইেজ অলপমান বিল ভবালািগ তাৰ 
িপছত ইফােল-িসফােল তাক নাপাই ঘৰাঘিৰ িচ গ’ল
ইিপেন বােঘ বঁাৰী- াৱৰক িন এখন গেজপিন হািবত সামােলৈগ  াৱৰৰ িকবা ভাগ  ভাল আিছল, এেন সময়েত ভাকত তাৰ পেট 
কােকাৰাবৈল ধিৰেল  বােঘ কােকাৈৰ িন াৱাক সুিধেল, ” তাৰ পতত িকেহ কােকাৰাইেছ অ’?” কথাষাৰ িন বঁাৰী- াৱৰৰ 
খপকেৰ বুিধ ওলাল  িস উ ৰ িদেল, ”আেয় সৰুেত মাক ছ িৰ েকাৰা খুৱাইিছল, তােৰ িতিন িৰ আেগেয় ওলাল, িতিন িৰ বাকী 
আিছল  এিতয়া সই িতিন- িৰেয়ই ওলাব খুিজেছ ” বােঘ েকাৰাৰ নাম িনেয়ই ভািবেল-”সবনাশ  এটা েকাৰাই মাক চধ  ভুৱন 
দখুৱাই থেছ  এিতয়া যিদ িতিন িৰ েকাৰা ওলাব লািগল, তেনহ’ ল আমাৰ ফােল হেছ আৰু ” বােঘ ইয়ােক ভােব বঁাৰী- াৱৰক 
তােত এিৰ থ লিৰ পলাই িচ গ’ল
বঁাৰী- াৱেৰ বাঘৰ হাতৰ পৰা এৰাই লােহ লােহ গ এখন নৰ পাৰত এেজাপা গছৰ তল পােলৈগ  িস দিখেল, গছেজাপাৰ তলেত বনৰীয়া
ম’হৰ খঁু  ম’হেবাৰ তিতয়া তাত নািছল দিখ াৱেৰ লৰালিৰৈক তাত পিৰ থকা গাখীৰৰ ফনেবাৰ খাই খঁু খন ভালৈক সািৰ-মিচ 
চাফ-িচ ণ কিৰ থ ওচৰৰ গছেজাপাত উ  থািকল  আটাইেবাৰ ম’হ চিৰ গধূিল উভিত আিহ, িস তৰ খঁু  সইিদনা তাই িপতাই থাৱা 
দিখ আচিৰত হ’ল  িস েত চািৰওফােল চাই এেকা নেদিখ িনজৰ িভতৰেত কথা কাৱা- মলা কিৰ ই থািকল  িপছিদনা ৰািতপুৱা আেকৗ 
যিতয়া ম’হেবাৰ চিৰবৈল গ’ল, বঁাৰী- াৱেৰ গছৰ পৰা নািম আিহল  ম’হ- পাৱািলেয় িপওঁেত িস তৰ মুখৰপৰা গাখীৰৰ িযেবাৰ ফন 
মা ত পিৰ আিছল সইেবাৰ িস খাই, আগৰ িদনাৰ দেৰ খঁু খন ভালৈক সািৰ গাবৰেবাৰ পলাই চাফ-িচকণ কিৰ গছৰ ওপৰত উ  
থািকল  সইিদনাও গধূিল ম’হেবাৰ উভিত আিহ খঁু খন চাফ-িচকণ দিখ আচিৰত হ’ল আৰু কােন এই কাম কেৰ তাক ধিৰবৰ মেনেৰ 
আলচ কিৰ িপছিদনা বুঢ়া ম’হ এটাক ৰখীয়া পািত থ চিৰবৈল গ’ল  যাবৰ সময়ত িস েত বুঢ়া ম’হক ক গ’ল য, ”তই ভালৈক চাই 
থািকিব, কােন আিহ আমাৰ খঁু খন তাই যায়িহ, আিম তাৈল ঘঁাহ-পানী ল আিনম ” িক  পৰীয়া ৰ’দত বুঢ়া ম’হেটাৰ টাপিন 
আিহলত, ম’হেটাৰ টাপিন অহা দিখ বঁাৰী- াৱেৰ সাউতকেৰ গছৰ ডালৰ পৰা নািম আিহ আগৰদেৰ ফনেবাৰ খাই খঁু খন তাই গছৰ 
ওপৰত উ  থািকল  বুঢ়া ম’ হ গমেক নাপােল
গধূিল ম’হেবাৰ আিহ বুঢ়াক িক দিখেল বুিল সুিধলত বুঢ়াই ক’ ল, ” মই এেকা নেদিখেলা ” িস েত বুঢ়াৰ পৰা এেকা কাম নহয় জািন 



িপছিদনা কাণী ম’হ এজনীক ৰখীয়া পািত থ গ’ল  কাণীেয় ভাল চ েটা তলফােল আৰু কণা চ েটা ওপৰফােল কিৰ ই থাে ােতই 
সইিদনাও বঁাৰী- াৱেৰ আগৰ দেৰ সকেলা কাম কিৰ গছত উ  ৰ’ল, কাণীেয় এেকা নেদিখেল  গধূিল ম’হজােক আিহ কাণীক বতৰা 
সাধাত কাণীেয় ”এেকা নেদিখেলা” বুিল ক’লত িস েত বুিজব পািৰেল য কাণীেয় কণা চ েটা ওপৰফােল িদ ই থকা বােবেহ এেকা 
নেদিখেল  এইবাৰ িস েত ঘাই ম’হজনীেক ৰখীয়া পািত থ যাবৈল ক কিৰ িপছিদনা তােক কিৰেল  িক  সইিদনাও ঘাই ম’হজনীৰ 
িচলিমলৈক অলপ টাপিন অহা দিখ বঁাৰী- াৱেৰ নািম আিহ ফন খাই খঁু  তাই লৰালিৰৈক গছত উেঠােতই ম’হজনীৰ টাপিন 
ভািগলত, তাই তাক দিখ লৰ মািৰ আিহ সুিধেল, ”তই দৱতা ন মানুহ কান ক? আৰু দৱতাই হ বা মানুেহই হ নািম আহ ” বঁাৰী-

াৱেৰ ক’ ল, ”মই দৱতা নহওঁ, মানুহেহ; মই নািম যাব নাৱােৰঁা  গ’ লই তই মাক খঁুিচ মািৰিব” বুিল ক’ ল  ম’হজনীেয় ক’ ল, 
” নােখঁােচা নািম আহ ” াৱেৰ ক’ ল, ”নহয় তই খুিচিব ” ইয়াৰ িপছত ম’হজনীেয় িতিন সত খাই নােখঁােচা বুিল ক’লত বঁাৰী-

াৱেৰ গছৰ পৰা নািম আিহ আগৰ পৰা িৰৈলেক তাৰ সকেলা কথা ম’হজনীক ক’ ল  তাৰ কথা িন ম’হজনীৰ তাৈল মৰম লািগল  
তাই তাক ক’ ল য, ”তুিম আিজৰ পৰা ইয়ােত িনভেয় থাকা, তামাক আিম আমাৰ গৰাকী পািতেলা আৰু তুিম গাখীৰ খাবৈল সুকীয়াৈক 
আিম তামাক এজনী ম’হ িদম ” গধূিল আনিবলাক ম’হ আিহলত ঘাই ম’হজনীেয় সকেলািবলাক কথা িস তক ক’লত িস েত ৰং পােল 
আৰু বঁাৰী- াৱৰক িনজৰ গৰাকী বুিল মািন ল’ ল  ইয়াৰ িপছত িস েত কাণী ম’হজনী মািৰ তাইৰ িশং টা বঁাৰী- াৱৰক িদ ক’ ল, ”এই 
িশং টাৰ এটা খংিশঙা, এটা ৰংিশঙা  আিম চিৰবৈল গ’ ল তুিম যিদ ৰংিশঙােটা বেজাৱা েনা তে  তুিম ভােল আছা বুিল জািন আিমও 
ৰেঙেৰ চিৰ ঘঁাহ খাই ফুিৰম  আৰু যিদ তামাৰ কােনা িবপদ ঘেট তে  তুিম যিদ খংিশঙােটা বেজাৱা, তিতয়া আিম তামাক ৰািখবৈল 
লিৰ তামাৰ ওচৰ ওলামিহ  তুিম আমাৰ খঁু খন যেনৈক তাইিছলা সইদেৰ সদায় তাই থািকবা ”
এইদেৰ ভােলমান িদন গ’ল  এিদন বঁাৰী- াৱেৰ ডালত বিহ মূৰ আঁচেৰােত দবা  তওঁৰ দীঘল চুিল এডাল িছিগ নত পিৰল  সই 
চুিলডাল এটা ৰাঘবৰািলেয় খােল  এিদন এটা ডােম জাল বাওঁেত সই ৰাঘবৰািলেটা তাৰ জালত পিৰলত, মাছেটা ডাঙৰ আৰু তলাল দিখ 
ডােম তাক ল গ ৰজাক ভ েল
ৰজাৰ এজনী দীপ-িল  কন া আিছল  িলিগৰী েত মাছেটা বােছঁােত কন াজনী আগেত িথয় িদ আিছল  বৰািলৰ পটৰ পৰা ইমান দীঘল চুিল 
এডাল ওেলাৱা দিখ কন াজনীেয় সই চুিলডাল যাৰ মূৰৰ তওঁক মেন মেন ামী বিৰ, সইডাল ল এটা টমাৰ িভতৰত সুমুৱাই থ 
ৰাষঘৰত সামাল  িকয় জী ক ৰাষঘৰত সামাল এই কথা ৰজাই সাধাত জীে ক ক’ ল য যিদ এই চুিলডালৰ িগিৰ তক আিন তওঁৰ 
সেত িবয়া িদেয় তেহ তওঁ ৰাষঘৰৰ পৰা ওলাব নতুবা তওঁ ভাত-পানী নাখাই মিৰ যাব  ৰজাই এই কথা িন িবচুিত হ’ল-ক’ৰ মানুেহ 
মূৰ আঁচুিৰ নত চুিল পলােল, ক’ৰ মাছৰ পটত সই চুিল ওলাল, এিতয়া তওঁ তাক ক’ত িবচািৰ পায়? নহ’ লও িসফােল ৰাজকন া 
মেৰ  ৰজা িবেমাৰত পিৰ মূৰ ঘমাই বিহ আেছ
ৰাজকন াই এটা ঢঁাৰাকাউৰী িপিহিছল  িস ৰজাৰ খ দিখ ওচৰ চািপ আিহ ক’ ল, ” গেদউ, আপুিন এেকা িচ া নকিৰব, মই সই চুিলৰ 
গৰাকীক উিলয়াই িদম  আপুিন মাক মােথান এটা পকা আম িদয়ক ” ৰজাই ঢঁাৰাকাউৰীৰ কথা িন অলপ উশাহ পাই লৰালিৰৈক এটা 
পকা আম িবচৰাই অনাই ঢঁাৰাকাউৰীক িদেল  কাউৰীেয় সই পকা আমেটা ল বঁৰী- াৱৰ থকা হািবৈল উিৰ গ াৱৰৰ ওচৰ পাই মাত 
লগােল, ”ৰংিশঙা খংিশঙা কােন বায়? পকা আম  কােন খায়?” পকা আমৰ নাম িনেয়ই বঁাৰী- াৱৰৰ লাভ লািগল  তওঁ উ ৰ 
িদেল, ”ৰংিশঙা খংিশঙা মেয় বাওঁ  পকা আম  পােল মেয় খাওঁ ” এইবুিল াৱেৰ ক’লত কাউৰীেটােৱ বঁৰী- াৱৰক পকা আম  িদেল 
আৰু াৱেৰ আমেটা ল’বৈল হাত মেলােতই িস ট কেৰ খংিশঙােটা ল িচ গ’ল  মানুেহ কথােত কয় বােল ”কাউৰী টঙৰ আৰু 
মাউৰী টঙৰ ” িস াৱৰক কেনৈক ঠিগেল দিখলা  াৱৰৰ হাতৰ পৰা খংিশঙা  ল িচ গ’লত, ”বাপুৰ িচিলম িছিগল ” ইয়াৰ িপছত 
বঁাৰী- াৱেৰ ৰংিশঙােটা বজায়েহ বজায়, ম’হেবােৰ ৰংিশঙাৰ মাত িন ৰং পাই ঘূিৰ ঘূিৰ চিৰ ফুিৰবৈলেহ লািগল
ইিপন ঢঁাৰাকাউৰীেয় ৰজাক খংিশঙােটা িদ ক’ ল বােল ”এই িশঙাৰ িগিৰি ত চুিলৰ গৰাকী  আপুিন মাৰ লগত টেকলা- বেঙনা 
গাটােচেৰক িদয়ক, মই তাক দখুৱাই িদওঁৈগ ” কাউৰীৰ কথা িন ৰজাই গাটােচেৰক টেকলা তাৰ লগত িদ তাক প য়াই িদেল  বঁাৰী-
াৱৰক এিতয়া সহেজ ধিৰ আিনব পৰা হ’ল, কাৰণ খংিশঙােটা ল তাৰ বল গ’ল

বঁাৰী- াৱৰক ৰজাৰ টেকলাই ধিৰ আিন ৰজাৰ আগত িদেলিহ  াৱৰক টেকলাই ধিৰ ল যাওঁেত িস বােট বােট িনজৰ গাৰ কােপাৰখনৰ 
এেডাখৰ এেডাখৰৈক ফািল পলাই গিছল  ম’হেবােৰ গধূিল খঁু ৈল আিহ বঁাৰী- াৱৰক নেদিখ াৱৰৰ িকবা িবপদ ঘ ল ভািব াৱেৰ 
ফািল পলাই যাৱা সই কািন-কােপাৰেবাৰৰ িচন ধিৰ ধিৰ িবচািৰ গ ৰজাৰ ঘৰ ওলালৈগ  অজাই ম’হজাক অহা দিখ ভয় খাৱাত বঁাৰী-

াৱেৰ সইজাক তাৰ ম’হ বুিল ক’ ল  ম’হজােকও াৱৰক দিখ আন ত নািচবৈল ধিৰেল  ৰজাই াৱৰক ক’ ল, ”যিদ তামাৰেহ 
ম’হ তে  তুিম িস তৰ কােণ কােণ বগাই ফুিৰব পািৰবােন?” াৱেৰ পািৰম বুিল ক ম’হেবাৰৰ কােণ কােণ বগাই ফুিৰ দখুৱালত 
ৰজাই কথােটাৰ প মাণ পাই সে ািষত হ বঁাৰী- াৱৰেৰ সেত িনজৰ জীেয়কক িবয়া িদ জঁাৱােয়কক উ ৰজা পািত িনেজ বিহৰজা হ 
ৰ’ল  আমাৰ কােপাৰ-কািন ক’লা হ’ল, িচ আিহেলা



****** সমা  ******

তজীমলা

এক সাউদৰ জনী ঘণীেয়ক আিছল  বৰজনীৰ এজনী মােথান ছাৱালী আিছল, তাইৰ নাম তজীমলা  সৰুজনীৰ কােনা ল’ৰা- ছাৱালী 
নািছল  তজীমলাৰ মাক তজীমলাৰ চুৱা কালেত মিৰল, সইেদিখ তাইক মাহীেয়েক তুিলতািল ডাঙৰ কিৰিছল  ঘৰখনত এেকজনী 
ছাৱালী তজীমলা বােপকৰ বৰ চেনহৰ আিছল; িক  মাহীেয়েক হ’ ল তজীমলাক সমূিল দিখব নাৱািৰিছল; কৱল িগিৰেয়কৰ 
ভয়তেহ তাই তজীমলাক িতপাল কিৰ ডাঙৰ দীঘল কিৰব লগীয়াত পিৰিছল
আিজ-কািলৈক তজীমলা দহ-এঘাৰ বছৰীয়া হ’ল  সই গঁাৱেৰ ভাল মানুহ এঘৰৰ সমনীয়া ছাৱালী এজনীৰ সেত বােপেক সিখ ব াই 
িদেল
তজীমলাৰ বােপক বেপৰুৱা মানুহ; বহা- বপাৰৈল নগ’ ল নচেল  সইেদিখ সতেত তওঁ চািৰওফােল বহাই ফুিৰবলগীয়াত পেৰ  
এইবাৰ ৬/৭ মাহৈলেক তওঁ বপাৰৰ িনিমে  ৰৈল যাব লগীয়াত পিৰল  সইেদিখ তওঁ যাবৰ সময়ত ঘণীেয়কক ওচৰৈল মািত আিন 
তওঁৰ অিত আদৰৰ তজীমলাক ঘণীেয়কৰ হাতত গতাই িদ ক’ ল য, “এইবাৰ মই ৬/৭ মাহৈলেক িবেদশৈলেক যাওঁ  তাৰ হাতত 
মাৰ তজীমলাক গতােলঁা  তাই আদৰুৱা ছাৱালী; তাইক মৰম বথা কিৰ ভালৈক ৰািখিব ”
সাউদনীেয় ভািবেল, “এইবাৰ মাৰ বছ সুিবধা হেছ; এই কইমাহৰ িভতৰেত মই মাৰ চ ৰ টা, দঁাতৰ শালেটা চাব পািৰম  তাইক 
ঠেকিচ ঠেকিচ মাৰ মনৰ পাহ পলুৱাম ” আৰু তাই ভািবেল- “অকল ঠেকিচেয়ই নেৰঁা, সইদেৰ এিৰেল, বােপেক আিহ সইকথা 
কেনবাৈক বুিজ পােল এখন হাই উৰুিমেহ বাহ হ’ব  এই আপদৰ এেকবােৰই জইন মািৰম  এইক িবয়া িদওঁেত মাৰ ঘৰৰ আদিখিন ব  
এইৰ লগত উিলয়াই িদব লািগব  এই হ’ল মাৰ সিতনীৰ জী  মাৰ কপালতেতা মােনা ল’ৰা- ছাৱালী নহ’ লই, সিতনীৰ এইেটােকােনা 
পাহ-পাল কিৰ িনবাহ িদ মাৰ িক লাভ হ’ব? বােপেক এইৰ লগত িযিখিন ধন-ব  উিলয়াই িদব, সইিখিন মাৰ আইৰ ঘৰৈল সৰকােল 
উপকাৰ িদব  হনজািন এইৰ দউতাক উভিত অহাৰ আগেতই এটা বুিধ কিৰ এইৰ ওৰ পলাব লািগব ” ইয়ােক মাহীেয়েক ভািব, সাউেদ 
নাও মিল যাৱাৰ িদনৰ পৰা তজীমলাৰ দায়ৰ চলু িবচািৱবৈল ধিৰেল আৰু িযমান পািৰেল তজীমলাক অকৈল পাই দখ িদবৈল ধিৰেল
ইিতমেধ  তজীমলাৰ সখীেয়কৰ িবয়া আিহল  পৰিহৈল িবয়া  সখীেয়কৰ ঘৰৰপৰা তজীমলাক িবয়াৈল মািত প য়ােল  িবয়াৰ িতিন-চািৰিদন 
সখীেয়কৰ ঘৰত থািক তজীমালী ৰঙ- ধমািল কিৰ নাৱাই- ধাৱাই সখীেয়কক িবয়া িদব লােগ  তজীমলােৰা বৰ পাহ য িবয়াৰ কইিদন 
সখীেয়কৰ ঘৰত থািক ৰং ধমািল কিৰ তাই িবয়া খাব
মাহীেয়েক অেনক িদনেৰ পৰা আলচা কথা িসি  হ’বৰ আগ ক হেছ ভািব তজীমলাক িবয়াৈল যাবৈল অনুমিত িদ লাকক দখুৱাই 
উৰুক মুৰুক কিৰ, তজীমলাই িবয়াত িপি বৈল কােপাৰ উিলয়াবৈল ইেটা জপা মিলেছ, িসেটা জপা মিলেছ, ইেটা পৰা মিলেছ, িসেটা 
পৰা মিলেছ, “এইেযাৰ কােপাৰ আমাৰ আই  তাৈল ভাল হ’বেন?” “এইখন িৰহা সইখন মেখলাই তাক ৱাবেন?” এেনিবলাক 
কথা ক মাহীেয়েক আড় ৰ কিৰবৈল ধিৰেল  মাহীেয়কৰ ভাল পাটৰ িৰহা- মেখলা এেযাৰ আৰু এখন উ ম িৰহাৰ ণাৰ পািৰ িদয়া 
খনীয়াকােপাৰ আিছল; শষত তােক মাহীেয়েক উিলয়াই তজীমলাক িবয়াত িপি বৈল িদ ক’ ল, - “আই  এই কােপাৰেযাৰ আৰু 
খনীয়াকােপাৰখনেক তাক িপি বৈল টােপালা বাি  িদওঁ  তই এিতয়া তাৰ গাত থকা কােপাৰেযােৰেৰই সখীেয়ৰৰ ঘৰৈল যা, সখীেয়ৰৰ 
ঘৰৰ ওচৰপােলই টােপালাত িদয়া িৰহা- মেখলা আৰু কােপাৰ িপি িব, ইয়াৰপৰা সই কােপাৰ িপি  গ’ ল খাজ কািঢ় যাওঁেত বাটত ধূিল-
মান  লািগ ক’লা হ’ব ” ইয়ােক ক মাহীেয়েক পাটৰ িৰহা মেখলােযাৰৰ িভতৰত মেন মেন এটা িনগিন সুমুৱাই িদ আৰু পািৰ িদয়া খনীয়া 
কােপাৰখনৰ িভতৰত এটা আঙঠা বাি  িদ টােপালা এটা কিৰ তজীমলাৰ হাতত িদেল
সখীেয়কৰ ঘৰ পাওঁ পাওঁ হওঁেতই তজীমলাই মাহীেয়কৰ কথা মেত পাটৰ িৰহা- মেখলা আৰু পািৰ িদয়া কােপাৰ িপি বৰ মেনেৰ টােপালা 
মিললেত কােপাৰেযাৰৰ িভতৰৰ পৰা এটা িনগিন ওলাই লৰ মািৰেল আৰু কােপাৰেযাৰৰ িভতৰৰ পৰা এটা আঙঠা সৰিক পিৰল  তজীমলাই 
দিখ িবচূিত হ’ল য িৰহা- মেখলােযাৰ িনগিনেয়  থকা-সৰকা কিৰেল আৰু পািৰ িদয়া কােপাৰখন ঠােয় ঠােয় পুিৰেল  ভয়ত 
তজীমলাৰ মুখ কাই গ’ল, তাই ঠক ঠক কেৰ িপ ফ িৰ ফ িৰ কাি বৈল ধিৰেল  লগত যাৱা মানুেহও আই কা  দিখ আচিৰত 
হ, শহত তজীমলাক অেনক বুজাই-বৰাই িনচুকাই সখীেয়কৰ ঘৰৈল ল গ তাৰ পৰা এেযাৰ িৰহা- মেখলা আৰু এখন কােপাৰ খুিজ 
তাইক িপ াই িবয়া চাবৈল িদেল  িবয়াৰ িপছত তজীমলা িনজৰ ঘৰৈল উভিত আিহলত, মাহীেয়েক তাইক কােপাৰৰ কথা সুিধলত, তাই 
ভয়ত িপ িপ সই পাৰা আৰু টা কােপাৰৰ টােপালা মাহীেয়কৰ আগত পলাই িদেল  মাহীেয়েক পাৰা আৰু টা কােপাৰ দিখ 
কৃিত ম খঙত জিল পিক তজীমলাক নৈথ গািল-শপিন পািৰ মািৰ তাও কিৰেল  ইমান মািৰও মাহীেয়কৰ পাহ নপলাল  িপছত 
তজীমালক টািন আিন মাহীেয়ক ঢঁকীৰ আগত ব ৱাই ধান বঢ়াবৈল লগাই, িনেজ ধুম ধুম কেৰ ঢঁকী িদবৈল লািগল  মাহীেয়েক ঢঁকী িদ 



থাে ােত এবাৰ হঠাত চাব মািৰ ঢঁকীেটা পলাই িদ তজীমলাৰ সা াতখন খুি  পলােল  সা াতখন খুি লত তজীমলাই য ণাত 
িচয়ঁিৰ কাি বৈল ধিৰেলত, বাঢ়নী মািৰ ডােলেৰ মাহীেয়েক তজীমালৰ িপ ত কাবাবৈল ধিৰ, তজীমালক বাওঁ হােতেৰ খুবিলত ধান বঢ়াই 
িদবৈল ম িদেল  বাওঁহােতেৰ খুবিলত ধান বঢ়াই থাে ােতই মাহীেয়েক সঁাহাতৰ দেৰ তজীমলাৰ বাওঁ হাতখেনা খুি েল, বাওঁহাত খুি  
তাৰিপছত মাহীেয়েক তজীমলাক সঁা ভিৰেৰ ধান বঢ়াবৈল ক সঁা ভিৰখেনা খুি েল আৰু তাৰ িপছত সইদেৰ বাওঁভিৰখেনা খুি েল  
শহত মাহীেয়েক মুেৰেৰ ধান বঢ়াবৈল ক তজীমলাৰ মুৰেটাও খুি  পলােল  তজীমলা মিৰল
এইদেৰ িগিৰেয়কৰ আলাসৰ লাড়ু চেনহৰ তজীমলাক মািৰ সাউদনীেয় কােনও নেদখাৈক লৰালিৰৈক িন ঢঁকীশালৰ পানীেপাতােত গঁাত 
এটা খাি  পুিত থেল
তজীমালক পাতা ঠাইেডাখৰত িকছুিদনৰ মূৰত এেজাপা লাওগছ গিজ লহ-পহ কেৰ ডাঙৰ হ’ল আৰু গছ ভিৰ বিঢ়য়া বিঢ়য়া এেকাটা লাও 
লািগল  ইফােল ওচৰ-চুবুৰীয়া মানুেহ ভােলমান িদন তজীমালক দিখবৈল নাপাই, মাহীেয়ককক তাইৰ বাতিৰ সুিধলত মাহীেয়েক উ ৰ 
িদেল, “ তজীমলা সখীেয়কৰ ঘৰৰ পৰা অহাই নাই ”
এিদন মাগনী বুঢ়ী এজনীেয় সাউদনীৰ ঘৰৰ ঢঁকীশালৰ ছালত লাওেবাৰ লািগ থকা দিখ সাউদনীৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “আই মাক লাও 
এটা িদয়ক ” তজীমলাক মৰাৰ িদনেৰ পৰা মাহীেয়েক ঢঁকীশালৰ ফােল যাৱা নািছল দিখ লাওেজাপা তাইৰ চ ত পৰাই নািছল  
সইেদিখ তাই মাগনী বুঢ়ীক উ ৰ িদেল, “মই তাক লাও িদবৈল ক’ত পাম? িনেজই আিজ ভােলমান িদন লাও খাৱা নাই ” মাগনীেয় 
ক’ ল, “িকয় আই এেনৈক কয়, আেপানাৰ ঢঁকীশালৰ ছালেত দেখান লাও ভিৰ লািগ আেছ ” বুঢ়ীৰ কথা িন সাউদনীেয় আচৰীত মািন 
ক’ ল, “মই হ’ ল দখা নাই, তই দিখছ যিদ কইটা লােগ িছিঙ নৈগ ” বুঢ়ীৰ এই কথা িন লাওগছৰ ওচৰৈল আিহ লাও এটা িছিঙবৈল
হাত মেলঁােতই লাও- জাপাই িবনাই মাত লগােল -
“হােতা নেমিলিব লােৱা িনিছিঙিব,
ক’ ৰ মগনীয়া তই
পাট-কােপাৰৰ লগেত মাহী আই খুি েল
তজীমলােহ মই ”
লাওগেছ মতা িন বুঢ়ীেয় ভয় খাই লাও িনিছিঙ িচ আিহ সাউদনীক ক’ ল, “আই, লাও িছিঙবৈল হাত মেলােতই মাক এইদেৰ লাও 
জাপাই মাত লগােল  মাক আৰু লাও নলােগ আই, মই িচ যাওঁ ” এইবুিল মাগনী বুঢ়ী িচ গ’ল  তিতয়া সাউদনীেয় কথােটাৰ আচল 
মােন ভালৈক বুিজব পািৰ, কটাৰী এখন ল গ লাওগছেজাপা কা  টািন িন বাৰীৰ িপছফােল পলাই িদ িচ আিহল
লাওেজাপা কা  য’ তই পলাই িদিছল সইিখিনেত িকছুমান িদনৰ মূৰত এেজাপা জৰােটঙা হ ডাল ভিৰ জৰা টঙা লািগল  গছেজাপাত 
জৰােটঙা ইমানৈক লািগিছল য তাৰ ভৰত গছেজাপা দঁা-খাই পিৰিছল  এিদন িকছুমান গৰখীয়া ল’ৰাই গৰু চৰাওঁেত সই জৰাগছত 
জৰােটঙা দিখ খাবৈল মন কিৰ সাউদনীৰ ওচৰৈল আিহ ক’ ল, “আই, আমাক গাটােচেৰক জৰােটঙা খাবৈল িদবেন?” সাউদনীেয় “মই 
ক’ত জৰােটঙা পাম?” বুিল ক’লত িস েত ক’ ল, “িকয় আই, আেপানাৰ বাৰীৰ িপছফােল এেজাপা জৰাগছত জৰােটঙা দেখান ভিৰ 
লািগ আেছ ” িস তৰ কথা িন সাউদনীেয় আচিৰত মািন ক’ ল, “কই হ’ ল ক’ত জৰােটঙা লািগেছ দখা নাই, ত েত দিখছ যিদ 
িকমান লােগ পািৰ ন গ ”
সাউদনীৰ ম পাই গৰখীয়া ল’ৰােকইটা জৰােটঙাৰ কাষৈল গ জৰােটঙা পািৰব খােজঁােতই গছেজাপাই িমনাই মাত লগােল --
“ভাইও বােলঁা মই ককাইও বােলা মই,
গঁাৱেৰ গৰখীয়া
হােতা নেমিলিব, জৰাও িনিছিঙিব,
ঘৰৈল উভ  যা
পাট-কােপাৰৰ লগেত মাহী আই খুি েল,
মইেহ তজীমলা ”
গৰখীয়া ল’ৰা েত এই িবনিন িন িকবা দওভূত গছেজাপাত আেছ বুিল জৰােটঙা িনিছিঙ তাৰপৰা আিহ সাউদনীক এই কথা ক িচ 
গ’ল  সাউদনীৰ ছঁাট কেৰ মনত পিৰল যা তাই লাওেজাপা কা  সইিখিনেত পলাইিছল  এই কথা মনত পিৰলত তাই বুিজব পািৰেল য 
তজীমলাইেহ জৰা হ আেছ  ইয়ােক ভািব সাউদনীেয় জৰাগছ জাপা নদীত উটাই িদেল
জৰা গছেজাপা নদীত উ  গ ওচৰেৰ ঘূিল এটাত ৰ এেজাপা প ম হ এটা সু ৰ ফুেলেৰ জকমকীয়া হ’ল  িকছুিদনৰ মূৰত বহা- বপাৰ 
কিৰ সই নেয়িদেয়ই তজীমলাৰ বােপেক নােৱেৰ উভ  আে ােত নৰ ঘূিলত গছেজাপাত সু ৰ প ম ফুল এটা ফুিল থকা দিখ 
তজীমলাৈল সই ফুলেটা ল যঁাও বুিল ভািব নাৱৰীয়া এটাক সই ফুলেটা িছিঙ আিনবৈল ক’ ল  নাৱৰীয়ােটােৱ ফুলেটা িছিঙবৈল হাত 
মেলঁােতই প েম িবনাই গােল -



“হােতা নেমিলিব, ফুেলা িনিছিঙিব,
ক’ ৰ নাৱৰীয়া তই
পাকােপাৰৰ লগেত মাহী আই খুি েল,
তজীমলােহ মই ”
ফুেল িবেনাৱা দিখ নাৱৰীয়ােটােৱ ভয় খাই সাউদক ক’লত, সাউেদ সইেটা িকেনা চাওঁ বুিল ওচৰ চািপ গ ফুলেটা িছিঙবৈল হাত 
মিললেত ফুেল িবনাই মািতেল -

“হােতা নেমিলবা, ফুেল িনিছিঙবা,
চেনহৰ িপতােদউ এ
পাট-কােপাৰৰ লগেত মাহী আই খুি েল,
তজীমলােহ মই ”
বােপেক তজীমলাৰ মাহীেয়কৰ ভাবৰ কথা আগেৰ পৰা জািন থিছল, সই কাৰেণ ভািবেল য, “এইজনী িন য় মাৰ তজীমলা ” 
ইয়ােক মুৈদেয় ভািব তওঁৰ বঁাওহাতত তওঁৰ মুখৰ তােমালৰ এখন চাবা আৰু সা াতত এটা লাড়ু ল ক’ ল য, “যিদ তই মাৰ 
তজীমলােহ হয়, তে  িন য় তই শািলকা  হ উিৰ আিহ মাৰ হাতত পিৰ এই চাবা  খািব; আৰু যিদেহ নহয়, আনন কােনাবােহ হয় 
তে  লাড়ুেটা িনিব ” এইবুিল তওঁ ক’লেত প ম ফুল  শািলকা এ  হ উিৰ আিহ তওঁৰ হাতত পিৰ চাবা  খােল  বােপেক তিতয়া 
তজীমলা বুিল িন য়ৈক জািন শািলকা  এটা সজাত সুমুৱাই ল আিহল  সাউেদ ঘৰ পাই ঘণীেয়কক সুিধেল, “ তজীমলা ক’ ল গ’ল?” 
ঘণীেয়েক ক’ ল, “ মামােয়কৰ ঘৰৈল গ’ল ” সদাগেৰ ঘণীেয়কক ঘুক  ঘুক  প  কিৰ আচল কথােটা উিলয়াই স কঢ়ােল  ইয়াৰ 
িপছত শািলকা ৰ গাত িনজৰ পানীগােমাচাখন পলাই িদ ক’ ল, “যিদ তই মাৰ তজীমলােহ আৰু যিদ মাৈল তাৰ মৰম আেছ, এই 
গােমাচাখন িপি  তই মানুহ হ’িব ” এই কথা িন তিতয়াই তজীমলা আগৰদেৰ হ’ল আৰু সাউেদ ঘণীেয়কক ঘৰৰপৰা তিতয়াই খদাই 
িদেল

****** সমা  ******

বুঢ়া-বুঢ়ী আৰু িশয়াল

এহাল বুঢ়া বুঢী আিছল  এিদন বুঢ়াই িকছুমান কচু আিন ৰুবৈল ধিৰেছ, এেনেত কইটামান িশয়ােল আিহ বুঢ়াক মাত লগােল, ”ককা, আপুিন 
কচু চাই ৰুইেছ ন িসজাই ৰুইেছ?” বুঢ়াই উ ৰ িদেল, ” বাপা ত, মই কচু চাই ৰুইেছঁা ” িশয়ালেবােৰ বুঢ়াৰ কথা িন বুঢ়াক 
ক’ ল, ”ককা, আপুিন কচু ৰুব জনা নাই; কচুেবাৰ আেগেয় িসজাই লওক  আৰু য’ত ৰুব গঁাত এেকাটা িদ ঢািক থ যাওক, দিখব ৰািতৰ 
িভতৰেত এেকােজাপা ডাঙৰ ডাঙৰ কচু গছ হ আেছ ” িস তৰ কথা িন বুঢ়াই ক’ ল, ”বাৰু মাৰ বাপা ত, ত তৰ কথামেতই মই কচু 
ৰুম ”
গধূিল বুঢ়াই এটাইেবাৰ কচু িসজাই িশয়ালৰ বুিধমেতই ৰুই থেল  ৰািত িশয়ালেবােৰ আিহ িসেজাৱা কচুেবাৰ আন  কিৰ খাই িচ গ’ল  
িপছিদনা বুঢ়াই ৰািতপুৱাই কচুবাৰীত কচু চাবৈল গ দেখ য কচু এটাও নাই  তিতয়া বুঢ়াই িশয়ালৰ ফঁািকেটা বুিজব পািৰ লাজেত তল-
মূৰৈক বিহল
ইয়াৰ িকছুিদনৰ িপছত বুঢ়াই এটা বুিধ সািজ বুঢ়ীক ক’ ল, ”বুঢ়ী, আিজ তই মাৰ গাত িকছুমান লালী- ড় ঢািল থ  ড়ৰ গা  পাই যিতয়া 
জােক জােক মািখ আিহ মাৰ গাত পিৰব, তিতয়াই তই ইনাই-িবনাই বুঢ়া মিৰল বুিল কাি িব  তাৰ কাে ান িন িশয়ালেবােৰ ওচৰ চািপ 
আিহ িক হেছ বুিল তাক সুিধেলই তই িস তক বুঢ়া মিৰল বুিল ক মাৰ ঘৰৰ িভতৰৰ পৰা উিলয়াই ল গ খাবৈল কিব  মাৰ ওচৰেত 
টােঙান এডাল লুকাই থ’িব  িস েত মাক উিলয়াই িনবৈল ঘৰৰ িভতৰ সামােলই তই লােহৈক ৱাৰখন জপাই িদিব, িদেলই মই িগিৰ  
কেৰ উ  টােঙানডাল ল িস তক কাবাই মািৰম ” বুঢ়াৰ কথামেতই বুঢ়ীেয় কিৰলত িশয়ালেবােৰ বুঢ়ীক সুিধেলিহ, ”আই কাি ছ িকয়? িক 
হেছ?” বুঢ়ীেয় ক’ ল, ” বাপা ত, আিজ আমাৰ বুঢ়ােটা ঢুকাল সইবােব কাি েছা  ত েত পাৰ যিদ বুঢ়াক বািহৰৈল উিলয়াই িন খাৈগ  
বুঢ়ীৰ কথা িন িশয়ালেবােৰ ৰং মেনেৰ বুঢ়াক িনবৈল বুিল ঘৰৰ িভতৰ সামালত বুঢ়ীেয় ৱাৰখন মািৰ পলােল আৰু বুঢ়াই এেকচােবই উ  
টােঙানডাল হাতত ল িশয়ালেবাৰক মিৰয়াই মািৰেল; মাত  িস তৰ িভতৰত চািৰটা িশয়াল কেনবাৈক পলাই সািৰল



কইিদনমানৰ মূৰত এিদন বুঢ়ীেয় ক’ ল, ”মই ভােলমান িদন িশয়ালৰ ভয়ত ক’ লেকা ওেলাৱা নাই; জী-জনীৰ ঘৰৈল গ এবাৰ তাইক 
চাই আে াৈগ বুিলেছঁা; মনেটা বয়া লািগ আেছ ” বুঢ়াই ক’ ল, ”বুঢ়ী, তই গ’ ল বাটাত িশয়ালেবােৰ তাক অকৈল পাই খাই পলাব ” 
বুঢ়ীেয় ক’ ল, ” নাৱােৰ খাব, যাম কােনা মেত ” এইবুিল জীেয়কৰ ঘৰৈল গ’ল  বাটত িশয়ালেবােৰ বুঢ়ীক অকৈল পাই বিঢ় ধিৰ ক’ ল, 
”বুঢ়ী, তাক আিজ আিম নেৰা, খাম ” বুঢ়ীেয় উ ৰ িদেল, ”খাব খুিজছ খািব, িক  আিহ মই ভােলমান িদন মাৰ ছাৱালীজনী দিখবৈল 
পাৱা নাই, মনেটা কেনবা লািগ আেছ  সইেদিখ মিৰবৰ আেগেয় তাইক এবাৰ চাই লওঁ বুিল আিহেছা  মই উভিত আে ােত ত েত 
মাক খািব ” িশয়ােল ক’ ল, ”যিদ উভিত নাহ তে ?’ বুঢ়ীেয় উ ৰ িদেল, ”বুঢ়াক এিৰেনা মই নহাৈক কেনৈক থািকম, মাৰ 
বাপা ত  মই সইত খাই কেছঁা, এই বােটিদেয় মই সানকােল উভিত আিহম  আৰু ত েত মাক িয কৰ কিৰিব ’’ বুঢ়ীৰ কথা পিতয়াই 
িস েত বুঢ়ীক এিৰ িদলত, বুঢ়ী জীেয়কৰ ঘৰ পােলৈগ  জীেয়কৰ ঘৰত িকছুিদন খাই ল থািক বুঢ়ীেয় উভিত আিহবৈল ধিৰ জীেয়কক 
িশয়ালেবােৰেৰ সেত হাৱা সকেলা কথা ক’লত জীেয়েক মাকক ক’ ল, ”আই, মাৰ ঘৰত এটা ডাঙৰ লাওৰ খালা আেছ  তুিম তাৰ 
িভতৰত সামাই বাগিৰ ঘৰ পাবাৈগ; িশয়ােল তামাক নেদেখ ’ বুঢ়ীেয় জীেয়কৰ বুিধমেত লাওৰ খালােটাত সামাই বােট বােট বাগিৰ গ 
আেছ, এেনেত িশয়ালেবােৰ দিখ কাৱা ই কিৰবৈল ধিৰেল, ”এইেটা বৰ আচিৰত কথা, লাওৰ খালােটা কেনৈক বাগিৰ যাব লািগেছ  ই 
িন য় লাও নহয়, ইয়াৰ িভতৰত িকবা আেছ ” এইবুিল িস েত লিথয়াই লাওৰ খালােটা ভািঙ পলােল  ভািঙলত তাৰ িভতৰৰ পৰা বুঢ়ী 
ওলাই পিৰল  িস েত বুঢ়ীক দিখ আন ত ” খ  খ  হাৱা- হাৱা” কিৰবৈল ধিৰ ক’ ল, ”বুঢ়ী তই আমাক ফঁািক িদ পলাই যাবৈল 
ধিৰিছিল  এিতয়া িক হ’ব? আিম তাক এিতয়া খাম ক ” বুঢ়ীেয় উ ৰ িদেল, ”িক কিৰম, খাব খুিজছ খািব; িক  মই মাৰ জীৰ ঘৰত এটা 
সু ৰ নতুন নাচ িশিক আিহেছঁা  মই মিৰেল মাৰ নাচেটা মাৰ লগেত যাব; সইেদিখ মই সই নাচেটা নািচ ত তক দখুৱাওঁ  তাৰ িপছত 
ত েত মাক খািব ” বুঢ়ীৰ কথা িন িস েত নাচ দখাৰ লাভ সামিৰব নাৱািৰ সই কথােত মাি  হ’লত বুঢ়ীেয় ক’ ল, ”মই নাম লগাই 
িদওঁ, ত েত হয় হয় কিৰ যািব তেহ আেকৗ মাৰ ভালৈক গােটা উৈঠব ” এইিখিনেত কওঁ য বুঢ়ী লাওৰ খালােটাৰ িভতৰত থািক বাগিৰ 
বাগিৰ ঘৰৰ ওচৰ পাওঁেতেহ ধৰা পিৰিছল  বুঢ়ীৰ টা ৰ আিছল  এটাৰ নাম আিছল ৰঙা, আনেটাৰ নাম ক’লা  বুঢ়ীেয় পাক িদ নািচ নািচ 
নাম ধিৰেল, ”ৰঙা ঔচ! ক’লা ঔচ!” িশয়ালেবােৰ মািতেল, ”হয় হয় ” এইদেৰ বাৰেচেৰক বুঢ়ীয় ”ৰঙা ঔচ! ক’লা ঔচ!” বুিললত ৰঙা 
আৰু ক’লা ৰ টা তাত লিৰ ওলালিহ  ৰ টা দিখেয়ই িশয়ালেবােৰ িপয়ািপ িদ পলাল আৰু তিতয়া আমাৰ বুঢ়ী ঘৰৈল িচ আিহল  
আমােৰা কােপাৰ-কািন ক’লা হ’লত আিমও িচ আিহেলঁা

****** সমা  ******
 

দীঘল ঠঙীয়া

এজনী বুঢ়ী আিছল  তাই এজাক গৰু ৰািখ গাখীৰ বিচ কােনামেত টুক-টুক টাক-টাকৈক খাই আিছল  তাই শাৱা ঘৰেটা বৰ পুৰিণ  তাৰ 
চালৰ খৰেবাৰ উৱঁিল গেছ দিখ উৰুিখ বৰষুণত পানী পেৰ  এিদন ডাৱৰীয়া ৰািত তাই খাই ব উ  বৈল ধেৰােত-“এ প ভু, দীঘল 
ঠঙীয়াই নপায় যন” এই বুিল চাঙত উ  ই থািকল
সইিদনা ৰািত এটা চােৰ বুঢ়ীৰ গৰু এটা চুৰ কিৰ িনবৈল বুিল আিহ গাহািলৰ কাষেত লুকাই বিহ, বুঢ়ী বৈল বাট চাই আিছল  এটা বােঘও 
বুঢ়ীৰ গৰু খাবৈল মন কিৰ এ ােৰ-মু ােৰ মেন মেন আিহ গাহািলৰ গৰু-জাকৰ মাজত সামাই বুঢ়ী বৈল বাট চাই আিছল  বাঘ আৰু চাৰ 
েয়া বুঢ়ীেয় কাৱা সই কথাষাৰ িনেল  িক  দীঘল ঠঙীয়া মােন িক িস েত বুিজব নাৱািৰ ভািববৈল ধিৰেল, “দীঘল ঠঙীয়ােটা বা 
িক ?”
বুঢ়ীৰ ভাত-ঘুমিত আিহল  চােৰ গৰু চুৰ কিৰবৈল গাহািলত সামাল  চােৰ ভািবেল, “ কানেটা গৰু ভাল কানেটা বয়া এ ােৰ-মু ােৰ 
কেনৈক িচিনম  এেতেক িযেটা গৰুেৱ কাত হাত িদেলই জিপয়াই উ ব সইেটােৱই িন য় চঙা আৰু ভাল হ’ব ”
ইয়ােক িস িথৰ কিৰ এটা এটাৈক গৰুেবাৰৰ কাত হাত ফুৰাবৈল ধিৰেল  সইদেৰ িস হাত ফুৰাই চাই ফুেৰােত বাঘেটাৰ কাত হাত 
পিৰলত বাঘেটা জিপয়াই উ ল  চােৰ ভািবেল, এইেটা বৰ কাটন গৰু, ইয়ােক িনব লািগব  ইয়ােক ভািব িস বাঘেটাৰ নজডাল পকাই িদ 
তাক খিদ ল যাব খােজােতই বােঘ ভািবেল, এইেটা বুঢ়ীেয় কাৱা িকবা দীঘল ঠঙীয়াইেহ মাক পােল  এই ভািব বােঘ আেকৗ জাপ 
মািৰ উ ল চােৰ ভািবেল, “ই কম গৰু নহয়, ইয়াৰ িপ ত নু েল ইয়াক ল যাব নাৱািৰম ” ইয়ােক ভািব চােৰ জাপ মািৰ বাঘৰ িপ ত 
উ লেত, বােঘ তাক দীঘল ঠঙীয়াই ভালৈকেয় পােল বুিল িথৰ কিৰ গাহািলৰ পৰা ওলাই চ িৰ লৰ মািৰেল  চােৰও গৰুেটাৰ 
কৰামতািল দিখ বুিজেল, িস গৰু নহয়, িকবা দীঘল ঠঙীয়ােহ  আিজ মাক সঁচাৈকেয় দীঘল ঠঙীয়াইেহ পােল ’
ইও ইেকা দীঘল ঠঙীয়া ভািব ভয়েত ততমত এিৰেল
চাৰক িপ ত ল বােঘ ঢাপিল মিল হািবত সামাবৈল ধেৰােতই চােৰ মেৰঁা-জীওঁৈক বাঘৰ গলধনেটা মােটাকাই ধিৰেল তিতয়া বােঘ 



ভািবেল, ’অ ই দীঘল ঠঙীয়া নহয়, ঘাৰ মােকােটাৱােহ ’ বােঘ ভয়ত আৰু বেগেৰ লৰ িদবৈল ধিৰেল  চােৰ বাঘক ঘাৰ- মােটাকােয়া 
ৰািখব নাৱািৰ শষত বাঘৰ ন ৰত হাত পিৰলত বাঘৰ লৰ আৰু চিৰল  লৰৰ কাবত চাৰেটা বাঘৰ িপ ত আৰু ৰব নাৱািৰ বাগিৰ মা ত 
পিৰল  িক  িস বাঘৰ ন ৰডাল ইমান বজ েলপ মু েৰ ধিৰিছল, য ন ৰডাল চাৰৰ হাতৰ মু েত পপা-কািঢ় ৰ’ল  বাঘ লৰমািৰ 
সািৰল  িস হািবৰ িভতৰ পাই অলপ উশাহ ল ভািবেল, তাক ঘাৰ- মােকােটাৱাই নহয়, পঁপা-কঢ়াইেহ পাইিছল  ইফােল চােৰ হাতত 
ন ৰডাল িপ িক-িচ িক চাই দিখেল য সইডাল গৰুৰ িক আন জ ৰ নজ নহয়, বাঘৰেহ নজ  তিতয়ােহ তাৰ ভয় লািগবৈল ধিৰেল  
ৰািত তিতয়া ভােলমান আিছল  সইেদিখ িস ৰািতেটাৰ বাকীেডাখৰ কটাবৈল ওচৰেৰ ওখ আম গছ এেজাপাত উ ল
ইফােল বােঘ হািবত সামাই তাক পপা-কঢ়াইেপাৱা কথা তাৰ লগৰীয়া ভাই ব ু তক ক’লত, িস েত িণ গা  িথৰ কিৰেল য ’এইেটা 
বৰ লাজৰ কথা হ’ল  িস ত বনৰ ৰজা  এেতেক িস তৰ লগৰীয়া ভাই ৰজা এজনক পপা-কঢ়াই এেন লঘু- লা না কিৰব ই বৰ অসহনীয় 
কথা  ইয়াৰ প িতকাৰ নকিৰেল, পপা-কঢ়াই পাৱা সই বাঘেটাৰ মােথান নজডালেহ গেছ, িস তৰ িক  অপমানত নাক-কাণ সাপাই 
যাব আৰু তাৰ বািহেৰও পপা-কঢ়া বুিল যিদ কােনা জ  িস ততৈক বলী হ ওলায়, তে  িস ত ৰজাৰ শাৰীৰ পৰা গ খৰী-ভাৰী, পানী-
ভাৰীৰ শাৰীত পিৰবৈগ  সইেদিখ সকেলােবাৰ বােঘ লৰালিৰৈক মল পািতেল, ইয়ােক আলচ কিৰবৈল য অলেপা পলম নকিৰ তিতয়াই 
িস েত পপা-কঢ়াৰ িবৰুে  যু  যাত া কিৰ যাৱােটা উিচত

িৰমান বােঘ পপা-কঢ়াক িবচািৰ চলাথ লগােল, িক  ক’ তা িস েত পপা-কঢ়াক নেদিখেল  শহত এটা বাঘৰ চ  সই আমেজাপাৰ 
আগত পিৰলত, িস পপা-কঢ়াক তাত বিহ থকা দিখেল  সইেটা পপা-কঢ়া বুিল আঙুিলয়াই দখুৱালত এটাইেবাৰ বােঘ এেকবােৰ হাউিৰ 
মািৰ উ ল  িকছুপৰ িস েত ভািব-িচি  বুিধ এটা সািজেল  পপা-কঢ়াক ঢুিক পাবৈল িস েত এটাৰ িপ ত এটা, আেকৗ সইেটাৰ িপ ত 
আন এটা, সইদেৰ উ  উ  ওখৈহ গ’ল  চােৰ ভািবেল য এিতয়া সবনাশ  এিতয়ােহ িবপােঙ মিৰেলঁা  তৎ ণাৎ চােৰও এটা বুিধ 
উিলয়ােল  িস দিখেল য, িনেচই তলত পপা-কঢ়াই পাৱা বাঘট  সই ন ৰখৰা বাঘেটাক চাৰেটােৱ গলগলীয়া মােতেৰ মাত 
লগােল,-“খৰা,চািব, চািব,চািব ” খৰা বােঘ ভািবেল, ’আেকৗ পপা-কঢ়াই আনেবাৰক এিৰ মােকেহ ধেৰ নিক ?’ ইয়ােক ভািব িস সুি -
বুি  হৰুৱাই হািবৰ ফােল লৰ ধিৰেল  িস তেন কিৰলত, তাৰ িপ ত এটা এটাৈক উ  ওখ হ যাৱা আটাইেবাৰ বাঘ ঠল ঠল কেৰ মা ত 
সিৰ পিৰল  িস েতও ’আমােকা পপা-কঢ়াই পােল’ বুিল ভািব বৰৈক ভয় খাই তৰা নৰা িছিঙ লিৰ হািবৈল পলাই িচ গ’ল
চােৰ ৰািতেটা তােত থািক ৰািতপুৱােত গছৰ পৰা নািম তাৰ ঘৰৈল িচ আিহল ; আৰু তিতয়ােৰ পৰা িস চুৰ নকেৰা বুিল শপত খােল

****** সমা  ******

গ ােটাপ

এিদন মাছেবাৰ গাট খাই, মাছেখাৱা জ েবাৰৰ সেত ৰণ িদবৈল িথৰ কিৰবৰ িনিমে  মল মৰা িবলৰ ভগা-ডুিবেত পৰীয়া মল পািতেল  
সই মলৈল ৰৗ, বা , শ’ল, বৰািল, কাৈৱ, গৈৰেক আিদ কিৰ ফুল-ডঁিৰকনাৈলেক সকেলােবাৰ মাছ আিহল  সমজুৱাসকল গাট খালত, 
তপামূৰীয়া বুঢ়া গৈৰক সকেলােৱ সইিদনাৰ মলখনৰ বৰমূৰীয়া পািতেল আৰু লৰবৰ চেঙলীক পাচনীৰ ভাৰ িদেল  পাচনীেয় গ ােটাপক 
মলখনেনা িকয় পতা হেছ সমজুৱাসকলক ভালৈক বুজাই িদবৈল ক’লত গ ােটােপ হাতেযাৰ কিৰ ক’বৈল ধিৰেল, ”ৰাইজসকল! মই 
আিজ আেপানােলাকৰ ভিৰৰ ধূিল মূৰত ল আমাৰ পাচনী চেঙলী ককাইৰ আ ামেত আষাৰেচেৰক কথা ক’ব খুিজেছঁা, যিদ মাৰ কথাত 
িকবা ৰূেপ কণা লােগ, মই মূৰুখ বুিল মাৰ জগৰ নধিৰ সকেলা দায়- দাষ মিৰষণ কিৰব যন  আেপানােলাকৰ চৰণত মাৰ এেয় তুিত ”
”সকেলা জ ৰ িভতৰত আমাক ঘাইৈক মানুহ নামৰ জ েবােৰ বৰৈক িহংসা- বিৰতা কেৰ  িস েত আমাক জাল, পল’, জুলুিক, পাউৰী, 
চপা, ঠুহা আিদ নানা যে েৰ ধিৰ তপত তলত আৰু পকা আঙঠাত পলাই ভািজ, পুিৰ,পাতত িদ, খিৰকাত িদ, িসজাই, পকাই খায়  
িক  এটা কথা ৰাইেজ মন কিৰ চাব, য িস েত যিদও আমাক এইদেৰ ধিৰ নানা শাি  িদ খায়, তথািপ িস তক আন আন প  জািতৰ 
গালাম কিৰেহ ঈ েৰ চিজ প য়াইেছ  আেপানােলােক মানুহ নামৰ এই জ েবাৰৰ ঘেৰপিত চাই ফুৰকৈগ; দিখব, িস েত গৰু, ম’হ, 
ঘঁাৰা, ছাগলী আিদৰ িকদেৰ গালািম কিৰব লািগেছ  গৰু , ঘঁাৰাক, িস েত খাবৈল ঘঁাহ িদেছ, বৈল খৰ পািত িদেছ, থািকবৈল ঘৰ সািজ
িদেছ  গৰু, ঘঁাৰা, ছাগলীৰ গাবৰ আৰু লাদ পয  এই বহতীয়ােবােৰ উক  চাফ কিৰেছ ”
”ৰাইজসকল! মই মুৰুখমিত ল’ৰা  মানুহৰ িবষেয় সকেলােবাৰ কথা মই ভালৈক জুিকয়াই ল ভািঙ পািত আেপানাসকলৰ আগত ক’ব পৰা 
নাই  মাৰ মাহী গে দী এই মলৈল িকয় আিজ অহা নাই ক’ব নাৱােৰঁা  তওঁ ইয়াত থকাে েতন জ ৰ িভতৰত লাধম এই 
মানুহেবাৰৰ িবষেয় আৰু ভালৈক বণাই আেপানাসকলৰ আগত ক’ব পািৰেলে েতন আৰু িস তক কেনৈক মািৰব পািৰ, িক ণ, িক 
ব ৱ া, সকেলােবাৰ বহলাই ক’ব পািৰেলে েতন  কাৰণ তওঁৰ মুখখিন বহল  সই মুখখেনেৰই মাৰ গে দী মাহীেয় আগৰ কালত 



ৰুে ত ৰ যঁুজত ওঠৰ অে ৗিহণী সন ৰ িভতৰত অকেল এক অে ৗিহণী িগিলিছল বুিল িনেছঁা  এেতেক তওঁক বগেত মতাই আিন 
মাৰ কথাৰ প মাণ লওক ”
গ ােটাপৰ কথা িন তিতয়াই মলৰ বৰমূৰীয়া গৈৰেয় চেঙলী পাচনীক ম িদেল য গে দী বাইক এিতয়াই অনাব লােগ  ত ণা  
পাচনীেয় গৈৰিচিৰকা এটাক গে দীৰ ঘৰৈল লৰুৱাই প য়াই িদেল  গৈৰেয় গে দীৰ ওচৰ পাই মাত লগােল, ” গে দী বাই  গে দী 
বাই  সবাহৈল যায়েন নযায়?” গৈৰৰ কথা িন গে দীৰ ি চ-িবি চ খং উ ল  গে দীেয় গৈৰক জােকাৰা মািৰ উ ৰ িদেল, ”ব ী 
টভংমৰা; পাৱািল খাৱা, নযাওঁ যা ’ এই উ ৰ িন গৈৰেয় অপমান পাই উভিত আিহ সমজুৱাসকলক জনালত গ ােটােপ িনেজই 
মাহীেয়কক মািতবৈল, মলৰ বৰগৰাকী বৰমূৰীয়া গৈৰৰ অনুমিত ল লৰ ধিৰেল  গে দী বােয় যিদও গৈৰিচিৰকাৰ আগত খং কিৰ মলৈল 
নযাওঁ বুিলিছল, তথািপ ৰাইজৰ ম পলাব নপায় বুিল ভািব কািছ-পািৰ স ুৰৰ ফঁাট- ৰখা ল ওলাইিছল এেনেত গ ােটাপ ওলালিহ  
গ ােটােপ মাত লগােল, ”কা নমতী আই, কা নমতী আই  সবাহৈল যায়েন নযায়?” গ ােটাপৰ স েটা িনেয়ই গে দীৰ মূৰৰ পৰা 
খং শমা পলাবৈল ত  নপােল  হিৰষেত গে দীেয় উ ৰ িদেল, ”এৰা, ভােলেহ জােন ভালৰ মাল  আমাৰ গ াধৰ বাপা ন কান?” 
”ব’লা গঙাই বাপা, যাওঁ ব’লা ” মাহীেয়কৰ মুখৰ শলাগিন আমাৰ গঙাই বাপাৰ ই কাণৰ িব াইিদ হা- হা কেৰ যিতয়াই সামাবৈল 
ধিৰেল, গঙাই বাপা আন ত উত াৱল হ পিৰল  আেগেয় তওঁক সইদেৰ কােনও শলগা না নািছল  সইেদিখ তওঁ হােতেৰ গখন 
ঢুিক পাৱা যন লািগ গপত উফি  পিৰল  মাহীেয়কৰ কথাষাৰ গ ােটােপ মনত িযমান পা িলবৈল ধিৰেল িসমান তওঁৰ পটেটা 
ওফি বৈল ধিৰেল  ওফ া পটেটা খােজপিত ওেফা াই ওেফা াই খাজকািঢ় আিহ গ ােটাপ যিতয়া সবাহৰ ওচৰ পােলিহ, হঠা  
পানী-িহৈল ফটািদ শ েটা িহৈলৰ শ  যন ওেলাৱাত সনজুৱাসকেল ভয় খাই িদহিদিহ পলাই পত ং িদেল

 
****** সমা  ******

নুমলীয়া পা

এহাল বুঢ়া-বুঢ়ী আিছল  বুঢ়া কালত িস তৰ এটা ল’ৰা হ’ল  বুঢ়াই িণ-ভািব পুেতকৰ িক নাম থ’ব িবচািৰ নাপাই, গণকৰ হতুৱাই নাম 
চাৱাবৈল এজন গণকৰ ঘৰৈল গ’ল  গণেক বুঢ়াক সুিধ-পুিছ তাৰ বুঢ়াকালত হাৱা আৰু এেকবােৰই নুমলীয়া দিখ ল’ৰাৰ নাম নামল 
িদেল
বুঢ়াই গণকক পানী-গােমাচা এখন আৰু এটা চৰতীয়া িদ নামেটা ল ঘৰৈল উল ল  বাটত আে ােত বুঢ়াই কেনবাৈক নামেটা পাহেৰ বুিল 
“ নামল” “ নামল” ক িৰিঙয়াই আিহিছল  আে ােত আে ােত লােহ লােহ তাৰ ভুল হ নামলৰ ঠাইত “ নেমল” “ নেমল” ওলাবৈল 
ধিৰেল  িস যাওঁেত এখন নৰ পােৰিদ গিছল  সই নেত এজন সদাগেৰ নাও বাি  আিছল  বুঢ়া আিহ সদাগৰৰ নাৱৰ ওচৰা-উচিৰ 
পাওঁেতই তওঁৰ নাওখিন মিলবৈল নাৱৰীয়া তক ম িদেল  নাৱৰীয়া েত নাৱৰ গাজ উঘািল নাওখন মিলবৈল ধেৰঁােতই “ নেমল” 
“ নেমল” ক িৰিঙয়াই যাৱা বুঢ়াৰ মাত িন সদাগৰক ক’ ল, “ দউতা, কৰবাৰ বুঢ়া এটাই আমাক নাও মিলবৈল হাক িদেছ” 
নাৱৰীয়া তৰ কথা িন সদাগেৰ বুঢ়াক মতাই িন, িস িকয় নাও মিলবৈল হাক িদেছ সুিধেল; বুঢ়াই সদাগৰৰ কথাৰ উ ৰ িদবৈল গ’ ল 
িকজািন িসফােল নামেটা পাহিৰ যায় ইয়ােক ভািব কােনা উ ৰ িনিদ মােথান বােৰ বােৰ ‘ নেমল’ ‘ নেমল’ কিৰবৈল ধিৰেল  সদাগৰৰ 
খং উ ল - “উস কটা! ইমান িদন ইয়ােত থািক আিজ িদন বাৰ চাই নাওখন মিলবৈল ম িদেলঁা, আপদীয়া এইটাওেৱ ক’ৰবাৰ পৰা আিহ
মাৰ ভ-যাত াত িবিঘিন জ ােল  কটা ধৰ ইয়াক ” এইবুিল সদাগেৰ নাৱৰীয়া তক লগাই িদ বুঢ়াক, ভালৈক এিপটন িদয়ােল  মাৰ খাই 
বুঢ়াই নেমল বুিলবৈল পাহিৰ “নহ’বৰ হ’ল” “নহ’বৰ হ’ল” বুিলবৈল ধিৰেল  বুঢ়াই “নহ’বৰ হ’ল” ক গ আেছ, এেনেত 
সইবােটিদেয়ই ভালৈক সাজ-পাৰ িপি  যাৱা মানুহ এটাক িস লগ পােল  মানুহেটােৱ বুঢ়াই সই “নহ’বৰ হ’ল” কথােটা িন ভািবেল, 
িস ভালৈক ধুন- প  মািৰ সাজ-পাৰ িপি  আিহেছ দিখেহ বুঢ়াই তাক সইদেৰ ািহেছ  এয়ােক ভািব িস হাতৰ লাখু ডােলেৰ বুঢ়াক মাৰ 
চেৰক মািৰেল  বুঢ়াই মাৰ খাই, সই “নহ’বৰ হ’ল” কথাষাৰেকা পাহিৰ “িসেটাতৈক ইেটােহ চৰা” বুিল যাবৈল ধিৰেল  এেনেত বুঢ়াৰ 
আেগিদেয়ই টা গৰলীয়া মানুহ গিছল; িস েত ভািবেল বুঢ়াই িস তৰ গঁৰল দিখ সইদেৰ িস তক ািহেছ  ইয়ােক ভািব খঙ উ  িস ত 
েয়া বুঢ়াক ৰুলা- ৰুলৈক িকলােল  িকল খাই বুঢ়াই চঁুচুিৰ বাগিৰ কােনামেত ঘৰ পােলৈগ  ঘৰ পাই িস তাৰ বুঢ়ীক িবপদৰ কথা ভািঙ 
ক’লত, বুঢ়ীেয় বজাৰ কিৰ বুঢ়াক সুিধেল, “বাৰু িয হ’ল হ’ল, এিতয়া গণেক িদয়া নামেটা িক কাৱােচান?” বুঢ়াই ক’ ল, “িকলৰ তাপত 
মাৰ মনৰ পৰা নাম-কাম সাপাই পলাই গ’ল; মই নামেটা পাহিৰেলঁা ”
বুঢ়াৰ কথা িন বুঢ়ীেয় ক’ ল, “পাহিৰলা যিদ পাহিৰলা, িক কিৰম  ল’ৰাৰ নাম থাৱা হ’ল আৰু; এিতয়া আমাৰ মা দৰা ৰুবৰ কাৰবাৰ কৰা  
বাৰীৰ চুকেৰ মা ডৰা নুমলীয়াৈক ৰুবৈল ক য়া পাৰাৈগ যাৱা ” “নুমলীয়াৈক” কথােটা িনেয়ই বুঢ়াৰ পুেতকৰ নামেটা মনত পিৰল  বুঢ়াই 



তিতয়া খঙত এেকা নাই হ বুঢ়ীক ক’ ল, “হয়, তেয়ই যিদ মাৰ ল’ৰাৰ নামেটা জান, তে  মাক িকয় ইমানখন মাৰ-িকল খুৱািল?” 
এই বুিলেয়ই বুঢ়াই ঘণীেয়কৰ িপ ত ঔ পািৰেল
ইয়াৰ িপছত বুঢ়া-বুঢ়ীেয় পুেতকৰ নাম নামল, িদ খাই ব থািকল  আিম ঘৰৈল িচ আিহেলঁা

****** সমা  ******

সৰবজান

কােনা এখন গঁাৱত ফিৰং নােমেৰ এটা খিতয়ক মানুহ আিছল  মানুহেটাৰ ঘণীেয়কজনী আেপানেপ য়া ভাৱৰ আিছল  ঘৰখনত মােথান 
িগৰীেয়ক আৰু ঘণীেয়ক  িস তৰ স ান-স িত হাৱা নািছল  মাঘমহীয়া অলপ িকি কনীয়া বৰষুণ  ৰািতপুৱাই ফিৰেঙ শাৱাৰ পৰা উ  
ঘণীেয়ককক ক’ ল, ”আিজ ডাৱৰীয়া বতৰ, মাৰ িপঠা খাবৰ মন গেছ  তই িপঠা খনেচেৰক ভািজ িদব নাৱাৰেন? আিজ ভাত নাখাওঁ 
বুিলেছঁা?” িগৰীেয়কৰ কথা িন ঘণীেয়েক ক’ ল, ”িপঠাৈল বৰাধান ক’তা? বৰাধানেতা আমাৰ ভঁৰালত নাই ’ িগৰীেয়েক ক’ ল, 
” তে  িক হ’ব? িপঠা খাৱা নহ’ল দিখেছঁা!” ঘণীেয়েক উ ৰ িদেল, ” যাৱােচান, কাৰ ঘৰত বৰাধান মািৰেছ চাৱাৈগ  এগাল 
খুিজেয়ই আনাৈগ নহ’ ল ” ঘণীেয়কৰ কথা িন, িগৰীেয়েক অলপ পৰ তভক মািৰ ভািব থািক বুিধ এটা সািজ, গাত এখন এৰীয়া কােপাৰ 
ল ওলাই গ’ল
ফিৰেঙ ওচৰ চুবুৰীয়া এঘৰত বৰাধানৰ মৰণা মৰা দিখ, মৰণাৰ ওচৰেত বিহ তাৰ িগিৰ তৰ স’ ত ভাত খাৱা, শাক খাৱা আিদ সুখ- খৰ 
নানা কথা পািতবৈল ধিৰেল  ভােলিখিন পৰ সইদেৰ কথা পািত তােত বিহ আিছল  মৰণাৰ ধান সিৰল  িগিৰ েত খৰ জাকািৰ ধানেবাৰ 
এফলীয়া কিৰেল  এেনেত ফিৰেঙ তাৰ বৰৈক পট কােমাৰাৰ ভাও ধিৰ গাত ল থকা এৰীয়া কােপােৰেৰ সেত ধানৰ ওপৰেত বাগৰ িদেল  
এেনই ৱা বৰাধান, তােত এৰীয়া কােপাৰ, ধােন কােপাৰখন তেনই সী সী ধিৰেল  ধানৰ ওপৰত ভালৈক িতিন চািৰ বাগৰ িদ ফিৰং উ  

কাই কাই লােহৈক ঘৰৈল উভিত আিহল  ঘৰ পাই ফিৰেঙ এৰীয়া কােপাৰখন জাকািৰ এেদাণমান ধান পােল  ঘণীেয়েক বৰাধান 
দাণ দিখ ৰং পাই িসজাই ৰ’দত কাই-উবাই চাউল উিলয়াই িপঠা িৰ খুি েল  গধূিল ঘণীেয়েক ভাত ৰাি  ফিৰঙক খুৱাই তাই, 
িপঠাৰ খালা পািত িপঠা ভািজবৈল ধিৰেল  ভাত খাই ফিৰঙৰ টাপিন আিহলত ফিৰং ই থািকল  ঘণীেয়েক িপঠা ভািজ ডলা এখনত থ 
তাই অ ত সৰহিখিন িপঠা িনেজ খাই, মােথান খনেচেৰক িপঠা বা  এটাত ভৰাই থ িদেল  ঘণীেয়েক বৰ সময়ত িগৰীেয়কক জগাই 

ক’ ল,”িপঠা ভজা হ’ল; িক  তামাৰ সেত এটা কথা বাে া, কাইৈল ৰািতপুৱা আমাৰ েয়ােৰ িভতৰত যেয় শাৱাপা ৰ পৰা আেগেয় 
উ ব, সেয় িতিনভাগৰ এভাগ িপঠা খাব, আৰু িয িপছত উ ব িস ভাগ খাবৈল পাব  ফিৰং ঘণীেয়কৰ কথাত মাি  হ ই থািকল  
িপছিদনা পুৱা শাৱাপা ৰ পৰা এটাও নুঠা হ’ল  ৰ’দ ওলাই পিকব লগা হ’ল, তথািপ েয়ােৰ কােনা নুেঠ, েয়া টাপিনৰ ভাও জুিৰ নাক 
ঘােঘাৰাই ই আেছ  শষত ফিৰেঙ দিখেল য এইদেৰ িস হাল- কাৰ বন-বাৰী পলাই থ িকমা ই থািকব  ইয়ােক ভািব িস উ  
আিহল  িগৰীেয়কক উ  অহা দিখ ঘণীেয়েক মাত লগােল, ”তুিম মাতৈক আেগেয় উ লা, এেতেক তামাৰ এভাগ মাৰ ভাগ  
িগৰীেয়েক উ ৰ িদেল, ”বাৰু তেয় খািব ভাগ ” ফিৰেঙ িপঠা খাবৈল গ দিখেল য িপঠা খনেচেৰকেহ মােথান আেছ  িস ঘণীেয়কক 
সুিধেল, ”আৰু িপঠা ক’তা?” ঘণীেয়েক উ ৰ িদেল, ”আৰু িপঠা ক’ৰপৰা ওলাব? িয হিছল এটাইেবাৰ এই বা েত আেছ  তুিম তােৰ 
এভাগ খাই ভাগ মাৈল থ িদবা ” িগৰীেয়েক পেট পেট ভািবেল য এইেটা বৰ আচিৰত কথা, এেদাণ ধানৰ মুেঠই এইেকইখন িপঠােহ 
হ’ল  বৰত আঁিৰ থাৱা ডলাখনৈল এেনেত হঠা  তাৰ চ  গ’লত িস দিখেল য তাত িপঠাৰ সঁাচ বাি  আেছ  িস সই সঁাচেবাৰ লিখ 
িতিন িৰ পােল  িক  ঘণীেয়কক িস এেকােক নৈক ওলাই আিহ বািহৰত বিহিছল, এেনেত ঘণীেয়েক বঁটােটা উিলয়াই আিন তাক 
তােমাল-চািল কা  িদওঁেতই িস তােমাল এখন হাতত ল ফকৰা মািতেল,
”নঙলােত মঙল, এছািৰেত দও
িতিন িৰ িপঠা খােল নাজািনেল কও ”
িগৰীেয়কৰ ফকৰােটা ঘণীেয়েক বুিজব পািৰ লাজত আগৰপৰা উ  আিহ কাষত কলহ ল পানী আিনবৈল নৰ ঘাট পােলৈগ  ঘাটত 
কবাজনীও িচনািক িতেৰাতা মনুহ দিখ তাই িস তক সই কথােটা ভািঙ ক’ ল য িগৰীেয়েক সৰ ন  িতেৰাতা মানুহৰ কথা, ইজনী 
িসজনীৰ কাণত পিৰ বহল হ গ’ল, আৰু সকেলা গঞা মানুেহ ফিৰঙক সৰ ান বুিল জািনেল
ইিতমেধ  এটা মানুহৰ ক’লা গৰু এজনী হৰাইিছল; গৰুৰ গৰাকীেয় পঁাচিদন সই গৰুজনী িবচািৰ নাপাই শষত ফিৰং সৰ ান বুিল িন 
ফিৰঙৰ কাষ পাই গৰুৰ িকবা ভু ফিৰেঙ িদব পােৰেন বুিল ফিৰঙক সুিধেল  দৱক েম সইিদনা পুৱা ফিৰেঙ তাৰ বাৰীৰ িপছফােল উলুৱিনৰ 



মাজত সই ক’লী গাইজনী চিৰ থকা দিখ আিহিছল  সইেদিখ ফিৰেঙ তাক ক’ ল, ”বাৰীৰ িপছফােল এই িপেনই িবচািৰ গ’ ল তুিম 
তামাৰ গৰুজনী পাবা ” মানুহেটােৱ ফিৰঙৰ কথা মেত গ িথতােত গৰুজনী পাই আিনেল  ইয়াৰ িপছত ফিৰং য বৰ প মাণী সৰ ান সই 
কথা চািৰওফােল ডহডহীয়া হ পিৰল  এই কথা গ ৰজাৰ কাণত পিৰলৈগ  ইিতপূেব ৰজাৰ ঘৰত এক লাখ টকা বচৰ সাণৰ হাৰ এডাল 
হৰাইিছল  ৰজাই অেনক িবচাৰ খাচাৰ কিৰ সই হাৰডাল উিলয়াব নাৱািৰেল  সইেদিখ ৰজাই সৰ ানক হাৰ উিলয়াই িদবৈল মািতেল  
এই কথা টেকলাই ফিৰঙক ক’লত ফিৰং িথৈয় মুছ ছ যাৱা যন হ’ল  নগ’ লও ৰজাই কা ব, গ হাৰ উিলয়াই িদব নাৱািৰেলও 
কা ব, আৰু িস সৰ ান নহয় বুিল ক’ লও ৰজাই কা ব  এেতেক িস িক কিৰব এেকা ভািব নাপাই, িয কপালত থােক হ’ব বুিল ঈ ৰক 
িচি  ৰজাৰ আগত উপি ত হ’লৈগ  ৰজাই সৰ নক অহা দিখ আদৰ-সাদৰ কিৰ ঘৰ িভতৰৈল জলপান খুৱাবৈল ল যাবৈল ক’লত 
ফিৰঙক ৰজাৰ ঘৰৰ িভতৰৈল ল গ দ-গাখীৰ, কামল-চাউল, েড়েৰ ভালৈক এটা জলপান খাবৈল িদয়া হ’ল
ৰজাৰ জনী ঁ ৱৰী, এজনীৰ নাম মাৈদ, আনজনীৰ নাম হাৈদ  হাৈদেয়ই ৰজাৰ সাণৰ হাৰডাল চুৰ কিৰ লুকাই থিছল  সৰ ান অহা িন 
ধৰা পিৰম বুিল হাৈদৰ মুখত পানী নাই  সইেদিখ সৰ ােন জলপান খাৱা ঘৰৰ ওচৰেত হাৈদেয় িথয় িদ বৰৰ জলঙাইিদ জুিম সৰ ানক 
চাই আিছল  ভয়ত সৰ ানৰ মুখেতা পানী নাই  িস দ-গাখীেৰেৰ জলপান বা  দিখ আেপানা-আপুিন ক’ ল, ”হা দ আিজেয়ই খাই ল, 
কাইৈল ৰজাই িক কেৰ িচন নাই ” সৰ ােন এইদেৰ কাৱা িন সৰু ঁ ৱৰী হাৈদেয় ভািবেল য সবনাশ  মাক সৰ ােন ধিৰেল  ইয়ােক 
ভািব ঁ ৱৰীেয় ওলাই আিহ সৰ ানৰ হাতত ধিৰ ক’ ল,”সৰ ান, মাৰ কথা তুিম নক’বা, তামাক িয লােগ মই তােক িদম ” সৰ ানৰ 
তিতয়া বুিজবৈল বাকী নাথািকল য হাৈদ নামৰ এই ৰাণীেয়ই চাৰ  িস গহীনৈক মাত লগােল, ”আইচু, আেপানাৰ কথা বাৰু নকওঁ, িক  
আপুিন হাৰডাল এিতয়াই আিন ৰজাৰ হাতিনেপৰাত থ িদয়কৈগ ” সৰ ানৰ কথামেতই ঁ ৱৰীেয় হাৰডাল িন তিতয়াই ৰজাৰ হাতিনেপৰাত 
থ িদেল
িপছিদনা ৰজাই ৰাজসভাৈল সৰ ানক মতাই আিন হাৰ কােন চুৰ কিৰ িনেছ ক’ব লােগ বুিল সাধাত সৰ ােন ওলগ ল ক’ ল, 
” গেদও! ব ীেয় কােনও হাৰ চুৰ কৰা নাপাওঁ  গেদওৰ হাতিনেপৰােত হাৰ থকা মাৰ ভাব হয় ” তিতয়াই ৰজাই, হাতিনেপৰা অনাই 
মিল চােল  দিখেল সঁচা, হাৰ তােত আেছ  কথােটা দিখ সকেলা আচিৰত হ’ল  ৰজাই সৰ ানক মা -বাৰী, ধন-ব , বঁটা িদ মান ধিৰ 
ৰজাৰ সভােত সভাসদ কিৰ ৰািখেল  এিদন ৰজাই হাতৰ মু েত ফিৰঁ এটা সুমুৱাই , মু  মািৰ ধিৰ সৰ ানক-”হাতৰ মু ত িক আেছ 
কাৱা” বুিল সুিধলত সৰ ােন তাৰ তালু ফু  জীৱ গ’ল যন পাই বজােৰত ক’ ল-

”এক ক’ লা লিখ
এক ক’ লা দিখ,
হা দ বােলাত ওলাল হাৰডাল
এিতয়ােহ পিৰল ফিৰঙৰ মৰণৰ কাল ”
ৰজাই সৰ ানৰ নামেটা জনা নািছল  সইেদিখ ”ফিৰঙৰ মৰণৰ কাল” িন হাতৰ মু ত থকা ফিৰঙৰ কথােটা কেছ বুিল বুিজ সে াষ পাই 
মু ৰ ফিৰঙেটা এিৰ িদ সৰ ানক িনজৰ গাৰ সাজ-কােপাৰ সােলাকাই িদ বঁটা িপ ােল
এিদন ৰজাই হাতৰ মু ত শলুক এটা ল সৰ ানক ” মাৰ হাতৰ মু ত িক আেছ?” বুিল সুিধলত, সৰ ােন থ  খাই ক’ ল, ” গেদও, 
বােৰপিত শালেকা” ৰজাই িনেল, ”বুেৰপিত শলুক ” তওঁৰ হাতৰ শলুকৰ কথােহ সৰ ােন কেছ বুিল সৰ ানক ৰজাই ব ত ধন-
সাণ িদেল  আমাৰ কােপান-কািন ক’লা হ’ল, ঘৰৈল উভিত আিহেলঁা

 
****** সমা  ******

এটা িশঙৰা মাছৰ কথা

এিদন এটা খীয়া মানুেহ জকাই বাবৈল গ িদনৰ িদনেটা জকাই বােল, িক  এটা িশঙৰা মাছৰ বািহেৰ িস এেকা নাপােল  শহত িস তােক 
ঘৰৈল িন খাবৰ মেনেৰ বািছবৈল ধঁেৰােত িশঙৰাই মাত লগােল, ”ককাই, মই িশঙৰাৰ ৰজা, তই মাক নখািব; মই তাক সদায় গৰুেটা 
ৰিখ িদম ’’ মানুহেটােৱ িশঙৰাৰ কথা িন তাক নখাই, িপছিদনা পৰীয়া িশঙৰাক খুৱাই-বুৱাই তাৰ গৰুেটা চৰাবৈল প য়াই িদেল  
িশঙৰাই গৰুেটাৰ কাত উ  িনজৰ মুখৰ াইেটেৰ খুিচ-খুিচ তাক পথাৰৈল ল গ চৰাবৈল ধিৰেল  এইদেৰ ব িদন গ’ল  এিদন িশঙৰাই 
গৰুেটা চৰাবৰ িনিমে  অৰণ ৰ ফালৈল ল গ অৰণ ত এটা মুখ মিল পিৰ থকা ৰা স দিখবৈল পােল  ৰা েস গৰুেটা দিখ আন  মেনেৰ
উ  ধিৰবৈল যাওঁেতই িশঙৰাই তাক বাধা িদ ক’ ল’ ” হৰ ৰা স ৰ, ৰ, তই মাক দখা নাই নিক? যিদ তই মাক বেল পাৰ, তেহ 
মাৰ গৰু চুিৰ নহ’ ল তাৰ ফােল আিজ আধ া ’’ ৰা েস সই অকণমান িশঙৰােটাৰ এেন ম টিন দিখ ািহ, তাক মাহািৰ মািৰবৰ মন 



কিৰ হােতেৰ ধঁেৰােতই িশঙৰাই তাৰ হাতত িবহ- াইেটেৰ িবি  িদেল  তিতয়াই ৰা সৰ হাতখনত চংেচঙিন ভ ভকিন উ ল  ৰা েস 
সিহব নাৱািৰ, ” তাক িযহেক লােগ তােক মই িদম, তও মাক তই এিৰ দ ঔ ” এইবুিল কাৱাত িশঙৰাই ক’ ল, ”যিদ তাক এিৰ িদব 
লােগ তেনহ’ ল মাক িক িদিব আেগেয়ই দ ” ৰা েস পটৰ পৰা এটা সাণৰ আঙ  উিলয়াই িদ ক’ ল, ”এই আঙ েটা কলপাত 
এখনত থ ভালমেত সৱা- শ ষা কিৰেলই আঙ েটাৰ ণত তা ঘৰ ৱাৰ সকেলােবাৰ সাণৰ হ পিৰব আৰু সাণ-ৰূেপেৰ ঠাহ খাব ” 
িশঙৰাই ৰা সৰ এই কথা িন তাক িবি বৈল এিৰ িদ আঙ েটা ল গৰুেটা খদাই খদাই আিন ঘৰ পােলিহ  ঘৰ পাই িস িগিৰ তৰ হাতত 
আঙ েটা িদ সকেলা কথা ভািঙ-পািত ক’লত িগিৰ েত ৰং মেনেৰ, িশঙৰাই কাৱামেত আঙ েটা কলপাত এখনত থ সৱা কৰাত তাৰ 
ঘৰ-বাৰী সকেলােবাৰ সাণৰ হ পিৰল  আৰু সাণ-ৰূেপেৰ ঘ উপিচ পিৰল  িগিৰ েত তিতয়াই িশঙৰাৰ লগত িনজৰ জীেয়কক চা পাণ, 

চা তােমাল কা  িবয়া িদেল  এইদেৰ ব িদন গ’ল  এিদন িশঙৰাই মেন মেন নৰ ঘাটত মাটেটা থ মানুহ হ গা ধুবৈল ধঁেৰােত 
িশঙৰাৰ ঘণীেয়েক দিখ লৰালিৰৈক মাটেটা আিন জুইত পুিৰ পেলাৱাত িশঙৰা িচ িস বৰ থূল ৰ পুৰুষ হ পিৰল  তিতয়া সকেলােৱ 
মহা আনে েৰ ৰজাৰ দেৰ থািকবৈল ধিৰেল
চালত পিৰল ফঁচা
মাৰ সাধুকথা িমছা
তােমােল মিলেল ডািব
কান ক’ ল যািব?

****** সমা  ******

এটা বলী মানুহ

এখন ৰাজ ত এটা বৰ ডাঙৰ হাতী আৰু এটা বাঘ আিছল  িস ত েয়ােৰা উপদ ৱত মানুেহ ততমত এিৰিছল  ব ত য  কিৰও ৰজাই সই 
বাঘ আৰু হাতী মািৰব নাৱািৰ গােটই ৰাজ েত ঢাল িপ  নাই িদেল বােল যেয় এই হাতী আৰু বাঘেটা মািৰব পািৰব তাক ব ত পুৰ াৰ 
িদয়া হ’ব  এই কথা িন ব ত মানুেহ বাঘ আৰু হাতী মািৰবৈল য  কিৰবৈল ধিৰেল িক  মািৰব নাৱািৰেল  দবা  এিদন এটা মানুেহ মনত
খত িবহ খাই মেৰঁাৈগ বুিল িকছুমান িপঠা িড়ৰ লগত িবষ সািন ল সই ৰাজ ৰ ফােল যাওঁেত এেজাপা গছৰ তলত সই টােপালােটা থ 
ওচৰেৰ ন এখনত পানী খাবৈল গিছল  সই সময়ত  হাতীেটােৱ আিহ সই িপঠা িড়েবাৰ খাই পলােল  যিতয়াই িবহ-সনা 
িপঠা িড়েবাৰ খােল তিতয়াই গাত িবষ লািগ হাতীেটা মিৰ থািকল  এই কথা ৰজাই খবৰ পাই হাতীেটা কােন মািৰেল বুিল িবচাৰ কেৰাৱাত 
সই িবষ সনা মানুহেটাক ৰজাৰ ওচৰৈল ল যাৱা হ’ল  িস কেনৈক হাতীেটা মািৰেল বুিল তাক ৰজাই সুিধলত িস ক’ ল, ”মই হাতীেটা 
এেক ভু েৱই মািৰেলঁা ”
ৰজাই বৰ সে াষ পাই তক অেনক ধন িদ ক’ ল, ” মাৰ ৰাজ ত আৰু এটা বৰ  বাঘ আেছ, যিদ তই সই বাঘেটাও মািৰব পাৰ তে  
তাক মই আৰু ব  ধন িদম ” িস ক’ ল বােল, ” গেদউ, সই বাঘেটাও মই মািৰব পািৰম ” এইবুিল কাৱাত ৰজাই ক’ ল,”তই পৰিহৈল
বাঘেটা মািৰব লািগব ” মানুহেটােৱ শলািগ শলািগ আিহ তাৰ থকা ঠাই পাই িচ া কিৰবৈল ধিৰেল  িস কেনৈক সই বাঘেটা মািৰব পােৰ  
যিতয়া বাঘ মৰাৰ িদন পিৰলিহ, িস িকছুমান ডাল আৰু এটা ঢঁকীেথাৰা ল ভয়-ভয়ৈক হািবত সামালৈগ  সই হািবত এেজাপা ডাঙৰ গছ
আিছল  িস গ সই গছৰ ওপৰত উ  ” ক” ” ক” ” ক” ” ক” বুিল িমছা-িমিছৈক গান গাই আেছ আৰু চৰাইিবলােক এই গছেজাপাৰ 
পােত পােত পিৰ কাঢ়াল কিৰ আেছ  তােক িন বােঘ সই গছৰ ওচৰৈল আিহ মানুহেটাক সুিধেল,”ককাই তই চৰাইিবলাকক িক 
িশকাইছ?” সই মানুহেটােৱ ক’ ল বােল ”ভাই মই িস তক গান িশকাইেছঁা ” তিতয়া বেঘ ক’ ল, ”ককাই, মােকা তেন ৱা গান 
িশকাব পািৰিব জােনা?” মানুহেটােৱ ক’ ল,”তই হছ বাঘ, মই হেছঁা নৰমিনচ, তই মাক খািব নহয়?” তিতয়া বােঘ ক’ ল,”মই সইত 
সইত িতিন সইত খাই কেছঁা, মই তাক নাখাওঁ  তই মাক তেন ৱা গান িশকা ” বাঘৰ কথা িন মানুহেটােৱ গছৰপৰা নািম আিহ বাঘৰ 
ঠং চািৰখন গাটাই খুবমেত বাি  পলাই ঢঁকীেথাৰােটােৰ তাক মািৰবৈল ধিৰেল  মাৰত ত  নপাই বােঘ ক’ ল,”ককাই, মই আৰু গান 
িনিশেকা, মাক এিৰ দ ” মানুহেটােৱ ক’ ল,”ভালৈক িশক, িনিশিকিব?” এইদেৰ মািৰ থাে ােতই বাঘ মিৰল  িস সই বাঘেটা আিন 
ৰজাক দখুৱাই িদেল  তিতয়া ৰজাই বৰ ৰং মেনেৰ তাক ক’ ল বােল,”আিজ তামাৰ সেত যঁুিজবৈল এটা বলী মানুহ আিন িদম, তুিম 
সই মানুহেটাক িজিকব পাৰা যিদ তামাক আৰু ধন-ব  িদম ” এইবুিল ক এটা বলী মানুহ আিন ৰািত তাৰ লগত ৰজাই ৱাই থ’ ল  ৰািত 
মানুহেটােৱ বলী মানুহেটাক ক’ ল বােল,”ভাই মই এেকাটা ভু েত এটা হাতী মািৰেছঁা আৰু এটা ডাঙৰ বাঘ মািৰেছঁা, তই মাৰ লগত 



কেনৈক যঁুজ কিৰিব? তই এিতয়া ভৰ বয়সত মাৰ লগত যঁুিজ মিৰবৈল আিহছেন?” এইবুিল কাৱাত সই মানুহেটা ভয়ত ৰািতেয়ই পলাই 
গ’ল  িপেছ পুৱা ৰজাৰ বলী মানুহেটা ৰজাই িবচািৰ নাপাই বাঘ মৰা বলী মানুহেটাক ব ত ধন-ব  িদ িবদায় িদেল আৰু তিতয়াৰ পৰা হাতী 
আৰু বাঘৰ উপদ ৱ িচ িনৰাপেদ ৰাজ  চলাবৈল ধিৰেল

ঠােল পলাই মুিচ,
মই আিহেলা িচ

****** সমা  ******

িচলনীৰ জীেয়কৰ সাধু

এখন দশত এটা মাৰ আিছল  তাৰ অেনক ধন-ব  আিছল; িক  ল’ৰা নািছল  তাৰ ঘণীেয়েক বােৰ বােৰ ছাৱালীেহ পাইিছল  এই 
কথাত মাৰৰ মনত সদায় বৰ বজাৰ  িকছুিদনৰ মূৰত ঘণীেয়ক আেকৗ গা-ভাৰী হ’লত মােৰ ঘনীেয়কক ক’ ল, ”যিদ এইবােৰা তই 
ছাৱালীেকেহ পাৱ, তে  মই ক কেছা তাক নগাত বিচম ’ িগৰীেয়কৰ কথা িন ঘনীেয়েক বৰ ভয় খােল  ল’ৰা পাবৰ ওচৰা-উচিৰ 
হ’লত মাৰৰ ঘণীেয়েক মাকৰ ঘৰৈল গ’ল  িক  িক কপাল, এইবােৰা তাইৰ ছাৱালী এজনীেহ উপিজল  ছাৱালী ওপজা দিখ ভয়ত 
মাৰণীৰ অ -ক  কাই গ’ল  সইেদিখ তাইৰ িগৰীেয়েক বুজ পাৱাৰ আেগেয়ই তাই তিতয়া লৰা লিৰৈক ছাৱালীজনীক এটা চৰুত 

ভৰাই ফটাকািনেৰ ঢািক-ঢুিক আন এটা চৰুেৰ তাৰ ওপৰত সঁাফৰ িদ নত উটাই িদেল
চৰুেটা নত উ  গ আেছ, এেনেত নৰ পাৰত কােপাৰ ধুই থকা ধাবা এটাই চৰুেটা দিখ তাত িক আেছ চাওঁ বুিল সঁাতুিৰ গ সঁাফৰেটা 
মিল দিখেল, নৈক হাৱা চুৱা ছাৱালী এজনী তােত ভৰাই কােনাবাই উটাই িদেছ  ধাবােটােৱ ছাৱালীজনী তুিল ল’বৰ মেনেৰ 
সঁাফৰেটা চাই চৰুেটা ধিৰ লােহ লােহ সঁাতুিৰ বামৰ ফােল টািন আেনােতই , হঠা  এজনী িচলনীেয় থাপমািৰ চৰুেটাৰ পৰা ছাৱালীজনী ল 
িচ গ’ল  এেজাপা আঁহত গছৰ আগত িচলনীজনীৰ বাহ আিছল  তাই ছাৱালীজনী সই বাহেত থ’ লৈগ  কণমান ৰূপহ ছাৱালী  দিখ 

িচলনীৰ বৰ মৰম লািগল  সইেদিখ তাই ছাৱালীজনী তুিল-তািল ডাঙৰ-দীঘল কিৰবৈল মনেত ক কিৰেল
িদেনৗ িচলনীেয় য’ ৰপৰা িয ভাল খাৱা-ব  পায় থা  মািৰ ল আিহ ছাৱালীজনীক খুৱায়  এইদেৰ িচলনীেয় লােহ লােহ তাইক ডাঙৰ-
দীঘল কিৰেল  কাৰবাৰ ঘৰত ভাল িৰহা- মেখলা ৰ’দত কাবৈল মিল িদয়া দিখেল িচলনীেয় সইেবাৰ থা ািৰ ল আিহ জীেয়কক 
িপি বৈল িদেয়  এিদন ৰজাৰ জীেয়ক এজনীেয় নৰ ঘাটেত গাৰ অল াৰ-পািতেবাৰ সােলাকাই থ নত গা ধুবৈল নািমিছল, এেনেত 
িচলনীেয় থা ািৰ সই অল াৰেবাৰ ল িচ আিহ জীেয়কক িপি বৈল িদেল  এইদেৰ ফিণ, আচ , স ুৰৰ টমা, তলৰ বা  িচলনীেয় 
য’ ত িয পায় তােক িন জীেয়কক িদেয়
ছাৱালীজনী লােহ লােহ গছৰ ডালেত ডাঙৰ হ’ল, আৰু ৰূপত অেপ ৰী যন হ’ল  এিদন িচলনীেয় জীেয়কক ক’ ল, ”আই, তই এিতয়া 
ডাঙৰ হছ, মই সদায় তাক অকেল এিৰ থ ৰৈল যাওঁ, সইেদিখ তাক কােনাবাই িকবা কেৰ বুিল মাৰ বৰ ভয় লািগ থােক  
আিজৰপৰা মই গ’ ল তাৰ ভয়-চয় লািগেল বা িথতােত লগা হ’ ল তই মাক এইদেৰ মািতিব, মই ততািলেক উিৰ আিহ তাৰ আগেত 
পিৰম-
”আঁহতৰ পাত লেৰ িক চেৰ  িচলনী আই মাৰ আগেত পেৰ ”
এিদন পৰীয়া িচলনীৰ জীেয়েক গছৰ ডালেত বিহ মূৰ আচঁুিৰেছ  এেনেত এটা সদাগৰ সইিপেনই ক’ৰবাৈল যাওঁেত ৰ’দত ভাগৰ লািগ 
সই গছেজাপাৰ তলেত িজৰাবৈল বিহল  সইেডাখৰ ঠাইত জনপ াণী নাই  ক’ৰবাৰ পৰা এডাল চুিল উিৰ আিহ সদাগৰৰ কালােত পিৰল  
সদাগেৰ চুিলডাল দিখ আচিৰত মািন তুিল ল বৰ দীঘল যন দিখ জুিখ চােল  চুিলডাল সাত হাত দীঘল  সদাগেৰ ক’ৰপৰা ইমান দীঘল 
চুিলডাল আিহল বুিল চািৰওফােল চাই এেকা নেদিখেল  এেনেত গছৰ ওপৰৈল সদাগৰৰ চ  গ’ল  তওঁ দিখেল এজনী দী -িল  
ছাৱালীেয় ডালেত বিহ চুিল আঁচুিৰব লািগেছ  সদাগেৰ আচিৰত মািন ছাৱালীজনীৰ ফালৈল চাই মাত লগােল, ”তুিম কান? দৱতা ন 
মানুহ? ন অেপ ৰী? ন যিখনী, কান কাৱা? তুিম এই ভৰ- পৰীয়া গছৰ ডালত িকয় বিহ আছা?” ইয়াৰ আেগেয় ছাৱালীজনীেয় মানুহ 
কিতয়াও দখা নািছল; সইেদিখ ভয় খাই িক উ ৰ িদব এেকােক িথৰ কিৰব নাৱািৰ মাকক িবনাই মািতেল,

”আঁহতৰ পাত লেৰ িক চেৰ  িচলনী আই মাৰ আগেত পেৰ ”



এইদেৰ মতা মাত কেত িচলনী ক’ৰবাৰ পৰা উিৰ আিহ জীেয়কৰ আগেত পিৰল  ” আই মাক িকয় মািতছ?” বুিল িচলনীেয় সুিধলত 
জীেয়েক গছৰ তলত থকা সই মানুহেটাৈল মাকক আঙুিলয়াই দখুৱােল  িচলনীেয় ডকা আৰু ধুনীয়া সদাগৰক দিখেয়ই মেন মেন 
ভািবেল, যিদ এই মানুহ  ভাল হয়, তে  এওঁৈলেক মাৰ ছাৱালীজনী িবয়া িদব পািৰেল ভাল হ’ব  ইয়ােক ভািব তলৈল আিহ চলনীেয় 
সদাগক আগেৰ পৰা িৰৈলেক জীেয়কৰ সকেলা কথা ভািঙ-পািত ক’ ল  সদাগেৰ িচলনীক ক’ ল য, ” মাৰ অেনক ধন-ব  আেছ, মই 
চহকী মানুহ  িক  মাৰ এিতয়া সাতজনী ঘণী আেছ, তুিম যিদ সইবােব কােনা আপি  নকিৰ তামাৰ জীেয়ৰাক মাৈল িবয়া িদয়া 
তেনহ’ ল মই িন য়ৈক কেছঁা য তাইক মই সুেখ-সে ােষ ৰািখম, কিতয়াও খ িনিদওঁ ’ সদাগৰৰ কথা িন িচলনীেয় অেনক ভািব-
িচি  জীেয়কক সদাগৰৈলেক িদবৈল মাি  হ’ল আৰু জীয়কক ভােলমান বুজাই-বঢ়াই নমাই আিন সদাগৰৰ হাতত সমপণ কিৰেল  িচলনীেয় 
কাি -কা  কা িত িমনিত কিৰ সদাগৰক ক’ ল, যন ছাৱালী ক তওঁ খ িনিদেয়  আৰু জীেয়কেকা ক’ ল, ”আই, মাক তাৰ লগা 
হ’ ল িশকাই িদয়াৰ দেৰই মািতেলই মই তাৰ আগত পিৰমৈগ ”
ইয়াৰ িপছত সদাগেৰ িচলনীৰ জীেয়কক ঘৰৈল আিন বৰ মৰম- চেনহ কিৰ ৰািখেল  িক  সদাগৰৰ আগৰ সাতজনী ঘণীেয়েক িচলনীৰ 
জীেয়কৰ ৰূপ দিখ ভািবেল য এেন ৰূপহী ঘণীেয়কেক পাইেছ যিতয়া িস তক আৰু দিখব নাৱাৰা হ’ব  ইয়ােক ভািব সােতাজনীেয় 
িচলনীৰ জীেয়কক িহংসা-িখয়াল কিৰ খ িদবৈল ধিৰেল
এিদন সােতাজনীেয় লগ লািগ িচলনীৰ জীেয়কক ক’ ল, ”তই বৰ অেপ ৰী হ আিহছ, আিম ঘৰৰ বন-বাৰী কিৰ ৰাি -বািঢ় িদম, তই বিহ 
বিহ খািব? যা আিজ তই ভাত ৰা ৈগ ” িচলনীৰ জীেয়েক তাইৰ জীৱনত কিতয়াও ভাত ৰ া নাই; সইেদিখ কেনৈক ভাত ৰাি ব লােগ 
নাজািন এেকােক উপায় নাপাই কাি  কাি  বাৰীৰ িপছফােল কল’িনৰ মাজত বিহ িবনাই মাকক মািতেল-”আগিল কলপাত লেৰ িক চেৰ  
িচলনী আই মাৰ আগেত পেৰ ”
এেনদেৰ মতা মাত কেত িচলনী আিহ তাইৰ আগেত পিৰল  ”িক হ’ল, মাক িকয় মািতছ?” বুিল জীেয়কক িচলনীেয় সুিধলত জীেয়েক 
ক’ ল, ”আই, মাক সিতনী েত ভাত ৰাি বৈল কেছ, মই কেনৈক ভাত ৰাি ব লােগ নাজােনা  নাৰি েল িস েত িগিৰ তক লগাই িদ 
মাক িক কেৰাৱায় ক নাই ” মােক জীেয়কৰ কথা িন ক’ ল, ”আই তই এেকা ভয় নকিৰিব, কেনৈক ভাত ৰাি িব মই ক িদওঁ ন  
এটা চৰুত এচৰুৈক পানী িদ তােত চাউল এটা পলাই িদিব আৰু আন এচৰু পানীত এডাল শাক পলাই িদিব, িদ চৰু টাৰ তলত এেডাখন 
কাঠখিৰ িদ থ তই আখলঘৰৰ পৰা ওলাই বািহৰেত বিহ থািকিব; দিখিব চৰুত অ য় ভাত আৰু আ া হ আেছ ” ইয়ােক জীেয়কক বুিধ 
িদ িচলনী উিৰ িচ গ’ল আৰু জীেয়েক িচলনীেয় কাৱাৰ দেৰই কিৰেল  ভাত খাবৰ সময়ত সিতনীেয়ক েত ভাতৰ পাতৰ তলত এেকাটা 
গঁাত খািন লিছল, যই িচলনীৰ জীেয়েক িস তৰ পাতত ভাত িদ যায়, তিতয়াই িস েত সই ভাত পাতৰ তলৰ গঁাতত পলাই িদ ”ভাত 
ঢুকাল, ল আহ” বুিল আেকৗ ভাত খােজ  এইদেৰ সিতনীেয়ক েত য’তবাৰ ভাত খােজ ততবাৰ িচলনীৰ জীেয়েক চৰুৰ পৰা ভাত আিন 
িদ থােক  শহত িস ত হািৰ লাজ পাই উ  গ’ল
এিদন সিতনীেয়ক েত িচলনীৰ জীেয়কক গাহািল ঘৰ তাবৈল ক’ ল  িচনলীৰ জীেয়েক গাহািল ঘৰহ িভতৰ সামােয়ই মাকক 
মািতেল-”আগিল কলপাত লেৰ িক চেৰ  িচলনী আই মাৰ আগেত পেৰ ”
জীেয়েক এইদেৰ িবনাই মতা মাত কেত িচলনী আিহ আগেত পিৰ, ”িকয় মািতছ” বুিল জীয়কক সুিধলত, জীেয়েক ক’ ল,”আই, 
সিতনী েত মাক গাহািল তাবৈল কেচ, কেনৈক তাম তামাক সুিধবৈল মািতেছঁা ” মােক ক’ ল, ” গাহািলঘৰৰ ইফালৰ পৰা 
িসফালৈল বাঢ়নীৰ কা  এডাল বুলাই যা, দিখিব ঘৰেটা িচকণ হ পিৰব ” এইবুিল ক মাক উিত গ’লত িচলনীৰ জীেয়েক তােক কিৰেল 
আৰু সইিদনা গাহািল ঘৰ আগতৈক বিছ চাফ হ জ কীয়া হ পিৰল  িচনলীৰ জীেয়কৰ এেন সু ৰ বন-বাৰী দিখ সদাগেৰ তাইক বৰ 
ভাল পাবৈল ধিৰেল
চ’তৰ িব ৰ ওচৰ চািপলত সদাগেৰ আেঠাজনী ঘণীেয়কক গাইপিত পঁাচ সৰৈক কপাহ িদ ক’ ল, ”ত েত মই িব ত িপি বৈল চালা, 
চুিৰয়া কােপাৰ, গােমাচা ব দ  আৰু কাৰ কােপাৰ ভালৈক বাৱা হয় মই চাম ” সােতাজনী ঘনীেয়েক গাইপিত লৰালিৰৈক কপাহেবাৰ 
ল চি য়াই নও , পঁািজ বা , সূতা উিলয়াই কােপাৰ ববৈল লািগ গ’ল; িক  িচলনীৰ জীেয়েক এেকা কিৰব নাজািন আমন-িজমনৈক বিহ 
থািকল  সিতনীেয়ক েত ভািবেল, এইবাৰ িচলনীৰ জীেয়ক ঠকত পিৰল  তাইেতা এেকােক নাজােন, কেনৈক িগৰীেয়কক কােপাৰ ব 
িদেয় দিখম  িচলনীৰ জীেয়েক বাৰীৰ িপছফােল গ মাকক আগৰ দেৰ িবনাই মািতলত মাক আিহ আগেত পিৰ জীেয়কক সুিধেল, ”িক 
কথা, িকয় মািতছ?” জীেয়েক কােপাৰ বাৱাৰ কথা ক’লত, িচলনীেয় জীেয়কক ক’ ল, ”আই, তই িচ া নকিৰিব, তই তাৰ িগৰীেয়ৰক 
কােপাৰ িদব পািৰিব  চাইটা বঁাহৰ চুঙাত এেজালাৈক কপাহ সুমুৱাই চুঙােকইটাৰ মুখত সাপা িদ থ দ, িব ৰ িদনা যিতয়া তাৰ িগৰীেয়েৰ 
কােপাৰ খুিজব, তিতয়া তই চুঙা চািৰটা আিন িগৰীেয়ৰৰ হতত িদিব ” এইবুিল িচলনী উিৰ িচ গ’লত জীেয়েক চািৰটা চুঙা আিন চািৰ 
জালা কপাহ মােক কাৱাৰ দেৰ সাপা িদ থ িদেল  সিতনীেয়ক েত লচপচৈক কােপাৰ বেছ আৰু িচলনীৰ জীেয়েক এেকা নকৰাৈক 
কপাহেবাৰ পলাই থেছ দিখ িস েত পেট পেট ৰং পাই ভািবেছ, ”এইবাৰ বাৈ  পিৰল ফা ত  এইবাৰ িচলনীৰ জীেয়েক কােপাৰ িদব 
নাৱািৰেল সদাগেৰ দাই নেৰ ”



িব ৰ িদনা সােতাজনী ঘণীেয়েক িনজৰ িনজৰ কােপাৰ গােমাচা, চালা, চুিৰয়া উিলয়াই িগৰীেয়কৰ হাতত িদেল আৰু িচলনীৰ জীেয়েক 
মােথান চুঙা চািৰটা িদেল  সিতনীেয়ক েত িচলনীৰ জীেয়েক চুঙা চাইটা িগৰীেয়কৰ হাতত িদয়া দিখ, ঢ - ঢ  কেৰ ািহবৈল ধিৰেল  
সদাগেৰও খঙত চ  ৰঙা কিৰ িচলনীৰ জীেয়কক সুিধেল, ”এইেবাৰ িক িদছ? তাৰ কােপাৰ ক’তা?” তাই ক’ ল, ”চুঙােকইটা মিল 
চাওক ” সদাগেৰ এটা এটাৈক চুঙােকইটাৰ সঁাফৰ মিললত সু ৰ চালা চুিৰয়া পাটকােপাৰ আৰু গােমাচা ওলাই পিৰল  আৰু সইেবাৰ 
ইমান বিঢ়য়া আৰু িমিহ য সইেবাৰৰ আগত সিতনীেয়ক তৰ শাটা-কািন বুিলেলই হয়  সদাগেৰ সইেদিখ খঙত সােতাজনীেয় িদয়া 
কােপাৰেবাৰ ডাখৰ ডাখৰ কিৰ কা  দিলয়াই পলাই িদ িচলনীৰ জীেয়েক িদয়ােবাৰ িপি েল
লােহ লােহ সিতনীেয়ক েত গম পােল য এজনী িচলনী আিহ তাইক এেনদেৰ বুিধ িদ যায়  ইয়ােক গম পাই িস েত িচলনীজনীক মািৰবৈল 
বুিল বুিধ আলিচেল  তাই িক বুিল িচলনীজনীক মােত সইেটা িস তৰ িভতৰত এজনী চাপা িদ লুকাই থািক িশিক ল এিদন গাহািল ঘৰৰ 
িভতৰত সামাই িচলনীৰ জীেয়কৰ িনিচনাৈক মািতলত, িচলনীজনী আিহ তাইৰ আগত পিৰল  তিতয়াই তাই িচলনীজনীক পূণহতীয়াৈক 
বাঢ়নীেৰ কান মািৰ, মািৰ পলাই গাবৰৰ তলত পুিত থ’ ল  িচলনীৰ জীেয়েক এই কথাৰ ংসূত েক নাপােল  ইয়াৰ িপছত িচলনীৰ 
জীেয়েক মাকক িবনাই িবনাই ক’তবাৰ মািতেল, িক  মাক আৰু ক’ৰপৰা আিহব! সিতনীেয়ক েত িকবা বুিধ কিৰ িচলনীজনী মািৰেল বুিল 
তিতয়া িচলনীৰ জীেয়েক বুিজব পািৰ ফঁ িৰ ফঁ িৰ কাি বৈল ধিৰেল
ইয়াৰ িকছুিদনৰ িপছত সদাগৰ বপাৰ কিৰবৈল যাবৈল ওলাল  যাবৰ সময়ত সদাগেৰ সােতাজনী ঘণীেয়কক দঢ়াই দঢ়াই ক’ ল, িস েত 
যন িচলনীৰ জীেয়কক খ িনিদ ভালৈক ৰােখ  এিদন মুৈদ এটাই ফিণ, আচ , স ুৰ, খুৰীবা , গা েতল আিদ বিচবৈল বুিল সদগৰৰ 
ঘাটেত তাৰ নাও বাি েলিহ  সদাগৰৰ ঘণীেয়ক েত িস েত চ ৰ টা দঁাতৰ শাল িচলনীৰ জীেয়কক সই মুৈদেটােক বিচবৈল মেন মেন 
আলিচ মুৈদেটাৰপৰা িকছুমান ব  িকিন সইেবাৰৰ বচৰ বােব তািক এজনী ৰূপহী ছাৱালী িদম বুিল ক’ ল  এই ছাৱালীজনীৰ ৰূপ- ণ 
মুৈদেটাৰ আগত এেনৈক বণাইিছল য মুৈদৰ লাভ লািগ ব ৰ বচত মিৰ ছাৱালী-জনীেক ল যাবৈল িস মাি  হ’ল  িচলনীৰ জীেয়কক 
সিতনীেয়ক েত ক’ ল, ”আমাৰ ঘাটত এটা মুৈদেয় এনাও বিঢ়য়া ব  বিচবৈল আিন নাও বাি  আেছিহ  আিম চাই- মিল তাৰ পৰা 
িকছুমান ব  িকিন আেনাৈগ আহ ” িচলনীৰ জীেয়েক ক’ ল, ”বাই ত, কাম এেকা নালােগ  তামােলােকই যাৱা, মই নাযাওঁ  মাক 
তেখেত ক’ লেকা যাবৈল হাক িদ গেছ ” িস েত তাই নানাৰকেম বুজাই নৰােনেপৰাৈক ধৰাত শহত তাই থেৰােগেৰাৈক িস তৰ 
লগেত গ ঘাট পােলৈগ  িস েত ব  চাৱাৰ লাচেত িচলনীৰ জীেয়কক মুৈদৰ নাৱত তুিল িদলত, মুৈদেয় আেগেয় িস তৰ সেত আলচ 
থাৱামেত খ  কেৰ নাও মিল িদ িচলনীৰ জীেয়কক ল িচ গ’ল  মুৈদেয় িচলনীৰ জীেয়কক ল গ িনজৰ ঘৰ পাৱােলৈগ  তাত িচলনীৰ 
জীেয়কক কান মাছৰ ৰখীয়া পািতেল  নৰ পাৰত মুৈদেটাৰ ঘৰ  িচলনীৰ জীেয়েক ৰ’দত বিহ কান মাছ ৰিখ থাে ােত এেনদেৰ িবনাই 
আিছল,
” মাৰণী আেয় মাক উটুৱাই িদেল,
িচলনী আেয় মাক দািঙ ধিৰেল
সাউদৰ াৱেৰ মাক িবয়া কৰােল
সাত সিতনীেয় মাক ডামত বিচেল,
ডােম মাক কান মাছ ৰখীয়া কিৰেল!”
িচলনীৰ জীেয়েক এইদেৰ িবনাই কান মাছ ৰিখ থাে ােত সইিপেন সদাগৰ নােৱেৰ উজাই ঘৰৈল আিহিছল  ৰৰপৰা এই িবনিন িন 
সদাগেৰ সইিখিনেত নাও ৰািখ িচলনীৰ জীেয়কৰ ওচৰৈল গ, তাইৰ িক হেছ, িকয় কাি েছ বুিল সুিধলত, সকেলা কথা ভািঙ তাই 
সদাগৰক ক’ ল  তিতয়া সদাগেৰ তাইৰ আগত িনজৰ িচনািক িদ তাইক নাৱত তুিল গা-পা ধুৱাই ন িৰহা- মেখলা িপ াই ল িচ আিহল  
নাৱেত িচলনীৰ জীেয়কক সদাগেৰ এটা কাঠৰ পৰাত সুমুৱাই থ তাই উশাৰ ল’বৈল পৰােটাত এটা িব া কিৰ িদিছল  সদাগেৰ ঘৰ পাই 
তওঁ আনেবাৰ বয়-ব েৰ সেত পৰােটাও তওঁৰ শাৱিন-ঘৰত সুমাই থ’ ল  সােতাজনী ঘণীেয়কক আগত দিখ সদাগেৰ সুিধেল, 

”ত ত এটাইেকউজনীক দিখবৈল পাইেছঁা, িক  চলনীৰ জীেয়েকক নাই পাৱা িকয়?” িস েত উ ৰ িদেল, ”তাই আিজ ভােলমানিদন 
হ’ল, মাকৰ ঘৰৈল গ’ল, উভিত অহাই নাই ” এই কথা িন সদাগেৰ িস তক ক’ ল, ” মাৰ মেন ধিৰেছ ত েত তাইক িকবা এটা কিৰিল  
বাৰু ত েত সঁচা কথা কছ ন িমছা কথা কছ মই ত তক এিতয়াই পৰী া কিৰম ” এইবুিল এটা দ গঁাত খনাই তাত জং আৰু াইট 
পুিত এডাল এৱঁাসূতা গঁাতেটাৰ ইপাৰৰ পৰা িসপাৰৈল বাি  িদ, ঘণীেয়ক তক ক’ ল, ”িয এই সূতাৰ ওপেৰিদ বগাই যাব পািৰিব, িসেয়ই 
িনেদাষ  বুিল জািনম ” এজনী এজনীৈক ছজনী ঘণীেয়েক এৱঁাসূতাৰ ওপেৰিদ গ সূতা িছিগ গঁাতত পিৰ মিৰল, িক  স ম-জনী নপিৰল  
সইজনীেয় সই সূতাইিদ সাতবাৰ অহা- যাৱা কিৰেল তথািপ সূতাডাল িনিছিগল, কাৰণ তাই সঁচাৈকেয় িচলনীৰ জীেয়কক বচাৰ কথা 
এেকা নাজািনিছল
ইয়াৰ িপছত সদাগেৰ তওঁৰ সই ছজনী ঘণীেয়কক গঁাতেত মা  িদ পুিত থ’ ল আৰু িচলনীৰ জীেয়কক পৰাৰ পৰা উিলয়ােল  তাৰ িপছত 
িচলনীৰ জীেয়ক আৰু স মজনী ঘণীেয়কেৰ সেত সদাগেৰ গৃহবাস কিৰ সুখত কটাবৈল ধিৰেল  আমাৰ কােপাৰ-কািন ক’লা হ’ল, আিম 



িচ আিহেলঁা

****** সমা  ******

তুলা আৰু তজা

এটা চহকী খিতয়কৰ জনী ঘণীেয়ক আিছল; বৰজনী এলাগী, সৰুজনী লাগী  এলাগীৰ এজনী ছাৱালী আৰু এটা ল’ৰা, নাম তজা আৰু 
কানাই  লাগীৰ মুেঠই এজনী ছাৱালী, নাম তুলা  তুলা তজাতৈক বয়সত ডাঙৰ আিছল  লাগীজনীেয় এলাগী আৰু তাইৰ ল’ৰােটাক আৰু 
ছাৱালীজনীক বৰ খ িদিছল  িতৰুতােসৰুৱা িগৰীেয়েকও লাগীৰ ভয়ত িস তক মৰম কিৰব নাৱািৰিছল  িস েত ভাল খাব িপি বৈল নাপায়  
ৰািতপুৱা তজা আৰু কানােয় ককৰা পঁইতা ভাত এগাল খাই গৰু ৰািখবৈল িচ যায় িক  তুলাই মােক সেত িতিন- তলিন মািৰ খায়, ভাল 
কােপাৰ-কািন িপি  মহা সুেখ থােক  িগৰীেয়েক হাল- কাৰ বাই পৰীয়া ঘৰৈল উভিত আিহেল, লাগী সৰুজনী ঘণীেয়েক িগৰীেয়কক তপত
ভাত, তপত আ া, নানা ৰকমৰ ভজা, খিৰকাত িদয়া আিদ খাবৈল িদ আল ধেৰ, িক  কিতয়াবা এলাগীেয় িগৰীেয়কক কােবৗ- কাকািল 
কিৰ খাবৈল মািত িন িনজৰ ভঙা চািলত পঁইতা ভাত, পাৰা মাছ খাবৈল িদেয় আৰু িগৰীেয়েক লাগীৰ ভয়ত লুকাই-চুৰৈক খায় আৰু বৰ তৃি
পায়  বা িৱকেত পৰীয়া হাল- কাৰ বাই তাৰ পঁইতা ভাত, পাৰা মাছ যেন ভাল লােগ, লাগীৰ তপত আ া তেন ভাল নালােগ  লাগীেয় 
দিখেল য লােহ লােহ িগৰীেয়েক পথাৰৰ পৰা আিহ এলাগীৰ ঘৰত ভাত খাৱােটা বািঢ় আিহবৈল ধিৰেছ  সইেদিখ তাই এলাগীক 
কেনৈক িগৰীেয়কৰ চ ৰপৰা আঁতৰাব এই কথা ভািববৈল ধিৰেল
এিদন লাগীেয় এলাগীক জকাই বাবৈল মািত ল গ’ল  লাগীৰ জকাইত েকাৰা, িচয়া, আ ুিলেচপা আিদ উ ল, এলাগীৰ জকাইত িঢ়, 
চিন, লােচান, ভােঙান অিদ ভাল ভাল মাছ উ ল  এেন হাৱা দিখ এলাগীৰ ওপৰত লাগীৰ নৈথ খং উ ল  জকাই বাই উ  েয়া গা 
ধুবৈল বুিল এটা বৰ-পুখুৰীৰ দলঙত উ ল  লাগীেয় এলাগীক ক’ ল, ”বাই, মাৰ িপ খন ভালৈক ঘঁিহ িদয়া, বাকা আৰু মিলেৰ টাটিৰ 
বাি েছ  মাৰ ঘঁহা হ গ’ ল তামাৰ িপ খেনা মই ঘঁিহ িদম ” লাগীৰ কথা িন এলাগীেয় লাগীৰ িপ  ঘঁিহ িদয়াৰ িপছত লাগীেয় এলাগীৰ 
িপ  ঘঁিহবৈল ধিৰেল আৰু ঘঁিহ থাে ােতই ”বৰকাছ হৈগ” বুিল তাইক ম  মািত এলাগীক চা মািৰ পুখুৰীত পলাই িদেল  তাৰ িপছত 
এলাগীৰ জকাইখন তাই গচিক ভািঙ হািবৈল দিলয়াই পলাই িদ ঘৰৈল িচ আিহল  এই কথা কােনও নেদিখেল, কােনও নজািনেল  
মাকক নেদিখ এলাগীৰ ল’ৰা- ছাৱালী হােল সুিধেল, ”মাহী, মাহী আমাৰ আই ক’ ল গ’ল দিখিছলােন?” মাহীেয়েক িস তক জােকাৰা 
মািৰ ক’ ল, ”মই কেনৈক কম? ত তৰ মাৰ ক’ ল যায়, িকবা মাক সুিধ যায়েন?” িগৰীেয়েক লাগীৰ ভয়ত এলাগীৰ বৰৈক িবচাৰ 
নকিৰেল  িস ভািবেল তাই ক’ৰবাত িকবা হ মিৰল  ল’ৰা- ছাৱালীহােল মাকক িবচািৰ িবচািৰ ক’ তা নাপাই কাি -কা  থািকল  িপছিদনা 
পুৱা িস েত িনয়মমেত গৰু ৰািখবৈল গ’ল, কাৰণ নৈগ বিহ থািকেল লাগীৰ হাতত িস েত গািল আৰু মাৰ খাবই লািগব
এইদেৰ িস েত মনৰ বজাৰত কাি -কা  গৰু ৰিখ ফুেৰঁােত এিদন ৰ’দত িস তৰ বৰ িপয়াহ লগাত সই বৰ-পুখুৰীেটাৰ পৰা পানী খাবৈল 
গ’ল  ভৰ পৰীয়া সকেলা িনমাত আৰু পুখুৰীৰ পাৰ িনজান  এেনেত িস তৰ মাক বৰকাছজনীেয় পানীৰপৰা বামৈল উ  আিহ িস তক 
মািতেল,” মাৰ মইনা তজা আৰু কানাই, মাহীেয়েৰ মাক ইয়ােত গতা মািৰ পলাই বৰকাছ হ বুিল বৰকাছ কিৰ িচ গ’ল  ত তৰ মুখ 
কাই আেছ, ত েত এেকা খাৱা নাই  মই জল ঁ ৱৰীৰ পৰা পৰমান আিনেছঁা, ত েত কচুপাত টা িছিঙ আিন এই পৰমান খা  িক  এই 

কথা ত েত কােকা নক’িব  মাহীেয়ৰাই গম পােল মাক মািৰ পলাব  িদেনৗ পৰীয়া মই ত তক পৰমান খাবৈল িদম, ত েত আিহ এইদেৰ
খাই যািবিহ ” মাকৰ কথা িন েয়া কচুপাত টা িছিঙ আিন পািত এই পৰমান খাই গৰু চৰাই তাই ঘৰৈল িচ আিহল  িস েত িনেতৗ 
এইদেৰ পুখুৰীৰ পাৰত পৰমান খাই িচকণ হ উ ল  মাহীেয়েক িস তৰ শ ী দিখ ভািবেল, ”মই ই তক ভলৈক খাবৈল িনিদওঁ অথচ ই ত 
িদেন িদেন িচকণ হেহ আিহেছ  ই তৰ মুখৰ বৰং চা সাণেযন হেছ  মাৰ তুলাক ইমানৈক খুৱাওঁেহ খুৱাওঁ তও দেখান তাই এেন 
হ’ব নাৱােৰ  ইয়াৰ কাৰণ িক? ই েত গৰু চৰাবৈল যাওঁেত িন য় ক’ৰবাত িকবা খায় ” ইয়ােক ভািব তাই িপছিদনা তুলাক িস তৰ লগত 
গৰু চৰাবৈল প য়াই িদেল, তজা আৰু কানােয় ক’ত িক খায় চাই থািকবৈল মেন মেন িশকােয়া িদেল  সইিদনা তজা, কানাই আৰু মাক 
বৰকাছ মহা আ কালত পিৰল, কাৰণ তুলাই তজা আৰু কানাইৰ লগেক নেৰ  তজাই এবাৰ বুিধ কিৰ তুলাক ৰৰ পৰা এটা গৰু খিদ 
আিনবৈল ক’লত, তুলাই গৰুেটা খিদ আিনবৈল গ’ল  তুলা আঁতিৰ গ’লেত ত ণা  বৰকাছজনী ওলাই িস ত েয়ােক খাবৈল িদ িচ 
গ’ল আৰু িস েত লৰালিৰৈক খাই পাত খন দিলয়াই পলােল  ক এেন সময়েত তুলাই ৰৰ পৰা িস েত িকবা খাৱা যন দিখ লিৰ 
আিহ ক’ ল, ”ত েত িক খািল ক, মই কােবৗৈক মািতেছঁা মােকা দ ” তুলাৰ কােবৗ এৰাব নাৱিৰ িস েত তুলাক ক’ ল, ”আৰুেতা 
এেকা নাই, বাৰু তই সই পাতখনেক চেলক, িক  এই কথা মাৰৰ আগত নকিব; ক’ ল আৰু তাক কিতয়াও খাবৈল িনিদওঁ ” তুলাই 



পাত খন বুটিল আিন চেলিকবৈল ধিৰেল  সইিদনা তুলা ঘৰৈল উভিত আিহলত মােক তুলােৰা মুখখন পকা সুমিথৰা যন হ অহা দিখ 
বুিজেল য তােয়া িস তৰ লগেত আিজ িকবা খােল  তুলাক মােক লৰালিৰৈক িভতৰৈল মািত িন সুিধেল, ”িস তৰ লগত িক খািল ক?” 
তুলাই কােনামেৰ নকয়  শহত মােক তাইৰ চ ত জলকীয়া সািন িদবৰ ভয় দখুৱালত তাই স কািঢ় সকেলা কথা ক িদেল  মােক 
তিতয়া বুিজ উ ল য বৰকাছ হাৱা সিতনীেয়েকেহ পুেতক-জীেয়কক িকবা খাবৈল িদেয়  ইয়ােক বুিজ তাই বৰকাছজনী মািৰবৈল বুিধ 
পািতেল  তাই শাৱাপ ৰ তলত খালাক  িকছুমান থ তাইৰ নিৰয়া হেছ বুিল ই থািকল  িগৰীেয়েক িক হেছ বুিল তাইক সুিধলত তাই 
উ -আ  কিৰ ইকািত-িসকািত কেৰ আৰু খালাক েবাৰ মেমৰাই উেঠ  িগৰীেয়েক অেনক ক সুিধলত তাই ক’ ল,”উ ! মাৰ বৰ 
নিৰয়া  মাৰ হােড়-মূেৰ ভািগ যাবৈল ধিৰেছ  মাৰ প াণ যায় ” ঘণীেয়কৰ অৱ া দিখ িগৰীেয়েক বৰ ভয় খাই ম লতী বুঢ়ীক মািত আিন 
ঘণীেয়কৰ নিৰয়া িক কিৰেল ভাল হ’ব সুিধ ম ল চাৱােল  ম লতীক লাগীেয় আেগেয়ই ৰূপ-বান খুৱাই িশকাই থিছল য, ” তাক মাৰ 
িগিৰ েত ম ল চাবৈল মািতেল তই কিব য বৰপুখুৰীত থকা বৰকাছজনী মািৰ খুৱােলই মাৰ নিৰয়া ভল হ’ব ” ম লতীেয় সই িসকিন 
মেতই ম ল চাই ক’লত িগৰীেয়েক সকেলা ৰাইজক বৰপুখুৰীৰ কাছজনী ধিৰ িদবৰ িনিমে  ভাৰসা কিৰ ক’ ল  ৰাইজ স ত হ গ’ল  
লুিক, জাল ল কাছ ধিৰবৈল আিহল  ৰাইজ অহাৰ আগেতই এই কথা ভূ পাই ল’ৰা- ছাৱালীহােল মেন মেন কাি -কাি  মাক বৰকাছক 
সই বাতিৰ ক’লত, মােক িস তক ক’ ল, ”মই কােৰা জাল, প’লত নপেৰঁা  িস েত যিতয়া মাক ধিৰব নাৱািৰ ভাগিৰ উ  যাব, 
তিতয়া ত েত ভগা জকাই এখন ল আিহিব, মই তােত উ ম  িক  মাক মািৰ যিতয়া মাৰ মঙহ বািছ ত তক খাবৈল িদব, ত েত 
নাখািব  ত েত সইিদনা তল-খাৰণীেৰ ভাত খাই থািকিব  মাৰ আগ-হােতাৰা টা ত েত কাছ বােছাতাক খুিজ ল এই পুখুৰীৰ পাৰেত 
পুিত থ’িব  তােত মই এেজাপা জবা ফুলৰ গছ হ থািকম  সেয় ত তক খত তািৰব ” এইবুিল িস তক বুজিন িদ মােক প য়াই িদেল
কাছ ধিৰবৰ মেনেৰ গঞা মানুহ গ পুখুৰীত নািমল  প’ল, জুলুিক, জাল বাই পানী ঘালা কিৰেল; িক  কােনও কাছ ধিৰব নাৱািৰেল  
শহত ভাগিৰ সকেলা পাৰত উ লত তজা আৰু কানােয় ভগা জকাই এখন ল গ ৰাইজক ক’ ল য, ”আিম এই জকাইেৰই কাছ ধিৰ 
িদব পােৰঁা  ৰাইেজ িস তৰ কথা িন ািহ-িখিক ািল মািৰ ক’ ল, ”বাৰু অ’ ভেটা  টাই কাছ ধেৰ হেনা  বাৰু ধৰেচান চাওঁ ক ” 
ইয়াৰ িপছত তজাই জকাইখেনেৰ চাব িক চািৰ চাব মািৰলেত কাছ জকাইত উ ল  ৰাইেজ দিখ আচিৰত মািনেল
ইফােল লাগীেয় যিতয়া সই বৰকাছ ধৰ পিৰেছ বুিল িনেল তিতয়া গা ভাল পাইেছঁা বুিল শাৱাপা ৰ পৰা উ  বিহল  বৰকাছজনী 
চাতালত পলাই কা  থাে ােতই ল’ৰা- ছাৱালীহােল কাছ কােটাতাক খুিজ আগ-হােতাৰা টা ল মেন মেন পুখুৰীৰ পাৰত পুিত 
থ’ লৈগ  সকেলােৱ কাছৰ আ ােৰ ভাত খােল, িক  তজা আৰু কানােয় ভাতৰ পাতৰ তলত গঁাত খাি  ল সইেবাৰ পুিত থ তল-
খাৰণী খুিজ ল তােৰ ভাত খাই উ  িচ আিহল
িস েত পুখুৰীৰ পাৰত য’ত সই হােতাৰা টা পুিত থিছল, তােত এেজাপা জৰােটঙা আৰু এেজাপা জবা ফুলৰ গছ হ’ল  জবা গছেজাপা 
সু ৰ মেনােমাহা জবা ফুেলেৰ জ কাবৈল ধিৰেল আৰু জৰােজাপােতা সু ৰ জৰােটঙা উপিচ লািগল  তজা আৰু কানােয় িনেতৗ গৰু 
চৰাবৈল গ সই গছ েজাপাৰ তলেত বিহ িজৰাই সেত কথা পািত থােক
এিদন সই দশৰ এজন ৰজাই দালা হাতী গঁাৰােৰ সইিপেন যাওঁেত জৰা গছেজাপাত জৰােটঙা লািগ থকা দিখ তওঁৰ খাবৰ মন গ’লত 
আৰু সু ৰ জবাফুল গাটােচেৰক আিন িপি বৰ মন গ’লত তওঁ সইিখিনেত দালা হাতী ৰখাই, ম ীক ফুল আৰু টঙা আিনবৈল প য়াই 
িদেল  ল’ৰা- ছাৱালীহােল ম ীক দিখ ক’ ল য, ”জৰা আৰু জবা আমাৰ  ৰজাই িনেজ আিহ আমাক খুিজেলেহ আিম িদম!” ম ীৰ 
মুখৰপৰা ৰজাই এই কথা িন, সু ৰ ল’ৰা- ছাৱালীহাল দিখ িস তৈল মৰম লািগ িনেজ দালাৰ পৰা নািম আিহল  কানােয় ৰজাৰ আগত 
আঁঠু ল ক’ ল, ”যিদ গেদেৱ মাৰ এই তজা বাইেদউক িবয়া কিৰ িনেয়, তেনহ’ লেহ আিম গেদৱক টঙা আৰু ফুল িদম!” 
ছাৱালীৰ সু ৰ ৰূপ দিখ ৰজাৰ মাহ লািগিছল, সইেদিখ তওঁ ক’ ল, ”বাৰু এেকা কথা নাই, মই তামাৰ তজা বাইেদউৰাক িবয়া কিৰ 
িনম িক  তওঁ এিতয়া সৰু ছাৱালী, তওঁ ডাঙৰ হওক, হ’ ল মই িন য় িবয়া কৰাই ল যামিহ ” তজাই এটা মইনা চৰাই পাৱািল 
পুিহিছল  গৰু চৰাওঁেত সদায় তাক লগত ল পাক, পৰুৱা, ফিৰং খুৱাই ফুেৰ  কানােয় এটা ডািলমৰ পুিল আৰু সই মইনা চৰাইেটা ৰজাক 
িদ ক’ ল, ” গেদউ, আিম খীয়া মানুহৈল গেদেৱ িকজািন পাহিৰ যায়, সইেদিখ এই ডািলম পুিল  আৰু মইনা চৰাইেটা গেদউক 
িদেলা, গেদেৱ ল যাওক  ডািলম গছেজাপাত যিতয়া ডািলম পিকব আৰু মইনা চৰাইেটােৱ মাত ল’ব, তিতয়া গেদেৱ আিহ তজাক 
িবয়া কৰাই ল যাব লািগব ” ৰজাই সই কথাত মাি  হ জৰােটঙা, জবা ফুল, ডািলম পুিল আৰু মইনা চৰাই ল িনজৰ নগৰৈল িচ গ’ল  
ওপৰত কাৱামেত ৰজাক ক’বৈল তজা আৰু কানাইৰ মােক আেগেয় কানাইক িশকাই থিছল  সই দিখ কানােয় সইদেৰ ক’ব 
পািৰিছল  ৰজাই ডািলম পুিলেতা তওঁ শাৱা ঘৰৰ ওচৰেত ৰুেল আৰু মইনােটা এটা সাণৰ সজাত সুমাই ঘৰৰ িপৰািলেত আঁিৰ িদেল
এইদেৰ িকছুকাল গ’ল  লােহ লােহ ডািলম পুিল ডাঙৰ হ’ল  ডািলেম ফুল ধিৰেল; ক’িল পলােল আৰু আিজ-কািলৈক ডািলম কিল ডাঙৰ 
হ’ল, হ পিকল  ইিপেন তজাও গাভৰু হ’ল  মইনােয়া কলকলােল; তাৰ িপছত মাত ল’ ল  তথািপ তজাৰ কথা ৰজাৰ মনত নপিৰল  
এিদন ৰজাই খাই-বই উ  তামুলী চ’ৰাত বিহ িজৰাইেছ, এেনেত সই মইনােটােৱ মাত লগােল-
এজাৰ িনজাৰ পিৰল, ডািলম পিক সিৰ গ’ল, মইনােয়া লগােল মাত, িকেনা ৰজা ভাল গ’ল, তজা বাই গাভৰু হ’ল



ৰজাই িকেহ মািতেছ বুিল ঘূিৰ-পিক চাই চাই এেকা নেদিখ বিহ থািকল  এেনেত আেকৗ মইনাই মাত লগােল-
ডািলম পিক সিৰ গ’ল, তজা বাই গাভৰু হ’ল, তও ৰজাৰ মনত নহ’ল ”
এইবাৰ ৰজাই পদেকইফঁািক িন চাটকেৰ তজাৰ কথা তওঁৰ মনত পিৰল  উ  গ ৰজাই দিখেল ডািলম গছত ডািলম পিক আেছ  
তিতয়াই ৰজাই সাজ-পাৰ িপি  টেকলা- বেঙনা, ল ৱা-িলকেচৗ লগত ল তজাক িবয়া কািৰ আিনবৈল গ’ল  ৰজা ওলাই গ’লেত 
ৰাণীেয় িনজৰ বুঢ়ী ব জনীক সুিধেল, ”বাই ৰজা ক’ ল গ’ল তই ক’ব পাৰেন?” বুঢ়ীেয় উ ৰ িদেল, ”পােৰঁােতা ৰজাই িক কেৰ, ক’ ল 
যায়, তুিমেহ ভূ নােপাৱা, আিম ভূ পাওঁ  বােলা ভেলকী আই, ৰজাই তামাৈল সিতনী আিনবৈল গেছ  িনেছা চহকী খিতয়ক এটাৰ 
তজা নােমেৰ ছাৱালী এজনী আেছ, তাইেক ৰজাই আিনবৈল গেছ ” বুঢ়ী ব  কথা িন ৰাণীেয় ৰাও েৰ কাি বৈল ধিৰেল  বুঢ়ীেয় 
ঁ ৱৰীক বুজিন িদ ক’ ল, আই তুিম নাকাি বা, মই বুিধ িদওঁ না, তুিম সইমেতই কাম কৰা  কাইৈল যিতয়া ৰজাই তজাক ল নৰ 
ঘাটত নাও চপাব, তিতয়া তুিম সইেটা ঘাটেত বিহ থািক সই বােট তজাক নািমব িনিদবা আৰু তাই যিনেয়ই নািমবৈল খুিজব তিনেয়ই 
বাধা িদবা  তথািপ িকজািন নািম আেহ সইেদিখ আিজেয়ই আৰু এটা বুিধ কিৰ লাৱা, ঘৰৰ ৱাৰমুখেত টা কলপুিল ৰুই ইটাৰ িৰ কা  
এেনৈক সই টা িথয় কিৰ থ’বা যন তজাৰ গাৰ কােপাৰ লািগেলই েয়া  পিৰ যায়  ঘৰৰ ৱাৰৰ পালাৰ গা  এেনৈক কা  থ’বা যন 
তজাই চুেলই িস সুলিক যায়  বহা পীৰাৰ খুৰা এেনৈক ভািঙ থ’বা, তজাই তাৰ ওপৰত বিহেলই যন খুৰা ভািঙ যায়, শাৱা চালপীৰাৰ 
খুৰাও সইদেৰ ভািঙ লগাই থ’বা যন ৰজা তজাৰ সেত তাত বৈল গ’ লই ভািগ পেৰ  ইয়ােক কিৰেল ৰজাই তজাক অম লীয়া 
িতেৰাতা বুিল খিদ িদব ”
বুঢ়ীৰ বুিধ িন ৰাণীেয় তােক কিৰেল  িসফােল ৰজাই গ তজাক িবয়া কৰােল  তজাই বােপকৰ ঘৰৰপৰা ওলাই আিহবৰ সময়ত বােপকক 
িবনাই িবনাই এইদেৰ ব  খুিজেল-
আইেৰ িদনেৰ ছ িৰ জপা, তােৰ িতিন িৰ মইেহ পাওঁ! আইেৰ িদনেৰ ছ িৰ পৰা, তােৰ িতিন িৰ মইেহ পাওঁ! আইেৰ িদনেৰ ছ িৰ বা , 
তােৰ িতিন িৰ মইেহ পাওঁ! আইেৰ িদনেৰ ছ িৰ গৰু, তােৰ িতিন িৰ মইেহ পাওঁ! আইেৰ িদনেৰ ছ িৰ ম’হ, তােৰ িতিন িৰ মইেহ পাওঁ!”
তজাই এইদেৰ িবনাই থাে ােত মাহীেয়েক তজাক ভকািহ মািৰ ক’ ল, ”মই টা এগছেক তাক িনিদওঁ ” তাৰ িপছত ৰজাই তজাক 
ল িনজৰ নগৰৈল িচ আিহল  আিহবৰ সময়ত মনত বজাৰ লািগ তজাই কােকা নামািত মােথান ভােয়কক এইদেৰ মািত লগত ল 
আিহল
আইেৰ িদনেৰ এেক  ভাই িসও মাৰ লগেত যায় ”
তজাই িপছৈল নােচাৱাৈক আিহবৈল ধিৰেল  যিতয়াই তজাই িপছৈল নােচাৱাৈক িচ আিহল, তিতয়াই তজাৰ বােপকৰ ঘৰৰ 
সকেলােবাৰ ব  তজাৰ িপেছ িপেছ আিহবৈল ধিৰেল  বােপেক দিখেল সবনাশ  তিতয়াই বােপেক িবনাই তজাক মািতেল-
হৰ মাৰ মৰমৰ তজা, এেবিল পাছৈল চা  হৰ মাৰ লাহৰী তজা, এেবিল পাছৈল চা ”
বােপকৰ িবনিন িন অলপ কৰািহ কিৰ চালত, চািৰ ভাগৰ এভাগ ব  বােপকৰ ঘৰত ৰ’ল, বাকী িতিন ভাগ তজাৰ লগত আিহল  এইেদিখ 
আিজও জীয়ৰী ছাৱালী উিলয়াই িদওঁেত তাই বােপক-মাকৰ ফােল উভিত চাই যায়
বুঢ়ীেয় আেগেয় িশকাই থাৱাৰ দেৰ ৰাণী গ নাও চপা ঘাটেত বিহ আিছল  তজাৰ নাও যিতয়া ঘাট চািপলিহ তিতয়াই ৰাণীেয় মাত 
লগােল-
এইিপেন নু িব শািখনী তজা, ৰজাই গা ধাৱা ঘাট ”
এইকথা িন তজাই আন এটা ঘােট উ বৈল গ’লেত ৰাণীেয় আেকৗ মাত লগােল-
এইিপেন নু িব শািখনী তজা, ৰজাৰ চাউল ধাৱা ঘাট ”
এইদেৰ যিনেয়ই তজা উ বৈল যায় তিনেয়ই ৰাণীেয় বাধা িদবৈল ধিৰেল  এেনেত ৰজা আিহ পােলিহ  ৰজাই দিখ তজাই িবনাই 
ক’ ল-
না না নৃপিত ৰজা, ৰাণী বাই বুিলেছ শািখনী তজা ”

ৰজাই ক’ ল-
বালেক বালেক শািখনী তজা, তুিম হ’বা মাৈদ, মই হ’ম ৰজা ”
এইবুিল ৰজাই তওঁৰ গা- ধাৱা ঘােটিদেয়ই তজাক তুিল আিনেল  ইিপেন ঁ ৱৰীও লৰালিৰৈক আিহ ঘৰ সামাল  তজাই ঘৰৰ ৱাৰমুখ 
পাই কলপুিলৰ তলত িথয় হওঁেতই তজাৰ গাৰ কােপাৰৰ আঁচল লািগ কলপুিল টা পিৰ গ’ল  তােক দিখ ঁ ৱৰীেয় মাত লগােল-
ক’ৰপৰা আিহিল শািখনী তজা, আিহেয়ই ভািঙিল কলপুিল টা ”
তাৰিপছত তজা ঘৰ সামাওঁেতই ঘৰৰ ৱাৰৰ পালাত তজাৰ হাত লািগ পালােটা সুলিক পিৰ ডাল ডাল হ’ল  ঁ ৱৰীেয় মাত লগােল-
ক’ৰপৰা আিহিল শািখনী তজা, আিহেয়ই ভািঙিল ৱাৰৰ পালা ”
ইয়াৰ িপছত তজা বৰপীৰাত বে ােতই বৰপীৰাৰ খুৰা ভািগ পিৰলত, ঁ ৱৰীেয় মাত লগােল-



ক’ৰপৰা আিহিল শািখনী তজা, আিহেয়ই ভািঙিল বৰপীৰাৰ খুৰা ”
ৰািত তজাই চালপীৰাত বৈল যাওঁেত সইদেৰ চালপীৰাৰ খুৰা ভািগ পিৰল আৰু চালপীৰা ভগাৰ শ  িন ঁ ৱৰীেয় মাত লগােল-
ক’ৰপৰা আিহিল শািখনী তজা, আিহেয় ভািঙিল চালপীৰাৰ খুৰা ”
এইেবাৰ কথা িন তজাৰ বৰৈক বজাৰ লািগ তজাই িবনাই িবনাই ৰজাক ক’ ল-
না না নৃপিত ৰজা, ৰাণী বাই বুিলেছ শািখনী তজা ”

ৰজাই পেট পেট এইেবাৰ ৰাণীৰ িল বুিল ভালৈক বুিজব পািৰ উৰাই িদ তজাক ক’ ল-
বালেক বালেক শািখনী তজা, তুিম হ’বা মাৈদ, মই হ’ম ৰজা ”
ইয়াৰ িপছত তজা ৰজাৰ ঁ ৱৰী হ ৰজাৰ ঘৰ ৱাই থািকল  ইিপেন মাহীেয়কৰ িহংসাত টাপিন নাই য তজা ৰজাৰ ঁ ৱৰী হ’ল আৰু 
তাইৰ িনজৰ জীেয়ক তুলা হ’ব নাৱািৰেল  মাহীেয়েক সইেদিখ পেট পেট এটা বুিধ সািজ এিদন ৰজাৰ ঘৰৈল গ ৰজাৰ আগৰ তজাৈল 
বৰ মৰম দখুৱাই ক’ ল, ”ইমান িদন হ’ল ছাৱালীজনী মাক-বােপকৰ ঘৰৈল যাবৈল পাৱা নাই, বপুৰীৰ চােগ বৰ পাহ লািগ আেছ  
বােপেক িদেন-ৰািতেয় খিত-বািতেয়ই মনপুিত থােক, ঘৰৰ আন কথাৰ খবৰেক নকেৰ  ছাৱালীজনী দিখবৈল নাপাই মােৰা মনেটা 
সদায় হমহমাই আিছল, সইেদিখ মই িনেজই আিজ তাইক িদন- চেৰকৈল ল যাবৈল আিহেলঁা ” তজাৰ মাহীেয়কৰ কথা িন ৰজাই 
তজাক মাহীেয়কৰ লগত প য়াই িদেল  তজাক লগত ল মাহীেয়ক িনজৰ ঘৰ পােলিহ  আিহবৰ সময়ত তজাই ৰজাৰ ঘৰেত জািলতঁাত 
এখন এিৰ থ আিহিছল
তজাক যিদও মাহীেয়েক বৰৈক আেতৗ-পুেতৗ কিৰ খুৱাই-বুৱাই ৰািখিছল িক  িদেন-ৰািতেয়ই চলু িনিবচািৰ নািছল  এিদন মাকৰ 
িশকিনমেত তুলাই তজাক ক’ ল, ”ভনী , তামাক ৰজাই িদয়া খাৰু, মিণ, থুিৰয়ােযাৰ কেন ধুনীয়া, এবাৰ মাক িপি  চাবৈল িদবােন?” 
তজাই কথাষাৰ ভালভােৱ বুিজ ক’ ল, ”িপ া, িপি  চাৱা, িকেনা হ’ল িপি েল!” এইবুিল তজাই িনজৰ হাতৰ-কাণৰ অল াৰেবাৰ 
সােলাকাই তুলাক িপ াই িদেল  এেনেত তজাই মাহীেয়েক ওচৰৈল আিহ তজাক ক’ ল, ”আই আহেচান, তাৰ ওকিণ চাওঁ আৰু 
মূৰেটা আঁচুিৰ িদওঁ ” এইবুিল মাহীেয়েক তজাক ল ওকিণ চাবৈল বিহল  ওকিণ চাই থাে ােত হঠা  এবাৰ মাহীেয়েক এডাল সৰু 
লাৰশলা ল ম  মািত তজাৰ মাজ মূৰেত মািৰ িদ ক’ ল, ”তই শািলকী চৰাই হ ” তিতয়াই তজা শািলকী এটা হ উিৰ ঘৰৰ চালেত 
পিৰলৈগ
এই ঘটনাৰ িপছিদনা ৰজাই তজাক ল যাবৈল দালা মানুহ প য়াই িদলত, তজাৰ মাহীেয়েক তুলােক তজাৰ িৰহা- মেখলা, কােপাৰ-
কািন, অল াৰ-পািত িপ াই িদ ক তজা যনৈক সজাই ৰজাৰ ঘৰৈল প য়াই িদেল  তুলাও দিখবৈল অেনক ণ তজাৰ িনিচনা আিছল 
সইেদিখ ৰজাৰ চ ত সইেটা বৰৈক উভহা যন নলািগল  আৰু িয অলপ-অচৰপ লািগিছল ৰজাই ভািবেল য মাকৰ ঘৰত এইেকইিদন 
মুকিলমূৰীয়া হা খাই থািক তজা তেন হেছ  শািলকা চৰাই ও ৰজাঘৰীয়া দালা-মানুহৰ লগেত উিৰ গ ৰজাৰ ঘৰ পাই ৰজাৰ ঘৰৰ 
চালেত বাহ ল’ ল  তজাই বােপকৰ ঘৰৈল যাওঁেত এখন পাটৰ কােপাৰ লগাই অলপ ব তঁাতেত এিৰ গিছল  তুলাই আিহ এিতয়া সই 
তঁাত ববলগীয়াত পিৰল  িক  তুলাই ভালৈক কােপাৰ বব নজােন  এিদন তঁাতৰ পাটত বিহ তুলাই তঁাত ববৈল গ বব নাজািন সূতােবাৰ 
িছিঙ-ভািঙ একাকাৰ কিৰেছ দিখ শািলকা চৰাই েয় উৰা মািৰ আিহ তঁাতশালৰ চািলত পিৰ ক’বৈল ধিৰেল-
িনিছিঙিব নাভািঙিব মাৰ জািল তঁাত, ভােল ভােল তুিল থ আগৰ জগাত ”
ৰজা ওচৰেত বিহ আিছল  এই কথা িন ৰজাই শািলকােটােৱ িক কয় বুিল ক এেকা ভািব নাপাই মেন মেন থািকল  আন এিদন পৰীয়া 
ৰজা খাই-বই উ  তুলােৰ সেত বিহ পাশা খিলেছ  এেনেত শািলকা েয় উিৰ আিহ অলপ ৰেত পিৰ মািতবৈল ধিৰেল-
িকেনা ৰজা তুিম আেভাল- ভাল হ’লা, জশা েৰ সেত পাশা খিললা ”
ৰজাই শািলকাৰ কে লিন প থমেত বৰৈক কাণ নকিৰ একা মেন পাশা খিলেছ  িক  চৰাইেটােৱ আেকৗ এবাৰ সইদেৰ মািতেল-
িকেনা ৰজা তুিম আেভাল- ভাল হ’লা, জশা েৰ সেত পাশা খিললা ”
ৰজাই শািলকাৰ কথা িন কথাষাৰ মনেত অলপ পৰ িণবৈল ধিৰেল  ৰজাই লােহৈক িভতৰৈল উ  গ ওলাই আিহ এহােত এটা ভাক-
লাৰু আৰু এহােত এটা িপয়াহ লাৰু ল শািলকাৰ ফােল চাই ক’ ল, ”তই যিদ আন কােনাবােহ, তে  উিৰ আিহ মাৰ হাতৰ পৰা িপয়াহ 
লাৰু  ল িচ যািব, আৰু যািদ মাৰ কােনাবা আেপান মানুহেহ তে  মাৰ হাতেত পিৰ এই ভাক লাৰুেটা খািব ” এইবুিল ৰজাই 
ক’লত, শািলকা  উিৰ আিহ ৰজাৰ হাতেত পিৰ ভাক লাৰুেটা খাবৈল ধিৰেল  ৰজাই চৰাইেটাক মৰম কিৰ মূৰত হাত ফুৰাওঁেত তওঁৰ 
আঙুিলৰ মূৰত এটা িকবা খহটা ব  লািগলত, তওঁ ভালৈক চাই দিখেল য সইেটা এডাল সৰু লাৰ শলা  ৰজাই টািন শলাডাল উিলয়াই 
আিনলেত শািলকা  শািলকা িচ তজা হ’ল  ৰজা অবাক  তাৰ িপছত ৰজাই তজাৰ মুখৰ পৰা, আগেৰপৰা িৰৈলেক তজাৰ মাহীেয়ক 
আৰু তুলাৰ সকেলােবাৰ বৃ া  িন তিতয়াই চাওডাঙক ম িদেল য িস তুলাক কা  তাইৰ মঙহ এটা টামত, হাত-ভিৰ-মূৰ এটা 
টামত ভৰাই আৰু এটা চুিপত তজ ভৰাই আিন ৰজাক িদব লােগ  ৰজাৰ মমেত কাম হ’ল  ৰজাই টা মানুহৰ হাতত সই টাম টা 
আৰু চুিপেটা তুলাৰ মাকৰ ঘৰৈল প য়াই িদ মানুহ টাক িশকাই িদেল য িস েত তাত ক’ব য ৰজাই িমিতৰৰ ঘৰৈল সই টাম প ৰ মঙহ



প য়াই িদেছ আৰু িযেটা টামত তুলাৰ মূৰ আৰু হাত-ভিৰ আেছ, সইেটা টাম িস েত িনিদ সইিদনা ৰািত লগেত ৰািখ িপছিদনা 
দাকেমাকািলেত ৱাৰমুখত থ িচ আিহব
ৰজাৰ মানুেহ সইদেৰই কাম কিৰেল  তজাৰ মাহীেয়েক ব  পাই ৰঙত উধাও হ আেপানা-আপুিন ক’বৈল ধিৰেল-” মাৰ জী গেয়ই 
মাৈল টােপালা প য়ােল আৰু িসজনীেয় ইমানিদেন টা এগছেক প ওৱা নািছল ” ৰািত তুলাৰ মােক আৰু ঘৰৰ সকেলােৱ মঙহৰ 
আ ােৰ পাহ পলুৱাই ভাত খােল আৰু চুিপৰ পৰা তল উিলয়াই চািক লগােল  ৰজাঘৰীয়া মানুহ টাই সই ৰািত এেকা নাখাই ই 
থািকল  তুলাৰ মােক িস তক খাবৈল বৰৈক ধিৰিছল, িক  িস েত িস তৰ বৰৈক ৰ উ েছ বুিল ক এেকা নাখােল  ইফােল ৰািত 
সকেলােবাৰেৰ খাৱা হ’লত, মানুহ টাই শাৱাপা ৰ পৰা বাগ িদ গাবৈল ধিৰেল-
টুেম ৰাি েল, টুেম বািঢ়েল, টুমক টুেম খােল, টুমৰ তেজেৰ বি  লােল, মিজয়া ভেকভকােল ”

িভতৰৰ পৰা তুলাৰ মােক িস তক সুিধেল, ”ত েত িক গাইছ ক ঐ?” িস েত ক’ ল,”এ আই ৰৰ তাপত আমাৰ িগয়ান নাই, িকবা মুখত 
আিহেছ, িকবা গাইেছঁা ” িপছিদনা পুৱাই তুলাৰ মাক শাৱাপা ৰ পৰা উ  আিহ দিখেল য ৰজাৰ ঘৰৰ মানুহ টা িচ গ’ল, আৰু 
ৱাৰমুখেত এটা টাম পিৰ আেছ  তাই টামেটা মিল চাই তাৰ িভতৰত তুলাৰ মূৰ আৰু হাত-ভিৰ দিখ িচিন পাই আগৰািত খাৱা 
মঙহেবাৰ িকহৰ সইেটা ভালৈক বুিজ ৰাওৰােৱ কাি বৈল ধিৰেল

****** সমা  ******

কটা যাৱা নাক, খাৰণী িদ ঢাক

এক ৰজাৰ সােতাটা াৱৰ আিছল আৰু াৱৰেটােৱ প িত এেকাজনীৈক ঁ ৱৰী আিছল  ঁ ৱৰী েত সদায় গধূিল ভাত-পানী খাৱাৰ 
সময়ৈলেক এেকখন মিজয়ােত বিহ সূতা কােট আৰু তাত ভাৰ ৰ কথা-উজািৰ মনৰ ভাগৰ পলুৱায়  যঁতৰৰ কেকৰিণৰ লেগ লেগ িস তৰ 
শাক- খাৱা, ভাত- খাৱা, মাছ- খাৱা সকেলা কথাই ওলাই পেৰ
চ’ত মাহ পিৰল  আিজৰ বােজ কাইৈল ব’হাগ িব  বৰ িব ৰ িদনা গা-পা ধুই আিহ চাতালত িথয় হাৱা িনজৰ ল’ৰা- ছাৱালীক আৰু 
িগৰীেয়কক অিত কেমও এডুখিৰ িনেজ বাৱা ন-কােপাৰ িস েত িনিদেলই নহয়, িমিতৰ- টুম, লা-ল ৱােবাৰৰেতা কথাই নাই  সইেদিখ 
ঁ ৱৰী তৰ গাত তৰিণেয়ই নাই- কেনৈকেনা ফুলাম গােমাচা বওঁ, কেনৈক এখন িমিহ সূতাৰ চুিৰয়া বওঁ, কেনৈক এখন চেলং বওঁ, 
এইেবাৰ ভািবেয়ই িস ত অি ৰ  িস েত িদনৰ িদনেটা তঁাত ব ৰািত এপৰৈলেক পঁািজ বােট, সূতা কােট, ম ৰা ফুৰায়
আিজ সােতাজনী ঁ ৱৰীেয় িনজৰ িনজৰ যঁতৰ আগত ল কােনােৱ বা দীঘৰ, কােনােৱ বা বািণৰ সূতা কা েছ  িব  পােলিহেয়ই বুিলব 
লােগ  বৰজনীেয় মাজুজনীক মাত লগােল, ”ৰু ণীৰ মাক তই এইবাৰ িব ৰ কইিদন আেগেয় মাৰৰ ঘৰৈল যািব? মই হ’ ল উৰুকাৰ িদনােহ 
যাম, মাৰ ব েতা লঠা, তাৰ আেগেয় মািৰ তাব নাৱািৰম  তাৰ উপিৰও ল’ৰা- ছাৱালী এমখা ল আইৰ ঘৰতেনা িকমান িদন থািকমৈগ, 
ভাল নলােগ চান  ত ত িতিন-চািৰ িদনৰ আেগেয় যঁাহক আই হেৰই, মই আেগেয় ল’ৰা- ছাৱালীৰ মাইকী নােহাৱাত দহ-বাৰ িদনৰ 
আেগেয়ই গিছেলঁা  আৰু আমাৰ সইিদন নাই, আমাৰ খালা উ ল ” ৰু ণীৰ মােক ক’ ল, ”এৰা বাই, মােৰা চান এেক গিতেয়ই; 
তামাতৈক অলপেহ কম  তও মই িদনৰ আেগেয় যাম  তই কইিদনৰ আেগেয় যািব গঙাইৰ মাক?” গঙাইৰ মােক উ ৰ িদেল, ”মই 
িতিনিদনমানৰ আেগেয় যাম বুিল ভািবেছঁা ” গঙাইৰ মাকৰ িপছৰজনীেয় ক’ ল, ”মই হ’ ল চািৰিদনৰ আেগেয় যাম ; আৰু এেকবােৰ গা 
খািল হ’ লেহ আিহম  গাসঁােয় দামাহীৰ যাৰাত এেকা িবিঘিন নঘটােলই ভাল হয়  উ  মাৰ সাণামুৱা থকাে েতন! িস মামােয়কৰ 
ঘৰত িক ৰেঙেৰই িব  খাবৈল গ’লে েতন  কণা গাসঁাইৰ মােতেহ চ  পিৰল ” এেনেত ধন য়ৰ মােক মাত লগােল, ”মই পঁাচিদনৰ 
আেগেয় যাম ” সৰু মািজউজনীেয় টপৰাই মািতেল, ”মেয়া পঁাচিদনৰ আেগেয়েহ যাম, আৰু মামােয়কৰ ঘৰেত মাৰ চ ৰ মুখত ভাত 
িদম ”
এটাইেকউজনীেয় এইদেৰ কথা পািতেছ, িক  এটাইতৈক সৰুজনীেয় এেকা নামািত তলৈল মূৰ কিৰ সূতা কা  আেছ আৰু এেকাটা 
মুিনয়াহ কািঢ়েছ  ইয়ােক দিখ মাজুজনীেয় চেনহৰ মােতেৰ ক’ ল, ”আমাৰ সৰু জাক মাৰ লগেত আইৰ ঘৰৈল ল যাম িদয়া ” এই 
কথা িন সৰু জােক ক’ ল,” নলােগ বাই, মই ইয়ােত শা েৱ িয িদেয়, শােকেৰই হওক বা শােকাতােৰই হওক, িব  খাম, ক’ লেকা 
নাযাওঁ বাই ” এই কথা িন বৰজনীেয় ক’ ল, ”িকয়েনা নযাৱ আই হেৰ? তাৰ মাৰ নাই, বােপৰ নাই, ককােয়ৰ নাই, ভােয়ৰ নাই, 
নাইেতা নাই কােনােৱ নাই, আিম এটাইেকইজনীেয় আই- বাপাইৰ ঘৰৈল িব  খাবৈল যাম, তইেনা অকেল ইয়াত থািকিবেন? গাসঁােয় 
যিতয়া তাক এেন ৱা িনঠৰুৱা কিৰেছ, িক কিৰিব মাৰ আই? বজাৰ কিৰেল িক হ’ব" তাক ইয়ােত অকৈল এিৰ যাবৈল আমাৰ বৰ 



বয়া লািগব ”
কাইৈল ব’হাগৰ িব , আিজ উৰুকা  বােট-পেথ মানুহ হা- হা কেৰ আিহেছ, হা- হা কেৰ গেছ, কােৰা গাত তত-ভত নাই  গৃহ ৰ ঘৰৰ 
বাৱাৰী জীয়ৰী মাকৰ ঘৰৈল যাৰাই যাৰাই যাব লািগেছ  এেনেত আেবিল এটা লহঙা মানুেহ ৰজাৰ হাউিল সামাই ৰজাৰ ঘণীেয়কক মাত
লগাই ক’ ল, ”আৈম মই আমাৰ আই ক িনবৈল আিহেছঁা  ৰাণীেয় আচিৰত মািন চ  িথয়ৈক সুিধেল, ”কাক?” িস উ ৰ িদেল, 
”আেপানাৰ সৰুজনী বাৱাৰীেয়কক ” ৰাণীেয় ক’ ল, ”তাইৰেতা কােনা নাই  তই আেকৗ ক’ৰপৰা ওলািলিহ?” িস ক’ ল, ”নহয় আৈম, 
মই সৰুেত আই- বাপাইৰ লগৰ পৰা গ মামাইৰ ঘৰত আিছেলাৈগ  িপেছ আই- বাপাই ঢুকালত, মই তাৰপৰা ব - বহািন সাপােক ল 
গ মামাইৰ গঁাৱেত ন- ক ঘৰ-বাৰী সািজ িবয়া-বাৰু কৰাই িথতািপ ল আেছঁা  কাইৈল িব , সইেদিখ মই মাৰ ভনী ক ল যাবৈল 
আিহেলঁা  ক’তেনা আেছ?” ৰাণীেয় উ ৰ িদেল, ”িভতৰত আেছ আিহব এিতয়া  হওঁেত যািদ সঁচােহ বৰ ভাল কথা  আন এটাইেকইজনী 
বাৱাৰী মাক তৰ ঘৰৈল গ’ল  এইজনী যাবৈল ঠাই নাই বুিল মই মনেত অসে াষেহ কিৰ আেছঁা ”
এেনেত িভতৰৰপৰা সৰু বাৱাৰীেয়ক ওলাই আিহল  শা েৱেক বাৱাৰীেয়কক সকেলা কথা ক’লত বাৱাৰীেয়ক আচিৰত হ’ল  তাই 
কােনামেতই তাইৰ ককােয়ক এটা আেছ বুিল ীকাৰ নকেৰ আৰু তাৰ লগত যাবৈল মাি  নহয়  িক  সই মানুহেটােৱ নানা ছলাহী 
কথােৰ িমঠা িমঠাৈক মৰমলগাই নানা কথা কাৱাত শা েৱেক তাৰ কথা পিতয়াই বাৱাৰীেয়কক যাবৈল কাৱাত বাৱাৰীেয়েক যাওঁ-
নাযাওঁৈক অ ত তাৰ লগত গ’ল
িস ত েয়া গ ব ত পৰৰ িপছত এখন হািবৰ িভতৰ সামাই এটা ঘৰ পােলৈগ  সই ঘৰেটাত িস সৰু ঁ ৱৰীক সুমাই ক’ ল, ”এইেটা মাৰ 
ঘৰ  কাইৈল তাৰ লগত মাৰ িবয়া হ’ব  এিতয়া তই ইয়ােত খাই- ব ই থাক ” এইবুিল িস বুঢ়ী এজনী মািত ”আই, তই এইক চািব, মই 
িবয়াৰ ব  গাটাবৈল যাওঁ” বুিল ক িচ গ’ল  ঁ ৱৰীেয় এিতয়ােহ ভালৈক বুিজব পািৰেল য তাইক চােৰ পােল  ভয়ত ঁ ৱৰীৰ ৰ-ঘােম 
ঘািমবৈল ধিৰেল, মূৰ আচ াই কিৰবৈল ধিৰেল, িথয় হ থািকব নাৱািৰ তাই বিহ পিৰল  এেনেত এজনী বুঢ়ীেয় মাত লগােল, ”উঠা মাৰ 
আই, ভয় নাখাবা, বজাৰ নকিৰবা  ৰজাৰ ঘৰতৈকও তুিম মাৰ পাৰ ঘৰত ভালৈক সুেখেৰ খাই- মিল থািকব পািৰবা  উ  টামান ভাত 
খাৱািহ, মই ভাত ৰাি  থেছঁা ” বুঢ়ীৰ কথা িন ঁ ৱৰীেয় মনেটা অলপ ডাঠ কিৰ মাত লগােল, ”বুঢ়ী আই, তুিম কান?” বুঢ়ীেয় উ ৰ 
িদেল, ”মই তাৰ মাক হওঁ  িস মাৰ পা  আিম চহকী আৰু ভাল লীয়া মানুহ  িস গঁাৱৰপৰা, নগৰৰ পৰা ধন- সাণ লুিত-পু  আিন মাৰ ঘৰ 
ভৰাই থেছ, িক  আিজৈলেক িবয়া কেৰাৱা নাই  িসিদনা িস ৰজাৰ ঘৰত চুৰ কিৰবৈল গিছল  তােত বৰৰ জলঙাইিদ তাৰ নাকেতা সুমাই 
তামােলাক আটাইেকইজনী ঁ ৱৰীৰ কথা-বাতা িন আিছল  তােত তুিম হেনা তামাৰ কােনা নাই বুিল ক কাি িছলা, সইেদিখ িস 
তামাক বুিধ কিৰ আিনেছ  িস তামাক িবয়া কৰাব  আিজ িস গঁাৱৈল গেছ, তামাৰ িবয়াৈল বয়-ব  আিনবৈল  কাইৈল উভিত আিহব  
আই, তুিম বজাৰ নকিৰবা, তামাৰ মহা সুখ হ’ব ” এইবুিল বুঢ়ীেয় ঁ ৱৰীক বুজাই ভাত খাবৈল আিন িদেল  ঁ ৱৰীেয় িক  ভাত হােতেৰ 
নুচুেল  ৰািতেটা ঁ ৱৰী বুঢ়ীেৰ সেত এেকলেগ থািকল  িক  ৰািতপুৱাই বুঢ়ীক শাৱা চালপীৰােত ক ক য়াৈক বাি  থ তাৰ ঘঁাৰাশালৰপৰা 
ভাল তজী ঘঁাৰা এটা মিল ল ঘঁাৰাত উ  ফাইদাং মািৰেল  ঁ ৱৰীেয় ঘঁাৰাত উ  ঘঁাৰা চ ৰাই আে ােত বাটৰ এঠাইত দিখেল য 
সই মানুহেটা এেজাপা গছৰ তলত বিহ আেছ  িস ৈৰৰপৰা ঁ ৱৰীক দিখ, ঘঁাৰাত উ  ৰজাৰ িচপাহী আিহেছ বুিল ভািব সাউ কেৰ উ  
হািবৰ মাজত সামালৈগ  ঁ ৱৰীেয় সই গছৰ তল পাই দিখেল, য গছৰ িৰেত িকছুমান বাখৰপেতাৱা সাণৰ অল াৰ পিৰ আেছ, 
মানুহেটােৱ লৰালিৰৈক উ  পলাই যাৱা বােব সইেবাৰ ল যাব নাৱািৰেল  ঁ ৱৰীেয় সই অল াৰেবাৰ বুটিল ল ঘঁাৰা চ ৰাই ৰজাৰ 
হাউিল পালত, সকেলােৱ দিখ আচিৰত মািনেল  ঁ ৱৰীেয় তিতয়া সকেলােবাৰ কথা আগৰ পৰা িৰৈলেক ভািঙ ক’লত সকেলা অবাক 
হ’ল
মানুহেটােৱ তাৰ ঘৰৈল গ ঁ ৱৰী পলাই যাৱা দিখ মাকৰ বা  মােকালাই িদ তিতয়াই ৰজাৰ নগৰৰ ফােল আিহল  গধূিল সৰু 
বাৱাৰীেয়েক শা েয়কেৰ সেত কথা পািত থাে ােত িস আেকৗ আগৰ দেৰ বৰৰ জলঙাইিদ নাকেটা সুমাই কথা িন আিছল  চতুৰ সৰু 
ঁ ৱৰীেয় তাৰ কথা গম পাই লােহৈক উ  গ খুৰ এখন আৰু খাৰণীসতাৰপৰা খাৰণী এবা  আিন সাউ কেৰ গ খুেৰেৰ তাৰ নাকৰ আগেটা 
বেৰেৰ সেত সমান কিৰ িদেল আৰু ততািলেক তাত খাৰণীবা  ঢািল ফকৰােৰ ক’ ল-
কটা যাৱা নাক
খাৰণী িদ ঢাক ”
চােৰ ” বাপাই ঐ! আই ঐ!” ক িচঞিৰবৈল ধিৰলত ৰজাৰ পহৰীয়াই লিৰ গ তাক ধিৰ পলােল  তিতয়া সইেটা চােৰই ঁ ৱৰীক ফঁািক 
িদ ল গিছল বুিল ঁ ৱৰীেয় ক’লত ৰজাই তাক শূলত িদয়ােল
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তীখৰ আৰু চু বাই

এক গাৱঁত এহাল মাউৰা ল’ৰা- ছাৱালী আিছল  ল’ৰােটাৰ নাম তীখৰ আৰু ছাৱালীজনীৰ নাম চু বাই  ল’ৰােটাৰ বুিধেটা সৰুেৰ পৰা বৰ 
চাকা আিছল দিখ গঞঁা মানুেহ তাৰ নাম তীখৰ িদিছল আৰু ছাৱালীজনী চু  –চাপৰ দিখ তাইৰ নাম চু বাই িদিছল  সৰুেৰ পৰা িস েত 
ঘেৰ ঘেৰ বাগিৰ–জাগিৰ ঠােঙানা মােঙানা খাই বৰ খত উ িছল  সকেলােৱ িপঠা খাই দিখ এিদন তীখৰৰ িপঠা খাবৰ মন গ’ল  িস 
বােয়কক ক’ ল,- “চু  –মু  বাই, িপঠা খাবৰ মন যায় ” বােয়েক উ ৰ িদেল,-“এ বাপাই, মন গেলই জািনবা, খািব ক’ৰপৰা ? ঈ েৰ 
আমাক সকেলা সুখৰপৰা বি ত কিৰেছ  নহ’ লেনা আই- বাপােয় আমাক েলৗ েপৗেত এিৰ মিৰ যায় ন? কণা গাসঁােয় আমাৰ ফােল 
কণা চ েটা িদ থােক  কােনামেত খুিজ-মািগ শােক-পােত ভাত এগাল খাওঁ; িপঠা খাবৈল বৰা ধান পাম ক’ত? তল পাম ক’ত? ড় 
পাম ক’ত?” বােয়কৰ কথা িন তীখেৰ অলপ পৰ টভক মািৰ থািক ক’ ল,- “চু বাই, তই মাক জাখা এৰী কােপাৰখনেক দ, মই 
ওলাই যাওঁ, এিতয়াই বৰা ধান ল আিহমৈগ ” এইবুিল তীখেৰ এৰীয়া কােপাৰখন গাত ল ওলাই গ’ল  এঘৰ মানুহৰ ঘৰত বৰাধান মৰণা 
এটা দিখ তীখৰ সামাই গ চাতালেত মৰণাৰ ওচৰেত বিহল  িগিৰ েত ধানেখৰ জাকািৰ আতঁৰাইেছ, তীখেৰ তাক বােৰ ভচ  ফুচুিৰ 
কথা ক হ ঁৱাব লািগেছ  এেনেত এবাৰ তীখেৰ তাৰ িপয়াহ লািগেছ বুিল ক িগিৰ তক পানী এঘ  আিনবৈল িভতৰৈল প য়াই িদ ধানৰ 
ওপৰত বাগিৰবৈল ধিৰেল  মানুহেটােৱ পানী ল আিহ দেখ য ল’ৰােটা ধানৰ ওপৰত বাগিৰ ফুিৰেছ  িস তাক সুিধেল,-“ হৰ’ তীখৰ, 
তাৰ িক হ’ল অ’?” তীখেৰ কাই কাই উ ৰ িদেল- “উস, মই পটৰ কােমাৰিণত ৰ ােক পাৱা নাই  িক কেৰঁা, কৈল যাওঁ?” 
মানুহেটােৱ তীখৰৰ পটত ঘঁিহ িদবৈল এেটাপা তল আিনবৈল লৰালিৰৈক আেকৗ িভতৰৈল গ’লেত তীখেৰ “ উস, মইও ঘৰৈলেক যাওঁ ; 
ইয়াত থািকেল মিৰম” বুিল িৰিঙয়াই ক উ  লৰ মািৰেল  ঘৰৈল আিহ তীখেৰ বােয়কক-“ এইয়া ধান ন” বুিল ক কােপাৰখন জাকািৰ 
ধান এগাল উিলয়াই িদেল  বােয়কৰ মহা ৰং  তাই ক’ ল,-“ধান জািনবা পােলা, িক  তল এেটাপা পাওঁ ক’ত? তীখৰ-“বাৰু মাক 
টেকলী এটা দ” বুিল ক বােয়কক খুিজ টেকিল এটা ল আেকৗ ওলাই গ’ল  গ গ এঘৰ মানুহৰ ঘৰত তলীশালত তলেপৰা দিখ 
তাত সামাই কাষেত অলপ িথয় িদ গৰাকীক ক’ ল,-“ককাই, মেয়া বেতিৰেটাৰ ওপৰত উ ম ন? ভৰ সৰহ হ’ ল বগাই তল ওলাব ”
শালৰ গৰাকীেয় ক’ ল- “উ বৰ মন গেছ যিদ উঠ, হািনেনা িক?” বেতিৰৰ ওপৰত উ েয়ই তীখেৰ ৰাগ টািন গীত ধিৰেল,- “এ সীতা 
শাি  এ, তাক মই নােবােলা ভাল সুবণৰ দিলচাই গা জুৰ নহ’ ল, তাক লােগ িমিৰগৰ ছাল .. ” তীখৰৰ মাতেটা বৰ সুৰীয়া ; সইেদিখ 
তলশালৰ গৰাকীেয় গীতেটা িন সে াষ পােল  গীতেগাৱা হ’লত তীখেৰ ক’ ল,-“ককাই মাৰ িডিঙেটা চচৰাইেছ, এখন তােমাল খাবৈল 
পাৱাে েতন ভাল আিছল ” িস এইবুিল ক’লত, িগিৰ েত তােমাল আিনবৈল িভতৰৈল গ’লেত, তীখেৰ লােহৈক শালৰ পৰা নািম কােপাৰৰ 
তলৰ পৰা টেকিলেটা উিলয়াই এেটেকিলৈক তল ভৰাই ল িচ গ’ল  উভিত অিহ তীখেৰ বােয়কক তল টেকিল িদলত বােয়েক ৰং 
পাই ক’ ল,”বাৰু তল হ’ল, িক  ড় নহ’ ল িপঠা খািব িকেহেৰ?” তীখেৰ আেকৗ ড় িবচািৰ লৰ ধিৰেল  তীখেৰ গ গ এখন ঁ িহয়াৰ 
শালত গাটােচেৰক মানুেহ ঁ িহয়াৰৰ পিৰ থকা দিখ এটা বুিধ সািজ সই গঁাৱৰ অলপ ওচৰৰ হািব এচুবাত জুই লগাই িদেলৈগ  যই পাতত
জুই লািগ িল উ ল তীখেৰ লিৰ আিহ ফঁাপাই জঁাপাই িহয়াৰ পিৰ থকা মানুহ কইটাক ক’ ল,- “ককাই স নাশ  সৗ চাৱােচান, 
তামােলাকৰ গাৱঁত ধম ধম কেৰ জুই লািগেছ  এিতয়া তামােলাকৰ ঘৰ বাৰী পুিৰ ভ  হ’ব ” মানুহেকইটাই সই ফােল চাই জুই লগা 
দিখ, ি য়াৰৰ শালেত ঁ িহয়াৰ, থালীেত পেগাৱা ড় আৰু কলহত ভেৰাৱা ড় এিৰ িস তৰ ঘৰৰ ফােল লৰ মািৰেল  তীখেৰ সুৰুঙা পাই 
তােৰ পৰা ড় একলহ ল পলায়ু ং কিৰেল  ড় পাই চু বাইৰ বৰ আন  হ’ল  তাই িপঠা কিৰবৈল যা-জা কেৰঁােতই হঠাত তাইৰ মনত 
পিৰল খিৰ নাই  তিতয়া তীখৰৰ বােয়েক ক’ ল,-“তীখৰ, ভাল কথােটা হ’ল, খিৰৈল পাহিৰেলােৱই  খিৰ এডােলা নাই  বােয়কৰ কথা 
িন তীখেৰ হাতত দা ল খিৰ লুিৰ আিনবৈল লৰ ধিৰেল  এখন গেজপিন হািবত সামাই তীখেৰ দােৰ ঘপ ঘপ কেৰ গছৰ ডাল কা  খিৰ 

লুিৰ থােকােত এটা বােঘ ওচৰ চািপ আিহ মাত লগােল,-“তইখ কান অ’? দেখান ঘপ ঘপ কেৰ গছৰ ডাল কা ব লািগছ? এইখন মাৰ 
বাৰী বুিল তই নাজানেন ? তই িকয় মাৰ বাৰীত খিৰ লুিৰছ অ’?” তীখেৰ বাঘক দিখ ভয় পাইও ভয়েটা লুকাই ল মনেটা ডাঠৈক উ ৰ 
িদেল,-“অ’ এই  আমাৰ বাঘ ককাই ন? এৰা ককাই, মই এইখন তামাৰ বাৰী বুিল জােনা  মইৰ বােলা বাঘ ককােয়েনা চেনহৰ 
ভােয়কক খিৰ এডােলা িনবৈল িনিদবেন? ককাই, মাৰ ঘৰত িপঠা খাৱা পািতেছা  ভািবেলা তাৈল গ বাঘ ককাইেকা মািত যাওঁ আৰু খিৰ 
ডাল চেৰেকা ল যাওঁ ” তীখৰৰ কথা িন বােঘ সে াষ পাই ক’ ল,-“িনয়া, িনয়া, মাৰ ভাই , িযমান খিৰ লােগ িনয়া  মই যামেতা 



িপঠা খাবৈল  তামাৰ ঘৰত নখাম আৰু না কাৰ ঘৰত খাম? িপেছ কিতয়ােনা যাব লািগব? তীখেৰ তাৰ ঘৰৰ ফােল আঙুিলয়াই উ ৰ 
িদেল,-“ সৗফােল িযিদনা বৰ ধঁাৱা দিখবা, সইিদনাই ” ইয়ােক বাঘক ক তীখেৰ খিৰ লুিৰ ল ঘৰ পােলৈগ  ইয়াৰ িপছত বােয়েক িপঠা 
ভািজ িদেল; তীখেৰ পট পলাই খােল, বােঘ তাৰ ভূ ক নপােল  িপছিদনা িস তৰ ঘৰৰ আগ চাতালত িততা ধানেখৰ এেসাপাত জঁুই 
লগাই বৰৈক ধঁাৱা কিৰ িদ, বােয়কৰ হতুৱাই িতিনখন িপঠা কৰােল  এখন িপঠা প িল-মুখত, এখন ৱাৰ-মুখত আৰু এখন ঢঁকীৰ িফচাত 
িস থ িদ বােয়কৰ সেত বৰচাঙত উ  থািকল  প িলমুখত থাৱাখন বৰা চাউলৰ, ৱাৰমুখত থাৱাখন কচুৰ আৰু ঢঁকীৰ িফচাত থাৱাখন 
চূণৰ িপঠা আিছল  বােঘ ধঁাৱা দিখ আিহ তীখৰৰ ঘৰৰ প িলৰ মূৰ পাই পানেত তাত থাৱা িপঠাখন খাই জুিত পাই ৱাৰমুখৰ খন 
খােলিহ  সইখন খালেত তাৰ িডিঙ খজুৱাবৈল ধিৰেল  িডিঙৰ খজুৱিতত বাঘ থািকব নাৱািৰ লিৰ আিহ ঢঁকীশাল পাই ঢঁকীৰ িফচাত িপঠা 
এখন আেছ দিখ সইখেনা খালেত তাৰ িডিঙত ঘা লািগ িস সপ ঢুিকব নাৱািৰ মিৰ থািকল

****** সমা  ******

 

চ াৱতী

এসময়ত এঠাইত এজন বৰ ধনী মানুহ আিছল  তওঁৰ জনী ঘণীেয়ক আিছল  ডাঙৰজনী লাগী আৰু সৰুজনী এলাগী  লাগীজনীেৰা এজনী 
ছাৱালী হিছল আৰু এলাগীজনীেৰা এজনী ছাৱালী হিছল  লাগী িতেৰাতাৰ কথা িন িগৰীেয়েক সৰুজনীক তাইৰ জীেয়কেৰ সেত 
চুৱাপাতিনত থািকবৈল এ  পঁজাঘৰ সজাই িদেল  এলাগীেয় খ-কে েৰ জীেয়কক ল খুিজ-মািগ খাই ঘৰেত থািকবৈল ধিৰেল  এলাগীৰ 
জীেয়কৰ নাম চ াৱতী  এিদন বােপেক চ াৱতীক পকা ধান ৰিখবৈল ম িদেল  এইদেৰ ব িদন গেছ, এিদন চ াৱতীেয় ধান ৰিখবৈল 
গ টিঙৰ ওপৰত উ -
ৰ ৰ বতা চৰাই
মাৰ ধান নাখািব তাক িদম গাটাকৰাই ”
বুিল কওঁেতই ওচৰৰ হািবৰ মাজৰ পৰা কােনাবাই উ ৰ িদেল-
ধােনা খাম চাউেলা খাম,
চ াৱতীক িবয়া কিৰ ঘৰৈল যাম ”
চ াৱতীেয় এইেবাৰ কথা িন কউফােল মানুহ- নুহ চাই কােকা নেদিখ িবচুিত হ’ল  তাৰ িপছত গধূিল পৰত ধান ৰিখ উভিত আিহ 
চ াই মাকৰ আগত সইিদনাৰ সই কথা ক’ ল  িপছিদনা মােক চ াৰ কথা সঁচােন িমছা জািনবৰ িনিমে  চ াৰ লগেত ধানিনৰ মাজৈল 
গ’ল আৰু মােক ক’বৈল িদয়াত চ াই ক’বৈল ধিৰেল-
ৰ ৰ বতা চৰাই
মাৰ ধান নাখািব তাক িদম গাটাকৰাই ”
ইয়াৰ উ ৰত হািবৰ মাজৰ পৰা কােনাবাই মাত লগােল-
ধােনা খাম চাউেলা খাম
চ াৱতীক িবয়া কৰাই ঘৰৈল যাম ’
মােক এই কথা িন িবচুিত হ’ল আৰু এবাৰ মােক চ াক আগৰ দেৰ মািতবৈল িদয়াত, চ াৱতীেয় মতাত, পুনৰ হািবৰপৰা আগৰ দেৰ 
কােনাবাই উ ৰ িদেল  তিতয়া মাক-জীেয়ক েয়া ঘৰৈল উভিত আিহল  এলাগীেয় িগৰীেয়কক সকেলা কথা ক’ ল  িগৰীেয়েক 
এলাগীক, চ াক আৰু ওচৰ-চুবুৰীয়া মানুহ গাটােচেৰক লগত ল ধানিনৈল গ চ াক সইদেৰ মািতবৈল িদয়াত চ াই আগৰ দেৰ 
মতাত ওচৰৰ হািবৰপৰা আগৰ দেৰ উ ৰ পােল  সকেলা মানুেহ কােন মািতেছ বুিল চাবৈল হািবৰ মাজৈল সামাই গ’ল, িক  কােকা 
নেদিখেল  তাৰ িপছত চ াৰ বােপেক হািবৰ ফােল চাই মাত লগােল, ”যিদ সঁচাৈকেয় তামাক চ াৱতীক লােগ, তেনহ’ ল তুিম যই 
িক নােহাৱা ওলাই আ া  সেত  সেত  িতিন সইত খাই কেছঁা, চ াৱতীক তামাৈল মই িবয়া িদম ” এই কথা িন হািবৰ মাজৰ পৰা এটা 
বৰ ডাঙৰ অজগৰ সাপ ওলাই আিহল  সাপেটা দিখ সকেলা মানুেহ ভয়ত পলাবৈল ধৰাত চ াৰ বােপেক িস তক নপলাবৈল ক সাহ 



িদলত এেকলেগ সকেলা  থূপ খােল  তাৰ িপছত িস অগজৰক মািত তাৰ ঘৰৈল িনেল  এলাগী আৰু জীেয়ক েয়া িডিঙত ধৰাধিৰৈক 
কাি বৈল ধিৰেল, এলাগীেয় জীেয়কক অজগেৰেৰ সেত িবয়া িনিদবৈল িগৰীেয়কক কা িত কিৰবৈল ধিৰেল হয় িক  লাগীৰ কথা িন 
িগৰীেয়েক তাৈল কাণ নকিৰ চা পাণ, চা তােমাল কা  সাপৈল চ াক িবয়া িদ এটা সুকীয়া ঘৰত মাক-জীেয়ক, জঁাৱােয়কক 
থািকবৈল ঠাই িদেল সইিদনা লাগীৰ আৰু আন ৰ সীমা নাই য আিজ ৰািত চ াৱতীক অজগেৰ খাই পলাব  অজগৰক চ াৱতীৰ সেত 
এেকটা খঁাটািলেত থািকবৈল িদয়া হ’ল  চ াৱতীেয়ও তাইক আিজ অজগেৰ িগিলব বুিল ভািব ঈ ৰৰ চৰণত শৰণ ল শােক- বজােৰ 
পিৰ থািকল  মােক িপছিদনা ৰািতপুৱাই, লৰালিৰৈক উ  চ াৱতীৰ ঘৰৈল গ দেখ য চ াৱতীৰ গা সাণৰ অল াৰ পািতেয় জ কাব 
লািগেছ আৰু তাইৰ গা গােটইেটা সাণময় হ আেছ, িক  অজগৰ আৰু তাত নাই  মােক চ াৱতীক জগালত তাই সাৰ পাই, িনজৰ গাত 
সাণৰ অল াৰ-পািত ভিৰ থকা দিখ তাইৰ আন ত পাৰ নােহাৱা হ’ল  ইফােল চ াৰ বােপেক লাগীক লগত ল চ াৱতীক অজগেৰ 
িগিলেল ভািব চাবৈল আিহ দেখ য চ াৱতীৰ গা সাণৰ অল ােৰেৰ জ কাব লািগেছ  দিখেয়ই েয়া িবচুিত হ’ল  চ াৱতীৰ এেন 
হাৱা দিখ লাগীৰ িহংসা লািগ তিতয়াই িগৰীেয়কক িনজৰ জীেয়কৰ িনিমে  এটা অজগৰ আিনবৈল টুিৰবৈল ধিৰেল  িগৰীেয়েকও 
ঘণীেয়কৰ কথা িন লগত িকছুমান মানুহ ল ঘাৰ অৰণ ৈল গ িবচািৰ এটা অজগৰ সাপ ধিৰ ঘৰৈল ল আিহল  চা পাণ, চা 
তােমাল কা  লাগীেয়ও অজগেৰেৰ সেত জীেয়কক িবয়া িদেল  চ াৱতীক বৈল িদয়াৰ দেৰ লাগীেয়ও িনজৰ জীেয়কক অজগৰৰ লগত 
বৈল িদেল  লাগীৰ আন ত সীমা নাই, আিজ জীেয়েক সাণৰ নতুন নতুন অল াৰ িপি বৈল পাব বুিল  আন ত মাক ৰািত নু ই জীেয়েক 
শাৱা খঁাটািলৰ কাষেত বিহ আিছল  ইফােল ৰািত অজগৰ সােপ লাগীৰ জীেয়কক তাইৰ ভিৰৰ ফালৰ পৰা িগিলবৈল ধিৰেল  জীেয়েক 
মাকক িভতৰৰ পৰা ক’ ল-
আই মাৰ ভিৰ েট টায় ”
বািহৰৰপৰা মােক ক’ ল-
আই মাৰ জঁাৱােয় নপুৰ িপ ায় ”
লােহ লােহ অজগেৰ িগিল আিন কাল পােলৈগ  জীেয়েক ক’ ল-
আই মাৰ কাল েট টায় ”
মােক ক’ ল-
আই মাৰ জঁাৱােয় মেখলা িপ ায় ”
তাৰ িপছত অজগেৰ িগিল যিতয়া বু  পােলৈগ জীেয়েক মাত লগােল-
আই মাৰ বু  েট টায় ”
মােক উ ৰ িদেল-
আই মাৰ জঁাৱােয় িৰহা িপ ায় ”
তাৰ িপছত অজগেৰ িগিল িডিঙ পালত জীেয়েক মািতেল-
আই মাৰ িডিঙ েট টায় ”
মােক উ ৰ িদেল-
আই মাৰ জঁাৱােয় মিণ িপ ায় ”
লােহ লােহ অজগেৰ িগিল মূৰ পালত, জীেয়কৰ আৰু মাত নাইিকয়া হ’ল  মােক ভািবেল, ” মাৰ জীেয় অল াৰ-পািত পাই আন ত টাপিন 
গেছ  ইয়ােক ভািব মােকও ৰং মেনেৰ ই থািকল  ৰািতপুৱা মােক টাপিনৰ পৰা উ  আন  মেনেৰ গ দেখ য জীেয়ক নাই, 
অজগৰেটােহ খাই গেৰলা হ পিৰ আেছ  তিতয়া তাই কথােটা বুিজব পািৰ ৰাওৰােৱ কাি বৈল ধিৰেল  কাে ান িন িগৰীেয়ক ওলাই 
আিহ িক হ’ল বুিল সাধাত ঘণীেয়েক সকেলা কথা ক’লত, িস ঢাচকেৰ মা ত পিৰল  এলাগী আৰু চ াৱতীেয়ও কাি বৈল ধিৰেল  গঁাৱৰ 
সকেলা মানুহ আিহ িগৰীেয়ক- ঘণীেয়কক িনি  অজগৰৰ পট ফািল জীেয়কক উিলয়াই শেটা খিৰ িদেল  ইয়াৰ িপছত িগৰীেয়ক আৰু 
লাগীেয় এলাগী আৰু চ াৱতীক সমূিল দিখব নাৱাৰা হ’ল  িদেন-ৰািতেয় কেনৈক মাক-জীেয়কক মািৰব পািৰব ইয়ােকেহ িস েত 
ভািববৈল ধিৰেল  এিদন ৰািত েয়া হাতত তেৰাৱাল ল মাক-জীয়কক কা বৈল যাওঁেতই চ াৱতীক িবয়া কেৰাৱা অজগৰেটােৱ হঠা  
ওলাই আিহ েয়ােকা আিহ িগিল থ চ াৱতীক আৰু মাকক টাপিনেত দািঙ ল এখন অৰণ ৰ মাজৰ এটা ভাল পিক ঘৰত থ’ লৈগ  
িপছিদনা মাক আৰু জীেয়েক উ  অিচনািক ঠাই দিখ ভয়ত কাি বৈল ধিৰেল  সােপ ক’ ল, ”ইয়াত তামােলাকৰ এেকা ভয় নাই, মইেহ 
তামােলাকক ইয়াৈল ল আিহেলঁা ” এইবুিল ক িনশাৰ ঘটনােটাৰ কথা িস ক’বৈল ধিৰেল  তাৰ কথা শষ হ’লত মাক আৰু জীেয়েক 
অজগৰক শলািগ তােত ৰং মেনেৰ থািকল  সই অৰণ ৰ ঘৰেত মাক-জীেয়েক আৰু অজগৰ সুেখেৰ খাই- ব থািকবৈল ধিৰেল  তােত 
থাে ােত হঠা  এিদন মাকৰ ৰ হ মৃতু  হ’ল  অজগৰ আৰু জীেয়েক শাক কিৰ কাি -কা  মাকৰ স কাৰ কিৰেল  ইয়াৰ িকছুমান 
িদনৰ িপছত অজগৰ ফুিৰবৈল ওলাই গ’লত, অক া  এজনী বুঢ়ী আিহ সই ঘৰত ওলালিহ  চ াৱতীেয় ব তিদন মানুহৰ মুখ দখা নািছল,



সইবােব বুঢ়ীক দিখ আন  মেনেৰ আ েব ৈক বিহবৈল িদ, ক’ৰ মানুহ, ক’ ল আিহেছ বুিল সাধাত, বুঢ়ীেয় ক’ ল, ”আই, তুিম িযজন 
অজগৰ সাপ পিতৰূেপ পাইছা, সইজন এজন দৱতা  তওঁ সদায় িনশা তামাক িচ িত-বাক  সাৰ নােপাৱা দিখেল সাপৰ মাটেটা 
সলাই থ দৱতা ৰূপ ধিৰ গৈল িচ যায় আৰু তােত দৱতািবলাকৰ সেত কথা পািত থােকৈগ  আই, যিদ তামাৰ আজগৰক তুিম 
দৱতাৰূেপ পাবৈল আশা কৰা তেনহ’ ল আিজ ৰািত তুিম সােৰ থািক িচ টা-বােকাটা কিৰেল এেকা গম নােপাৱা দখুৱাই টাপিন ভাও 
জুিৰ থািকবা  তওঁ তামাৰ টাপিন ভালৈক আিহেছ ভািব সাপৰ মাতেটা সলাই থ দৱতাৰ লগত কথা পািতবৈল যাব, ইফােল তুিম উ  
সই মাটেটা তঁুহজুইত পুিৰ পলাবা  মাটেটা পুিৰ পেলাৱা মাত েক তওঁ গাৰ পাৰিণত থািকব নাৱািৰ দৱতাৰ মাজৰ পৰা িচ আিহ 
দৱতা হেয়ই তামাৰ ওচৰ পাবিহ  তিতয়া তুিম লৰালিৰৈক িবচনীেৰ তওঁক িবিচ বৈল িদবা আৰু লােহ লােহ তওঁৰ টাপিন আিহব  
ৰািত পুৱােলই তুিম উ  সই থুল ৰ পুৰুষজনক ভালৈক সৱা-স কাৰ কিৰ মাল  িদ বিৰবা  তেৱঁই তামাৰ অজগৰ ামী ” চ াৱতীেয় 
বুঢ়ীৰ কথাত আনি ত হ তাইক এচৰু ৰূপ আৰু এচৰু সাণ িদ িবদায় িদেল আৰু িনশা বুঢ়ীেয় কাৱামেত সকেলা কৰাত এজন থুল ৰ পুৰুষ 
দিখবৈল পাই তওঁৰ ভিৰত পিৰ সৱা কিৰেল  ইয়াৰ িপছত েয়া মনৰ সুেখেৰ িদনৰ িপছত িদন কটাবৈল ধিৰেল  এিদন িগৰীেয়ক 
ফুিৰবৈল যাওঁেত সই বুঢ়ী আেকৗ ওলালিহ  চ াৱতীেয় বুঢ়ীক দিখ লৰালিৰৈক বিহবৈল িদ, িক কাৰেণ আেকৗ আিহেছ বুিল সুিধলত বুঢ়ীেয়
এইবাৰ ছলনা কিৰ ক’বৈল ধিৰেল, ”আই, তামাৰ ভালৰ িনিমে  -আষাৰমান কথা ক’বৈল আিহেছঁা  তুিম কাইৈল পৰীয়া তওঁক 
তামােৰ সেত এেকখন াহীেত ভাত খাবৈল ক’বা  তওঁ তামাৰ কথামেত তামাৰ লগেত যিতয়া খাবৈল বিহব তিতয়া তুিমও অলেপা
সংেকাচ নকিৰ তওঁৰ লগেত খাবা  এইদেৰ খােল আগতৈক তওঁৰ মৰম তামাৈল বিছ হ’ব আৰু তওঁ তামাক এিৰ থািকব নাৱািৰব  
খাই- ব উ  ক’বা য মই আিজ ভাত খাই থাে ােত আেপানাৰ মুখেত অেনক গঁাও দখািদ দিখেলা, এেতেক মাক ভালৈক মুখ মিল 
গােটইখন পৃিথৱী দখুৱাওক  সই কথাত তওঁ তামাৰ ওপৰত খং কিৰ পানীত পিৰ ক’ব য, ” মাক লােগেন, পৃিথৱী চাবৈল লােগ?” 
তিতয়া তুিম পৃিথৱী চাওঁ বুিল ক’বা  তামাক তিতয়া মুখ মিল গােটইখন পৃিথৱী দেখাৱাই পানীত বুৰ মািৰ- ” মাক আৰু ছবৰৰ িপছত 
দখা পাবা” বুিল ক’ব, িক  সই কথাত তুিম অলেপা িনিপছিল নৰ পাৰত বিহ থািকবা, দিখবা অলপ পৰৰ িপছত তওঁ আেকৗ তামাৰ 
ওচৰৈল আিহব ” চ াৱতীেয় এই কথাত আনি ত হ ৰং মেনেৰ আগৰ দেৰ সাণ এচৰুেৱ, ৰূপ এচৰুেৱ িদ িবদায় িদেল  বুঢ়ীেয় িনজৰ 
অিভপ ায় িসি  হ’বৰ আগ ক দিখ হিৰষ মেনেৰ ঘৰৈল উল  গ’ল  চ াৱাতীেয় বুঢ়ীেয় কাৱামেত িপছিদনা এেকখন াহীেত 
িগৰীেয়কৰ সেত খাবৈল বিহল  িগৰীেয়েক-” তামাৰ মিত-গিত লােহ লােহ বয়া হেছ” বুিল ক সই াহীেত খােল  খাই- ব উ লত 
চ াৱতীেয় বুঢ়ীেয় কাৱামেত-”আেপানাৰ লগত আিজ ভাত খাওঁেত আেপানাৰ মুখৰ িভতৰত অেনক গঁাও থকাৰ িনিচনা দিখেলা, 
আেপানাৰ মুখখন মিল তাত িক আেছ মাক দখুৱাওকেচান” বুিল ক’লত, িগৰীেয়েক চ াক ক’ ল-” তেনহ’ ল মাক আৰু তুিম দখা 
নােপাৱা ” চ াৱতীেয় তিতয়াও নু নাত অগত া তওঁ নৈল গ আেকৗ এবাৰ চ াক ক’ ল-
মৰমৰ চ া ঐ!
কাৱা িথেৰ কিৰ, মাক লােগ ন পৃিথৱী চাবা?”
চ াৱতীেয় ক’ ল,
চৰেণ ধিৰেছঁা, কা িত কিৰেছঁা দউতা ঐ
তামােকা লােগ পৃিথৱীও চাম ”
িগৰীেয়েক মুখখন মিল চ াক পৃিথৱী দখুৱাই এ  সাণৰ আঙ  িদ ক’বৈল ধিৰেল, ”মৰমৰ চ া, িয বুঢ়ীৰ কথা িন তুিম ইয়ােক 
কিৰলা, সইজনী বুঢ়ী মাৰ আইৰ এজনী ব  মাৰ আই এজনী ৰা সী  তওঁ মাক আন এজনী ছাৱালী িবয়া কিৰবৈল কাৱাত মই 
নকিৰ তামাক িবয়া কিৰলত, যােত তওঁ তামাক মাৰ লগৰ পৰা আঁতৰ কিৰ ল গ এঠাইত খাব পােৰ, সই চক া  কিৰেয়েহ বুঢ়ীেয় 
তামাক ছলনা কিৰেল  তামাক আেয় খােল মই সই ছাৱালীজনী িবয়া কিৰবৈল বাধ  হ’ব লািগব  এেতেক িয হ’ল হ’ল, তামাক মাৰ 
সাণৰ আঙ েটা িদেলঁা  এই আঙ েটা ভালৈক ৰািখবা  এইেটা তামাৰ হাতত থািকেল আেয়েহ নলােগ ৰা স-ৰা সী বা িহংসুক 
জ েৱও তামাক খাব নাৱােৰ  এই আঙ েটা তুিম লগৰ পৰা এিৰেলই তামাৰ মহা িবপদ িমিলব বুিল জািনবা  আৰু এটা কথা, এই 
আঙ েটাৰ ণেতই তুিম মাক ছবছৰৰ িপছত মাৰ ৰা সী আইৰ ঘৰত দখা পাবা  এিতয়া মাৰ প িত া মেত মই আিহেলঁা  সাৱধান 
আঙ েটা যন নেহৰায় ” এইবুিল ক চ াৰ িগৰীেয়েক পানীৰ বুৰ মািৰেল  চ াৱতীেয় তিতয়ােহ সকেলা কথা বুিজব পািৰ কাি বৈল 
ধিৰেল  তাৰ িপছত তওঁ সই ঘৰ-বাৰী এিৰ আঙু েটােক বু ত বাি  ল অৰেণ  অৰেণ  কাি  কাি  ফুিৰবৈল ধিৰেল  িগৰীেয়কৰ মাক 
ৰা সীেয় চ াক খাবৰ িনিমে  নানা ভশছন কিৰেল, নানা চলু িবচািৰেল, িক  আঙ েটাৰ ণত এেকাপ কােৰ চ াৰ ওচৰেক চািপব 
নাৱািৰেল  এইদেৰ আিজ-কািলৈক চ াৱতীক িগৰীেয়েক এিৰ যাৱা ছবছৰত সামলিহ  এিদন চ াই অক া  িগৰীেয়কক দিখ লিৰ গ 
িগৰীেয়কৰ ভিৰ টাত সাবট মািৰ ধিৰেলৈগ  িগৰীেয়েক চ াক দিখ আন ত কাি  পলােল আৰু তাত েয়া থািক সুেখ-সে ােষ িদন 
কটাবৈল ধিৰেল
ইফােল ৰা সী মােক বাৱাৰীেয়কক অহা দিখ বৰ খং উ ল আৰু বাৱাৰীেয়কক তাই খাবৈল নানা চলু িবচািৰবৈল ধিৰেল  চ াৱতীেয় 



িগৰীেয়কৰ ওচৰ পাৱা মাত কেত তাইৰ হাতৰ আঙ েটা নাইিকয়া হ’ল  তথািপ পুেতক থকাত ৰা সীেয় চ াক খাব নাৱািৰ, এিদন মেন 
মেন িগৰীেয়েক নজনাৈক ৰা সীেয় এখন িচ ত ” মাৰ ঘাই শত ু  গেছ, মািৰ-কা  সকেলােৱ খাই, মাৈলেকা এভাগ মঙহ িদ প য়াবা” 
বুিল লিখ চ াৱতীৰ হাতত সই িচ খন িদ এঘৰৈল চ াৱতীক প য়াই িদেল  চ াৱতীেয় শা েয়কৰ আ ামেত িগৰীেয়েক নজনাৈক 
লিৰ িচ খন িদ আিহবৈল গেছ  এেনেত িগৰীেয়েক সকেলা বুিজব পািৰ লৰালিৰৈক গ চ াৱতীক পাছফালৰপৰা মাত লগােল-
মৰমৰ চ া ঐ!
ইমান বগ িদ নলােগ যাব
ে ক ৰাৱােচান ঐ ”

চ াৱিতেয় িগৰীেয়কৰ কথা িন ৰ’লত, িগৰীেয়েক চ াৱতীৰ হাতৰ পৰা িচ খন কািঢ় ল পিঢ় তাই খঙত বিলয়া হ চ াক আঁেকাৱাল 
মািৰ ধিৰ তিতয়াই ঘৰৈল গ মাকক সাধ- পাছ নােহাৱাৈক চাকা তেৰাৱােলেৰ কা  দােছাৱা কিৰেল  তাৰ পাছত েয়া সই ঘৰ-বাৰী 
আৰু ৰা সৰ গঁাও এিৰ এখন সুকীয়াৈক নগৰ পািত মনৰ সুেখেৰ সই নগৰেত খাই- ব থািকল
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জৰ ব ৰজাৰ উপখ ান

এঠাইৰ এজন পি েত এজন ছাতৰেৰ সেত দশ চাবৈল ওলাই গ’ল  তওঁেলাক গ এক ৰজাৰ এখন নগৰ পােলৈগ  তওঁেলােক দিখেল 
য সই নগৰত জহা চাউলৰ দাম সেৰ ই পইচা, উখুৱা, আ  চাউলৰ সেৰ ই অনা, িঘঁউৰ সেৰ চৰতীয়া আৰু তলৰ সেৰ এটকা  
পি েত ছাতৰক ক’ ল, ” বােল আমাৰ ইয়ােতেহ িকছুিদন থকা ভাল ” এইবুিল তওঁেলােক এঘৰত থািকবৈল ঠাই ল’ ল
এিদন ৰজাৰ হাউিলৰ ওচৰেৰ এঘৰ মানুহৰ ঘৰত চােৰ িসি  িদ চুিৰ কিৰিছল  িস চুৰ কিৰ ওলাই যাব খােজােতই গৃহ ৰ হাতত ধৰা 
পিৰলত, গৃহ ই তাক বাি  আিন অজাৰ আগত হািজৰ কিৰেলিহ  ৰজাই পাত -ম ী সকেলােৰ বৰ চ’ৰাত িবচাৰ কিৰবৈল বিহ অেনক ভািব 
ভািব পােল য িসি েটা ডাঙৰ নােহাৱাে েতন চাৰেটা তাত সামাব নাৱািৰেলে েতন  ইয়ােক ভািব ৰজাই চাৰক সুিধেল, ” হৰ চাৰ, 
তই িসি েটা িকয় ডাঙৰ কিৰিছিল?” চােৰ উ ৰ িদেল, ” গেদউ কাটক বা মাৰক মাৰ িচপ াংখন ডাঙৰ আিছল সইেদিখ তােৰ 
খাে ােত িসি েটা ডাঙৰ হ পিৰল ” এই উ ৰ িন ৰজাই ক’ ল, ”ওঁ হয়েতা, চাৰৰ গাত িক দায়? কটা কমােৰ িচপ াংখন ডাঙৰৈক 
িকয় গিঢ়িছল? ধৰ কমাৰক  আন কমাৰক  আন তাক পাছৈল বা  িদ মাৰ আগৈল ” ৰজাৰ ম িন তিতয়াই টেকলা গ কমাৰক 
বাি  আিন ৰজাৰ আগত হািজৰ কিৰেলিহ  ৰজাই সুিধেল, ” হৰ কমাৰ, তই িকয়েনা িচপ াংখন ডাঙৰৈক গিঢ়িছিল? যিদ ডাঙৰৈক 
নগিঢ়িলে েতন তে ই চােৰ কিতয়াও িসি েটা ডাঙৰৈক খাি  সামাই ব  চুৰ কিৰব নাৱািৰেলে েতন ’ কমােৰ ৰজাৰ আগত আঁঠু 
ল ক’ ল, ” গেদউ, সুিধ কা েল কটা নাযাওঁ, নুসুিধ কা েলেহ কটা যাওঁ ” ৰজাই ক’ ল, ”বাৰু সুিধেছঁা, তাৰ িক ক’বৈল আেছ ক? 
নহ’ ল তাক আিজ শূলত িদম ” কমােৰ মাত লগােল, ” গেদউ, মই িচপ াংখন গিঢ় থাে ােত গেদউৰ বা ীজনী মাৰ আেগিদেয়ই 
ল ল  কেৰ লৰ মািৰিছল  তাইৰ ফােল মাৰ চ  গ’লত িচপ াংখনত এটা কাব বিছৈক পিৰল ” ৰজাই কমাৰৰ কথা িন ক’ ল, 
”কথােটা সঁচা, তাৰ গাত দাষ নাই  তাই ব  সই সময়ত তাৰ আেগিদেয়ই বা িকয় গিছল? ধৰ তাইক  আন তাইক  ৰজাৰ মুখৰ পৰা 
এই ম ওেলাৱা মাত কেত টেকলাই গ ৰজাৰ বা ীজনী ধিৰ আিনেল  ৰজাই বা ীজনীক সুিধেল, ” হৰ’ তই সঁচাই বুিলছেন? কমােৰ 
িচপ াংখন গিঢ় থাে ােত তই তাৰ আেগিদ িকয় লৰ মািৰিছিল?”
বা ীেয় হাতেযাৰৈক ক’ ল, ” দউতা, ব ক মাৰেকই বা কাটেকই নৈক নাৱােৰঁা, আই দউতাৰ ল’ৰা পাবৰ হিছল দিখ মই 
বিজজনীক মািত আিনবৈল লিৰ গিছেলঁা ” ৰজাই বােল ”কথােটা হয়, এইৰ গাত দাষ নাই; মাৰ ল’ৰাৰ গাতেহ দাষ  িসেনা এই 
সময়ত উপিজবৈল ওলাইিচল িকয়? আন মাৰ ল’ৰাক ধিৰ ” ৰজাৰ মত ৰজাৰ কণমান াৱৰক আগৈল ল অহা হ’ল  ৰজাই 

াৱৰক সুিধেল, ” হৰ তই এইিখিন সময়ত িকয় উপিজবৈল ওলাইিছিল?” চুৱা াৱেৰ এেকা উ ৰ িদব নাৱািৰ মেন মেন থকা দিখ 
ৰজাই াৱৰক শূলত িদবৈল ম িদ ক’ ল, ”হ’ লই বা মাৰ ল’ৰা, মই ৰজা, মই ধমৰ অৱতাৰ, মই কিতয়াও অন ায় িবচাৰ কিৰব 
নাৱােৰঁা  এেতক ন ায় িবচাৰ কিৰ মাৰ ল’ৰােক শূলত িদম ” ৰজাৰ ল’ৰাক শূলত িদবৰ ম হ’লত ম ীেয় ভািবেল, ”বৰ ব া় কথা 
হ’ল  এটা বুিধ কিৰ ইয়াক এৰুৱাব লািগব ” ইয়ােক ভািব ম ীেয় ৰজাক ক’ ল, ” গেদউ, এই চুৱা ল’ৰা ক শূলত নধেৰ  গাই-
গািৰেয় শকত এটা ডাঙৰ মানুহ হ’ লেহ শূলত ভালৈক ব ৱাব পৰা যাব ” ৰজাই ম ীৰ কথা িন ম িদেল, ” মাৰ ৰাজ ত িয গােয়-
গািৰেয় শকত ডাঙৰ মানুহ আেছ, তােক ধিৰ আিন মাৰ াৱৰৰ সলিন শূলত িদয়া হওক ” ম ীেয় নগৰত ডাঙৰ গােৰ মানুহ এটা 



িবচািৰবৈল টেকলা প য়াই িদেল
ইফােল পি ত আৰু তওঁ ছাতেৰ ৰজাৰ নগৰত থািক স া জহা চাউলৰ ভাত আৰু িঘঁউ খাই গােয়-গািৰ◌্েয় ডাঙৰ হ পিৰিছল  পি ত 
ক’ৰবাৈল ওলাই গিছল  এেনত ৰজাৰ মানুেহ ছাতৰেক গােয়-গািৰেয় শকত দিখ ধিৰ ল িচ আিহল  পি ত ঘৰৈল উভিত আিহ 
ছাতৰক নেদিখ িস ক’ ল গ’ল আক-তাক সুিধ জািনেল য ৰজাৰ মানুেহ তাক শূলত িদবৈল ল গ’ল  এই কথা িন পি ত ৰজাৰ ঘৰ 
ওলালৈগ  ৰজাক পি েত আশীবাদ কিৰলত ৰজাই তওঁক কান বুিল সুিধেল  পি েত ক’ ল, ”মই পি ত, হাত চাব জােনা আৰু গিণ-পিঢ় 
ভূত-ভিৱষ ত সকেলা কথা ক’ব পােৰা ” ৰজাই িনজৰ আৰু ৰাণীৰ হাত দখুৱালত গণকজেন নানা ভাল কথা ক ৰজাক স  কিৰেল  
এেনেত ৰজাই ক’ ল, ”কাইৈল ৰািতপুৱা এটা মানুহ শূলত িদয়া হ’ব, তাৰ িবষেয় তুিম িক ক’ব পাৰা?” এই কথা িন পি েত অেনক 
গিণ-পিঢ় চাই ক’ ল, ”উ: মহাৰজা! তাৰ কপালখন বৰ বলী  কাইৈল সই সময়ত িয মানুহক শূলত িদয়া যাব সই মানুেহই ত ণা  গ 
পাই গৰ ৰজা হ’ব ” ৰজাই এই কথা িন জঁিপয়াই উ  ক’ ল, ”মই থাে াত ক’ৰ ৰধুিল মানুহ এটা গৰ ৰজা হ’বৈগেহ? এেন কথা 
মই ি য়াও হ’বৈল িদব নাৱােৰা ” এই বুিল ৰজাই তিতয়াই ম ীক মতাই আিন ম িদল য ” সই ডাঙৰ মানুহেটাক এিতয়াই এিৰ 
িদয়া আৰু কাইৈল মইেহ শূলত উ ম  আন কােনা উ ব নাৱােৰ ” যেন ম তেন কথা হ’ল  িপি দনা জৰ ব ৰজাক শূলত িদয়া 
হ’ল
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পােনৈশ

এখন গঁাৱত এজনী বুঢ়ী আিছল  তাইৰ এটা মৰমৰ ল’ৰা আিছল  ল’ৰােটােৱ এিদন পাণিন চুৰুিক থাে ােত হঠা  াহ-কণী এটা পাই মাকক 
িদেলৈগ  মােক কণীেটা ধঁাৱাচাঙৰ ওৰতত তুিল থ’ ল  কণীেটা ফু  তাৰ পৰা এজনী িদব  ছাৱালী হ মেন মেন ধঁাৱাচাঙেত লুকাই 
থািকল  বুঢ়ী ফুিৰবৈল গ’ ল ছাৱালীজনীেয় সদায় চাঙৰপৰা নািম আিহ বুঢ়ীৰ ঘৰৰ পঁইতা ভাত খাই তপত এগাল ৰাি  থ মেন মেন চাঙৰ 
ওপৰত উ  থােকৈগ  এিদন বুঢ়ীৰ মনত জািগেল- মই চৰুত পঁইতা ভাত থ যাওঁ, কােনেনা িদেনৗ পঁইতা খাই তপত গাল ৰাি  থ যায়িহ? 
বুঢ়ীেয় এিদন বুিধ পািত ওচৰ-চুবুৰীয়াক ডাঙৰৈক ক’ ল, ”আিজ মই ৰৈল ফুিৰবৈল যাম  ত েত মাৰ ঘৰ চািব দই ” এই বুিল বুঢ়ীেয় ক 
ৱাৰৰ চুকত লুকাই থািকল  আনিদনাৰ দেৰ ছাৱালীজনীেয় বুঢ়ী ওলাই গ’ল বুিল ভািব আিহ পঁইতাগাল খাই তপত এগাল ৰাি  থ, বেৰিদ 
চাঙৈল উ  যাওঁেতই বুঢ়ীেয় খ কেৰ ছাৱালীজনীৰ ভিৰত ধিৰেল  বুঢ়ীেয় তিতয়া ”তই ক’ৰ ছাৱালী? ইয়াত তই কৈল আছ?” বুিল 
সাধাত তাই আঁিত িৰ সাপােক ভািঙ বুঢ়ীক ক িদেল  সইিদনাখনেৰপৰা তাই বুঢ়ীৰ ঘৰ দখা নাৈক থািকল আৰু বুঢ়ীেয় তাইৰ নাম 
পােনৈশ িদেল  অইন মানুেহ এইজনী ক’ৰ ছাৱালী বুিল সুিধেল বুঢ়ীেয় ” মাৰ জী” বুিল কয়
বুঢ়ীৰ পুেতক লােহ লােহ ডকা হ উ ল  পােনৈশক তাৰ িবয়া কৰাবৰ মন গ’ল  িক  লাজত িস মাকক এেকা ক’ব নাৱািৰ ৰাষ-ঘৰৰ 
িভতৰত ওখ চাঙত উ  ই থািকলৈগ  ইিপেন মােক পুেতকক িবচািৰ গােটইখন খলক লগােল, পুেতক নাই  পােছ বুঢ়ীেয় ৰাষ-ঘৰ 
সািৰবৈল যাওঁেত চাঙৰ তলত তােমালৰ চাবা এখন পিৰ থকা দিখ ওপৰৈল চাই পুেতকক দিখ মািতেল, ” বাপাই নািম আহ, তাক মই 
িযহেক লােগ তােক িদম ” তিতয়া পুেতেক মাকক ক’ ল য তাৰ পােনৈশক িবয়া কৰাবৰ মন গেছ  বুঢ়ীেয় এৰাব নাৱািৰ মাি  হ 
পােনৈশেয় গম নােপাৱাৈক তেল তেল িবয়াৰ ক কিৰেল  িবয়াৰ িদনা পােনৈশেয় নৰ ঘাটত মাহ-হালিধ ব  আেছ, এেনেত িসফালৰ 
পৰা মগিনয়াৰ বুঢ়ী এজনী আিহ পােনৈশক-”আই মাক মাহ টামান িদয়া” বুিল খুিজ তাইৰ ওচৰেত বিহলিহ  পােনৈশেয় ”যা ক’ৰ বুঢ়ী! 
মই ককাইৰ িবয়াৈল মাহ হালিধ ব েছঁা, তাক কেনৈক িদম?” এইবুিল ক’ ল  বুঢ়ীেয় ”বাৰু আই ভাল ককােয়ৰৰ িবয়াৈল মাহ-হালিধ 
ব ছ, ছাৱালী কান ক’ব পাৰেন?” এইবুিল সুিধেল  পােনৈশেয় ” নাৱােৰা ক’ব বাই কানেনা কেচান?” বুিল বুঢ়ীক সাধাত বুঢ়ীেয় 
ক’ ল ” ছাৱালী আৰু কান হ’ব আই, তাৰ লগত িবয়া পািতেছ ” পােনৈশেয় কথােটা িন ভয় খাই বুঢ়ীক ”বাই মইেনা এিতয়া িক কিৰম
কেচান?” বুিল সাধাত বুঢ়ীেয় ক’ ল, ”তই ইকৰাৰ নাও এখন আৰু ইকৰাৰ বঠা এপাট ল ত তৰ ঘৰৰ িপছত থকা বৰপুখুৰীত খলাই 
থাকৈগ  তাক মািতেল কিতয়াও নািহিব  ৰািত হ’ ল পুখুৰীৰ পাৰেত থকা ছাৱা গছৰ মুঢ়ােত সামাই থািকিবিহ” বুিল বুিধ িদ িচ গ’ল  
পােনৈশেয় ঘৰৈল আিহ ইকৰাৰ নাও আৰু ইকৰাৰ বঠা এপাট ল পুখুৰীত লাই থািকবৈল ধিৰেল  মােক মােতেহ মাত, পােনৈশ নােহ  
পােনৈশ নহা দিখ মােক িবনাই মািতেল
পােনৈশ পােনৈশ মাৰ আই পােনৈশ
মাৰ ঘােট চপাই দ নাও
হােত মু  িদ যাম চািৰ মু



িডিঙেতা িপ াম হাৰ
খাটিলপীৰােত বিহ ভাত খািব
বটােয় ধিৰব আল ”
পােনৈশেয় মাকক উ ৰ িদেল-
হােত মু  নলওঁ চািৰ মু
তাৰ ঘােট নচপাওঁ নাও
খাটিল পীৰােত বিহ ভােত নাখাওঁ
বটােয়ও নধৰক আল ”
ককােয়েকও পােনৈশক মািতেল-
পােনৈশ পােনৈশ মাৰ ভনী পােনৈশ
মাৰ ঘােট চপাই দ নাও
হােত মু  িদ যাম চািৰ মু
িডিঙেতা িপ াম হাৰ
খাটিলপীৰােত বিহ ভােত খািব,
ব েয় ধিৰব আল ”
পােনৈশেয় উ ৰ িদেল-
ককাইেদউ ককাইেদউ, অ’ মাৰ ককাইেদউ
তাৰ ঘােট নচপাওঁ নাও
হােত মু  নলওঁ চািৰ মু ,
িডিঙেতা িনিপে া হাৰ
খাটিলপীৰােত বিহ ভােত নাখাওঁ
ব েয় নধৰক আল
আেগেয় আিছলা মৰমৰ ককাইেদউ
এিতয়া হ’লািহ ামী ”
পােনৈশেয় এইদেৰ ক এেকােত নািহলত , মাক আৰু ককােয়ক বজাৰত ঘৰৈল িচ আিহল  িদনত পােনৈশেয় ইকৰাৰ পাতৰ নাও আৰু 
বঠা ল এইদেৰ খলাই ফুেৰ, ৰািতেছাৱা গছৰ মূঢ়াত সামাই থােক
এিদন ককােয়েক ছাৱাৰ মূঢ়াৰ ওপৰত উ  বৰশী বাইিছল  বৰশীত মােছ নুখু  কৱল কাণী পু  টামােন খু িছল  তােক দিখ 
পােনৈশেয় মূঢ়াৰ িভতৰৰ পৰা মাত লগােল-
এেকা মােছ নােখােট, খােট কাণী পু
ককােয় বৰশী বায় ছাৱা মূঢ়াত উ
এইদেৰ কবাবােৰা মািত আেছ  ককাে ক িন থািক ইয়াৰেনা িক আেছ বুিল মূঢ়ােটা ঠাৰ এখন আিন িচটািচট কিৰ পলােলিহ  এেনত 
সই মগিনয়াৰ বুঢ়ীজনী আিহ এছটা খিৰ খুিজেল  িস খঙত িল উ  ক’ ল’ ” ব  তেয় মাৰ িবয়াখন ভািঙিল  এিতয়া আেকৗ খিৰ িবচািৰ 
আিহছ  যা তাক খিৰ িনিদওঁ ” বুঢ়ীেয় বৰ পলসেবাকাত িছ িক পিৰ থকা চিল এছটােক ল িচ গ’ল  চিল ছটা বুঢ়ীেয় ধুই-পখািল ধঁাৱা-
চাঙত তুিল থ’ লৈগ  পােনৈশ সই চিলেত সামাই আিছল  বুঢ়ীেয় বািহৰৈল ওলাই গ’ ল, পােনৈশেয় চৰুৰ পঁইতাগাল খ তপত ভাত ৰাি
থয়  এইদেৰ ব তিদন গ’ল, এিদন পােনৈশেয় বুঢ়ীৰ হাতত ধৰা পিৰল  িদনত পােনৈশেয় বুঢ়ীৰ ঘৰত খুৰী িঘলা াহ এজনী হ থােক, ৰািত 
ছাৱালী হ বুঢ়ীৰ লগেত ই থােক  এিদন ককােয়েক এই বুঢ়ীৰ চাতালেত সমনীয়া ল’ৰা টামানৰ সেত িঘলা খিল আিছল  পােনৈশেয় 
খুৰী াহজনী হ ওচৰেত টাে াকাই আিছলিহ  ককা ক িঘলােটা মািৰ িদলিত তাই থাপ মািৰ ল গ’ল  ককাে ক ভািবেল, ”এইজনী 
াহেতা কম নহয়, এই াহ নহয় িকবােহ ” ইয়ােক ভািব িস ৰাষ-ঘৰত সামালিহ  মাক িক হেছ বুিল তাক সুিধলত িস ক’ ল, ”বুঢ়ীৰ 
ঘৰৰ াহজনী মাক লােগ ” মােক মগিনয়াৰ বুঢ়ীক বৰৈক ধিৰ ৰূপবান িদ াহজনী আিন পুেতকক িদেল  পুেতক াহজনী আেতালেতালৈক 
মৰম কিৰ ৰােখ আৰু ৰািত িনজৰ লগেত শাৱাপা ত ৱাই থয়  এিদন মগিনয়াৰ এজনীেয় ল’ৰােটাৰ পৰা সকেলা বৃ া  িন ক’ ল, 
” বাপাই সইজনী াহ নহয় তাৰ পােনৈশেহ  আিজ ৰািত তই টাপিনৰ ভাও জুিৰ পিৰ থািকিব  তাক াহজনীেয় খু ব, িক  তই নু িব  
তিতয়া তাৰ টাপিন আিহেছ ভািব তাই মাট সলাই বািহৰৈল যাওঁেতই তই মাটেটা তঁুহজুই এ ৰাত সুমাই িদিব  তাই তিতয়াই 
িভতৰৈল লিৰ আিহ মূছ ছ গ পিৰব  তিতয়াই তাইৰ মূৰত তল-পানী নমুেটঙা থিপয়াই িদিব আৰু িবচনীেৰ িবিচিব  তেন কিৰেল তাই 



ান পাব ” এইবুিল মগিনয়াৰ বুঢ়ী িচ গ’ল  ল’ৰাই ৰািত ক মগিনয়াৰ বুঢ়ীেয় কাৱাৰ দেৰই কিৰলত, াহজনী এজনী িদব  ছাৱালী হ 
পিৰল  তােয় সই পােনৈশ  ইয়াৰ িপছত িস তাইক িবয়া কৰাই ঘৰ পািত ব ত িদন সুেখেৰ কটােল

****** সমা  ******

জঁাৱাইৰ সাধু

এিদন এটা মানুেহ তাৰ জঁাৱােয়কক িব  খাবৈল মািতিছল  জঁাৱােয়েক শ েৰকৰ িনম ণ ৰািখবৈল আেবিল বিলকা ঘৰৈল যাবৈল 
ওলাল  শ েৰেক অকৈল যাবৈল কিছল সই কাৰেণ িস কােনা মানুহ লগ ল যাৱা নািছল  িক  িস অলপ বাট গ দিখেল, তাৰ লগত 
তাৰ ছঁােটাও আিহেছ  িস ভািবেল শ েৰ মাক কােনা মানুহক লগত িনিনবৈল কেছ, যিদ মই এিতয়া ছঁােটা মাৰ লগত ল যাওঁ তে  
শ েৰ মাক িন য় খং কিৰব  ইয়ােক ভািব িস ছঁােটাক ক’ ল, ” হৰ তাক িক লােগ, িকয় আিহছ? িচ যা ” িক  ছঁােটােৱ নমতা 
দিখ িস আেকৗ সুিধেল, ”তই নামাত িকয়? চেলংখন লােগ নিক?” এইবুিল যিতয়া িস মূৰ লৰােল তিতয়া অলপ ছঁােটােৱও মূৰ 
লৰােল  ছঁােটােৱ মূৰ লেৰাৱা দিখ িস ভািবেল, ইয়াক চেলংখন লােগ  ইয়ােক ভািব িস চেলংখন তােত পলাই িচ গ’ল  গ িস 
আেকৗ ছঁােটা দিখেল  িস এইবাৰ চালােটা ছঁােটাক িদেল  এইদেৰ তাৰ চুিৰয়া, গােমাচা সকেলােক িদ অ  কিৰেল  লােহ লােহ গধূিল হ 
আিহল, ছঁা নেদখা হ’ল  তিতয়া ভািবেল ছঁােটা গ’ল  িস ৰীকণা আিছল, সইকাৰেণ অলপ গেয়ই বাট নেদখা হ’ল  এেনেত িস 
তাৰ শ েৰকৰ বুঢ়া গৰু এটা দিখেল  িস বুঢ়া গৰুেটাৰ ন ৰত ধিৰ তাৰ িপেছ িপেছ যাবৈল ধিৰেল  অলপ সময়ৰ পাছত িস ঘৰ পােলৈগ  
িক  তাৰ গাত চুিৰয়া নথকাৰ কাৰেণ িস শ েৰকৰ আগত ওলাবৈল লাজ কিৰ কলগছ এেজাপাৰ তলত চুৱাপতিনত বিহ থািকল  শ েৰেক 
জঁাৱােয়ক আিহব বুিল ব ত ৰািতৈলেক ৰ আিছল  িপছত নহা দিখ খাই-বই ই থািকল  শা েয়েক চুৱা-তুৱা ধুই এ ােৰ-মু ােৰ 
চুৱাপানী আিন চুৱাপতিনৈল মািৰ প য়ালত জঁাৱােয়কৰ মূৰত পিৰল  জঁাৱােয়েক উ  উ  বুিললত শা েৱেক চাই ল চাই জঁাৱােয়কক 
দিখ মািত আিনেল আৰু গা-পা ধুৱাই কােপাৰ-কািন িদ ভাত খাবৈল িদেল  ভাতৰ লগেত তাক ড় িদিছল  িস ড় কিতয়াও নেদখা 
কাৰেণ- এইিবলাক নাখাওঁ বুিল ক’ ল  শা েৱেক ক’ ল, ” খাৱা  এই জুলীয়া ড় খাবৈল বৰ ভাল ’ তিতয়া িস অলপ খাই চাই সাৱাদ 
পাই ”এইিবলাক ক’ত আেছ” বুিল সুিধেল  শা েৱেক ক’ ল, ” সৗৱা বৰ-চাঙৰ ওপৰত কলহত আেছ  িস ভাত খাই উ লত শা েৱেক 
জঁাৱােয়কক বৈল িদ ই থািকল  জঁাৱােয়েক েল, িক  তাৰ টাপিন নািহল  কাৰণ তাৰ মনেটা ড়তেহ পিৰ আিছল  যিতয়া িস 
শ েৰকৰ টাপিন অহা যন গম পােল তিতয়া মািৰ এডাল ল ওপৰত থকা ড়ৰ কলহেটা ফুটাই তলত মুখ পািত ড় খাবৈল ধিৰেল  
খাই তাই দেখ ড় গাত পিৰ তাৰ গােটা এঠা এঠা হ’ল  তুলী কিৰবৈল থাৱা িকছুমান তুলা িস দিখবৈল পােল  িস উপায় নাপাই তাৰ 
ওপৰেত বাগৰ িদেল  তাৰ িপছত িস দিখেল তাৰ গােটা গােটই বগা নামাল হ’ল  ওচৰেত গাটােচেৰক ছাগলী ব া আিছল, তােক দিখ 
তিতয়া িস মেন মেন ছাগলীৰ মাজেত থািক ৰািতেটা কটাওঁ বুিল সামাই থািকল  সইিদনা চােৰ ছাগলী চুৰ কিৰবৈল আিহিছল  িস েত 
ভািব আিহিছল য িযেটা ছাগলীৰ নামত ধিৰেলই নাম উ  আিহব সইেটা ছাগলীেক িনব লােগ, কাৰণ তেন ৱা ছাগলীৰ তল বিছ  
িস েত আিহ পােনই মানুহেটাৰ গাত হাত িদ দিখেল য তাৰ নামেবাৰ উ  আিহেছ  সইেদিখ তােকই তলাল ছাগলী বুিল ভািব ভাল 
পাই বাি  সা ী কিৰ িস েত ল গ’ল  িস েত যাওঁেত এখন নৰ মাজ পােলৈগ  তিতয়া মানুহেটাৰ কা পানীত লািগ িতিতল  িস 
চাৰেকইটাক ক’ ল,

’দাং দাং চাৰ,
কা িতিতল মাৰ’
তিতয়া চাৰেকইটাই ছাগলীেয় মািতেছ বুিল আচিৰত হ ভয় খাই তাক পানীত পলাই লৰ মািৰেল  পানী তৰাং আিছল দিখ িস বুিৰ নমিৰ 
লােহ লােহ পাৰত উ  বিহলিহ  এেনেত ৰািত পুৱাল  নৰ পাৰত িস বিহ থাে ােত শ েৰেক িবচািৰ িবচািৰ তাক পােলৈগ আৰু ঘৰৈল আিন 
খুৱাই-বুৱাই তাৰ িপছত তাক িনজা ঘৰৈল প য়াই িদেল

****** সমা  ******

ৰীকণা



এখন গঁাৱত এটা মানুহৰ জনী ৰূপহী জীেয়ক আিছল  ডাঙৰজনীৰ নাম ৰূেপ ৰী, সৰুজনীৰ নাম েণ ৰী  ৰূেপ ৰীক িবয়া িদবৰ হ’লত, 
বােপেক তাৰ গঁাৱত অেনক প ব  কিৰ দৰা িবচািৰবৈল ধিৰেল, িক  ছাৱালীৰ যাৰৰ দৰা িবচািৰ নাপােল  সইেদিখ ৰৰ গঁাৱত দৰা 
িবচািৰবৈল বুিল বােপক ওলাল  এেনেত ৰূেপ ৰীৰ মােক িগৰীেয়কক ক’ ল, ”আপুিন ৰৈল দৰা িবচািৰ নাযাব, ৰত মই ছাৱালী িবয়া 
িনিদওঁ  ওচৰেত িবয়া িদেল মই সতেত ছাৱালীজনী দিখ থািকবৈল পাম, ৈৰত িদেল সইেটা কেনৈক হ’ব?” িগৰীেয়েক ঘণীেয়কৰ 
কথা এৰাব নাৱািৰ অগত া ওচৰেৰ ডকা ল’ৰা এটাৰ সেত জীেয়ক ৰূেপ ৰীৰ িবয়া িদেল
ৰূেপ ৰীৰ িগৰীেয়ক ৰীকণা আিছল; িক  সই কথা িস লুকাই ৰািখিছল  সইেদিখ গঁাৱৰ আন আন মানুেহ আৰু তাৰ শা েৱক-শ েৰেক 
সইেটা নাজািনিছল
জঁাৱােয়েক শ েৰকৰ গৰু এটা খুিজ আিন িদনেচেৰক হাল বাইিছল  এিদন শ েৰেক জঁাৱােয়কক গৰুেটা ওভতাই খুিজ প য়ােল  
সইিদনা দবা  গৰুেটা ঘৰৈল উভিত অহাত স া লািগিছল  ৰীকণা জঁাৱােয়ক মি লত পিৰল, কেনৈক িস গৰুেটা িন শ েৰকৰ ঘৰত 
িদেয়ৈগ  িস ভােলিখিন পৰ ভািব-িচি  িথৰ কিৰেল য গৰুেটা শ ৰৰ ঘৰ-মূৱাৈক এিৰ িদ তাৰ নজত ধিৰ মই গ থােকা, তেনহ’ ল িস 
িন য় তাৰ িচনািক ঘৰ ওলাবৈগ  িস তােক কিৰলত গৰুেটা গ তাৰ আগৰ গাহািলত সামালৈগ আৰু িসও তাৰ নজত ধিৰ গ সইিখিন 
পােলৈগ  এেনেত শ েৰেক জঁাৱােয়কক দখা পাই সুিধেল, ” সই  জঁাৱাইেন?’ জঁাৱােয়েক উ ৰ িদেল, ”আপুিন গৰুেটা খুিজ 
প য়াইিছল দিখ আিন গাহািলত বাি েছািহ ” ইয়াৰ িপছেতা জঁাৱােয়ক ওলাই নহা দিখ শ েৰেক মাত লগােল, ”ওলাই আ া, তাত িক 
কিৰছা? হাত-ভিৰ ধুই বিহ মিল এমু  ভাতেক খাৱািহ  নােখাৱাৈক নযাবা ’ জঁাৱােয়েক উ ৰ িদেল, ”এৰা আেপানােলাকৰ 
গাহািলত গৰু কইটা আেছ তােক লিখেহ চাইেছা এিতয়া ” শ েৰেক ক’ ল, ”এই িকেনা গৰু লিখবা, েকৗ েপৗ মেমৰা চেৰলা গৰু 
গাটােচেৰকেহ আেছ, ভােলেকইটা আৰু বিল ছবকাত পিৰ মিৰ-হিজ ঢুকাইেছ” বুিল শ েৰক িভতৰ সামাই গ জীেয়ক েণ ৰীক 
ক’ ল, ”আই ঘ  এটাত পানী ল যা, িভনীিহেয়ৰক মািত আিন ভিৰ ধুবৈল পানী িদ ব ৱাৈগ ”
িসফােল জঁাৱােয়েক গাহািলৰ পৰা ওলাই ঘৰৈল উভিত যাবৈল বাট খিপয়াই ফুিৰিছল; এেনেত খুলশালীেয়েক মাত লগােল’ 
”িভনীিহেদউ, আ া ভিৰ ধাৱািহ, পানী আিনেছঁা ” িভনীেহেয়েক খুলশালীেয়কৰ মাত িন উ ৰ িদেল’ ”আই েন? আ া মাক আদিৰ 
িনয়ািহ, নহ’ ল মই এেনেয় নাযাওঁ; মাৰ িনিচনা িভনীিহেনা ক’ত পাইিছলা?” এই কথা িন সৰল মনৰ েণ ৰীেয় িভনীিহেয়কক হাতত 
ধিৰ কােবৗ- কাকািল কিৰ ল গ ভিৰ ধুবৈল িভনীিহেয়কক পানী ঘ  আগবঢ়াই িদেল  এেনেত িভনীিহেয়েক মাত লাগেল, ”তুিম মাৰ ভিৰ 
ধুৱাই িদয়া, আিজ ভােলমান িদনৰ মূৰত আিহেছঁা, তামােলােক দিখেছা মাক সমূিল মৰম নকৰা ” েণ ৰীেয় এই কথা িন 
িভনীিহেয়কৰ ভিৰ ধুৱাই িদ হাতত ধিৰ িন বিহবৈল ঢৰা পািৰ িদ ”বহা” বুিল তােত ব ৱাই িদেল
এইদেৰ জঁাৱােয়েক িকছুপৰ বিহ থকাৰ িপছেত ভাত খাবৰ হ’ল  শ েৰক ভাত খাবৈল বিহল  শা েয়েক জঁাৱােয়কৈল ভাত বািঢ় িদ বিহ 
আেছ, জঁাৱােয়কক ভাত খাবৈল মািতেছ িক  িস উ  নােহ  বৰৈক মািতলত জঁাৱােয়েক উ ৰ িদেল, ”আিজ মাৰ বৰ ভাগৰ লািগেছ, 
উ বই নাৱােৰঁা, আেপানােলাকৰ মাৈল মৰম আেছ যিদ ইয়ােত ভাত িদয়ক খাওঁ ” জঁাৱােয়কৰ উ ৰ িন শা েৱেক ভাত আিন 
িদেলিহ  ভাত িদয়া হ’ল, িক  িস দিখবৈল নাপায়; নাখাই ৰ আেছ  সই দিখ েণ ৰীেয় মাত লগােল, ” খাৱা, িভনীিহেদউ খাৱা ” 
িভনীিহেয়েক উ ৰ িদেল, ”তুিম ভাতত মাৰ হাতখন লগাই িদেলেহ খাম, নহ’ ল নাখাওঁ  কাৰণ তুিমেনা আৰু িকমান িদন বােপৰৰ ঘৰত 
থািকবা, অলপ িদনৰ মূৰেত িচেয়ই যাবা; এেতেক এই কইিদনেত তামাৰ হতুৱাই বন কৰাই লওঁ তেহ মাৈল মনত থািক যিদ ” 
িভনীেহেয়কৰ কথা িন েণ ৰীেয় তাৰ হাতখন ভাতত লগাই িদলত িস ভাত খাবৈল বিহল  ইয়াৰ িপছত খুলশালীেয়েকও ভাত খাবৈল 
িভতৰৈল উ  গ’ল  অলপ পৰ িপছেত শা েৱেক ওলাই আিহ দিখেল য জঁাৱােয়ক আৰু সই পাতেত এফালৰ পৰা ম ৰীেয়ও ভাত 
খাব লািগেছ  তােক দিখ শা েৱেক জঁাৱােয়কক ক’ ল, ” বাপা, তুিম জােনা দখা নাই তামাৰ পাতেত এফােল ম ৰীজনীেয় ভাত 
খাব লািগেছ, খিদ িনিদয়া কৈল?” জঁাৱােয়েক উ ৰ িদেল, ”আই খাওক িদয়ক, অকল মানুেহ খােলই হয়েন? আন জীৱ-জ েৱও খাব 
লােগ, ম ৰীেয়ও খাওক, মইও খাওঁ; সকেলােৱ লািগভািগ খাই শষ কেৰা ক ” শা েৱেক ক’ ল, ”নহয় নহয়, ম ৰীজনী খদাই 
িদয়া  তামাৰ অকেণা িঘণ নলােগেন?” এইবুিল শা েৱেক ছুহ ছুহ কিৰ ম ৰীজনী খদাই িদ, ম ৰীজনী আেকৗ আিহেল খদাই িদবৈল 
বুিল জঁাৱােয়কৰ হাতত ডাখৰা খিৰ এডাল িদ িভতৰৈল সামাই গ’ল  িভতৰৰ পৰা আেকৗ শা েৱেক ভজা মাছ আৰু চচৰীয়া আিন 
জঁাৱােয়কৰ পাতত িদওঁেত জঁাৱােয়েক ভািবেল য আেকৗ ম ৰীজনীেয়েহ ভাত খাইেছিহ  ইয়ােক ভািব িস কাঠখিৰডােলেৰ শা েয়কৰ 
হাতত মাৰ মািৰ িদেল  মাৰ খাই শা েৱক বিহ পিৰল  উ  উ  ক শা েৱেক মাত লগােল, ”ভাল কিৰলা বাপা, তুিম মাৰ হাতেত মাৰ 
মািৰ িদলা ” তিতয়া জঁাৱােয়েক িক সবনশীয়া কাম কিৰেলঁা বুিল জািন, শা েৱকৰ ভিৰত ধিৰ ক’ ল, ”আই, ভাত খাওঁেত খাওঁেত মাৰ 
টাপিন আিহিছল  মই সমািজক দিখিছেলঁা সই ম ৰীজনীেয় আেকৗ মাৰ পাতত ভাত খাইিছল বুিল  সই দিখ ম ৰী বুিলেহ মই মাৰ 
মািৰ িদেলঁা  আই, মই আেপানাৰ  ভিৰত ধিৰ কােবৗৈক মািতেছঁা, মাক মা কৰক আৰু এই কথা কােকা নক’ব ” শা েৱেক এই কথা 
িন জঁাৱােয়েকক মা কিৰ বজাৰ নকিৰবৈল ক িভতৰৈল গ’লেত, জঁাৱােয়েক ভাতৰ পাতৰ পৰা উ  খিপয়াই বািহৰৈল আিহ হাত 

মুখ ধুেল  এই ঘটনাৰ িপছত িস আৰু লাজত িভতৰৈল যাবৈল মন নকিৰ কােকা মাত নলেগাৱাৈক ঘৰৈল যাবৈল ধিৰেল  েখাজমান গেয়ই 



িস বাট িবচািৰ নাপায় চাতালৰ আগত থকা কচুৱিনত সামালৈগ  কচুৱিনত সামাই িস ভািবেল, ”এইখন ডাঙৰ হািব, ৰািত ইয়াৰপৰা ওলাই 
বাট িবচািৰ গ ঘৰ পাৱােটা মাৰ পে  অসাধ , এেতেক আিজ ৰািতেটাৈল ইয়ােত মেন মেন সামাই থািক ৰািত পুৱােলই কােনও 
নেদখাৈক ঘৰৈল যামৈগ ” ইয়ােক ভািব িস িনিচ  মন তােত বিহ থািকল  ইফােল শা েৱক-শ েৰেক জঁাৱােয়েকক নেদিখ, িস ঘৰৈল 
িচ গ’ল ভািব মেন মেন থািকল  ইয়াৰ অলপ িপছেত শা েৱেক জঁাৱােয়কৰ চুৱা ধুই চিৰয়াৰ চুৱা পানীেবাৰ বািহৰৈল ওলাই আিহ 

কচুৱিনৰ মাজৈল মািৰ প য়ােল  চিৰয়াৰ পানীেবাৰ দীঘল দীঘল কচুৰ পাতত পিৰ তাৰ পৰা িছ িক গ জঁাৱােয়কৰ গা-মূৰ িতয়াই পলােল  
এইদেৰ গাত পানী পিৰলত, জঁাৱােয়েক ভািবেল, বৰষুণেহ িদেছ  তােক ভািব িস মাত লগােল, ” হ মঘ দৱতা, ৰীকণাৰ প িত 
প স  হাৱা আৰু বৰষুণ িনিদবা; আিজ িযেবাৰ খ পাইেছঁা সইেবােৰই আঁিতেছ আৰু ভগীয়াক খ িনিদবা ” জঁাৱােয়কৰ মাত িন 
শা েয়েক লৰালিৰৈক চািকেটা বািহৰৈল উিলয়াই আিন দেখ জঁাৱােয়েক কচুৱিনৰ মাজত জুৰুিল-জুপুিৰ হ বিহ আেছ  তিতয়া শা েৱেক 

াৱােয়েকক ৰীকণা বুিল বুিজব পািৰ িগৰীেয়ক আৰু জীেয়কক মািত আিন সকেলা কথা ক জঁাৱােয়কক তাৰপৰা ধিৰ- মিল আিন গা-
পা ধুৱাই কান চুিৰয়া িপ াই পা ত ৱাই থ িদেল

****** সমা  ******
 
 
 

ভ লীৰ সাধু

এখন গঁাৱত এটা বুঢ়া আৰু এজনী বুঢ়ী আিছল  িস ত অপুত ক আৰু বৰ খীয়া আিছল  এিদন গঞা মানুেহ মাছ ধিৰবৈল বুিল পল-জুলুিক ল 
উিকয়াই ওলালত বুঢ়া-বুঢ়ীেৰা গা উ ল  বুঢ়াৰ ভগা পল এটা আৰু বুঢ়ীৰ ভগা জকাই এখন আিছল  তােক ল মাছৈল েয়া ওলাল  িবলত 
নািম গঞা মানুেহ গাইপিত ভােৰ ভােৰ মাছ মািৰেছ  িক  বুঢ়া-বুঢ়ীেয় চিবয়াই চিবয়াই চ া এটাও ধিৰব নাৱািৰেল  শষত বুঢ়াৰ খং উ  
বুঢ়ীৰ সেত  এখন পািত ল উ ৰা-উ িৰ কিৰ বুঢ়ীৰ ওপৰত খং সািৰবৈল ধিৰেল  বুঢ়ীেয় বুঢ়াৰ গািলত মনত বৰৈক বজাৰ পাই ভগা 
জকাইখন ল আেকৗ চাবেচেৰক মািৰলত, তাইৰ জকাইত এটা ভ লী উ ল  বুঢ়ীৰ জকাইত ভ লীেটা উঠা দিখ বুঢ়াই খঙেত িছ িক 
পিৰ ভ লীেটােক এেসকা িদওঁৈগ বুিল ঘৰৈল আিহল
ঘৰ পাই বুঢ়াই ভ লীেটা চাতালত পলাই কাঠখিৰ এডাল আিন তাৰ মূৰত মাৰ মািৰ িদব খােজােতই ভ লীেটােৱ বুঢ়াক মাত লগােল, 
”ককা মাক নামািৰবা, মই তামােলাকৰ ঘৰত বহতীয়া হ থািক িয কিৰবৈল কাৱা তােক কিৰম ” বুঢ়াই উ ৰ িদেল, ”বাৰু অ’  তই 
মাৰ ঘৰত বহতীয়া হ থািক মাক সাণৰ সােলং এটা িদিব দিখেছঁা  মাৰ পথাৰত িকজািন তই হাল কােৰা বাই িদিব হ’বলা!” 
ভ লীেয় ক’ ল, ”িদম, হাল কাৰ বাই ককা  তুিম মাক ৰািখ চাৱােচান ” ভ লীৰ কথা িন বুঢ়াই ভািবেল, ” চাৱাই যাওকেচান 
ইেনা িক কেৰ’ ই দেখান বৰ গ প মািৰেছ ” ইয়ােক ভািব বুঢ়াই ভ লীেটা নামািৰ ৰািখেল  িপছিদনা পুৱাই বুঢ়াই ভ লীক ক’ ল, 
”যােচান গৰুহাল ল পথাৰৈল, তইেনা িক হাল বাৱ চাওঁ ” বুঢ়াৰ কথা িন ভ লীেয় গৰু আৰু নাঙল ল বুঢ়াৰ পথাৰত হাল বাবৈল গ’ল  
সইিদনা ভ লীেয় খুব হাল বােল আৰু হাল বাই তাই পথাৰত আিল িদবৈল লািগল
এেনেত এক ৰজাই চহৰ ফুিৰবৈল আিহ, মানুেহ- নুেহ, ভ লীেয় হাল বাই আিল িদয়া মা ডৰাৰ ওপেৰিদ গচিক আিলেটা ভািঙ তিহলং 
কিৰ গ’ল  তােক দিখ ভ লীেয় ৰজাক নৈথ গািল পািৰবৈল ধিৰেল  ৰজাই গািল িন চািৰওফােল চায়েহ চায় কােন গািল পািৰেছ, 
গৰুহালৰ বািহেৰ আন কােকা তাত নেদেখ  বােৰপিত গািল পৰা িন ৰজাৰ অসহনীয় হ’লত, তওঁ খং কিৰ গৰুহালেক ল িচ গ’ল
ভ লীেয় এই কা  দিখ লােহৈক বাকাৰ তলৰ পৰা ওলাই উ  বুঢ়াৰ ঘৰৈল উভিত আিহ বুঢ়া-বুঢ়ীক সকেলা ভািঙ ক’লত বুঢ়া-বুঢ়ীেয় 
বজাৰ কিৰবৈল ধিৰেল  ভ লীেয় বুঢ়ীক ক’ ল, ”আই, বজাৰ নকিৰব; আপুিন মাক এেদাণমান মাহ গাটকৰাই িদয়ক, মই গৰুহাল 
আিনবৈল যাওঁ ’ বুঢ়ীেয় সুিধেল, ”তই গাটকৰাই িক কিৰিব?” ভ লীেয় ক’ ল, ”মই িয কেৰঁা কিৰম, আপুিন মােথান িদয়কেচান এেকা 
িচ া নকিৰব  বুঢ়াই ক’ ল, ” নলােগ বাপাই তই গৰু আিনবৈল যাব; ৰজােৰ সেত িববাদ কিৰ তই এেকা কিৰব নাৱাৰ, মৰােহ পিৰিব  
মই মৰকীয়াৈকেয় গৰু আিন িয পােৰঁা খিত কিৰম তই নালােগ যাব বাপাই ” িক  ভ লীেয় এেকােত া  নৈহ যাবৈল ওেলাৱা দিখ 
শহত বুঢ়ীেয় তাক এেদাণমান মাহ গাটকৰাই ভািজ িদলত িস তােক ল ওলাই গ’ল  ভ লীেয় জােলাঙাত মাহ গাটকৰাই ল এেকা 
মু  খাই এই বুিল বােট বােট গাই যাবৈল ধিৰেল,
”মাহ গাটকৰাই খাওঁ



বােট বােট যাওঁ
মাৰ লগত যেয় আেহ,
তােকা এগাল িদওঁ ’
ভ লীৰ কথা িন মাহ গাটকৰাই খাৱাৰ লাভত অেনক িসংহ, বাঘ, ভালুক আিদ বনৰীয়া জ  আনিক মৗ, বৰল, কােদা প ভৃিতও 
তাৰ লগ লািগলিহ  ভ লীেয় সকেলােক এেকাগালৈক মাহ গাটকৰাই খুৱাই বইচ কিৰ গােটইেটা ঘটনা িস তৰ আগত ভািঙ ক’লত 
িস েত সই কথা িন ৰজােৰ সেত যঁুজ িদবৈল ভ লীৰ লগেত গ’ল  ভ লীেয় এটাইেবাৰ জ েৰ সেত , মা ৰ ধূিল উৰাই জিৰ-
মিৰ ৰজাৰ প িল পাই ৰজাৈল ক প য়ােল য, ”ৰজাই মাৰ গৰু ওভতাই িদবেন, মােৰ সেত যঁুজ িদব?” ৰজাই যঁুজেহ িদব বুিল 

ক’লত, ৰজাৰ সন েৰ সেত ভ লীৰ সন ৰ ঘাৰ ৰণ লািগল  ৰণত ৰজাৰ অেলখ সন  আৰু টা ল’ৰা মিৰলত, ৰজা িনৰুপায় হ 
গৰুহাল ল ভ লীৰ ভিৰত দীঘল িদ পিৰলিহ  ৰজাই িডিঙত কােপাৰ মৰাই ভ লীক কা িত কিৰ ক’ ল, ” যিদ ভ লীেয় মাক 
এইবাৰৈল মা কেৰ তে  মই ভ লীক মাৰ অধৰাজ  আৰু মাৰ জীক িদম ’ এই কথা িন ভ লীেয় ৰজাক মা কিৰেল আৰু ৰজাৰ 
জীেয়কক িবয়া কৰাই ৰজাৰ জঁাৱাই হ, ৰজাৰ ঘৰেত থািক, বুঢ়া-বুঢ়ীেকা তাৈল তুিল ল গ সুেখেৰ কাল কটাবৈল ধিৰেল

****** সমা  ******

তাৈৱেয়কৰ সাধু

জন বৰ মৰমৰ সিখ আিছল  এজন মিৰবৰ সময়ত তওঁ পুেতকক সিখেয়কৰ হাতত গতাই িদ ক’ ল, ”সিখ, মাৰ ল’ৰােটা তামাক 
গাতােলঁা; তুিম তাক বুিধ-ভৰসা িদ চলাই- মিল মানুহ কিৰবা ” পুেতকেকা িস ক’ ল, ” মাৰ সিখৰ হাতত তাক গতােলঁা  সিখেয় তাক 
িযহেক কয় তােক কিৰিব, যেনৈক চলায় তেনৈক চিলিব; কােনা কথােত সিখৰ বাইকৰ চুিল এডালৰ সমােনা আঁতৰ নহ’িব; কােনা 
কাম কিৰবলগীয়া হ’ ল সিখৰ কাণ চুৱাইেহ কিৰিব ”
বােপক ঢুকাল  পুেতেকও সই মেন-িচেতই তাৈৱেয়কৰ কথাত চিল আেছ  এিদন তাৰ ঘণীেয়কৰ ল’ৰা এটা উপিজলত িস তাৈৱেয়কক 
সই বাতিৰ িদেলৈগ  তাৈৱেয়েক তাক ক’ ল, ” তামাৰ ঘৰৰ িপছফােল পাতা পুখুৰীেটাত ল’ৰােটা িন এিতয়াই পুিত থাৱাৈগ ” িস 
তাৈৱেয়কৰ কথাত অবাক হ’ল  িক  বােপকৰ আ া সুমিৰ, এেকা নৈক ল’ৰােটা িন তাৰ ঘৰৰ িপছফােল পাতা পুখুৰীত পুিত থ’ লৈগ  
ইয়াৰ এবছৰ িপছত তাৰ আেকৗ এটা ল’ৰা উপিজলত তােকা তাৈৱেয়েক আগৰ দেৰ পুিত থ’বৈল ক’লত িস মনত বৰ বজােৰেৰ 
তাৈৱেয়কৰ কথা সেৰাগত কিৰ মািন তােক কিৰেল  ইয়াৰ ডৰবছৰমানত িপছত তাৰ ঘণীেয়েক ছাৱালী এজনী পােল  এইবাৰ িস ভািবেল 
তাৈৱেয়েক আৰু আগৰ দেৰ ছাৱালীজনী পুিত থ’বৈল ব ৱ া িনিদেয়  িক  িস িব য় মািনেল য তাৈৱেয়েক এই ছাৱালীজনীেকা আগৰ 
ল’ৰা টাৰ দেৰ সই পাতা পুখুৰীেত পুিত থ’বৈল ক’ ল  িস িনৰুপায় হ মনৰ বজাৰ মনেত পুিহ, তাৈৱেয়কৰ কথামেত ছাৱালীজনীেকা 
পুিত থ’ ল  ইয়াৰ বছৰমান িপছত তাৰ ঘণীেয়কৰ আেকৗ ল’ৰা এটা উপিজল  িস এইবাৰ ভািবেল য বাৰ তাৈৱক এই বাতিৰ িদওঁ, িক  
িয থােক কপালত, এইবাৰ তওঁ এই ল’ৰােটা পুিত থ’বৈল ক’ লও আৰু মই তওঁৰ কথা নু েনা  ইয়ােক ভািব িস তাৈৱেয়কৰ ঘৰৈল গ 
ল’ৰা হাৱা বাতিৰ িদলত, তাৈৱেয়েক তাক ক’ ল, ” বাপা, এই ল’ৰােটা তুিম ধুৱাই পখলাই লাৱাৈগ  িক  মই এটা কথা তামাক কওঁ, 
তুিম তামাৰ আগৰ ল’ৰা- ছাৱালীেকইটা য’ত পুিত থিছলা আিজ ৰািত সইিখিনেত পল এটা পিত তাৰ ওপৰত পৰ িদ বিহ থািকবা ” 
তাৈৱেয়কৰ কথামেতই িস ঘৰৈল গ ল’ৰােটা ধুৱাই-পখলাই ল’ ল আৰু ৰািত সইদেৰ পাতা-পুখুৰীৰ মাজত পল এটা পািত পৰ িদ থািকল
ৰািত পৰ হেছ, এেনেত বৰেটা ল’ৰাই গঁাতৰ িভতৰৰ পৰা মাত লগােল, ”ভাই  ঐ  মই থািকবৈল নাপােলা  পাৱাে েতন তাক িথৈয় 
িথৈয় শূলত িদয়ােলঁাে েতন  উ: কটা ভাল সািৰল ” মাজুেটা ল’ৰাই মাত লগােল, ”ককাই  ঐ  মই থািকবৈল পাৱা হ’ ল তাৰ িডিঙত 
িচপজৰী লগােলঁাে েতন  তাৰ তাৈৱেয়েক আমাৰ মঙহ খােল ” ইয়াৰ িপছত ছাৱালীজনীেয় মাত লগােল,” ককাই ত, যিদ মই 
কেনবাৈক থািকবৈল পােলঁাে েতন তে  তাক েকাৰা খালািদ খুিল খুিল খােলাে েতন  িক কম ককাই ত, মনৰ কথা মনেত ৰ 
গ’ল ”
এইেবাৰ কথা িন মানুহেটােৱ তিতয়া ভালৈক বুিজেল য তাৰ তাৈৱেয়েক তাৰ িক উপকাৰ কিৰেল  তিতয়া তাৈৱেয়কৰ ওপৰত তাৰ 
আৰু ডাঠ িব াস হ’ল  ইয়াৰ িকছুিদনৰ িপছত তাৰ ধান বিচবৰ হ’লত িস তাৈৱেয়কক সুিধেল, ”তাৈৱ, মাৰ ধানগাল বিচব খুিজেছঁা ’ 
তাৈৱেয়েক তাক সুিধেল, ”ধানৰ দৰ িক হেছ?” িস উ ৰ িদেল, ”টকাৰ ১২ পূৰা ” তাৈৱেয়েক ক’ ল’ ”এিতয়া বিচব নালােগ ”
আৰু িকছুমান িদনৰ িপছত িস তাৈৱেয়কৰ ঘৰ ওলাই তাৈৱেয়কক ক’ ল, ”তাৈৱ, ধানৰ দৰ কিমেলেহ  এিতয়া িক কিৰম? লােহ লােহ 
িকজািন আৰু কিমবেহ ” তাৈৱেয়েক সুিধেল,” কইপূৰাৈক হেছ?” িস ক’ ল’ ”এিতয়া ২০ পূৰা হ’ল ” তাৈৱেয়েক ক’ ল, ” যাৱা 



এিতয়া বিচ িদয়াৈগ ” িস তাৈৱেয়কৰ কথামেতই টকাত ২০ পূৰাৈক ধান বিচ টকািখিন ল গ তাৈৱেয়কক দখুৱালত তাৈৱেয়েক ক’ ল, 
”ভাল হেছ, এিতয়া তুিম এই টকােৰ সাণ িকিন আিন সাণািৰৰ হতুৱাই এটা লাড়ু গেঢ়াৱা ” তাৈৱেয়কৰ কথামেতই িস সাণৰ লাড়ুেটা 
কিৰ আিন তাৈৱেয়কক িদলত, তাৈৱেয়েক ক’ ল, ”এই লাড়ুেটা তুিম নত পলাই িদয়াৈগ ” িস তাৈৱেয়কৰ কথা িন মনত বহাৰ পাই 
অগত া সাণৰ লাড়ুেটা নত পলাই িদেলৈগ  মাে চেৰকৰ মূৰত ডাম এটাই এটা ৰৗমাছ বিচবৈল বুঢ়াৰ পুেতকৰ ঘৰৈল আিনিছল  িস 
ৰৗমাছেটা ল কা লেত তাৰ পটত সই সাণৰ লাড়ুেটা ওলাই পিৰল  িস তাৈৱেয়কক লাড়ুেটা দখুৱালত, তাৈৱেয়েক তাক ক’ ল, 

” তামাৰ এইেটােহ িনজৰ ব  যাৱা এইেটা ভালৈক থ িদয়াৈগ  তুিম িকজািন আেগেয় মাক তামাৰ শত ু  বুিলেহ ভািবিছলা  এিতয়া মই
ইটা কথােৰ তামাক পিতয়ন িদব পািৰ ঈ ৰৰ চৰণত সৱা কিৰেছঁা  যাৱা বাপা, তুিম ধমত মিত ৰািখ ঈ ৰৰ চৰণত িনভৰ কিৰ সকেলা 
কিৰবলগীয়া কাম-কাজ কিৰ সুেখেৰ খাই-বই থাকাৈগ  কােনা িচ া নাই, মাৰ প ভুেৱ তামাৰ সতেত ম ল কিৰব ”

****** সমা  ******

লটকন

এখন দশত লটকন নােমেৰ এটা বৰ খীয়া বামুণ আিছল  বামুণৰ ঘণীেয়কজনী বৰ মুখ চাকা আিছল  িগিৰেয়েক টকা-কিড় ঘ  আিনব 
নাৱােৰ দিখ তাই সদায় িগিৰেয়কক দপািল থােক  ঘনীেয়কৰ দপালিন খাই খাই এিদন বামুণৰ মনত বৰৈক বজাৰ লািগল  িস ভািবেল, 

“মই ঘৰৰ পৰা ওলাই যাওঁ  ৰূপবান এগাল ঘ  আিনব নাৱািৰেল আৰু মই ঘৰৈল উভিত নাে া ” ইয়ােক ভািব বামুণ পুৱাই ঘৰৰ পৰা িচ 
গ’ল
বামুণ যাওঁেত যাওঁেত বিল পৰ হ’ল  তিতয়াৈলেক তাৰ পটত খুদকণ এ ও পৰা নাই  ভােক িপয়ােহ বামুণক জজিৰত কিৰেল  
এেনেত আিলৰ কাষেত বামুেণ এখন িমৈঠৰ দাকান দিখ ওচৰ চািপ গ’ল  পৰীয়া িমৈঠৰ দাকানৰ গৰাকীেয় খাই ব উ  তাৰ আঠ 
বছৰীয়া পুেতকক দাকানৰখীয়া পািত িসেটা কাঠািলত অলপ ইিছল  বামুণ দাকানৰ ওচৰত িথয় হ’লেত ল’ৰােটােৱ সুিধেল “ তামাক 
িক লােগ? তামাৰ নাম িক?” বামুেণ উ ৰ িদেল, “মই িমৈঠ খাবৈল আিহেছঁা, মাৰ নাম মািখ ” এইবুিল বামুেণ টপকেৰ িমৈঠ মুখত 
সুমুৱাবৈল ধিৰেল  বামুণৰ কাম দিখ ল’ৰােটােৱ বােপকক িচঞিৰ িচঞিৰ মাত লগােল, “মািখেয় িমৈঠ খােল ঐ িপতাই, মািখেয় িমৈঠ 
খােল ” বােপকৰ িচলিমলৈক টাপিন আিহিছল  পুেতেক টাপিনত ব াঘাত জে াৱা দিখ বােপেক আমিন পাই উ ৰ িদেল, “ মািখেয় 
িমৈঠ খাইেছ যিদ খাওঁক, তই মাক িদগদািৰ কিৰ নাথািকিব ” এই কথা িন বামুেণ লােহৈক ল’ৰােটাক ক’ ল, “ িনিল এিতয়া তাৰ 
বােপেৰ মাক িমৈঠ খাবৈল কেছ ” এইবুিল বামুেণ িমৈঠেবাৰ খাই আধ া কিৰেল ল’ৰােটােৱ দিখ সিহব নাৱািৰ আেকৗ িৰিঙয়াই 
বােপকক মািতেল “িপতাই মািখেয় িমৈঠেবাৰ খাই আধ া কিৰেল ” এইবাৰ বােপেক ভঁকািহ মািৰ ক’ ল, “আধ া কিৰেল যিদ কৰক তই 
কপেকপাই নাথািকিব ” ল’ৰােটােৱ বােপকক কথােটা ভালৈক বুজাই ক’বৈল িভতৰৈল উ  গ’ল আৰু িস সুৰুঙােত বামুেণ িমৈঠ 
দাকানীৰ হাতিনেপৰােটা তােত পিৰ থকা দিখ তাৰ পৰা িৰ ৰূপ উিলয়াই ল পলায়ু ং কিৰেল  বােপকক জগাই মািখেয় িমৈঠ খাৱা 
কথােটা ভািঙ ক’লত বােপেক বািহৰৈল ওলাই আিহ দিখেল য তাৰ িমৈঠ এটাইেবাৰ খােল  িস তিতয়া ল’ৰােটাক খং কিৰলত 
ল’ৰােটােৱ ক’ ল, “মই দেখান তামাক িৰেৰপৰা কেয়ই আিছেলঁা মািখেয় িমৈঠ খাইেছ বুিল, তুিমেহ ক’লা খাওঁক ” বােপেক ক’ ল 
“তই কিছিল মািখেয় খাইেছ বুিল, মানুেহ খাইেছ বুিল ন’কিল িকয়?” পুেতেক উ ৰ িদেল, “িস মাক তাৰ নাম মািখ বুিল কিছল ” 
বােপেক কানফােল মানুহেটা পলাই গ’ল পুেতকক সুিধ ল তাৰ ঘঁাৰােটাত লৰালিৰৈক উ  সইফােলই খিদ গ’ল
বামুেণ িমৈঠ খাই বগােবিগৈক পলাই গ থািক ভাগৰ লািগ বাটৰ কাষেৰ গছ এেজাপাৰ তলত বিহ িজৰাইিছল  এেনেত হঠাৎ হািবৰপৰা এটা 
গাহিৰ ওলাই আিহ বামুণৰ ফােল চঁাচা ল’ ল  বামুেণ উ  গছেজাপাৰ চািৰওফােল ঘূিৰবৈল ধিৰেল আৰু গাহিৰ টূঘূিৰবৈল ধিৰেল  এইদেৰ 
েয়া ঘূিৰ থােকােত এবাৰ বামুেণ খপকেৰ গাহিৰেটাৰ নজত ধিৰেল  বামুেণ গাহিৰৰ নজডাল এিৰব নাৱাৰা হ’ল; কাৰণ এিৰেলই তাক 
গহিৰেয় সাং কিৰব
ইফােল িমৈঠ মািলেক ঘঁাৰাত উ  গ সইিখিন পাই দিখেল য গাহিৰৰ নজত ধিৰ এটা মানুেহ এেজাপা গছৰ চািৰওফােল ঘূিৰব 
লািগেছ  িস সইিখিনেত তাৰ ঘঁাৰােটা ৰখাই ঘঁাৰােটাৰ িপ ৰ পৰা নািম বামুণক সুিধেল, “ককাই,তুিম গাহিৰেটাৰ নজত ধিৰ তাক 
এইদেৰ ঘূৰাই আছা িকয়?” বামুেণ উ ৰ িদেল,” তামাৰ কথাৰ উ ৰ িদবৰ মাৰ আজিৰ নাই ” তুিম জােনা দখা নাই সই টকা বাৰ?” 
িস ক’ ল “ দিখেছঁা ” বামুেণ ক’ ল, “গাহিৰেটা এইদেৰ ঘূৰাই থািকেল গাহিৰেটােৱ পােকপিত ৰূপ আিদ িদেয়; সইেদিখ ঘূৰাই আেছা ” 
িমৈঠৰ দাকানীেয় এই কথা িন ভািবেল,”আিজ মাৰ অেনক টকাৰ লাকচান হেছ, যিদ এইদেৰ এগাল টকা ঘ  ল’ব পােৰঁা, তে  



ভােলই হয়  ইয়ােক ভািব িস বামুণক ক’ ল, “ককাই, মােকা পাকেচেৰক ঘূৰাবৈল িদবােন?মেয়া বৰ িবপদত পিৰেছঁা  মােকা যিদ 
পাকেচেৰক গাহিৰেটা ঘূৰাই ৰূপ ঘ বৈল িদয়া, বৰ উপকাৰ হয়  এটা জুৱােচােৰ মাক আিজ বৰৈক ঠিগ মাৰ ব ত টকা চুৰ কিৰ িনেল ” 
তাৰ কথা িন বামুেণ ক’ ল, “তুিম িবপদীয়া পিথক, তামাক উপকাৰ কিৰেল মাৰ পুইণ হ’ , বাৰু ঘূেৰাৱা ” এইবুিল িস ঘূিৰ থােকােতই 
গাহিৰৰ নজডালত িমৈঠৰ দাকানীক ধিৰবৈল ক, দাকানীেয় ধিৰলত সাউতকেৰ িস িনেজ এিৰ িদ লৰালিৰৈক ৰূপেবাৰ গাটাই দাকানীৰ 
ঘঁাৰােটাৰ িপ ত উ  ঢাপিল মিল িচ গ’ল আৰু দাকানীেয় গাহিৰৰ নজডাল এিৰব নাৱািৰ ঘূিৰ থািকবৈল ধিৰেল,কাৰণ নজডাল এিৰ 
িদেলই গাহিৰেয় তাক মািৰ পলাব
বামুণ ঘঁাৰাত উ  ভােলমান বাট গ গধূিল এঘৰত আলহী ৰ’লৈগ  ৰািত িস তােত খাই- ব ই ৰািতপুৱাৰ আগেতই তাৰ ঘঁাৰােটা য’ত 
বাি  থিছল তাত ঘঁাৰােটাৰ মুখৰ আগৰ ঘঁাহেবাৰৰ িভতৰত ৰূপ দহ টকা সুমুৱাই থ িচ আিহ আেকৗ ই থািকলিহ  ৰািত ভালৈক 
পুৱালত গৃহ  ই উ ল  আলহী বামুেণও উ  লৰালিৰৈক গৃহ ক দখুৱাই ক’বৈল ধিৰেল, “ ঘঁাৰােটাৰ মুখৰ আগৰ ঘঁাহেবাৰৰ পৰা িনেতৗ 
ৰািতপুৱা দহ টকাৈক ৰূপ পাওঁ;আৰু তােৰই মই প িতপ ািলত হওঁ ” বামুণৰ কথা িন গৃহ ৰ লাভ লািগল  িস ঘঁাৰােটা বামুণৰ পৰা িকিন 
ল’বৈল বৰৈক খ - বা ৈক ধিৰেল  দৰ-দ ৰ কিৰ িস শ টকা ৰূপত বামুণৰপৰা ঘঁাৰােটা িকিন ল’বৈল ওলাল  বামুেণ প থেম িনিদও 
নথওঁৈক শষত ক’ ল, “বাৰু আৰু আৈঢ় িৰ অথাৎ ৬৫০ টকা িদয়া আৰু মই ঘৰৈল যাবৈল তামাৰ ঘঁাৰােটা িদয়া  িদ তুিম নৰা যিতয়া 
মাৰ ঘঁাৰােটা লাৱা ” গৃহ ই তােত মাি  হ টকা আৰু িনজৰ ঘঁাৰােটা বামুণক িদ বামুণৰ ঘঁাৰােটা ল’ ল  বামুেণ ল’ৰালিৰৈক 
টােপালা বাি  ৰূপগাল ল গৃহ ই িদয়া ঘঁাৰাত উ  িচ আিহল  আেগেয় িয বােটিদ বামুণ গিছল সই বােটিদেয়ই উভিত আেহােত িস 
সই গছৰ তলত িমৈঠ দাকানীেয় তিতয়াৈল সই গাহিৰেটাৰ নজত ধিৰ ঘূিৰ থকা দিখেল  বামুণক দিখ িমৈঠ দাকানীেয় মাত 
িদেল,” মাক ভাল ঠিগ গ’লা; ৰূেপা নাই অথচ গাহিৰেটাৰ নজত ধিৰ ঘূিৰ ঘূিৰ লেবজান হ’ লা ” বামুেণ উ ৰ িদেল,”ককাই মই 
তামাক ঠেগাৱা নাই, তুিম মাৰ কথা িন যিদ লিখ লিখ এশ পাক গাহিৰেটাক ঘূেৰাৱা তে  দিখবা িন য় এশ টকা ৰূপ পাবা ” 
বামুেণ দিখিছলেয গাহিৰেটা ঘূিৰ ঘূিৰ লােহ লােহ বল হ আিহেছ আৰু এশ পাক ঘূিৰেলই িস পিৰ মিৰব; সইেদিখ িস সই কথা কিছল  
বামুেণ এইদেৰ িমৈঠৰ দাকানীক ক ঘঁাৰােচ ৰাই িচ গ’ল  দাকানীেয় অলপ উশাহ পাই ঘূৰাই থাে ােত অলপ পৰৰ িপছত গাহিৰেটা 
পিৰ মিৰ থািকল  তাৰ িপছত দাকানীেয় ৰ া পিৰেলঁা বুিল ভািব তাৰ ঘৰৈল উভিত িচ আিহল  বামুেণ ঘৰ পাই বামুণীৰ হাতত টকােবাৰ 
পলাই িদ ক’ ল “ ন এইেবাৰ ৰূপ ” ৰূপেবাৰ দিখ বামুণীৰ মহা আন  িমিলল
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লিখমী িতেৰাতা

সত যুগত  বুঢ়া-বুঢ়ী আিছল  িস তৰ সােতা  পা  সােতাটা পাৈল সাতজনী বাৱাৰী আিনেল  বৰজনীৰ ল’ৰা এ  হ’ল  সই 
সাতজনীৰ িভতৰত িনেচই নুমলীয়াজনী বৰ লিখমী িতেৰাতা আিছল  বুঢ়া-বুঢ়ী মৃতু ৰ ওচৰ চািপল  বুঢ়া-বুঢ়ীেয় িস ত সকেলা েকই িনেচই 
সৰুজনী বাৱাৰীেয়কৰ কথামেত চিলবৈল ম িদেল  ইয়াৰ িপছত সইমেতই িস ত চিলবৈল ধিৰেল  নুমলীয়া বাৱাৰীেয়েক িস তক দা 
হােত কােনা ফালৰ পৰা অহা দিখেল খং কেৰ, সইেদিখ িস ত উপায় নাপাই িদেন িয পায় তােক হাতত ল আেহ  এিদন এজেন 
বাটেত এটা গলা সাপ পােল; পাই ভািবেল, ” বাৱাৰীেয় সদায় দা হােত গ’ ল খং কেৰ, আিজ এই সাপেটােক ল যাওঁেচান বাৰু িক হয় 
দেখঁা ’ ইয়ােক দিখ িস সাপেটা ল গ আগেচাতালৰ জওৰােত থ বাৱাৰীেয়কক ক’ ল, ”ইয়ােত িকবা ব  এটা আেছ িনিব, মই গা 
ধুই আে া ” বাৱাৰীেয়েক ওলাই গ দেখ য গলা সাপেটা পিৰ আেছ আৰু তােত বৰ মািখেয় কণী িদেছ  তােক দিখ তাই িভতৰৈল 
সামাই গ বৰজনাকক ক’ ল, ” গলা সাপেটা আিন মাক দখুৱাইেছ  বাৰু এেকা কথা নাই ” এইবুিল তাই আেকৗ ওলাই দেখিহ, 
সাপেটা থাৱা ঠাইেত এটা টােপালা ওলিম আেছ আৰু টােপালােটা ফা  সাণৰ থুৰীয়া, বাখৰুৱা মিণ, আঙ , িচপাত, গলপতা আিদ কিৰ 
িকছুমান অল াৰ ওলাই পিৰেছ  তাই লৰ মািৰ গ টােপালােটা দািঙ ল িভৰতৈল ল আিহ বৰজনাকক ক’ ল, ”চাওকেচান বাৰু, আপুিন 
সাপেটা আিনিছল মাৰ ওপৰত খং কিৰ িক  এিতয়া তাৰ ঠাইত এই অল াৰেবাৰ ক’ৰপৰা ওলাল? মই আেপানােলাকক দা হােত ঘৰৈল 
আিহবৈল হাক িদেল আেপানােলােক মাক বয়া পায়; এিতয়া চাওক  নৰ ঘাটত এজনী জীয়ৰী ছাৱালীেয় গা ধুবৈল যাওঁেত পাৰেত তাইৰ 
অল াৰেবাৰ টােপালা বাি  থ পানীত নােমােত িচলাই থাপ মািৰ আিনিছল, িক  তাত খাৱা ব  এেকা নাপাই, িচলাই সাপেটা দিখ 
টােপালােটা পলাই তােক িনেল ”
ইয়াৰ িপছত এিদন সৰু-মাজু বৰজনােক কান গাবৰ খঁু ৰ টােপালা এটা বাি  ল আিহ তাক চালৰ পাচেত খাচা মািৰ থ বাৱাৰীেয়কক 



ক’ ল, ”ইয়ােত ব  এটা আেছ িন থ’িব ” তাই মিল চাই দিখেল গাবৰৰ খু  ডাখৰ  বাৰু ইয়ােক চুঙাৰ ফাপত ভৰাই থওঁ বুিল তাই 
ভৰাই থ িদেল  প ায় পঁাচ বছৰমানৰ মূৰত এজন ৰজাই জীেয়কৰ নিৰয়াত দৰবৰ িনিমে  পঁাচবছৰীয়া কান গাবৰ িবচাৰ কিৰেল  িক  
ক’ তা নাপাই ক’ ল বােল.” যেয় মাক এেন গাবৰ িদব তাক সাণ-ৰূপ চৰু িদম ” এই কথা নগৰত ঢাল িপ  নাই িদেল, 
অক া  তাইৰ মনত পিৰল সই গাবৰৰ খঁু  ডাখৰৰ কথা  মনত পিৰ তাই তাক ৰজাৈল প য়াই িদলত ৰজাই তাইক চৰু সাণ-ৰূপ 
িদেল
এিদন নুমলীয়া বাৱাৰীেয়কক এটা মগিনয়াৰ ফকীেৰ ম  কিৰ পলুৱাই িনেল  তাৰ িপছত সই ঘৰৰ মানুহেবাৰ মিৰ-জিহ ঢুকাল; গৰু, ম’হ 
হাতী, ছাগলী হৰাই মিৰ িনপাত হ’বৈল ধিৰেল  একমাত  বৰজনাৰ ল’ৰা  ঘৰত ৰ’লৈগ  িসও শহত তিৰব নাৱািৰ দেশ দেশ ফুিৰ ফুিৰ
এখন অৰণ ৰ মাজত নৰ ঘাটত খুৰীেয়কক লগ পােল  িস তৰ দখা- দিখ হাৱা মাত কেত িচনািচিন হ’ল  ভিতজােক ক’ ল বােল, 
”ঘৰ- ৱাৰৰ কথা ক’বৈল সঁচ নাইিকয়া হ’ল, মইেহ আেছঁা ” তাই কাি -কা  ক’ ল বােল, ” মাক ফকীেৰ নেৰ, পলাই গ’ লও 
মািৰব; িস বৰ ম  জােন  মই ফকীেৰ কাৱা িনেছঁা বােল ফকীৰৰ জীৱেটা ব াৰ ওচৰত থকা শািলকা চৰাইজনীৰ গাত আেছ, যিদ 
চৰাইজনী মািৰব পাৰ তে  মই যাব পােৰঁা ” এই কথা িন ভিতজােক ব াৰ ওচৰত কাি -কা  প াথনা কিৰলত ব াই বৰ সে াষ 
পাই তাৈল জীেয়কক িবয়া িদেল  উছগাত িস অেনক ব  পােল  িপছত িস ক’ ল বােল, ” মাক শািলকা ও িদয়ক ” িস সইবুিল ক’লত 
ব াই তাক শািলকা ও িদেল  িস শািলকা  পাই এেক পাই মািৰলত ফকীৰ য’ ত আিছল ত’ ত মিৰল  তিতয়া খুৰীেয়েক জািনেল য 
শািলকা মিৰল  ইয়াৰ িপছত িস ব াৰ জীেয়ক আৰু তাৰ খুৰীেয়েক িতিনও গাট খাই এখন ঘৰ পািতেল আৰু ব াৰ আশীবাদ পাই অলপ 
িদনৰ িভতৰেত অগৰ দেৰ ঘৰ-বাৰী, মানুহ- নুহ, বই-ব েৰ সেত চহকী হ’ল
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ই বুিধয়ক

এিদন এটা গজলীয়া ডকাই এভাৰ কতুিৰ খািন হাটৈল িন এদা বুিল বিচবৈল বুিধ পািতেল আৰু সইদেৰ সইিদনাই আন এঠাইৰ আন এটা 
চেঙলীয়া ডকাইও এভাৰ ভামলিতৰ  পািৰ ল জালুক বুিল হাটত বিচবৈল কাৰবাৰ কিৰ হাটৰুৱা হ যাবৈল ধিৰেল  জালুকৰ বপাৰী 
আৰু এদাৰ বপাৰী েয়ােৰ বাটত ভটােভ  হ’ল  কােন িক বিচবৈল ল গেছ বুিল েয়া সাধাসুিধ কিৰ জািনব পািৰ জালুকৰ বপাৰীেয় 
এদাৰ বপাৰীক ক’ ল, ”এ ককাই মাৰ বাৰীত এইবাৰ জালুেকই উপিচ হ’ল  আিজ এইভাৰ ল আিহেছঁা  আধামূলীয়াৈক পােল িদ িচ 
যাম; কােনেনা পৰৈলেক খাপ ল থািকব দওেহ ”তাৰ কথা িন এদাৰ বপাৰীেয় ভািবেল, ”ইয়াক মাৰ কতুিৰ ভাৰ িদ ইয়াৰ জালুক 
ভাৰ ল যাব পািৰেল হয় ” তােক ভািব িস মাত লগােল, এৰা ভাই, মােৰা সেয় কথা; মাৰ বাৰীেতা এইবাৰ এদা উৈভনদীৈক হিছল  
মেয়া সইেদিখ এইভাৰ ল আিহেছঁা; লৰালিৰৈক বিচ িচ যাব পািৰেল ৰ া পাওঁ  বিল পৰৈলেক বিহ থকাতৈক মেয়া পািৰেল 
আধামূলীয়াৈক এদাভাৰ িদ িচ যাম বুিল ভািবেছঁা ’ তাৰ কথা িন জালুক বপাৰীেয় ভািবেল, ” মাৰ ভামলিতৰ ভাৰ ইয়াক িদ ইয়াৰ 
এদাভাৰ ল যাব পািৰেল বয়া নহয় ” ইয়ােক ভািব িস মাত লগােল, ” মাৰ ঘৰেতা এদা নাই, চপৰােচেৰক মইও িনব লািগবেহ ” তাৰ 
কথা িন এদাৰ বপাৰীেয় ক’ ল’ ” মাৰ ঘৰেতা জালুক নাই, সৰেচেৰক মেয়া িনম বুিল ভািবেছঁা ” েয়া এইদেৰ কথা হাৱাৰ িপছত 
জালুক বপাৰীেয় ক’ ল, ”ককাই, তুিম যিদ এদাভাৰ আধামূলীয়াৈক িদবৈল ওলাইছা, মেয়া মাৰ জালুকভাৰ আধামূলীয়াৈক িদম বুিল 
ভািবেছঁা, তে  আিমেনা েয়া পােনই সলাই নথওঁ িকয়?” এদাৰ বপাৰীেয় এই কথা িন ৰং পাই ক’ ল, ” বচ কথা আ া, আিম তােক
কেৰঁা  এইবুিল এদাৰ বপাৰীেয় জালুকৰ ভাৰ আৰু জালুকৰ বপৰীেয় এদাভাৰ ল ফােল িচ গ অলপ আঁতৰ হ েয়া েয়ােক নেদখা 
হ’লত েয়া িফিৰঙিত ভগািদ ভািগল
েয়া েয়ােকা ঠিগেলঁা বুিল ভািব মেন মেন ৰং পাই ঘৰ পাই েয়া িনজৰ িনজৰ ভাৰ মিল চাই দিখেল য েয়া সমান, কােনও কােকা 
বেল নাৱািৰেল  এই ঘটনাৰ ভােলমান িদনৰ িপছত এিদন দবা  আেকৗ সই হাটেত েয়ােৰা দখা হ’লত জালুক ভাৰৰ গৰাকীেটােৱ 
কতুিৰভাৰৰ গৰাকীেটাক সুিধেল, ” হৰা ককাই, সইিদনা জালুকভাৰ কেন পালা?” কতুিৰৰ গৰাকীেয় ক’ ল, ”এদাভাৰ যেন পালা 
তেন ৱাই ” এইদেৰ কথাবাতা পািত েয়া ইেকা শলািগ ক’ ল, ”আিম েয়া যাৰ হেছঁা ক, আ া সিখ বাে া ক ” এইবুিল েয়া 
সিখ ব াই লগ লািগ লাকক-ঠগাই ধন ঘ বৰ মেনেৰ এঠাইৈল ওলাই গ’ল  েয়া গ এঘৰ বামুণৰ ঘৰ পােলৈগ  িস েত বামুণক ”আিম 
কাম-কাজ িবচািৰ আিহেছঁা” বুিল ক’লত, বামুেণ িস তক িনজৰ ঘৰেত বনুৱা কিৰ ৰািখেল জালুকৰ বপাৰীক বামুেণ তওঁৰ কিপলী গাইজনী
ৰিখবৈল িদেল আৰু এদাৰ বপাৰীক তুলসীেজাপাৰ িৰত পানী িদবৈল লগােল  বামুণৰ কিপলী গাইজনী বৰ  আৰু চুৰুণী  তাইক জালুক 



বপাৰীেয় এখে েকা এিৰ িদব নাৱােৰ  িদেলই তাই লিৰ গ লাকৰ বাৰীত সামাই শাক-পাত, ধান-চাউল খাই আধ া কেৰ  
তুলসীেজাপাও এেন আ কলীয়া য তাৰ িৰত িযমােনই পানী িদয়া সই পানী িথতােত নাইিকয়া হয়  িসেটােৱ গৰু ৰিখ ইেটােৱ তুলসীগছৰ 
িৰত পানী িদ হাইৰাণ, েয়া ওেৰ িদনেটা সই কাম টা কিৰ সুি ৰেক নােপাৱা হ’ল  সইেদিখ েয়া পেট পেট ভািবেল য িস তৰ 

বন টা সাল-সলিন কিৰ েয়া ইেকা ঠিগব  ইয়ােক ভািব এিদন গৰখীয়াই পানী আিন িদওঁতাক সুিধেল, সিখ, তামাৰ কামেটা কেন? মই 
হ’ ল মাৰেটা বৰ সুখৰ পাইেছঁা  গৰুজনী হািবৈল খিদ িদওঁ আৰু মই হ’ ল ফি  মািৰ ওেৰ িদনেটা গছৰ তলত ই থােকা  গধূিল হ’ লই 
গাইজনী খিদ আিন গাহািলত বাি  থ িদওঁ  তাৰ কথা িন পানী িতওঁতাই ক’ ল, ” মাৰেটা কাম এেকােৱই নহয় বুিলব লােগ  িদনেটাৰ 
িভতৰত এঘ  বা ঘ  পানী আিন তুলসীৰ িৰত িদওঁ আৰু তাৰ িপছত িদনৰ িদনেটা শাৱা-বহা যই কৰা সই ” েয়ােৰ কথা েয়া িন 
গৰখীয়াই পানী িদওঁতাৰ কাম আৰু পানী িদওঁতাই গৰখীয়াৰ কাম কিৰ চাবৈল মন কিৰ িপছিদনা েয়া সাল-সলিন কিৰ ল’ ল  গধূিল েয়ােৰ 
দখা হ’লত, গৰখীয়াই পানী িদওঁতাক সুিধেল, ”সিখ কাম কেন পালা?” পানী িদওঁতাই উ ৰ িদেল, ”তুিম যেন পালা ” ইয়াৰ িপছত 
েয়া েয়ােকা শলািগ ক’ ল য এই তুলসীেজাপাৰ িৰত ইমানেবাৰ পানী িদয়া যায় সই পানীেবাৰ িথতােত ক’ ল িহ যায় চাব লািগল  
ইয়ােক েয়া পািঙ, ৰািত বামুণ লত কাৰ এখন আিন তুলসীেজাপা খািন তুিল চাই দিখেল য তাৰ তলেত পঁাচহাতমান দ এটা ডাঙৰ 
গঁাত আেছ  জালুক বপাৰীক এদা বপাৰীেয় ক’ল, ”সিখ তুিম নািম চাৱাৈগ গঁাতেটাত িক আেছ ” জালুক বপাৰী নািম গ দিখেল য 
গঁাতেটাৰ তিলত কবাকলেহা ৰূপ আেছ  িস লৰালিৰৈক গঁাতৰ পৰা উ  আিহ সই কথা ইেটাক ক’লত, েয়া তিতয়াই িস তৰ গাৰ বৰ-
কােপাৰ খেনেৰ টা ডাঙৰ মানা সীেল  এদাৰ বপাৰীেয় জালুকৰ বপাৰীক ক’ ল, ”সিখ তুিম এটা মানা ল গঁাতৈল নািম যাৱা আৰু 
সই মানাত এেমানা ৰূপ ভৰাই গঁাতৰ ওপৰৈল তুিল িদবা  তাৰ িপছত ইেটা মানাও মই পলাই িদম আেকৗ তাত তুিম ৰূপ ভৰাই তুিল 
িদবা  এইদেৰ আলিচ জালুক- বপাৰীেয় এেমানা ৰূপ গঁাতৰ তিলৰ পৰা ওপৰৈল িদলৰ, এদা- বপাৰীেয় সইেটা তুিল ল িসেটা মানা গঁাতত 
পলাই িদেল  জালুক- বপাৰীেয় ভািবেল যিদ এই মানােটাও িস তুিল অক’ ল ৰূপেবাৰ ল’বৰ মেনেৰ মই গঁাতৰ পৰা উঠাৰ আেগেয় 
লৰালিৰৈক িস মা  িদ মাক পুিত পলায় তে  কথাৰ ওেৰই পিৰব  সইেদিখ জালুক- বপাৰীেয় বুিধ কিৰ িপছৰ মানােটাত অলপ ৰূপ 
ভৰাই তােত িনেজই সামাই, সিখেয়কক মাত লগােল, ”সিখ এই মানােটা তুিম টািন তালা, বৰ গধূৰ হেছ, মই অকৈল নাৱািৰম ” এই 
কথা িনেয়ই এদাৰ বপাৰীেয় সই মানােটা টািন তুিলেল আৰু জালুক- বপাৰীক পুিত থ’বৰ মেনেৰ িস ধুমধামৈক গঁাতৰ পাৰৰ মা  গঁাতত 
পলাই িদ, তাক গঁাতত পুিতেলা বুিল ভািব ভাৰ কিৰ মানা টা ল িনজৰ ঘৰমুৱা হ িচ গ’ল  ভাৰখন বৰ গধুৰ  সইেদিখ িস অলপ 
িজৰাবৰ মেনেৰ বাটৰ এঠাইত এেজাপা গছৰ তলেত ভাৰখন থ বিহল  বৰ খ কৰা বােব ৰাৰ িপয়ােহা লািগল, সইেদিখ িস ভাৰখন তােত 
এিৰ বাটৰ কাষেৰ পুখুৰী এটাত পানী খাবৈল নািমল  িস যই পুখুৰীত নািমল, ইফােল মানাৰ িভতৰৰ পৰা সিখেয়ক লােহৈক ওলাই ভাৰখন 
ল সাউ কেৰ পলাল  িস পানী খাই উভিত আিহ দেখ য ভাৰখন নাই  তিতয়ােহ িস বুিজেল য তাক তাৰ সিখেয়েক বুিধেৰ ঠিগেল  

”মই বুিজবই নাৱািৰেলঁা য কটাৰ- পা মানােত সামাই মাৰ কা ত উ  আিহিছল ” এইবুিল ই  আ  আৈ  বজাৰ কিৰ িস িনজৰ ঘৰ 
পােলৈগ
ব ত িদনৰ মূৰত আেকৗ এিদন ই সিখেয়কৰ দখােদিখ হ’লত জালুক বপাৰীেয় ক’ ল, ”সিখ তুিম মাক ভাল গঁাতত পুিত থ 
আিহিছলা?” এইেটােৱ উ ৰ িদেল, ” যাৱােহ তুিম ৰূপ গােলা িনলা মাৰ কা েতা উ  আিহলা ” এইদেৰ েয়া আলাপ কিৰ আেকৗ 
ে কেত মহািমত  হ পিৰল  এদা বপাৰীেটাৰ িক  মনৰ পৰা বজাৰ নগ’ল য জালুক বপাৰী তাৰ কা ত উ ল  ইয়াৰ িকছুিদন িপছত 

এদা বপাৰীেয় এিদন বুি  এটা সািজ তাৰ ঘণীেয়কক ক’ ল য ”মই শাৱা পা েত ই থাে া তই মাৰ মূেৰ-গােয় কােপাৰ এখন িদ 
মাক ঢািক িদ মই মিৰেলঁা বুিল বিহ কা  আৰু এটা মানুহ ল ৱাই সিখৰ ওচৰৈল প য়াই বাতিৰ দ য মই মিৰেলঁা  িস যিতয়া আিহ 
পাবিহ তিতয়া তাক কিব মিৰবৰ সময়ত মই তাক িবেশষৈক ক গেছঁা য মাক যন আেন নুছুই কৱল মাৰ মৰমৰ সিখেয়েহ ছােৱ 
আৰু সিখেয়েহ কা ত তুিল পুিৰবৈল ল যায়  তাৰ ঘণীেয়েক সইদেৰই সকেলা কিৰলত জালুক বপাৰী সিখেয়েক সকেলা িন কথােটা 
ফঁািক বুিল বুিজেল আৰু িমছাৈক কাি  চ পানী উিলয়াই সিখেয়কৰ ঘণীেয়কক ক’ ল, ” মাৰ সিখেয়ই যিতয়া গ’ল আমাৰ সকেলা শূন  
হ’ল  এই ঘৰ এই বাৰী এইেবাৰ কােন খাব কৈল লািগেছ? সইেবা দিখেল সিখৈল মনত পিৰ ধমধমকেৰ আমাৰ বু ত জুইেহ িলব ” 
এইবুিল িস িমছাৈকেয় বু ত ভু ৱাই কাি -কা  দাখন ল গ বাৰীত সামাই জালুক, পাণ, টঙা আিদ লাগিতয়াল গছেবাৰ ঘ  ঘ  কেৰ 
কা  খা াং কিৰেল  তাৰ িপছত মৰা সিখেয়কৰ ওচৰৈল আিহ তাৰ ঘণীেয়কক ক’ ল, ”মই অকৈল মাৰ সিখক বেল নাৱািৰম, 
সইেদিখ দােছাৱাৈক কা  এেছাৱা এেছাৱাৈক বােৰ মৰাশািলৈল ল যাওঁ  এইবুিল িমছা-িমিছৈক িস টাৱাই-িভৰাই দাখন জাকািৰ 
কাব মািৰব খােজােতই ভয়ত এদাৰ বপাৰী এেকচােবই উ  বিহল  তিতয়া েয়া ািহবৈল ধিৰেল  এদাৰ বপাৰীেয় ক’ ল, ”সিখ, 
হেছ আৰু নলােগ  মই তামাৰ কা ত উ ব নাৱািৰেলঁা  লাভৰ িভতৰত মাৰ বাৰীৰ গছ-গছিনেবাৰ গ’ল, মাতৈক তামাৰ বুি  বিছ ”

****** সমা  ******



কা নী

এক বুঢ়াৰ সােতাটা পুেতক আিছল  বুঢ়াই পুেতক তৰ সুখ-সে াষ দিখবৈল নাপােল  পুেতক এটাইিকটাই খাব-খু ব পৰা হাৱাৰ আেগেয় 
বুঢ়া মিৰ গ’ল  বুঢ়ীেয় ছেয়াটাৈল ছাৱালী িবয়া কৰাই আিন অলপমান সুখ-সে াষৰ মুখ দিখিছল িক  তেনেত তােয়া মিৰল  মাক মৰাৰ 
িপছত ককােয়ক ত সােতাটা িমলাপ ীিতেৰ এেকলেগ আিছল  িস তৰ িভতৰত নুমলীয়ােটা ল’ৰা দিখবৈল বৰ মাহলগা আৰু কথাই-
বতৰােয়া ভাল আিছল, সইেদিখ ছেয়াটা ককােয়েক তাক বৰ মৰম কিৰিছল  ককােয়ক েত িনজৰ িনজৰ ঘণীেয়ক তক িস তৰ ধন-
ব ৰ গৰািকনী নাপািত চতুৰ নুমলীয়া ভােয়ককেহ গৰাকী পািতিছল, সইেদিখ বৗেৱক েত পেট পেট তাক সমূিল দিখব নাৱাৰা 
হিছল  নুমলীয়া দওেৰেক কােনা ব  উিলয়াই িনিদেল বৗেৱক েত টা এগছেকা নাপাইিছল আৰু কােকা এেকা িদব নাৱািৰিছল  
যিদও বৗেয়ক েত তাক সমূিল দিখব নাৱািৰিছল, তথািপ িগৰীেয়ক তৰ ভয়ত কিতয়াও কােনা কথােক িস েত তাক হচেটপ কিৰ 
নাৱািৰিছল
এইদেৰ িকছুকাল যাৱাৰ িপছত এিদন এজনী মাগনী বুঢ়ী িস তৰ ঘৰৈল চাউল মািগবৈল আিহিছল  নুমলীয়া দওেৰক সই সময়ত ঘৰত 
নথকা বােব বৗেৱক েত মাগনী বুঢ়ীক চাউল এমু  িদব নাৱািৰ তাইক ক’ল, ”বুঢ়ী বাই, আমাৰ দওৰ কণেবাপা ক’ৰবাৈল ওলাই গেছ, 
তওঁ নািহেল তাক চাউল কােন উিলয়াই িদব? আিম িদব নাৱােৰঁা  তওঁেহ সকেলা ব ৰ গৰাকী ” বুঢ়ীেয় এই কথা িন িস তক 
ক’ ল, ”আইেৰ আই  এইেটােনা িক কথা? ত ত জনী বাৱাৰী ঘৰত আছ, ত ত ঘৰৰ ঘণী নৈহ মতা ল’ৰােটােহ ধন-ব ৰ গৰাকী 
হ’ল! এেন কথা দখা না নাইেহ ” িস ত বুঢ়ীক ক’ ল, ”এৰা বাই, তই নেদিখেল নু িনেলও আিম টা এগছেৰা নহও ক, িক কিৰিব  
ককােয়ক েত সৰু বাপাকেহ গৰাকী পািতেছ ” বুঢ়ীেয় িস তৰ মন বুিজ ক’ ল, ”ত তেনা ক’ৰ জাধলী িতেৰাতা ঐ  তাক গৰাকী ভািঙ 
ত ত গৰািকনী নহৱ িকয়?” িস েত ক’ ল, ” কেনৈক ভািঙম বুঢ়ী আই?” বুঢ়ীেয় ক’ ল, ” মাৰ বুিধ ন যিদ আিজেয়ই ভািঙব পাৰ ” 
িস ত বুঢ়ীৰ কথা িন বৰ আগ েহেৰ বুঢ়ীৰ ওচৰ চািপ আিহ বুঢ়ীক সুিধলত, বুঢ়ীেয় উ  গ এটা কাট- কাৰা াইট আিন ম  মািত জািৰ 
াইটেটা িস তৰ হাতত িদ ক’ ল, ”আিজ ত তৰ দওৰ উভিত আিহেল, ত তৰ এজনীেয় তাক ওচৰৈল মািত আিন তাৰ ওকিণ চাওঁ বুিল 

ব ৱাই ল ওকিণ চাই থাে ােত খ কৰ এই াইটেটা তাৰ কাণৰ সঁতাত মািৰ িদ ৰ হ যা বুিল ক’ লই িস ৰ হ িচ যাব আৰু 
ত ত ঘৰৰ ঘণী হ ধন-ব ৰ গৰািকনী হ সুেখ-সে ােষ থািকব পািৰিব ” ইয়ােক ক বুঢ়ী িচ গ’ল  িস তৰ নুমলীয়া দওেৰক আিহলত 
িস েত বুঢ়ীৰ বুিধমেত তাক ওকিণ চাবৈল ব ৱাই ল তাৰ কাণৰ সঁতাত াইটেটা মািৰ তাক ৰ কিৰেল  িস এটা ভতুৱা ৰ হ মনৰ 
খত ঘৰৰ পৰা তিতয়াই ওলাই িচ গ’ল  গধূিল ককােয়ক ত আিহ ভােয়কক নেদিখ ”কণেবাপা ক’ ল গ’ল? বুিল ঘণীেয়ক তক 
সুিধলত ”আিম ক’ব নাৱােৰঁা” বুিল িস ত উ ৰ িদেল  ইয়াৰ িপছত ককােয়ক েত ভােয়কক অেনক িবচািৰ ক’ তা নাপাই বজাৰ 
অসে াষ কিৰ থািকল
নুমলীয়া ভােয়কেটা ৰ হ অেনক দশ ফুিৰ ফুিৰ শহত এখন নগৰত ওলালৈগ  সই নগৰেত এঘৰ মানুহ আিছল, িস তৰ ল’ৰা-
ছাৱালী, িমিতৰ- টুম কােনা নািছল  মােথঁা িগৰীেয়ক আৰু ঘণীেয়ক  িগৰীেয়েক িদেন খাই- ব কাম-কাজ িবচািৰ ওলাই যায় আৰু 
ঘণীেয়েক অকৈল তঁাত-সূত ব ঘৰৰ বন-বাৰী কিৰ থােক  ৰেটা গ িস তৰ ঘৰেত চািপল  ক’ৰবাৰ পৰা ৰেটা ঘৰ চপা দিখ পা-
পাৱািল নাইিকয়া িগিৰ তনীেয় মৰমৈক তাক এমু  পাতৰ ভাত খাবৈল িদেল আৰু ছই ছই চুহ-চুহ নকিৰ তঁাতশালেত পিৰ থািকবৈল 
িদেল  িসও মৰম পাই তােত থািকবৈল ধিৰেল
িগিৰ তনীেয় িদেনৗ তঁাত বয় আৰু ৰেটা ওচৰেত পিৰ থােক  এিদন তাইৰ হাতৰ পৰা এবাৰ মােকােটা সিৰ পিৰলত, তাই ৰেটাৰ ফােল 
চাই ধমািলেত ক’ ল, ”তই মাৰ মােকােটা তুিল িদব নাৱাৰ? জাতৰীয়া মােকাডাল ঘন ঘেন মাৰ হাতৰ পৰা পিৰ যায়, মইেনা িকমান 
চাপিৰ চাপিৰ আিন থািকম? দ মাৰ মােকােটা তুিল মাৰ বাপাই, লােগ যিদ মাৰ ছাৱালী হ’ ল মই তাৈলেক তাইক িবয়া িদম ” 
মানুহজনীৰ কথা িন ৰেটােৱ খ কেৰ মােকােটা তুিল িদেল  মানুহজনীেয় িবচুিত হ ভািবেল, ”আও! ই কম ৰ নহয়  ই মানুহতৈক 
ণী  মাৰ কথােটা ই কেনৈক বুিজেল? মাৰ ছাৱালী নােয়ই, হাৱা হ’ল এেনেটা ৰৈলেক িদেলও এেকা হািন নািছল ”

এই কথাৰ কইমাহমান িপছত ঈ ৰৰ ই াত মানুহজনীৰ ছাৱালী এজনী উপিজল  বােপেক মৰম কিৰ জী কৰ নাম কা নী ৰািখেল  তাই 
ৰূেপ- েণ তম াৰ হ’ল  ৰেটাও িনজৰ ণত িদনক-িদেন িগিৰ তনীৰ বু ত সামাই আিহবৈল ধিৰেল  কা নীৰ িবয়া িদবৰ কাল 
পিৰলত, এিদন ঘণীেয়েক িগৰীেয়কক সই মােকা পৰাৰ িদনৰ কথােটা ক’ ল, ” মাৰ ছাৱালী হ’ ল মই ৰেটাৈল িবয়া িদম বুিল 
কিছেলঁা  সই বােবইেহ মাৰ ছাৱালীজনীও হ’ল িকজািন, নাইবা মাৰ পটত ল’ৰা- ছাৱালী হ’বৰ কােনা আগ ক নািছল  এেতেক 
মই মাৰ কথামেত তাৈলেক কা নীক িবয়া িদম বুিল ভািবেছঁা, তুিম িক বালা?” িগৰীেয়ক বৰ হাজা আৰু ধািমক মানুহ আিছল  িস উ ৰ 
িদেল, ”যিদ তুিম তাৰ আগত তেনৈক কিছলা, তেনহ’ ল িন য় তামাৰ কথা ৰািখব লািগব, নহ’ ল আমাক পােপ চুব  আৰু সঁচাৈক 
ক’বৈল গ’ ল, আিম এেনেটা ৰ আেগেয় ক’ তা দখাও নািছেলা  িস মানুহতৈক সাত-চাৰ  এেতেক মাৰ মেনেৰ আমাৰ কা নীক 



তাৈল িবয়া িদয়ােটােহ উিচত ” এইবুিল বােপেক জীেয়কক মািত আিন সই কথা ক’লত, জীেয়েক উ ৰ িদেল, ” তামােলাকৰ ই ামেত 
চলােটােৱইেহ মাৰ কতব  আেয় ৰৈলেক যিতয়া মাক িবয়া িদবৈল সইত খাইেছ, সই সইত ৰািখেমই ৰািখম ” জীেয়কৰ কথা িন 
মাক-বােপেক সে াষ পাই তাইক ৰৈলেক িবয়া িদ েয়ােকা যতন কিৰ খুৱাই-বুৱাই ঘৰত ৰািখেল
কা নীেয় বৰ যতেনেৰ খুৱাই-বুৱাই তাই-িপতাই িনজৰ ামী বুিল ৰেটাক সৱা ভি  কিৰবৈল ধিৰেল  এিদনৈলেক তাইৰ মনত 
বজাৰ নালািগিছল  ঘণীেয়েক ৰেটাৰ গা তাই-িপতাই ধুই-পখািল িচকণ কিৰ িদেলও, অলপ পৰ িপছেত ৰেটােৱ গ মা  ল গাত 
ধূিল-মাকিত সােন  এিদন কা নীৰ মােক কা নীক ক’ ল, ”আই চােচান, তাৰ িগৰীেয়ৰৰ গােটা ধূিল-মাকিত লািগ কেন ক’লা হ 
পিৰেছ  তাক ল যা, নত ভালৈক তাৰ গােটা ঘঁিহ-িপিহ ধুৱাই ল আহৈগ ” মাকৰ কথা িন কা নীেয় িগৰীেয়কক ল গ নত জুবুিৰয়াই
ভালৈক তাৰ গা-ভিৰ মূৰ-কাণ ঘঁিহ িদওঁেতই এবাৰ তাইৰ হাতেটা ৰেটাৰ কাণত সঁতাত লািগলত, অলপ খহতা যন পাই ভালৈক চাই 
দিখেল য তাত এটা াইট পাত খাই আেছ  াইটেটা দিখ কা নীয় আঁজুিৰ উিলয়ালত ত ণা  ৰেটা ৰ িচ চা সাণৰ 
বৰণৰ সু ৰ ডকাল’ৰা এটা হ’ল  িগৰীেয়ক ৰ িচ মানুহ হাৱা দিখ তাইৰ আন ৰ পাৰ নােহাৱা হ’ল  তিতয়া িগৰীেয়েক তাইক 
আগৰপৰা িৰৈলেক সকেলা কথা ভািঙ ক’লত তাই তাক ক’ ল য, ”মই যিদ তামাক এইদেৰ আমাৰ ঘৰৈল ল যাওঁ তে  মাৰ 
বাপাই, আই আৰু ওচৰ-চুবুৰীয়া আন মানুেহ ভািবব মই ৰেটা মািৰ ক’ৰবাৰ ডকা ল’ৰা এটা লগ লগাই ল গেছঁা বুিল, তিতয়া বৰ 
বদনামৰ কথা হ’ব; আৰু মই আচল কথা ভািঙ ক’ লও কােনা িব াস নকেৰ  সইেদিখ তামাৰ কাণৰ সঁতাত আেকৗ এই াইটেটা মািৰ 
িদওঁ, িদ তামাক আগৰ দেৰ ৰ কিৰ ঘৰৈল ল যাওঁ  ঘৰ পাই সকেলােৰ আগত তামাৰ কাণত তল-তুল িদ িচ ণাই থাে ােত যন 
হঠা  মই সই াইটেটা তাত দিখ এইেটা িক বুিল টািন উিলয়াই আিনম আৰু আিনেলই তুিম মানুহ হ’বা  আৰু তিতয়া কােনও এেকা 
ক’ব নাৱােৰ ” ইয়ােক িগৰীেয়কক ক কা নীেয় আেকৗ সই াইটডাল িগৰীেয়কৰ কাণৰ সঁতাত আগৰ দেৰ মািৰ িগৰীেয়কক ৰ কিৰ 
ঘৰৈল ল িচ আিহল  ঘৰ পাই কা নীেয় মাকক ক’ ল, ”আই মই তওঁক ধুৱাই আিনেছঁা  এিতয়া তল এেটাপা ঘঁিহ িদমেন?” মােক 
ক’ ল, ” দ আই ” এইবুিল মােক ক’লত কা নীেয় তল আিন ঘঁহাৰ ছলেত ৰেটাৰ কাণৰ াইটডাল মাকক দখুৱাই ক’ ল,” আই, 
আই, চািহেচান এটা বৰ াইট কাণৰ সঁতাত কেনৈক সামাই আেছ ” মাক ক’ ল, ” সামাব পােৰেতা মাৰ আই, িস য’ ত পাই ত’ত 
ই ফুেৰ, াইটেটা টািন উিলয়াই দ ” মাক এইবুিল কাৱাত কা নীেয় াইটেটা উিলয়াই িদেল আৰু ততািলেক িস ৰ িচ সু ৰ পুৰুষ 

এটা হ’ল  এই কথা দিখ মাক-বােপক আৰু ওচৰ-চুবুৰীয়া সকেলােবাৰ িব য় মািন, তাক িক কথা, িক বতৰা বুিল সুিধলত িস সকেলা কথা 
ভািঙ-পািত ক’ ল  সকেলােৱ আচিৰত মািন আন  পােল, কা নী আৰু তাইৰ মাক-বােপেক আন ত িবেভাৰ হ জঁাৱােয়কক ল মহা 
সুেখেৰ থািকল

ৰ এটা িচ মানুহ হ’ল, এই কথা চািৰওফােল ওলাই পিৰলত ৰজাই িনবৈল পাই কা নীৰ িগৰী কক মতাই িন, িক কথা, িক বাতা বুিল 
সুিধলত, িস ৰজাক সকেলা কথা ক’ ল  ৰজাই সে াষ পাই তাক তওঁ ঘঁাৰাশাল চাওঁতাৰ িবষ খন িদ ৰািখেল
ইকাণ-িসকাণৈক লােহ লােহ গ ৰজাৰ কাণত পিৰলৈগ য ঘঁাৰাশাল চাওঁতা-িচেতাতা িবষয়াজনৰ ঘণীেয়কজনী বৰ ণী আৰু বৰ ৱিন 
দীি  িতেৰাতা  ৰজাই ভািবেল য এেনজনী িতেৰাতা ৰজাৰেহ যাগ , এেতেক তাইেক আিন মাৰ ঁ ৱৰী পািতম  ইয়ােক ভািব ৰজাই 
তওঁৰ ঘঁাৰাৰ িবষয়াক ক’ ল য িস ঘণী কক ৰজাৰ অে ষপুৰৈল প য়াই িদব লােগ  িস ৰজাৰ কথাত কােনামেত মাি  নহ’ল  ৰজাই 
বােৰ বােৰ কও ঘঁাৰাৰ িবষয়াক সই কথাত কােনামেত মাি  কিৰব নাৱািৰ তাক ব ী কিৰ থাৱােল  িগৰী কক ব ী কিৰ থেয়ই ৰজাই 
ঘণী ক কা নীৰ ওচৰৈল িনেজ আিহ নানাপ কােৰ কা নীক তওঁৰ ঁ ৱৰী হ’বৈল বুজাবৈল চ া কিৰেল  িক  তাই এেকােত সই 
কথাত মাি  নহ’ল  ৰজা ভাটা হ উভিত গ ভািবেল য িগৰীেয়ক জীয়াই থােক মােন কা নীক মাৰ ঁ ৱৰী কিৰবৈল সমান কৰাব 
নাৱােৰা, সইেদিখ তাইৰ িগৰীেয়কক মািৰ পলাই বাটেটা মুকিল কিৰ লওঁ  ইয়ােক ভািব ৰজাই কা নীৰ িগৰীেয়কক শালত িদবৈল ম 
িদেল
ৰজাৰ বৰচ’ৰাৰ মুখত কা নীৰ িগৰীেয়কক শালত িদেছ  িক  এই কথাৰ কা নীেয় তিতয়াও এেকা বুজ পাৱা নাই, তাই ৰং মেনেৰ ঘৰত 
জািল তঁাত এখন ব আেছ  এেন সময়ত এজনী কাউৰীেয় শালত িদয়া কা নীৰ িগৰীেয়কৰ গাৰপৰা ওেলাৱা তজ খাই ঠঁাট ৰঙা কিৰ উিৰ 
আিহ কা নীৰ ওচৰেত পিৰ ছ ফটাবৈল ধিৰেল  এবাৰ কাউৰীজনীেয় মাত লগােল-
াচনী াচনী নবিব াচনী,

জািল তঁাত এেবিল থ
বৰচ’ৰাৰ মুখত ৰজাই শালত িদেছ,
তােক চাবৈলেক ব’ল ”
এই কথা িন কা নীেয় কাউৰীজনীৰ ফােল চাই তাইৰ ঠঁাটেটা ৰঙা দিখ গাত লাই-সিৰয়হ ফুটা যন পােল  কা নীেয় কাউৰীক সুিধেল-
কাউৰী কাউৰী অজািত কাউৰী
িক খাই বালািল ঠঁাট”



কাউৰীেয় উ ৰ িদেল,
াচনী বাই, মই অজািত কাউৰী

এেকা খাই নােবালাওঁ ঠঁাট
বৰচ’ৰাৰ মুখেত িগৰীেয়ৰক শালত িদেছ
তেজেৰ বালােলা ঠঁাট ”
এই কথা না মাত কেত কা নীেয় জািলতঁাত এিৰ িভতৰ সামাই স ুৰৰ ফঁাট আৰু ৰঘা িপি েল, সকেলা অল াৰ-পািত িপি েল আৰু 
সামৰণৰ ভাল িৰহা- মেখলােযাৰ িপি  ধানিনৰ মােজিদেয়ই বাট পানাই লিৰ ৰজাৰ বৰচ’ৰাৰ ফােল ঢাপিল মিলেল  ইফােল চাওদােঙ 
কা নীৰ িগৰীেয়কক তাৰ ভিৰৰ ফালৰ পৰা া শালত চিপ আিন থাে ােতই িগৰীেয়েক ৰৰ পৰা কা নীক লিৰ অহা দিখ িবনাই 
ক’ ল-
ধানিন ধানিন নািহিব কা নী
ধান-পােত কা ব গা
মাৰ িবলাই িয হ’বৰ হওেক
ঘৰৈল উভিত যা ”
কা নীয় লিৰ আিহ থাে ােত িগৰী কৰ কথা িন উ ৰ িদেল-
কা েল কাটেক ধানেৰ পােত গা
তাৈল নকেৰঁা কাণ
তামাৰ লগেত হম সয় ৰী
নাৰােখা খুনী প াণ ”
এইবুিল কা নীেয় িগৰীেয়কৰ ওচৰ পাই দীঘল িদ িগৰীেয়কক সৱা কিৰ িগৰীেয়কৰ লগেত শাল মূৰেটা সুমাই িদেল  কােনও তাইক হকা-
বধা কিৰবৈল সাহ নকিৰেল  অলপ পৰৰ িপছেত েয়াৰ জীয় েয় ভল টা এিৰ গাসঁাইৰ ওচৰৈল উিৰ গ’ল  ৰজাই এই বাতিৰ িনলত 
বজাৰ কিৰবৈল ধিৰেল-
াচনী যাবেৰ িনেলাে েতন,

ছ িৰ ল ৱা লগত িদেলা েতন
াচনী যাবেৰ িনেলাে েতন,
দালােয় ঘঁাৰােয় পঠােলা েতন,
াচনী যাবেৰ িনেলাে েতন,

িগৰীেয়কক শালত িনিদেলাে েতন ”
শাক কিমলত ৰজাই কা নী আৰু তাইৰ িগৰীেয়কক নৰ কাষত খিৰ িদবৈল ম ীক ম িদ ক’ ল, ” নৰ এপা কা নীক আৰু আনপােৰ 
িগৰীেয়কক খিৰ িদয়া  কা নীক চ ন, সৰল, প , উৈৱঁ, গ সৈৰ, ধূপ-ধূনা, িঘউেৰ খিৰ িদয়া  িগৰীেয়কক চুৱাখু , কান চুৱাপাত 
ইত ািদেৰ খিৰ িদয়া ’
ৰজাৰ ম মেত ম ীেয় কাম কিৰেল  েয়ােৰা িচতাত ধ ধ  কৰ ৰা জুই িলেছ, এেনেত দখা গ’ল য েয়ােৰা িচতাৰ ই ৰা 
জুইৰ আগ টা পাৰৰ পৰা দীঘল হ আিহ নৰ মাজেত পাক খাই এেকটা হ’ল  সকেলােৱ এই কথা িন আচিৰত মািনেল  ৰজােয়া িপছত 
ম ীৰ মুেখ এই কথা িন আচিৰত হ ইখন মিৰশািলত েজাপা গছ ৰুই িদবৈল ম িদ ক’ ল, ”কা নীৰ মিৰশািলত আঁহত এেজাপা 
আৰু িগৰীেয়কৰ মিৰশািলত বৰগছ এেজাপা ৰুবা ”
িকছুকালৰ মূৰত দখা গ’ল য নৰ েয়াপাৰৰ ইেজাপা গেছ ফৰ ধিৰ ডাঙৰ হ ফালৰ পৰা হািল আিহ ক নৰ মাজত িমিল এেজাপা 
হ বািঢ়বৈল ধিৰেল
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