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জন্তুওয়োলো অশনি জন্তু লইয়ো িহশর এিটট ঘর ভোড়ো িশরয়োশে। মশন 

িশরয়োশে, আজ হোশটর শিন শিন্তর ললোি আশসশি, আর ত্োমোিো লিশিয়ো 

েয়সো শিশি। হোশট ললোশির িম নোই, শিন্তু জন্তুওয়োলোর ঘশরর আধিোনোও 

ভশরল নো। জন্তুগুলোরও লেন ফুশত্ ি নোই। ললোি িম লিশিয়ো ত্োহোরোও লিমন 

হোল েোশড়য়ো শিয়োশে। ভোল ত্োমোিো হইশত্শে নো লিশিয়ো লে ি-ু োর জন 

িি িি উেশিত্, ত্োহোরোও হোশস- ঠোট্রো িশরশত্শে। 

 

এমন সমশয় িোঘটোর লেন শি হইল। লস এত্ক্ষণ িো াঁ োর এি লিোশণ শুইয়ো 

ঝিমোইশমশেল। িথো নোই, িোত্িো নোই, হঠোৎ লোফোইয়ো উটঠয়ো, িো াঁ োর শিি 

ধোশরয়ো িো াঁড়োইয়ো ভয়োনি গজিন! লসই গজিন শুশনয়ো িি িশিরো হোশস ঠোট্রো 

লফশলয়ো, িুই লোশফ িূশর সশরয়ো লগল। 

 

িযোেোরিোনো শি? এত্ রোশগর ত্ লিোশনো িোরণই লিিো েোয় নো- ত্শি ঐ লে 

গো াঁট্রোশগোট্রো, লোল-লগো াঁেওয়োলো জোহোশজর মোল্লোটো, নীল লিোট েশরয়ো 

লথাঁত্শলো টুশে মোথোয় শিয়ো, এইমোত্র ত্োমোিো লিশিিোর জনয ঘশরর শভত্শর 

আশসয়োশে। ত্োহোশি লিশিয়ো েশি িোঘ মহোিশয়র লরোধ হইয়ো থোশি। 

 

মোল্লো িোশঘর িো াঁ োর শিশি  োশহল, িোঘটোশিও িোশনিক্ষণ ধশরয়ো মশনোশেোগ 

িশরয়ো লিশিল, ত্োরের অমশন এশিিোশর িোশঘর িোশে শগয়ো উেশিত্! িোঘ 

ত্োহোশি িোশে েোইয়ো আশরো গজিন িশরয়ো উটঠল। িি িশিরো ভোশর আশ্চে ি 

হইয়ো লগল, আর ত্োহোশির িড় ভয়ও হইল। মোল্লো শিন্তু ত্ত্ক্ষশণ িো াঁ োর 

শভত্র হোত্ ঢুিোইয়ো শিয়ো, শিশিয িোশঘর মোথো  োেড়োইশত্ আরম্ভ িশরয়োশে- 

লসটোশি লেন লস শিড়োল েনো েোইয়োশে। মোল্লো িশলল- শি লর শিশল্ল, লিমন 

আশেস ভোই? ললোিগুশল ভশয় শিহশরয়ো উটঠল্ লে- ভয়ংির িো াঁত্, এি 

িোমশড়ই ত্ মোল্লোর হোত্িোনোশি এশিিোশর শোঁ শড়য়ো লফশলশি। িোঘ শিন্তু 

লত্মন শিেুই িশরল নো। লস ত্োহোর প্রিোণ্ড মোথোটো আশনয়ো, আির িশরয়ো 

জযোশির (মোল্লোর নোম) হোত্ ঘশিশত্ লোশগল, আর আির েোইশল শিড়োশলর 

গলোয় লেমন গুড়গুড় িব্দ হয়, লত্মশন িব্দ িশরশত্ লোশগল। 

 

মূহুশত্ ির মশধয িোশহশরর ললোশি ইহোর িির েোইয়ো লিৌশড়য়ো ঘশর আশসশত্ 

লোশগল, ঘশর আর ললোি ধশর নো। িত্ ললোি িরজোর এি েয়সোর জোয়গোয় 
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শসশি িুআশন লফশলয়ো শিয়ো আর িোশি েয়সোর জনয িো াঁড়োয় নোই, ত্োড়োত্োশড় 

ঘশর ঢুশিশত্ েোশরশলই লঢর মশন িশরয়োশে। জন্তুওয়োলোর এিন আর িুুঃি 

িশরিোর লিোশনো িোরণ নোই। ত্োহোর িোক্স লিোিোই হইয়ো শগয়োশে। 

 

মোল্লো ত্ত্ক্ষশণ জন্তুশির এিজন প্রহরীর হোত্ ধশরয়ো িশলল, ‘শিশল্লর িো াঁ োটো 

এিিোর লিোশলো নো ভোই। ও আমোর েুরশনো িনু্ধ। এিিোর লভত্শর শগশয় ওর 

সশে েুরশনো িোশলর িুশটো গল্প িশর শনই।’ 

 

প্রহশর লি োরো এিটু মুিশিশল েশড়ল, আর ত্ো হওয়োরই িথোল িোঘশি 

শিশ্বোস শি? ল োশির সোমশন এিটো ললোিশি শ িোইয়ো িোইশি, এরূে লিশিশত্ 

ত্োহোর এশিিোশরই ইচ্ছো শেল নো। আর িো াঁ ো িুশলশল জযোি ঘশর েোইশিন, 

অথ  িোঘ িোশহশর আশসশিন নো, এরূে িরোও ত্ সহজ িযোেোর নয়। িোঘ 

েশি এিিোর িোশহশর আশসয়ো হোই লত্োশলন, ত্শি ত্োমোিোটো শি রিশমর 

হইশি! প্রহরী আমত্ো আমোত্ো িশরয়ো ঝজজ্ঞোসো িশরল, ‘তু্শম সশত্য িলে 

নোশি?’ জযোি এিটু  টটয়ো িশলল, ‘সশত্য িলশে নো ত্ শি? এ লিোথোিোর 

লিোিো! লিিশত্ েোচ্ছ নো, ও আমোশি শ নশত্ লেশরশে?’ 

 

িোঘ লসই সময় আর- এি হো াঁি শিশয়শে, লেন িশলশত্শে- ‘হযো াঁ লহ হযো াঁ।’ 

 

প্রহরী অশনি ইত্স্তত্ িশরয়ো এিহোশত্ িরজো িুশলল, আর- এি হোশত্ 

এিিোনো ললোহোর রুল িোগোইয়ো ধশরল। জন্তুগুশল িথো নো শুশনশল ঐ রুল 

শিয়ো লস ত্োহোশির িোসন িশর। 

 

লেই িরজো িুশলল, অমশন িি িশিরো ত্োড়োত্োশড় সশরয়ো িো াঁড়োইল- েোশে 

িোঘমহোিশয়র হঠোৎ জলশেোশগর লিয়োল হয়, আর িোশহশর আশসয়ো ি-ু 

এিটটশি ধশরয়ো মুশি লিয়! শিন্তু শিশল্ল ত্োহোর িনু্ধশি লইয়ো িযস্ত শেল, অনয 

ললোশির লিোশনো িির লনয় নোই। 

 

িোঘ অশনিিোর মোল্লোর  োশরশিশি ঘুশরয়ো অত্যন্ত লেশহর সশহত্ ত্োহোর গোশয় 

মোথো ঘশিশত্ লোশগল। ত্োরের িুই েোশয় িো াঁড়োইয়ো, হোত্ িুিোশন জযোশির 

িোাঁশধ তু্শলয়ো শিল, জযোিও ত্োহোর টুশেটো লইয়ো িোশঘর মোথোয় েরোইয়ো শিল। 

 



গল্প নয় সত্য ঘটনো 

www.bengaliebook.com 

টুশে েশরয়ো িোঘশি লনহোত্ মন্দ লিশিশত্ হইল নো- িি িোশিরো িুিই 

হোশসয়োশেল। শিন্তু ত্োরের আশরো মজো হইয়োশেল। 

 

টুশেটট শফরোইয়ো লইয়ো মোল্লো িশলল, ‘শিশল্ল, েো শিশিশয়শেলোম, মশন আশে 

ত্? লিশি- লোফো।’ মোল্লো হোত্ িুি িোড়োইয়ো ধশলল, আর িোঘ ত্োহোর ঐ প্রিোণ্ড 

িরীরটো লইয়ো েশরষ্কোর ত্োহোর উের শিয়ো লোফোইয়ো লগল। 

 

‘আচ্ছো, শফশর এশসো।’ িোঘ অমশন আিোর লোফোইয়ো শফশরয়ো আশসল। ভোশর 

িোধয েোত্র! প্রহরী ভোশর আশ্চে ি হইয়ো লগল। লস িত্ ল ষ্টো িশরয়োও লসই 

িোঘশি শিয়ো এত্ িোজ িরোইশত্ েোশর নোই। ত্োই লস ঝজজ্ঞোসো িশরল, 

‘ভোই,এত্ িথো ওশি শি িশর লিিোশল?’ 

 

জযোি হোশসয়ো িশলল, ‘জোহোশজ থোিশত্ ওশি িোওয়োশনোর ভোরটো আমোর 

হোশত্ই শেল। লসটো লিিশে আজও লস লভোশল শন, লিমন লর শিশল্ল?’ িোঘ 

এিটু লঘো াঁত্ িশরল, লেন িশলল ‘আশর,নো।’ 

 

মোল্লো িশলল, ‘আচ্ছো শিশল্ল, লিোশসো ত্’। অমশন িোঘ মোটটশত্ শিড়োশলর মত্ন 

িশরয়ো িশসয়ো েশড়ল। মোল্লো ত্োহোর গোশয় লঠসোন শিয়ো িশসয়ো এি হোশত্ 

ত্োহোর থোিো  ুলিোইয়ো শিশত্ লোশগল। ত্োরের গোন ধশরল। 

 

িোঘ গোশনর সশে সশে ধুেধোে িশরয়ো িো াঁ োর লমশি  োেড়োইশত্ লোশগল। 

িো াঁ োিোনো িোাঁশেশত্ লোশগল। মোল্লো েিন িুি লজোশর গোশহশত্ লোশগল, ত্িন 

িোঘ ‘এয়োও’ িশরয়ো ত্োহোর সশে ত্োন ধশরল। লসই ত্োশনর ল োশট ঘশরর 

জোনলোগুশল িট িট িশরয়ো উটঠল। 

 

আশরো ত্োমোিো হইত্,শিন্তু জযোি এই সমশয় জোনোলোর শভত্র শিয়ো শগজিোর 

ঘশড় লিশিশত্ েোইল। ত্োহোশি লরশল অশনি িূর েোইশত্ হইশি, আর লিশর 

িশরশল  শলশত্শে নো। সুত্রোং লস শিশল্লর িোশে শিিোয় লইল। শিশল্ল শিন্তু 

ত্োহোশি অত্ ত্োড়োত্োশড় েোশড়শত্ রোঝজ নশহ। জযোশির সশে সশে লসও 

িো াঁ োর িরজোয় আশসয়ো িো াঁড়োইল। প্রহরী িরজো িুশলশল লসও জযোশির সশে 

েোইশি! প্রহরী িরজো িুশলশত্শেল, িোশঘর িোণ্ড লিশিয়ো আর িুশলল নো। 

জযোি শত্নিোর  ুে োে সশরয়ো েশড়শত্ ল ষ্টো িশরল, িোঘ ত্োহোর লিোশটর 
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লিোণ িোমড়োইয়ো ধশরয়ো শত্নিোর শফরোইল। জযোি মুিশিশল েশড়য়ো িশলল, 

‘এ ত্ িড় মুিশিল লর িোিু। আশম ত্ থোিশত্ আশস শন, আশম শুধু লিিশত্ 

এশসশেলোম।’ 

 

শিন্তু প্রহরীর মুি ত্ত্ক্ষশণ গম্ভীর হইয়ো উটঠয়োশে। মোল্লো েত্ই েোইশত্ 

 োশহশত্শে, িোঘ ত্ত্ই শিরক্ত হইশত্শে। লিশি  টটয়ো শগয়ো এি থোপ্পড় 

িসোইয়ো শিশলই ত্ মোল্লোর িফো শনিোি হইয়ো েোয়! এই সমশয় এি িুঝি 

জটুটল। িো াঁ োটোশত্ িুই িোমরো। িোশহরটোশত্ িোঘ সিল ললোশির সোমশন 

ত্োমোিো লিিোয়, শভত্শররটোশত্ িশসয়ো লস আহোর িশর। মোিিোশন িরজো 

আশে, িোশহর হইশত্ই ত্োহো লিোলো ও িন্ধ িরো েোয়। এই শভত্শরর িোমরোয় 

িড় এি টিুশরো মোংস ঢুিোইয়ো লিওয়ো হইল, আর িোঘ অমশন িনু্ধশি 

ভুশলয়ো িোইিোর ঘলর ঢুশিল।  তু্র প্রহরী ত্ৎক্ষণোৎ মোিিোশনর িরজো িন্ধ 

িশরয়ো শিল। জযোিও সুশেোগ িুঝিয়ো ত্োহোর েথ ধশরল। 

 


