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১. চিকেলকিলা োোিািু িাথরুকে 

চিকেলকিলা োোিািু িাথরুকে দাচি োোকেন, চসিঁচি চদকে লাফাকে  লাফাকে  

হন্তদন্তভাকি উকে একস সন্তু ডােল, োোিািু, োোিািু… 

  

আজোল োোিািু র াজ দাচি োোন না। আকে প্রকে েেচদন সোকল দাচি োচেকে 

চনকে ন দািঁে  োজা  সকে সকে। এখন রেচদন িাচি রথকে রিক ািা  দ ো  না থাকে, 

রসচদন দাচি োোকনাও িাদ চদকে রদন।  

  

রোথাও রিিাকে  রেকল প প  চে ন-িা চদনও েকন থাকে না। োকল রখািঁিা রখািঁিা দাচি 

েজাে, ে াকে  হাে  িুচলকে চে চন েুিচে েুিচে হাকসন। 

  

রোিঁফটা অিশ্ে এে েেই আকে। 

  

এখাকনও রে া রিিাকে ই একসকেন, রোনও োজ রনই। শুধুই রিিাকনা। ে াই চে নচদন চে চন 

োকল রেড রোিঁোনচন। ে া হকল, আজ চিকেলকিলা দাচি োোকে  শুরু ে কলন রেন  

  

ো ণ, আজ সকেকিলা  াজিাহাদু  পোকলকস োন-িাজনা  আস  িসকি, রসখাকন রেকে  

হকি। োকন  আসক  দাচি োচেকে, চফটফাট রপাশ্াে পক  রেকে  হে। না হকল োেে িা 

োচেোকদ  রেজাজ খা াপ হকে রেকে  পাক । ে ািঁ া ভাকিন, রে রলােচট দাচি না োচেকে, 

পোকে  উপ  পাঞ্জাচি পক  একসকে, রস ে ািঁকদ  প্রচে  সম্মান জানাকে না। 

  

সকিোত্র আধখানা োল োোকনা হকেকে, অনে োলটাে রফনা োখাকনা। োোিািু েুখ 

চফচ কে চজকেস ে কলন, েী র  সন্তু, হািঁপাচেস রেন  েী হকেকে  

  

সন্তু চনকজকে এেটু সােকল চনকে িলল, আজ আিা  িাঘ রিচ কেকে।  

  

োোিািু রহকস িলকলন, আিা  গুজি  েু ই িাঘটা রদকখচেস, না ডাে শুকনচেস  
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সন্তু িলল, না, আচে শুচনচন। চেন্তু রলাকে িলচেল…।  

  

োোিািু িলকলন, রলাকে রে া অকনে েথাই িকল। রোথাে শুনচল রলাকে  েথা  

  

সন্তু িলল, আচে আ  রজাকজা ইকো পকেকে চেকেচেলাে। রসখাকন অকনকেই িলল, 

িাকঘ  ডাে শুকনকে। সিাই ে ািাে াচি িাচি িকল রেল। রদাোন রটাোনও সি িে হকে 

োকে ে ািাে াচি। 

  

োোিািু িলকলন, োলও রে া েে  রলাে িাঘ আসকে, িাঘ আসকে িকল হল্লা েু কলচেল। 

আোকদ  োকো চসিংহ িলল, রস চনকজ  োকন িাকঘ  ডাে শুকনকে। অথি আে া রেন 

শুনলাে না িল রে া  আে া চে োকন েে শুচন  

  

সন্তু িলল, োোিািু, ওখাকন দুকটা রলাে রজা  চদকে িলল, োল  াচিক  নাচে িাঘটা 

িাজাক   োকে অকনেক্ষণ রঘা াঘুচ  েক কে। ও াও ডাে শুকনকে।  

  

োোিািু িলকলন, িাজাক   জেকল খািা দািা  ফুচ কে চেকেকে, ে াই িাঘ শ্হক  

একসকে িাজা  ে কে । দািঁিা, দাচি োোকনাটা রশ্ষ েক  চনই। ে া প  এসি েল্প 

শুনি। 

  

এেটু পক  েসৃণ োকল আফটা  রশ্ভ োখকে  োখকে  োোিািু রিচ কে একলন িাথরুে 

রথকে। 

  

আকে চদন সকেকিলা পেযন্ত খুি ে ে চেল। অকটাি  োস, চেন্তু এখনও এইসি জােোে 

শ্ীে  আসা  নাে রনই। সা াচদন অসহে ে কে  প  হোৎ ঝুপঝুপ েক  িৃচি  রনকেচেল 

সাকি েটা  সেে। আধঘণ্টা িৃচি   প , রেেন হোৎ শুরু হকেচেল, রে েনই হোৎই রথকে 

রেল। ে া প  িইকে  শুরু ে ল ফু ফুক  োন্ডা হাওো। 
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চেন্তু ে খনও ঘক   েকধে িকস থােকল ে ে লাকে, িাইক টাই েকনা ে। ে াই োোিািু 

রেো কটো  োকো চসিংহকে িকলচেকলন, সােকন  িাে াকল দু-এেটা শ্ে  চি রপকে  

দাও না, আে া ওখাকন িকস হাওো খাি। 

  

িািংকলা  চেে পাকশ্ই েস্ত িি খাদ। ে া  ওপাকশ্ পাহাি। রসই পাহাকি  আিাল রথকে 

এেসেে িািঁদ উকে আকস। চদকন কিলা এেন চেেু েকন হে, ে কি  াচি কিলা 

পাহািটাকে খুি  হসেেে রদখাে। ওখানো  জেকল রোনও িাচিঘ  রনই। এেটা ঝ না 

আকে, খুি িি নে। ে াই চদকন কিলা রসটা  আওোজ রশ্ানা োে না, শুধু রিাকখ রদখা 

োে। আ   াচি কিলা ঝ নাটা রিাকখ রদখা োে না, চেন্তু আওোজ রিশ্ স্পি  হকে ওকে। 

  

োকো চসিংহ প্রথকে িাইক  শ্ে  চি রপকে  চদকে   াচজ হেচন।  

  

রস িকলচেল,সাহাি, এখাকন রেউ  াচিক  িাইক  িকস না। হোৎ রশ্  একস পিকে  পাক । 

  

েথাটা শুকন োোিািু রহকস উকেচেকলন। 

  

োোিািু এখাকন দুিা  একসকেন। োণু্ডকে  েখনও িাকঘ  উপদ্রকি  েথা রশ্ানা োেচন। 

উলকটা চদকে  পাহাকি  জেলটাকে ও চে চন চজপোচিকে  ঘুক কেন, চেেু হচ ণ আ  

খ কোশ্ আ  েেু  আকে িকট, িাকঘ  রোনও চিহ্ন রনই।  

  

িাইক  এেন সুন্দ  োন্ডা হাওো, রজোৎস্না ফুকটকে, এই সেে ঘক   েকধে িকস থাো  

রোনও োকন হে  

  

োোিািু রজা  েক ই শ্ে  চি পাচে কেচেকলন। 

  

এই িািংকলা  এেটা ঘক  আ ও এেচট িাঙাচল দম্পচে  আকে, চনেযল  াে আ  ে ািঁ  স্ত্রী 

জেন্তী  াে। আ  ওিঁকদ  িা  িেক   রেকল চটকটা। স্বােী আ  স্ত্রী দুজকনই ইচঞ্জচনো , 

দুজকনই রিশ্ ভাল োন েক ন। ওিঁ া একসকেন চভলাই রথকে, সন্তু-কজাকজা  সকে রিশ্ 

ভাি হকে চেকেকে। 
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ওিঁ াও একস িাইক   িাে াকল  রসই আড্ডাে রোে চদকেচেকলন। এেটুক্ষণ েকল্প  প ই 

শুরু হল োন। সন্তু ভাল োউথঅেযান িাজাকে  পাক , চেন্তু োন োইকে  পাক  না। রজাকজা 

ি িং ভালই োন জাকন। চেন্তু এেচনকে  রস খুি িােেিী  হকলও োন োইকে  িলকলই 

লজ্জা পাে। োথা নুইকে রফকল িলকে  থাকে, না, না, আচে োইকে  পাচ  না  

  

চনেযল আ  জেন্তী  াে প প  িা খানা োন রেকে রফলকলন।  

  

োোিািু িলকলন, িাাঃ িেৎো । আ -এেটা রহাে  

  

ে খনই োকো চসিংহ উকিচজে ভাকি একস িকলচেল, সাহাি, সাহাি, অন্দ  রে িলা 

োইকে  সচে ে আজ িাঘ রিচ কেকে। এেিা  এই িািংকলা  সােকন রথকে িাঘ এেটা 

রেেসাকহিকে েু কল চনকে চেকেচেল  

  

োোিািু ে িু ে াকে ধেে চদকে িকলচেকলন, োাঃ, এখাকন িাঘ রোথা রথকে আসকি  এ 

ে ল্লাকট িাঘ আকে নাচে?  

  

োকো চসিংহ িলল, হািঁ সাি, আকে। জেল থােকল িাঘ থােকি না  োকঝ োকঝ এচদকে 

একস পকি  

  

জেন্তী ে ািঁ  রেকলকে জচিকে ধক  ভে পাওো েলাে িলকলন, আিঁ, িাঘ রিচ কেকে  আ  

আে া এেন রখালা জােোে িকস আচে  আচে িািা ঘক  োচে  

  

চটকটা িলল, ো, িাঘ একসকে  রোথাে, রোথাে  

  

রজাকজা ে াকে িলল, েু চে ভে পাে নাচে চটকটা  িাকঘ  সকে লিাই ে কে  পা কি না  

  

চটকটা িলল, লিাই ে ি, আো  িন্দুে রোথাে  িন্দুে রে া আচনচন  
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রজাকজা িলল, রেন, খাচল হাকে  িুচঝ িাঘ ো া োে না  এই রে সন্তু, ও এে ঘুচসকে  

িাঘকে অোন েক  চদকে  পাক । আ  আো  আসল নাে েী জাকনা  রভাম্বল দাস। 

চসিংকহ  োো আচে রভাম্বল দাস/কদিখানা িাঘ আো  এে এে রে াস  

  

চটকটা িলল, ে া  োকন েী  ে া  োকন েী  

  

রজাকজা এেটা হাে  েু কল িলল, ভাে  খাওো  সেে এে রে াস েক  রখকে  হে  আচে 

এে রে াকস রদিখানা িাকঘ  েুকিা রখকে রফলকে  পাচ   

  

োকো চসিংহ এ  েকধে শ্ে  চি  এে রোনা ধক  টানকে  শুরু েক কে। রস িলল, উেুন, 

উেুন, নইকল আো  নাকে রদাষ পিকি  

  

সিাইকে এিা  উেকে ই হল। 

  

োোিািু  াে রদখাকলন না িকট, চেন্তু ে ািঁ  ভুরু েুিঁিকে আকে। এিা  সিাই চেকল 

িসকলন ডাইচনিং রুকে। 
  

রিশ্ িি এই ঘ টা খাচনেটা উিঁিুকে । এ  চে ন চদকে  রদওোল োকি । িাইক   চদেটা 

সি রদখা োে। চেন্তু এখন রে া খাকদ  উলকটা চদকে  পাহািটা  চেেুই প্রাে রদখা োকে 

না। রজোৎস্নাে েকন হকে, েকেেটা িি িি োে রেন রলকে আকে আোকশ্  োকে। 

  

চটকটাকে চনকে সন্তু আ  রজাকজা োকি  রদওোকল  োকে চেেুক্ষণ িাইক টা রদখা  রিি া 

ে ল। ে া প  রটচিকল  োকে চফক  একস রজাকজা িলল, োোিািু, আপচন চনশ্চেই 

অকনে জােোে িাঘ রদকখকেন  এেটা িাকঘ  েল্প িলুন  

  

োোিািু িলকলন, হোিঁ, িাঘ রদকখচে অকনে জােোে। এই েধেপ্রকদকশ্ রিশ্ েকেেটা 

চ জাভয ফক স্ট আকে। রসসি জেকল রেকলই রদখা রেকে  পাক  িাঘ। চেন্তু আে া হলাে 

সুন্দ িকন   োল রিেল টাইোক   রদকশ্  োনুষ  ওকদ  েকে া অে  িি চহিংস্র িাঘ রে া 

আ  রোথাও রনই   োল রিেল টাইোক   েু লনাে এখানো  িাকঘ া রেকলোনুষ  এই 
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িাকঘ াই োনুষ রদখকল ভে পাে  আচে সুন্দ িকন রিশ্ েকেেিা  চেকেচে, চেন্তু অকনে 

রিি া েক ও িাঘ রদখকে  পাইচন। রলাকে িকল, সুন্দ িকন  িাকঘ  সকে এেিা  ো  

রিাখাকিাচখ হে, রস আ  প্রাকণ রিিঁকি চফক  আসকে  পাক  না।  

  

এইটুেু িকল োোিািু রথকে রেকে ই জেন্তী িলকলন, ও ো, িাকঘ  েল্প হল রোথাে  

  

োোিািু েুিচে রহকস িলকলন, আসল েল্প িলকে  পা কি রজাকজা। ও চনশ্চেই চনকজ  

রিাকখ অকনেিা  িাঘ রদকখকে  

  

সন্তু িলল, রজাকজা, েু ই রে া রুদ্রপ্রোকে চেকে এেটা চিে ািাঘ রদকখচেচল, ে া জাচন। েু ই 

েখনও সুন্দ িকন  িাঘ রদকখচেস  

  

রজাকজা িলল, পৃচথিী  সি রদশ্ রথকেই রে া িাকঘ  সিংখো েকে োকে, ে াই রসভ দে 

টাইো , অথযাৎ িাঘ িািঁিাও সচেচে  নাকে এেটা সচেচে  হকেকে। রসই সচেচে   রপ্রচসকডে 

হকেন চপ্রন্স আলকেড, োকন সুইকডকন  েুি াজ। েে  িে  চে চন েলোে াে 

একসচেকলন। 

  

সন্তু িলল, রে া  সকে িুচঝ েুি াকজ  আলাপ আকে  

  

রজাকজা িলল, আো  সকে থােকি েী েক   ে কি আো  িািাকে রিকনন। আসল 

িোপা টা হকে, সুইকডকন   াজেুো  ইিংক চজ িলকে  পাক ন না। চে চন সুইস ভাষা োিা 

আ  রোনও ভাষা জাকনন না। 

  

সন্তু িলল, সুইকডকন  ভাষা রে া সুইস নে। সুইচডশ্  

  

রজাকজা সকে সকে িলল, হোিঁ, হোিঁ, েু ই চেে িকলচেস  সুইচডশ্, সুইচডশ্  েলোে া 

শ্হক  আো  িািা োিা রে া আ  রেউ সুইচডশ্ ভাষা জাকন না। ে াই  াজেুো কে 

েলোে াে একল িািা  সাহােে চনকে  হে। েুখেেন্ত্রী  োকে চেকে িািাকেই  াজেুোক   

েথা িুচঝকে িলকে  হে। 
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সন্তু িলল, েু ইও ে খন সকে চেচল চনশ্চেই   াজেুো  েী িলকলন। েুখেেন্ত্রীকে  

  

রজাকজা িলল, আচে েুখেেন্ত্রী  োকে োইচন। িািা  েুকখ শুকনচে।  াজেুো  রে াে  িাঘ 

িািঁিাও সচেচে   সভাপচে । চে চন চ কপাটয রপকেকেন রে, সুন্দ িকন  সি িাঘ চদনচদন 

র াো হকে োকে। ে া া চেেেকে া রখকে  পাে না। ে াই চে চন চনকজ  রিাকখ  োল রিেল 

টাইোক   রিহা া রদখকে  িান। 

  

সন্তু চজকেস ে ল, রোথাে  োল রিেল টাইো  রদখকিন  চিচিোখানাে  

  

রজাকজা িলল, ধোে   চিচিোখানা  িাঘ া রে া োকন্ডচপকন্ড খাে আ  রপট রোটা হে। 

উচন আসল জেকল  িাঘ রদখকিন চেে েক কেন। 

  

সন্তু িলল, োোিািু রে িলল, সুন্দ িকন  জেকল িাঘ রদখা খুিই শ্ক্ত। আ  এেিা  

রিাখাকিাচখ হকল… 

  

রজাকজা িলল, োোিািু চেেই িকলকেন। সুন্দ িকন  জেল রে া আ  অনে জেকল  

েকে া নে। নাকে সুন্দ , আসকল ভে িংে । চভে ক  োচি িকল। পাকে রহিঁকট রেকে  হে। 

েখন রে িাঘ খুি োকে  রঝাপঝাকি  েকধে একস ঘাপচট রেক  িকস থাকে, ে া রিাঝা  

উপাে রনই। হোৎ চপেন রথকে লাচফকে পকি এেজনকে রটকন চনকে োে। োেকজ 

পচিসচন, েচদন আকেই রে া েকেেজন রলাে ওখানো  নদী  ধাক  োেিা ধ চেল, 

হোৎ এেটা িাঘ একস চিশ্বনাথ িকল এেটা রেকলকে রটকন চনকে রেল  

  

সন্তু চজকেস ে ল,  াজেুো  পাকে রহিঁকট রেকে   াচজ হকলন  

  

রজাকজা িলল, পােল নাচে  োকন,  াজেুোক   সাহস আকে, চেন্তু চে চন  াচজ হকলও 

আোকদ  েভনযকেকে  রলাে োনকি রেন  েচদ রোনও চিপদ হকে োে  ে া হকল 

ইচন্ডো  নাকে েে  িদনাে হকে োকি।  
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চনেযল  াে িলকলন, চেেই রে া। সুইকডকন   াজেুো , ে া  সি েে রদখাশুকনা ে াই 

রে া আোকদ  উচিে । 

  

চটকটা িলল, সুন্দ িকন  িাঘ িুচঝ খুি রজাক  লাফাকে  পাক ?  

  

রজাকজা িলল, হোিঁ, এেলাকফ নদী রপচ কে রেকে  পাক ।  

  

চটকটা িলল, হনুোন আ  িাঘ েচদ এেসকে লাফাে, ে া হকল রে চজে কি  

  

রজাকজা িলল, িাঘ রে া চজে কিই। রেন িকলা রে া  িাঘ রে া আকেই হনুোনটাকে রখকে 

রফলকি। 

  

চটকটা এখন চহ চহ েক  খটখচটকে রহকস উেল, রে েে হাচস শুধু িা  িেক   িাচ্চা াই 

হাসকে  পাক । 

  

জেন্তী  াে চজকেস ে কলন, ে া প  েী হল  

  

রজাকজা িলল, সুন্দ িকন  সজকনখাচলকে  এেটা ওোি টাওো  আকে। চে নে লা  সোন 

উিঁিু। রসখাকন উকে িকস থােকল অকনে জন্তু-জাকনাো  রদখা োে, িাঘও আকে। রসই 

আে া দল রিিঁকধ চেকে…।  

  

জেন্তী িলকলন, ওই ওোিটাওোক  আে াও এেিা  চেকে িকস চেলাে। চে ন ঘণ্টা। 

চেেু রদখকে  পাইচন, শুধু েকেেটা হচ ণ। 

  

সন্তু িলল, হচ ণ িুচঝ চেেু না  জেন্তী িলকলন, হচ ণ রে া অকনে রদখা োে। 

  

োোিািু িলকলন, রজাকজা, েু চে থােকল রেন  
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রজাকজা িলল,  াজেুোক   জনে চিকশ্ষ িেিস্থা ে া হল। রসই ওোিটাওো  দুচদন 

পািচলকে  জনে িে  আে া অকনে খািা দািা  চনকে রোটা েচদপাে া চিোনাে চেকে 

িসলাে। 

  

চনেযল  াে চজকেস ে কলন, আে া োকন েজন  

  

রজাকজা িলল, াজেুো  আলকেড, ে ািঁ  এে িেু চেে, এেজন স োচ  অচফসা , 

িািা আ  আচে। 

  

সন্তু চজকেস ে ল, রে াকে সকে রনওো হল রেন  

  

রজাকজা িলল, আো  িািাকে অকনে ওষুধ রখকে  হে। চেন্তু ওষুধ রখকে  ভুকল োন চেে 

সেে। ে াই আোকে সকে রেকে  হে, ওষুকধ  েথা েকন েচ কে রদওো  জনে। 

  

োোিািু িলকলন, চেেই রে া। সকে োওোই ভাল। 

  

রজাকজা িলল, ওোিটাওোক   সােকনটা রোটা জাকল রঘ া থাকে, োকে  িাঘ একস 

আক্রেণ ে কে  না পাক । জাকল  িাইক  চেেুটা ফািঁো জােো, আ  োোোচে 

রঝাপঝাি। ফািঁো জােোটাে এেটা খুিঁচট  সকে রিিঁকধ  াখা হল এেটা শুকো কে। শুকো  

িাকঘ  খুি চপ্রে খাদে। রিিঁকধ  াখকলই শুকো  খুি িোিঁিাে। রসটাই রে া চিোপন। ওই 

িািাচন শুকন িাঘ আসকিই। চেন্তু আে া সোল, দুপু , চিকেল-সকে পেযন্ত িকস  ইলাে। 

িাকঘ  রদখা রনই। 

  

জেন্তী  াে িলকলন, আকেই রে া িকলচে, ওই টাওোক  িকস িাঘ রদখা োে না। 

সুন্দ িকন  িাঘ খুি িালাে। 

  

রজাকজা িলল, আে া চেন্তু িাঘ রদকখচে। 

  

জেন্তী িলকলন, ে কি রে িলকল সা াচদন িকস রথকেও…।  
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রজাকজা িলল, আপচন রে া আোকে পুক াটা িলকে  চদকেন না।  

  

চনেযল  াে িলকলন, আাঃ জেন্তী, ওকে িলকে  দাও। 

  

রজাকজা িলল, েুশ্চেল হকে েী, চদকন কিলা রে া িাঘ রিক াে না সাধা ণে । ও া 

চনশ্াি  প্রাণী।  াচি কিলা একস শুকো টাকে ধক  চনকে রেকলও অেোক  আে া চেেু 

রদখকে  পাি না। ে াই শুকো টাকে খুকল চনকে আে াও রনকে রেলাে রেস্ট হাউকস। 

রসখাকন  াচিক  রিশ্ ভালই খাওো দাওো হল। ে া প  আড্ডা। 

  

সন্তু চজকেস ে ল, েী রখচল র  রজাকজা  

  

রজাকজা িলল, টাটো ইচলশ্ োকে  রঝাল, েুেয েুসল্লে, ে া  োকন েু চেয  রপট রেকট 

ে া  েকধে িাল আ  চডে ঢুচেকে রসলাই েক   ান্না, আ  েিঁেিা  রঝাল, চিিংচি  

োলাইোচ । 

  

োোিািু হাসকে  হাসকে  িলকলন,  াজেুো  রখকলন এে  চেেু  

  

রজাকজা িলল,  াজেুোক   জনেই রে া েলোে া রথকে রস্পশ্োল েুে চনকে চেকে এে  

চেেু  ান্না ে া হকেচেল। চেন্তু রখকে  িকস চে চন িলকলন, চে চন োে-োিংস খাওো রেকি 

চদকেকেন, এখন শুধু চন াচেষ খান। ে াই রখকলন শুধু ভাে -ডাল-কিগুনকস্ধ  আ  দই। 

ে ািঁ  িেুটা অিশ্ে রিকটপুকট রখল সিই। ইচলশ্ রখকে িলকে  লােল, এ েে ভাল োে 

রস জীিকন খােচন। 

  

সন্তু িলল, প চদন সোকল আিা  রেচল  

  

রজাকজা িলল, সা া াে  আো  ভাল েক  ঘুেই হল না। োকঝ োকঝ জানলা  চদকে 

রিকে রদখচে, েখন রভা  হে। চেেুকে ই রভাক   আকলা ফুটকে না। এেসেে আকলা 

রেকল রদচখ, সাকি সাে টা িাকজ। ে িু র াদু  ওকেচন রেন  জানলা  োকে চেকে রদচখ, 

সা া আোশ্ ঘন রেকঘ োকলা হকে আকে, আ  এেটু এেটু িৃচি  পিকে। িািা আকেই 
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রজকে উকেচেকলন, িািা িলকলন, ে ািাে াচি তে চ  হকে নাও সিাই। এইটাই ভাল সেে। 

এই েে অেো  থােকল িাঘ রিক াকে  পাক । 

  

আে া সিাই চেকে আিা  ওোিটাওোক  উকে িসলাে। শুকো টাকেও খুিঁচটকে  রিিঁকধ 

 াখা হল। ে া প  অকপক্ষা।  াজেুোক   হাকে  দূ চিন। রেউ রোনও েথা িলকে না। 

খুি রিচশ্ক্ষণ না, ঘণ্টাখাকনে রোকট রেকটকে।  

  

জেন্তী উদগ্রীি হকে িলকলন, রদখা রেল িাঘ  

  

রজাকজা িলল, দািঁিান, দািঁিান, িাঘ রদখা অে  সহজ নাচে  এ চে সােযাকস  িাঘ রে, 

রখলা রদখাকি  খুি োকেই এেটা েে ূ  পািঁও পািঁও েক  রডকে উেল। েকেেটা িািঁদ  

চেচি চেচি  ে কে  ে কে  এে ডাল রথকে আ -এে ডাকল লাচফকে লাচফকে পালাল, 

চে নকট হচ ণ েুকট রেল খুি রজাক । একে ই রিাঝা োে, োোোচে রোথাও িাঘ একসকে। 

শুকো টাও ভে রপকে দচি রঘিঁিা  রিি া ে কে। 

  

োোিািু িলকলন, এটা রজাকজা এেদে চেে িকলকে। িাঘ রিক াকলই জেকল  অনে 

প্রাণী া ভে রপকে পালাে  রজাকজা  েল্প একেিাক  চনখুিঁে ।  

  

রজাকজা িলল, েকেেটা রঝাকপ েিেি শ্ব্দ হল। েকন হল, ওইচদে চদকে িাঘটা 

আসকে। অিশ্ে অনে রোনও প্রাণীও হকে  পাক । ে া প  খুি োকে  এেটা রঝাপ নকি 

উেল।  াজেুো  দূ চিকন রদকখ িলকলন, এেটু হলুদ হলুদ  িং রদখা োকে। খুি স্ভবিে  

এেটা িাঘ একসকে। িািা িলকলন, এেটা েুশ্চেল হকি। িাঘটা রদকখ চনকে শুকো টা  

োকে রোনও ফািঁদ পাে া আকে চেনা। চেন্তু ে া প  রে া িাঘটা রহিঁকট রহিঁকট আসকি না, 

রসটা ওকদ  স্বভাি নে। ও এেক্লাকফ একস শুকো টাকে েু কল চনকেই আ -এেলাকফ 

অদৃশ্ে হকে োকি। রিাকখ  চনকেকষ ঘটকি ঘটনাটা। ভাল েক  রদখাই োকি না। ে া হকল 

েী েক  রিাঝা োকি, িাঘটা র াো না রোটা  
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 াজেুো  িলকলন, আচে চেন্তু িাঘটাকে ভাল েক  রদখকে  িাই, েোকে াে রফাকটাও 

েু লকে  িাই  

  

সন্তু িলল, রেকলােশ্াই চনশ্চেই এেটা চেেু উপাে রি  ে কলন  

  

রজাকজা িলল, হোিঁ। িািা  াজেুোক   িেুকে সুইচডশ্ ভাষাে েী রেন চজকেস ে কলন। 

রসও েী রেন উি  চদল। িািা ে খন িলকলন, চেে আকে  আ ও খাচনে পক  িাঘটা 

রঝাপ রথকে এেটু োথা রি  ে কে ই িািা িলকলন, এিা    াজেুোক   িেুচট চিৎো  

েক  িকল উেল, স্ট্রাটাস, স্ট্রাটাস  আ  িািাও হাে  েু কল খুি রজাক  িলকলন, চে ্ঠ,, চে ্ঠ,  

িেস, িাঘটা লাফাকে  োচেল, চেন্তু রসখাকনই রথকে রেল, শ্ ী টা অকধযে উিঁিু, একেিাক  

নট নিনিিন  

  

রজাকজা এেটু িুপ ে ল। োোিািু এেটু এেটু হাসকেন, আ  সেকল  রিাকখ েুকখ 

দারুণ রেৌেূ হল  

  

সন্তু চজকেস ে ল, িোপা টা েী হল  িাঘটা লাফাকে  পা ল না  

  

রজাকজা িলল, লাফাকি েী েক   রেকলকিলা স্টোিু স্টোিু রখচলসচন  ো ও চদকে ে াচেকে 

রজাক  স্টোিু িলকল রস িুপ েক  দািঁচিকে োে। নিািিা েক  না, রিাকখ  পলে পেযন্ত 

রফকল না। িাঘটা ও রসই অিস্থা  

  

সন্তু চি ক্তভাকি িলল, আে া রেকলকিলাে স্টোিু স্টোিু রখকলচে চেেই, চেন্তু িাঘ চে 

রখকলকে  িাঘ চে স্টোিু েথাটা  োকন জাকন  

  

রজাকজা রহা রহা েক  রহকস উকে িলল, দু  রিাো াে। রখলা  েথা রে া এেচনই িললাে, 

ে াও িুঝচল না  িাকঘ  সকে চে রখলা ে া োে  ে িু রে িাঘটা আ  নিকে  িিকে  

পা কে না, ে া  ো ণ েী  

  

জেন্তী িলকলন, আে া চেন্তু চেেু িুঝকে  পা চে না। 
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রজাকজা িলল, আো  িািা রে িলকলন, চে ্ঠ,  ে া  োকন েী  থাকো  এই িকন িািা 

িাঘটাকে চহপকনাটাইজ ে কলন, ে া প  রে া ও  আ  নিািিা  ক্ষেে াই  ইল না। 

অিশ্ে োত্র দুচেচনট। 

  

চনেযল  াে অচিশ্বাকস  সুক  িলকলন, িাঘকে চহপকনাটাইজ ে া োে?  

  

রজাকজা িলল, সিাই পাক  না। এই অিস্থাে িাঘটা  রফাকটা রে ালা হকেচেল, েলোে াে 

রেকল রদখাকে  পাচ । চদচিে রোটাকসাটা রিহা া। 

  

জেন্তী  াে চজকেস ে কলন, ে া প  দুচেচনট পক  েী ে ল িাঘটা  

  

এ  পক   অিংশ্টা আ  রশ্ানা রেল না। োকো চসিংহ রদৌকি এ-ঘক  ঢুকে চজকেস ে ল, 

সাহাি, অপকলাে শুনা  

  

োোিািু চজকেস ে কলন, েী হকেকে  েী শুনি  

  

োকো চসিংহ িলল, িাঘটা ডােল। দুিা । রস োকেই একস পকিকে  

  

োোিািু িলকলন, েই, আে া রে া চেেু শুচনচন। 

  

োকো চসিংহ িলল, িহুে  আদচে শুকনকে। দুিা  রডকেকে।  

  

জেন্তী  াে িলকলন, আে া েল্প শুনচেলাে, ে াই শুনকে  পাইচন  

  

োোিািু োিা আ  সিাই েুকট রেল জানলা  োকে।  

  

রেস্ট হাউকস  দ জাট জা সি িে, িাঘ একলও চভে ক  ঢুেকে  পা কি। োকি  রদওোল 

চে রভকঙ রফলকে  পাক   খুি পুরু োি, আ  অকনেটা উিঁিুকে । এে  দূ  িাঘ লাফাকে  

পা কি না। 
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অকনেক্ষণ অকপক্ষা েক ও আ  িাকঘ  ডাে রশ্ানা রেল না। রদখা রেল। চেেু। েল্প আ  

জেল না। 

  

আজ আিা  রসই িাকঘ  েথা। সন্তু া িাইক  রথকে শুকন একসকে। 

  

োোিািু  ে িু চিশ্বাস হকে না। শুধু েকন হকে, রেউ গুজি েিাকে। িাঘ অকনে সেে 

জেকল  োোোচে রোনও গ্রাকে ঢুকে পকি। চখকদ  োলাে রোরু-কোষ োক । সােকন 

রোনও োনুষ পকি রেকল ে াকেও রেক  চদকে  পাক । চেন্তু এটা রে া প্রাে এেটা শ্হ । 

এখাকন িাঘ আসকি রেন  িাকঘ  প্রাকণ  ভে রনই  

  

োোিািু সন্তুকে িলকলন, দািঁিা, েকনযল স ো কে রফান েক  রদচখ, েী িোপা । উচন 

চনশ্চেই জানকিন। 

  

েকনযল চপ্রেব্রে  স ো  আচেযকে  চেকলন রিশ্ চেেুচদন। আকে আকে চ টাো  েক  

এখাকনই িাচি েক  রথকে চেকেকেন। রিশ্ জি দস্ত রিহা া, ে কি হাচসখুচশ্ োনুষ। আজ 

 াজিাহাদু  পোকলকস োন-িাজনা  আস  িসা  েথা। েকনযল স ো ই রসই িেিস্থা 

েক  োোিািুকদ  আেন্ত্রণ জাচনকেচেকলন। 

  

েরনযল স ো  রফান ধ া  প  োোিািু চজকেস ে কলন, েী স ো সাকহি, োন-

িাজনা েখন শুরু হকি  আপচন োচি পাোকিন িকলচেকলন।  

  

েকনযল স ো  িলকলন,  ােকিৌধু ীেশ্াই, িািংলাে এেটা েথা আকে জাকনন রে া  

িষযাোকল রেন রোচেল ডাকে না  ো ণ, ে খন িেু চদযকে িোকঙ া ডাোডাচে েক , ে াই 

রোচেল িুপ েক  থাকে। আজ এখাকন রসই অিস্থা। িাঘ একস েচদ ডাোডাচে েক , ে া 

হকল োচেো োন ে কিন েী েক   আজকে  অনু্ঠ,ান েোনকসড  

  

োোিািু চজকেস ে কলন, সচে েই িাঘ ডাোডাচে ে কে  আপচন শুকনকেন নাচে  
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েকনযল িলকলন, না, আচে শুচনচন। ে কি অকনকেই আোকে িলকে রে, োল  াে  রথকে 

নাচে িাকঘ  ডাে রশ্ানা োকে োকঝ োকঝ  

  

োোিািু িলকলন, এখাকন চে সচে ে িাঘ আসকে  পাক   আকে েখনও একসকে  

  

েকনযল িলকলন, িে  পািঁকিে আকে নাচে এেটা িাঘ রোথা রথকে একস ঢুকে পকিচেল। 

এেজন িৃ্ধ  রলােকে রেক ও চেল। ে কি ে খন আচে এখাকন চেলাে না। েে টা সচে ে ে া 

িলকে  পা ি না। আজ আ  রেউ ভকে িাইক  রিক াকে না।  াস্তা একেিাক  শুনশ্ান। 

  

োোিািু িলকলন, আে াও ে া হকল সা া সকে রেস্ট হাউকসই িকস থােি  

  

েকনযল িলকলন, আচে আসচে আপনাকদ  ওখাকন। েচদ আপচি না থাকে, আপনাকদ  

চনকে রিিাকে  রিক াি। ঘু ি অকনে জােোে। আ  ে া  েকধে েচদ হোৎ িাঘটা  রদখা 

পাওো োে, ে া হকল রিশ্ েজাই হকি। 
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২. েকনযল স ো  একস রপৌিঁকোকলন 

েকনযল স ো  একস রপৌিঁকোকলন চেে আধঘণ্টা পক । 

  

ে ািঁ  এেটা চজপোচি চে চন চনকজই িালান। চিকে েক নচন, ে াই ে ািঁ  িউ-কেকলকেকে 

রেউ রনই। এোই থাকেন, োন-িাজনা  খুি শ্খ, ে াকে ই 

  

সেে োকট। 

  

রজাকজা আ  সন্তু এ  েকধেই তে চ  হকে চনকেকে। ওকদ  চনকে োোিািু উেকলন চজকপ। 

চে চন িসকলন েকনযকল  পাকশ্, সন্তু আ  রজাকজা চপেকন। 

  

েকনযকল  চসকট  পাকশ্ এেটা  াইকফল। 

  

োোিািু িলকলন, একেিাক  িন্দুে সকে চনকে রিচ কেকেন  

  

েকনযল িলকলন, িলা রে া োে না, সচে েই েচদ এেটা িাঘ এখাকন রঘা াঘুচ  েক , আ  

আোকদ  রদখকল দািঁে -েুখ চখচিকে রে কি আকস, ে খন এেটা চেেু রে া ে কে ই হকি  

  

োোিািু িলকলন, চেন্তু িাঘকে রে া ো কে  পা কিন না। িাঘ ো া চনকষধ  

  

েকনযল রহকস িলকলন, েী েজা  িোপা  িলুন রে া  আে া রে া আ  িাঘ োচ  না। চেন্তু 

িাকঘ া রে া আ  রসেথা জাকন না। ে া া চদচিে োনুষ োক   

  

োোিািু চজকেস ে কলন, আপচন েখনও িাঘ চশ্ো  েক কেন  

  

েকনযল িলকলন, েক চে। অকনে িে  আকে। এেসেে জেকল জেকল খুি ঘু ে াে। 

এখন িাঘ রে া দূক   েথা, রোনও জন্তু-জাকনাো ই ো কে  ইকে েক  না।  াইকফলটা 

সকে র কখচে, েচদ িাঘ আকস, ে াকে ভে রদখািা  জনে।  
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চজপটা  াস্তাে িািঁে রনওো  প  েকনযল িলকলন, আপনা া জাকনন চনশ্চেই, এই 

জােোটা পুক াটাই এেটা দুেয চেল। োকঝ েকেেটা  াজপ্রাসাদ রদওোল চদকে রঘ া। 

চহন্দু  াজাকদ  আেল রথকেই এটা তে চ  হে, ে া প  েুসলোন া একস দখল েক  রনে। 

ে া াও অকনে সুন্দ  সুন্দ  েহল। িাচনকেকে। হাে িদলও হকেকে অকনেিা । 

  

রজাকজা চজকেস ে ল, এখাকন এেটা  াস্তা  নাে হাচে  িিাও রেন  ওখাকন চে হাচে  

ঘুক  রিিাে   

  

েকনযল িলকলন, িুকনা হাচে  নে।  াজা-িাদশ্াকদ  রে া রপাষা হাচে  থােে ই। ওখাকন 

 াস্তাটা ঢালু, আ  পাকশ্ই চহকন্দাল েহল। রলাকে িকল, রিেে া হাচে   চপকে রিকপ ওই 

পথ চদকে আসকে ন, রসাজা েহকল  উপক  রপৌিঁকে রেকে ন।  

  

সন্তু িলল, সচে েই,  াস্তাে এেটাও োনুষ রনই। োচিও িলকে না।  

  

েকনযল িলকলন, িািংলাে এেটা েথা আকে না, রেখাকন িাকঘ  ভে রসখাকনই সকে হে। 

এখাকনও সকে হকে  না-হকে ই সিাই িাকঘ  ভকে িাচি পাচলকেকে। 

  

সন্তু িলল, আে া েচদ হোৎ িাঘটাকে রদখকে  পাই, ে া হকল ভালই হে। িাঘটা রে া 

আোকদ  আক্রেণ টাক্রেণ ে কে  পা কি না। সকে রজাকজা আকে। ও চেে এেটা চেেু 

েক  িাঘটাকে ভে পাইকে রদকি। 

  

রজাকজা ে্ভবী ভাকি িলল, আোে চেেু ে কে ই হকি না। োোিািু িাঘটাকে 

চহপকনাটাইজ েক  রদকিন  িেস  

  

োোিািু িলকলন, িাঘকে চহপকনাটাইজ ে া  ক্ষেে া রে া আো  রনই।  

  

েকনলসাকহি িলকলন, িাঘকে চহপকনাটাইজ  েখনও শুচনচন  হা হা হা…।  

  

চে চন খুি হাসকে  লােকলন। 
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োচিটা আকস্ত আকস্ত িলকে  লােল চনজযন  াস্তা চদকে। োকঝ োকঝ পু কনা আেকল  িি 

িি রেট। রোনওটা  নাে আলেচে  দ ওোজা, রোনওটা  নাে ভাচে দ ওোজা, 

 ােপাল দ ওোজা, জাহাচে  দ ওোজা। েকনযলসাকহি এই রেটগুকলা  ইচে হাস 

রশ্ানাকে  লােকলন, এেসেে এই ো  এে  সুনাে চেল রে, েুঘল সম্রাট জাহাচে  আ  

ে ািঁ  চিখোে  রিেে নু জাহান এখাকন একসচেকলন চেেুচদকন  জনে চিশ্রাাে চনকে । 

  

রজাকজা িলল, এই নু জাহাকন  নাকেই রে া ে াজেহল িানাকনা হকেচেল, ে াই না  

  

সন্তু িলল, োাঃ  ে াজেহল রে া িাচনকেকেন শ্াহজাহান। ে ািঁ  রিেে েেে াজ েহকল  

নাকে। েু ই ইচে হাকস  চেেু জাচনস না  

  

রজাকজা িলল, ওসি পু কনা েথা েুখস্থ েক  েী লাভ  আচে জাচন ভচিষেকে   েথা। িল 

রে া েেলগ্রকহ  জল রে কে া না চেচি   

  

োোিািু এিিং েকনযল দুজকনই রেৌেূ হকল  সকে ে াোকলন রজাকজা  চদকে।  

  

সন্তু চজকেস ে ল, েেলগ্রকহ জল আকে িুচঝ  

  

রজাকজা িলল, চনশ্চেই আকে। দারুণ রে কে া। চনেপাে া   কস  েকে া। ে াই রে া োনুষ 

েেলগ্রকহ চেকে থােকে  পা কি চে না, ে াই চনকে চিন্তা হকে।  

  

সন্তু িলল, েেলগ্রকহ েচদ জল থাকেও, ে া রে কে া না চেচি , ে া রিাঝা োকি েী েক   

োনুষ রে া এখনও েেলগ্রকহ নাকেচন  

  

রজাকজা িলল, োনুষকে রখকে রদখকে  হকি রেন  েচম্পউটা  িকল চদকেকে। এখন রে া 

েচম্পউটা ই সি চেেু িকল রদে  

  

েকনযল রহকস িলকলন, খুি ইোক চস্টিং  রজাকজা  োকে গ্রহ-নক্ষত্র সম্পকেয আ ও অকনে 

চেেু জানকে  হকি রে া  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঘগাপাধ্যায় । কাকাবাবু আর বাঘের গল্প। কাকাবাবু সমগ্র 

 20 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োোিািু িলকলন, রজাকজা  োে রথকে এেন অকনে চেেু জানকে  পা কিন, ো রোনও 

িইকে রলখা রনই  

  

এেটু পক  েকনযল িলকলন, িাকঘ  রে া সািাশ্ব্দ চেেু পাওো োকে না। িলুন, আে া 

অনে রোনও জােো রথকে রিচিকে আচস। োকিন  

  

োোিািু িলকলন, হোিঁ, ভালই হে। এখনই রেস্টহাউকস রফ া  ইকে রনই। রোথাে 

োওো োে  

  

েকনযল চজকেস ে কলন, আপনা া উজ্জচেনী চেকেকেন রে া  

  

োোিািু িলকলন, হোিঁ, আে া রে া প্রথকেই উজ্জচেনী একসচে। রসখাকন এেটা োজ 

চেল। ে া প  এই োণু্ডকে  চে ন-িা চদন রথকে োওো। 

  

েকনযল িলকলন, আ  এখাকন সিকিকে নাে ে া জােো হকে িাঘ গুহা। নাে শুকনকেন 

চনশ্চেই। 
  

োোিািু িলকলন, অকনে চদন আকে আচে িাঘ গুহা রদখকে ও চেকেচেলাে। সন্তু আ  

রজাকজা রদকখচন। ওকদ  ভাল লােকে  পাক । 

  

রজাকজা চজকেস ে ল, িাঘ গুহাে চে িাঘ আকে  

  

োোিািু িলকলন, না, িাঘটাঘ রনই। ওখাকন প প  েকেেটা গুহা  েকধে েচি আিঁো 

আকে, অকনে পু কনা জন্তু । অজন্তা গুহা  েথা জাকনা 

  

রে া  রসই েে, ে কি অে  িি নে, অে  রিচশ্ও নে। 

  

সন্তু িলল, ওই গুহা  নাে িাঘ গুহা রেন  
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েকনযল িলকলন, রসটা আচে িলকে  পাচ  না। ে কি ওখাকন রে িাঘ থাকে না, রসটা 

একেিাক  চশ্কো । 

  

োোিািু িলকলন, এখাকন রে া িাঘকে রেউ িাঘ িকল না। চহচন্দকে  িকল রশ্ । েকনযল, 

ওখাকন এেটা রোট নদীও আকে, রসটা  নােও িাঘ নদী,আপচন রদকখকেন চনশ্চেই  

  

রজাকজা িলল, এখন থােুে িা না থােুে, এেসেে চনশ্চেই ওখাকন অকনে িাঘ ঘুক  

রিিাে । এখনও দু-এেটা থােকলও থােকে  পাক । 

  

সন্তু িলল, আকেো  চদকন  িইকে রলখা হে  িোঘ্র। রসটা সিংস্কৃে , ে াই না  ে া  রথকে 

িািংলাে হকেকে িাঘ। চেন্তু চহচন্দকে  রশ্  েী েক  হল  

  

োোিািু িলকলন, অে শ্ে  রে া জাচন না। পক  রজকন চনকে  হকি।  

  

রজাকজা িলল, আে া িাঘ গুহাে োি। িলুন, িলুন  

  

োোিািু িলকলন, চেন্তু রস রে া খুি োকে নে। আজ রপৌিঁকোি েী েক   

  

েকনযল িলকলন, আচে োচি িাচলকে আপনাকদ  চনকে রেকে  পাচ । চেন্তু এই  াচিক  রে া 

গুহা  েকধে চেেু রদখা োকি না। ে কি এখন চে চ শ্পিঁেচে চ শ্ চেকলাচেটা  দূক  রেকল 

ধা  নাকে এেটা রোট শ্হ  পাওো োকি। রসখাকন রহাকটকল রটাকটকল  াে টা োচটকে 

োল সোকল রদখকে  োি িাঘ গুহা। 
  

রজাকজা িলল,  াচিক  আোকদ  রেস্টহাউকস রফ া হকি না  ে া হকল রে া  চেেু জাো-

োপি চনকে  হকি। 

  

োোিািু িলকলন, রজাকজা চেেই িকলকে। আে া রে া তে চ  হকে আচসচন। সকে চেেু 

চজচনসপত্র চনকে চনকে  হকি। েকনযলসাকহি, খাচনেক্ষকণ  জনে রেস্টহাউকস চফক  রেকল 

হে না  খুি চে রদচ  হকে োকি  
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েকনযল িলকলন, না, না, রদচ   েী আকে  আচে সা া াে ও োচি িালাকে  পাচ । ে কি 

আো  চিকশ্ষ চেেু লাকে না। এই এে জাো-পোকেই আো  চে ন-িা  চদন িকল োে। 

  

োচি ঘুচ কে রফ া  পথ ধ া হল। অনে এেটা  াস্তা, শ্টযোটয হকি। 

  

জাচে েসচজকদ  োকে এে জােোে রদখা রেল রিশ্ চেেু রলােকে। ে া া উকিচজে  হকে 

েী রেন িলািচল ে কে  

  

েকনযল রসই চভকি  োোোচে চেকে োচি থাোকলন। েকনযলকে এখাকন অকনকেই রিকন। 

োচি রদকখ েুকট একস েকেেজন রলাে চিৎো  েক  এখানো  ভাষাে েী রেন িলকে  

লােল। 

  

েকনযল োোিািু  চদকে চফক  িলকলন, েকন হকে সচে েই পাকল িাঘ পকিকে। নােুন, 

রদখা োে, েী িোপা । 

  

সিাই রনকে পিল োচি রথকে। 

  

 াস্তা  এেপাকশ্ খাচনেটা উিঁিু-চনিু োকে  েে ন। ে া  েকধে এেটা রোট িাচি। রসই 

িাচি  সােকন আ ও চেেু োনুকষ  জোকেে  হকেকে। রসখাকন রশ্ানা োকে এেটা রোনও 

প্রাণী  আে য চিৎো । 

  

 াইকফলটা োিঁকধ চনকে েকনযলসাকহি সদলিকল হাচজ  হকলন রসই িাচিটা  োকে। 

জনে া দুভাে হকে ে ািঁ   াস্তা েক  চদল। 

  

এেটা িি োেল চেিংিা রভিা োচটকে  পকি েটফট ে কে আ  িািাকে, ে া  সা া োকে 

 ক্ত। 
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রসটা এেটা  ােোেল। রশ্ানা রেল রে, িাঘ একস ওটাকে আক্রেণ েক চেল, চেন্তু অে  

িি প্রাণীটাকে চনকে রেকে  পাক চন। খাচনেটা োিংস খুিকল চনকেকে শুধু। পাকশ্  খািঁিাে 

িা কট হািঁস চেল, দুকটা হািঁস রনই। োেকল  িদকল হািঁস দুকটাকেই চনকে চেকেকে িাঘ। 

  

ে া হকল িাঘ রে একসচেল,এিা  ে া  অোটে প্রোণ পাওো রেল। চেন্তু রেউই িাঘটাকে 

রিাকখ রদকখচন। চে ন-িা জন অিশ্ে িলল, ে া া িাকঘ  েজযন শুকনকে, ে া প ই 

লাচেফাচে চনকে রিচ কে একসকে। চেন্তু ে াকদ  েথা েে টা সচে ে আ  েে টা চেকথে, ে া 

রিাঝা েুশ্চেল। 

  

এই ঘটনাটা ঘকটকে োত্র আধঘণ্টা আকে। 

  

দু-চে নজন িলল, িাঘটা চনশ্চেই োোোচে রোথাও লুচেকে আকে। হািঁস রখকে চে ে া  

রপট ভ কি  চনশ্চেই আিা   ােোেলটা  োিংস রখকে  আসকি। িাকঘ  রে া রস েেই 

স্বভাি। 

  

োোিািু িলকলন, এে  রলােজন রদকখ আ  িাঘ আসকি না। ে া  চে প্রাকণ  ভে রনই  

িাঘটা েখন একসচেল, ে খন  াস্তাে রে া রোনও রলােই চেল না চনশ্চেই!  

  

দু-চে নজন এেসকে িকল উেল, চেল সো । এেজন রিা  চেল। 

  

েকনযল িলকলন, ে া  োকন  রিা  চেল  ে াকে রে রদকখকে  

  

এিা  েকেেজন রলাে েকনযলকদ  চনকে রেল িাচিটা  ডান পাকশ্।  

  

এখাকন এেটা েুচদ  রদাোন। দ জাে ে ালা িে। চেন্তু চপেকন  জানলা ভাঙা। রসই 

জানলা চদকে এেটা রিা  ঢুকেচেল চভে ক । েোশ্িাকে রিশ্ চেেু টাো চেল, রিা  চেন্তু 

ে া চনকে  পাক চন। েকেে পোকেট চিস্কুট আ  দুপোকেট গুিঁকিা দুধ চনকেকে শুধু। ওইসি 

চনকে  চনকে ই িাঘটা একস পিাে রস টাোপেসা না চনকেই পাচলকেকে। 
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রিা  আ  িাঘ রে এেই সেকে একসচেল, ে া েী েক  রিাঝা রেল  

  

েুচদকদাোকন  োচলে এচেকে একস িলল, সাকহি, আচে চনকজ সাে টা  সেে রদাোন 

িে েক চে। ে খন সি চেে চেল। 

  

আ -এেজন িলল, জানলা রভকঙ রিা  ঢুেকি, আ  টাোপেসা না চনকে পালাকি, ে া 

েখনও হে  চনশ্চেই রস সেেই িাঘ একস পকি, ে াই রস ভকে পাচলকেকে।  

  

োোিািু িলকলন, চেিংিা রিা টাকে িাঘও রদকখ রফকল। ে াই রসও ভে রপকে 

 ােোেলটাকে পুক াপুচ  রখকে  পাক চন। 

  

রজাকজা িলল, চেিংিা রিা  আকসচন, িাঘটাই োকি  জানলা রভকঙ েুচদখানা  চভে ক  

ঢুকেকে। িাকঘ  রে া টাোপেসা  দ ো  রনই। ে াই শুধু চিস্কুট আ  দুধ চনকেকে। 

  

সন্তু িলল, র াজ োিংস রখকে রখকে িাকঘ  অরুচি হকে চেকেকে। ে াই এেচদন দুধ আ  

চিস্কুট খাওো  ইকে হকেকে। 
  

েকনযল িলকলন, এখন আ  এটা হাচসোট্টা  িোপা  নে। এেটা সচে েোক   িাঘ একস 

ঢুকেকে এখাকন। রস এেটা োেল রেক কে, এ প  োনুষও ো কে  পাক । এ  রে া এেটা 

িেিস্থা ে কে ই হে। 

  

চে চন  াইকফকল  নলটা আোকশ্  চদকে উিঁচিকে এেিা  েোঙ্ক ফাো  ে কলন। রসই 

শ্ব্দ েকেে েুহূকে য  জনে িুপ েচ কে চদল সিাইকে। 

  

 াইকফলটা নাচেকে েকনযল িলকলন, েচদ রোনও ো কণ িাঘটা োোোচে রোথাও 

লুচেকে থাকে, ে া হকল এই শ্ব্দ শুকন রস পালািা  রিি া ে কিই।  

  

রস েে চেেু ঘটল না, িাকঘ  আ  রোনও চিহ্ন রনই।  
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েকনযল িলকলন, ে া হকল আোকদ  আ  আজ  াচিক  রিক াকনা হকে। না। িাঘটাকে এই 

োণু্ড রথকে ে ািািা  এেটা িেিস্থা রে া ে কে ই হকি। আো ও চেেুটা দাচে্ব  আকে। 

  

োোিািু  ভুরু েুিঁিকে আকেন। রেন চেেু এেটা িোপা  ে া  পেন্দ হকে না। ে িু চে চন 

িলকলন, ে া চেে, আজ আ  রোথাও োওো  দ ো  রনই।  

  

রজাকজা হে াশ্ভাকি িলল, এখানো  এেটা িাকঘ  জনে আোকদ  িাঘ গুহাে োওো 

হকি না  

  

এই সেে এেটা পুচলকশ্  োচি একস রসখাকন থােল। 
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৩. পুচলকশ্  িিেে যা  নাে সুলে ান 

আলে 

এই অিকল  পুচলকশ্  িিেে যা  নাে সুলে ান আলে। ে ািঁ  রিহা াটা রদখা  েকে া। 

েফুকট  রিচশ্ লম্বা, রে েনই স্বাস্থেিান, রিশ্ ফ সা োকে   িং। ে ািঁ  রোিঁফটা োোিািু  

রিকেও অকনে রিচশ্ রোটা আ  দুচদকে সূিকলা, োথা  িুল থাে থাে ে া। 

  

ে ািঁকে রদখকল ইচে হাস িইকে  রোনও েচি  েথা েকন পকি।  

  

চে চন েকনযলসাকহিকে আকে রথকেই রিকনন। োোিািু  নাে রশ্ানা  প  খাচনেটা অিাে 

হকে িলকলন,  াজা  ােকিৌধু ী  োকন, আপচন চে রসই  াজা  ােকিৌধু ী  

  

োোিািু এেটু রহকস িলকলন, রসই োকন েী  

  

সুলে ান আলে িলকলন, আপচন আ চেকোলচজেোল সাকভয অফ ইচন্ডো  খুি িি 

অচফসা  চেকলন না এেসেে  

  

োোিািু িলকলন, রস অকনে চদন আকেো  েথা। 

  

সুলে ান আলে িলকলন, আপনা  চে রসচলে  হোন নাকে োউকে েকন আকে  আপনা  

আন্ডাক  োজ ে কে ন  

  

োোিািু িলকলন, হোিঁ, রিশ্ েকন আকে। রস খুি আেুকদ রলাে চেল আ  ভাল োন 

োইে । 

  

সুলে ান িলকলন, রসই রসচলে  হোন আো  োো। ে ািঁ  োকে। আপনা  অকনে েল্প 

শুকনচে। আপচনই রে া সম্রাট েচনষ্ক  েুনু্ড রখািঁজা  জনে োশ্মীক   রসানোেয চেকেচেকলন। 
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রজাকজা িলল, হোিঁ, হোিঁ, োোিািু ইচজকে  রফোস চপ াচেকড  েকধেও ঢুকেচেকলন। 

  

সন্তু রিাখ চদকে রজাকজাকে িেুচন রদওো  রিি া ে ল। োোিািু এসি িলা পেন্দ েক ন 

না। 

  

সুলে ান এিা  েকনযকল  চদকে চফক  িলকলন, েী েকনযলসাকহি, েী রদখকলন এখাকন  

সচে ে সচে ে িাঘ একসচেল  

  

েকনযল িলকলন, এখন আ  অচিশ্বাস ে া োকে না। এেটা  ােোেলকে থািা রেক কে। 

দুকটা হািঁসও চনকে চেকেকে। 

  

রজাকজা িলল, এেটা রিা ও একসচেল। চিস্কুট আ  দুধ িুচ  েক কে।  

  

সুলে ান এেটু অিাে হকে িলকলন, রিা   রিাক   সকে িাকঘ  েী সম্পেয  

  

রজাকজা িলল, রিা  আ  িাঘটা এেসকে একসচেল  

  

এটাকে এেটা হাচস  েথা েকন েক  পুচলশ্সাকহি হা হা েক  হাসকলন। ে া প  এচেকে 

রেকলন িাচিটা  োকে। 

  

োেলটা এখনও েটফট ে কে আ  প্রিণ্ড রজাক  িািাকে। এেটুক্ষণ রসটা  সােকন 

দািঁচিকে রথকে চে চন িলকলন, এেনভাকি োেকিকে, এ প্রাণীটা রে া আ  িািঁিকি না েকন 

হকে। শুধু শুধু আ  একে েি  চদকে লাভ েী  

  

রোে  রথকে চ ভলভা টা রি  েক  চে চন এেিা  োত্র গুচল িালাকলন। োেলটা সকে 

সকে রথকে রেল। 

  

েকেেজকন  অনুক াধ শুকন সুলে ান পাকশ্  রদাোনটাও রদখকে  রেকলন। ভাঙা জানলা 

আ  চভে ক   চজচনসপত্র েিাকনা উিঁচে রেক  রদখকলন শুধু। ে া প  জনে াকে িলকলন, 
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এখাকন সিাই চেকল দািঁচিকে হল্লা ে া  দ ো  রনই। এখনই দাক াোিািু আসকেন 

আ ও পুচলশ্ চনকে। ে া া পাহা া রদকি। আপনা া ভে পাকিন না, িাচি োন। সাোনে 

এেটা িাঘ, োলকেই আে া ওকে ধক  রফলি। 

  

োোিািুকদ  োকে চফক  একস চে চন িলকলন, পৃচথিীকে  েে  আশ্চেয িোপা ইনা ঘকট। 

োণু্ডকে  িাঘ িুঝকলন, েকনযল, আচে আকে চিশ্বাসই েচ চন। আো  রে া এখাকন থাো  

েথা নে। আচে েে োলই একসচে এে আত্মীে  িাচিকে  রনেন্তন্ন রখকে । এেজন রে-ই 

খি  চদল, অেনই আচে চনকজ  রিাকখ রদখা  জনে ে ািাে াচি েুকট এলাে। এসি িোপা  

চনকে রে া আো  োথা ঘাোিা  েথা নে। স্থানীে পুচলশ্ ভা  রনকি। ফক স্ট 

চডপাটযকেকে  রলােকদ  ডােকে  হকি। আচে একসচে শুধু চনকজ  রেৌেূ হকল। 

  

েকনযল িলকলন, এটা টুচ স্ট চসজন। িাকঘ  ভকে েচদ সি টুচ স্ট পাচলকে োে, ে া হকল 

চেন্তু রলােজনকদ  খুি ক্ষচে  হকি। িাঘটাকে েে  ে ািাে াচি স্ভবি ধক  রফলা দ ো । 

  

সুলে ান িলকলন, ধক  রফলাটা সহজ নে। ি িং রেক  রফলা সহজ। চেন্তু িাঘ ো া রে 

এখন চনকষধ  আকে ধ া ই রিি া ে কে  হকি। রসটা িনচিভাকে  দাচে্ব । 

  

েকনযল িলকলন, এ িোপাক  আচে িনচিভােকে চেেুটা সাহােে ে কে  পাচ  রিাধহে। 

  

সুলে ান িলকলন, চেস্টা   ােকিৌধু ী, আপনা  সকে েখন রদখাই হকে রেল, িলুন না, 

রোথাও িকস েল্প েচ । এই েকনযকল  িাচিকে ই োওো রেকে  পাক । উচন খুি ভাল 

 ান্না েক ন, িটপট অকনে চেেু িাচনকে রফলকে  পাক ন। আপনা  সকে  রেকল দুচটকে 

ি িং ঘক  চফক  রেকে  িলুন। ও া েচদ ভে পাে, আো  িচডোডয সকে রেকে  পাক । 

  

োোিািু িলকলন, ও া ভে পাওো  রেকল নে। আপনা াই ি িং আোকদ  রেস্টহাউকস 

িলুন। আচে অনে রোথাও রেকল আোকে রে া আিা  রপৌিঁকে চদকে  আসকে  হকি োউকে। 
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এেটু পক  সিাই িকল একলন রেস্টহাউকস। িসা হল ডাইচনিং রুকে  এেটা রটচিকল। 

িাইক টা আজও অেো । চেেুই রদখা োকে না, শুধু রশ্ানা োকে ঝ না  জকল  শ্ব্দ। 

  

সুলে ান আলে োোিািুকে িলকলন, আপনাকে এই রোট্ট জােোে রদখকে  পাি, এটা 

আশ্াই েচ চন। এখাকনও চে রোনও  হকসে  সোকন একসকেন নাচে  খুি পু কনা 

জােো, রোথাও রোনও গুপ্তধন টুপ্তধন থােকে ও পাক । 

  

োোিািু িলকলন, না, না, ওসি চেেুনা। আচে একসচেলাে উজ্জচেনীকে  এেটা োকজ। 

আো  ভাইকপা সন্তু আ  ে া  িেু রজাকজা আো  সকে অকনে জােোে োে। ে াই 

ভািলাে, ওকদ  এই োণু্ড জােোটাও রদচখকে চনকে োই। েকেেচদন থাো  পকক্ষ রে া 

এটা খুি সুন্দ  জােো। 

  

সুলে ান িলকলন, ে া চেে। উজ্জচেনীকে  আপনা  েী োজ চেল  

  

োোিািু িলকলন, রসটাও চেে োজ িলা োে না। আসল ো ণটা শুনকল আপনা া 

হাসকিন। 

  

সন্তু আ  রজাকজা  েুকখ এ  েকধেই হাচস ফুকট উকেকে। 

  

েকনযল িলকলন, শুচন, শুচন, আসল ো ণটা শুচন। 

  

োোিািুিলকলন, উজ্জচেনীকে  আো  এে চপচসো থাকেন। চপকসেশ্াই হাইকোকটয  

জজ চেকলন, ো া চেকেকেন অকনে চদন। আ  চপচসোও চেকলন এে েকলকজ  অধেক্ষা, 

ে াও চ টাো  েক কেন িহু িে  আকে, এখনও নানা েে োজটাজ েক ন।  

  

সুলে ান চজকেস ে কলন, েী নাে আপনা  চপচসো   

  

োোিািু িলকলন, সুপ্রভা  াে। রিকনন  
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সুলে ান ভুরু উিঁচিকে িলকলন, েী িলকেন আপচন  সুপ্রভা  ােকে এ ে ল্লাকট রে না রিকন  

সিাই ে ািঁকে ডাকে িিোচদচদ। েচ ি োনুষকদ  জনে অকনে চেেু েক ন, িচস্ত  

রেকলকেকেকদ  রলখাপিা রশ্খান। েে  িেস হকি এখন, এইচট্ট ফাইভ  ে িু সা াচদন 

িেস্ত। ে কি েচহলা  খুি েিা রেজাজ। এেিা  আোকেও রডকে খুি ধেকে চেকলন। 

  

োোিািু িলকলন, হোিঁ, আো  চপচসো খুি রেজাচজ োনুষ। চে চন এেটা রটচলগ্রাে 

পাোকলন, আচে আ  েে চদন িািঁিি চেে রনই।  াজা, রে াকে এেিা  খুি রদখকে  ইকে 

ে কে, েু ই চশ্েচে ই এখাকন িকল আে। রে া  সকে এেটা জরুচ  েথাও আকে। রসই 

রটচলগ্রাে রপকে আচে ভািলাে, সচে েই রে া চপচস  অকনে িেস হকেকে, েখন েী হে 

চেে রনই। এেিা  রদখা ে াই উচিে । ে াই িকল এলাে। 

  

সুলে ান িলকলন, চেন্তু সুপ্রভা  াকে  রে া রোনও অসুখচিসুখ েক চন  চে নচদন আকেও 

আচে রদকখচে, এেটা িচস্ত  েকধে রহিঁকট-কহিঁকট ওষুধ চিচল ে কেন।  

  

োোিািু িলকলন, আচেও একস রদখলাে, চপচসো  স্বাস্থে রিশ্ ভালই আকে। এই 

িেকসও েকথি  পচ শ্রাে ে কে  পাক ন। োই রহাে, ে িু রদখা হকে রেল। এেচনকে  রে া 

আ  এচদকে আসা হে না। সন্তুকদ  এখন েকলজ েুচট, ও াও রোথাও রিিাকে  রেকে  

িাইচেল। 

  

েকনযল চজকেস ে কলন, উচন আপনাকে জরুচ  েথা েী িলকলন  

  

োোিািু রহকস িলকলন, রসটাও এেন চেেু জরুচ  নে। উচন আোকে চজকেস ে কলন, 

হাক   াজা, েু ই চে আ  চিকে ে চি না  আচে িললাে, না চপচসো, আো ও রে া েকথি  

িেস হকে চেকেকে, আ  আচে চিকে  ঝঞ্ঝাকট  েকধে োি না  ে া শুকন চপচসো িেুচন 

চদকে িলকলন, ঝঞ্ঝাট আিা  েী  চিকে োকন েী ঝঞ্ঝাট  এই িেকসও অকনকে  চিকে 

হে।  
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সুলে ান িলকলন, চেেই রে া িকলকেন িিোচদচদ। আপনা  িেকস অকনে োনুকষ  চিকে 

হে। িলুন, পাত্রী রদখি নাচে  

  

োোিািু িলকলন, োথা খা াপ  ওসকি  আ  প্রশ্নই ওকে না। োই রহাে, খাচনেক্ষণ 

িোঝো  প  চপচসো িলকলন, রশ্ান, আো  এই রে িাচি, িাোন, িোকঙ্ক  সি 

টাোপেসা, এই সি আচে  ােেৃষ্ণ চেশ্কন  নাকে উইল েক  চদকেচে। আো  

রেকলকেকে রনই, রে াকদ ও এ চনকে োথা ঘাোকে  হকি না। চেন্তু েকেেজকন  নাকে 

েকেেটা চজচনস আো  োকে আকে। রেেন, আো  শ্াশুচিো এেটা খুি দাচে চহক   

আিংচট আোকে চদকে িকলচেকলন, এটা  াজা  চিকে  সেে ে া  িউকে চদচি। রসই 

আিংচটটা আো  োকে  কে চেকেকে। েু ই চিকে ে চল না, এখন রসই আিংচট চনকে আচে 

েী ে ি  রসটা রে াকে চনকে  হকি। আচে িললাে, চপচস, আচে রে া আিংচট পচ  না। ওটা 

চনকে আচে েী ে ি  েু চে আিংচটটাও দান েক  দাও। ে াকে  চপচস িলকলন, আো  

শ্াশুচিো রে া  নাে েক  র কখ চেকেকেন। ে া আচে েী েক  অনে রলােকে রদি  ওটা 

রে াকে চনকে ই হকি  রজা  েক  রসটা চে চন আোে েচেকে চদকলন। 

  

েকনযল িলকলন, ে া হকল রে া সো , ওই আিংচট  জনেই আপনা  এেটা চিকে েক  রফলা 

উচিে । 

  

োোিািু িলকলন, ো িকলকেন  ও আিংচট আচে সন্তুকে চদকে রদি চেে েক চে  

  

সন্তু সকে সকে িকল উেল, আচেও আিংচট পচ  না। আচে আিংচট িাই, আিংচট িাই না  

  

েকনযল িলকলন, েু চে প কি না। রে াো  রে া এেসেে চিকে হকি, রে াো  িউ প কি  

  

সন্তু ে িু িলল, না, আচে আিংচটফািংচট িাই না।  

  

সুলে ান িলকলন, এ রে রদখচে এেটা আিংচট-সেসো হকে রেল  োই রহাে, দাচে আিংচট 

িলকেন, সািধাকন  াখকিন। এখাকন রে া রিাক   উপদ্রি শুরু হকেকে।  
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েকনযল িলকলন, আিংচটটা িুচ  রেকল আিংচট- হসে নাকে রিশ্ এেটা েল্প হকে োকি। 

  

রজাকজা িলল, আিংচট- হসে চনকে সে েচজৎ  াে েল্প চলকখ রফকলকেন। আ  রস েল্প 

জেকি না। 

  

সুলে ান িলকলন,  ােকিৌধু ীিািু, েখন এখাকন একসই পকিকেন, ে খন এই িাকঘ  

 হসেটা সোধান েক  চদন। শ্হক   েকে া জােোে িাঘ ঢুেকি রেন  

  

োোিািু িলকলন, না, না, এ  েকধে আচে রনই। িাকঘ   হসে সোধান ে া  ক্ষেে াই 

আো  রনই। িািংলাে এেটা েথা আকে, িাকঘ েুিঁকল আকেক া ঘা। আচে রসকধ রসকধ রস 

ঘা ে কে  িাই না। আপনা াই চেেু েরুন, আে া েল্প শুনি।  

  

সুলে ান িলকলন, আো  িািা িা খানা িাঘ রেক চেকলন। আচেও িাঘ চশ্ো  ে কে  

পাচ । চেন্তু ফািঁদ রপকে  িাঘ ধ া আো  দ্বা া হকি না। োল আচে উজ্জচেনী চফক  োচে। 

েকনযলসাকহি ো ে া  ে কিন। 

  

েকনযল িলকলন, িাকঘ  েথাটা প্রথকে আচেও চিশ্বাস েচ চন। চেন্তু িে  পািঁকিে আকে 

নাচে এ েে এেটা িাঘ ঢুকে পকিচেল োণু্ডকে । রসিাক  দুজন োনুষকেও রেক চেল। 

ে াই এখানো  রলাে িাকঘ  েথা শুনকলই এে  ভে পাে। 

  

সুলে ান িলকলন, োস দুকেে আকে ধা  শ্হক ও এেটা িাঘ একসচেল নাচে। গুজি চে 

না জাচন না। এেটা রোষ আ  এেটা শুকো  রেক চেল। চেন্তু রেউ িাঘটাকে স্বিকক্ষ 

রদকখকে িকল প্রোণ পাওো োেচন। 

  

েকনযল িলকলন, হোিঁ, ঘটনাটা আো ও োকন একসকে। ে কি ে খন আো  গুজি িকলই 

েকন হকেচেল। এখন েকন হকে, রসটাও সচে ে হকে  পাক । এচদকে রে া অকনে রোট রোট 

পাহাি আ  চেেু চেেু জেলও আকে। জন্তু-জাকনাো  অকনে েকে চেকেকে, িি 

জাকনাো  চেেু রনই-ই িলকে  রেকল। ে িু দু-এেটা িাঘ-ভালুে রথকে রেকে ও পাক । 
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সুলে ান িলকলন, িাকঘ  রদখা না পাওো রেকলও ভালুে রে া এখনও আকে েকথি । আচে 

চনকজও চে ন-িা িা  রদকখচে। িুকনা ভালুে শ্হক  রঢাকে। না। চেন্তু হাইওকে  উপক  

একস পকি েখনও েখনও  

  

েকনযল িলকলন, জন্তু-জাকনাো  রে েখন রোথাে হোৎ হোৎ রদখা োকি, ে া  রোনও 

চেে রনই। আপনা  েকন আকে, েে িে  চেে এই সেে উজ্জচেনী  েহাোল েচন্দক   

সােকন হোৎ এেটা েস্ত িি পাইথন ধ া পকিচেল। অে  িি সাপটা ওখাকন এল েী 

েক  িলুন রে া  

  

সলুে ান িলকলন, সাপ রে রোথাে েী েক  ঢুকে পকি, ে া িলা েুশ্চেল। এেিা  

ইকন্দাক  আোকদ  িাচি  রিডরুকে এেটা সাপ রদকখচে  

  

েকনযল িলকলন, রোটখাকটা সাপ সুড ুে  েক  ঢুকে পিকে  পাক । চেন্তু অে  িি এেটা 

পাইথন, রোথা রথকে এল, রেউ রদখকে  রপল না  

  

সুলে ান িলকলন, আোশ্ রথকে রে া পকিচন, চনশ্চেই চশ্প্রা নদী  পাচনকে  রভকস 

একসকে। খুি িনো  সেে িাঘও রভকস আসকে  পাক । 

  

েকনযল িলকলন, এখন রে া রস েে রোনও িনো হেচন। ে া োিা, পাহাকি  উপ  চদকে 

রে া িনো হকে  পাক  না, িনো হে নীকি  চদকে।  

  

সুলে ান িলকলন, োই রহাে, রদখকে  হকি, এই িাঘটা োকে  োনুষ না োক । োনুষ 

ো কলই খিক   োেকজ হইিই পকি োকি। 

  

এেটু পক  আো ভে হল। 

  

েকনযল আ  সুলে ান আলে িকল োওো  প  োকো চসিংহ একস িলল, সাহাি, আজ 

অকনে রদাোন িে চেল, ে াই েু চে পাওো োেচন। আপনাকদ  আজ চন াচেষ রখকে  

হকি। 
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োোিািু িলকলন, ে াকে  রোনও আপচি রনই। রিগুন আকে রে া  রিগুনভাজা েক  দাও  

  

রজাকজা চজকেস ে ল, আন্ডা হোে রে া  অেকলট ে কে রদও।  

  

োকো চসিংহ িলল, আন্ডা চভ রনচহ। আলুভাজা হকি। 

  

রজাকজা িলল, িাঘটা রে া েহাপাচজ  ও  জনে আোকদ  চন াচেষ রখকে  হকি  আ  ও 

চনকজ চদচিে হািঁকস  োিংস খাকি  

  

সন্তু িলল, আোকদ  েী সুচিকধ িল রে া  আে া চন াচেষও রখকে  পাচ , আিা  োে-

োিংসও ভাল লাকে। িাঘ-চসিংহ া চন াচেষ রখকে  জাকনই না  

  

প চদন সোল রথকেই িৃচি । সূেয রদখাই রেল না। িৃচি  েখনও রিশ্ রজাক , েখনও 

চটচপচটচপ। দুপু কিলা চেেুক্ষকণ  জনে থােকলও আিা  শুরু হল ঝেঝচেকে। 

  

এ েে িৃচি কে  িাইক  রিক াকনাই োে না। োোিািু িই পকিই োচটকে চদকলন 

সা াচদন। সন্তু আ  রজাকজা অকনেটা সেেই িকস  ইল জানলা  ধাক । িৃচি   েকধে 

ঝাপসাভাকি রদখা োকে খাকদ  উলকটা চদকে  পাহািটা। 

  

চনেযল আ  জেন্তী  ােকদ  আজ চফক  োওো  েথা। এেটা োচি ভািা ে া আকে। 

চেন্তু রসই োচিটা আসকে না। ওিঁ া েটফট ে কেন। চটকটা রসকজগুকজ একেিাক  র চড। 

রস সন্তু আ  রজাকজা  োকে একস চজকেস ে ল, িৃচি   সেে িাকঘ া েী েক   

  

সন্তু িলল, িৃচি কে  চভজকলই িাকঘকদ  সচদয হে। ে াই ও া গুহা  েকধে িকস থাকে। 

  

রজাকজা িলল, িকস থাকে না, শুকে থাকে। োন োে। 

  

রিাখ িি িি েক  চটকটা চজকেস ে ল, িাকঘ া োন ে কে  পাক   

  

রজাকজা িলল, হোিঁ। আচে শুকনচে। আচে ওকদ  এেটা োন জাচন। শুনকি  
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চটকটা লাফাকে  লাফাকে  িলল, শুনি, শুনি  

  

রজাকজা সু  েক  োইকে  লােল, 

  

হালুে হুে হা রোিঁ রোিঁ রোিঁ 

এো   ব্রো  ঘ্রা  ওোে রহািঁ রহািঁ 

হালুে হুে হা… 

  

এই সেে ভািা  োচিটা একস রেল। িৃচি  এখনও পিকে। 

  

চটকটা চেন্তু এখন আ  রেকে  িাে না। রস িাকঘ  োন আ ও শুনকি। রস রজাকজাকে 

আিঁেকি ধক   ইল। রশ্ষ পেযন্ত ে াকে রজা  েক ই রে ালা হল োচিকে ।  

  

ও া িকল োওো  প  সন্তু চজকেস ে ল, রজাকজা, েু ই িাকঘ  এই োনটা এইোত্র 

িানাচল  না, আকেই তে চ  চেল  

  

রজাকজা িলল, এইোত্র িানালুে  

  

সন্তু িলল, সু টু  চদকে  সচে ে, এটা রে া  অভুুতে  ক্ষেে া। রে া  েল্পগুকলাও। 

  

রজাকজা ে্ভবী ভাকি িলল, েল্প নে। আচে ো িচল, ে া সি সচে ে ঘটনা। 

  

সকে  প  েকনযলসাকহি োোিািুকে রফান েক  িলকলন, আজ সা াচদন রিক ানচন 

রে া  রিক াকিন েী েক   পাহাচি  াস্তাে িৃচি   েকধে োচি িালাকনাও রডঞ্জা াস। আচেও 

ে াই রিক াইচন। ে কি, আজ সা াচদন এখাকন েী ঘকটকে, ে া শুকনকেন  

  

োোিািু িলকলন, না, শুচনচন। োকো চসিংহকে অকনেক্ষণ রদখকে  পাচে না। চেেু ঘকটকে 

নাচে  

  

েকনযল িলকলন, হোিঁ। এই িৃচি   েকধেও িাঘটা রিচ কেচেল। 
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োোিািু িলকলন, ে াই নাচে  রেউ রদকখকে  

  

েকনযল িলল, পুচলকশ্  খি  অনুোেী, দুজন রদকখকে। িাঘটা এেটা খাো িাচিকে  ঢুকে 

এেটা রোষকে অোটাে েক চেল। রোষটা িািঁধা চেল, রিশ্ িি রোষ, ে া ও রে া োকে 

রিশ্ রজা , িাঘটা ে াকে ো কে  পাক চন, খাচনেটা োিংস খুিকল চনকেকে। রস-িাচি  

োচলে উপক   জানলা চদকে িাঘটাকে রদখকে  রপকেও ভকে নীকি নাকেচন। োোোচে 

আ ও এেটা িাচি  রোোলঘক  ঢুকে িাঘটা এেটা িােু কে রেক কে। রসখাকন এেজন 

িুচি ে খন রোোলঘক ই চেল, রস আহে  হকেকে।  

  

োোিািু চজকেস ে কলন, িুচিকেও োেকিকে নাচে  

  

েকনযল িলকলন, না। আপচন রে া জাকনন, এচদেো  িাঘ েোনইটা  হে। সাধা ণে  

োনুষকে অোটােও েক  না। িুচিটা হেকে া অে  সােনাসােচন িাঘ রদকখ ভকে  রিাকটই 

অোন হকে চেকেকে। পকি চেকে ে া  োথাে রিাট রলকেকে।  

  

োোিািু িলকলন, রসটা হওোই স্ভবি। 

  

েকনযল িলকলন, আজও এেটা রদাোনঘ  রভকঙ িুচ  হকেকে। চেন্তু রিা  টাোপেসা চেেু 

রনেচন। চনকেকে চিস্কুট আ  গুিঁকিা দুকধ  চটন।  

  

োোিািু িলকলন, ে াই নাচে  িাকঘ  রিকে এই রিা টাই রদখচে রিচশ্ ইোক চস্টিং। িাঘ 

জন্তু-জাকনাো  ো কি, এটা অস্বাভাচিে চেেু নে। চেন্তু এেটা রিা  টাোপেসা রখািঁকজ 

না, শুধু দু-এে পোকেট চিস্কুট আ  দুধ িুচ  েক । এ চে রেউ েখনও শুকনকে  আ  এই 

রিা  চে িাকঘ  সকে সকে ঘুক  রিিাে  

  

েকনযল িলকলন, সচে ে, এ িোপা টা রিাঝা োকে না। শুনুন, রসই িুচি িকলকে, িাঘ 

এেটা নে, দুকটা। 
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োোিািু িলকলন, অোিঁ এ  েকধে আিা  রিকি রেল  

  

েকনযল িলকলন, িুচি  েথা েে টা চিশ্বাস ে া োে, জাচন না। ভকে  রিাকট রিাকখ ডা্ 

রদখকে  পাক । ে কি িুচি রজা  চদকে িকলকে, এেটা িি িাঘ, ে া  সকে এেটা রোট 

িাঘ। ে া  োকন িাকঘ  সকে ে া  িাচ্চা। িাঘ চে ে া  িাচ্চা সকে চনকে রলাোলকে একস 

হােলা েক   নাচে িাচ্চাকে িাচিকে  র কখ আকস  

  

োোিািু িলকলন, আচে িাঘ সম্পকেয অে শ্ে  জাচন না। িাকঘ  িাচি েী েে হে, ে াও 

রদচখচন। 

  

েকনযল িলকলন, োই রহাে, শুনুন সো । এখানো  িনচিভাকে  এে অচফসাক   সকে 

আো  েথা হকেকে, সােকন  পাহািটাে এেিা  ে ল্লাশ্ ে কে  োি, স্ভবিে  িাঘটা 

ওখাকনই রড া রিিঁকধকে। আপনা া সকে রেকে  িান  

  

োোিািু িলকলন, অিশ্েই রেকে  িাই। আজ  াচিক ই োওো হকি  

  

েকনযল িলকলন, না। এখন চেকে লাভ রনই। িৃচি  রথকে আসকে। খুি রভা কিলা রিক াি। 

আপনাকদ  আো  োচিকে  েু কল রনি। ে া হকল রেকল দুকটাকে িলুন। আজ ে ািাে াচি 

ঘুচেকে পিকে । 
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৪. এখনও ভাল েক  আকলা রফাকটচন 

এখনও ভাল েক  আকলা রফাকটচন। চেে রেন এেটা পাে লা িািঁদক   েকে া অেো  

গুচটকে োকে আকস্ত আকস্ত। রজকে উেকে পাচখ া। েে  েে ডাে ে াকদ । রোট্ট রোট্ট 

পাচখগুকলা েী রজা  চশ্স চদকে  পাক । 

  

এেটু এেটু েক  স্পি  হকে োেপালা। োল সা াচদন িৃচি কে  চভকজ োেগুকলা আজ 

একেিাক  পচ ষ্কা , পচ েন্ন। 

  

এেটাই  াস্তা ঘুক  ঘুক  উকে চেকেকে পাহাকি  উপক   চদকে। প প  দুকটা োচি, 

সােকন টা েকনযকল , চপেকন  চজপটা িনচিভাকে । ফক স্ট র ঞ্জা  চত্রকলাে চসিংহ 

উকেকেন েকনযকল  োচিকে । ওিঁ  জন্ম জলপাইগুিঁচিকে , ে াই ভালই িলকে  পাক ন িািংলা। 

  

খাচনেটা উপক  উকে রদখা রেল, আোশ্ একেিাক  নীল, এেটুও রেঘ। রনই, পুি চদকে 

লাল  কঙ  রোপ ধক কে। এখনই সূেয উেকি।  

  

রজাকজা িলল, ওাঃ, েে চদন সান াইজ রদচখচন। হাউ চিউচটফুল  

  

সন্তু িলল, দািঁিা, দািঁিা, এখনও রে া সান াইজ হেচন। আকেই চিউচটফুল িকল রফলচল  

  

োোিািু িলকলন, সচে ে, অকনে চদন সূকেযাদে রদখা হেচন। েকনযল, োচিটা এেটু দািঁি 

ে ান। ভাল েক  রদচখ। 

  

অকনে দূক ও এেটা পাহাকি  রঢউ। ে া  আিাল রথকে উকে আসকে। প্রথে সূকেয  েটা। 

সেস্ত োকে  পাে াে এখন লাল  কঙ  আভা। প্রচে  চেচনকট এেটু এেটু েক  িদকল 

োকে সি চেেু। 

  

অকনে দূক  চপোও চপোও েক  রডকে উেল এেটা েে ূ । 
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েকনযল িলকলন, ঝ নাটা  োকে েকেেটা গুহােকে া আকে। ওই চদেটাে আকে রখািঁজ 

ে কে  হকি। িাঘটা চদকন কিলা ওখাকন লুচেকে থােকে  পাক ।  

  

োোিািু িলকলন, েকনযলসাকহি, আে া জেকল একস শুধু জন্তুজাকনাো  খুিঁচজ। প্রকে েে 

জেকল  রে চনজস্ব রূপ আকে, ে া আোকদ  রিাকখই পকি না।  

  

চত্রকলািন চসিংহ িলকলন, সো , আজ রিাধহে আোকদ  শুধু জেকল  রূপ রদকখই চফক  

রেকে  হকি। িাঘ রদখা  রোনও আশ্া রনই।  

  

েকনযল িলকলন, রস েী েশ্াই, আপচন আকেই এই েথা িলকেন রেন  

  

চত্রকলািন চসিংহ িলকলন, আচে এখাকন চে ন িেক   জনে রপাকস্টড। এই চে ন িেক  

েখনও এচদকে  রোনও জেকল িাঘ রদচখচন। িাকঘ  েথা শুচনওচন। োকঝ োকঝ গুজি 

ওকে অিশ্ে, ে া  রোনওটাই সচে ে িকল প্রোচণে  হেচন। আো  দৃঢ় ধা ণা, এ অিকল 

রোনও িাঘ রনই। োণু্ড শ্হক  িাঘ ঢুকেকে িকল এখনও আো  চিশ্বাস হকে না। 

  

েকনযল িলকলন, এখন রে া আ  অচিশ্বাস ে া  উপাে রনই। প প  দুচদন িাঘ হানা 

চদকেকে, েকেেটা জন্তু রেক কে। িাঘ রে া চশ্োক   রখািঁকজ িহু দূ  দূ  পেযন্ত িকল োে। 

এে জেল রথকে আ -এে জেকল িকল আকস, ে াই না  হেকে া রসই  েেই এই িাঘটা 

অকনে দূ  রথকে একস পকিকে। 

  

রজাকজা িলল, আোকদ  সুন্দ িকন িাকঘ া নদী সািঁে ক  ওচদকে  িািংলাকদকশ্ িকল োে। 

ওচদকেও এেটা সুন্দ িন আকে। িাঘ রে া সীোন্তচটোন্ত চেেু োকন না  

  

চত্রকলািন চসিংহ ে িু িলকলন, আচে চনকজ  রিাকখ না রদখকল চিশ্বাস ে কে  পা ি না। 

  

োোিািু িলকলন,আো  েী েকন হে জাকনন  ওই রে  হসেেে রিা , ে াকে ধক  

রফলকে  পা কল ে া  োে রথকে িাঘটা  সোন পাওো রেকে  পাক ।  
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চত্রকলািন চসিংহ িলকলন, রিা  ধ া পুচলকশ্  োজ। আোকদ  রসটা োজ নে। আোকদ  

ো িা  িুকনা জন্তু-জাকনাো  চনকে। 

  

েকনযল োোিািুকে চজকেস ে কলন, আপচন এ েথাটা রেন িলকেন  রিাক   সকে 

িাকঘ  চে সম্পেয থােকে  পাক   

  

োোিািু িলকলন, সম্পেয থােকিই, ে া আচে িলচে না। ে কি, রেখাকনই িাঘ, রসখাকনই 

রিা , এটা শুকন আো  োচনে াকে  ঘটনা েকন পিকে। আপচন জাকনন রস ঘটনা  িে  

দুকেে আকে, আোকদ  েলোে া  োকে স্কলকে আ  উলকটাডাঙাে হোৎ খুি রিাক   

উপদ্রি শুরু হকেচেল।  হসেেে িুচ । ফ্ল্োটিাচি  আটে লা, দশ্ে লা। রসই সি ঘ  

রথকেও িুচ । দ জা িে, ে িু। ে েোকল অকনকেই জানলা চেিংিা িা ান্দা  দ জা খুকল 

 াকখ। অে  উিঁিুকে  রে া রিা  উেকে  পাক  না। ে িু িুচ  হকে  লােল। টাোপেসা, েেনা। 

রশ্ষ পেযন্ত ধ া পিল, রিা  এেটা িািঁদ । রস পাইপ রিকে উপক  উকে আকস। ে া প  

রোনও দ জা িা জানলা রখালা রপকল ঢুকে পকি। রোনও শ্ব্দও হে না। 

  

েকনযল চজকেস ে কলন, িািঁদ   রস েেনা চেিংিা টাোপেসা রনকি রেন  

  

োোিািু িলকলন, রসই হকে েথা। ওই িািঁদ টা  নােই োচনে াে। আসকল ওটা এেটা 

রপাষা িািঁদ । রে-কলােটা পুকষকে, রস িািঁদ টাকে রেচনিং চদকেকে টাোপেসা, েেনা িুচ  

ে া । 

  

চত্রকলািন চসিংহ িলকলন, ে া  োকন, আপচন েী িলকে  িান, এেজন রেউ এেটা িাঘ 

পুকষকে, আ  ে াকে চদকে িুচ  ে াকে  অে  রসাজা নে। আজ পেযন্ত রেউ িাঘ পুষকে  

পাক চন। আ  িাঘ েখনও িুচ  ে কে  চশ্খকিও না। োনুষই িুচ  েক , িাঘ িুচ টুচ   

ধা  ধাক  না। 

  

োোিািু িলকলন, িাঘ রেন িুচ  ে কি  রিা টা িাঘ চনকে চেকে োনুষকদ  ভে রদখাে, 

ে া প  চনকজই িুচ  েক । 

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঘগাপাধ্যায় । কাকাবাবু আর বাঘের গল্প। কাকাবাবু সমগ্র 

 41 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

েকনযল িলকলন, চেন্তু এে  সি োণ্ড েক  রিা টা শুধু দু-এে পোকেট চিস্কুট আ  দুধ 

রনকি, টাোপেসা রোিঁকি না  এ চে রিা  না সাধু  

  

এিা  োোিািু চনকজই রহা রহা েক  রহকস উকে িলকলন, এই ধািঁধাটা  উি  আচে 

এখনও জাচন না। চনশ্চেই এেটা চেেু উি  আকে। 

  

ঘণ্টাখাকনে রঘা াঘুচ  ে া হল জেকল। িাকঘ  রোনও নােেে রনই। রিাকখ পিল দু-

িা কট খ কোশ্ আ  েে ূ । এে জােোে এেদেল িািঁদ । ে া া েকন  সকুখ লাফালাচফ 

ে কে। 
  

ঝ নাটা  োকে োচি রথকে রনকে রদখা হল ভাল েক । রসখাকন গুহা চেে রনই, েকেেটা 

িি িি পাথ , োকঝ এেটু এেটু ফািঁে। চেেু রনই রসখাকন। 

  

ক্রেশ্ র াদ িিা হকে। 

  

চত্রকলািন চসিংহ িলকলন, এিা  রিাধহে আোকদ  চফ কে  হকি। রিচশ্ র াকদ রোনও 

প্রাণীই রিক াকে  িাে না। আ  রঘা াঘুচ  েক  লাভ রনই।  

  

েকনযল িলকলন, হোিঁ, রফ াই উচিে । আো  োকজ  রলাে ফ্ল্াকস্ক িা আ  সোন্ডউইি 

চদকে চদকেকে। রোনও এেটা জােোে দািঁচিকে রখকে রনওো োে।  

  

োোিািু িলকলন, এেটা ফািঁো জােো রদকখ থােুন। 

  

েকনযল োচিটা আকস্ত আকস্ত িাচলকে ফািঁো জােো খুিঁজকেন, হোৎ সােকন   াস্তাে চে চড িং 

চে চড িং েক  দুিা  লাচফকে এেটা হচ ণ এচদে রথকে ওচদকে িকল রেল।  

  

চত্রকলািন চসিংহ উকিচজে ভাকি িলকলন, রদখকলন, রদখকলন, এেটা হচ ণ  
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েকনযল িলকলন, হোিঁ, রদখলাে রে া সিাই। চত্রকলািন চসিংহ িলকলন, এই জেকল হচ ণ 

আকে। ে া  োকন িাকঘ  খািা  আকে। িাঘ ে া হকল হচ ণ না রেক  শ্হক  ঢুকে োেল-

রোষ ো া  ঝুিঁচে চনকে  োকি রেন  এটা রে া িাকঘ  স্বভাি নে  

  

েকনযল িলকলন, এেটা ো ণ থােকে  পাক । েচদ িাঘটা িুকিা হে চেিংিা আহে  হে, ে া 

হকল আ  হচ কণ  সকে রদৌকি পাক  না। ে খন দচি চদকে িািঁধা রপাষা জন্তু-জাকনাো  

ো াই রে া ওকদ  পকক্ষ সহজ  

  

চত্রকলািন চসিংহ িলকলন, িুকিা িাঘ েচদ োনুকষ  োোোচে োে, ে া  হকল োনুষ আ  

েে চদন ে াকে ভে পাকি  োনুষই এেচদন ে াকে চপচটকে রেক  রফলকি। ে খন আ  

আোকদ  চেেু ে া  থােকি না। 

  

সোন্ডউইকি  পোকেটটা খুকল োোিািু িলকলন, এ রে া রদখচে অকনে খািা । চপেকন  

োচি  রলােকদ ও ডােুন। ও াও খাকি। 

  

চত্রকলািন চসিংহ িলকলন, ও াও চনকজকদ  খািা  একনকে। পুচ  আ  ভাচজ। ওকদ  ডাো  

দ ো  রনই। 

  

োচিটা রথকেকে সুন্দ  জােোে। সােকন অকনেখাচন খাদ। ে া প  নীকি রদখা োকে 

উপে েো। খাচনে দূক  রুকপাচল  কঙ  নেযদা নদী। 

  

সিাই রনকে পকিকে োচি রথকে। সন্তু আ  রজাকজা লাচফকে লাচফকে এেটা োকে  ডাল 

রোিঁওো  রিি া ে কে। 

  

িাকে িুেুে চদকে  চদকে  োোিািু চত্রকলািন চসিংহকে চজকেস ে কলন, আপনা া রে ফািঁদ 

রপকে  িাঘ ধক ন শুকনচে, রসটা চেে েী িোপা   োচটকে  েে য ে কে  হে  

  

চত্রকলািন িলকলন, না, না, ওসকি  দ ো  হে না। িাঘটাকে এেিা  স্পট ে কে  

পা কল আে া োোোচে রোথাও ওকেট েচ । দকল চে নিা জন থােকল ভকে  চেেু 
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থাকে না। দকল  এেজন শুকোক   ডাে নেল েক  ডােকে  পাক । ে াই শুকন িাঘটা 

োকে একলই ে া  উপ  জাল েুকি রদওো হে। রসই জাকল আটো পিকলই িাঘ োিু 

হকে োে। 

  

োোিািু িলকলন, েচদ জালটা চেেেকে া িাকঘ  োকে না পকি  

  

চত্রকলািন িলকলন, ওই োচিকে  আকে সু জেল নাকে এেজন, রস দারুণ এেপাটয। 

সু জেল েখনও চেস েক  না। 

  

োোিািু চজকেস ে কলন, এইভাকি আপনা া েটা িাঘ ধক কেন  

  

চত্রকলািন রহকস িলকলন, িললাে না, চে ন িেক  এখাকন এেটাও িাঘ রদচখচন। ধ ি 

েী  ে কি, েখন আচে চিত্রেূকট রপাকস্টড চেলাে, রসখাকন এেটা রলপাডয ধক চে, রসটা 

দারুণ চহিংস্র চেল। এই সু জেলও ওখাকন চেল ে খন, আো  সকে োন্সফা  হকে 

একসকে। 

  

োোিািু িলকলন, িাঘটা ধ া  প  েী েক ন  

  

চত্রকলািন িলকলন, জাকল রিিঁকধ ওকে োচি  োথাে রে ালা হে। ে া প  রসাজা 

চিচিোখানাে। 

  

েকনযল খাকদ  ধা  চদকে হািঁটচেকলন, এিাক  োোিািু  োকে একস িলকলন, 

 ােকিৌধু ীিািু, এেটা আওোজ শুনকে  পাকেন  

  

োোিািু িলকলন, েীকস  আওোজ  

  

েকনযল িলকলন, রেউ রেন চিৎো  ে কে। োনুকষ  েলা।  

  

োোিািু োনখািা েক  রশ্ানা  রিি া েক  িলকলন, আচে শুনকে  পাচে না। রোন চদে 

চদকে আসকে আওোজটা  
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েকনযল িলকলন, ওই খাকদ  ে লা রথকে। রোনও োনুষ নীকি পকিটকি চেকেকে নাচে  

  

োোিািু িলকলন, িলুন, রদখা োে। 

  

সিাই চেকল খাকদ  ধাক  একস উিঁচে চদকলন। 

  

েকনযল ডান চদকে খাচনেটা এচেকে চেকে িলকলন, এই চদকে আসুন। এখাকন রশ্ানা 

োকে। 

  

ডান চদকে আ ও খাচনেটা একোকনা  প  আওোজটা এেটু স্পি  হল। রেউ রেন 

োিঁদকে। 

  

এেটা সরু পাকেহািঁটা  াস্তা রনকে চেকেকে খাকদ  নীকি  চদকে। এখাকন খাদটা খুি েভী  

নে, খাচনেটা নীকিই চেেুটা সেে ল জােো, রসখাকন েকেেটা িি িি োে। 

  

সন্তু রসই  াস্তাটা চদকে রনকে রেল। উপ  রথকে সিাই রদখকে।  

  

সন্তু এে জােোে রথকে এেটা হাে  েু কল িলল, আওোজটা আসকে। ওই িি োেটা 

রথকে। ওখাকন রেউ িকস আকে। 

  

এিা  েকনযল আ  চত্রকলািন চসিংহও রনকে রেকলন রসচদকে। োোিািু  পকক্ষ ঢালু  াস্তাে 

নাো েুশ্চেল, ে িু চে চন ক্রোকি ভ  চদকে নােকে  লােকলন েি  েক । 

  

িি োেটাে অকনে ডালপালা, ওপক   চদেটা পাে াে ঢাো। রসই োকে  ে লা পেযন্ত 

চেকে সন্তু িলল, এখন রদখকে  পাচে। এেটা রেকল িকস আকে। ওখাকন। 

  

এিা  রস আ ও রজাক  রেিঁকদ উকে েী রেন িলকে  লােল। ে া  ভাষা রিাঝা োকে না। 

  

চত্রকলািন চসিংহ োকে  ে লাে চেকে ে াকে েী সি চজকেস ে কলন। 
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ে া প  োোিািুকদ  চদকে চফক  িলকলন, রেকলটা এেটা অভুুতে  েথা িলকে। ও নাচে 

এেটা রশ্ক   প্রাে সােনাসােচন পকি চেকেচেল, ে াই ে ািাে াচি োকে উকে চেকেকে। 

এখন ভকে নােকে  পা কে না। 

  

এে ক্ষণ জেকল রঘা াঘুচ  েক  িাকঘ  রলজও রদখা োেচন। ধক ই রনওো হকেচেল, িাঘ 

এখাকন রনই। এখন রেকলটা িলকে…ও েী রদখকে  

  

েী রদকখকে রে জাকন  

  

েকনযল রিিঁচিকে িলল, উে ক া, উে ক া। ড  রনচহ। রেক  পাস  াইকফল হোে। 
  

এিাক  রেকলটা প্রাে স স  েক  রনকে এল নীকি। রষাকলা-সকে ক া িে  িেস, র াো, 

োকলা রিহা া, শুধু এেটা রনিংচট প া, খাচল ো। 

  

রজাকজা োোিািুকে িলল, রেকলটা এই জেকল এো এো ঢুকেকে। ও  সাহস রে া েে 

নে।  

  

োোিািু িলকলন, িুঝকে ই রে া পা ে, ও া খুি েচ ি। শুেকনা োে েুকিাকে  জেকল 

আকস। রসই োে চিচক্র েক  ও া িাল-ডাল রেকন। সাহস থােকল ও া িািঁিকি েী েক   

  

েকনযল রেকলচটকে চজকেস ে কলন, েু ই রোথাে রশ্  রদকখচেস  

  

রেকলটা  েুখ এখনও ভকে শুচেকে আকে। রস এেচদকে হাে  রদখাল। রসটা ফািঁো জােো। 

  

এখাকন গুহাটুহাও চেেু রনই। শুধু এেটা িি োে ঝকি উলকট পকি আকে। এেচদকে। 

  

চত্রকলািন চসিংহ িলকলন, আে া এে  রিি া েক ও রশ্  রদখকে  রপলাে। আ  েু ই রদকখ 

রফলচল  শুকো টুকো  চেেু রদচখসচন রে া  

  

সন্তু িলল, োল অে  িৃচি  হকেকে, িাঘ একল রে া পাকে  োপ থােকি। 
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েকনযল িলকলন, সিই রে া পাথ , এখাকন আ  পাকে  োপ পিকি েী েক ?  

  

পাথ  হকলও এে জােোে চেেু ঘাসও আকে। রসখাকন পাকে  োপ পাওো োে চে না, 

সন্তু ে া রদখকে  লােল উিু হকে। 

  

চত্রকলািন চসিংহ রেকলচটকে িলকলন, িল আোকদ  সকে। আজ আ  রে াকে োে েুকিাকে  

হকি না। আচে রে াকে অনে োজ রদি। 

  

হোৎ রশ্ানা রেল িুে োিঁপাকনা িাকঘ  েজযন। রভকঙ পিা োেটা  আিাল রথকে এেলাকফ 

িকল এল এেটা িাঘ। সচে েোক   িাঘ। 

  

সরু  াস্তাটা চদকে োোিািু পুক াটা নীকি নাকেনচন। দািঁচিকে আকেন োঝখাকন। রজাকজা 

ে ািঁ  পাকশ্। চত্রকলািন চসিংহ সকিোত্র োে-েুকিাকনা রেকলটা  োিঁকধ হাে  চদকে উপক  

উেকে  শুরু েক কেন, আ  এেটু নীকি েকনযল, আ  সন্তু িকস আকে রসই ঘাকস  পাকশ্। 

  

এই সেে িাকঘ  আচিভযাি। 
  

সিাই েকেে েুহূকে য  জনে েচি  েে ন িুপ। রে েী ে কি িুঝকে  পা কেন না। 

  

চত্রকলািন চসিংহ চফসচফস েক  িলকলন, এ রে া এেটা রিশ্ িি িাঘ। না, িাচঘচন, িুচি 

হকে চেকেকে। এ া খুি চহিংস্র হে। োনুষকে অোটাে ে কে  পাক ।  

  

িাচঘচনটা থািা রেকি িকস ে -  ে -  ে কে। এে  োনুষজন রদকখ ভে পাওো  িদকল 

রস রিাধহে চি ক্ত হকেকে খুি। ে া  খুি োকে সন্তু।  

  

চত্রকলািন চসিংহ এিা  রিিঁচিকে উেকলন, সু জেল, জালটা চনকে একসা। জালটা। 

  

িনচিভাকে  রলাে া দািঁচিকে আকে খাকদ  ওপাক ।  
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সন্তু উকে দািঁিািা  রিি া ে কে ই িাচঘচনটা লাফ চদল ে া  চদকে। সন্তু  ঘাকি েচদ রস 

পিে , ে া হকল আ  ে া   কক্ষ চেল না। চেন্তু চেে সেকে সন্তুও সক  চেকেকে অনে 

চদকে। 

  

চত্রকলািন চসিংহ এিা  আ ও রজাক  রিিঁচিকে িলকলন, েকনযলসাকহি, োরুন, ওকে োরুন। 

  

েকনযল এ  েকধে  াইকফল ে াে েক কেন। গুচল িালাকলন চেে দুিা ।  

  

িাচঘচনটা প্রিণ্ড েজযন েক  দুপাকে উকে দািঁিাল এেিা , চেন্তু আ  লাফাকে  পা ল না। 

ধপ েক  পকি চেকে োিঁপল েকেেিা , রঘালাকট হকে রেল রিাখ। ে া প  একেিাক  

চনাঃস্পন্দ। 

  

রজাকজা িকল উেল, রশ্ষ  খে ে। 

  

চত্রকলািন চসিংহ িলকলন, সো , আপনা  হাকে   চটপ রে া দারুণ। চেে সেে রেক  

রফকলকেন। নইকল, সন্তু রেকলচটকে িািঁিাকনা রেে  না।  

  

 াইকফকল  নকল  ডোে ফুিঁ চদকে  চদকে  েকনযল ে্ভবী ভাকি িলকলন, আচে জীিজন্তু ো া 

অকনে চদন রেকি চদকেচে। এিা ও োচ চন। চেস্টা  চসিংহ, রে-চজচনস আপনাকদ  োকে 

থাো উচিে  চেল, ে া আচে চনকজ  োকে  াচখ। ঘুকে  িুকলট। িাচঘচনটা েক চন, দু-চে ন 

ঘণ্টা  জনে চনচশ্চন্ত, ও অোকন  েকে া ঘুকোকি। 

  

সন্তু চনকজকে অকনেটা সােকল চনকেকে। রস চজকেস ে ল, ঘুকোকে  

  

েকনযল িলকলন, োকে চেকে রদকখা, নাে চদকে চনশ্বাস পিকে চে না  আই অোে চশ্কো , 

ও ঘুকোকে। 

  

রজাকজা রিিঁচিকে িলল, সন্তু, এচদকে িকল আে। 

  

সন্তু ে িু িাচঘচনটা  োকে চেকে নাকে হাে  চনকে িলল, হোিঁ, চনশ্বাস পিকে। 
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চত্রকলািন চসিংহ িলকলন, উফ, েচদ গুচল িালাকে  এেটু রদচ  হে …ভািকে ও এখনও ভে 

ে কে। 

  

েকনযল িলকলন, আে া িািািাচি েক  রফকলচে। িাঘ চনকে এ েে রেকলকখলা ে া 

উচিে  হেচন। জেকল সি সেে সািধাকন থােকে  হে। আে া ওই োেুক  রেকলটা  েথা 

চিশ্বাস েচ চন। এখনই িাচঘচনটাকে জাকল রিিঁকধ োচিকে  রে াকলা।  

  

োোিািু হোৎ রিিঁচিকে উেকলন, ওচদকে  রঝাপটা নিকে  সািধান, সািধান?  

  

সকে সকে এেটা অভুুতে  িোপা  ঘটল। 

  

রসই রঝাপটা রথকে লাফ চদকে রিচ কে এল এেটা িাচ্চা-িাঘ। েকেে লাকফ রস িকল 

এল িাচঘচনটা  োকে। সন্তুই এখনও সিকিকে োকে, রস ঝািঁচপকে পিল সন্তু  উপক । 

  

োোিািু িলকলন, েকনযল, গুচল ে কিন না। গুচল ে কিন না। 

  

সন্তু এে ঝটোে িাচ্চা-িাঘটাকে রফকল চদল োচটকে । ে া প  রস-ও খুি অিাে হকে 

রিিঁচিকে উেল, এ েী  এটা রে া িাঘ নে  

  

এিাক  রিাঝা রেল, িাচ্চা-িাঘটা সচে েই িাঘ নে। এেটা রেকল। ে া  োকে িাকঘ  িােিা 

জিাকনা। এখন েুখটা রিচ কে একসকে। এেটা দশ্-িাক া িেক   রেকল  েুখ। 

  

চেে িাকঘ ই েে ন ে ে  েক  রস আিা  উকে সন্তু  এেটা হাে  োেকি ধ ল। সন্তু 

এে ঝটোে হাে টা োচিকে চনকে িলল, আোে োেিাচেস  এিা  আচেও ো ি চেন্তু  

  

েকনযল োকে চেকে িাকঘ  িাচ্চা নে, োনুকষ  িাচ্চাটাকে এে িি েচষকে িলকলন, অোই, 

েু ই রে র   

  

োোিািু আপন েকন িলকলন, েকন হকে, এই রসই চিস্কুট-কিা   
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৫. িাচঘচনটা সচে েই িাচঘচন  

িাচঘচনটা সচে েই িাচঘচন। ে া  এেটা পা রখািঁিা। িেসও হকেকে েকথি । রদৌকি জেকল  

প্রাণী ধ া  ক্ষেে া আ  রনই িকলই রস োনুকষ  িসচে কে  হানা চদকে  শুরু েক চেল। 

ঘুেন্ত অিস্থাে ে াকে জাকল রিিঁকধ িনচিভাকে  রলাকে া চনকে িকল রেল। রোনও 

চিচিোখানাে িালান েক  রদওো হকি। 

  

চেন্তু োনুকষ  িাচ্চাটাকে  াখা হকি রোথাে  

  

রেকলটা ওই িাচঘচন  সকে থােে  েী েক   

  

রেকলটা  হাকে   নখ, পাকে  নখ িি িি। রিশ্ ধা াকলা। োথা  িুল ধুকলা-েেলা োখা। 

জাো-পোে চেেুই প া রনই, শুধু এেটা িাকঘ  োল জিাকনা চেল োকে। রোনও েথা 

রিাকঝ না, েথা িলকে ও পাক  না, শুধু ে- -  ে- -  আওোজ েক । রিাকখ  দৃচি ও 

চহিংস্র িুকনা জন্তু  েকে া। 

  

চেন্তু জন্তু রে া নে, দশ্-এোক া িেক   এেটা িাচ্চা রেকল। 

  

োোিািু িলকলন, িাঘ-চসিংহকদ  এেটা গুকণ  েথা রশ্ানা চেকেকে। ে া া িাচ্চা-

রেকলকেকেকদ  েখনও োক  না। স্ভবিে  খুি রোট িেকস এই রেকলটা জেকল  েকধে 

হাচ কে চেকেচেল, এই িাচঘচনটা ওকে চনকজ  সন্তাকন  েে ন লালন-পালন েক । আকেও 

এ েে দু-এেটা ঘটনা  েথা োেকজ পকিচে। ে খন চেে চিশ্বাস েচ চন। এখন রদখচে, 

এ েে সচে েই হকে  পাক । 

  

েকনযল িলকলন, পৃচথিীকে  চেেু চেেু এ েে িোপা  এখনও আকে, ো অচিশ্বাসে হকলও 

সচে ে। েে  োনুষ েুেু -চিিাল রপাকষ, িাঘ-ভালু্লেও রপা  রিি া েক । এখন রদখচে, 

িাঘও পুকষকে এেটা োনুকষ  িাচ্চাকে। 
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রেকলটা এখন রেস্টহাউকস োোিািু  ঘক  ঘুকোকে।  

  

িনচিভাকে  রলাকে া িকল চদকেকে, ে া া ও  দাচে্ব  চনকে  পা কি না। রসটা ওকদ  

োজ নে। 

  

পুচলশ্ িকলকে, রেকলটা রে া চক্রচেনাল নে। ওকে রজকল ভক   াখা োকি। েে চদন না 

ও  িািা-োকে  রখািঁজ পাওো োে, ে ে চদন ওকে রোনও অনাথআশ্রাকে  াখা রেকে  

পাক । 

  

োণু্ডকে  রোনও অনাথ আশ্রাে রনই। ওকে পাোকে  হকি উজ্জচেনী চেিংিা রভাপাকল। ে া  

জনেও সেে লােকি, আকে রখািঁজখি  চনকে  হকি। 

  

োোিািু িলকলন, েে চদন না চেেু িেিস্থা হে, ও আোকদ  োকেই থাে। 

  

অনাথআশ্রাকে পাোকনা  িোপাক ও োোিািু  খুি আপচি আকে। রসখাকন পাোকল ওকে 

িািঁিাকনা শ্ক্ত হকি। ও ো ও েথা িুঝকি না, চনকজও চেেু রিাঝাকে  পা কি না। ও  

স্বভািটাও চহিংস্র। রেউ ওকে চি ক্ত ে কল ও আিঁিকি-োেকি রদকি, ে খন অনে া ওকে 

ো কি, ো কে  ো কে  রেক ও রফলকে  পাক । 

  

রেকলটা সন্তুকে আিঁিকিও চদকেকে, োেকিও চদকেকে। অে টুেু রেকল, চেন্তু ও  োকে 

রিশ্ রজা । চেন্তু সন্তু  সকে পা কি রেন  এেটুক্ষকণ  েকধেই সন্তু ওকে োচটকে  চিে  

েক  রফকল হাে  দুকটা রিকপ ধক চেল। ে খনও েজযন ে চেল  াকে। ে া প  চেেুক্ষকণ  

জনে ওকে রিিঁকধ  াখা হে। 

  

এখন ঘুচেকে পকিকে। ে াই খুকল রদওো হকেকে িািঁধন।  

  

রেকলটা রিাধহে রভকিচেল, গুচল েক  িাচঘচনটাকে রেক ই রফলা হকেকে। ও রে া জাকন, 

িাচঘচনটাই ও  ো। ে াই  াকে-দুাঃকখ আক্রেণ েক চেল সন্তুকে। সন্তুই সিকিকে 

োোোচে চেল িকল। 
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রেকলটা ঘক   েকধে অকঘাক  ঘুকোকে। িাইক   িা ান্দাে িকস আকেন। োোিািু, সন্তু 

আ  রজাকজা। অনে া এেটু আকে চফক  চেকেকেন। এখন সোল সাকি দশ্টা।  

  

আজ আ  িৃচি   রোনও স্ভবািনা রনই। আোশ্ একেিাক  ঝেঝকে নীল। েলোে াে 

এ েে নীল আোশ্ িি এেটা রদখা োে না। 

  

রজাকজা িলল, দশ্-এোক া িেক   রেকল, চেন্তু েথা িলকে  পাক  না রেন  ও চে রিািা  

  

োোিািু িলকলন, না, না, রিািা নে, েুখ চদকে রে া নানা েে আওোজ ে কে। োনুকষ  

িাচ্চা া রে া িািা-োকে  চেিংিা অনেকদ  েথা শুকন শুকন ভাষা রশ্কখ। ও েচদ দু-চে ন 

িে  িেকস হাচ কে চেকে থাকে, ে া হকল রেটুেু ভাষা চশ্কখচেল, ে াও ভুকল চেকেকে 

এে চদকন। 

  

সন্তু িলল, িাকঘকদ  চনশ্চেই চনজস্ব ভাষা আকে। ও রিাধহে িাকঘ  ভাষা চশ্কখ চনকেকে। 

  

োোিািু িলকলন, ে া হকে ই পাক । রে া া রিাধহে টা জাকন  চসকনো রদচখসচন। 

আোকদ  রেকলকিলাে টা জাকন  চসকনো খুি জনচপ্রে চেল। টা জানও জেকল জন্তু-

জাকনাো কদ  েকধে োনুষ হকেচেল, রস ওকদ  ভাষাও জানে । টা জান েুখ চদকে এেটা 

অভুুতে  আওোজ ে কল অেনই রদৌকি িকল আসে  হাচে   পাল। 

  

সন্তু চজকেস ে ল, টা জাকন  চসকনো এখন পাওো োে না  

  

োোিািু িলকলন, রখাজ েক  রদখকে  হকি। চডচভচড পাওো রেকে  পাক ।  

  

রজাকজা চজকেস ে ল, আো োোিািু, আপচন রে িলকলন, এই রেকলটাই চিস্কুট িুচ  

ে ে , চেন্তু ও চিস্কুট রখকে  চশ্খল েী েক   

  

োোিািু িলকলন, েী েক  চশ্খল, ে া রে া চেে িলকে  পা ি না। ে কি, েকন হে, জেকল 

রে া অকনকে চপেচনে ে কে  োে। রস েেই রোনও দল খািা দািা  চনকে িকসচেল, 
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হোৎ িাকঘ  ডাে শুকন সি রফকলকটকল ভকে পাচলকে োে। ে া প  এই িাচঘচন আ  

রেকলটা রসখাকন একস পকি। িাঘ েখনও চন াচেষ খািা  খাে না। চেন্তু োনুকষ  রপকট 

রে া চন াচেষও সহে হে। ে াই রেকলটা অনেকদ  রফকল োওো চিস্কুট চটস্কুট হেকে া রিকখ 

রদকখচেল। ে া প  ভাল রলকে োে। এটা আচে েকন েকন েল্পনা ে চে।  

  

রজাকজা িলল, আজ আে া ওকে চিস্কুট রখকে  চদকে রদখি, খাে চে না। 

  

সন্তু িলল, োোিািু, ও  নাে েী হকি  ও  আকে রোনও নাে চেল চে না রে জাকন  

ও চনকজ িলকে ও পা কি না। ও  এেটা নেু ন নাে রদওো দ ো ।  

  

োোিািু িলকলন, ে া চেে। রে া া এেটা নাে চেে ে । 

  

রজাকজা িলল, হাচ কে োওো রেকল, ও  নাে রহাে হা ান। 

  

সন্তু িলল, এটা িি পু কনা ধ কন । আ  খুি িাঙাচল-িাঙাচল। ও রে া িাঙাচল রেকল 

নে।  

  

রজাকজা িলল, ে া হকল নাে রহাে িাজিাহাদু । এখাকন একস িাজিাহাদু  আ  রূপেে ী  

েল্প খুি শুনচে। 

  

সন্তু িলল, ও নােও এখন িকল না। 

  

োোিািু িলকলন, আো  এে িেু চেকলন শ্াদুযল চসিংহ। খুি ভাল িচেিং জানকে ন। 

এখাকন ো ও ো ও এ নাে হে, শ্াদূযল। 

  

রজাকজা চজকেস ে ল, শ্াদুযল োকন েী  

  

োোিািু সন্তুকে চজকেস ে কলন, েু ই জাচনস  

  

সন্তু োথা রনকি িলল, জাচন। শ্াদুযল োকন িাঘ। 
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রজাকজা িলল, ওক  িািা, ও নাে িলকি না। ও েখন স্কুকল ভ চে  হকি, ে খন ওই নাে 

শুনকলই অনে রেকল া ওকে রখপাকি। 

  

সন্তু িলল, েু ই ভািচল, ও স্কুকল োকি  

  

োোিািু িলকলন, োকি না রেন, রেকে ই পাক । প্রথে েকেেটা োস ওকে খাচনেটা 

আদ -েত্ন েক   াখকে  হকি, রস্নহ-েেে া চদকে রিাঝাকে  হকি রে, োনুষ ও  শ্ত্রু নে। 

োনুষ ও  আপনজন। রসটা িুকঝ ও  স্বভািটা এেটু ন ে হকল, ও োনুকষ  সকে চেশ্কে  

পা কি, ে খন রলখাপিাও চশ্খকি  

  

সন্তু িলল, ে া হকল ও  নাে রহাে আ ণেে। এই নাকে চিভূচে ভূষণ িকন্দোপাধোকে  েী 

িেৎো  এেটা িই পকিচে। 

  

োোিািু িলকলন, আ ও রোট েক  শুধু অ ণেও হকে  পাক । আ  পদচি হকে  পাক  

রিৌধু ী। িাঙাচল, অিাঙাচল অকনকে ই রিৌধু ী পদচি হে।  

  

রজাকজা িলল, অ ণে েচদ ভালনাে হে, ে া হকল ডােনাে রহাে িুকনা। 

  

নাে চেে হকে োওো  প্রাে সকে সকেই দ জা  সােকন একস দািঁিাল রেকলচট। ে া  

দুকিাকখ দারুণ অিাে অিাে ভাি। 

  

িাকঘ  িােিা  িদকল সন্তু  এেটা হাফপোে আ  রেচঞ্জ পচ কে রদওো হকেকে ওকে। 

দুকটাই ও  োকে ঢলঢল ে কে। 

  

রজাকজা িলল, অোই রশ্াকনা, এখন রথকে রে াো  নাে হকেকে অ ণে রিৌধু ী। আে া 

িুকনা িকল ডােি। 

  

োোিািু িলকলন, িুকনা নােটাও খা াপ নে। এেজন পচণ্ডকে   নাে চেল িুকনা  ােনাথ। 

  

রেকলটা এসি চেেুই িুঝল না। রস রেন খুিই চি ক্ত হল।  
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েুখ চদকে এেটা চিচিত্র শ্ব্দ েক  রস রদৌকি এল িা ান্দা  োকে। র চলিংটা ধক  এেটা 

চডেিাচজ রখকে লাচফকে পিল নীকি ে া প  রদৌকিাল রেকট  চদকে। 

  

োোিািু রিিঁচিকে উেকলন, সন্তু, ধ , ধ  ওকে  

  

রসেথা রশ্ানা  আকেই সন্তু নীকি নােকে  শুরু েক কে।  

  

িেকস  েু লনাে রেকলটা খুি রজাক  রোকট। চেন্তু সন্তু  সকে পা কি রেন  রফা  ফচটয 

চেটা  র কস সন্তু ফাস্টয হে। 

  

রেকট  োকে রপৌিঁকোকনা  আকেই রেকলটাকে ধক  রফলল সন্তু। 

  

রেকলটা সন্তুকে আিঁিকি-োেকি চনকজকে োিািা  রিি া ে কে  লােল। সন্তু ে া  োিঁধটা 

শ্ক্ত েক  ধক  িলল, অোই, োেিাচি না, ে া হকল আচেও ো ি চেন্তু  

  

িা ান্দা  র চলিং-এ  ধাক  দািঁচিকে োোিািু িলকলন, না সন্তু, োচ স না। 

  

রেকলটা এেিা  সন্তুকে রিশ্ রজাক  োেকি চদকে ই সন্তু ে াকে রেকি চদকে  িাধে হল। 

রস আিা  েুটল পাইপাই েক । 

  

ে খনই রেট চদকে ঢুেকে োকো চসিংহ। সন্তু রিিঁচিকে িলল, োকো চসিংহ, পােকিা 

উসকো। 

  

োকো চসিংহ দুহাকে  রেকলটাকে ধক  উিঁিু েক  েু কল রফলল। রেকলটা হাে -পা েুিকে আ  

চেে িাকঘ  েকে াই ে- -  ে- -  আওোজ ে কে। োকো চসিংহ ে াকে চনকে িা ান্দাে 

উকে একস এেটা রিোক  িচসকে চদকে রিকপ ধক   ইল।  

  

োোিািু িলকলন, এিা  ওকে রেকি দাও। 

  

োকো চসিংহ িলল, ইকে ভাে োেো। 
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রজাকজা রদৌকি চেকে ডাইচনিংরুে রথকে এে পোকেট চেচি  চিস্কুট চনকে একস রেকলটা  

সােকন িাচিকে চদল। 

  

রেকলটা সকে সকে চিস্কুকট  পোকেটটা প্রাে রেকি চনকে েিেি েক  রখকে  লােল। 

এেটা  প -এেটা। 

  

োোিািু িলকলন, ও  চখকদ রপকেচেল। োকো চসিংহ, এে রেলাস দুধ চনকে একসা রে া  

  

সন্তু িলল, ও দুপুক  েী খাকি  আোকদ  েকে া ভাে -রুচট রখকে  পা কি  

  

োোিািু িলকলন, আজকেই রিাধহে পা কি না। আকস্ত আকস্ত অকভেস ে াকে  হকি। 

  

রজাকজা িলল, ওকে চে োিঁিা োিংস চদকে  হকি  ও রে া  ান্না ে া োেোিংস খােচন 

েখনও।  

  

োোিািু িলকলন, খুি চখকদ রপকল আে া ো রদি, ে াই-ই খাকি। 

  

সন্তু চনকজ  িুকে এেটা আঙুল রেচেকে িলল, আচে োনুষ। 

  

ে া প  রেকলচট  চদকে আঙুল েু কল িলল, েু চে োনুষ  আে া সিাই োনুষ। েু চে িাঘ 

নও।  

  

চিস্কুট রখকে  রখকে  রেকলচট সন্তু  চদকে ে াচেকে  ইল। 

  

রজাকজা িলল, িল রে া, আচে  আচে  আচে  রেকলটা রিাখ িি িি েক  ে াচেকে  ইল, 

চেন্তু রোনও শ্ব্দ উচ্চা ণ ে ল না। 

  

রজাকজা আিা  িলল, োনুষ  োনুষ  োনুষ  

  

োকো চসিংহ এেটা োকি  রেলাস ভ চে  দুধ একন িলল, রল িাচ্চা, চপ রল  
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রেকলটা ভুরু েুিঁিকে েকেে েুহূে য ে াচেকে  ইল রেলাসটা  চদকে। ে া প  এে ঝটোে 

রসটা রফকল চদল োকো চসিংকহ  হাে  রথকে। 

  

রেলাসটা রেকঝকে  পকি চেকে রে া ভাঙলই, খাচনেটা দুধ চেটকে চেকে পিল োোিািু  

পোকে। 

  

োকো চসিংহ র কে চেকে হাে  েু কল িলল, োক  ো এে ঝািঁপি  

  

োোিািু িলকলন, না, ো কি না। ওকে আকস্ত আকস্ত রশ্খাকে  হকি।  

  

সন্তু িলল, ও দুকধ  পোকেটও িুচ  ে ে । ে া হকল দুধ রখকে  িাইকে রেন  

  

োোিািু িলকলন, ও রখকেকে গুিঁকিা দুধ রিকট রিকট। রেলাস ভক  দুধ রে া েখনও 

রদকখচন। োকো চসিংহ রে াো  োকে গুিঁকিা দুধ আকে  

  

োকো চসিংহ িলল, না, রনই। 

  

োোিািু িলকলন, এে পোকেট চিস্কুট রে া প্রাে রশ্ষ েক  রফকলকে। আপাে ে  ওকে 

আ -এে পোকেট চিস্কুট দাও। 

  

োকো চসিংহ িলল, সাহাি, একে জেকল রেকি চদকে আসুন। নইকল একে সােলাকনা 

োকি না। 

  

োোিািু িলকলন, না, না, এখন ওকে জেকল রেকি চদকল ও আ  িািঁিকি। এে চদন 

িাচঘচনটা  সকে চেল, িাচঘচনটা  ভকে অনে রোনও জাকনাো  ও  ক্ষচে  ে কে  পাক চন। 

এখন ও রে া এেটা িাচ্চা রেকল, এো এো খািা  রজাোি ে কি েী েক   

  

সন্তু িলল, আে া ওকে চেে সােলাকে  পা ি। োোিািু, আে া ওকে েলোে াে চনকে 

রেকে  পাচ  না  আোকদ  িাচিকে  থােকি।  
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োোিািু িলকলন, আকে রদখকে  হকি, ও  ো-িািা  রোনও রখািঁজ পাওো োে চে না। 

ও  ো-িািা চেিংিা রোনও আত্মীে-স্বজন থােকল ে ািঁকদ  

  

অনুেচে  োিা রে া আে া ওকে আোকদ  োকে  াখকে  পা ি না  

  

রজাকজা িলল, এেজন িুচি েচহলা িকলচেকলন রে িি িাঘটা  সকে এেটা িাচ্চা-িাঘ 

আকে, রেউ ে ািঁ  েথা চিশ্বাস েক চন। 

  

সন্তু িলল, ও  োকে এেটা িাকঘ  িােিা জিাকনা চেল, রসটা চে ও চনকজই িুচ্ধ  েক  

জচিকেচেল  

  

োোিািু িলকলন, ও েচদ িাকঘ  ভাষা চশ্কখ চেকে থাকে, ে া হকল িাচঘচনটাই রিাধ হে 

ওকে এই িুচ্ধ  চদকেচেল।  

  

রজাকজা িলল, ও  েথা িুঝকে  হকল, আোকদ ও চে িাকঘ  ভাষা চশ্খকে  হকি  

  

সন্তু িলল, রজাকজা, েু ই রসটা সহকজই পা চি। েকেেটা চদন চিচিোখানাে চেকে এেটা 

িাকঘ  খািঁিা  পাকশ্ িকস থাে। 

  

রজাকজা িলল, আচে হালুে ডােটা  োকন জাচন  জাচন, চেন্তু এখন িলি না। 

  

সন্তু িলল, িাকঘ  ভাষা রশ্খা  আকে আপাে ে  ও  হাে  আ  পাকে  নখ রেকট রদওো 

দ ো । আিঁিকি আো   ক্ত রি  েক  চদকেকে। 

  

োোিািু িলকলন, ে া চেে, এখাকন রক্ষৌ ো  পাওো োকি োকো চসিংহ  

  

োকো চসিংহ িলল, িাজাক   োকে এেটা রসলুন আকে। রসখাকন রখািঁজ ে কে  হকি। 

এখাকন রক্ষৌ ো  রনই। 
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রজাকজা িলল, ওকে রসলুকন চনকে চেকে ও  িুকল এেটা েলোিাই োিঁট চদকলও রে া 

হে।  

  

সন্তু িলল, রসলুকন  রলােকদ  েচদ ও আকেই আিঁিকি-োেকি রদে  আচে রনলোটা  

চদকে ও  নখ রেকট চদকে  পাচ । রদচখ রিি া েক ।  

  

এেটা রনলোটা  চনকে একস সন্তু প্রথকে ও  সােকন দািঁচিকে প্রথকে েুটুস েুটুস েক  

চনকজ  এে হাকে   নখ োটল। ে া প  ও  চদকে রসই হাে টা িাচিকে চদকে িলল, এই 

দোকখা, োনুকষ  হাে  এ েে হে। োনুকষ  অে  িি নকখ  দ ো  হে না। এিা  

রে াো  হাে টা সুন্দ  েক  চদই  

  

রেকলটা সন্তু  নখ োটা েকনাকোে চদকে রদখচেল, সন্তু ও  এেটা হাে  ধ কে  রেকে ই 

ও এে ধাক্কা চদকে সন্তুকে সচ কে চদল। রিো  রেকি আিা  রদৌি লাোল র চলিং-এ  

চদকে। 

  

চেন্তু এিাক  োোিািুই ওকে ধক  রফলকলন হাে  িাচিকে। 

  

রেকলটা োোিািু  ঘাি োেকি ধ ল রিশ্ রজাক । 

  

সন্তু একস ও  িুল ধক  রটকন সচ কে আনল। োোিািু  োিঁকধ দািঁকে   দাে িকস চেকেকে, 

এেটু এেটু  ক্ত রিক াকে। 

  

রজাকজা িলল, এিা  ওকে রিশ্ েক  ো া দ ো । ওকে রিাঝাকে  হকি রে, োেিাকল 

ফােিাকল শ্াচস্ত রপকে  হকি ওকে। 

  

োোিািু িলকলন, না, ো কল ও িুঝকি না। ভাল িেিহা  চদকে ও  েন জে ে কে  

হকি। 
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ঘাকি রুোল রিকপ ধক  োোিািু রেকলচট  চদকে হাচসেুকখ ে াচেকে িলকলন, ওকহ 

অ ণেেুো  রিৌধু ী, েু চেও োনুষ, আচেও োনুষ। োনুষ োনুষকে োেিাে না, িুঝকল  

  

এই সেে রদখা রেল, রেকট  সােকন আট-দশ্জন রলাে একস দািঁচিকেকে। োকো চসিংহ 

েথা িলকে ে াকদ  সকে। 

  

োোিািু িলকলন, এই র , েকন হকে খি   কট চেকেকে। রলােজন রদখকে  আসকে 

ওকে। এখনই রলােজকন  সােকন ওকে রি  ে া চেে হকি না। সন্তু, েু ই ওকে ঘক   

েকধে চনকে ো রে া। দ জা িে েক   াখচি।  

  

সন্তু আ  রজাকজা রেকলচটকে টানকে  টানকে  চনকে রেল ঘক   েকধে।  

  

এ  েকধেই খি  েচিকেকে রে, জেল রথকে আনা হকেকে এেচট রেকলকে, ে া  শ্ ী টা 

িাকঘ  েকে া আ  োথাটা োনুকষ  েকে া। অথযাৎ অভুুতে  এেটা জন্তু। সুে  ািং ে াকে রদখা  

জনে রে া রেৌেূ হল হকিই। 

  

রলােগুকলা উকে এল িা ান্দাে। 

  

োোিািু প্রথকে ভালভাকি সিাইকে রিাঝািা  রিি া ে কলন রে, ে া া ভুল শুকনকে। 

অভুুতে  রোনও প্রাণী নে। রস একেিাক ই স্বাভাচিে োনুকষ  সন্তান। ে াকে রদখা  চেেু 

রনই। 

  

রলাে া ে া োনকে  িাে না। ে া া অন্তে  এেিা  রিাকখ  রদখা রদখকে  িাে। সিাই চেকল 

রসই দাচি জানাকে  লােল। 

  

এিাক  োোিািু েকো ভাকি িলকলন, রস এখন ঘুকোকে। ে াকে  

  

চেেুকে ই চি ক্ত ে া িলকি না। রদখকে  িাইকল চিকেলকিলা আসুন।  

  

োকো চসিংহকে চে চন িলকলন, িাইক   রেট িে েক  দাও  
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আ ও অকনে রলাে একস চফক  রেল। 

  

দুপু কিলা োোিািু রেকলচটকে খািা  ঘক  চনকে োওো  িদকল চনকজকদ  ঘক ই খািা  

আনাকলন। 

  

োকি  রেট রভকঙ রফলকে  পাক , ে াই এেটা চস্টকল  থালাে ও  জনে সাচজকে রদওো 

হল ভাে  আ  রুচট। খাচনেটা রে িঁিস আ  রিগুকন  ে  োচ । েু চে  রঝাকল  রঝালটা 

িাদ চদকে েকেেটা টুেক া  াখা হল এেপাকশ্। 

  

রেটটা  চদকে এেটুক্ষণ রিকে রথকে রেকলচট এে টুেক া েু চে েু কল চনকে েুকখ চদল। 

  

ে া প ই েুকখানাকে চিচেচ  েক  রসটা েুকি রফকল চদল রেকঝকে । 

  

রজাকজা িলল, এই িুকনা, এভাকি খািা  রফলকে  রনই। ঘ  রনািং া ে কল রে াকেই 

পচ ষ্কা  ে কে  হকি চেন্তু  

  

োোিািু িলকলন, ও  রিাধহে ঝাল রলকেকে। এেটুও ঝাল খাওো রে া ও  অকভেস 

রনই। 

  

চে চন এেটা েু চে  েোিং চনকজ  জকল  রেলাকস িুচিকে রঝাল-েশ্লা ভাল েক  ধুকে 

রফলকলন। ে া প  রসটা রেকলচট  থালাে চদকে িলকলন, এিা  এটা রখকে দোকখা। 

  

রস রসটা চনকে দু-চে ন োেি চদল, ে িু চেে পেন্দ হল না। রফকল চদল। 

  

সন্তু িলল, রস্ধ  ে া খািা  ও  ভাল লােকে না। োিঁিা োিংস চদকলই হে । 

  

োোিািু িলকলন, না, ওকে এই খািা ই অকভেস ে কে  হকি। আে, আে া আোকদ  

েকে া খাই, রদচখ ও েী েক   
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চে নজকন চনকজকদ  খািা  রখকে  লােকলন, ও ে াচেকে রদখল। এেটা রুচট চনকে দুহাে  

চদকে চেিল, চেন্তু েুকখ চদল না। ভাে ও আঙুল চদকে নািািািা ে ল শুধু। 

  

রশ্ষ পেযন্ত োোিািুকদ  খাওো হকে রেল, রেকলটা রখল না চেেুই।  

  

সন্তু িলল, ে া হকল চে ওকে শুধু চিস্কুট খাইকে  াখকে  হকি  

  

োোিািু িলকলন, এখন আ  চেেু রদওো  দ ো  রনই। রদখা োে, চখকদ রপকল রশ্ষ 

পেযন্ত েী েক   

  

ঘণ্টাখাকনে পক  রেকলচট আিা  পালািা  রিি া ে ল। এিা  আ  ে াকে ধ া রেল না। 

  

োোিািু িকস চেকলন িা ান্দাে। সন্তু িাথরুকে, রজাকজা পাহা া চদচেল িুকনাকে। রস 

রিোক  িকস রিাখ িুকজ ঢুলচেল। হোৎ এেসেে রস রিাখ রেকল রদখল, রজাকজা এো 

 কেকে ঘক । 

  

রস এে  রজাক  ধাক্কা চদল রজাকজাকে রে, রজাকজা রিো সু্ধ  উলকট পকি রেল োচটকে । 

রদৌকি িাইক  একস, োোিািু িই রথকে রিাখ েু কল চেেু রিাঝা  আকেই রস িা ান্দা  

র চলিং টপকে লাচফকে রনকে রেল নীকি। 

  

োোিািু উকে দািঁিাকলন, চেন্তু চে চন রে া েুটকে  পা কিন না। চসিঁচি চদকে নােকে  নােকে ই 

ে ািঁ  অকনে সেে রলকে োে। চে চন ডােকে  লােকলন, সন্তু, সন্তু, চশ্েচে  আে। 
  

সন্তু  িাথরুে রথকে রিচ কে আসকে  েে টা সেে লােল, ে ে ক্ষকণ িুকনা রপৌিঁকে চেকেকে 

রেকট  োকে। সন্তু ে ািা েক  চেকে রেকট  িাইক  আ  ে াকে রদখকে  রপল না। 

  

সােকন   াস্তাটা আিঁোিািঁো। ও রোন চদকে রেকে  পাক   জেকল  চদকেই োকি চনশ্চেই। 

  

রেস্টহাউকস  েেযিা ীকদ  েকেেটা সাইকেল রসখাকন দািঁি ে াকনা আকে। এ া 

ে ালাটালা রদে না। সন্তু ঝট েক  এেটা সাইকেকল রিকপ িালাকে  লােল িািঁইিািঁই েক । 
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রেকলটাকে রোথাও রদখা রেল না। 

  

খাচনেটা চেকে সন্তু রথকে রেল। েে  রজাক ই েুটুে, রেকলটা রে া এ  েকধে এে  দূ  

আসকে  পা কি না। ে া হকল চে উলকটা চদকে চেকেকে  

  

অথিা রেকলটা েচদ খাকদ রনকে োে  

  

 াস্তা  এেটা পাকশ্ ঢালু হকে রনকে চেকেকে অকনেখাচন। রসখাকন রোট রোট রঝাপঝাি। 

দু-এেটা িাচিও আকে। অকনে নীকি এেটা সরু নদী, ে া  ওপাকশ্ অনে পাহািটাে ঘন 

জেল। রেকলটা  পকক্ষ  াস্তা রেকি চদকে খাকদ  েধে চদকে জেকল োওোই সহজ। 

  

চেন্তু সন্তু রে া সাইকেল চনকে খাকদ নােকে  পা কি না। 

  

সন্তু রদখল, রজাকজাও আ -এেটা সাইকেল চনকে আসকে। 

  

রস োকে আসা  প  সন্তু িলল, এই রদখ, এই খাদ চদকে েচদ িুকনা রনকে চেকে ওধাক   

জেকল ঢুকে পকি, ে া হকল রে া পুক া জেলটা আিা  খুিঁকজ রদখকে  হকি। 

  

রজাকজা িলল, আে া দুজকন চেকে খুিঁজকল চে পাি  

  

সন্তু িলল, রোথাও লুচেকে িকস থােকল পাওো েুশ্চেল। 

  

রজাকজা হে াশ্ভাকি িলল, আ  ওকে পাওো োকি িকল েকন হে না। লস্ট রেস। ও রে া 

চেেুকে ই আোকদ  োকে থােকে  িাইকে না। 

  

সন্তু রজা  চদকে িলল, ওকে খুিঁকজ রি  ে কে ই হকি। ওইটুেু রেকল জেকল এো এো 

িািঁিকি েী েক   আ ও রলােজন রডকে, োচি চনকে আিা  ওই জেকল রেকে  হকি। 

  

রজাকজা িলল, িল, োোিািুকে চেকে িচল।  এই সেে রশ্ানা রেল এেটা েুেুক   ডাে। 
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এচদে-ওচদে ে াচেকে সন্তু রদখকে  রপল, খাকদ  খাচনেটা নীকি এেটা রঝাকপ  সােকন 

দািঁচিকে এেটা েুেু  ডােকে। আ  লোজ নািাকে। 

  

রজাকজা িলল, েুেু টা চেেু এেটা রদখকে  রপকেকে। রঝাকপ  েকধে েী রেন আকে। 

  

সন্তু িলল, েী আকে, আোকদ ও রদখকে  হকি। 

  

সাইকেলটা র কখ রস স সচ কে রনকে রেল।  

  

েুেু টা রঝাকপ  িা পাকশ্ লাচফকে লাচফকে ঘু কে, আ  রজাক  রজাক  রডকেই িকলকে। 

রিশ্ িি েুেু । 

  

রজাকজা িি সাইকজ  েুেু  রদখকল এেটু ভে পাে। সন্তু  ভেড  রনই। ে া  চনকজ ই 

এেসেে  েুেু নাকে রপাষা েুেু  চেল। 

  

রস েুেু টা  পাকশ্ চেকে েুখ চদকে আাঃ আাঃ শ্ব্দ ে কে  ে কে  রঝাপটা  েকধে ে াোল। 

  

রসখাকন উিু হকে গুচটসুচট রেক  িকস আকে িুকনা। ে া  রিাকখ-েুকখ ভকে  োপ। 

  

সন্তু েুেু টাকে সােকল, হাে  িাচিকে িলল, আে িুকনা, রিচ কে আে।  

  

রেকলটা ে িু রিক াল না। 

  

সন্তু আ ও োকে চেকে হাে  িাচিকে চদকে িলল, আে, ভে রনই। ভে রনই। 

  

রেকলটা এিা  রিচ কে আসকে ই েুেু টা আ ও রজাক  ডােকে  লােল। রেকলটা জচিকে 

ধ ল সন্তুকে। 

  

সন্তু িলল, েু ই েুেু  রদকখ ভে পাচেস  এ প  েচদ এেটা ভালু্লে একস পকি, ে খন 

েু ই েী ে চি  রে া  িাচঘচন-ো রে া রে াকে আ  িািঁিাকে  পা কি না  
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রেকলটাকে ধক  ধক  সন্তু চনকে এল উপক    াস্তাে। েুেু টা খাচনেটা চপেন চপেন একস 

এে জােোে রথকে রেল। স্ভবিে  নীকি  রোনও িাচি  রপাষা েুেু ।  

  

রজাকজা িলল, এিা  েকন হকে রেকলটাকে রিিঁকধ  াখকে ই হকি। েী র , আ  আোকদ  

েে িা  রদৌি ে াচি  

  

সন্তু িলল, সাইকেকল িাপচি  রোনওচদন িাচপসচন রে া। দোখ, রেেন লাকে। 

  

সন্তু ে াকে সােকন   কড িচসকে চদল। রেকলটা চিকশ্ষ আপচি ে ল না। 

  

এ  েকধে োোিািু িা ান্দা রথকে রনকে একস দািঁচিকেকেন রেকট  োকে। ওকদ  রদকখ 

িলকলন, পাওো চেকেকে  োে, খুি চিন্তা হকেচেল।  

  

রজাকজা িলল, আো োোিািু, িাঘ-চসিংহ া চে হাসকে  পাক   োোিািু অিাে হকে 

িলকলন, হোৎ এ প্রশ্ন  আচে চেে জাচন না। েে  দূ  শুকনচে, োনুষই শুধু হাসকে  পাক , 

োিঁদকে ও পাক । জন্তু-জাকনাো  া ওসি জাকন না। হাকেনা  হাচস  েথা আিা  রশ্ানা 

োে। ওটাও হাচস নে, ও েেই হাকেনা  ডাে। 

  

রজাকজা িলল, এ রেকলটা িাকঘ  সকে চেকশ্ চেকশ্ হাসকে  রশ্াকনচন। সি সেে েুখটা 

রোেিা েক  থাকে। চেন্তু োনুকষ  িাচ্চা চহকসকি ও  রে া হাসকে  পা া উচিে । এেিা  

প ীক্ষা েক  রদখি  

  

োোিািু িলকলন, েু চে ওকে হাসাকি  চেন্তু ও রে া রে াো  েল্প িুঝকি না। 

  

রজাকজা িলল, সন্তু, ওকে রজা  েক  রিকপ ধ  রে া। 

  

সন্তু সাইকেল রথকে রেকলটাকে নাোকে ই রজাকজা ও  িেকল োেু েুেু  চদকে চদল। 

  

রেকলটা প্রথকে েটফচটকে চনকজকে োিািা  রিি া ে ল।  
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রজাকজা আ ও োেু েুেু  চদকে ই ও চহ-চহ-চহ-চহ েক  রহকস উেল। চেে এেটা দশ্ িেক   

স ল রেকল  েকে া। েুকখ আ  চহিংস্র ভািও রনই। 

  

রসই হাচস রদকখ সন্তু আ  োোিািুও হাসকে  লােকলন। 

  

সন্তু িলল, িাঘকে োেু েুেু  চদকল হাকস চে না রসটা চে রেউ প ীক্ষা েক  রদকখকে  

  

োোিািু িলকলন, আো  এে িেু িকলচেল, েন্ডা কে োেু েুেু  চদকল েী হে  

  

েন্ডাক   িােিা রে া খুি রোটা। ে াই আজ োেু েুেু  চদকল সাে চদন পক  রহকস উেকি  
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৬. এ প  চে নচদন রেকট চেকেকে 

এ প  চে নচদন রেকট চেকেকে। োোিািুকদ  এিা  েলোে াে চফ কে  হকি। 

  

এ  েকধে রেকলটা  অকনেটা পচ িে যন হকেকে। আ ও দু-চে নিা  পালািা  রিি া েক কে 

িকট। চেন্তু রিচশ্ দূ  রেকে  পাক চন। এখন ও  এেটা হাে  দচি চদকে শ্ক্ত েক  িািঁধা, 

রসই দচি  আ -এেটা চদে িািঁধা সন্তু  িািঁ হাকে । রসই দচি  চেিঁট রখালা  ক্ষেে া ও  

রনই।  াচিক ও ওই অিস্থাে শুকে থাকে সন্তু  পাকশ্। দচিকে  টান পিকলই রজকে ওকে 

সন্তু। 

  

চদ্বে ীে চদকনই দু-চে নজন চেকল ওকে রজা  েক  রিকপ ধক চেল, সন্তু রেকট চদকেকে ও  

হাে -পাকে  রলাে। োথা  িুলও রহিঁকট রদওো হকেকে। খাচনেটা।  

  

ে া প  ওকে িান ে াকনা হকেকে। 

  

আশ্চকেয  িোপা , িান ে ািা  সেে চেন্তু ও রোকটই আপচি েক চন। শ্াওোক   নীকি 

দািঁচিকে লাফালাচফ েক কে অকনেক্ষণ। েকন হে, আকে দুএেিা  ও রোনও ঝ না  

জকল োথা চভচজকেকে। 

  

ও  চনকজ  সাইকজ  দুকসট পোে-শ্াটয চেকন আনা হকেকে। রসই সি পচ কে, োথা  িুল 

আিঁিকি চদকল ওকে ভালই রদখাে। েুকখানা সুন্দ । 

  

চেন্তু এখনও রোনও েথা িকল না। োকঝ োকঝ িাকঘ  েকে া ে ে  শ্ব্দ েক । রস েে 

শ্ব্দ ে কলই রজাকজা ওকে োেু েুেু  চদকে হাসাে। 

  

এচদেো  অকনে োেকজ ও  খি  আ  রফাকটা োপা হকেকে। রেউ ও । নাে চদকেকে 

টাইো  িে, রেউ িকলকে নো েুেচল, রেউ িকলকে িাচ্চা টা জান। খিক   োেকজ  

রলাকে া িাচনকে িাচনকে অকনে েল্পও চলকখকে ও  নাকে। ও নাচে এে োকে  ডো 
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রথকে অনে োকে লাচফকে িকল রেকে  পাক , জোন্ত ইিঁদু  আ  খ কোশ্ ধক  োেকি 

োেকি খাে, ও  সা া েুখ  কক্ত োখাোচখ হকে থাকে। অচিেল িাকঘ  েকে া ডােকে  

পাক । 

  

রসসি চেেু না। 

  

রস রোকটই েিঁিা োিংস খাে না। এেদে ঝাল-েশ্লা না-কদওো  ান্না ে া োিংস রখকে  

চশ্কখকে। ভাে  খাে না, চেন্তু রুচট চেিঁকি চেিঁকি শুধু শুধু খাে। েলা খাে। ে া  সিকিকে 

চপ্রে খািা  আইসচক্রে। এেটা আইসচক্রে রখকেই আ -এেটা  জনে হাে  িািাে। 

  

এখনও রেউ ে া  িািা চেিংিা ো চেিংিা আত্মীে িকল দাচি েক চন। 

  

িাচঘচনটাকে পাচেকে রদওো হকেকে রভাপাকল। ঘুে ভাঙা  প  রস চেেুক্ষণ খুি রজাক  

ডাোডাচে েক চেল। চনশ্চেই খুিঁজচেল রেকলটাকে, 

  

ে া প  চঝচেকে পকিকে। সি সেে ঘুে ঘুে ভাি। 

  

প্রথকে চেে হকেচেল, িাচঘচনটাকে দূক   রোনও জেকল রেকি রদওো হকি। িকন  প্রাণী 

িকনই থােকি। 

  

চেন্তু িনচিভাকে  িি িি অচফসা  ওকে প ীক্ষা েক  রদকখ িকলকেন রে, িাচঘচনটা 

এে ই িুচি হকে চেকেকে রে, জেকল রেকল আ  রিচশ্চদন িািঁিকি না। অনে প্রাণী চশ্ো  

ে া  ক্ষেে া রনই, ে াই এখন োনুষ ো া  রিি া ে কি। আচদিাসীকদ  সােকন পিকল 

ে া া ওকে রেক  রফলকে  পাক  অনাোকস। ে া  রিকে চিচিোখানাে আদ েত্ন ে কল ও 

আ ও চেেুচদন রিিঁকি থােকে  পাক । 

  

রেকলটা থােকি রোথাে  োোিািু ওকে অনাথআশ্রাকে পাোিা  রঘা  চিক াধী। এ  

েকধে দুকটা অনাথআশ্রাে জাচনকেও চদকেকে রে, ে া া জােো চদকে  পা কি না। 
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োোিািু রেকলচটকে সকে চনকে রেকে  িান। চেন্তু আইন-োনুকন  চেেু ঝাকেলা আকে। 

  

সুলে ান আলকে  সকে রটচলকফাকন েথা হল। চে চন িলকলন, আপচন ও  দাচে্ব  চনকে  

িান, রস রে া খুি ভাল েথা। চেন্তু ও  রোনও আত্মীে রখািঁজখি  েক  চে না, ে া  জনে 

অন্তে  চদনদকশ্ে সেে রদওো দ ো । 

  

োোিািু িলকলন, দশ্চদন ওকে রোথাে  াখকিন  আোকদ  রে া োল চফ কে ই হকি। 

সন্তু আ  রজাকজা  েকলজ খুকল োকে। 

  

সুলে ান িলকলন, ে া হকল েকেেটা চদন ওকে থানাকে ই র কখ চদকে  হকি। আ  রে া 

রোনও উপাে রদখচে না। 

  

োোিািু িলকলন, ওইটুেু রেকল, থানাে রিা -ডাোে কদ  সকে থােকি  ে া াই রে া 

ওকে নি  েক  রদকি। 

  

সুলে ান িলকলন, না, চক্রচেনালকদ  সকে অে  েেিেচস রেকলকে  াখা োে না। রসটা 

রিআইচন। অনে রোথাও িেিস্থা ে কে ই হকি। 

  

োোিািু িলকলন, রেখাকনই  াখুন, সি সেে ও  চদকে েকনাকোে না চদকল ও রে া 

আিা  জেকল পাচলকে োকি। আপনা  পুচলশ্ চে ও  রখািঁজ ে কি  ে াকদ  েী দাে 

পকিকে  

  

সুলে ান িলকলন, আপচন চেেই িকলকেন  ােকিৌধু ীসাকহি। ও পাচলকে রেকল পুচলশ্ 

আ  ওকে চনকে োথা ঘাোকি না। ে া হকল েী ে া োে িলুন রে া  

  

োোিািু িলকলন, আচে ি িং ওকে সকে চনকে োই। সন্তু আ  রজাকজা  সকে ও  

অকনেটা ভাি হকে চেকেকে। ও া রেকলটা  রদখাশুকনা ে কি। এ  েকধে রেউ েচদ একস 

রেকলটাকে দাচি েক , চেে প্রোণেোন রদখাে, আচে চনকজ  খ কি েলোে া রথকে 

ওকে এখাকন রপৌিঁকে চদকে োি। আো  চেোনা র কখ োচে। আপচন েলোে া  পুচলশ্ 
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েচেশ্নাক   সকে রোোকোে ে কিন। রস আোকে রিকন। ে া  োে রথকে আো  

সম্পকেয জানকে  পা কিন। 

  

সুলে ান িলকলন, েী িলকেন  ােকিৌধু ীসাকহি, আচে এ  েকধে সুপ্রভা  াকে  সকে 

রদখা েক  আপনা  সম্পকেয অকনে চেেু শুকনচে। আপচন রে া রগ্রট েোন। আপচন 

আন্দাোকন সিুজ দ্বীকপ   াজাকে আচিষ্কা  েক চেকলন না  আপচন এ রেকলচট  ভা  

চনকে  িাইকেন, এটাও রে া এেটা খুি িি েথা। চেে আকে, আপচন ওকে চনকে োন। 

আচে রলাোল পুচলশ্কে িকল চদচে, োল সোকলই আপনাকদ  রফ ে  পাোিা  িেিস্থা 

েক  রদকি। োচি  িেিস্থাও ও াই ে কি। 

  

সন্তু আ  রজাকজা পাকশ্ দািঁচিকে শুনচেল। ওকদ  েুখ উজ্জ্বল হকে উেল। এ  েকধেই 

রেকলটা  উপ  ওকদ  োো পকি চেকেকে। ওকে র কখ িকল রেকে  হকি রভকি ওকদ  েন 

খা াপ ে চেল। 

  

সকেকিলা িুকনাকে আইসচক্রে খাওোকে  খাওোকে  ও া দুজন ওকে েথা িলািা  রিি া 

ে কে, িা ান্দাে িকস। োোিািু এেটু দূক  এেটা ইচজকিোক  িকস িই পিকেন। 

  

এখনও পেযন্ত িুকনা এেটাও েথা িকলচন। চেন্তু রিাখ িি িি েক  রশ্াকন। 

  

সন্তু চনকজ  িুকে আঙুল রেচেকে িলল, এটা আচে আ  েু চে। ে া প  ও  িুকে আঙুল 

রেচেকে িলল, এটাও আচে। আ  এচদকে েু চে। 

  

রজাকজা িলল, েোে আউ  েু ে  

  

সন্তু িলল, এটা িাচি। আ  ওটা জেল। 

  

রজাকজা িলল, ইকে রোচে। আ  উকো, জেল, জেল। অোই সন্তু, জেকল  চহচন্দ েী 

র   
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সন্তু িলল, চহচন্দকে ও জেল। ইিংক চজকে ও রে া জােল  

  

রজাকজা িলল, এখন ইিংক চজ রশ্খাকনা  দ ো  রনই।  

  

সন্তু িলল, আচে িাচি োি। আচে জেকল োি না। 

  

রজাকজা িলল, আচে রুচট খাি। োিা োিংস খাি না। 

  

সন্তু িলল, আচে আইসচক্রে ভালিাচস। 

  

রজাকজা িলল, অোই সন্তু, আইসচক্রকে  িািংলা েী  

  

সন্তু িলল, এই র , আইসচক্রকে  িািংলা রে া জাচন না। োলাই ি ফ চে িলা রেকে  

পাক   

  

রজাকজা িলল, রসটা রে া অনে েে। 

  

সন্তু িলল, ওসি েথা এখন থাে। আইসচক্রেকে আইসচক্রে িলকলই িলকি। িুকনা, 

আচে োনুষ, েু চে োনুষ  

  

এই েেভাকি িলল রিশ্ চেেুক্ষণ। 

  

ে া প  রদখা রেল, চসিঁচি চদকে চে নজন রলাে উকে আসকে উপক   িা ান্দাে। 

  

ে াকদ  েকধে এেজন চজকেস ে ল, চেস্টা   ােকিৌধু ী হোে  

  

সন্তু োোিািুকে রদচখকে চদল। 

  

রসই রলােচট হাে কজাি েক  িলল, চেস্টা   ােকিৌধু ী, আো  নাে রোহনেুো , আচে 

এখানো  থানা  ওচস। আ  এিঁ া দুজন সু জ চসিংহ আ  ে ািঁ  রসকক্রটাচ  চিলাস  াও। 
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োোিািু িলকলন, িসুন, িসুন। 

  

রোহনেুো  িলকলন, এিঁ া দুজন জেকল  রেকলচটকে চনকে  একসকেন। সু জ চসিংহ এই 

রেকলচট  োো। 

  

সু জ চসিংহ রজাকজা  চদকে ে াচেকে েদেদভাকি িলকলন, আও রেক  লাল, রেক  পাশ্ 

রে আও  

  

চে চন দুহাে  িাচিকে ধ কে  রেকলন রজাকজাকে।  

  

রজাকজা েুিঁেকি চেকে িলল, আচে না, আচে না। এ। 

  

সন্তু িলল, আকেই ও  োকে হাে  রদকিন না। ও চেন্তু োেকি চদকে  পাক । 

  

এিা  সু জ চসিংহই ঘািকি চেকে দূক  সক  রেকলন। ে া  চিশ্াল রিহা া, ঝলেকল 

রপাশ্ােপ া, োথাে পােচি। আ  রসকক্রটাচ চট সরু ও লম্বা, পােজাো আ  েুে যা প া। 

  

োোিািু চজকেস ে কলন, আপচন ও  োো হন  ও  িািা, ো  

  

সু জ চসিংহ িলকলন, আো  িি ভাই রিিঁকি রনই। এই রেকলচট  ো, আো  ভািী, রিিঁকি 

আকেন। রেকল  রশ্াে চে চন আজও ভুলকে  পাক নচন। োেকজ ও  রফাকটা রদকখই চিনকে  

রপক কেন। খুি োন্নাোচট ে কেন। 

  

োোিািু আিা  চজকেস ে কলন, রেকলচট হাচ কে চেকেচেল েে চদন আকে  

  

সু জ চসিংহ িলকলন, সাে  ি ষ আকে। ে খন ও  িেস চেল চে ন িে । এই রদখুন, 

রফাকটা। 
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চে চন লম্বা জাো  পকেট রথকে এেটা রফাকটা রি  েক  রদখাকলন। এেটা িাচ্চা  অস্পি  

রফাকটা। চে ন িেক   রেকল  সকে দশ্ িেক   রেকল  রিহা া  চেল অকনে সেে 

রিাঝাই োে না। ে খন ও  োথাে িুলই চেল না িলকে  রেকল, এখন োথা ভ চে  িুল। 

  

সু জ চসিংহ িলকলন, ও  নাে চেল িলিী । িলিী  চসিংহ।  

  

চে চন ডােকলন, িলিী , িলিী   ইধা  রদকখা  

  

িুকনা ে া গ্রাহেও ে ল না। 

  

োোিািু িলকলন, এই সাে  িেক  ও সি চেেু ভুকল চেকেকে  রেকলচট জেকল হাচ কে 

চেকেচেল েী েক   

  

সু জ চসিংহ িলকলন, আ  িলকিন না, রস িি লজ্জা  েথা। আোকদ  িাচি ইকন্দৌ । 

জকেে ফোচেচল, িাপ-োো-জোোকদ  রেকলকেকে চেচলকে রিাকদাজন। রস িে  

রেকলকেকে া সিাই রেল চপেচনে ে কে । িলিী  ে খন খুিই রোট, চেন্তু আো  রেকে 

লেচে ওকে খুিই ভালিাকস। রস চনকে রেল রজা  েক । চেকেচেল এে জেকল। 

  

োোিািু চজকেস ে কলন, ইকন্দৌ  জেল আকে  

  

সু জ চসিংহ িলকলন, শ্হ  রথকে চেেুটা দূক , রোটখাকটা জেল, রসখাকন রোনও চহিংস্র 

জন্তু থাো  েথা নে, োকঝ োকঝ দু-এেটা ভালুে রদখা োে, ে া অে  োনুষ থােকল 

ভালুে েী ে কি  িাচ্চা রেকল িলিী  চেল খুি দু ন্ত, রদৌকিাকদৌচি েক  িকল রেে  

এচদে-কসচদে। ওখাকনও রখলা ে চেল। আ  সিাই ফুচে য ে চেল, হোৎ রশ্ানা রেল 

এে িাকঘ  েজযন। খুি োকে। িাকঘ  ডাে শুনকল েী হে জাকনন রে া  অনেকদ  েথা 

েকন থাকে না, সিাই চনকজ  জান িািঁিািা  জনে িেস্ত হকে পকি। রেকলকেকে া সিাই 

রদৌি রেক  এেটা চেচনিাস চেল, ে াকে  উকে পিল। ড্রাইভা ও িাস িাচলকে চদল রজাক । 
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অকনেটা োওো  প  রখোল হল, আ  সিাই উকেকে, শুধু িলিী  রনই। ে খন আো  

রেকে োিঁদকে  লােল। 

  

োোিািু িলকলন, আপনা  রেকে  েে  িেস চেল  

  

সু জ চসিংহ িলকলন, রিৌকদা িে । এ জনে আো  রেকেকে অকনে রেক চে। রস 

রভকিচেল,  ণিী  নাকে এেটা িি রেকল চেল, রস চনশ্চেই রোট্ট িলিী কে েু কল রনকি। 

োই রহাে, রস চফক  োওো  জনে িলকে  লােল। িাকস  ড্রাইভা চট চেল সাহসী, রস 

িলল, িকলা চফক  োই  চফক  চেকে অকনে রখািঁজাখুিঁচজ হল। িাকঘ  চিহ্ন রনই, িাচ্চাটাও 

রনই। পাকশ্ এেটা রোট নদী চেল, রসখাকনও রদখা হল, চেন্তু িাচ্চাটা  আ  রোনও 

রখািঁজ চেলল না। আে া ধক ই চনকেচেলাে, রেকলটাকে িাকঘই রেক  রফকলকে। এখন 

িুঝকে  পা চে, িাকঘ চনকে চেকেচেল, চেন্তু োক চন। এ েে অভুুতে  িোপা ও ঘকট। ে কি 

িাঘটাকে ধনেিাদ। রস আোকদ  িাচ্চাটাকে িািঁচিকে র কখকে। আপনাকেও ধনেিাদ। 

  

োোিািু িলকলন, আচে চিকশ্ষ চেেু েচ চন। এখাকন এেজন েকনযলসাকহি আকেন। 

চে চনই সািযপাচটয  িেিস্থা েক কেন। চেে সেকে িাচঘচনটাকে ঘুে পাচিকে চদকেকেন। 

  

সু জ চসিংহ িলকলন, আ  রদচ  ে কে  পা ি না  িাচ্চাটাকে ে া হকল চনকে োই  

  

োোিািু িলকলন, আজই চনকে োকিন  

  

সু জ চসিংহ িলকলন, আো  ভািী খুিই উে লা হকে আকেন আ  োিঁদকেন। চে চন খুিই 

অসুস্থ, রিচশ্চদন িািঁিকিন না। 

  

োোিািু িলকলন, ও রে া আপনাকদ  োউকে এখন চিনকি না। ে াই িলচেলাে, দু-

এেচদন আপচন এখাকন থােুন, এেটু ও  সকে ভাি েক  চনন। 
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সু জ চসিংহ িলকলন, আো  রে া অে  সেে রনই। চনকজ  িোিসা  োজ রফকল একসচে। 

ে া োিা ও আোকে চিনকে  পা কে না, চেন্তু চনকজ  োকে রদকখ চেে চিনকি। িাচ্চা 

রেকলকেকে া োকে েখনও রভাকল না। 

  

োোিািু িুপ েক  রেকলন। 

  

িুকনা এে ক্ষণ সন্তু আ  রজাকজা  োঝখাকন িকস চেল। এে  েথা রস চেেুই রিাকঝচন। 

এিা  রস উকে িকল রেকে  লােল ঘক   েকধে। সন্তুও উকে দািঁিাল।  

  

সু জ চসিংহ িলকলন, িলিী , অন্দ  োে  োও। ইধা  আও। রে া পাস আও।  

  

িুকনা ে িু ে া শুনল না। 

  

সু জ চসিংকহ  রসকক্রটাচ চট এে ক্ষণ িুপ েক  িকস চেকলন, এেটুও নিািিা েক নচন। 

এিা  চে চন লাচফকে উকে িুকনা  ঘািটা রিকপ ধ কলন।  

  

িুকনা সকে সকে োেকি চদল ে া  অনে হাে । চে চন উাঃ েক  উেকলন।  

  

োোিািু ে াোকলন পুচলশ্ অচফসাক   চদকে। 

  

চে চন িলকলন, সো , আোকদ  উপ  অডযা  আকে, এ  িাচি  রলাে চনকে  িাইকল 

ে াকদ  হাকে  চদকে চদকে  হকি। আে া দাচে্ব  চনকে  পা ি না। এই রলিো, িল। 

  

চে চন োকে রেকে ই িুকনা ে া  চদকেও চহিংস্রভাকি ে াোল। 

  

রোহনেুো  োস েক  এে িি েষাকলন ে া  োকল। এিাক  রসকক্রটাচ চটও িুকনা  অনে 

োকল এে িি েচষকে চদকলন। 

  

োোিািু িকল উেকলন, এ েী, ো কেন রেন  ো কেন রেন  
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রোহনেুো  িলকলন, োেিাকে  আসকে, ো ি না  দুিু  রেকলকদ  না ো কল ে া া েথা 

রশ্াকন না। 

  

োোিািু িলকলন, রোকটই ে া নে। ও  সকে ভাল িেিহা  ে কে  হকি। এেটু এেটু 

েক  রশ্খাকে  হকি। 

  

সু জ চসিংহ উকে দািঁচিকে িলকলন, আপচন চিন্তা ে কিন না  ােকিৌধু ীসাকহি। আে া 

ও  সকে খুি ভাল িেিহা  ে ি। এে চদন প  ঘক   রেকল ঘক  চফ কে। ও  অে  

ভাইকিান ওকে এে  আদ  ে কি, ে াকে ই ও ভুকল োকি। 

  

রোহনেুো  এেটা হাে েিা রি  েক  আটকে চদকলন িুকনা  দুহাকে । সন্তু ও  দচি  

িািঁধনটা খুকল চদল। 

  

রোহনেুো  ও  হাে েিাটা ধক  রটকন িলকলন, িল এিা   

  

িুকনা শ্ক্তভাকি দািঁচিকে চিেটভাকি রিিঁচিকে উেল। 

  

রসকক্রটাচ  ে াকে রেলকে  লােকলন চপেন রথকে। িুকনা চেেুকে ই োকি। পুচলশ্ অচফসা চট 

রজা  েক  টানকে  টানকে  নাোকে  লােকলন িা ান্দা রথকে। চেে রেন এেটা রিা কে 

ধক  চনকে োওো হকে। এেটা িাচ্চা রিা । 

  

িুকনা  চিৎো  শুকন রেস্টহাউকস  সি েেযিা ী আ  অনে ঘক   রলাে াও রিচ কে একস 

উিঁচে রেক  রদখকে। 

  

িচল  পািঁোকে দচি রিিঁকধ হাচিোকে  চদকে টানকে  টানকে  চনকে োওো  সেে রস রেেন 

িািাে, িুকনাও রস েে িোিঁিাকে। 

  

রেকট  িাইক  এেটা িি োচি দািঁচিকে। ে া  েকধে িুকনাকে েু কল অনে সিাই উকে পিল। 

রশ্ানা রেল োচি স্টাটয রদওো  শ্ব্দ। 
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িা ান্দা  র চলিং ধক  দািঁচিকে আকেন োোিািু আ  রজাকজা-সন্তু। এেটুক্ষণ চে নজকনই 

িুপ। 

  

এেটু পক  সন্তু িলল, োোিািু, িুকনাকে ওইভাকি রজা  েক  ধক  চনকে রেল…।  

  

োোিািু িলকলন, েী আ  ে া োকি, িল  ও  িাচি  রলাে েচদ চনকে রেকে  িাে  

আে া রে া িাধা চদকে  পাচ  না। 

  

সন্তু িলল, রলােগুকলা খুি চন্ঠ,ু । েচদ ওকে আ ও োক   

  

োোিািু িলকলন, চেেু রলাে আকে এ েে, রোটকদ  োকে হাে  রে াকল। অনেভাকিও 

রে চশ্ক্ষা রদওো োে, ে া রিাকঝ না। ে কি, ও  অকনে ভাইকিান, ে াকদ  োকঝ চেকে 

পিকল ও  চনশ্চেই ভালই হকি। আ  জেকল পালাকে  পা কি না। 

  

সন্তু িলল, ইকন্দৌ  অকনে দূ । রসখান রথকে িাচঘচনটা এখাকন একসকে, োঝখাকন রে া 

জেল রনই, ে িু ো ও রিাকখ পিল না  

  

োোিািু িলকলন, অকনে চেেু ই এখনও িোখো পাওো েুশ্চেল। িাকঘ া এে জেল 

রথকে অনে জেকল ঘুক  রিিাে।  াচিক   চদকে ফািঁো োেঘাে, নদী, ফসকল  রখে  

চদকেও আকস। রেকলটাকে সকে সকে চনকে ঘু কে। ে িু ো ও রিাকখ পকিচন। রসটা খুিই 

আশ্চেয িোপা   ে কি, িাচঘচনটা েচদ িুচি না হকে রেে , ে া হকল এিাক ও রিাধ হে অে  

সহকজ ধ া চদে  না। 

  

এেটুক্ষণ আিা  সিাই িুপ। 

  

এিাক  রজাকজা িলল, আো সন্তু, ওই িুকনা  োোটা প্রথকে আোকেই িুকনা রভকি 

জচিকে ধ কে  একসচেল রেন িল রে া  আোকে চে রদকখ েকন হে জিংচল রেকল  

  

সন্তু িলল, শুধু ে াই নে। রে াকে রভকিচেল দশ্ িেক   িাচ্চা  
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রজাকজা িলল, ধোে   

  

োোিািু িলকলন,োলকে  জনে এেটা োচি চেে ে কে  হকি। আ  রে া আোকদ  

এখাকন থাো  রোনও োকন হে না। পুচলশ্ও আোকদ  জনে োচি  িেিস্থা ে কি না। 

চজচনসপত্র সি গুচেকে নাও। 

  

োোিািু োকো চসিংহকে ডােকে  লােকলন। 

  

রজাকজা িলল, োই িলুন আ  ে াই িলুন, রেকলটা  উপ  রিশ্ োো পকি চেকেচেল। 

প্রাে ভাি হকে চেকেচেল আোকদ  সকে। েনটা খুি খা াপ লােকে।  

  

সন্তু এেটা দীঘযশ্বাস রফলল। 
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৭. খাচনে পক  একস রপৌিঁকোকলন 

েকনযল 

খাচনে পক  একস রপৌিঁকোকলন েকনযল। ে ািঁ  হাকে  এেটা চটচফন েোচ ো । িা ান্দাে 

উকে রটচিকল  উপ   াখকলন রসটা। 

  

োোিািু আিা  িই চনকে িকসকেন, েুখ েু কল িলকলন, আসুন, েকনযল।  

  

েকনযল িলকলন, িাচি রথকে োন রদাচপিঁোজা িাচনকে একনচে। এেটুও ঝাল রনই। রদখকে  

হকি, রেকলটা রখকে  পাক  চে না। রস রোথাে  

  

োোিািু িলকলন, রস রে া রনই। 

  

েকনযল িলকলন, রনই োকন  আিা  পাচলকেকে  

  

োোিািু িলকলন, না, পালােচন। েে  দুচদন রস আ  পালািা  রিি া েক চন। চেেুক্ষণ 

আকে ওকে চনকে িকল রেল। 

  

েকনযল এিা  দারুণ অিাে হকে িলকলন, চনকে িকল রেল  রে  

  

োোিািু িলকলন, ও  োো। খিক   োেকজ ও  রফাকটা রদকখ িকল একসকেন ইকন্দা  

রথকে। ও চে ন িে  িেকস জেকল হাচ কে চেকেচেল। 

  

েকনযল িলকলন, এল আ  চনকে িকল রেল  রেকলটা চে ও  োোকে চিনকে  রপক চেল  

  

োোিািু িলকলন, না, ে া চিনকি েী েক   রেকলটা সহকজ রেকে ও িােচন। 
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েকনযল িলকলন, ে া রে া হকিই। ভদ্রকলােকে িলকলন না রেন, দু- চে নচদন এখাকন রথকে 

ধীক সুকস্থ ওকে িুচঝকে ে া প  চনকে রেকলই হে । 

  

োোিািু িলকলন, আচে রসটা িকলচেলাে। ইচন িলকলন, ওিঁ  সেে রনই, িোিসা  োজ 

আকে। 

  

রজাকজা আ  সন্তুও েকনযকল  সািা রপকে রিচ কে একসকে ঘ  রথকে।  

  

রজাকজা িলল, রদখুন না, ওকে েী েে চিচেচ ভাকি টানকে  টানকে  চনকে রেল, হাকে  

হোন্ডোফ পচ কে। 
  

েকনযল িলকলন, হোন্ডোফ পচ কে  রেন  ও চে চক্রচেনাল নাচে  

  

সন্তু িলল, দু-চে নজন চেকল রেলাকেচল েক  চনকে চেকেকে। 

  

োোিািু িলকলন, আপচন েচদ রদখকে ন রস দৃশ্ে। রেকলটা শ্ ী  শ্ক্ত েক  দািঁচিকে 

িাচ্চা িাকঘ  েকে াই হুিংো  চদচেল। 

  

েকনযল িলকলন, আচে থােকল ওকে রেকে  চদে ােই না। 

  

োোিািু রহকস িলকলন, েী ে কে ন  ও  চনকজ  োো চনকে  একসকে। ো োন্নাোচট 

ে কে। আপচন আটকে  াখকে ন রোন অচধোক । সকে পুচলশ্ও চেল। পুচলকশ্  উপ  

রে া েথা িলা োে না। 

  

েকনযল িলকলন, পুচলশ্ অচফসাক   নাে েী  

  

োোিািু িলকলন, রোহনেুো । ে কি, ও  োোকে েকন হল ভাল রলাে। ে কি আচে 

িকলচে, রদখকিন, রেকলটা  সকে রেন রেউ খা াপ িেিহা  না েক । উচন িলকলন, 

আপচন চিন্তা ে কিন না। োকে রদখকলই সি চেে হকে োকি। ে া রে া হকে ই পাক । 
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এেটুক্ষণ গুে হকে রথকে েকনযল িলকলন, সন্তু, রজাকজা, রে াে াই োিংসটা খাও। এেটু 

োিঁিালঙ্কা  ঝাল চেচশ্কে চনকে  পাক া। 

  

ে া প  চে চন োোিািুকে িলকলন,  ােকিৌধু ীসাকহি, োল ে া হকল আে া সোলকিলা 

রিচ কে পচি  এই দশ্টা আন্দাজ, েী িকলন  

  

োোিািু িলকলন, োল সোকল  রোথাে োি  

  

েকনযল িলকলন, িাঘ-গুহা  েচিটচি রদখকে  োি। আকেই রে া রস েে েথা চেল। 

োঝখাকন এই সি ঝাকট  জনে োওো হল না। এখন ঘুক  আসা োে।  

  

োোিািু িলকলন, রস আ  হকি না। োল সোকলই আে া চফক  োচে।  

  

েকনযল রিশ্ আশ্চেয হকে িলকলন, োল সোকলই চফক  োকিন  রস েী  রেন, এে  

ে ািাহুকিা  েী আকে। না, না, োল আপনাকদ  োওো হকি না।  

  

োোিািু িলকলন, েকনযল, আ  রদচ  ে া োকি না। োচি চেে েক  রফকলচে, সোল 

সাকি দশ্টাে  ওনা হি। 

  

েকনযল িলকলন, আপচন না হে িাঘ-গুহা রদকখকেন, চেন্তু অেন িেৎো  জােো এই 

রেকল দুকটা রদখকি না  

  

োোিািু িলকলন, এই রেকল দুকটা  েকলজ খুকল োকে। আো  চনকজ ও চেেু োজ 

আকে। 

  

েকনযল িলকলন, আপনা  আিা  োজেী  আপনাকে রে া অচফসটচফকস রেকে  হে না  

  

োোিািু এিা  রহকস িলকলন, ো া অচফকস োে না, ে া া িুচঝ রেউ রোনও োজ েক  

না  আো  চেেু চেেু োজ থাকেই। 
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েকনযল িলকলন, হা, োজ থাকে, আিা  ে া  রথকে েুচটও রি  ে া োে। আ  ওকদ  

েকলজ, দু-িা চদন ফািঁচে চদকল এেন চেেু ক্ষচে  হে না। আে াও েকলজ জীিকন এ েে 

ফািঁচে চদকেচে। েী, রে াে া িাঘ-গুহা রদখকে  িাও না  

  

সন্তু আ  রজাকজা চেেু িলল না। োোিািু ো িলকিন, ে া  উপক  রে া ও া রোনও 

েথা িলকে  পাক  না  

  

োোিািু িলকলন, ও া পক  আিা  আসকি। ে খন চনকজ া সি চেেু ঘুক  রদখকি। 

এিাক   েকে া রিিাকনা রশ্ষ। 

  

েকনযল িলকলন, আশ্পাকশ্ েে  সুন্দ  সুন্দ  জােো আকে। আচে চেে েক চেলাে, 

আপনাকদ  চনকে ঘু ি। আচে সি ভাল চিচন, আো  রিকে ভাল েক  আ  রেউ রদখাকে  

পা কি না। এেনেী ভািচেলাে, এেিা  ইকন্দৌ ও ঘুক  আসি। ওই রেকলটা  িাচিটাও 

রদকখ আসা হকি। োকে  সকে রদখা হওো  প  রেকলটা েী ে ল, োকেও চিনকে  পা ল 

চে না, ে া জানকে  আপনাকদ  ইকে েক  না  

  

োোিািু িলকলন, আ  ও চনকে োথা ঘাচেকে েী হকি  িাচি  রলাে চনকে চেকেকে, ও 

রেকল চনশ্চেই আকস্ত আকস্ত োচনকে রনকি চনকজকে।  

  

আোকদ  েকে া িাইক   রলাকে  আ  নাে েলাকনা উচিে  নে।  

  

হোৎ খুি রে কি িৃচি  একস রেল। পাহাচি জােোে রেেন হে। এে  রজা  িৃচি   োিঁট রে, 

িা ান্দাে আ  িসা োকি না। 

  

সিাই উকে রেকলন ঘক   েকধে। 

  

েকনযলসাকহি আ ও চেেুক্ষণ ধক  োোিািুকে আ  েকেেটা চদন রথকে োওো  জনে 

অনুক াধ েক  রেকে  লােকলন। চেন্তু োোিািু অনি। 
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চেেুক্ষণ অনে েল্পও হল, ে া প  েকনযল চিদাে চনকলন িৃচি   েকধেই। 

  

ে া পক ই োকো চসিংহ একস োোিািুকদ  ডােল খািাক   ঘক  োওো  জনে। 

  

আজই এই রেস্টহাউকস চেেু নেু ন রলাে একসকে, ে াকদ  েকধে অিশ্ে িাঙাচল রেউ 

রনই। ে াকদ  েকধেও েকেেজন োোিািু  োকে টাইো  িকে  েথা জানকে  িাইল। 

চেন্তু ে ািঁ  আজ েল্প ে া  েুড রনই। 

  

খাওো  প  চনকজকদ  ঘক  চফক  একস োোিািু িলকলন, সন্তু, রে াকদ  সুটকেস গুচেকে 

রন। োল সোকল  জনে রফকল  াচখস না। আে া িা রখকেই রিচ কে পিি।  াস্তাে 

রোথাও রব্রেফাস্ট খাি। 

  

সা া ঘক ই চজচনসপত্র েিাকনা। 

  

িি ঘ টাে এেটা খাকট োোিািু, অনে খাকট রজাকজা আ  সন্তু। এ  েকধে েকেে চদন 

িুকনা রেকলচট শুকেকে সন্তু  সকে, আ  রজাকজা চেকেকে। োোিািু  খাকট। িুকনা অকনে 

চজচনস এচদে-কসচদে েুকি চদে । রেসি চজচনস রস আকে েখনও রদকখচন, রেেন ঘচি, 

টিয, সািান এইসি রস হাকে  চনকে েে শুিঁকে রদকখকে, ে া প  রফকল চদকেকে। 

  

এেটা রোট্ট োনচজস্টা  র চডকো রথকে হোৎ োনুকষ  েলা শুকন রস ভে রপকে চেকেচেল। 

ে া  এেটা পোে আ  শ্াটয পকি আকে খাকট  নীকি।  

  

সন্তু আ  রজাকজা টপাটপ সি েু কল ভ কে  লােল দুকটা সুটকেকস। 

  

প্রাে সিই রে ালা হকে োওো  প  সন্তু চজকেস ে ল, হাক  রজাকজা, রসই চহক   

আিংচটটা রোথাে রেল  রসটা রে া রদখচে না  

  

রজাকজা িলল, রসটা রে া এেটা রভলকভকট  িাকে চেল এখাকন এই রটচিকল  উপক । 

দুপুক ও রদকখচে। ে া প  েু ই  াচখসচন  
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সন্তু িলল, না রে া  

  

রজাকজা িলল, ে া হকল োোিািু রিাধহে রোথাও সচ কে র কখকেন। সন্তু িাইক   

িা ান্দাে একস োোিািুকে চজকেস ে ল, রে াো  োকে চে চহক   আিংচটটা আকে  

  

োোিািু িই রথকে রিাখ েু কল িলকলন, উিঁহু। 

  

সন্তু িলল, রসটা রোথাও পাচে না। 

  

োোিািু ে্ভবী ভাকি িলকলন, রোথাে আিা  োকি  ভাল েক  খুিঁকজ দোখ। 

  

এ প  আিা  দুজকন চেকল সা া ঘ  ে ন্নে ন্ন েক  রখািঁজা হল। রোথাও রস আিংচট রনই। 

এ ঘক   িাইক  রে া রসটা েখনও চনকে োওো হেচন।  

  

ে া হকল চে িুচ   

  

ে া োিা আ  অনে চেেু রে া ভািা োকে না। এিা  োোিািুকে আিা  িলকে ই হল। 

  

োোিািু এেটুক্ষণ ভুরু েুিঁিকে  ইকলন। ঘক   েকধে একস িা চদে ে াচেকে িলকলন, 

পাওো োকে না  অনে রেউ চনকেকে চনশ্চেই। 

  

রজাকজা চজকেস ে ল, রে চনকে  পাক   

  

োোিািু িলকলন, ে া রে া িলা েুশ্চেল। আে া রে া িাইক  রিক ািা  সেে দ জাে 

ে ালা চদই না। রে রেউ একস চনকে রেকে  পাক । আোকদ ই চজচনসটা সািধাকন  াখা 

উচিে  চেল। োকে-ে াকে সকন্দহ ে া আচে পেন্দ েচ  না। ধক  নাও হাচ কেই চেকেকে। 

  

ে িু এেটু পক  োকো চসিংহ ঘক  জকল  রিাে ল চদকে  একল, রজাকজা চজকেস েক  

রফলল, োকো চসিংহ, চহক   আিংচট রদখা  চহো প  থা।  

  

োকো চসিংহ িলল, রনচহ রে া  রনচহ রদখা।  
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রজাকজা িলল, এেটা রভলকভকট  িাকে চেল, রেউ চনকে চেকেকে।  

  

োকো চসিংহ িলল, ওই জেল ো রলিো, ও চনকে োেচন রে া  

  

োোিািু চি ক্ত হকে িলকলন,োাঃ, িাকজ েথা রিাকলা না। ও রেকলটা আিংচট  চেেুই 

রিাকঝ না। টাোও রিকন না। ও রেন চনকে  োকি  চেকেকে, চেকেকে, ওই আিংচট  েথা 

ভুকল োও  

  

োোিািু ও চিষকে আ  োউকে রোনও েথাই িলকে  চদকলন না।  

  

প চদন সোলকিলা িা-চিস্কুট রখকে তে চ  হকে চনল সন্তু আ  রজাকজা। সুটকেস িে ে া 

হকে চেকেকে। ে িু েন খুিঁে খুিঁে  ে কে ওকদ  দুজকন । আিা  খুিঁকজ রদখল সি জােোে। 

রোথাও রনই রসই আিংচট। 

  

খাচনে পক ই একস রেকলন েকনযল। িলকলন, আপনাকদ  চিদাে জানাকে  এলাে। 

আপনা া রদখচে এেদে র চড। 

  

োোিািু িলকলন, হোিঁ, র চড। এেটু পক ই ভািা  োচি একস োকি। 

  

েকনযল এেটা রিো  রটকন িকস িলকলন, আপনাকদ  রসই দাচে আিংচটটা িুচ  চেকেকে 

শুনলাে  

  

োোিািু ভুরু েু কল িলকলন, হা, চেন্তু আপচন ে া জানকলন েী েক   

  

েকনযল িলকলন, রেকট  োকেই োকো চসিংহ িলল আোকে। ও রলােচট খুি চিশ্বাসী, ও 

িুচ  ে কি না। 

  

োোিািু িলকলন, ওকে আে া সকন্দহও েচ চন। 

  

েকনযল িলকলন, ে া হকল োকে সকন্দহ হে  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঘগাপাধ্যায় । কাকাবাবু আর বাঘের গল্প। কাকাবাবু সমগ্র 

 85 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

োোিািু িলকলন,োউকেই না। ওইটুেু এেটা রোট্ট চজচনস, রেউ চনকে লুচেকে  াখকল 

খুিঁকজ পাওো  উপাে রনই। শুধু শুধু োউকে সকন্দহ ে া  রে া রোনও োকন হে না। 

  

েকনযল িলকলন, আপচন েে  িি িি  হকসে  সোধান েক কেন। আ  এই সাোনে 

এেটা আিংচট-কিা কে ধ কে  পা কিন না  

  

োোিািু রহকস িলকলন, সাোনে িকলই পা ি না। এে  সাোনে িোপা  চনকে আচে োথা 

ঘাোই না। রিা  ধ া আো  োজ নে। 

  

েকনযল িলকলন, ে া হকল আচেই রিি া েচ । চডকটেচটভ েকল্প পকিচে, োকদ  

একেিাক ই সকন্দহ ে া োে না, ে াকদ  েকধে এেজন রেউ োলচপ্রট হে। রসইভাকি 

শুরু ে া োে। প্রথকেই ধ া োে আপচন, চেস্টা   ােকিৌধু ী, আপনাকে সকন্দহ ে া  

রোনও উপােই রনই, ো ণ আিংচটটা আপনা ই। চনকজ  চজচনস রেউ িুচ  েক  না। েী 

িকলা, সন্তু  

  

সন্তু এেটু হাসল।  

  

েকনযল িলকলন, সন্তুকেও সকন্দহ ে া োে না, ো ণ আিংচটটা ওকেই। রদওো  েথা। 

ও রেন িুচ  ে কি শুধু শুধু। ে কি, রজাকজা, ে াকে সকন্দহ ে া রেকে  পাক । রস ইকে 

ে কল, োকন, ে া  পকক্ষই আিংচটটা রনওো সিকিকে সুচিকধজনে।  

  

রজাকজা ফস েক  র কে উকে িলল, েী, আপচন আোকে আিংচট-কিা  িলকেন  আোকদ  

িাচিকে  ও েে েে  আিংচট আকে আপচন জাকনন  েে   াজা-েহা াজা া একস আো  

িািাকে উপহা  রদন। চহক   আিংচট, েুকক্তা  আিংচট, িুচন-পান্না  আিংচট। আোকদ  

িাথরুকেও ওসি আিংচট েিােচি োে। 

  

েকনযল িলকলন, রে াোকদ  িাচিকে  অকনে আিংচট, ে া রে া িুঝলাে। চেন্তু িাথরুকে আিংচট 

েিােচি োে রেন  
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রজাকজা িলল, আো  ো নেু ন নেু ন আিংচট পক ন। িাথরুকে স্নান ে কে  চেকে আিংচট 

খুকল  াকখন, আ  পক  চনকে  ভুকল োন। ওগুকলা রসখাকনই পকি থাকে।  

  

েকনযল িলকলন, ও। 

  

রজাকজা এিা  আঙুল েু কল িলল, আপনাকেও সকন্দহ ে া রেকে  পাক । আপচনও 

আোকদ  ঘক  একস িকসচেকলন। 

  

েকনযল িলকলন, এটা চেে িকলে। খুি িুচ্ধ োকন  েকে া েথা িকলে। আোকে রে া সকন্দহ 

ে া রেকে ই পাক । আচে রে া ইকে ে কলই আিংচটটা টপ েক  পকেকট ভক  চনকে  

পা ে াে  

  

চে চন চনকজ  হাে টা রোকট  পকেকট ভ কলন। ে া প  েোচজচশ্োকন  ভচেকে  হাে টা 

আিা  রি  েক  িলকলন, এই দোকখা  আচেই চনকেচেলাে। রেন িকলা রে া?  

  

সন্তু অস্ফুটভাকি িলল, চক্রপকটােোচনোে  

  

েকনযল োথা রনকি িলকলন, না, না, চক্রপকটােোচনোে োকন রে া ো া রোনও দ ো  

না থােকলও রোপকন অকনে  চজচনস চনকে রনে, আচে ে া নই  আচে আিংচটও পচ  না। 

এটা চনকেচেলাে, োকে  রে াোকদ  আ ও দু-চে নচদন এখাকন আটকে  াখা োে। োল 

অে  েক  অনুক াধ ে লাে, রে াোকদ  োোিািু চেেুকে ই থােকে   াচজ হকলন না। 

রভকিচেলাে, এ েে এেটা দাচে চজচনস হা াকল চনশ্চেই অকনে রখািঁজাখুিঁচজ ে কিন, 

পুচলকশ্ খি  রদকিন। এেনেী, িুকনা রেকলটাকে সকন্দহ ে কল ইকন্দৌ ও রেকে   াচজ 

হকে  পাক ন। এখন রে া রদখচে, ইচন এেজন েহাপুরুষ  এে লাখ-কদি লাখ টাো 

দাকে  এেটা চজচনস হাচ কে রেল চেিংিা িুচ  হল, ে াও উচন গ্রাহেই ে কলন না  পুচলকশ্ 

খি  চদকলন না  
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োোিািু রহকস িলকলন, েহাপুরুষ টহাপুরুষ চেেু নে। সাধা ণ িুচ্ধ কে  আচে জাচন, 

আিংচট িুচ  রেকল পুচলশ্ রোনও চদনই ে া খুিঁকজ চদকে  পাক  না। শুধু শুধু আ  এখাকন 

িকস রথকে লাভ েী  আ , ওই িুকনাকে আচে চেেুকে ই সকন্দহ ে ে াে না। রে েথা 

িলকে  পাক  না, অথযাৎ চেকথে েথাও রশ্কখচন। ো া চেকথে েথা িলকে  রশ্কখ না, ে া া 

িুচ ও েক  না। 

  

েকনযল িলকলন, ে া রিাধহে চেে। োই রহাে, িকলই েখন োকেন, আপনাকে দু-এেটা 

খি  চদই। োল আপনাকদ  এখান রথকে রিচ কে আচে এেিা  থানাে চেকেচেলাে। 

রোহনেুো  রলােটা ভাল নে, ঘুষটুষ খাে। োই রহাে, ও  োে রথকে আচে সু জ 

চসিংকহ  চেোনা চনকে চনলাে। ো ণ, ওই িুকনা রেকলটা রেেন থাকেটাকে, ে া আো  

এেিা  রদকখ আসা  ইকে আকে। ইকন্দৌক   পুচলশ্ েচেশ্না  সুজনপ্রসাদ আো  

চিকশ্ষ িেু। োল  াচিক ই ে াকে রফান েক  িললাে, রস রেন রেকলটা  িাচিকে  চেকে 

এেটু রখািঁজখি  রনে। প্রথে প্রথে চেেু প্রিকলে রে া হকে ই পাক , পুচলশ্ েচদ সাহােে 

ের …।  

  

োোিািু িলকলন, এটা আপচন ভালই েক কেন। 

  

েকনযল িলকলন, আজ সোকলই সুজন প্রসাকদ  রফান রপকেচে। রস িলল, ইকন্দৌ  শ্হক  

সু জ চসিংহ নাকে রোনও িেিসােী রনই, রে চেোনা রস চদকে চেকেকে, ওই নাকে ইকন্দৌ  

রোনও  াস্তা রনই। সিটাই চেকথে। 

  

রজাকজা িলল, ও ো, ে া হকল ও া িুকনাকে রোথাে চনকে রেল  েকনযল িলকলন, আো  

সকন্দহ হকে, ও রলােটা িুকনা  োো নে। 

  

রজাকজা িলল, আো ও এেিা  ে াই েকন হকেচেল। 

  

োোিািু িলকলন,োাঃ  ওই িেকস  েে  েচ কি  রেকল  াস্তাে থাকে, ভাল েক  রখকে  

পাে না, রেউ চে ে াকদ  িাচি চনকে রেকে  িাে  ে কি এই রেকলটা  জনে রেন এেজন 
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রলাে চেকথে পচ িে চদকে এে  দূ  েুকট আসকি  হেকে া চেে ইকন্দৌ  নে, োোোচে 

অনে রোনও শ্হক  ওকদ  িাচি। 

  

েকনযল িলকলন, সু জ চসিংহ আপনাকে রোনও োডয চদকেকে  

  

োোিািু িলকলন, না। আচেও িাইচন। পুচলকশ্  োকেই রে া চেোনা র কখ চেকেকে। 

আপনা  িেু সুজনপ্রসাদকে আিা  রখািঁজ চনকে  িলুন। 

  

সন্তু িলল,দেদে চেিংিা ি ানেক  ো া থাকে, ে া াও রে া িাইক  একস িকল, েলোে াে 

থাচে। রসই েে সু জ চসিংহ াও রিাধহে ইকন্দাক   আশ্পাকশ্ রোথাও…।  

  

েকনযল িলকলন, অে  ে ািাহুকিা েক  রেকলটাকে চনকে রেল, ইকন্দৌ  চেোনাটা চেলকে 

না, ে াই েী েে রেন  হসেজনে লােকে। 

  

োোিািু িলকলন, সি চেেু  েকধে এেন  হসে খুিঁকজ লাভ রনই। রেকলটা ভালই থােকি 

আশ্া েচ । আোকদ  রে া এ  রিচশ্ আ  চেেু ে া  রনই। িল র  সন্তু। এিা  আোকদ  

রিক াকে  হকি। 

  

েকনযল িলকলন, আপনাকদ  চেন্তু আিা  এখাকন আসকে  হকি। অকনে চেেুই রে া রদখা 

হল না। 

  

োোিািু িলকলন, হোিঁ। রদখা োে, আিা  েকি হে। আপচন েলোে াে রেকল অিশ্েই 

আোকদ  িাচিকে  আসকিন। ে খন অকনে েল্প হকি। 

  

েকনযল একে একে সন্তু আ  রজাকজাকে জচিকে ধক  আদ  ে কলন। ে া প  োোিািু  

হাে  ধক  িলকলন, আিা  রদখা হকি। ভাল থােকিন  
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৮. োোিািু  ঘক  দুজন ফ সা 

চিকদচশ্ 

েকলজ রথকে চফক  সন্তু রদখল, োোিািু  ঘক  দুজন ফ সা চিকদচশ্ িকস আকেন, রিশ্ 

লম্বা-িওিা রিহা া। 

  

চনশ্চেই রোনও রদশ্ রথকে োোিািুকে আেন্ত্রণ জানাকে  একসকেন। এ েে আজোল 

আসকে অকনকেই। োোিািু সহকজ রেকে  িান না। চিকদকশ্ ে ািঁ  থােকে  ইকে েক  না 

রিচশ্ চদন। 

  

সন্তু  আজ িোডচেেন েচম্পচটশ্কন  রখলা আকে রনে াচজ ইকন্ডা  রস্টচডোকে। েটা  

সেে। রস এেটু পক ই রিচ কে রেল। 

  

রস রফ া  প  োোিািু ে াকে রডকে িলকলন, েী র , রে া  রখলা  র জা্ েী হল  

  

সন্তু িলল, চজকে চে। এিা  রসচেফাইনাল। প শু চদন আিা  রখলা।  

  

োোিািু চজকেস ে কলন, রসচেফাইনাকল ো  সকে রখলকে  হকি  

  

সন্তু িলল, এেচট জাপাচন রেকল। জুচনে  গ্রুকপ িোচম্পেন হকেচেল। 

  

োোিািু িলকলন, জাপাচন া িোে-হোকন্ড খুি ভাল রখকল। োল এেটু প্রোচটস েক  রন। 

  

সন্তু চজকেস ে ল, আজ চিকেকল রে সাকহি া একসচেল, ে া া রোন রদকশ্   

  

োোিািু িলকলন, চনউচজলোকন্ড । ওকদ  েকধে এেজন আো  অকনে চদকন  রিনা। 

এিা  েকন হকে এেিা  রেকে ই হকি। েকেেিা  োি িকল রেকে  পাচ চন। ওখাকন 

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঘগাপাধ্যায় । কাকাবাবু আর বাঘের গল্প। কাকাবাবু সমগ্র 

 90 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এেটা দ্বীকপ োকঝ োকঝই  াচি কিলা আকলা েকল ওকে। নীল  কঙ , রিশ্ রজা াকলা 

আকলা। চেন্তু রস দ্বীকপ রোনও িাচিঘ  রনই। োনুষ থাকে না। জাহাজ রথকে আকলাটা 

রদখা োে। অথি জাহাজ রথকে রস দ্বীকপ রনকে খুিঁজকলও রস আকলা  রোনও সোন 

পাওো োে না। চফক  চেকে জাহাকজ উেকলই আিা  রদখা োে রসই আকলা। ও া 

রদশ্চিকদশ্ রথকে রিশ্ েকেেজনকে ডােকে, িোপা টা রদকখ েচদ  হসে উ্ধ া  ে া 

োে। 

  

সন্তু চজকেস ে ল, েকি রেকে  হকি রে াোকে  

  

োোিািু িলকলন, আ  চদন দকশ্কে  েকধে। 

  

সন্তু অেনই আিদাক   সুক  িলল, আচে রেকে  পাচ  না  শুকনচে চনউচজলোন্ড খুি সুন্দ  

রদশ্। 

  

োোিািু িলকলন, আহা  রে া  এখন েকলজ রখালা, ে া োিা রখলা িলকে, েু ই োচি 

েী েক   

  

সন্তু আ ও চেেু িলকে  রেল, এেন সেে রিকজ উেল রটচলকফান। োোিািু ইচেে  

ে কলন সন্তুকে রফানটা ধ া  জনে। 

  

সন্তু রফান েু কল েলা শুকন িলল, েকনযলোো  রেেন আকেন  

  

ো রথকে চফক  আসা  প  এে োস রেকট চেকেকে। এ  েকধে োকঝ োকঝই রফান 

েক ন েকনযল। োোিািু  সকে েল্প হে। 

  

এখন চে চন িলকলন, সন্তু  রশ্াকনা, িাঙাচলকদ  সকে রফাকন চেিংিা রদখা হকল প্রথে 

েথাই হকে, রেেন আকেন, ে াই না  উিক  িলকে  হে, ভাল আচে। চেন্তু আচে আজ 

ে া িলকে  পা চে না। আচে ভাল রনই। 
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সন্তু িলল, রেন, েী হকেকে  

  

েকনযল িলকলন, আোকে িাকঘ োেকিকে  

  

সন্তু িলল, আিঁ  েী িলকেন, আিা  ওখাকন িাঘ রিচ কেকে  

  

েকনযল এিা  হাসকে  হাসকে  িলকলন, না  রস েে চেেু না। আো  পা রভকঙ চেকেকে। 

আচে এখন শ্েোশ্ােী। 

  

সন্তু োোিািুকে িলল, েকনযলোো  পা রভকঙ চেকেকে। 

  

রফানটা রস োোিািু  চদকে এচেকে চদল। 

  

োোিািু উচদ্বগ্ন হকে িলকলন, েী িোপা  েকনযলসাকহি, পা ভাঙল েী েক   

  

েকনযল িলকলন, সন্তুকে এেনই ভে রদখাচেলাে। এেন চেেু হেচন। োকে িকল শুেকনা 

ডাঙাে আোি। চসিঁচি চদকে নােচেলাে, পাকে  িাক   িচট, এে পাকে  িচট হোৎ খুকল 

রেল, রসটাকে ধ কে  চেকে েচিকে রেলাে। একেিাক  নীকি। এে পাকে েোেিা , অনে 

পাকেও রিশ্ রলকেকে। এখন একেিাক  শ্েোশ্ােী। আপনা  েকে া ক্রোি িেকল চনকে 

রোনও েকে িাথরুকে রেকে  পাচ । ে াও নাসয  াখকে  হকেকে। এখন এেোস িাচিকে  

িচন্দ। 

  

োোিািু িলকলন, ইস, দুকটা পাকেই রলকেকে  

  

েকনযল িলকলন, অোেচসকডে ইজ অোেচসকডে। েী আ  ে া োকি। রে-কোনও 

রলাকে ই হকে  পাক । 

  

োোিািু িলকলন, েী আ  িলি  সািধাকন থােকিন। রিচশ্ নিািিা ে কিন না। 
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েকনযল িলকলন, শুনুন, আো  অোেচসকডকে  খি  রদওো  জনে আপনাকে রফান 

েচ চন। আ -এেটা খি  চদকে  িাই। রসই সু জ চসিংকহ  সোন পাওো চেকেকে। রস 

রোকটই িুকনা  োো নে। রস এেটা সােযাকস  োচলে। রস িুকনাকে চদকে ে া  সােযাকস 

িাকঘ  রখলা রদখাকে। 

  

োোিািু িলকলন, আিঁ  ওইটুেু রেকলকে চদকে সােযাকস  রখলা রদখাকে  

  

েকনযল িলকলন, এিা  িুঝকে  পা কেন, অনে েচ কি  রেকল চেিংিা  াস্তা  রেকল  সকে 

িুকনা  েী ে ফাে   রস িাঘকে ভে পাে না  রসই জনেই ওই সু জ চসিংহ অে  দূ  রথকে 

একস রেকলটাকে চনকে চেকেকে। এখন চনকজ  োকজ লাোকে। আ ও খি  রপকেচে রে, 

ও  সােযাকস রে রলােটা িাকঘ  রখলা রদখাে , রস হোৎ ো া চেকেকে। িাকঘ  রখলা না 

রদখাকল সােযাকস চটচেট চিচক্র হে না, ে াই ও িুকনাকে রসই োকজ লাোকে। 

  

োোিািু িলকলন, চেন্তু অে টুেু রেকলকে োকজ লাোকনা রে া রিআইচন। সােযাকস িাঘ-

চসিংকহ  রখলা রদখাকনাও এখন িে হকে চেকেকে।  

  

েকনযল িলকলন, ওসি আইনটাইন শ্হক  োনা হে। গ্রাকে  চদকে রেউ ওসি গ্রাহে েক  

না। েে  িাচ্চাকে ো ধ  েক  এখনও খাটাকনা হে। শুনুন সো , খি টা আপনাকে 

চদলাে, চেন্তু আপচন এ চনকে রিচশ্ চিন্তা ে কিন না। আপচন আ  অে  দূ  রথকে েী 

ে কিন  আচে এেটু রসক  উচে, ে া প  ওই সু জ চসিংহ িোটাকে ধ ি। ে খন েী হে, 

আপনাকে আিা  জানাি। 

  

োোিািু িলকলন, রোথাে সােযাস রদখাকে, আপচন জাকনন  

  

েকনযল িলকলন, ে াও জাচন। চিত্রেূকট। রসটা রোথাে আপচন জাকনন  

  

োোিািু িলকলন, রোটােুচট ধা ণা আকে। 
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েকনযল িলকলন, োই রহাে, আপচন িেস্ত হকিন না। আচে রসক  উকেই ওই সু জ চসিংকহ  

েলা চটকপ ধ ি। 

  

োোিািু িলকলন, আপচন ে ািাে াচি সুস্থ হকে উেুন। 

  

রটচলকফানটা র কখ চদকে োোিািু এেটুক্ষণ িুপ েক  িকস  ইকলন। সন্তু এেদৃচি কে  

রিকে আকে ে ািঁ  েুকখ  চদকে। 

  

োোিািু িলকলন, িুকনা  েী হকেকে েু ই শুনচল  

  

সন্তু িলল, ওকে চদকে সােযাকস  োজ ে াকে  

  

োোিািু িলকলন,হোিঁ। োজটা খুিই অনোে। চেন্তু আে া েী েক  দাচে্ব  রনি িল  ে া 

োিা এখন এে  োজ, আচে রে িইটা চলখচে, রসটা রশ্ষ ে া  জনে ে ািা চদকে, এ  

েকধে চনউচজলোন্ড রেকে  হকি…।  

  

সন্তু িুপ েক   ইল। 

  

োোিািু িলকলন, আোকদ  দাচে্ব  রনই চেেই, ে িু েনটা রেেন রেেন ে কে। 

  

সন্তু িলল, আো  খুিই খা াপ লােকে। ইকে ে কে, একু্ষচন েুকট চেকে রেকলটাকে 

রদচখ। োোিািু, িকলা না োই চিত্রেূকট  

  

োোিািু িলকলন, আচে েচদ িা োজ রফকল রেকে  পাচ , েু ই োচি েী েক   রে া  

রখলা, েকলজ। 

  

সন্তু িলল, পক ও অকনে রখলা োকি। েকলকজও েকেে চদন না রেকল চেেু হকি না। 

শ্চন- চি রে া েুচটই। এটা এেটা রেকল  জীিকন  িোপা । েচদ চেেু ে া োে…!  

  

োোিািু িলকলন, িল, ে া হকল। রজাকজাকে চেেু জানািা  দ ো  আকে?  
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সন্তু িলল, একেিাক  চেেু না জাচনকে রেকল ও দুাঃখ পাকি। ওকে রফান েক  রদচখ। 

  

সন্তু রফান চনকে িসল। োোিািু েধেপ্রকদকশ্  এেটা েোপ চনকে রদখকে  লােকলন। 

  

প চদনই ও া চে নজন রেকন রিকপ িকল একলন গ্বাচলে ।  াচি টা এেটা রহাকটকল 

রথকে, প চদন এেটা োচি ভািা েক  োত্রা শুরু হল। 

  

চদনটা সুন্দ , আোকশ্ পাে লা-পাে লা রেঘ, ে ে েকে একসকে। এচদেো   াস্তাও 

ভাল। 

  

চেেুদূ  োওো  প  সন্তু চজকেস ে ল, োোিািু, আে া রে চিত্রেূকট োচে, রসটাই 

চে  াোেকণ  চিত্রেূট  

  

োোিািু িলকলন, হোিঁ,  াোেকণ চিত্রেূকট  সুন্দ  িণযনা আকে। চিত্রেূট পাহাি আ  

জেল, এখাকনই নাচে  াে-সীে া-লক্ষ্মণ রথকেকেন অকনে চদন। ে লাে েন্দাচেনী নদী। 

ে কি  াোেকণ  সেেো  েকে া অেন শ্ান্ত, সুন্দ  জােো আ  এখন রনই। পাকশ্ই শ্হ  

হকে চেকেকে। র লকস্টশ্নও হকে চেকেকে। 

  

রজাকজা িলল, চনশ্চেই অকনে রলােজনও আকে। নইকল আ  সােযাস িলকি েী েক   

  

োোিািু িলকলন, এ েে এে-এে জােোে চে ন-িা চদন সােযাস িকল, ে া প  ে ািঁিু 

গুচটকে আ -এেটা শ্হক  িকল োে। এখান রথকেও িকল চেকেকে চে না রদখকে  হকি 

রখািঁজ চনকে।  

  

চিত্রেূট র লকস্টশ্কন  োকে রপৌিঁকে রদখা রেল সােযাকস  চি াট চিোপন। 

  

ে লাে রলখা, আজই রশ্ষ চদন। 

  

সকে হকে একসকে। 
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োোিািু িলকলন, িকলা, আকেই সােযাস রদকখ আচস। থাো  জােো পক  চেে ে ি। 

  

ড্রাইভা কে রেকে  িলকলন সােযাকস  েেদাকন। 

  

রিশ্ েস্ত িি ে ািঁিু। িা চদকে আকলা ঝলেল ে কে। চভে ক  িাজনা িাজকে খুি রজাক । 

  

রেকট  োকে চেকে জানা রেল, রখলা শুরু হকে চেকেকে আধঘণ্টা আকে। 

  

োোিািু িলকলন, ে াকে  ক্ষচে  রনই। িাকঘ  রখলা রশ্কষ  চদকেই হে।  

  

চটচেট রেকট চভে ক  ঢুকে পিকলন চে নজন। 

  

ে খন িলকে এেজন ক্লাউকন  রখলা। 

  

ে া প  িা কট রঘািা রদৌকিাল, ে াকদ  চপকে  উপ  দািঁচিকে দুজন পুরুষ আ  দুজন 

রেকে। এ ও পক  েোচপকজ  রখলা, িািঁদক   রখলা। 

  

এেটু পক  রস্টজটা একেিাক  খাচল হকে রেল। ে া প ই দুেদুে েক  খুি রজাক  রিকজ 

উেল ড্রাে। ভা-কপা-কপািঁ েক  চিউেল। রিাঝাই রেল, এিা  চিকশ্ষ রেউ আসকে। 

  

এেটা িাো লাোকনা চি াট খািঁিা। ঘ ঘ  শ্কব্দ রসটাকে চপেন রথকে রেকল চনকে এল 

চে নজন রলাে। ে া প  উপ  রথকে ে া  রটকন খুকল রদওো হল রসই খািঁিা  দ জা। 

  

চভে   রথকে রিচ কে এল এেটা িাঘ। রিশ্ িি। 

  

ে া  পা দুকটা রোটা চশ্েল চদকে িািঁধা। 

  

িাঘকে চনকে রখলা রদখা  রেউ রনই। উইিংকস  পাশ্ রথকে এেটা রলাে এেটা লম্বা 

িািুে চদকে িাঘটাকে ো কে  লােল। রসই িািুেটাে শ্ব্দ হকে  লােল িটাস-িটাস েক । 

  

রসই িািুেটা লােকে আ  িাঘটা েন্ত্রণাে আে যনাদ ে কে। িলকে ই লােল এ েে। 
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রজাকজা চফসচফস েক  িলল, িাঘটাকে শুধু শুধু এ েে েি  চদকে। রেন  

  

সন্তু িলল, েি  না চদকল িাঘটা আওোজ ে কি না, ে াকে  রলাকে ভেও পাকি না। 

  

োোিািু িলকলন, জন্তু-জাকনাো কদ  েি  চদকে এ েে রখলা রদখাকনা এখন িে েক  

রদওো হকেকে। 

  

এেটু পক  আ ও এেটা চন্ঠ,ু  িোপা  শুরু হল। 

  

উইিংকস  পাশ্ রথকেই এেটা োেলাভ চে  োিংস রেকল রদওো হল িাঘটা  সােকন। রসই 

োেলা  এেটা আিংটাে দচি িািঁধা। 

  

িাঘটা রেই োিংকস েুখ চদকে  আসকে, অেচন রসটা রটকন সচ কে রনওো হকে। এ েে 

িলল পািঁি-েিা । 

  

অথযাৎ িাঘটা িািুে রখকে র কে আকে। ে া  উপ  সােকন োিংস রদকখও রখকে  পা কে 

না। চখকদও রপকেকে চনশ্চেই।  াকে রস অনি ে  ে ে  ে কে।  

  

এই সেে উপ  রথকে দচি রিিঁকধ নাচেকে রদওো হল এেটা রেকলকে। ে া ও পা-দুকটা 

িািঁধা, হাে দুকটা রখালা। 

  

দশ্যে া সিাই ভকে  আওোজ েক  উেল। কু্ষধাে য,  ােী িাঘটা চনশ্চেই ওকে এিা  

খাকি। 

  

রেকলটাকে উপ  রথকে নাোকনা  সেে িাঘটা এেটা রজা  হুিংো  চদকেকে। রেকলটা 

ে া  োকে নাো  প  রস এেটা থািা েু কলও রথকে রেল। ে া প  েুখটা উপক   চদকে 

েু কল এেটা অভুুতে  অনে েে আওোজ রি  ে ল। 

  

রজাকজা িলল, এই রে া আোকদ  িুকনা। 
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রেকলটা  োকে এেটা েটেকট লাল  কঙ  জাো আ  এেটা সিুজ হাফপোে। েলাে 

এেটা ঘণ্টা িািঁধা। এচদে-ওচদে েুখ রফ াকলই টুিং টািং শ্ব্দ হকে। 

  

িাঘটা রেকলটা  োকে  েে শুেকে  একল রস রেন েী িকল উেল। িাঘটাও শ্ব্দ ে ল 

দুিা । চেে রেন েথা িলকে দুজকন। 

  

েকেেিা  রস েে েথা িলা  প  িাঘটা িুকনা  চপকে োথা ঘকষ আদ  ে ল 

এেটুখাচন। ে া প  ঢুকে রেল খািঁিা  েকধে। 

  

সেস্ত দশ্যে উকে দািঁচিকে হাে ে াচল চদকে  লােল। রস হাে ে াচল আ  থােকে ই িাে না। 
  

এেটা িাঘ োনুষকে আদ  ে কে। এই দৃশ্ে রেউ েখনও রদকখকে  োনুষ আ  িাঘ 

েথা িলকে, এ েে রেউ েখনও শুকনকে  

  

োোিািু  েুকখানা  াকে েনেন ে কে। চে চন উকে দািঁচিকে িলকলন, েকথি  হকেকে। আ  

রদখা  দ ো  রনই। িল িাইক । 

  

িাইক  একস চে চন এেজন রলােকে চজকেস ে কলন, োচলে রোথাে আকে  

  

রলােচট হাে  েু কল চপেকন  এেটা রোট ে ািঁিু রদচখকে চদল।  

  

রসই ে ািঁিু  সােকন এেজন রলাে পাহা া চদকে। রস হাে  েু কল িলল, োিঁহা োে া  

  

োোিািু িলকলন, োচলকে  সকে েথা িলি। এখনই। 

  

রলােচট িলল, এখন রদখা হকি না। োচলে ঘুকোকেন।  

  

োোিািু িলকলন, রডকে রে াকল। এই অসেকে ঘুকোকি রেন  

  

রলােচট ে িু িাধা চদকে  রেকল, োোিািু এেটা ক্রোি েু কল ে া  িুকে রেচেকে িলকলন, 

হে োও!  
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রসই ে ািঁিু  েকধে ঢুকে রদখা রেল, সচে েই এেটা ইচজকিোক  হাে -পা েচিকে ঘুকোকে 

চিশ্াল রিহা া  সু জ চসিংহ। রেকঘ  েকে া নাে ডােকে। 

  

োোিািু ে্ভবী ভাকি ডােকলন, সু জ চসিংহ, উেুন। 

  

ে াকে ই রলােচট  ঘুে রভকঙ রেল। রিাখ রেকল প্রথকে চে চন খুিই অিাে হকলন। ে া প  

উকে িকস িলকলন,  ােকিৌধু ীসাি, আইকে, আইকে। সােযাস রদখকে  একসকেন  রেেন 

লােল  

  

োোিািু িলকলন, খুি খা াপ  

  

সু জ চসিংহ এেোল রহকস িলকলন, আপনা  ভাল লাকেচন, এই রলিো দুজকন  চনশ্চেই 

ভাল রলকেকে। এ েে িাকঘ  রখলা আ  রোথাে পাকিন  

  

সন্তু আ  রজাকজা িুপ েক   ইল। 

  

োোিািু আিা  িলকলন, ওইটুেু রেকলকে চদকে আপচন রখলা রদখাকেন, রসটা অনোে। 

সােযাকস িাকঘ  রখলা রদখাকনাই এখন রিআইচন। আপনাকে এ জনে শ্াচস্ত রপকে  হকি। 

আপচন এ রেকলটা  োো নন। আপচন চেকথে পচ িে চদকে রেকলচটকে আোকদ  োে 

রথকে চনকে একসকেন। রেউ 

  

আোকে চেকথে েথা িকল েোকল আচে ে া সহে ে কে  পাচ  না। 

  

সু জ চসিংহ িলকলন, আক  িসুন, িসুন। অে   াো াচে ে কেন রেন  আচে রেকলচট  

োো নই, আপচনই িা ও  রে  রেউ নন, আপনা ও রোনও  াইট রনই। আচে ি িং 

রেকলটাকে িােচ  চদকেচে, এখাকন রখকে প কে  পাকি, একে  রদাষ েী হকেকে  

  

োোিািু িলকলন, দশ্ িেক   রেকল  িােচ   ে াও হাে -পা রিিঁকধ  ওই িেকস  রেকল 

এখন রলখাপিা চশ্খকি, আ  পািঁিটা রেকল  েে ন রখলাধুকলা ে কি। ে া প  আকেক া 
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িে  িেস হকল ও িাকঘ  রখলা রদখাকি না চে অনে োজ ে কি, ে া ও চনকজ চেে 

ে কি। ওকে রজা  েক  আটকে  াখা  রোনও অচধো  রনই আপনা । রেকলটাকে 

রফ ে  চদন। 

  

রটচিল রথকে এেটা রোটা খাে েু কল চনকে োোিািু  চদকে েুকি চদকে সু জ চসিংহ 

িলকলন, একে  চিশ্ হাজা  রুচপো আকে। এটা চনকে িুপিাপ িকল োন। রেন ঝাকেলা 

ে কেন  ও রেকলকে আচে রফ ে  রদি না, আো  সােযাস োনা হকে োকি। 

  

োোিািু এিা  আ ও দপ েক  েকল উেকলন। দুপা এচেকে চেকে িলকলন, েী, আোকে 

ঘুষ রদিা  রিি া  সু জ চসিংহ, েু চে আোকে রিকনা না। আো  নাে  াজা  ােকিৌধু ী। 

আচে এখনই রে াো  এই সােযাকস  ে ািঁিুকে  আগুন ধচ কে চদকে  পাচ ।  

  

খােটা েু কল চে চন েুকি ো কলন সু জ চসিংকহ  েুকখ। ে াকে ও না রথকে চে চন িািঁ-হাকে   

উলকটা চপে চদকে ে াকে এে রজা  থাপ্পি েষাকলন। ে া প  িলকলন, রোট রেকলকদ  

ো া েি  রদে, ে া া চে োনুষ  ে াকদ  আচে সহে ে কে  পাচ  না। রে াো  চনকজ  

রেকলকেকে রনই  

  

সু জ চসিংহ িলকলন, ওসি িি িি েথা রঢ  শুকনচে। িাোচলিািু, েু চে আো  োকে 

হাে  েু কলে, েু চে এখান রথকে চজন্দা রিক াকে  পা কি না। রে াোকে রেক  িাচলকে  পুিঁকে  

রদি  োোিািু িলকলন, ে াই নাচে  

  

ে ািঁিু  এে রোকণ এেটা  াইকফল দািঁি ে াকনা। সু জ চসিংহ রসটা  চদকে হাে  িাচিকেও 

ধ কে  পা কলন না। োোিািু ে া  আকেই পকেট রথকে চ ভলভা  রি  েক  ে া  হাকে   

ে ালু ফুকটা েক  চদকলন। 

  

েন্ত্রণাে চিৎো  ে কে  ে কে  সু জ চসিংহ রিিঁচিকে ডােকলন, জেদীশ্, োকদ , জলচদ 

ইধা  আও  
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সন্তু ে িাে েক  রটচিলটা চডচঙকে চেকে  াইকফলটা েু কল চনল। ে া  নলটা সু জ চসিংকহ  

িুকে রেচেকে ধ ল। 

  

রজাকজা িলল, ও চেন্তু সচে ে  াইকফল িালাকে  জাকন। 

  

দুজন গুন্ডােকে া রলাে ডান্ডা হাকে  চনকে ঢুকে এল চভে ক । 

  

োোিািু ে াকদ  চদকে চফক  িলকলন, ওসি ডান্ডাফান্ডা রফকল দাও। আচে ো িলচে 

রশ্াকনা। িাচ্চা রেকলচটকে চদকে িাকঘ  রখলা রদচখকে রে াোকদ  োচলে অনোে েক কে। 

আে া ে াকে চনকে োি। রে াে া রেকন নাও। আ  েচদ িাধা চদকে  িাও, রে াোকদ  

োচলেও ে কি, রে াোকদ ও দু-িা জন ে কে  পাক । এ িোপাক  আো  রোনও 

দোোো রনই  

  

রে রলােচট োকল  িং রেকখ ক্লাউকন  রখলা রদখাচেল, রস এিা  দ জা চদকে েুখ িাচিকে 

িলল, আপচন চেে িকলকেন সো । ওই িাচ্চাটাকে রদকখ আোকদ ও েি  হে। ওকে 

আচফে খাইকে  াকখ। এই জেদীশ্, এই োকদ , হাচে ো  রফকল রদ। 

  

সােযাস রশ্ষ হকে চেকেকে। গুচল  আওোজ শুকন আ ও েকেেজন রখকলাোি উিঁচেঝুিঁচে 

ো চেল। এিা  ে া াও েকেেজন িলল, হোিঁ, হোিঁ, িাচ্চাটাকে রফ ে  রদওোই উচিে । 

অে  রোট রেকলকে চদকে রখলা রদখাকে  ে াকদ ও খা াপ লাকে।  

  

এ প  সি িোপা টাই সহজ হকে রেল। ও াই িুকনাকে ধক -ধক  একন েু কল চদল 

োচিকে । রস েখনও চঝকোকে। েী ঘটকে ে া িুঝকে ই পা কে না। আচফে খাওোকনা  

েথাটা ে া হকল সচে ে। 

  

রস  াকত্রই চফক  আসা হল গ্বাচলে  রহাকটকল। 

  

সোকলও িুকনা  ঘুে ভাঙকে  িাে না। সন্তু আ  রজাকজা রেলা চদকে চদকে ে াকে জাোল। 
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রস রিাখ রেকল অিােভাকি রদখকে  লােল রহাকটকল  ঘ । ওকদ  দুজনকে। রিাঝা রেল, 

চিনকে  রপক কে, খুচশ্ও হকেকে। চেন্তু েুকখ রোনও েথা রনই।  

  

রজাকজা িলল, আইসচক্রে খাচি  েলোে াে োচি  

  

সন্তু িলল, েলোে াে প্রথে শ্হ  রদখকি। অে  িি িি িাচি। ও েে টা ঘািকি োকি 

রে জাকন  

  

রজাকজা িলল, ে া  আকে রে া রেকন িাপকি। আোকশ্ উিকি। ও  রেেন লােকি  

  

রজাকজা িুকনা  চদকে ে াচেকে িলল, েী র , রেকন িাপচি  এই দোখ, এইভাকি…?  

  

দুহাে  রেকল রজাকজা রেন ওিা  ভচে েক  ঘু কে  লােল ঘ েে। 

  

োোিািুও তে চ  হকে চনকেকেন। রফাকন রেকন  চটচেকট  িেিস্থাও হকে চেকেকে। 

  

এইসেে রিকজ উেল সন্তু  রোিাইল রফান। েকনযকল  েলা। 

  

চে চন িলকলন, সন্তু, েনগ্রািুকলশ্ন অপাক শ্ন চিত্রেূট সােকসসফুল। আচে োল 

 াচিক ই খি  রপকে চেকেচে। আো  চেে েকন হকেচেল, রে াো  োোিািু এ েে খি  

শুকন চস্থ  থােকে  পা কিন না। চেে েুকট আসকিন। 

  

োোিািু চেে ে খনই রহাকটকল  অচফসঘক  চেকেকেন। 

  

েকনযল িলকলন, চেে আকে, ওিঁ  সকে আচে পক  েথা িলি। রে াোকদ  আ -এেটা 

েথা িচল। রসই িাচঘচনটাকে এখন থাচলো  চিচিোখানাে োন্সফা  ে া হকেকে। ওখাকন 

এেটা খািঁিা খাচল চেল। রে াে া িুকনাকে েচদ েলোে াে চনকে োও, ে া হকল োওো  

আকে এেিা  িাচঘচনটাকে রদচখকে চনকে রেকে  পাক া। 
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োোিািু রসেথা শুকন িলকলন, হোিঁ, চেে আকে। এেদে তে চ  হকে আে া রিচ কে 

পিি, এো কপাটয োওো  পকথ ঘুক  োি চিচিোখানা। রিচশ্ক্ষণ থাো োকি না। 

  

সোল সাকি নটাে চিচিোখানা সকিোত্র খুকলকে, এ  েকধেই একস চেকেকে রিশ্ চেেু 

োনুষ। ওিঁ া চে নজন চভে ক  রঢাো  প ই িুকনা রসাজা েুকট রেল িাকঘ  খািঁিাগুকলা  

চদকে। েী েক  ও চিনল রে জাকন। 

  

প  প  চে নকট িাকঘ  খািঁিা। রে-খািঁিাটাে িাচঘচনটা আকে, িুকনা চেকে প্রাে ঝািঁচপকে 

পিল রসখানো  ে াক   জাকল। 

  

ে া প  এেটা অে োশ্চেয োণ্ড শুরু হল। িাচঘচনটা জাল ধক  দািঁচিকে উকে হািঁে হািঁে েক  

ডােকে  লােল, আ  িুকনাও িািাকে  লােল ে া স্বক । 

  

সি রলাে েুকট এল রসই দৃশ্ে রদখকে । চিচিোখানা  েোকনজা ও একস চজকেস ে কলন, 

েী িোপা   

  

োোিািু ে ািঁকে সি িুচঝকে চদকলন। চে চন িলকলন, হোিঁ, এ ঘটনা শুকনচে িকট। চেে েকন 

হকে রেন আ  রেকল, ে াই না  

  

চেচনট দকশ্ে এ েে িলা  প ই িাচঘচনটা হোৎ ধপাস েক  রেকঝকে  পকি রেল। আ  

নিািিা রনই। 

  

োোিািু িেকে উকে িলকলন, এ েী, েক  রেল নাচে  আে া এলাে, আ  আজই েক  

রেল  

  

েোকনজা  িলকলন, না, েক চন। আকেও এ েে েকেেিা  হকেকে। িাচঘচনটা খুিই 

অসুস্থ, রিচশ্ উকিজনা সহে ে কে  পাক  না, চেেুক্ষকণ  জনে অোন হকে োে। 

  

িাচঘচনটা চনস্তব্ধ, িুকনাও রসখাকন দািঁচিকে  ইল োে। 
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োকেই রিো -কটচিল পাে া, োোিািু রসখাকন িসকলন, েচফ খাওোকলন 

েোকনজা িািু। এ েেভাকি রেকট রেল আধঘণ্টা। 

  

োোিািু রজাকজাকে িলকলন, আ  রে া রদচ  ে া োকি না। আজকে  ফ্ল্াইট রেকি 

রদকি। এিা  িুকনাকে ডাে। 

  

সন্তু রজাকজা  োকে একস িলল, িল িুকনা, এিা  আোকদ  রেকে  হকি।  

  

িুকনা শ্ক্ত েক  রিকপ ধক   ইল জালটা। 

  

রজাকজা িলল, েী র , িাচি োচি না আোকদ  সকে  িুকনা েুখও রফ াল না। েকেেিা  

টানাটাচন েক ও ে াকে জাল রথকে োিাকনা রেল না। 

  

োোিািু চিচন্তে ভাকি িলকলন, ও েচদ রেকে  না িাে, আচে রজা  েক  চনকে োওো  

পক্ষপাে ী নই। েে চদন িাচঘচনটা রিিঁকি থােকি, ও হেকে া এখাকনই থােকে  িাইকি। 

  

েোকনজা  িলকলন, থােকে  িাে, থাে। না, না, ওকে চদকে োজ ে াি না। এেচন 

থােকি। 

  

োোিািু রজাকজাকদ  চদকে ে াচেকে িলকলন, ে া হকল িল, আ  রে া চেেু ে া  রনই  

োচি  চদকে একোকনা োে। 

  

একেিাক  োচি  োকে রপৌিঁকে রদখা রেল, েুটকে  েুটকে  আসকে িুকনা। সন্তু  পাকশ্ চেকে 

হািঁপাকে  হািঁপাকে  িলল, আচে  এেটু রথকে িলল, িাচি। আিা  িলল, োকি। এেসকে 

িলল, আচে িাচি োকি  আচে িাচি োকি  রসই সকে োিঁদকে  লােল।  

  

োোিািু িলকলন, ও েথা িলকে  ে া  রিকেও িি েথা, ও োিঁদকে। চেে োনুকষ  

েকে া  
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