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পড়ে পাওয়া 

 

‘পড়ে পাওয়া’ গড়ের দুই ণিড় ার সন্ধ্যার অন্ধ্িাড়র এিটি টিড়ের িযা বাক্স িুণেড়য় পায়। প্রথড়ম তাড়দর মড়ে হয় এর 

শ্রেতড়রর সব ণিছু ণেড়েরা ণেড়য় শ্রেড়ব। ণিন্তু পরক্ষড়িই তারা োবো পণরবততে িড়র। অধম ত িরা যাড়ব ো- এই োবো 

শ্রথড়ি যার বাক্স তাড়ি শ্রেরত শ্রদয়ার ণসদ্ধান্ত শ্রেয়। গড়ে ণিড় াররা অড়েযর সম্পড়দর প্রণত শ্রলাে ো শ্রদণিড়য় তা ণেণরড়য় 

শ্রদয়ার উড়দযাগ ণেড়য়ড়ছ। এ শ্রক্ষড়ত্র তাড়দর ণেড়ল তাে মােণসিতার পণরচয় পাওয়া যায়। আমাড়দর উণচত উন্নত 

মােণবিড়বাধ ও সততার আদ তড়ি অেুসরি িড়র চলা। 

অপড়রর জেণেড়সর প্রণত মােুড়ের শ্রলাে ো িড়র শ্রিাড়ো জেণেস শ্রপড়ল তা শ্রেরত শ্রদওয়ািাই মােুড়ের নেণতি দাণয়ত্ব। 

ণমড়থয মাণলি শ্রসড়ে অড়েড়িই টিড়ের িযা বাড়ক্সর শ্রলাড়ে আসড়ত পাড়র। ণিড় াড়ররা এিটি টিড়ের িযা বাক্স িুণেড়য় 

শ্রপড়য় তা মাণলিড়ি শ্রেরত শ্রদওয়ার পণরিেো িড়র শ্রপাস্টার লাগায়। টিড়ের শ্রসই িযা বাক্স পাওয়ার শ্রলাড়ে প্রথম 

ণদেই েুয়া এিেে ণমথযা মাণলি শ্রসড়ে হাজের হয়। তাড়ি ণিছু প্রমাি হাজের িরড়ত বলা হয় এবাং শ্রস যথাযথ প্রমাি 

ণদড়ত অপারগ হয়। শ্রলােী এ েূয়া মাণলড়ির সম্পিত ণেধ তারি িরড়ত ণগড়য় ণবধু উক্ত উজক্তটি িড়র। 

প্রশ্ন: ‘দুইেেই হঠাৎ ধাণম তি হড়য় উঠলাম’ - িথাটি দ্বারা িী শ্রবাঝাড়ো হড়য়ড়ছ? 

প্রশ্ন: ‘ওর মড়তা িত শ্রলাি আসড়ব’—ণবধুর িথাটির অথ ত বুজঝড়য় শ্রলড়িা। 

 

চা াঁপাতলীর আম সবড়চড়য় ণবিযাত। তাই ঝে উঠড়ল শ্রসিাড়ে ণেে হয়।িালবব ািী ঝড়ে ণবণেন্ন গাছ শ্রথড়ি আম ঝড়র 

পড়ে। বােুড়যযড়দর মাড়ঠর বাগাড়ে চা াঁপাতলীর আম িুব ণমটষ্ট। এ েেয ঝড়ের সময় সব শ্রছড়ল-শ্রমড়য় দল শ্রবাঁড়ধ আম 

িুোড়ত যায় চা াঁপাতলীর আমতলায়। তাই শ্রসিাড়ে ণেে হয়। 

 

ণমথযা বি তো ণদড়য় বাক্স ো শ্রপড়য় শ্রলািটি শ্রক্ষাড়ে ণবধুড়ি  াণসড়য় শ্রগড়ল ণেেীি ণচড়ের ণবধু েবাড়ব এিটি উজক্ত িড়র। 

পড়ে পাওয়া বাক্সটি সটঠি মাণলড়ির হাড়ত ণেণরড়য় ণদড়ত শ্রছড়লরা হারাড়ো ণবজ্ঞণি ণলড়ি েদীর ধাড়র ণবণেন্ন গাড়ছ 

আিড়ি শ্রদয়। তিে শ্রলাড়ে পড়ে এিেে ণবধুর িাড়ছ আসার পর ণবধু শ্রলািটির িাড়ছ বাড়ক্সর বি তো োেড়ত চাইড়ল 

শ্রলািটির বি তো শ্রমড়ল ো।  

 

গেটির ণিড় ারড়দর মড়ধয ণবধু ণছল সবড়চড়য় তীক্ষ-বুজদ্ধসম্পন্ন। শ্রস ণছল দড়লর অণধোয়ি। সমড়য়াপড়যাগী িাে এবাং 

িথা বলাড়ত ণবধু ণছল ণসদ্ধহস্ত। িালবব ািীর আগাম সাংড়িত শুড়ে ণবধু টঠিই বুড়ঝ ণেড়য়ণছল ঝে আসড়ব। আর তাই 

শ্রস সবাইড়ি েদীড়ত শ্রগাসল বন্ধ্ শ্ররড়ি চা াঁপাতলীর বাগাড়ে শ্রযড়ত বড়লড়ছ। আবার হারাড়ো বাক্সটি শ্রেরত শ্রদওয়ার 

শ্রিৌ লস্বরূপ িাগড়ে বাক্সটির বি তো ণদড়য় েদীর ধাড়রর গাড়ছ তা লাণগড়য় শ্রদওয়ার বুজদ্ধটিও শ্রস-ই িড়রণছল। অতঃপর 

বাড়ক্সর মাণলিড়ি িুাঁড়ে শ্রপড়য়, তাড়ি বাক্সটি শ্রেরত শ্রদওয়ার সময় ণবধু শ্রলািটির িাছ শ্রথড়ি সবণিছু বুড়ঝ পাওয়ার 

স্বীিৃণতস্বরূপ এিটি দস্তিত রািার বুজদ্ধও শ্রবর িড়রণছল। ণবধুর এসব বুজদ্ধদীি িায তিলাপ, সটঠি ণসদ্ধান্ত আর সুড়যাগয 

শ্রেতৃড়ত্বর গুিাবণল থািার িারড়িই মূলত সবাই বলত, ণবধু বে হড়ল উণিল হড়ব। 

টিড়ের বাক্সড়ত গ্রাড়মর মােুে সাধারিত িািা-পয়সা ও মূলযবাে জেণেসপত্র রািার িাড়ে বযবহার িড়র। তাই বাক্সটি 

শ্রপড়য় প্রথড়ম তারা আেড়ে আত্মহারা হড়য় ওড়ঠ। িারি বাড়ক্স থািা মূলযবাে সম্পদ ও িািা-পয়সার এিচ্ছত্র 

অণধিারী হড়ত পারার আেে তাড়দর ণিড় ার মেড়ি আড়োণলত িড়র। অতঃপর তারা বাক্সটি োঙার মেস্থ িড়র। 

টঠি এ মুহড়ূত ত তাড়দর মড়ের মড়ধয হঠাৎ পণরবততে আড়স। তারা োবড়ত থাড়ি বাক্সটি োঙড়ল বাড়ক্সর প্রিৃত মাণলড়ির 

প্রণত অধম ত িরা হড়ব। িারি যার বাক্স শ্রস ো োণে িত িষ্ট পাড়চ্ছ। হয়ড়তা শ্রলািটি গণরব। অতএব এমে অেযায় 

িাে িরািা শ্রমাড়িই সমীচীে হড়ব ো। এসব োবড়ত োবড়ত তাড়দর দুেড়ের মড়েই এিধরড়ের ধম তড়বাধ শ্রেড়গ উঠল। 

আর তিেই তারা বাক্সটিড়ি প্রিৃত মাণলড়ির িাড়ছ শ্রেরত শ্রদওয়ার েেয তৎপর হড়য় উঠল। 

 

প্রশ্ন: ণবধু বে হড়ল উণিল হড়ব, সবার মড়ে এ ধারিা েন্মাড়োর িারি িী? 

প্রশ্ন: শ্রলািটি অপ্রণতেোড়ব চড়ল শ্রগল শ্রিে? 


