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ড০ সৃ্মতি কুমার ত িংহ 

খাতের তিতরপথ 

হাতের মুবে অশ্ৱবমধর িরাি৷ কাপক পারা দলা৷ ললপর িবে উতেহান৷ লেৌর আিাবদ ত িংবলই দােহান লবে৷ 
ল ইবি লেমন, দুনুকহানার েরায়ুিৎি এব্বাকা নাইিে কাবপবদতে কারি৷ িারির দলা তডিল  ুল হাোর 
হাোর  হা কারর  াদাবন উল্টাবেবদ লেৌহানাৎ আক াবে এবরবদবে৷ িবে েতরষার হাকহান তদনঘর োবির৷ 
লদৌ তেলকার, তদন গুেুবরর৷ অশ্ৱবমধর িরাি লেিবদ োরিা ঔিবদ উ  উ  িরাৎ  তরয়া আির েলম আবেয়া 
তপতি অতে আেয নাের োোের েেযর োির ডাের দল আহান৷ কুশ োর তিতিৎি লেোরা েুরুের হাতদবয়বদ 
অকবরতে তদকতদশা লনই োত্রহান৷ অশ্ৱবমধর িরাির তিক তপতিৎ োদাতম রের লমরবমর কবরর হাতেৎি উ  িরা 
ঔির িবে েবে - ইন্দ্র, মাবন দলপতিি৷ তপতিহানাৎ দতরর োধবন আবে রাম েলম আি৷ েলমির িামার 
ফলাহানর  াদাবন  হা িার নাকি৷ ইন্দ্রর িরাি লেৌহানাৎ ফরবদর৷ লবি িার হুনার রের মুকা  ুল োর 
দাতিও৷ ল ইক্ষাৎ অতিকুন্তি৷ িার তডিল ডাের, েতল পািংকাল লদহাি লেবরয়া আবে োঘ্র  মযর উত্ততরয়হান 
লেৌহানাৎ তফরাল  াকবে৷ মুরর লহা িেবফৌ কবর ফরবদর  ুের্য৷ ইন্দ্রর লপৌআলপা ত নুতনি৷ লে াবদ নািংহান 
ঔ াবদ ের্যহান৷ ল ইবি লেতলর তমোলহান৷ হাকহানাৎি পািাল লপয়া লদবহ পাবরর দৃতিহান৷ ইন্দ্রর োির 
োরাবদ মান্না অয়া দােতদতর িার আরাক তেশ্ৱাত  লপৌৱালতপ কুকুরী আি,  রমা৷ ইন্দ্রর আক আবি িরাির 
লািামিাতে, আরাক আবি িার েজ্র মুতিহানাৎ দতধ ী ঋতষর েুকর কিংকালি৷ নৃশিং  েেযর দল এহানর 
এোকার ইন্দ্রির িিীকি৷  
ইন্দ্রই কিংকালি লেৌহানাৎ ত কতদয়া তপতির ঔিাবর লথৌকরল৷  
 
হু-হু-উ-উ-উ... দতধ ীর কিংকালির আরর হাতদবয়বদ লেৌহাবন তেভৎ  শব্দ আহান করল৷ মািাম ঔহানাৎ েের 
কবর লদৌ তেলবকইল৷ আেযর দল এহানর েলমর িামার ফলা ঔিাও আক াবে তেলবকইল৷ কান কালুৱা কবর 
তদন গুেুরল৷ কাদার লেোরািৎ েজ্র আি পতিল৷ েনর ডাের িাে আকোর েরিং েরিং তে লাতিল৷ ইন্দ্রই ঔ 
অতিকুন্ডিবদ উলতেয়াও নাবহ ল ইল৷ েরনহান েুম মাতরয়া লেলল৷  
 
ইন্দ্রর তপতিৎ অিস্ত্য, আবত্রয়, কণ্ব,  াতিলয, আিংতির , মধুেন্দ, লিৌিমিাতে৷ আকিবদ োোের, তহিং  েুদ্ধা োর 
আরাক আকিবদ  ৃতিশীল ঋি মাবন স্তুতি র না করাতন োর ঔিা িানুর নুিংতশ নারল এলা কবর লদনা 
পারিারা ঔহাবন িানু ঋতষ, স্তুতিকার৷ িানুর থািংনাৎ আর আরিা৷ আেয েীর মরুৎ েুদ্ধা, লেৌেনিিা ইন্দ্রার্ী, 
অহলযা োর োতক আেযরমর্ী - লশৌ মুবে েবহয়া, তপতিৎ খকতরয়া৷ ল লকমর  াদাবন দলা  ম্  ম্ করিারা   
হুিার পক পারা  রমার লশৌ তিয়তিও আেযরমর্ীর খবক৷  ারবময় লেইেুতনহান৷  হাতের তপতিৎ আেয েুেন৷ লেৌর 
আিাবদ দােতদিারা িরার িবে েয়াও  লহাবন ফহ্ ফহ্ করিারা৷ েুেন আি এোকার ইন্দ্রর োপক৷  



তিতরপথ আি লালয়া অশ্ৱবমধর িরাি উোইল৷ ইন্দ্রই কিংকালি িুতলয়া হাতেবর খামতনর তনবদশয তদল৷ আেয 
দলহান খামইলা৷  ুের্যই  াতরোরা কিপাক ফরতদয়া আয়া ইন্দ্রর ললম্পালহানাৎ েতহলহা৷ তনরাপদ ফামহান৷ 
ল িং ফাম আহান ল য়া হাতে তেবরইলা৷ পশুর  ামল হিংকরা িােু োিংলা৷ িরাতিবর িা  খানারকা এবর তদলা৷ 
অশ্ৱবমধর িরািবি ইবমও মুক্ত, স্ৱাধীনি৷ লেৌেন রব  েলেল কবরর অক্ষি লদহার িরািই হাতের লবি 
কাদাোরাবদ িা  লখয়া লখয়া িার আতেকার  িংতিনীি োোতন অকরল। েুতনর োতেবয়  ারবময়তি মালক 
 রমার েুতনতিৎ কুুঁই কুুঁই কতরয়া লামইলা৷  রমা ললেি লরা লরা লশৌতিবর েুতন তদয়া তদয়া মাতেহানাৎ োইতল৷ 
িারি েুবলয়া িানুর িুঅবে নদন িাতরতি ললবহ ললবহ োনাপাতন অকরল৷ ইন্দ্রই ঋতষবর আিংকররল,  
“লহ ঋতষের , এ ফাম এহানর নািংহান কুবনািই হারপা থাইবল মাতিক৷”  
অিস্ত্য ঋতষবয় মাৎল, “লহ ইন্দ্র৷ এ ফাম এহানর নািং খাতের তিতরপথ৷ পতন  লেো লেইেুতন আহান আতেলািা৷ 
খাতের মায়াতে লেইেুতনহান৷ অতশ্ৱনী কুমারিয়৷ িানুর নাবে এ তিতরপথ এি৷” 
োতক েুেন হাতেবয় মুর োকাবরয়া য়াকরলা - হাই, হাই, হাই...  
েরনহান খামকরাতনরকা ঋতষ হাতেবয় েরুর্বদেবর আহোন কতরয়া তনবে ললিংকরা ঋি ঔিাল স্তুতি করাতন 
অকরলা ৷ োতক হাতেবয় খলপাবে লয়ৌঅইলা৷ ঋতষ এিাবি ইবমও লরাতিধর৷ আকমাউ নুৱা ঋিহান হুনবল 
ত রতদন তনিংতশিং অয়া থা পারিারািা৷ কুবনাতদন না পাহুরিারা৷ দলহানর োতক ঔিাই নাপাহুরাতনর  াবলবদ 
ঋতষবয় ঋি এলা তদবল খলপাবে লয়ৌঅয়া এ াবদ োবর োবর অবরইিারা৷ খাতন তপবে েরনহান খামইল ৷ 
লেতলহান হমাতন তেৎিা অইল৷ ঋতষবর লেতলহানবর আতেকারকা তেদায় তদয়া োর  ূেযস্তুতি করলা৷ োতক হাতে 
খলপাবে৷  
 
ল নধাহান অইল৷ অতিবহাতত্রবয় েজ্ঞ জ্ববলইলা৷ েজ্ঞিৎ তঘ ডাবল ডাবল তেি লথৌকরলা  এ দল এহানাৎ নানা 
লিাত্রর আররে পুলতে৷ লিাত্র ললবহ েজ্ঞ আবকইি জ্ববলইলা৷ তনের তনের লিাত্রর ঋতষবয় অতিবদের স্তুতি 
অকরলা৷ অতিস্তুতির তপবে পবথ তশকার কতরয়া আবনতে পহু ঔিা েেৎ পুিাতন অকরলা৷ হাতে পহু হাতে লিাত্র 
রিাই নাবহইিারা৷ লিৌিম লিাত্ররিাই গুরুবশৌ,  াতিলয লিাত্ররিাই েল্ ডা, োঘ্র লিাত্ররিাই োঘ আতদৎি 
নাবহইিারা, তশকার নাকরিারা৷ ঔিা লিাত্রর পতেত্র আপা৷ ঔহাবন এ াবদ নািং৷ লিামািং বি আ বল কুন 
লিাত্রিাই নাবহইিারা৷ লিা আেযর পতেি েীে৷ হাতেবয় েজ্ঞৎি পুিা মািং  আ ুলবদ আ ুলবদ খানা অকরলা৷ 
আেয মালক লবকবয় ত ক্কবর ত ক্কবর লশৌবর লখৌবৱইলা৷ মািং র িুল হাতেবয় ল ামর  তপনা অকরলা৷ তপবি তপবি 
োহুল অয়া েজ্ঞর  াতরবৱবদ নাোতন অকরলা৷ লশৌবি িুকতরয়া ঘুমতেলাবহ৷ আেয-আেযা ল ামর ল োহুল অইলা৷ 
ইন্দ্রই তপবি তপবি মািাল োর তহিং  অইল৷ িা ত কাতর তদল, “লহ ঋতষ৷ লমাবরল ললিংকরা িুমার ঋি ঔিা 
এলা লদই, তম হুতনিং।”  
ঋতষবয় ইন্দ্রর স্তুতি অকরলা৷ েরনহানলএ নুৱাবদবশ িানুবর আনল েুতলয়া ঋতষ আিই িাবর েরনর লদৌি 
েুতলয়া স্তুতি করল৷ আরাক ঋতষ আিই ইন্দ্রর আির কিংকালিবর হািংকার েজ্রির িুল িুলনা করল৷ িার 
োখান হুনবি হুনবি হাবরৌহাবন ইন্দ্র নাোতন অকরল৷ নাবের মাতহ আরাবকৌ তহিংস্র অর৷ িা এ াবদ নােবি 
এিবদ িার েুিা োপবক ইন্দ্রর হুৱাৎ ল ামর  ঔিা  বরবদ ফুতে ফুতে আেুলতদয়া আেুলতদয়া লুবকয়া তপনা 
অকরল৷ দলপতিির ল ামর র হুৱাৎহানরিাই িোল৷ নাোর হাতদৎ োপবক িার ল ামর  তপবয়রহান লদতহয়া  
ইন্দ্র আরাবকৌ তহিংস্র অইল৷ োপকবর োিংহাতনৎ ধতরয়া পর্ পর্ আেুলাতন অকরল৷ োপকর আবি ধরা 



ল ামর র পাত্রি ত কতদয়া পতিল৷ িা েতেল আ নহানার কাদাৎ, লেবপইৎি িার ল ামর   রকতরয়া লনবেিা 
ঔবপইৎ োপকবর আনল৷  
“তপ পাতরলমাতহ তপ, লপে েুবে তপ৷ লুবকয়াবি তকয়া তপয়রিা?” 
মাতেহানাৎ ত ৎি অবে োপকর থিাহানাৎ ল ামর র ধারা ডালাতন অকরল৷ লমইথিংহান ল ামরব  পাতহল৷ 
হুদালা অইল ল ামর র পাত্রি োরাবদ উরা লেবলয়া লপইরাক কবর আ নহানাৎ োয়া আতেল িার রাম েলম 
ঔি আেুলতদয়া ইন্দ্রই আকতেদাৎ োপকর  ল েুকি তলৎফাৎ করল৷ মাতেহানাৎ কারতেদা অতরিংির  াদাবন 
থপথপ কি থাপন তদয়া, পুিকর লমইথিংহান ল য়া ল য়া োপক মতরল৷ এলা নাো খামইল৷ লপইরাক অইল 
ঘেনাহাবন হাতে ডরহাবন মাৎ মােইলা৷ ইন্দ্রই েলমি োপকর েুকিৎি কারল৷ রকরির ডবক আতেল েলমির 
িামার ফলাহান েজ্ঞর তমোবল দাি তনকাবলয়া িৃতির আহাতন আহান তদল৷ ইন্দ্রর োপকর রকৎ খাতের 
তিতরপথির মাতেহানাৎ তনবে তনবে পিাতন অকরল৷ োতক থাইলা েুিােুতি ঔতি ঔহান লদতহয়া েতলর পশুতির 
 াদাবন থুরথুতর কাপাতন অকরলা৷ ঋতষ, েুেন, হাতে ডরহাবন েু শব্দ নাকতরয়া তনের তনের িােুৎ ফাবম 
ঘুমতেলািা৷ ইন্দ্র মরাির কাদাৎ েয়া থাইল৷ লমইথিংহানাবদ ল ইল৷ োপকর মরা আতহথম পুিকর লমইথিংহানাৎ 
 প্প তেতদয়া আবে৷ আদল আহান েয়া িুতনৎশা আহান লেবলয়া িা মরা আতহথম আির িারাহানল তেপা তদয়া 
তনের িােুির লেবদ েতর মন আহানল লহইবকর লহইকবর কাবকই কারল৷  
 
 াতরোরাবদ লেতর তদয়া িরাতিবয় রাতিহান মরাি রাতহয়া উো অয়া থাইলা৷ অশ্ৱবমধর িরািও৷  ুের্য ইন্দ্রর 
িােুির  ুিািৎ িেি পাকহাতনৎ িাবিয়া গুমতেল৷  ারবময় তিয়তিবরল  রমা িােুির দুৱারহান পাথাতর অয়া 
লথৎকতরয়া েতহতল৷ 
 

পুরন্দর 
 
 িত নু্ধর লদশহানাৎ তেয়ানহান ফুবৱইল৷ েোকু ুম  িংকাশন  ুেয উদয় অইল৷ তেয়ানকার পহবর ইোল 
োলইল ললৌোক ত নু্ধ লদশহান৷ িরাৎ  তরয়া আেযর দলহান লেোরার িবে লফৌঅইলাহা৷ ত নু্ধ লদশহান লেোরার 
িবেৎি োকয়া ল য়া উো অইলা৷ লেোরািৎি উপিযকাহান লনমতত্রক অয়া লাতময়া তিয়া  িত নু্ধ িােহাতনৎ 
তিয়া খামবেিা৷  রস্ৱিী,  িদ্রু, তেপাশা, অত কনী, হারুতয়তপয়া, তেিস্ত্া োর ত নু্ধ—  ািহান িাের লদশহান 
ত নু্ধ লদশ৷ োতক িােহাতন আয়া তিলবেবিিা ত নু্ধরািং৷ েতরষার পাতনল েল্ েল্  করিারা এিাপারা লেৌেনেিী 
িাে এিার ল ো আক াবে লপয়া নাপালহাবন ফুবলবে ত ধু৷ ফাবম ফাবম গুলার পাতনবয় পার ঘর পাবহবে৷ 
লপুক েুবে লক্ষতি থমথমাবে৷ িাের পাবর ললৌোক উপিযকাহানর ফাবম ফাবম ত নু্ধ লদশোত র শিাতধক হান 
পুর ো িািং৷  াতরওোরাবদ িািংহাতনবয় লেবরয়া ইবম ত নু্ধর পারিবিই আবে মবহনবোদাবরা নিরি৷ 
মবহনবোদাবরা লালয়া শি লোেন দূবরইৎ আরাকও নির আি হারুতয়তপয়া ো হরপ্পা৷  
“এহানবি পৃতথেী আহান! কী অপরূপ িাবলের লামহানবহ” িরাির িবেৎি ইন্দ্রই মাৎল৷  
“হাই ইন্দ্র৷ লেোরার য়মহানাৎ এ াবদ িাবলের পৃতথেী আহান থাইিই েুতলয়া কুবনািই খালকরাতন পারোিা?” 
 



অশ্ৱবমধর িরাি থলহানাবদ লামাতন অকরল৷ তপতিতপতি আেয দলহান হাতে৷ ইন্দ্রই িার েুলা েুলা ত নু্ধ লদশহান 
 াতন অকরল৷ িাের ঘর ঔিা তলকতলকা৷ মাতের ঘবরই তনয়াম৷ হাতদ হাতদৎ োর তহলর ঘরও আবে৷ ঘর ঔিা 
শন োর কুশল োতে৷ রাহাবল গুরু িা উতনৎ এবরতদয়া মাতেল লিতে হিংকতরয়া লখলাতনৎ লাবিতে৷ উিাবন োর 
মািংকবল তনেলবশৌও৷ ফাবম ফাবম েুেন কনাক িার্ায়ম োর লোিা ন করাতনৎ লাবিতে৷ আকিাই লোিাভযা  
তকিা লমকতরয়া ঘরর োর লখতিোতরর কাবম িই লাবিতে৷ কিিই মািংকবল পদ্মা বন েয়া অিংকল, লেযাতিষল 
  যা করিারা ৷ ইন্দ্রই ঋতষবর আিংকরল, “এ লাম এহানাৎ তকোি মানু ো  কতরয়া আতেি?” 
“লহ ইন্দ্র দূবরইৎি হো কবর মািাতন ত লবে৷ কৃষ্ণ ের্যর, হতরদ ের্যর মানু আোউতে করিারা লদতহয়ার৷”  
“কৃষ্ণ ের্যর, হতরদ ের্যর মানু! অনােয? এ লাম এহানাৎবি আেয েিংশর মানুবহ থানা থকরি৷  ুনাও অইলইে৷”  
“ঔবর নিরির োোবর মাল আমাল লেেিারা ঔিা পতন ৷ পতন  এিা এ লামরিা নািই, দূবরইর 
ভূমধয ািরর পারর পতনত য়ার মানু৷ ল ডার িাের রুকল হিংকরা ডাের ডাের লনৌল দূবরই দূবরই লদবশ লেপার 
করাতনৎ তনকুবলতেিা৷ েুলবি েুলবি থাইনা কাবল ত নু্ধবদবশ লফৌঅতেিািা৷”  
“নির ঔি ধন  ামপালল পালবে পারা ৷ আরাকও দূবরইৎ ঔবর আরাকও আি!”  
 
উত্তরর উপিযকাবদ লপপুরার  াদাবন ডাের দল আহান থলহানাবদ লাতময়া আতহিারাহান লদতহয়া ত নু্ধবদশর 
মানু ললৌদাতন অকরলা, ল লপুিং োরাতন অকরলা৷ িাবেৎি িাবে তেপদর  িংবকৎহান তমকুবপ ত লইল৷ িাের 
মানু হাতে কাম লেবলয়া েুদ্ধর  াবলবদ হােু অতন অকরলা৷ দুৱাৎ লখবলয়া আতেলা লশৌ ঘবর তভিবর হবময়া 
দুৱার িােলা৷ দবল দবল িাের মানু অস্ত্রল লেোরািবদ তদশা কতরয়া আগুবৱইলা৷ আকিা দােতদয়া আকিা 
িরার িবে  তরয়া৷ তমকুপহানাৎ িাের মানু ত বেই অইলা৷  
 
আেয লেোরািৎি থলহানাৎ লামাতনর আবিই আক্রমর্ করলা৷ আেয-আেযা ঋতষ হাতেবি মাউ াৎ েুদ্ধা৷ অবনক 
তদন তপবেবদ েুদ্ধর আহোন লপয়া িানু হাবরৌবহ অইলা৷ ত কাতর তদয়া িানু ত নু্ধ লদশর িাের মানুর িবে 
ফালতদয়া পিলা৷ ইন্দ্রর আির থািংোিংহান লদহাতনর উপায় লনই৷ লদহাতনর মাবে, অনােয িাের মানুর মুর িুপয়া 
পবির োর তপ কাতরর  াদাবন রকৎ েুবের ঔহান ত তিল৷ ঋতষ োর োতক আেয মরুৎ েুদ্ধা হাতেবয় মানুর 
রকির লহাতল লখলাতন অকরলা৷ ক ুর  াদাবন অনার্য্য ত বেই এিাবর কাপাতন অকরলা৷ আেযর দল এহানবর 
লথৎকরাতনৎ আবহতেলা অনােয েুদ্ধা হাতে তমকুবপ লিেইলা৷ িানুর িুপবে মুর েলমর আিাৎ তিতথয়া ঋতষ হাতে 
ইন্দ্ররর তপতি তপতি িািংহানাবদ  ালইলা িানুর তপতিৎ েুদ্ধা োর োতক আেয-আেযা হাতে৷ এোকা িানুবর লদতহয়া 
কুিংিই মাৎিাইি, নুিংতশ ঋি র িারা ঋতষ ঔিা এিা৷  
 
অশ্ৱবমধর িরাি লেিবদ দােদাতন অকররল ঔিবদ আেয দলহানর ধ্বিং  লীলাহান  লবি থাইল৷ লপুবক 
থমথমাতেল লখতিোতর হাতে তেিুতেিু কবর তদলা৷ আরাকও িাের মানু দবল দবল নুকুবল নুকুবল েুদ্ধ করাতন 
অকরলা৷ িাের ঘরোতর োবি তদলা, োদ োতক তে লািা তদলা৷ ৷ ঘবর তভিবর লুবকয়া আতেলা ইমা ইন্দল লশৌ 
উবর লয়া মবহনবোদাবরা নিরি িালকতরয়া দােদাতন অকরলা৷ তপতি তপতি আেয দলহান হাতে৷ িরার খুরাকর 
িবল লশৌবৱ লখবলবয় আতেলা মাতের লদৌ গুিাগুিা অতন অকরল৷ ইন্দ্রই ত কাতর তদল,  
“কৃষ্ণের্যর মানু এিা দ ুয৷ কালা েরায়ুৎি তনকুবলতে এিা দ ুয৷ এিা আকিবর না এবরতদয়৷ উরর লশৌিবর 
লপয়া না৷ হাতে তনমূলয কর৷”  



িরার িুল দাে ত িংনা লদনা নুৱারলা কনাক লশৌর কোলা মুর তমকুবপ মাতেৎ িিািতি লেইল৷ কিি িরার থিং 
লখয়া দূবরইৎ ত েবকয়া পতিলিা৷ আেয েুদ্ধারািং ঔহান লখলাহান  াকইল৷  
 
ল ইবি ল ইবি লেতলহান হমাতন তেৎিা অইল৷ কৃষ্ণের্যর িািংহাতন লমকতরয়া থািংনাৎ তকরাির িািংহাতনৎ তিয়া 
পিলািা৷  
“ঔবর হতরদ ের্যর অনােয এিা দানে, ঔিাবরও তনমূলয কর,” ইন্দ্রর আবদশ৷  
দুনুক কারর তেদযাৎ পালতে তকরাৎ োির মানুও কমিা নািই৷ আেযর  মান অয়া েুদ্ধ করাতন অকরলা৷ 
অইবলও লিংবলইর  াদাবন লেিোন আেযর মুবে িানু আর কতিপর তেকিাইিা? লেতলহান কাতিরা অতন 
অকরল৷ তকরাির িািংহাতন লমকরবি  ানাপা ল ধা অইল৷ োতক তেিংিা অয়া থাইলা তকরাৎ ঔিা পুের োর 
উৎিরর লেোরাবদ দােতদলা৷  
আেয হাতে িােু হালকরলা৷ অতিবহাতত্রবয় েজ্ঞ েবলইলা৷ পুিা মািং র িুল হাতেবয় ল ামর  তপনা অকরলা৷ 
তপবি তপবি োহুল অয়া েজ্ঞর  াতরবৱবদ তনতিকার  াদাবন নাোতন অকরলা৷ তদন আহানর তভিবর শিহান পুর 
ো িািং ধ্বিং  কবর পারল েুতলয়া ঋতষমুতনবয় ইন্দ্রবর পুরহা ো পুরন্দর নািংহান তদয়া স্তুতি করাতন অকরলা৷ 
পুরন্দর, এ নুৱা নািংল তনের তনের ঋি র না কবর কবর ইন্দ্রবর িুি করাতনৎ হাতেহান লথেইলা৷ োতক হাতে 
খলপাবে৷ আত্মিুতিৎ ইন্দ্র িলাতন অকরল৷ িা োহুল অইল৷  
 

েৃত্রহার 
 
তপবেকার তদবন, আধার আধার অইত্  অশ্ৱবমধর িরাি আরাকও দতক্ষবর্বদ দােহান লইল৷ হয়ি িরািই এ 
েেযর দল এহানাৎি মুতক্তর আশাল রাতির আধাবর দােবদর৷ আেয দলহানরািং ঔহানর অথহযান - হো লপৌ, 
আরাকও হো লাম, তনয়াম ধন, লুে, েুদ্ধ ৷ আেযর ল ৌেয- েীেয৷ িরাির তপতিতপতি আেয দলহান৷ হাতের মুবে ইন্দ্র৷ 
তদন গুেুবরর, লদৌ তেলকার৷ িানুবর পথ লদহার৷ মবহনবোদাবরা নিরির মুবে আয়া িরাি খামইল৷ আর 
মুবেবদ দােদাতনর উপায় লনই৷ তেয়ানহান ফুবৱইল৷ নিরর  াতরবেবদ উ  উ  তহলর পতরখা৷ িকাি 
ত িংহদুৱারহান৷ হমাতনর উপায় লনই৷ তভিরর উ  তেগুরাে ঔিা ত তিল দুৱাৎি লদহাতন য়াকবরর৷ দুৱাৎ আেয 
দলহাবন নির এির িকাি কাি এিা অোক অয়া ল য়া উোইলা৷ লপইরাক পতরখাির লহৌপাবরৎি, নিরির 
তভিবরৎি, ডাের ডাের তহল আেয দল এহান িবে পিাতন অকরল৷ তহলর েরনহান৷ খািংিা আক্রমবর্ িরা উিা 
তফেয়া তপতি আলইলা৷ থািংনাৎ নিরির তভিবরৎি কারর েরনহান আহাতন অকরল৷ আেওয কার এবর লদতন 
অকরলা৷ আতহল নাবদতহয়াবি দইরাপল আর কতি েুদ্ধ করাতন৷ তভিবর হমাতন নুৱারবল তেোতনর আশা লনই৷ 
ধনর ভািারি এবর লদনাও নার৷ আলয়া োনা মাবন পরােয়৷ অশ্ৱবমধর িরািল আলয়া োনা? মাবন, আেযর 
মান- ন্ মান, তহবন দুবখ েুো ভতেষযৎ? মাবন ইন্দ্রর পরােয়? অ ম্ভে৷ ইন্দ্রই হাতেবর ল ইল৷ দলহানর োতক 
হাতেবয় িার লমইথবেবদ ল য়া আতে৷  
 
িরাির িবে েয়া ইন্দ্র তভিবর হমাতনর পতথ খালকরাতন অকরল৷  াতরোরাবদ ল ইল  লপইরাক লদখল েতরষার 
পাতনবয় ফুবলবে ত নু্ধ িােহানর গুলার পাতনৎি মবহনবোদাবরাবর তেিংিা করাতনরকা নিরর মানুবৱ হিংকবরতে 



হরপির  াদাবন কইনাকইবিক তডিল েৃত্র ো োধি৷ তহিং  েন্তুির  াদাবন অরিং অরিং কবর রবহর ত নু্ধর 
পাতনহানবর আেবকয়া থবে মেেুৎ তেরাোকায় েৃত্রি৷ েুতদ্ধমান ইন্দ্রর মুরিৎ েুতদ্ধ আহান লখলল৷ পাতরলমাতহ 
ল ামর  তপয়া িার েজ্র োর েলমিল োধিৎ কাইলিা৷ থায়া থায়া েৃত্রিৎ েুপন লদরিা লেউর হাতদৎ ফালতদয়া 
োেুর তদল৷ ইন্দ্রই েুরবদ েুরবদ েলমিল েৃত্রির গুতরি কানকরাতনর হন্না কবরর, পাতনহাবন োর েুৎকবর 
তনকালা লদর৷ িার লদহাবদতহ আরাকও কৎিি আেয পাতনহানাৎ লামলা৷ েৃত্রিৎ ডাের কান আি অইল৷ পাতন 
েুরুিংি অয়া তনকুতলল৷ ল ইবি ল ইবি োধি োতিল৷ ইন্দ্রই োধির িবে উো অয়া দতধত র কিংকালি িবেবদ 
তেিংতদয়া ধতরয়া ত কাতর তদল৷ হাকহান ত লা ত লা কতরয়া লদৌ তেলবকইল, তদন গুেুরল৷ দলহান হাতে আক াবে 
ললৌতদলা৷ ইন্দ্রর োের িলর োধির মাপা ঔি লপইরাক োতিল৷ িাবর পাতনহাবন ত কতদয়া িবল লেলা তদল৷ 
েৃত্রিই িাবর েতেয়া লেলল পারা৷ ইন্দ্রর  ুৱালর আরি োতিল৷ ঔিাও িা িাতরৎ নালাবিইল৷ এতদবনই েতন্দ 
অয়া আতে গুলার পাতনর হুৎি োধন মুকাতনর তপবে হাোর হাোর লধনুর  াদাবন রবহ রবহ দােদাতন অকরল৷ 
পইলাকার হুৎির ধাক্কাৎ মবহনবোদাবরার ত িংহদুৱারহান পরক কবর োতিল৷ তডল নাকতরয়া ইন্দ্র িরাির িবে 
কাইলিা৷ োিা দুৱারহানাবদ পাতনর িবেবদ লেৌঅর আিাবদ হবমইলিা৷ তপতিৎ দলহান হাতে৷ পাতনর হুৎির 
িেল হুৎিৎ পতরখার তহল লকলতন অকরল৷ নিরির দ ুয, দানে েুদ্ধার িুল মুোমুতে অইলা৷ মুোমুতে েুদ্ধৎ 
আেযবর তেোতন কারও মুরাৎ লনই৷ মবহনবোদাবরার ঘরোতর পাতনৎ েুরাতন অকরল৷ হাহাকার কতরয়া মানু 
দােদাতন অকরলা৷ আিবদ ভয়িংকর গুলার পাতন আরাক আিবদ েেযর আেয দল৷ তনরস্ত্র মানু দােদাতনর আর পথ 
লনই৷ ইন্দ্রই োর োতক অনােযবর ক ুর  াদাবন িুপকরাতন অকরলা৷ কৃষ্ণের্যর মানু, তকরাৎ, পতন  কুবনাি োদ 
নাপিলা৷  
 
এবর িহর আহান আবি লপয়া জ্ঞাবন গুবর্ ধবন  ামপাবল অম্  অম্  করল নিরিৎ েন মানে আি লনয়ইলা৷ 
লিাপন পথ হারপাতে পতন  োর আর আরিা নিরির দুৱাৎ তনকুতলয়া হারুতয়তপয়াবদ দােতদলা৷ োদ োতক আেযর 
আবি লদৌর খয়া লপইলািা৷ আেযর দলহান নিরি লুে কারাতন অকরলা৷ পতন র ঘর ললাে করবিিা  ীল, 
লমাহরি মাতহ লপইলা৷ লমাহরর িবে লয়ককরা লমবয়ক ঔিা লমবয়ক নাবদবহতে আেযই উল্টা উল্টা  ানা 
অকরলা৷ পতন র লিাশালাৎি শি শি লধনু উদ্ধার করলা৷ এিাহাতে লিাধন আক াবে লপয়া হাতেহান হাবরৌ 
অইলা৷ গুলার পাতনহানর িবে িািে নাোল তেেয় উৎ ে অকরলা৷ তনের েুতদ্ধল তেরাোকায় েৃত্রি োবি 
পারল েুতলয়া ঋতষবয় ইন্দ্রবর নািংহান তদলা েৃত্রহার৷ মধুেন্দ ঋতষবর ইন্দ্রর নুৱা নািং এহানল ঋি আহান রত য়া 
এলা তদল -  
লে াবদ লেিহানল গুলাহান আবহতেল উ াবদ লেিহানল ললৌোক লপুবকবদ গুলার পাতনহান ত লইল৷ ল ইবি 
ল ইবি নিরর ঘরোতর পথঘাে োর তনকুতলল৷ থমথমা লপুবক, কাদার তেলাৎ, িাের পাবর পাবর লেমল লেিা 
র দ লপয়া অশ্ৱবমধর িরাি দােদাতন পাহুরল৷ োতক িরাও৷ আেয দলহানও এ নুবেইপা পৃতথেী এহান লেবলয়া 
োনার কুন কারর্ নাবপয়া তথতি অইলা৷ ত নু্ধবদশহানর হুদালা ঘবর তনের নুৱা তেনা র াতন অকরলা৷ কিিা 
নিরর তহলর এরা ঘবর কিিা দুৱার িাের৷ োোের আেয ত নু্ধবদবশ আয়া ল ইবি ল ইবি িৃহোত  অইলা৷  
 

 
 



অহলযা 
 
কালাত িংবকইর আকাকহান৷ ঋতষ লিৌিম আতিক তক্রয়ার কাবে তনতিযকার  াদান ত নু্ধর পারি িালকতরয়া 
কাবকই কারল৷ ল ইবি ল ইবি িার েপ িাতরি আধারহানাৎ মােইলিা৷ এিবদ অহলযা ফামহানাৎ আ ালাহান 
লেবরয়া তেয়ান পরর আিইপা িুহুম আহান উপবভাি কতরতর - আরাক তমকুপ আহান, আরাক তমকুপ আহান৷ 
লিই হারপাবে ঋতষ লিৌিম আতিক লমকতরয়া আলইবি আরাকও িহর আহান িবে লািিই৷ রাতিকার েুমা 
েুমা হপবন লিইবর ফামহানাৎি লামাতন নাবদর৷ অহলযাই তলকতলকা হপনর েুমা পুলকতরয়া নুিংতশপা  মূ্পর্য 
হপন আহান োর তিথাতনৎ লথেইতল মািাম ঔহানাৎ িরা আি আয়া িানুর ঘরর উিানহানাৎ খামইলহা৷ িরাির 
খুরাকর শব্দ লিইর হপনহানাৎ নুিংতশপা পুিংললহানবহ  াকইল৷  
লকর্ ... র্... র...  
ককযশ শব্দহানল ঘরর দুৱারহান আেইল৷ অকাবল দুৱারহান মুকাতনর শব্দহাবন অহলযা লপইরাক লেইপাবে 
আতহতল৷ ‘আতেবি অমাতেক োলল!! তকয়া আলইলিা?’  
লিই তফেয়া হোক অয়া ফামহানাৎ েতহবি লদখল - মুিংহানাৎ ল ইক্ষাৎ ইন্দ্র৷ দলপতি ইন্দ্র! এতদবনই িার 
আতহর তমবলিং লদতহয়া লিই লেহান ডবরয়া আতেতল ঔহান এোকা মুিংহানাৎ৷  ুমুরুি লদনা নািং নাইল হপনডাল 
োর েুমা েুমা অয়া ফামহানাৎ ত লইল৷ লিই ফামহানাৎি উতিয়া তপতির দুরাহানবদ আকদাে, ঘরর লকাবনবদ 
আকদাে লদতন অকরল৷ ত িািৎি তেবে তক্ষি ইন্দ্র অহলযার পথরুদ্ধ করাতন আকরল৷ তলিতনর কুবনা পথ 
নাবপয়া লিই আবি তহিংস্র ত িংহীির  াদাবন ইন্দ্রবর আক্রমর্ করল৷ আবি আি পাঞ্জা িাতি লাতিল৷ েুদ্ধতেদযাৎ 
পারদতশয আেযা রমর্ীি অইবলও দলহানর হাতেৎি পািংকালপা পুরুষ, এোকার ইন্দ্র এির মুিংহনাৎ লিই কোলা 
মাতের লদৌি৷ ললহাউর  াদাবন লিইর আেুতলতি ইন্দ্রর আির েজ্র মুতিহাতনর মুেুরবন গুিাগুিা অতন অকরল৷ 
লিইর য়াবেরুতনহান হ রৎ অতন অইল৷ হুনার রের  ুলর হাতদৎ ইন্দ্রর আতহতি আতদম৷ ডক ডক  কবরর 
আোরাতি৷ ল ামর র নািই কামর র রিংহান এহান৷ অহলযাই আেয মুতনর এ রিং এহান হো কবর ত বন৷ িার 
িীব্র কামনার তেিই ঋিুপর্যা অহলযার লমইথিং, েুক, েিংঘা আক াবে পুিাতন অকরল৷ ল ইবি ল ইবি ইন্দ্রর 
তডিল োহুহাতনবয় অোির হরপির  াদাবন লিইবর লেরাতন আকরল৷ হরপির িিা তনিং াহান লিইর লমইথিং, 
স্ত্ন, নভবদশ... 
অহলযাই তনেবর মুকাতনর লমইিা ল িহান কতরয়া নুৱাতরয়া পাতরলমাতহ ত কাতর লদতন অকরল৷ ত কাতর তদবি 
তদবি লিই অব িন অইতল৷ লিইর অব িন লদহাি দলপতি ইন্দ্রর এইরুকহান  াকইল৷ দুৱাৎ ইন্দ্রর অতভ ারর 
ত র িংতি িরাি উো অয়া অয়া ঘুম তেপাতন অকরল৷ িাের আিাৎ েয়া  ুের্য  াতরোরা লরিং লরিং ল য়া থাইল৷  
 
অহলযার ত কাতরি দূবরৎি হুতনয়া ঋতষ লিৌিম ত নু্ধর পাতনহানাৎি পারিৎ কাইল৷ িার োনার অহলযা 
এেোকাহানাৎ তকহান োর অইতলিা৷ খতরখতর দােহানল িা ঘবরবদ আলইল৷ পেিযি পারা িার তেশাল িাতরি 
তমকুপহানাৎ েুদ্ধর আৎতিিৎিও তক্ষি অইল৷ িাের আিাৎ েবে  ুের্য পাকথাপাবরয়া রহাতন অকরল৷ িরািও 
অতির অয়া খুরাক দুমাতন অকরল৷ ঘরি লফৌঅইবিই লিৌিবম লদখল ঘরর তভিবরৎি ইন্দ্র তনকুতলল৷ ইন্দ্রর 
লমইথবে ো নািৃতির আহাতনহান লদতহয়াই িা লেহান হারবপইলিা হারবপইল৷ আর কথা লনই৷ িা ইন্দ্রবর 
আক্রমর্ করল৷ িতিআক্রমর্র কুবনা হন্না নাকতরয়া আন্দ্র উো অয়া োবেয়া আবে িরাির িবে ফালতদয়া 



কাইল৷ মাৎ তহকাবে িরাি লেৌঅর আিাবদ দােহান লইল৷ িবে িবে ত নুতনি৷ িরাির লবি কিবোেন দাে 
ত িংনা তদয়া নুৱাতরয়া লিৌিম ঋতষ খামইল৷ িার আস্ত্া িাতরি লরাষানবল পুিাতন অকরল৷ ইন্দ্রবর আেুতল তেবদয়া 
তনককবর তনককবর িা মাৎল, “লহ কাপুরুষ, লম্পে ইন্দ্র৷ কামুক ইন্দ্র৷  হস্র লোতনবয় লিার লদহাি েুতেয়া 
অপব্ত্ত্র করক৷ উৎকে িন্ধময় অক৷ লিার দলপতি কালহান  দাই  ম যাই, দুবেযাবি েুতেয়া থাক৷ তম তশরাপ 
লদউতর৷”  
“িথাস্তু,” লিৌিম ঋতষর তশরাপহান িাতরৎ নালাবিয়া ইন্দ্রই ফাক ফাক আহাতন অকরল৷ লে াবদ আবহতেল 
ঔ াবদ কালা ত িংবখইর আধারহানাৎ োর মােইলিা৷ অনযতদনর  াদাবন আতেও আধারহাবন িার কামনা 
ো নার অতভ ারহান  ানাপা গুবর তদল৷  
 
ইন্দ্রই িার ঘরির মুবে িরািৎি লামবিই লদখল দুৱারহান লথৎকতরয়া ফর্াহান িুতলয়া উো অবে ইন্দ্রার্ী৷ 
লিইর নাকিবদ িিা লেৌ, আতহতিৎ লডউতে৷ লমইিা লেৌেবন য়ালবে য়াহাতন ঘবন ঘবন উ য়া িবে কার োর 
লাবমর৷ ইন্দ্রর অতভ ার আধারহাবন হাতেরািংি লুকা পারবলও লিইরাৎি কুবনাতদন লুকা নুৱাবরর৷ ইন্দ্রই তমকুপ 
আহান উো অয়া লিইবর ল য়া ঘবর তভিবরবদ কাবকই কারল৷ দুৱারর থম্পাতি ধতরয়া লথৎকবরবে ইন্দ্রার্ীর 
আিহান অেবহলাই ত কতদল৷ কাতিহাবন ইন্দ্রার্ীবয় ইন্দ্রর আিহান কামারা তদল৷ িার উদালা েুকিৎ নখতি 
তেবদয়া আ ুরল৷ ঔিাও, ইন্দ্র আবহ আবহ ঘবর হবমইলিা৷ ইন্দ্রানীবয় িাবর খা কবর ল য়া উো অয়া থাইতল৷  
“লহ ইশ্ৱর, নারীবর  হা দাি োর নকবি লদেৎ, ঔিাৎ তেষবি তকয়া পাহুতরয়া নাবদেৎিা?” 
লিই আর ঘবর নাহবময়া দুৱাৎ উিানহানাৎ তনকুলতল৷ এি ঘরি নািই কারািারি৷ মুলুকরািং লিই ইন্দ্রার্ীি 
অইবলও এোকা িারািং লিই লিনাহান৷ লিই কনাক অয়াও আবিকার দুি ইন্দ্রবর লদবহবেি৷ িানুও নৃশিং  
অতেলা৷ অয়াও এ াবদ তেবেকহীন,  তরত্রহীনবি নাতেলা৷ ঘরির িবে েয়া আবে  ুের্যবর লিই লদখল৷ লিই 
লশৌঅয়া তহল আি উরা তদল৷  ুের্য ফাবম েয়া োরা কাতিরা অয়া আত্মরক্ষা করল৷ এতফর উিানর আিািৎ 
আধারহানাৎ উো অয়া আবে িরািবর লদখল  কাদাৎ লপইল িাের ডাল ঔিল লিই িরািবর োরাতন অকরল৷ 
আতহতি তেপা তেপা লোো িরািই লিইর শাতস্ত্হান ফাবম  প্প উো অয়া য়াপাতিয়া লইল৷ কাতিহাবন োবরইবি 
োবরইবি োর এতরয়া িরাি কলকতরয়া ললৌ লমতলয়া কাদাতন অকরল৷ কিহান কাতদয়া িরাি এবরতদল৷  
 
কুিংি লিই? ইন্দ্রর রাতিকার অতভ ারর  িংতিনীি কুিংি? ঔিবর তে াবরয়া এ োলফু তেয়াবন লিই আকখুতলিই 
 ালইতল৷ লিইর মুবে মুবে মাতেহান িৎ হুবন হুবন  রমা পথ লদহুবৱয়া  ালইতল৷ তপতিৎ  ারবময়তি৷  
 
এিবদ নুিংতশ ঋি র না কবর পাবরর লিৌিম ঋতষ িতিতহিং ার তেিৎ আতদম েন্তুি অইল৷ িা লফৎকবর ঘবরবদ 
আলইল৷ ঘবর তভিবর হবময়া অহলযাবর তে ারাতন অকরল৷  
“কই কুরািং লুবকইবলিািা, কাতমনী, কূল াতরর্ী, ইন্দ্রবভািযা৷”  
লনই, অহলযা লনই৷ লিইর য়াবেরুতনহান কু কু  অবে ফামহানাৎ পতিয়া আবে৷ কুবনাবপইিও অহলযা লনই৷ 
তপতির আেবে দুৱারহান লেৌহানাৎ িম্ িম্ োতর লদর৷ লিৌিম তপতিবয়বদ তনকুতলল৷ পািলপারা অয়া অহলযাবর 
তে ারাতন অকরল৷ েনালা িাের হাতদৎ, লেোরার িুৱাবর— কুবনাবপইবিও অহলযা লনই৷ ল ইবি ল ইবি 
 াতরোরা পহর অইল৷ লেতলর তমোলহাবন হাতে োিংবখই লশেইল৷  
“এোকাবি কুরািং লুকাউতরিা ল ইক৷”  



কাতিহাবন দাি কামারল লিৌিম৷ তেলাির োউকহান লালইবিই লেৌহানাৎ অহলযার  ুলর িৎহান লপয়া খামইল 
লিৌিম৷ অবনক েেরর পতরত ি লিইর েন ািংকুবরইর ল তের িৎহান৷ িৎহান হুনাতনবয় মদমত্ত আৎতিির 
 াদাবন িা ত কাতর আি তদল৷ িৎহানর তদশািল তহলর লুমপাকর িবে কাইবিই িা লদখল তহলর তিয় 
লুমপাকর হাতদর ত পািৎ তনরাভরর্া অহলযা লকৌতেয়া অয়া থুরথুতর কাতপতর৷ লিই আিবোি কতরয়া আকুতি 
করাতন অকরল, “লহ ঋতষের, তম তকৎিাও নাকবরেু, তকৎিাও নাকবরেু৷”  
“তকৎিাও নাকবরেৎ৷ ইন্দ্রবভািযা৷ তকৎিাও নাকবরেৎ...” মাবি মাবি আৎহাতন তেিংতদয়া িা তহলর ত পািবদ 
ত্বরা অয়া লামাতন অকরল৷ ত পুকা ত পািবদ িার তেশাল িাতরি আর নাব লইল৷ আর লামাতন নুৱাতরয়া োর 
িবে কাইল৷ আির কাদাৎ হুরকাৎ ডাের লেিা তহল লপইল ঔিাল ত কাতর তদয়া তদয়া এতদবনইকার তনয়াম 
োনার অহলযাবর আক্রমর্ করাতন অকরল৷  হা  হা তহবল অহলযার কোলা তনরাভরর্ লদহাি তেিুতেিু অতন 
অকরল৷ ল ইবি ল ইবি লিইর ললহাও ক ু িাতরি রকির তপিি অইল৷ লিইর এতদবনইকার লিতমক ঋতষ 
লিৌিম এোকা লরাষান্ধ রক্ততপপা ু  ুমকার আেয পুরুষ আি ত তিল৷  
অহলযাই লমইলিা শতক্তহাতন পুলকতরয়া লেতলহানাবদ আিবোি কতরয়া ত কাতর তদয়া মাৎল, “লহ লেতল তিরক, 
লহ ইশ্ৱর৷ তিবি হাতেিা লদহরি, হারপারি৷ তম মতরয়াও থাইিং৷ তি আকমাউ অইবলও এ আেয পুরুষ এিাবর 
মাবিতদে, অহলযা আেযকূল াতরর্ীি নািই৷ লিই তনরপরাধি৷” 
“তনরপরাধি? তনরপরাধি? হুম্৷”  
লিৌিম আরাবকৌ েের কবর ত কাতর তদল৷ িার ত কাতরিই তদনঘর োিল পারা৷ িার ত কাতরির হাতদৎ অহলযার 
আিনযাদহান োর গুিানা া অইল৷ ল ইবি ল ইবি তহলর িুমু্বরির িবল অহলযা  ানাপা ইম্পাতন অইতল৷ 
লুমপাকর ত পাি তহবল েুতেল৷ অহলযা তেিংিা তেিংিা তহলর িবল ত রতদনকা িস্ত্র মাতধ অইতল৷   
 
খাতন তপবেবদ  রমার তপতি তপতি ইন্দ্রার্ী ঔবপইৎ লফৌঅইতলিা।  ইন্দ্রার্ীবয় দূবরইৎি হারবপইল, কুিংি লিই৷  
অহলযা! ত কাতর আি তদয়া দােবদ আয়া লিই ঋতষ লিৌিমবর আেকাতন অকরল৷ লিইবি হারবপইল অহলযা 
তনরপরাধ৷ লিই লিৌিমর আিহাতনৎ ধরলিা৷ িা ত কতদয়া লিইবর লেলাতদল৷ ইন্দ্রার্ী দূবরইৎ পিতলিা৷ 
ইন্দ্রার্ীও লেলাি৷ লেবলই োিহান হাতে আকিা৷ িা লখইে মাতেক লিইবর আকমাউ ল য়া োর ডাের ডাের 
তহল আতনয়া অহলযার  মাতধিৎ উরা লদতন অকরল৷ ইন্দ্রার্ীবয় আর োবর নুৱাতরয়া উতিয়া আয়া তপতিবয়বদৎি 
ডাের তহল আিল িার মুরিৎ োবরইল৷ লিৌিমবর, ইন্দ্রবর োর হাতে আেয মুতনবর আক াবে৷ লিৌিম অব িন 
অয়া অহলযার  মাতধির িবে পতিল৷ তডল নাকতরয়া ইন্দ্রার্ীবয় অহলযাবর উদ্ধারর তনবে তহলর লুমপাক ঔিা 
িুমু্বরি অবে  মাতধিৎ োরাবদ উরা লদতন অকরল ৷  
 
আেযােিযৎ কালুৱা, মাৎবনই োর অন্ধ লেতলহান পথ মােতনর ডবর ইবম তনক্কা আবের পথিল থুোথুো কাবকই 
কাবর কাবর তেকর িবে কাইল৷  
 

 
 
 



হারুতয়তপয়া 
 
মবহনবোদাবরার  াদাবন হারুতয়তপয়াও জ্ঞানর্, তেদযাৎ, লেপাবর োলবে পালবে নিরি৷ কলকারখানাল 
হারুতয়তপয়াবহ তনয়াম পালবেি৷ িােহানর পাবর আবে ডাের নিতরি৷ ইবম িােহানর নাবে নিতরির নািংহান৷ 
নানান ফাবম এ িােহানর নানা নািং৷ পাবরিী, র া, হারুতয়তপয়া ো হরপ্পা৷ মবহনবোদাবরাৎি হারুতয়তপয়াৎ পতন  
তনয়াম৷ ঔহাবন তনয়াম িাবলের৷ পতন  গুরুর ল লকম, পতনর, দইর েযে া আর আর িারািংি তনয়াম৷ 
হারুতয়তপয়ার পতন র লিাধনর োিা  আহান ইন্দ্রর কানহানাৎ মধুেন্দ ঋতষবয় তদল৷ আকিবদ নুৱা লিাধনর 
ললাভ আরাক আকিবদ নুৱা কবর েুদ্ধর তরপুর ডাক৷ নিং ািং তদন েুদ্ধ তেরতি তদয়া ল ামর  োর আতদরব  মি 
অয়া আবে ইন্দ্র  ঞ্চল অইল৷ তকন্তু অশ্ৱবমধ েজ্ঞর িরাির ফাবমৎি লরাতনর নািং লনই৷ ইন্দ্র আর োবেয়া থাতন 
নুৱারল েুলবি োতক আেযও লথৌিাল লদতন অকরলা৷ হাতে োরা তেবে না কতরয়া আকতদন তেয়াবন ইন্দ্রই  ুের্যবর 
তদয়াবপবিইল৷ হুনার রের পাকহাতন  ালকতরয়া হারুতয়তপয়ার লপৌ আনাতনর  াবল  ুের্য হাকহানাৎ ফরতদল৷ 
িারািংবি এহান ফর আহানর পথ৷  
 
তমকুবপ লপৌল আলয়া আবহর  ুের্য মাদানহান অইলিা লপয়া আলতনর নািং লনই৷ এবর আবহর েুলবিও নাবহর৷ 
হাকহানাবদ িার পথ ল ইবি ল ইবি ইন্দ্র িুঅইল৷ ত ন্তা আহাবন িাবর হাপতদল৷ োতক ঋতষবয়ও তনের তনের 
োখযা লদতন অকরলা৷ কুবনা অঘেন...  
লেতল হমাতনর পবর তনরাবল আির লেপ  ামকতরয়া ল ইবি রিংখা হাকহানাৎ  ুের্যর পাখহাতন লদখল ইন্দ্র৷ িা 
তনিংশাহান লেবলয়া উো অইল৷ লবি োতক হাতেহানও৷ িানুর মুরর িবেবদ কিপাক তদয়া  ুের্য আর আর তদনর 
 াদাবন ইন্দ্রর োেুহানাৎ েতহলহা৷ হাতেহাবন িারবেবদ ল য়া থাইলা৷  ুের্যর থিাৎ আতে কুবনা লপৌ লনই৷ িার 
আতহর েুলন, তেত ত্র রহন োর পাক থাপবনৎি োিংবখই লশিংকবর হাতে লপৌ িামকবর পাবররি ইন্দ্র৷ আতে লনই 
কুবনা আতহর েুলন, লনই রহন, লনই পাক থাপন৷  ুের্য ঘুম তেপাতনৎবহ লাতিল৷ এ াবদ আ রর্ কুবনাতদন 
নাকবরবে  ুের্যই৷ ল ইবি ল ইবি ইন্দ্রর ধধেযর  ীমাি লালইল৷  ুের্যর োেহাতন মুেুতরয়া ধতরয়া মাতেহানাৎ 
িাবর  ুপন তদল োর তেের োরার োিংহানল পদাঘাৎ করল৷  ুের্য দূবরইৎ িোি অয়া পতিলিা৷ লপেি েুবে 
খাতেল পতনর ঔিা েতেয়া লেলল৷ িার িভু ইন্দ্রবর আকমাউ ল য়া িা অব িন অইল৷ ইন্দ্রই হারবপইল িার 
তনয়াম তেশ্ৱাত  লপৌৱালপী  ুের্যবর  িুর পতনব  হুৱাৎ পতনর লখৌবৱয়া থিাহান েন্ধ কবর লদতেিাবকা৷  
 
তপবেকার তদবন তেয়াবন ইন্দ্রই  রমাবর তদয়া লপবিইল৷  রমা হারুতয়তপয়া িালকতরয়া দােহান লইল৷ লিইর 
তপতিতপতি  ারবময়তি৷ ইন্দ্রই  ারবময়তিবর পপ কবর ধতরয়া আেবকইল৷  রমা উো অইতল৷  ারবময়তিবর তিয় 
আবি িারতিৎ ল ৎকবর ধতরয়া ইন্দ্র্ই িবেবদ িুতলয়া  রমাবর লদবহইল৷  রমাই হারবপইল,  ুের্যর  াদাবন 
তলব ৎ করবল আলয়া আয়া লিই আর  ারবময়তিবর তেিংিা কবর নাবদখিই৷ আর তপতিোরা নাব য়া  রমা 
ত িংবলই দােহান লইল৷  
 
হারুতপয়া নিরর পতরখার দুৱাৎ িদিদ কতরতর ল লকমর  াদাবন দলা  রমাবর লদতহয়া তমকুবপ নিরর তভিবর 
লপৌহান ত লইল৷ এ াবদ  ম্  ম্  ুলর কুকুর হারুতয়তপয়া নিরর মানুবৱ কুনতদন নাবদবহতে৷ নিরর দুৱারহান 



আেইল৷  রমাবর ধরাতনর  াবলবদ ত বেবয় আি তেিংতদলা৷  রমা লিইর রূপল লেইপািং মানুর লিমর োধবন 
পিাতন লে াবদ োবন ঔ াবদ তেনেুরর োধবন নাপিাতনও োবন৷ মুকা ত িংহদুৱারহানাবদ লিই নিরর তভিবর 
দােবদ হবমইতল৷ নিরর পবথ, ঘরর হাতদবয়বদ দােদাতন অকরল৷ হাতের লবি  ািাক লখবলয়া, লুকা লুতক 
লখবলয়া তমকুবপ হারুতয়পয়ার মানুর মন েয় করল৷ পতন র লিাশালাতি তে াবরয়া তনকালল৷ লিাধনর অনুমান 
আহান করল৷ পতন  রমর্ীর মন  রকতরয়া িানুর উবরৎি উবর ফাম ত লকবর ত লকবর ঘর তভির লপয়া 
 রমা লফৌঅইতলিা৷ িানুর লিমর োধবন পতিয়া  রমা নিরর ত বেইর তেনেুরর োধনর ডবরৎি  ানাপা মুক্ত 
অইতল৷ আকুোলা িানুর লবি থানার লহই াল লমবিল লমবিল খানার েস্তু  রমার মুিংহানাৎ আতনয়া হাবেয়া 
তদলা৷ হুৱাৎ আ া আদাক লদতহয়া  রমা তেবভালা অইতল৷ আক কাবকই আগুবৱইল োর লপইরাক ইন্দ্রর আির 
খপহাতনৎি য়ালয়া আতেলা  ারবমরতিবর তনিংতশিং অয়া আলইতল৷ অয়াও, আকুোলা এ নির এিৎ লিই ো  
করাতনরকা আবহবে, আর আলয়া নাতেিইিা ঔ াবদ ভাে আহান হাতের মবন লিই ত লকবর তদল৷ তদনহান 
হারুতয়পয়ার লপৌ পুলকতরয়া মাদান পবর ত িংহদুৱারহান মুকাতনর  ুরাখ ল য়া হাতের আতহর ধূল তদয়া নিরির 
দুৱাৎ আতহতল৷ মবহবনবোদাবিা িালকতরয়া ত িংবলই দােহান লইল৷ মনহানাৎ উিংখাৎ আহান৷ লিই তডলইবল 
 ারবময়তিবর আর নাবদখিইিা৷  
 
মুিংহানাৎ  রমা, পথ লদহুবৱয়া৷ তপতিৎ ইন্দ্র, ঋতষ, মরুৎ েুদ্ধা৷ রাতির আধাবর আতে অশ্ৱবমধর িরাির নািই 
 রমার তপতিতপতি আেয দলহান হাতে৷ হারুতয়তপয়া তদশা কতরয়া৷ হারতয়তপয়া নিরির দুৱাৎ লফৌঅয়া ইন্দ্রই লদখল 
মবনবোদাবিার  াদাবন হারুতয়তপয়াবর য়মকতরয়া থবেিাই উ  পতরখাই৷ মেেুৎ ত িংহ দুৱারহান৷ কালাত িংবখইর 
আধারহানাৎ িাের আরুবম হাতেবর লুবকয়া থানারকা ইন্দ্রই্ আবদশ তদল৷  রমাবর  ারবময়তিল দুৱারহানাবদ 
োনারিা ইিংতিৎ করল৷  রমা দুৱারহানার মুবে তিয়া রহাতন অকরল৷  রমাবর োর দুৱারহানর মুবে লদতহয়া 
রাতিকার িহতরতিবয় হাবরৌ অইলা৷ লবি লিইর  াদাবন কাপক পারা  ারবময় দুিবর লদতহয়া আরাবকৌ হাবরৌ 
অয়া দুৱারহান মুবকইলা৷  রমা  ারবময়তিল তভিবর হবমইতল৷ তহলর  াদাবন েতর দুৱারহান িাোতন নািং নাইল 
লেৌঅর আিাবদ ইন্দ্র োর মরুৎ েুদ্ধা মুকা দুৱারহানাবদ তভিবর হবমইলা৷ তপতিৎ োতক হাতে৷ েুদ্ধর ঘতিি রতহল৷ 
তনতিতন্ত ঘুবম আতেল হারুতয়তপয়া তমকুবপ মৃিুযভূতমহান অইল৷ আেয েুদ্ধাই অনােয হারুতয়তপয়াোত বর ক ুর  াদাবন 
িুপকারাতন অকরলা৷ পতন র লিাশালাৎি গুরু কারলয়া তনকাললা৷ লিাশালা, ঘরোতর হাতে তে লািাবদতন 
অকরলা৷ লেৌহানাৎ তেি ঘবরৎি ঘবর ত লইল৷ অ ভয আেযর পািল তেিৎ হাোর েেবর হেবে হারুতয়তপয়া 
 ভযিাহান োতলি অতন অকরল৷ পুবির  ভযিাহান ল য়া ল য়া ইন্দ্রই দুুঃখ এহান তকহান অনুভে করাতনর হন্না 
করাতনৎ লাতিল৷  
 
লিাপন  ুরিংি পথ হারপাতে পতন , পুরপতি োর আর আর হারুতয়পয়াোত  নিরির দুৱাবদ লিাপবন দােদাতন 
অকরলা৷ লপৌহান লপয়া  ুরিংি পথ তে ারা তে ারা তনকাবলয়া আেযও তপতিতপতি  ুরুবেবদ িানুবর িালকরাতন 
অকরলা৷ এ াবদ আধার  ুরুিং আিবদ দােতদয়া তেবিিা লখইপবক পতন  দযাউ বর মাতরয়া িার তেলক উষাবর 
ইন্দ্রই কারলইল৷ আধার  ুরুিংিৎি উষাবরল িা দুৱাৎ তনকুতলয়া আতহল৷ দুৱার োলফু তেয়াবন উষার অপরূপ 
রূপহান লদতহয়া ইন্দ্র আতহরপে লেলাতন পাহুরল৷ োতক আেয হাতেও রূপমুগ্ধ৷ ল ইবি ল ইবি  াতরোরাবদৎি 
অশ্ৱাবরাতহ আেয েুদ্ধা হাতে উষার  াতরবেবদ পুলইলা৷ এ াবদ রূপেিী আেয দলহানাৎ কুবনািই কুবনাতদন 
নাবদবহতে৷ হাতরবয় হাবরৌ অয়া ত কাতর তদলা৷ আতেকার েুদ্ধর হাতেৎি ডাের অমূলয ধনহান উষা৷ কাদাৎ উো 



অয়া আবে িার িরািৎ োর  তিল ইন্দ্র৷ উষাবর আিহানল লেবরয়া মুিংহানাৎ েবহইল৷ আকআবি উষাবর 
আির োধবন েতন্দ কতরয়া োতক আবি দতধত র কিংকালি ধতরয়া দােতদয়া তেিারািা পতন  োর োতক 
হারুতয়পয়াোত বর িালকরাতন অকরল  িানুবর আক্রমর্ করাতনর তনবদশয তদল,  
“এ অনােয কুনিও এ আেযভূতমৎ তেিংিা অয়া নাথাকা৷ হাতেবর মার৷”  
পথর ধূতল লেৌেুলুতনল উবরয়া আেয দাে লইলা৷ মুিংহানাৎ লেি লপইলা ঔিবর মারলা। তেিংিা অয়া থাইলা 
কৃষ্ণের্যর মানু ঔিা দাতক্ষনািযর েিংিবলবদ দােতদলা৷ োর পতন  ঔিা িানুর আবদযকার ল ডার িাের লনৌল 
র া িােহাবদ লেয়া ত নু্ধ িােহানাবদ অয়া কি উপ ািরর লেবদ আলথক  ালইলা৷ িাের পাবর পাবর আেযই 
িরার িবে  তিয়া কবিাহান কার দুনুকর েুদ্ধ কতরয়া নুৱাতরয়া উো অয়া ল য়া থাইলা৷ লেোরাৎ থবল আেযবর 
েুদ্ধৎ তেবেকুরা েরম নাতে৷ তকন্তু পাতনৎ তক াবদ েুদ্ধ করাতন িানু নাবহ হারনাপাতে৷  
 
আকিবদ োপকবর হাবরইল েুলবি আরাক আকিবদ তনের মানু হাতেবয় লিইবর আকখুতলিবর েেযর দল 
এহানর আবি এবরতদয়া লেবলয়া তেিারািাহান লদতহয়া িরাির িবে ইন্দ্রর োহুপাবশ েতন্দ উষা ললৌবমতলয়া আি 
তেিংতডয়া েুরন লদতন অকরল৷  
 

অশ্ৱবমধ েজ্ঞ 
 
তদন লালইল, মাহা লালইল৷ আেযােিয োর থমথবমইল৷ মানুর রকবি রাো অইল মাতেহান আ ািংপা িাব  
ত রতদনরকা  ানাপা গুরল৷  ুেযর  ক্র আহান, অথযাৎ েের আহান, ফানার তপবে অশ্ৱবমধ েজ্ঞরর লিৌরািং করলা৷ 
ল ইবি ল ইবি আেযােিয নাের নুৱা পৃতথেী এহানাৎ োোের আেয িৃহোত  অইলািা েের আহান অইল৷ 
আেযভূতমৎ িানুর পইলাকার অশ্ৱবমধ েজ্ঞি৷ আেয-আেযা হাতে তেয়ানপবরৎিই েজ্ঞভূতমহানাৎ পুলইলা৷ 
েজ্ঞভূতমহান লশিংকতরয়া, ভূতমপূো তকিা লমকতরয়া েজ্ঞি অকরবি লেতলহান কাতিরা অইল৷ পুবরাতহৎিই েজ্ঞি 
 লকরাতন অকরল৷ হাতে েজ্ঞির কাদাবদ লিলািা৷  রমা লশৌতিল দূবরইৎ েুতন তদয়া েতহতল৷ ইন্দ্র োর ইন্দ্রার্ী 
কুশা বন েয়া পুবরাতহৎির লবি ঋিপাি কবর কবর আহুতি লদনা অকরলা -- ওম্ স্ৱাহা, ওম্ স্ৱাহা, ওম্ স্ৱাহা৷  
িানুর লবি েজ্ঞির  াতরোরাবদ উো অয়া ঋতষ হাতেও  ুর তদয়া তদয়া উিস্ৱবর ঋি উিারর্ কবর কবর আহুতি 
লদনা অকরলা - ওম্ স্ৱাহা, ওম্ স্ৱাহা, ওম্ স্ৱাহা...  
 
লেতলহান হমাতনর পরহান অইল৷ এোকাবি েতল৷ ঋিপাির হাতদৎ আেয আিই  ারবময় আি মালকর উবরৎি 
কারলয়া আনলিা৷  রমা উো অইতল৷ লেইপািং মানু আেয এিাবর িা া লনই৷ কাবকই কাবকই েেির লেবদ লিই 
আগুবৱইল৷ িুলিুল কবরর  ারবময় ঔিবর েজ্ঞির কাদাহান লফৌঅতনর আবিই আেয ঔিই আকবেবদ িুপরল৷ 
তনের আতহর মুবে ঔহান লদতহয়া মালক  রমা পািল পারা অয়া রবহ রবহ তদকতদশা লনয়া দােদাতন অকরল৷ 
তেিংিা অয়া থাইল োতক  ারবময় ঔিও কুুঁইকুুঁই কবর রবহ রবহ মালকর তপতিতপতি ললেি লুবকয়া লি ধরল৷ 
রীতিমবি েজ্ঞ অকরাতনর তপবে কুনিই োধা লদনার হননা করবল এ াবদই ফল লপইিই, তকন্তুমান েজ্ঞর কাম 
না খামইিই৷ আকিয়ও িানুর রহনর লেবদ কান নাদলা৷ ঔহান লদতহয়া আর থানা নুৱাতরয়া উষা দােবদ 



েজ্ঞভূতমহানাৎ দােতদয়া তনকুলতল৷ ইন্দ্রার্ীবি ইন্দ্রর কাদাৎ আ নহানাৎ তহলর িতিমাির  াদাবন েতহয়া থাইতল৷ 
েজ্ঞ  লকরাতনহান  লবি থাইল৷  
 
ল ইবি ল ইবি োিল, েনর তহয়াল, নানান পশু আবন আবন েতল লদনা আকরলা৷ তমকুপহানাৎ েজ্ঞভূতমহান 
পশুর রকবি রাো অইল৷ হাতের তপবে মািামোলা লেৌেনহানল  িং িং ফালবদর কাপক পারা অশ্ৱবমধর িরািবর 
েজ্ঞভূতমহানাৎ আতনয়া োধলা৷ এতদবনই োধন লনয়া দােবদর িরাি আকিাও হার নাবপয়া হাতেবর লাে লাে 
ল ইল৷ োধহানাৎি তনেবর লমকয়া োর লপুবকবদ, িাের পাবরবদ দােদাতনর লকৌশাতল করাতন অকরল৷ রকবি 
রাো েজ্ঞভূতমহান লদতহয়া অোনা ডর আহাবন থুরথুতর কাপাতন অকরল৷ অতির অইল৷  িং িং ফালতদবি 
ফালতদবি মুকাতন নুৱাতরয়া  প্প ফাবম উো অইল৷  ম্  ম্  কবরর কাপকপারা িারর  ুবল আতহথম লখইপক 
গুতরয়া লমাতহি কবরর লমইথিংহান৷ েেরহান স্ৱাধীন অয়া েুবল েুবল মবনইে েস্তু লখয়া লখয়া েতলল েতলল অবে 
িাতরি৷ লমবরবমর কবরর দলা  ামহান লেতলর পহবর এোকা রাতেলা৷ েতলর পশুর রকির লেয়াির পতিয়া িার 
ডাের ডাের কালা অোক আতহথমও এোকা মানারকৎি অবে৷ ইন্দ্রই েুপকাষ্ঠির রকৎল িরাির কপালহানাৎ 
তডিল কবর রক্ততিলকি র না কবর তদল৷ িামার কুপািং আহান েৱদানাল  ুিা কাকতরয়া েুতেয়া িরাির মুবে 
হমল  াক া লাৎকরল৷ িরা ঔিই দানা লখইি নাবখইি কবর েে ঔিা আকতফর ইন্দ্রবর আকতফর ল ইল৷ 
হাতেহাবন িরািবর ল য়া থাইলা৷ ঋতষবয় অশ্ৱস্তুতি করাতন অকরলা –  
কিহান ইন্দ্রবর, ঋতষ হাতেবর ল ইবি ল ইবি এতদবনইকার অেল তেশ্ৱা  আহানল িরািই েে ঔিা গ্রহর্ 
করল৷ হাতেহাবন হাবরৌ অয়া ত কাতর তদলা -  াধু  াধু  াধু৷ ওম্ স্ৱাহা, ওম্ স্ৱাহা, ওম্ স্ৱাহা...  
ইন্দ্র োর ঋতষ হাতে তনের তনের আ বন েতহলািা৷ িানু হাবরৌ অয়া ল ামর  তপনা অকরলা৷ ইন্দ্রার্ী োর ইন্দ্রর 
োতক উপপতি হাতে তঘ োর ধূপ থমবেইল কাবকই কারলা৷ িরািবর লশিং পাতনল তহনাতদলা৷ োিংহাতন দতদলা৷ 
তনের ফুতির  ুতেল পুবে তদয়া িানু তঘ িবে িবে মাতিয়াতন অকরলা৷ ঋতষমুতনবয় মন্ত্র পাি করাতন অকরলা৷ 
ইন্দ্রার্ী োর োতক হাতেবয় িরািবর অলিংকার োর ফুলর ডালল হাো লদনা অকরলা৷ েের িরািই আকিাও 
হার নাবপয়া িানুবর িালািং িালািং অয়া ল ইল৷ িানুর আির মাতিয়া লপয়া  ানাপা তথতি অইল৷ োর মনহান 
তদয়া েেদানা খাতন অকরল৷ ইন্দ্রার্ী আলয়া োর আ নহানাৎ েতহতলিা৷ ল ইবি ল ইবি মন্ত্র পাির হাতদৎ 
পুবরাতহৎি িরাির লেবদ কাবকই কাবকই আগুবৱয়া আতহল৷ িরািবর রকবি রাো েুপকাষ্ঠির লেবদ আেুলাতন 
অকররল৷ পুবরাহৎির আবি  ক ক কবরর েতলর থািংোিংহান লদহাতনর লবি লবি অেুে িরািই এব্বাকা েু 
পতিল িাবর আতে তকয়া অমাতেক েিন করিারািা৷ োনিার্ তদয়া দােদাতনর হন্না করাতন অকরল৷ োতক 
ঋতষবয় উতিয়া তিয়া িরাির োিংহাতন ল ৎকবর ধতরয়া আতনয়া েুপকাষ্ঠিৎ িারি োবিয়া েবরয়া তখলিল 
আোতদলা৷ িারির োধনহান মুকাতদলা৷ নানান অলিংকারল হাবেবে িরাির অপরূপ লমইথিংহান তমকুপহানাৎ 
মরর্র ইবে তহলি পারা অইল৷ কাপকপারা লমইথিংহান রকি পুলয়া রাোি অইল৷ আতহতি োর েুহান দুৱাৎ 
েুৎবকা তনকুতলল৷ মইেিং ঘতি োর মন্ত্রর হাতদৎ পুবরাতহৎির থািংোিংহাবন িরাির িারিৎ েপ কবর পতিল৷ 
তমকুবপ মুরি িাতরিৎি লখয়ইল৷ িুপইল মুরি োর িাতরি  িং িং ফালদাতন অকরল৷ েীেনর লমইলিা ফালহান 
তদয়া োিংহাতন পাতরলমাতহ তেিংতদয়া িরাির িাতরি তথতি অইল৷ ত নু্ধ,  রস্ৱিী,  িদ্রু, তেপাশার  াদাবন 
েজ্ঞভূতমহানাৎ েহাতন অকরল অশ্ৱবমধর িরাির রকির ধারা মাতেহাবন তমকুপহানাৎ  ুবৱইল৷ আেয হাতে হাবরৌ 
অয়া ত কাতর তদলা৷ এিবদ ল ামর র ধারাই আেয-আেযার োতে কক্কবর তদল। ইন্দ্র হাবরৌ হাবন উো অয়া ত কাতর 
তদল৷ খলপাবে হাতে৷  



 
ল ইবি ল ইবি  ানাপা রাতিহান অইল৷ পুবরাতহৎ োর লবি োতক আেযা রমর্ীবয় ঋি এলা তদয়া তদয়া লডাল 
মািংকািংল ইন্দ্রার্ীর কাদাৎ আতহলা৷ ইন্দ্রার্ী আ নহানাৎি উো অইতল৷ েজ্ঞভূতমহানাৎ উৎবিেনা আহান তমকুবপ 
ত লইল৷ ইন্দ্রর লেবদ ইন্দ্রার্ীবয় িতিবশাধ পূরর্র মুকত  আহানল ল ইল৷ কিহান িাবর ল য়া লডাল মািংকািং 
োর মইেের শব্দর হাতদৎ িরাির মরা লদহাির লেবদ ইন্দ্রার্ী কাবকই কাবকই আগুবৱইল৷ রীতিমবি ঋি 
উিারর্ কবর কবর মুকত  তদয়া তদয়া ইন্দ্রবর লিরা লিরাবদ ল য়া িরাির মরা লদহাির  াতরবেবদ ইন্দ্রার্ীবয় 
েুলাতন অকরল৷ িাও লিইবর ল ইল৷ েজ্ঞভূতমৎ পুলতে মানুর অন্তরাবল েুলাহান ললবহ ইন্দ্র-ইন্দ্রার্ীর আতহৎ 
আতহর লখলাহান  লবি থাইল৷ রমর্ীর এ রহ যময় মুকত  এহানর অথহযান তে াবরয়া নাবপয়া ইন্দ্র িালিৎ 
আিহান তদয়া খালকরাতন অকরল৷  
ইন্দ্রর োতক উপ-পতিবয় মরা িরাির লিিং  াতরহান ধতরয়া ত ৎি করলা৷ কিেুলা তদয়া তঘবলা লমর লমর িরাির 
আকন্দ লদহাি কলকতরয়া মরর্ েন্ত্রনাৎ তনকুবলবে িার তলিংিির িবে ইন্দ্রার্ী  িংিমর ভিংতিল েতহতল৷ োতক 
রমর্ীবয় ফুতি আহানল িানুবর গুবর তদয়া অশ্লীল লেৌন কথা মাবি ত কাতর লদনা অকরলা৷ ইন্দ্রার্ীবয় রমর্ 
তক্রয়ার মাৎ িামকরাতন অকরল৷ োতক রমর্ীহাতেবয় রমর্কালর  রম মুহূিযর তহৎকার করাতন অকরলা - ওবল, 
ওবল, ওবল...  
ইন্দ্রও তরপুর উৎবিেনাহাবন উো অয়া ত কাতর লদনা অকরল - ওবল, ওবল৷ লবি োতক আেয হাতেও৷ ল ামর র 
পাত্র িানুর আবিৎি ত কতদয়া পতিল৷ আতদর র আনন্দৎ েজ্ঞভুতমর রাতিহান আতদম অইল৷ ফুতিহানর 
িবলৎি ইন্দ্রার্ীবয় ইন্দ্র োর োতক আেযর লেবদ ল য়া আতলহাবন মাৎল, “ত হ্ , ত হ্ , ত হ্।“  
মাৎিামকরাতনর তপবে ইন্দ্রার্ী িুঅয়া িরাির কাদাৎ ত ৎি অয়া ঘুমতেতল৷ রীতিমবি রাতিহান এ াবদ মরা 
িরাির লবি ঘুমতেয়া থাইতল৷  
 
তপবেকার তদবন উষা লিবন হাতেহাবন লিইবর উতিয়া আহাতনর আহোন করলা৷ লিই উতিয়া আহাতনর তপবে 
পুবরাতহৎিই লিইর মািং িাতরি দতধক্রা মন্ত্রল লশিংকবর তদল৷ িরাির লদহাির  াতরোরাবদ িানু ত ন তদলা৷ 
ল ইবি ল ইবি অশ্ৱবমধর িরাির লদহাি ত লা ত লা অইল ৷ অতিবহাত্রীবয় েজ্ঞর অতি  িংবোি করলা৷ িরা ঔির 
োর োতক েতলর পশু ঔিার মািং  েজ্ঞৎ পুতিয়া লদৌরািং কাৎকরলা৷ োর অশ্ৱস্তুতি আহান অকরলা—  
 

লহ ইশ্ৱর,  
আমার এ নুৱা আেযভূতম এহান, এ অশ্ৱবমধর রকবি উেযর অক,  
ফবল ফ বল থমথমাক৷ নুৱা েলোন িরাই আমার শািং েুেক৷  
এ অশ্ৱেীেযৎি েীেেযান, েলোন আেয  ন্তান েরম অকা।।  

 
হাতেবয় পুিা মািং  ঔিা েজ্ঞর ি াদ কবর খানা অকরলা৷ তপবেকার েেরর অশ্ৱবমধর িরাবশৌি দূইবরইৎ উো 
অয়া কাি এহান নুিংপািং অয়া ল য়া থাইল৷ অোনা ডর আহাবন থুরথুতর কাপাতন অকরল৷ লপইরাক ত িংবলই 
দােহান লইল,  দূবরই পুের তদশারাবদ, তদশা লনয়া৷  
 

২৩.১২.২০০৮ ইিং, পাতর , ফ্রান্স্ 


