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কুসড়ি ড়জগেস করগে, দাদািশায়, ইরুিাড়সর ববাধ হয় খবু বুড়ি ড়িে। 

 

ড়িে ববড়ক, ব ার বেগয় ববড়শ ড়িে। 

 

থিগক বেে কসুড়ি। অল্প একট ুদীর্ঘড়িশ্বাস বেগে বেগে, ঃ,,  াই বুড়  

ব ািাগক এ  কগর বশ কগরড়িগেি? 

 

 ুই বে উগটা কথা বেড়ে, বুড়ি ড়দগয় বকউ কাউগক বশ কগর? 

 

 গব? 

 

কগর অবুড়ি ড়দগয়। সকগেরই িগধে এক জায়োয় বাসা কগর থাগক একটা 

ববাকা, বসইখাগি ভাগো কগর ববাকাড়ি োোগ  পারগে িািুষগক বশ 

করা সহজ হয়।  াই ব া ভাগোবাসাগক বগে িি বভাোগিা। 

 

বকিি কগর করগ  হয় বগো-িা। 

 

ড়কচু্ছ জাড়ি বি, কী বে হয় বসই কথাই জাড়ি,  াই ব া বেগ  োড়চ্ছেুি। 

 

আচ্ছা, বগো। 

 

আিার একটা কাাঁোড়ি আগি, আড়ি সব- াগ ই অবাক হগয় োই; ইরু 

ঐখাগিই বপগয় বগসড়িে। বস আিাগক কথায় কথায় বকবে  াক োড়েগয় 

ড়দ । 

 

ড়কন্তু, ইরুিাড়স ব া ব ািার বেগয় বিাগটা ড়িগেি। 
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অন্ত  বির খাগিক বিাগটা। ড়কন্তু আড়ি  ার বয়গসর িাোে বপ ুি িা; 

এিি কগর আিাগক োো , বেি আিার দুগধ-দাাঁ  ঃগে ড়ি।  ার কাগি 

আড়ি হাাঁ কগরই থাক ুি। 

 

ভাড়র িজা। 

 

িজা ববড়ক।  ার বকাগিা-এক সা িহে রাজবাড়ি ড়িগয় বস আিাগক 

িট েড়টগয়  ুগেড়িে। বকাগিা ড়েকািা পাই ড়ি। একিাত্র বসই জাি  

রাজার বাড়ির সন্ধাি। আড়ি পি ুি থার্ডঘ িম্বর রীডার; িা্ারিশায়গক 

ড়জগ গেস কগরড়ি, িা্ারিশায় বহগস আিার কাি ধগর বটগি ড়দগয়গিি। 

 

ড়জগ গেস কগরড়ি ইরুগক, রাজবাড়িটা বকাথায় বগো-িা। 

 

বস বোখ দুগটা এ খাড়ি কগর বে , এই বাড়িগ ই। 

 

আড়ি  ার িুগখর ড়দগক বেগয় থাক িু হাাঁ কগর; বে ুি, এই বাড়িগ ই— 

বকান খাগি আিাগক বদড়খগয় দাঃ-িা। 

 

বস বে , িন্তর িা জািগে বদখগব কী কগর। 

 

আড়ি বে ুি, িন্তর আিাগক বগে দাঃ-িা। আড়ি ব ািাগক আিার 

কাাঁোআি-কাটা ড় িকুটা বদব। 

 

বস বে , িন্তর বগে ড়দগ  িািা আগি। 

 

আড়ি ড়জগ গেস কর ুি, বগে ড়দগে কী হয়। 
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বস বকবে বে , ঃ বাবা! 

 

কী বে হয় জািাই হে িা।—  ার ভড়ি বদগখ ো ড়শউগর উে । ড়েক 

কগরড়িেুি, একড়দি েখি ইরু রাজবাড়িগ  োগব আড়ি োব েুড়কগয় 

েুড়কগয়  ার ড়পিগি ড়পিগি। ড়কন্তু বস বে  রাজবাড়িগ  আড়ি েখি 

বে ুি ইসু্কগে। একড়দি ড়জগ গেস কগরড়িেুি, অিে সিগয় বেগে কী হয়। 

আবার বসই ‘ঃ বাবা’। পীিাপীড়ি করগ  সাহগস কুগো  িা।  

 

আিাগক  াক োড়েগয় ড়দগয় ড়িগজগক ইরু খবু একটা-ড়কি ুিগি কর । 

হয়গ া একড়দি ইসু্কে বথগক আসগ ই বস বগে উগেগি, উ,, বস কী 

বপল্লায় কাণ্ড। 

 

বেস্ত হগয় ড়জে ্গেস কগরড়ি, কী কাণ্ড। 

 

বস বগেগি, বেব িা। 

 

ভাগোই কর — কাগি শুি ুি কী একটা কাণ্ড, িগি বরাবর রগয় বে  

বপল্লায় কাণ্ড। 

 

ইরু ড়েগয়গি হন্ত-দন্তর িাগে, েখি আড়ি রু্গিা ুি। বসখাগি পক্ষীরাজ 

বর্ািা েগর ববিায়, িািুষগক কাগি বপগেই বস এগকবাগর উড়িগয় ড়িগয় 

োয় বিগর্র িগধে। 

 

আড়ি হা  াড়ে ড়দগয় বগে উে ুি, বস ব া ববশ িজা। 

বস বে , িজা ববড়ক! ঃ বাবা! 

 



 রাজার বাড়ি 

www.bengaliebook.com 

P
ag

e4
 

কী ড়বপদ র্টগ  পার  বশািা হয় ড়ি, েুপ কগর বেড়ি িুগখর ভড়ি বদগখ। 

ইরু বদগখগি পরীগদর র্রকন্না— বস ববড়শ দূগর িয়। আিাগদর পুকগুরর 

পুব পাড়িগ  বে েীগিবট আগি  ারই বিাটা বিাটা 

 

ড়শকিগুগোর অন্ধকার োাঁগক োাঁগক।  াগদর েুে  ুগে ড়দগয় বস বশ 

কগরড়িে।  ারা েুগের িধ ুিািা আর ড়কিু খায় িা। ইরুর পরী-বাড়ি 

োবার একিাত্র সিয় ড়িে দড়ক্ষগের বারান্দায় েখি িীেকিে িা্াগরর 

কাগি আিাগদর পিা করগ  বসগ  হ । 

 

ইরুগক ড়জগ গেস কর ুি, অিে সিয় বেগে কী হয়। 

 

ইরু বে , পরীরা প্রজাপড়  হগয় উগি োয়। 

 

আরঃ অগিক ড়কিু ড়িে  ার অবাক-করা  ড়ুেগ । ড়কন্তু, সবগেগয় েিক 

োো  বসই িা-গদখা রাজবাড়িটা। বস বে এগকবাগর আিাগদর 

বাড়িগ ই, হয়গ া আিার বশাবার র্গরর পাগশই। ড়কন্তু, িন্তর জাড়ি বি 

বে। িুড়টর ড়দগি দুপুর ববোয় ইরুর সগি বেড়ি আি োয়, কাাঁো আি 

বপগি ড়দগয়ড়ি, ড়দগয়ড়ি  াগক আিার বহুিূেে র্ষা ড় িকু। বস বখাসা 

িাড়িগয় শুল গপা শাক ড়দগয় বগস বগস বখগয়গি কাাঁো আি, ড়কন্তু িন্তগরর 

 

কথা পািগেই বগে উগেগি, ঃ বাবা। 

 

 ার পগর িন্তর বেে বকাথায়, ইরু বেে শ্বশুরবাড়িগ , আিারঃ 

রাজবাড়ি বখাাঁজ করবার বয়স বেে বপড়রগয়— ঐ বাড়িটা রগয় বেে ের-

ড়েকািা। দূগরর রাজবাড়ি অগিক বদগখড়ি, ড়কন্তু র্গরর কাগির রাজবাড়ি— 

ঃ বাবা। 
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* 

* * 

বখেিা বখাকার হাড়রগয় বেগি, িুখটা শুগকাগিা। 

িা বগে, বদখ , ঐ আকাগশ আগি েুগকাগিা। 

বখাকা শুগধায়, র্গরর বথগক বেে কী ক’বর। 

িা বগে বে, ঐ ব া বিগর্র থড়েটা ভ’বর 

ড়িগয় বেগি ইন্দ্রগোগকর শাসি-গিাঁিা বিগে। 

বখাকা বগে, কখি এে, কখি খবর বপগে। 

িা বেগে, ঃরা এে েখি সবাই ড়িড়ে 

বেৌধুড়রগদর আিবাোগি েুড়কগয় ড়েগয়ড়িড়ে, 

েখি ঃগদর েেগুগো সব করড়ে বববাক িষ্ট। 

বির্ো ড়দগি আগো  খি ড়িে িাগকা পষ্ট— 

োগির িায়ার োদর ড়দগয় এগসগি িুখ বেগক, 

বকউ আিরা জাড়ি বি ব া কজি  ারা বক বক। 

কুকরুটাঃ রু্গিাড়চ্ছে বেগজগ  িুখ গুাঁগজ, 

বসই সগুোগে েুড়পেুড়প ড়েগয়গি র্র খুাঁগজ। 

আিরা ভাড়ব, বা াস বুড়  োেে বাাঁগশর ডাগে, 

কােগবিাড়ে িুটগি বড়ু  আটোোটার োগে। 

 খি ড়দড়র্র বাাঁধ িাড়পগয় িটুগি িাগে জে, 

িাি ধরগ  বহা বহা রগব জুটগি বিগয়র দে। 

 াগের আো  গির  ািায় শূগিে িাথা বকাগট, 

বিগর্র ডাগক জািোগুগো খড় খড়িগয় ঃগে। 

বভগবড়িেুি, শান্ত হগয় পিি ক্লাগস  ুড়ি, 

জাড়ি বি ব া কখি এিি ড়শগখি দুষু্টড়ি। 
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বখাকা বগে, ঃই বে ব ািার ইন্দ্রগোগকর বিগে— 

 াগদর বকি এিি গরা দুষু্টড়িগ  বপগে। 

ঃরা েখি বিগি আগস আিবাোগির ’পগর— 

ডাে ভাগে আর েে বিাঁগি আর কী কাণ্ডটাই কগর। 

আসে কথা, বাদে বেড়দি বগি োোয় বদাে, 

ডাগে-পাোয় ে ায়-পা ায় বাধায় েণ্ডগোে— 

বসড়দি ঃরা পিাশুগিায় িি ড়দগ  ড়ক পাগর, 

বসড়দি িুড়টর িা ি োোয় অজয়িদীর ধাগর। 

 ার পগর সব শান্ত হগে বেগর আপি বদগশ, 

িা  াহাগদর বকুড়ি বদয়, েল্প বশািায় বশগষ। 

 


