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১. কাকাবাবু বলললন, আঃ, কী আরাম 

দুহাত ছচিলে কাকাবাবু বলললন, আঃ, কী আরাম! চিাখ এলকবালর জুচিলে চেল। মাথার 

মলযেও কী শাচি। জাচনস সন্তু, এমন সুন্দর দৃশেও চতমন ভাল লালে, যচদ মলনর মলযে 

চকানও দুচিিা থালক। এবালর সব ঝালমলা িুলক চেলছ, আর চকাথাও চদৌলিালদৌচি 

করলত হলব না! 

  

সন্তুও মুগ্ধ হলে তাচকলে আলছ সামলনর চদলক। এক-একটা জােোে এলস মলন হে, এমন 

িমৎকার দৃশে চযন পৃচথবীর আর চকাথাও চনই। পাহালির িূিাে লাইট হাউজ, আর চিক 

চযন পালের নীলিই সমুদ্র। পাহাি এখালন- খািা চনলম চেলছ। সমুদ্র এখালন এলকবালর 

োঢ় নীল, যতদূর চদখা যাে আকাশ আর সমুদ্র, শুযু অলনক দূলর একটা সাদা রলের 

জাহাজ, এখান চথলক চদখালে চছাট্ট, চখলনার মতন।  

  

চজালজা বলস আলছ একটা পাথলরর ওপর। তার চবশ শীত করলছ। শহলরর মলযে এখন 

চবশ েরম, চকন্তু এখালন হুহু করলছ হাওো, তালত কাাঁপুচন লালে। চজালজা এমচনলতই 

শীতকাতুলর, তার এখন সমুদ্র চদখার মন চনই। চস ভাবলছ, কতক্ষলে চহালটলল চিলর 

যালব। 

  

এই লাইট হাউজ পাহালি প্রলতেকচদন সাযারে মানুষলদর আসলত চদওো হে। কাকাবাবুর 

জনে চবলশষ অনুমচত চদওো হলেলছ। চবচশ চলাকজন এলস হল্লা। করলল এমন সুন্দর 

জােোটা এত ভাল লােত না। 

  

কাকাবাবু বলললন, চবশাখাপত্তনম জােোটা এইজনে আমার খুব পছন্দ, এখালন পাহাি 

আর সমুদ্র একসলে চদখা যাে। ভারলত এরকম জােো আর চনই। 

  

সন্তু বলল, এত উাঁিু চথলক আলে কখনও সমুদ্র চদচখচন। চিক চযন চেন চথলক চদখা। 

  

কাকাবাবু চজালজার চদলক তাচকলে বলললন, আমালদর চজালজা এত িুপিাপ চকন? 
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সন্তু চজলেস করল, কী চর চজালজা, তুই এরকম পাহালির ওপর চথলক সমুদ্র চদলখচছস 

আলে? 

  

চজালজা বলল, অলনকবার। 

  

চজালজা এত সংলক্ষলপ চকানও প্রলের উত্তর চদে না। সন্তু চভলবচছল, চজালজা চবায হে 

কামস্কাটকা চকংবা উলান বালতার এই যরলনর চকানও জােোর নাম বললব। চস একটু 

অবাক হল। 

  

কাকাবাবু বলললন, আমরা এখন ভূলোল পলি চজলন চেচছ, পৃচথবীলত কত সমুদ্র আলছ, 

চকান্ সমুদ্র কত বি। তবু, এরকম। সমুলদ্রর যালর দািালল মলন হে, এর চযন চশষ চনই। 

আচদকাললর মানুষলদর চতা চোটা পৃচথবী সম্পলকে চকানও যারোই চছল না। কললর 

জাহাজও আচবষ্কার হেচন, তখনও যারা চনৌলকাে চিলপ সমুলদ্র চভলস পলিচছল, তারা কত 

সাহসী চছল। 

  

সন্তু চজলেস করল, কাকাবাবু, রামােলে চয পুষ্পক রলথর কথা আলছ, চসটা চনিেই 

কল্পনা? 

  

কাকাবাবু বলললন, কল্পনা চতা চনিেই। পুষ্পক রথ মালন চতা এলরালেন। তার আচবষ্কার 

হলেলছ বললত চেলল এই চতা চসচদন! তার আলে আকালশ ওিার চকানও উপােই 

মানুলষর জানা চছল না। তলব কল্পনাে সব সমলেই মানুষ চযখালন ইলে উলি চযলত 

পালর। 

  

সন্তু বলল, তা হলল বাল্মীচক কী কলর আকাশ চথলক সমুদ্র চদখার বেেনা চলখললন? 

  

কাকাবাবু বলললন, বি বি কচবরা কল্পনাে অলনক চকছু চদখলত পান। সচতে, রাম যখন 

লঙ্কা চথলক সীতালক চনলে পুষ্পক রলথ চিরলছন, তখন আকাশ চথলক সমুলদ্রর যা বেেনা 

চদলেলছন, তালত সচতেই চযন মলন হে, চতচন চনলজর চিালখ চদলখলছন।  
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চজালজা উলি দাচিলে বলল, সন্তু, দোখ চতা আমার জ্বর এলসলছ চক না। 

  

সন্তু চজালজার কপালল হাত চদল, বুলক হাত চদল। তারপর বলল, কই, না চতা? 

  

চজালজা বলল, তলব আমার এত শীত করলছ চকন? সন্তু বলল, চতার শীত করলছ? বাতাস 

একটু িাণ্ডা িাণ্ডা, আমার চতা িমৎকার লােলছ। জুচিলে যালে শরীর। 

  

চজালজা বলল, তা হলল চবায হে আমার খুব চখলদ চপলেলছ।  

  

কাকাবাবু চহলস বলললন, চবায হে। আমালদর চখলদর সমে। সচতে সচতে চখলদ পাে। 

আর চজালজার চবায হে’ চখলদ পাে। তা হলল িললা, চিরা যাক। সলেও হলে আসলছ। 

  

সন্তু বলল, একটু আলেই চতা আমরা িারখানা কলর কিুচর ও চজচলচপ চখলাম। 

  

কাকাবাবু বলললন, সমুলদ্রর হাওোে তািাতাচি হজম হলে যাে।  

  

তারপর চতচন সামলনর চদলক তাচকলে আপন মলন বলললন :  

  

দুচদলক ছচিলে আলছ দুই কাললা সােলরর চেউ 

মাঝখালন আজ এই সমলের ক্ষচেলকর আললা… 

  

দোখ নীল সমুলদ্রর রং এর মলযেই কীরকম কাললা হলে আসলছ। আর চসই জাহাজটা, 

এখন ঝলমল করলছ আললাে। 

  

সন্তু চজলেস করল, এটা কার কচবতা? 

  

কাকাবাবু বলললন, জীবনানন্দ দাশ। চতারা পচিসচন চবায হে। পলি চদচখস, চতালদর 

এই বলেসটাই চতা কচবতা পিার সমে। 

  

লাইট হাউলজর কমেিারীলদর কাছ চথলক চবদাে চনলে কাকাবাবু চিরার পথ যরললন।। 
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রাস্তাটা পাহালির ো চদলে ঘুলর ঘুলর চেলছ। এক চদলক। আললা-অলা শহর, অনেচদলক 

অেকার সমুদ্র।  

  

কাকাবাবু বলললন, আমালদর চজালজাসালহলবর চমজাজ খারাপ, সচতেই খুব চখলদ চপলেলছ 

বুঝলত পারচছ। রাচত্তলর চপ্রালিসর ভােেলবর বাচিলত চনমিন্ন, ভালই খাওোলব মলন হে। 

  

সন্তু বলল, চনরাচমষ? 

  

কাকাবাবু একটু চিিা কলর বলললন, হোাঁ, আচম আলে দু’বার চখলেচছ, ওরা মাছ-মাংস 

খাে না। তা চনরাচমষই বা খারাপ কী? চনরাচমলষও অলনক ভাল খাবার হে, অলনকরকম 

চমচি! 

  

সন্তু বলল, যতই ভাল ভাল চনরাচমষ খাবার থাকুক, একটু মাছ বা মাংস না থাকলল চিক 

চযন চজলভর স্বাদ চমলট না। 

  

কাকাবাবু বলললন, ওসব চনছক অলভেলসর বোপার। ইলে। করললই অলভেস বদলানাল  

যাে। এখন চথলক আচম শুযু চনরাচমষই। খাব ভাবচছ। 

  

হিাৎ কাকাবাবু চহাাঁিট চখলে পলি যাচেললন, চজালজা তালক যলর চিলল। ক্রাি চনলে 

পাহালির ওপলর ওিা চযমন শক্ত, নামাও চমালটই সহজ নে। অবশে পুলরাটা নামলত হলব 

না, কালছই একটা সমতল জােোে োচি রাখা আলছ।  

  

কাকাবাবু চজলেস করললন, সন্তু টিে আচনসচন? 

  

সন্তু বলল, এই চর, চসই সকাললবলা চবচরলেচছ, টিে আনার কথা। মলন পলিচন। 

  

চিক তখনই সামলনর চদলক দুচট চজারাললা টিে জ্বলল উিল।  

  

একজন চকউ বলল উিল, হল ট। চরইজ ইলোর হোন্ডস! 
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কাকাবাবু বলললন, এ আবার চক? 

  

যার হালত টিে থালক তালক চদখা যাে না। শুযু একটা কাললা। ছাোমূচতে। চস কলেক পা 

এচেলে এলস ইংচরচজলত বলল, চমস্টার রাজা রােলিৌযুরী, মাথার ওপর হাত তুলল দাাঁিাও। 

চতামার সলের চছলল দুচটলকও তাই করলত বললা! 

  

কাকাবাবু বলললন, চকন, হাত তুলল চেৌরাে হলত হলব চকন? আচম ক্রাি চনলে িচল। 

দুহাত তুললল ক্রাি যরব কী কলর? 

  

চলাকচট এবার যমলকর সুলর বলল, ক্রাি চিলল চদলে এক পালে দাাঁিাও। চতামার চদলক 

চরভলভার তাক করা আলছ। যা বলচছ িটপট চশালনা! 

  

কাকাবাবু চবরচক্তর সলে বলললন, এ কী উটলকা ঝালমলা! তুচম চক? চতামার সলে আমার 

কীলসর শত্রুতা? 

  

চলাকচট বলল, হাত তুললত আর চদচর করলল আচম গুচল িালাব। 

  

কাকাবাবু বলললন, সন্তু, চজালজা, হাত তুললই চিল! এত কলর যখন বললছ! 

  

চতচন ক্রাি দুলটা মাচটলত চিলল চদললন। 

  

চলাকচট বলল, রাজা রােলিৌযুরী, আচম চতামালদর এখনই চকানও ক্ষচত করব না। তলব 

চতামালক একচট কাজ করলত হলব। চপনু্ট চিলমললালক পুচললশর হাত চথলক চতামালক 

ছাচিলে আনলত হলব। 

  

কাকাবাবু চযন আকাশ চথলক পিললন। দারুে অবাক হলে বলললন, চপনু্ট চিলমললা? চস 

আবার চক? এইরকম কারুলক আচম চিচন না, নামও শুচনচন! 

  

চলাকচট বলল, তুচম তার নাম চশালনাচন? তুচম যুমল চকাললক চতা জালনা? তুচম তালক 

অোলরস্ট কলর চজলল ভচরলে চদলেছ। চসই সূলত্র কাল চপনু্ট চিলমললাও যরা পলিলছ। 
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কাকাবাবু বলললন, আচম কারুলক অোলরস্ট করব কী কলর? আচম চক পুচলশ নাচক? যুমল 

চকাল… মালন চয চলাকটা মুঘল বাদশাহলদর আমললর টাকা জাল কলর? এক-একটা 

টাকার দাম দশ-পলনলরা লাখ টাকা, এটা একটা দারুে বি বেবসা! আচম জাল টাকাগুললা 

যলর চিলল যুমল চকাললর চিরার সোন চদলে চদলেচছ সরকারলক। তারপর পুচললশর 

কাজ পুচলশ কলরলছ। যুমললর দলল চক চয চছল, আচম তা জানব কী কলর?  

  

চলাকচট বলল, যুমলটা একটা বালজ চলাক। ওলক সারাজীবন চজলল ভলর রালখা চকংবা 

িাচস দাও, যা খুচশ কলরা। চকন্তু চপনু্ট চিলমললালক চছলি চদলতই হলব। আর চস দাচেত্ব 

চনলত হলব চতামালক। 

  

কাকাবাবু বলললন, আচম দাচেত্ব চনব? আচম চছলি চদলত বলললও পুচলশ ছািলব চকন? 

  

চলাকচট বলল, চকসটা চতা টাকা জাল করার। তুচম বললব, চিলমললার নালম চকানও িাজে 

চনই। ওসব বালজ কাজ চিলমললা কলর না। চিলমললা ইলে করলল ওরকম পাাঁিটা যুমললক 

চকলন আবার চবচক্র কলর চদলত পালর। যুমলটা চনলজর চদাষ োকার জনে চিলমললার নাম 

বলল চদলেলছ। পুচলশ যখন আলস তখন চিলমললা ঘুচমলে চছল, তাই পালালত পালরচন। 

  

কাকাবাবু বলললন, খুবই আপলশালশর কথা। পুচললশর আলে চথলক খবর চদলে আসা 

উচিত চছল। 

  

চলাকটা বলল, পুচলশ এর আলেও একবার হিাৎ চিলমললালক যলরচছল। চসবার ওর নালম 

পাাঁিটা খুলনর িাজে চদলেচছল। এলকবালর িল্স িাজে। আমালদর লাইলন সবাই জালন। 

চিলমললা এ-পযেি চনলজর হালত মাত্র দুলটা মািোর কলরলছ। পাাঁিটা হলত এখনও চদচর 

আলছ। পুচলশ চস দুলটারও প্রমাে পােচন। 

  

কাকাবাবু বলললন, দুলটা মািোর চতা অচত সামানে বোপার। অিত পাাঁিটা না হলল শাচস্তর 

প্রেই ওলি না! 
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চজালজা আর সন্তু িুপ কলর সব শুনলছ, এই সমে চজালজা হুহু কলর চহলস উিল।  

  

চলাকচট তার চদলক চিলর বলল, শাট আপ! 

  

কাকাবাবু বলললন, আচম চতা চিার-িাকাত চকংবা খুচনলদর চনলে কারবার কচর না। ওসব 

আমার এচক্তোলরর বাইলর। তুচম চিলমললালক ছািাবার জনে আমার কালছ এলসছ চকন? 

বরং চকানও মন্ত্রীর কালছ চেলল— 

  

চলাকচট বলল, এখন অনে পাচটের সরকার। মন্ত্রীটচন্ত্রলত সুচবলয হলব না। পুচললশর 

বিকতোরা সবাই চতামার কথা চশালন। এখনও চকস ওলিচন, তুচম বললল চছলি চদলব। 

আমরা ওলক িুপিাপ ছাচিলে চনলত িাই। 

  

কাকাবাবু বলললন, প্রথম কথা, পুচললশর কতোরা আমার এ অনোে অনুলরায শুনলবন না। 

চিতীে কথা, আচম এরকম অনোে অনুলরায করলত যাবই বা চকন? 

  

চলাকচট বলল, অনোে আবার কী? টাকা জাল করার চকলসর সলে চিলমললার চকানও 

সম্পকে চনই। যুমল চকাল ইলে কলর তালক জচিলেলছ। তুচম টাকা জাল করার বোপারটা 

যরলত এলসছ। তুচম বললব, চিলমললা চতামার চকলসর বাইলর।  

  

কাকাবাবু বলললন, এসব চকালটেই প্রমাে হলব, চতামার বা আমার মুলখর কথার চকানও 

মূলে চনই। 

  

চলাকচট এবার চবরক্তভালব বলল, বললাম না, চকসটা চকালটে ওিার আলেই সব বেব্া 

করলত হলব। কাললকর মলযেই.. 

  

তারপর চস হাাঁক পািল, চভলকা, চভলকা… 

  

এবার চদখা চেল অেকালর আর একচট চলাক দাাঁচিলে আলছ। চস এচেলে এল।  
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এরই মলযে একটু একটু িাাঁলদর আললা িুলটলছ। তালত চদখা যালে, যার হালত টিে আর 

চরভলভার, চস লম্বা চছপচছলপ। আর চভলকা নালম চলাকচট োাঁট্টালোট্টা। 

  

লম্বা চলাকচট বলল, রােলিৌযুরী, চতামার সলের একচট চছলললক আচম সলে চনলে যাব। 

চিলমললা ছািা না চপলল চস মুচক্ত পালব না। তলব ওর ক্ষচত করা হলব না। 

  

কাকাবাবু এখনও হালকাভালব বলললন, ওলদর একজনলক চনলে যালব? সবেনাশ! ওরা 

দারুে চবেু চছলল। চতামালক এলকবালর জ্বালাতন কলর মারলব।  

  

চলাকচট চকানও রচসকতার যার যালর না। েম্ভীরভালব বলল, চস আচম বুঝব। চভলকা, এই 

চছললটালক যলরা। 

  

চস টলিের আললা চিলল চজালজার মুলখ। 

  

সন্তু সলে সলে বলল উিল, ওলক নে, ওলক নে, ওর বদলল আমালক চনন। 

  

চজালজা বলল, না, না, আমালক বলললছ। 

  

সন্তু বলল, না, চজালজা, উচন দুজলনর একজনলক বলললছন, আচমই যাচে… 

  

চজালজা বলল, তুই অত চহংসুলটপনা করচছস চকন চর। আমার কথা আলে বলললছ, আমার 

িাস্টে িান্স। 

  

সন্তু বলল, তুই চখলদ সহে কলর থাকলত পারচব না! 

  

চজালজা বলল, চক বলললছ পারব না? আচম একবার রচক অোচন্ডলজ আটকা পলি চতলরা 

চদন না চখলে চছলাম। দরকার হলল আচম সব পাচর। 

  

লম্বা চলাকচট বলল, অত কথা কীলসর। চভলকা, ওই চছললটালকই যলর চনলে িললা। 

  

চভলকা চজালজার কালয হাত চদলে জামার কলারটা চখমলি যরল। 
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এইবার কাকাবাবু েলজে উলি বলললন, খবরদার, ওর োলে হাত চদলব না। আমার সলে 

এখনও কথা চশষ হেচন। 

  

চতচন চজালজালক আিাল করার জনে এচেলে আসলত চেললন। আবার একটা পাথলর পা 

চললে আছাি চখলে পিললন। খুব চজালর মাথা িুলক চেল।  

  

তারপর চতচন আর চকানও শব্দও করললন না, উলিও বসললন না। 

  

লম্বা চলাকচট টিে চিলল কাকাবাবুর মুলখ। কাকাবাবু চিত হলে পলি আলছন হাত-পা 

ছচিলে। চিালখর পাতা চখালা, চিালখর মচে চ্র।  

  

সন্তু হাাঁটু চেলি পালশ বলস পলি িাকলত লােল, কাকাবাবু, কাকাবাবু! 

  

চকানও সািা চনই। সন্তু কাকাবাবুর বুলক মাথা চরলখ হৃৎস্পন্দন চশানার চিিা করল। 

  

লম্বা চলাকচট চজলেস করল, কী হল? অোন হলে চেলছ? 

  

সন্তু অদু্ভত িোকালস েলাে বলল, বুঝলত পারচছ না। মলন হলে, হাটে চবট চনই। 

  

চজালজা চিাঁচিলে বলল, কী বলচছস সন্তু! নালকর কালছ হাত চনলে দোখ। 

  

লম্বা চলাকচট বলল, হাটে চবট চনই মালন? বলললই হল! একটা আছাি চখলেই. ওসব 

ভি ং আমার কালছ খাটলব না। তুচম সলর যাও, আচম চদখচছ? 

  

চস টিেটা চভলকার হালত চদলে হাাঁটু চেলি বসল কাকাবাবুর পালশ।  

  

তারপর কিা েলাে বলল, রােলিৌযুরী, আমার সলে িালাচক কলর লাভ চনই। উলি 

চবালসা! 

  

কাকাবাবু একইভালব পলি রইললন। 
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চলাকচট কাকাবাবুর দুোলল চছাট চছাট থাপ্পি মারলত লােল। নালকর তলাে আেুল চরলখ 

চদখল, দুচতনবার িাপ চদল বুলক। 

  

রীচতমতন ঘাবলি চেলে চস বলল, মাই েি! সচতে মলর চেল নাচক চলাকটা? চকছুই চতা 

পাওো যালে না। আমার বসলদর কী ককচিেত চদব? তারা ভাবলব, আচমই চমলর 

চিললচছ। 

  

পালশ দািালনা সন্তুলক চস চজলেস করল, এর হালটের অসুখ চছল? 

  

সন্তু মুখ চনিু কলর চিাখ মুছলছ। মাথা চনলি জানাল, না।  

  

চলাকচট কাকাবাবুর বুলক কান চিচকলে শব্দ চশানার চিিা করল। আর তকু্ষচন মৃত 

কাকাবাবু চবাঁলি উিললন। চলাহার মতন দুহালতর মুলিাে চলাকচটর েলা চিলপ যরললন 

প্রিণ্ড শচক্তলত। চলাকটা শুযু একবার শব্দ করল, আাঁক! 

  

সন্তু সলে সলে চলাকচটর চরভলভার যরা হাতটাে একটা কোরালটর লাচথ কষাল। 

  

চরভলভারটা উলি চেল শূলনে, চজালজা আর চভলকা দুজলনই ছুলট চেল চসটা যরলত। 

চজালজার পাতলা চিহারা। চস উাঁিুলত লাচিলে কোি কলর চিলল। চসটা চস চনলজর কালছ 

না চরলখ সলে সলে ছুলি চদল সন্তুর চদলক। 

  

সন্তু চসটা লুলি চনলেই চভলকালক বলল, চপছু হলিা, চপছু হলিা। 

  

লম্বা চলাকটা এর মলযে অোন হলে চেলছ। 

  

কাকাবাবু তালক পালশ নাচমলে চরলখ চনলজ উলি বসললন। চকালটর যুললা ঝািলত ঝািলত 

বলললন, রাচবশ! আজকালকার গুন্ডা বদমাশগুললা চকানও চেচনং চনে না। ভালব চয হালত 

একটা চরভলভার চপললই সব চকছু জে কলর চিললব। চরভলভার যরাটাও চতা চশখলত 
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হে। ওর উচিত চছল, চরভলভারটা আমার কপালল চিচকলে তারপর আমালক পরীক্ষা কলর 

চদখা। 

  

সন্তু বলল, কাকাবাবু, চতামার হাটে চবট বে হলে চেলেচছল? 

  

কাকাবাবু বলললন, দূর পােল। হাটে চবট বে হলে চেলল চক মানুষ বাাঁলি নাচক? বি চজার 

চতচরশ চসলকন্ড। ইলে করলল, মালন চশখলল, কলেক চমচনট চনশ্বাস বে কলর থাকা যাে। 

  

সন্তু বলল, আচম চতামার বুলক চকানও শব্দ পাইচন। 

  

কাকাবাবু চহলস চিলল বলললন, তুই ভে চপলে চেলেচছচল নাচক চর? আচম চতা 

চভলবচছলাম, তুই অচভনে করচছস। 

  

চজালজা বলল, আচম ভে পাইচন। আচম জানতুম, তুচম চকছু একটা মোচজক চদখাে। 

  

কাকাবাবু বলললন, চিক মোচজক নে। চযােবোোম কলর এটা চশলখচছ। মালঝমালঝ 

হৃৎচপণ্ডটালক একটু চবশ্রাম চদবার জনে আলস্ত কলর চদওো যাে। তখনও িলল চিকই, 

তলব আলস্ত। ঘুলমর মলযে চযমন হে। বাইলর চথলক সহলজ চবাঝা যাে না। 

  

চজালজা বলল, আচম চরভলভারটা কীরকম কোি যরলুম চদখললন? ওটা যচদ এই চভলকা 

যলর চনত, তা হলল সবচকছু আবার অনেরকম হলে চযত, তাই না? 

  

কাকাবাবু বলললন, ততক্ষলে আচম আমারটা বার কলর চিলতাম। তবু যা চহাক, তুচম 

দারুে কোি যলরছ চিকই। 

  

চজালজা বলল, আচম চক্রলকলট উইলকট চকপার হলে চখললচছ। 

  

কাকাবাবু বলললন, তুচম অনাোলস রচি েচিলত চখললত পালরা। 
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চজালজা তাচেললের সলে বলল, চমাহনবাোন ক্লাব চথলক আমালক কতবার চিলকলছ। 

চকন্তু আচম চক্রলকট চখলা চছলি চদলেচছ, এখন চপোলনা চশখচছ।  

  

সন্তু চরভলভারটা তাক কলর আলছ চভলকার চদলক। চস দুহাত তুলল আলছ। এ পযেি চস 

একটাও কথা বললচন। চবাবা চক না চক জালন! 

  

কাকাবাবু লম্বা চলাকটার েলাে হাত বুচললে বলললন, চবশ িুলল চেলছ। তলব ওর োন 

চিলর আসলব একটু বালদই। চকন্তু ততক্ষে চক আমরা এখালন বলস থাকব?  

  

চভলকার চদলক তাচকলে চতচন বলললন, ওলহ, এলক চনলে যাও। নীলি চেলে মুলখ জললর 

চছলটচটলট দাও। 

  

চভলকা এচেলে এলস লম্বা চলাকটালক কাাঁলয তুলল চনওোর চিিা করলতই চস উঃ আঃ কলর 

উিল। তার োন চিলর আসলছ। 

  

চস আেন্নভালব বলল, চকো হুো? 

  

চজালজা বলল, হুক্কা হুো! 

  

কাকাবাবু চজলেস করললন, তুচম আমার নাম যলর িাকচছলল, তুচম আমালক চিন? 

  

চলাকচট চকানও উত্তর চদল না। কাকাবাবু আবার চজলেস করললন, চতামার নামটা কী, 

তা চতা জানা হল না। 

  

চলাকচট তার উত্তর না চদলে চজলেস করল, মাই োন, চহাোর ইজ মাই োন? 

  

কাকাবাবু বলললন, ওটা তুচম চিরত পালব না। পুচললশর কালছ জমা চদব। যচদ চতামার 

লাইলসন্স থালক, চসখান চথলক চিরত চনলে! 
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চলাকচট এবার বলল, রাজা রােলিৌযুরী, এর শাচস্ত তুচম পালব। চতামালক এমন শাচস্ত 

চদওো হলব— 

  

কাকাবাবু তালক থাচমলে চদলে বলললন, যাও যাও, এখন বাচি যাও! েলাে েরম েরম 

চসাঁক দাও, না হলল আরও িুলল যালব। 

  

এবালর চভলকা তালক টানলত টানলত চনলে চেল। ওরা অেকালর চমচললে যাবার পর 

কাকাবাবু উলি দাাঁচিলে বলললন, িল, আমালদর চহালটলল চিরলত হলব তািাতাচি। 

জামাটামা বদলল চবরুলত হলব আবার। রাচত্তলর চনমিন্ন আলছ না? 
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২. অযোপক ভােেলবর বাচি 

অযোপক ভােেলবর বাচিচট একচট চটলার ওপলর। এখান চথলকও সমুদ্র চদখা যাে। বাচির 

সামলন অলনকখাচন বাোন, চেলটর সামলন দুজন বেুকযারী োিে। একবার অযোপক 

ভােেলবর ওপর গুন্ডারা হামলা কলরচছল। তারপর চথলকই এরকম পাহারার বেব্া হলেলছ। 
  

কাকাবাবুলদর োচিটা থামলতই একজন োিে এচেলে এল পচরিে জানবার জনে। চকন্তু 

কাকাবাবুলক চদলখই চিনলত চপলর চস সোলুট চদলে বলল, আসুন সোর। 

  

োচি চথলক চনলম চজালজা বলল, কী সুন্দর জােোে বাচিটা। ইতাচললত এরকম একটা 

বাচিলত আচম চথলকচছ। 
  

সন্তু চজলেস করল, চসটা কার বাচি চছল? 

  

চজালজা বলল, এক সমে চস বাচি চছল চলওনালদো দা চভচির। নাম শুলনচছস চতা? 

তারপর চসই বাচিটা চনলে চনে মুলসাচলচন। এর নাম শুলনচছস? 

  

সন্তু দুবারই মাথা নািল চদলখ চজালজা বলল, খুব চতা মাথা চনলি যাচেস। সচতে সচতে 

চিচনস? বল চতা— 

  

সন্তু বলল, চমানাচলসা নালমর চবখোত ছচবটা এাঁলকচছললন মুলসাচলচন, আর চলওনালদো দা 

চভচি চছললন চহটলালরর িামলি! 

  

কাকাবাবু চহলস চিলললন। 

  

চজালজা বলল, ইোচকে হলে আমার সলে? 

  

সন্তু বলল, আচম ভুল বললল তুই চিক কলর চদচব কী কলর? চসইজনে উললট চদলেচছ। 
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কাকাবাবু চজলেস করললন, চজালজা, তুই যখন বাচিটালত চছচল, তখন তার মাচলক চক? 

  

চজালজা বলল, কাউন্ট কুইজারচলং। আপচন এর নাম শুলনলছন? 

  

কাকাবাবু বলললন, কাউন্ট কুইজারচলং? না, এ নাম চতা শুচনচন! 

  

চজালজা বলল, ইচন চতচম মালছর োন চরকিে কলর চবখোত হলেলছন। আমার বাবার চশষে 

চছললন। 

  

কাকাবাবু চসাঁচি চদলে উিলত উিলত বলললন, হোাঁ, চতচমও োন োে, চকাথাে চযন পলিচছ। 

তুই শুলনচছস চসই োলনর চরকিে? 

  

চজালজা বলল, অলনকবার। চতচম মালছর েলার আওোজ অলনকটা ভীমলসন। চযাশীর 

মতন। ওই বাচিটালত আবার ভূত চছল। খুব জ্বালাতন করত। 

  

সন্তু বলল, তাই নাচক? তুই ভূতও চদলখচছস? 

  

চজালজা বলল, সবাই চদলখলছ। খাবার চটচবললর পালশ দাাঁচিলে থাকত হোংলার মতন। 

কার ভূত জাচনস? মুলসাচলচনর। চসই ভূত তািাবার জনেই চতা বাবালক চিলক চনলে 

যাওো হলেচছল। 

  

সন্তু বলল, উচন কী কলর ভূত তািাললন? 

  

চজালজা বলল, বাবা চতব্বত চথলক একটা মন্ত্র চশলখ এলসচছললন, যালত ভূতলদর চছাট 

কলর চিলা যাে। মলন কর, ভূতটার সাইজ ছ িুট, চসটা হলে চেল ছ ইচি। তারপর বাবা 

চসই ছ ইচি ভূতটালক পুলর চিলললন একটা কালির চবাতলল। ভূতরা জাচনস চতা 

চদওোল চভদ কলর িলল চযলত পালর, চলাহার দরজাও চভদ কলর চযলত পালর, চকন্তু 

কািলক ভে পাে। চনলজর ছাো চদখলত পাে চতা! 
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কাকাবাবু বলললন, এটাও একটা নতুন খবর। ভূতরা চয কালির চদওোল চভদ করলত 

পালর না, এটা আলে জানা চছল না। 

  

সন্তু চজলেস করল, তারপর চসই চবাতলটা কী হল? 

  

চজালজা বলল, চসটা চরালমর নোশনাল চমউচজোলম রাখা আলছ। চয চকউ চেলে চদলখ 

আসলত পালর। 

  

কাকাবাবু বলললন, একবার চেলে চদখলত হলব চতা। চজালজার কাছ চথলক কত চকছু চশখা 

যাে। 
  

সন্তু বলল, মুলসাচলচনর ভূত নাম চদলে তুই একটা েল্প চললখ চিললল 

  

পাচরস! 

  

চজালজা বলল, চলখব, চলখব। চযচদন আচম চলখলত শুরু করব, চদখচব তখন অনে সব 

চলখকরা ফ্ল্োট হলে যালব! 

  

কাকাবাবু দরজাে চবল চটপললন। স্বয ং প্রলিসর ভােেব খুলল চদললন দরজা। 

  

প্রলিসর ভােেলবর চছাট্টখালট্টা চিহারা। মাথাে টাক, মুলখ সাদা দাচি। হলুদ রলের একটা 

চসলের আলখাল্লা পলর আলছন। কাকাবাবুলক চদলখই চতচন উচ্ছ্বচসতভালব বলললন, 

আসুন, আসুন, ওঃ, রােলিৌযুরী, এই চনলে দুবার আপচন আমালক বাাঁিাললন। আমার 

মানসম্মান সব চযলত বলসচছল। 

  

কাকাবাবু বলললন, আলর না, না, আচম আর এমন কী কলরচছ! 

  

প্রলিসর ভােেব কাকাবাবুলক জচিলে যলর চকাঁলদ চিলললন। 
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ঘলরর মলযে অলনক পুরলনা আমললর পাথলরর মূচতে সাজালনা রলেলছ। চদওোললর োলে 

কালির আলমাচরলতও চবচভন্ন যুলের মাচটর বাসনপত্র আর চছাটখালটা চজচনস। চযন 

চমউচজোলমর একখানা ঘর। 

  

অবশে চসািালসট আর চিোরও আলছ। তালত বলস আলছন আরও পাাঁি-ছজন। মানুষ। 

এাঁরাও চনমচন্ত্রত। একজনলক কাকাবাবু চিনললন। পুচলশ কচমশনার পদ্মনাভন। অনে সবাই 

ইচতহালসর পচণ্ডত। 

  

আর একজন লম্বা, চছপচছলপ চলাক এচদলক চপছন চিলর চদওোললর আলমাচরর 

চজচনসগুললা খুাঁচটলে খুাঁচটলে চদখচছললন। চতচন এবার মুখ চিচরলে বলললন, আমার সলে 

আলাপ কচরলে চদললন না? 

  

কাকাবাবু খুব অবাক হলে বলললন, আলর নলরন্দ্র, তুচম হিাৎ এখালন এলল কী কলর? 

  

নলরন্দ্র ভামো চহলস বলললন, চকন, তুচম চনমিন্ন চপলত পালরা, আর আমালক বুচঝ প্রলিসর 

ভােেব চনমিন্ন করলত পালরন না? 

  

কাকাবাবু বলললন, চকন্তু তুচম এ-সমে ভাইজালে এলসছ, চসটাই চতা জাচন না। সুকুমার 

রালের চলখা চতা পলিাচন, পিলল চতামাে বলতাম, চেলছা দাদা! কখন চয চকাথাে 

থালকা, তার চিক চনই! 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, হােদরাবালদ এলসচছলাম একটা কালজ। খবলরর কােলজ চদখলাম, 

তুচম এই শহলর আছ। তাই িলল এলাম চতামালক একটা সারপ্রাইজ চদলত! এখালন এলস 

পলিচছ চেট ক্রোশ কলর। 

  

প্রলিসর ভােেব বলললন, নলরন্দ্রচজ, এবার চমস্টার রাজা রােলিৌযুরী কীভালব আমালক 

বাাঁচিলেলছন, তা সবটা শুলনলছন? 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, খবলরর কােলজ চযটুকু পলিচছ। 
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চনমচন্ত্রতলদর মলযে একজন ইচতহালসর অযোপক বলললন, আমরাও সবটা জাচন না। বলুন 

না, শুচন, শুচন? 

  

প্রলিসর ভােেব চবস্তাচরতভালব বললত শুরু করললন। ভােেব এক সমে ইচতহালসর 

অযোপক চছললন, চরটাোর কলরলছন অলনক চদন আলে। এখনও চতচন বহু মূচতে সংগ্রহ 

কলরন, বহু পুরলনা আমললর ছচব, মুদ্রা, অস্ত্রও আলছ তার কালছ। এসলবর চকছু চকছু চতচন 

মালঝ-মালঝ চবচক্রও কলরন। মাসখালনক আলে একজন খুব বি বেবসােী তার কাছ চথলক 

সম্রাট শাহজাহালনর আমললর পাাঁিচট স্বেেমুদ্রা চকলনচছললন সালি সাত লক্ষ টাকা চদলে। 

কলেকচদন পলরই চসই বেবসােীচট থানাে িালেচর করললন চয, ওই পাাঁিটা কলেনই নকল, 

প্রলিসর ভােেব চজলনশুলন তাাঁলক জাল চজচনস চবচক্র কলরলছন। 

  

পুচলশ যখন চখাাঁজ চনলত এল, তখন প্রলিসর ভােেব চতা খুবই অবাক হললন। চতচন ওই 

কলেনগুললা সংগ্রহ কলরচছললন রাজ্ালনর এক রাজার বংশযলরর কাছ চথলক। চতচন চনলজ 

একজন চবলশষে, চকনার সমে চতচন ভাল কলর পরীক্ষা কলর চদলখ চনলেচছললন, ওগুললা 

জাল হলতই পালর না। 

  

চসই বেবসােীচটর কাছ চথলক পাাঁিখানা মুদ্রা চনলে যািাই করলত চদওো হল। তারা 

চতনজনই জানাললন চয, মুদ্রাগুচল সচতেই জাল, শাহজাহালনর আমল চতা দূলরর কথা, 

ওগুললা বানালনা হলেলছ হাল আমলল। প্রলিসর ভােেব রাজ্ালনর চয রাজার নাম 

বললচছললন, পুচলশ চখাাঁজ চনলে চদখল, রাজ্ালন ওই নালম চকানও রাজা বা রাজকুমার 

কখনও চছল না, চস নামটাও জাল। 

  

এর মলযেই আর একজন বেবসােী থানাে অচভলযাল ে জানাল চয চসও প্রলিসর ভােেলবর 

কাছ চথলক চতনচট আকবচর চমাহর চকলনচছল, চসগুললাও জাল।  

  

এর পর প্রলিসর ভােেবলক চগ্রিতার করা ছািা পুচললশর আর চকানও উপাে চনই। 
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ইচতহালসর অযোপক সুভাষ রাও বলললন, আমরা খুব অবাক হলে চেলেচছলাম। প্রলিসর 

ভােেব এতবি পচণ্ডত, চতচন মুদ্রাগুললা আসল না নকল তা চিনলবন না, এমন চতা হলত 

পালর না। অথি তার কাছ চথলকই চলালক এগুললা চকলনলছ।  

  

পুচলশ কচমশনার পদ্মনাভন বলললন, আচম ভােেবলক অলনকচদন যলর চিচন, শ্রদ্ধা কচর। 

অথি আমারই আলদশ চনলে ওলক চগ্রিতার করলত হল। অবশে চকালটে ওর জাচমন পাওো 

চনলে আমরা আপচত্ত কচরচন। 

  

ভােেব বলললন, জাচমলন ছািা চপলাম চতা বলট, চকন্তু তারপর মামলা িললব। আমার 

দারুে বদনাম রলট চেল। চকউ আমার কথা চবশ্বাস কলর না। আমার তখন চদশাহারার 

মতন অব্া। তাই একচদন রােলিৌযুরীলক চিান কলর পরামশে িাইলাম।  

  

পদ্মনাভন বলললন, রােলিৌযুরী, এর পলরর অংশটা আপচন বলুন! 

  

কাকাবাবু বলললন, অপরায জেৎ চনলে চতা আমার কারবার নে। আচম রহসেসোনী। 

ভােেব আমার অলনক চদলনর বেু, আচমও ইচতহালসর ভক্ত। পুরলনা আমললর মুদ্রা চনলে 

চকছু নািািািা কলরচছ এক সমে। যালদর আচম বেু বলল চমলন চনই, তালদর আচম 

একলশা ভাে চবশ্বাস কচর। সুতরাং আচম যলরই চনলাম, ভােেলবর পলক্ষ জাল মুদ্রা চবচক্র 

করা এলকবালরই সম্ভব নে। চনিেই এর মলযে চকানও ষিযন্ত্র আলছ।  

  

পদ্মনাভন বলললন, এমচনলত পিাশ টাকা—একলশা টাকার চনাট চকউ চকউ জাল কলর, 

যরাও পলি যাে। চকন্তু ইচতহালসর আমললর কলেনও চয জাল হে, চস কথা আলে শুচনচন। 

  

কাকাবাবু বলললন, এটা একটা খুব লাভজনক বেবসা, সারা পৃচথবীলতই িলল। ভােেলবর 

চিান চপলে ভাবলাম, চেলে চদখাই যাক বোপারটা। ভােেবলক বললাম, আচম ভাইজাে 

যাচে, চকন্তু চতামার বাচিলত উিব না। আমার কথা কখনও জানাবারও দরকার চনই। 

তাই আমার দুই চিলা, সন্তু আর চজালজালক চনলে এলস উিলাম একটা চহালটলল, চযন 

চবিালত এলসচছ। 
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ভােেব বলল, আিযে বোপার, মাত্র চতনচদলনর মলযে রােলিৌযুরী ওলদর যচরলে চদলত 

পারললন! 

  

পদ্মনাভন বলললন, সচতে, আপচন আমালদরও তাক লাচেলে চদলেলছন।  

  

কাকাবাবু বলললন, বোপারটা চতা খুব চসাজা। আপনারা যচদ দৃঢ় ভালব চবশ্বাস করলতন 

চয ভােেলবর পলক্ষ এ কাজ করা সম্ভবই নে, তা হললই উললটা চদকটা চদখলত চপলতন। 

তা নে, আপনারা চভলবচছললন, হললও হলত পালর। মানুষলক চিনা শক্ত। ভােেবলক চদলখ 

ভাল মানুষচট মলন হে, চকন্তু চসই চোপলন দুনম্বর কারবার কলর।  

  

ইচতহালসর অযোপকরা মাথা চনিু করললন। পদ্মনাভন বলললন, সচতেই আমালদর তাই 

মলন হলেচছল। চসজনে আচম ক্ষমা িাইচছ। 

  

কাকাবাবু বলললন, উললটা চদকটা হলে এই, চকছু চলাক এলস ভােেলবর কাছ চথলক অলনক 

টাকা চদলে চকছু দুলেভ মুদ্রা চকলন চনলে চেলছ। তারপর চসগুললালক িটপট জাল কলর চসই 

জাল টাকাই জমা চদলেলছ থানাে। চদাষ িাচপলেলছ। ভােেলবর ঘালি। এবার তারা ভােেলবর 

কাছ চথলক টাকা চিরত আদাে করলব, আর আসল মুদ্রাগুললা চবচক্র কলর চদলব অনে 

জােোে। যচদ চবলদলশ িালান কলর চদলত পালর, তালত অলনক চবচশ লাভ!  

  

চজালজা বলল, এবালরই প্রথম কাকাবাবুলক ছদ্মলবশ যরলত চদলখচছ।  

  

কাকাবাবু চহলস বলললন, আচম চখাাঁিা মানুষ, আমার পলক্ষ ছদ্মলবশ যরা চবশ শক্ত। 

আমার চিহারাটা অলনলকই চিলন, আর চখাাঁিা পা-টা চতা লুলকালত পারব না। তাই একটা 

হুইল চিোর ভািা কলর আরও বুলিা সাজলাম। থুথুলি বুলিা আর দুলটা পা-ই অিল। 

চসই হুইল চিোর চনলে চঘারাঘুচর করলত লােলাম কলেকটা  

  

চদাকালন। প্রলতেক শহলরই চকছু অোচন্টক চজচনসপলত্রর চদাকান থালক। মূচতে, ভাস, 

কলেন, ছচব এইসব পাওো যাে। চবখোত চজচনসগুললা এলদলশর চকাথাে, কার কালছ 
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আলছ, ওরা সব খবর রালখ। আমার পচরিে হল পাচতোলার মহারাজার কাকা। 

পাচতোলার মহারালজর সচতেই একজন কাকা আলছন, যাাঁর শখ হলে খুব দাচম দাচম 

পুরলনা চজচনস সংগ্রহ করা। এখালন একটা বি অোচন্টলকর চদাকালন চেলে বললাম, 

আমার কলেকখানা আকবচর চমাহর িাই, যত টাকা লালে চদব। প্রথলম ওরা বলল, ওলদর 

স্টলক ওরকম চজচনস চনই। চিতীে চদন চেলে বললাম, চযখান চথলক পালরা চজাোি কলর 

দাও। এক-একটা চমাহলরর দাম চদব দশ লাখ টাকা। অত টাকার চলাভ ওরা সামলালত 

পারল না। এক চদাকানদার বলল, আপচন সলের পর আসুন। চেলাম সালি সাতটার 

সমে। এবালর প্রথম চথলকই সন্তুলক সলে চনইচন, ওলকও চকউ চকউ চিলন চিললত পালর, 

শুযু চজালজা আমার হুইল চিোর চিলল চনলে যাে। অবশে ওলকও দাচি-লোাঁি লাচেলে 

বেস্ক সাচজলে চছলাম। 

  

চজালজা বলল, বাচকটা আচম বলব? চদাকানদারটা আমালদর চনলে চেল িলচিনস চনাজ 

পাহালির কালছ একটা বাচিলত। চস বাচির মাচটর তলাে ঘর আলছ। দুজন চলাক বলস 

চছল চসখালন, তালদর একজন বলল, আপচন আকবচর চমাহর খুাঁজলছন? চদলত পাচর, কোশ 

টাকা এলনলছন? 

  

কাকাবাবু বলললন, লাখ লাখ টাকা চক সলে আনা যাে? চস চতা চবরাট চবাঝ। আমার 

কালছ িলার আলছ। িলার শুলন ওলদর চলাভ আরও চবলি চেল। তারপর কাকাবাবু 

বলললন, আচম বুলিা হলেচছ বলল আমার চিাখলক িাাঁচক চদলত পারলব না। নকল িালাবার 

চিিা চকালরা না। প্রলতেকটা কলেন আচম পরীক্ষা কলর চদলখ চনব। এবার ওরা একটা 

চভললভলটর বাক্স চনলে এল, তার মলযে রলেলছ চসই চতনলট চসানার টাকা। কাকাবাবু 

বলললন, চমালট চতনলট? আর চনই? 

  

ওরা আরও চতনলট এলন চদল। 

  

কাকাবাবু দুখানা চমাহরই িান হালতর তালুলত চরলখ পরীক্ষা করলত লােললন, তারপর 

চসগুললার মযে চথলক চতনখানা চবলছ চনলে মাচটলত চিলল চদলে বলললন, এগুললা ঝুলটা 
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মাল! চশালনা, সারা পৃচথবীর যারা কলেন এক্সপাটে তারা আমালক চিলন। আজ পযেি 

আমালক চকউ িকালত পালরচন। আসল মাল চমালট চতনলটর চবচশ চনই, তা বলললই 

পারলত! 

  

ওলদর একজন বলল, আমরা চতা সোর এত বুচঝ না। দালাললদর কাছ চথলক চকচন। মুঘল 

আমললর অনে কলেন িললব? শাজাহালনর চমাহর। 

  

কাকাবাবু বলললন, শাজাহালনর আমললর চমাহর আমার চনলজর কাললকশালন চবশ 

কলেকটা আলছ। তবু চনলে এলসা চতা চদচখ। 

  

এবার ওরা চনলে এল আরও কলেকটা চভললভলটর বাক্স। তার একটা খুললই কাকাবাবু 

আমার চদলক চিলর বলললন, চমাহন চসং, এখন কটা বালজ? চিক নটার মলযে  আমালক 

চিনার খাওোর জনে চিলর চযলত হলব। 

  

এই কটা বালজ চছল আমালদর আলে চথলক চিক করা চকাি। আচম ঘচি চদলখ সমে বলল 

চদলে ওলদর চজলেস করলুম বাথরুমটা চকাথাে? আমার আজ দুপুর চথলক চপট খারাপ। 

  

আচম চপটটা চিলপ যরলতই ওরা আমালক একটা বাথরুম চদচখলে চদল। তার চভতলর েুলক 

দরজা বে কলর আচম চমাবাইল চিালন খবর চদলুম পুচলশ কচমশনালরর অচিলস। চসটাও 

কাকাবাবু আলে চথলকই চিক কলর চরলখচছললন। দশ চমচনলটর মলযে কাছাকাচছ থানা 

চথলক পুচলশ এলস চেল। তখনও কাকাবাবু মোেচনিাইং গ্লাস চদলে চমাহরগুললা পরীক্ষা 

করলছন। 

  

কাকাবাবু বলললন, এলত চবাঝা চেল চমাবাইল চিালনর উপকাচরতা। চোপলন খবর 

চদওোর খুব সুচবলয। পুলরা দলটাই যরা পলি চেল।  

  

চপ্রালিসর ভােেব বলললন, আসল কলেনগুললা উদ্ধার হল বললই আচম চবাঁলি চেলাম। 
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সুভাষ রাও বলললন, চরামহষেক কাচহনী। তবু একটা কথা চজলেস করব 

রােলিৌযুরীসালহব? আপচন বুলিা মানুষ, সলে মাত্র এই চছললচট। ওই গুন্ডালদর চিরাে 

েুলকচছললন, যচদ আপনালদর খুন কলর সব টাকা পেসা চকলি চনত! ওরা চনিেই 

চভলবচছল, আপনার কালছ অলনক িলার আলছ। এখালন চতা যখন-তখন খুন হে।  

  

কাকাবাবু বলললন, অপরায জেলতও নানারকম চশ্রেী চভদ আলছ। যারা জাচলোত, তারা 

সাযারেত খুনজখলমর মলযে যাে না। স্মাগ লাররা চযমন িাকাচত কলর না। তা ছািা, 

একজন সাযারে চলাকলক খুন করলত পালর, চকন্তু পাচতোলার মহারাজার কাকালক খুন 

করলল চয খুব হইিই পলি যালব, তা ওরা জালন। আর আচম বুলিা সাজললও চতমন বুলিা 

চতা নই, আমার একখানা থাপ্পি অলনলকই সহে করলত পালর না। তা ছািা আমার কালছ 

চরভলভার চছল, একবার চসটা হালত চনলল অিত দু-িারজন চলাক সামলন দাাঁিালত 

পারলব না। 
  

সুভাষ রাও বলললন, তবু আপনার সাহস আলছ বলট। বাপ চর! 

  

চজালজা বলল, আজলকই চতা সলের সমে… 

  

পদ্মনাভন বলললন, আজ আবার সলেলবলা কী হলেচছল? 

  

কাকাবাবু তার উত্তর না চদলে চজলেস করললন, চপনু্ট চিলমললা চক বলুন চতা? 

  

পদ্মনাভন বলললন, আলর চস এক মজার বোপার। এই মুদ্রা জাচলোচতর চয প্রযান পাণ্ডা 

তার নাম যুমল চকাল। রােলিৌযুরী, আপচন চতা তালক যচরলে চদললন। তারপর তালক 

চজরা করলত করলত চস এক সমে ওলদর দললর একজন চহলসলব চপনু্ট চিলমললার নাম 

যাম বলল চদল। এই চিলমললা চলাকটা অলনক বি চক্রচমনাল, ওলক আমরা অলনকচদন 

চথলক খুাঁজচছ, চবশ কলেকবার আমালদর হাত চপছলল পাচললেলছ। এবার ও যরা পলি 

চেল, এটা চবনা কোি বলা চযলত পালর। যুমললর সলে চবাযহে ওর শত্রুতা আলছ। চস 

ওলক ইলে কলর যচরলে চদলেলছ। 
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কাকাবাবু বলললন, সাবযান, ও চযন পাচললে না যাে। আজ সলেলবলালতই চস রকম 

একটা চিিা হলেচছল। চজালজাই ঘটনাটা বলুক। না থাক, চজালজা চবচশ লম্বা কলর 

চিললব। এখন চখলত হলব। সন্তু বলুক। 

  

সন্তু সংলক্ষলপ ঘটনাটা জানাল। 

  

চপ্রালিসর ভােেব বলললন, উঃ বাপ চর বাবা। আবার আজই এরকম কাণ্ড। হলেলছ। 

রােলিৌযুরী, আপনালক আচম যত চদচখ ততই অবাক হলে যাই। আপনার চতা চয-লকানও 

সমে সাংঘাচতক একটা চকছু হলে চযলত পালর। 

  

কাকাবাবু বলললন, এটা এক যরলনর চখলা। একচদন-না-একচদন চতা মরলতই হলব। 

আচম মৃতুে চনলে চখলা করলত ভালবাচস। এপযেি চতা এ চখলাে হাচরচন। 

  

পদ্মনাভন বলললন, ওরা যরা পিললও সব বোপারটা এখনও চমলটচন চবাঝা যালে। আরও 

অলনক চকছু ঘটলব। চিলমললার দল সহলজ ছািলব না। 
  

কাকাবাবু বলললন, চসসব সামলাবার দাচেত্ব আপনালদর পুচললশর বোপার। আচম আর 

এর মলযে চনই। আচম চপ্রালিসর ভােেবলক যথাসাযে সাহাযে কলরচছ মাত্র। এখন খাবার 

চদওো হলব না? 

  

এবার সবাইলক চযলত হল পালশর লম্বা হল ঘলর। 

  

চসখালন বি চটচবললর ওপর অলনকরকম খাবার সাজালনা। মাছ-মাংস চনই বলট। চকন্তু 

চনরাচমষ পদই চতলরা-লিালদারকম। আর পাাঁিরকলমর চমচি। 

  

নলরন্দ্র ভামো মুদ্রা-জাচলোচত চবষলে চকানও আগ্রহ চদখানচন। এতক্ষে একটা প্রেও 

কলরনচন। এখন খাবালরর চেট চনলে কাকাবাবুর পালশ এলস দাাঁচিলে বলললন নলরন্দ্র, 

তুচম চতা ভােেলবর চকসটা চমচটলে চদলেছ, এখন কী করলব? চিলর যালব কলকাতাে? 
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কাকাবাবু বলললন, হোাঁ, চিলর যাব। আমালদর পচিম বাংলাে এর মলযে বষো শুরু হলে 

চেলছ। এই সমে শাচিচনলকতলন থাকলত খুব ভাল লালে। 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, হোাঁ, আচমও একবার শাচিচনলকতলনর বষো চদখলত যাব। তুচম 

এখালন আরও চদনসালতক চথলক যাও না। দুজলন চমলল সমুলদ্র সাাঁতার কাটব। এক সমে 

চোোর চবলি দুজলন অলনক সাাঁতার চকলটচছ মলন আলছ? 

  

কাকাবাবু বলললন, তখন আমার পা চখাাঁিা চছল না। তখন কমচপচটশালন তুচম আমার 

সলে পারলত না। 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, সাাঁতালরর সলে চখাাঁিা পালের কী সম্পকে? মাসুদুর রহমান নালম 

একচট চছললর দুলটা পা-ই কাটা। চসও চতা সাাঁতালর ইংচলশ িোলনল ক্রস কলরলছ। এলসা, 

আবার চতামার সলে একবার কমচপচটশালন নামা যাক। 

  

কাকাবাবু বলললন, ভাইজালের সমুলদ্র চতা সাাঁতার কাটাই যাে না শুলনচছ। 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, এখালন অলনক িুলবা পাথর আলছ, তাই চবপজ্জনক। তলব এখান 

চথলক খাচনকটা দূলর ঋচষলকাণ্ডা নালম একটা জােো আলছ। ভারী িমকার, চনচরচবচল, 

আর সাাঁতারও কাটা যাে। চছলল দুচটলক কলকাতাে পাচিলে চদলে, তুচম আরও সাতচদন 

চথলক যাও। 

  

সন্তু কালছই দাাঁচিলে খাবার খালে। চস শুনলত চপলে বলল, চমালটই আমরা চিলর চযলত 

িাই না। আমালদর এখন ছুচট। 

  

নলরন্দ্র ভামো চজলেস বললন, তুচম সাাঁতার জালনা, সন্তু? 

  

সন্তু বলল, চমাটামুচট জাচন। 
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কাকাবাবু বলললন, আলছ নলরন্দ্র, তুচম জালনা না, সন্তু চতা সাাঁতালর িাচম্পেন। অলনক 

পুরস্কার-টুরস্কার চপলেলছ। 

  

নলরন্দ্র বলললন, ও, তাই বুচঝ? আর চজালজা? 

  

এই একটা বোপালর বাকেবােীশ চজালজা এলকবালর িুপ কলর যাে। চস জললক ভে পাে। 

সন্তু অলনক চিিা কলরও চজালজালক সাাঁতার চশখালত পালরচন।  
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৩. ঋচষলকাণ্ডাে চয চেস্ট হাউজ 

ঋচষলকাণ্ডাে চয চেস্ট হাউলজ নলরন্দ্র ভামো থাকার বেব্া কলরলছন, তার কাছাকাচছ আর 

চকানও বাচি চনই। চবলাভূচম এলকবালর িাাঁকা। সমুদ্র আর আকাশ ছািা এখালন আর 

চকছু চনই।  া, চকছু চস-োল পাচখ আলছ। এখালন বাচলর রং হলুদ, আকাশ আর সমুদ্র 

োঢ় নীল, আর পাচখগুললা যপযলপ সাদা। 

  

কাকাবাবু, নলরন্দ্র ভামো আর সন্তু সকাললবলা অলনকক্ষে সাাঁতার কাটল সমুলদ্র, প্রাে এক 

ঘণ্টারও চবচশ। চজালজা বলস রইল পালি। নলরন্দ্র ভামো অলনকবার বললচছললন, খাচনকটা 

নামমা, আমরা চতামালক যলর থাকব, চকানও ভে চনই। চজালজা চকছুলতই রাচজ হেচন। 

  

এখালন বাতাস চবশ চিগ্ধ, শীতও চনই, েরমও চনই। চজালজা চদখল, বি বি চেউ ভােলত 

ভােলত সন্তু অলনকটা এচেলে চেলছ, তালক চছাট্ট একটা চবন্দুর মতন চদখালে। চসচদলক 

তাকালতই চজালজার বুকটা চশরচশর কলর ওলি, যচদ সন্তু আর চিলর আসলত না পালর? 

  

কত সমে চয চকলট যালে, তা ওলদর চখোলই চনই। জললর মলযে থাকলত মানুলষর এত 

ভাল লালে? 

  

চজালজা মলন মলন কচবতা বানাবার চিিা করলত লােল।  

  

আকালশর চকানও সীমানা থালক না 

সমুদ্র অতলাি… 

  

এবার অতলালির সলে কী চমল চদওো যাে? শাি, ভ্রাি, না ক্লাি? আরও হলত পালর, 

আন চতা, জানত ক্ষাি…। কচবতা চক আলে চথলক এরকম চমললর তাচলকা কলর রালখ? 

অবশে আর একরকম কচবতাও চলখা হে, তালত চমল থালক না। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপাধ্যায় । কাকাবাবু ও আশ্চর্য দ্বীপ। কাকাবাবু সমগ্র 

 29 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পলরর লাইন আর চকছুলতই মাথাে আসলছ না। চজালজা চবিচবি করলত লােল, আকালশর 

চকানও সীমানা থালক না, সমুদ্র অতলাি, মানুলষর তবু ভেির চনই, মানুলষর তবু ভেির 

চনই, এমনই চস দুদোি! 

  

চজালজা চনলজই চনলজর কায িাপলি চদল। অতলাি-এর সলে দুদোি, এই চমল ভাল 

হেচন? দুদোি! এটা সন্তুলক চশানালত হলব। সন্তু অবশে ভাবলব, আচম অনে কারও চলখা 

চথলক মুখ্ বলচছ। ও আমার চকানও কথাই চবশ্বাস করলত িাে না।  

  

হিাৎ িানচদলক চিাখ পিলতই চজালজা িমলক উিল। চসচদলক একটা বাচলর প, তার 

আিাল চথলক একটা জুলতা পরা মানুলষর পা চদখা যালে।  

  

প্রথলম চজালজা ভাবল, ওখালন চক চকানও মৃতলদহ পলি আলছ? 

  

তারপর ভাবল, অলনক চলাক সমুলদ্রর যালর বাচলর ওপর চিৎপাত হলে চরাদ চপাহাে, 

চসরকমও চকউ হলত পালর। চকন্তু এচদলক চতা চকানও চলাকলক আসলত চদখা যােচন, 

আর চেস্ট হাউলজও অনে চকানও অচতচথ চনই। 

  

আর একটা কথা চভলব ভলে সন্তুর বুক চকাঁলপ উিল। যচদ চকানও শত্রুপলক্ষর চলাক হে? 

চিলমললার দললর চসই লম্বা চলাকটা বলসচছল, সন্তু চকংবা তালক যলর চনলে চেলে আটলক 

রাখলব। 

  

এখন যচদ চজালজালক যলর চনলে চযলত িাে, তা হলল চতা কাকাবাবুরা চটরও পালবন না। 

চজালজা একা বাযা চদলব কী কলর? এমন চয চবপদ হলত পালর, চস কথা কাকাবাবুর মলন 

পলিচন। 

  

ওরা চতনজন সাাঁতার কাটলছ, ওলদর কালছ চকানও অস্ত্রশস্ত্র চনই। যখন ওপলর উলি 

আসলব, তখন যচদ চকউ গুচল কলর? সাবযান কলর চদওোও চতা চজালজার পলক্ষ সম্ভব 

নে।  
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চজালজা চক একলদৌলি চেস্ট হাউলজ িলল যালব? চকন্তু ওই চলাকটা যচদ গুচল করলত িাে, 

চজালজা চদৌলি পালালত পারলব না। 

  

বাচলোচির আিাল চথলক শুযু একটা জুলতা পরা পা-ই চদখা যালে। যচদ চজালজালক যলর 

চনলে যাওোর মতলব থালক, তা হলল এতক্ষে অলপক্ষা করলব চকন? 

  

এক-একসমে মানুষ হিাৎ সাহসী হলে ওলি। ওখালন চক লুচকলে আলছ, তা চজালজালক 

চদখলতই হলব। 

  

চস বাচলর ওপর পা চটলপ চটলপ এচেলে চেল। তারপর উাঁচক চমলর আরও 

  

অবাক হল। 

  

একটা খুব োাঁট্টালোট্টা চিহারার চলাক, তার মুখ ভরচত দাচি, বলস আলছ। চসখালন পা 

ছচিলে। তার পালশ একটা রাইলিল। চলাকচট ঘুলম েুলল েুলল পিলছ।  

  

একটুক্ষে তাচকলে থাকার পর চজালজার চিাাঁলট হাচসর চঝচলক চখলল চেল। এইবার চস 

বুলঝলছ। যারা গুন্ডা-বদমাশ, তারা কখনও কালজ এলস ঘুলমাে না। ঘুলমাে কারা? যারা 

পাহারা চদে। পুচলশ ঘুলমাে, কারখানার দালরাোন ঘুলমাে। কলেকচদন আলেই চতা 

কলকাতাে একটা বোলঙ্কর এক বন্দুকযারী োিে চঝলমাচেল, কলেকটা বাচ্চা বাচ্চা িাকাত 

তার বন্দুকটা চকলি চনে। 

  

এই চলাকটালক তা হলল পাহারা চদওোর জনেই রাখা হলেলছ। চজালজা ভাবল, এর 

রাইলিলটাও সচরলে রাখলল চকমন হে! 

  

চলাকচটর ঘুম এলকবালর কুম্ভকলেের মতন। চজালজা কালছ চেলে রাইলিলটা তুলল চনল, 

এমনকী একবার েলা খাাঁকাচর চদল, তবু চস জােল না। 
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চজালজা কখনও রাইলিল িালােচন। সন্তু চরভলভার িালালত ভালই পালর, চকন্তু চসও 

রাইলিল চশলখচন। হালত এত বি একটা অস্ত্র থাকলল চনলজলক খুব চহলরা চহলরা মলন হে। 

চজালজা এমনভালব রাইলিলটালক তাক করল, চযন তার সামলন রলেলছ একদল শত্রু, 

চস সবাইলক খতম কলর চদলে। যোট-টোট-টোটটোট-টোট… 

  

চসফ চট কোি সলর চযলতই দারুে শলব্দ একটা গুচল চবচরলে চেল। ভাচেেস, রাইলিললর 

নলটা চছল আকালশর চদলক। ভালভালব যরলত জালন না বলল বাাঁলটর চপছন চদকটাে একটা 

যাক্কা লােল চজালজার বুলক। 

  

এবার দাচি-লোাঁিওোলা চলাকচটর ঘুম ভােলত বাযে। চস চজালজার হালত রাইলিল চদলখ 

এমনই ঘাবলি চেল চয, কী একটা দুলবোযে চিৎকার কলর দাাঁচিলে পিল মাথার ওপর 

হাত তুলল। 

  

হিাৎ গুচল চবচরলে যাওোে চজালজাও চবশ ঘাবলি চেলছ। চকন্তু চলাকচটর ভে পাওো মুখ 

চদলখ হাচসও চপল তার। এই নাচক পাহারাদার? 

  

গুচলর শব্দ সন্তুরাও শুনলত চপলেলছ। চতনজনই উলি এল পালি। নলরন্দ্র ভামো আলে চদৌলি 

এলস চজলেস করললন, কী বোপার চজালজা? এ চলাকটা চক? 

  

চজালজা বলল, আপচন ওলক পাহারা চদওোর জনে চরলখ চেলেচছললন, আর ও নাক 

িাচকলে ঘুলমাচেল। 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, আচম চতা পাহারাদার রাচখচন।  

  

চজালজা বলল, তাই বলুন! আমারও প্রথম চথলকই সলন্দহ হলেচছল। ও চনিেই 

কাকাবাবুলক মারলত এলসলছ। তাই আচম ওর রাইলিলটা চকলি চনলেচছ। ওর োলের 

চজার চবচশ হলত পালর, চকন্তু আচম এমন একটা কোরালটর পোি মারলুম… 
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এর মলযে কাকাবাবু এলস চেললন এক পালে লািালত লািালত। ক্রাি দুলটা তুলল চনওোর 

পর বলললন, এলক চতা চদলখই চবাঝা যালে পুচলশ। পুচলশলদর চিহারা চদখললই চিনা 

যাে। 

  

চলাকচট এবার দুচদলক মাথা নািলত নািলত বলল, পুচলশ, পুচলশ! 

  

চলাকচট ইংচরচজ চকংবা চহচন্দ জালন না। নলরন্দ্র ভামো ওর সলে চতলুগু ভাষাে কলেকটা 

কথা বলার পর কাকাবাবুর চদলক চিলর বলললন, তুচম চিকই যলরছ, রাজা। পুচলশ 

কচমশনার পদ্মনাভন ওলক পাচিলেলছন আমালদর চদখাশুলনা করার জনে। এ যা চদখচছ, 

এলকই পাহারা চদওো দরকার। 

  

কাকাবাবু বলললন, আহা চবিারা, ঘুচমলে পলিচছল। চনিেই রাচত্তলর ঘুম হেচন। ওলক 

বকাঝকা চকালরা না। 

  

সন্তু চজলেস করল, হোাঁ চর চজালজা, তুই সচতেই ওর কাছ চথলক রাইলিলটা চকলি 

চনলেচছস? 

  

চজালজা বলল, মোচজক, মোচজক! আচম হুকুম করলুম, অমচন রাইলিলটা ওর হাত চথলক 

িলল এল আমার হালত। 

  

চেস্ট হাউলজর চদলক চিলর চযলত চযলত নলরন্দ্র ভামো বলললন, আমরা এতক্ষে মজা কলর 

সমুলদ্র সাাঁতার কাটলাম, আর চজালজা চবিারা একা একা তীলর বলস রইল। ওলক একটা 

চকছু প্রাইজ চদওো দরকার। 

  

কাকাবাবু বলললন, চজালজা, তুই এবার একটু কি কলর সাাঁতারটা চশলখ চন। 

  

চজালজা বলল, এবালর পুলজার ছুচটর সমে বাবার সলে ব্রাচজল যাচে, ওখালন চিক সাাঁতার 

চশলখ চনব। 
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সন্তু বলল, সাাঁতার চশখার জনে ব্রাচজল চযলত হলব? চকন, এ চদলশ সাাঁতার চশখা যাে 

না? 

  

চজালজা বলল, বাঃ, ব্রাচজললর জল খুব হালকা। সাাঁতার চশখলত মাত্র দুচদন লালে, তুই 

জাচনস না? 

  

সন্তু তবু বলল, জল আবার হালকা আর ভারী হে নাচক? 

  

চজালজা বলল, বাঃ, হে না? সব সমুলদ্রর জল চক একরকম? এমন সমুদ্রও আলছ যালত 

মানুষ পলি চেললও িুবলব না! ব্ল্োক চস? 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, তা চিকই বলললছ। চজালজা অলনক চকছু জালন। চশালনা চজালজা, 

আজ খাওোদাওোর পর চতামালক এমন একটা চজচনস চদখাব, যা তুচম সারা জীবলনও 

ভুললব না। 

  

সন্তু চজলেস করল, শুযু চজালজালক চদখালবন? 

  

নলরন্দ্র ভামো মুিচক চহলস বলললন, হোাঁ। 

  

খাওোর পর একটুক্ষে চবশ্রাম চনলে আবার চবচরলে পিা হল। রাইলিলযারী পুচলশচটলক 

ছুচট চদওো হললও চস ছুচট চনলত িাে না। বারবার কান মুলল বললত লােল, চস আর 

ঘুলমালব না। 
  

তবু নলরন্দ্র ভামো তালক চবাঝাললন চয তার নালম নাচলশ করা হলব না। এখন সচতেই 

তালক দরকার চনই। 

  

নলরন্দ্র ভামোলক সমুলদ্রর চদলকই এলোলত চদলখ চজালজা সচন্দগ্ধভালব বলল, আপচন 

আমালক কী চযন চদখালবন বলললন, তা হলল সমুলদ্রর চদলক যালেন চকন? 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, চকন, সমুলদ্র বুচঝ চকছু চদখার চনই? 
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চজালজা থমলক দাাঁচিলে পলি বলল, আচম জলল নামব না। 

  

নলরন্দ্র ভামো তার কাাঁলয হাত চদলে বলললন, চতামালক জলল নামলত হলব না। জলল পা না 

চভচজলেও চতা সমুলদ্র চঘারা যাে। 

  

ওরা চবলাভূচমলত এলস দািালতই দূর চথলক ভটভট শব্দ করলত করলত একটা চমাটরলবাট 

এলস চেল কালছ। 

  

তালত উিলত উিলত কাকাবাবু বলললন, আজ সমুদ্র চবশ শাি। 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, আমরা খুব লাচক। যা চদখলত যাচে, এইসব চদলনই তা চদখা যাে 

ভাল কলর। 

  

চমাটরলবালট একজন িালক রলেলছ। তার সলে আলাপ কচরলে চদওো হল, তার নাম 

চেি। চতচরলশর কাছাকাচছ বলেস, চজনলসর পোন্টশাটে পরা, থুতচনলত অল্প দাচি। 

  

চবাটটা িললত লােল চবশ চজালর। িারচদলকই সমুদ্র। চজালজা মলন মলন ভাবল, সমুদ্র 

চতা একই রকম, এলত চবলশষ চকছু চদখবার কী থাকলত পালর? চকছু চসেুসারস বা চস-

োল পাচখ ওিাউচি করলছ, আর শুযু চছাট চছাট চেউ। প্রাে আযঘণ্টা িলার পর চদখা 

চেল, সমুলদ্রর বুলক চকছু োছপালা। 

  

কাকাবাবু বলললন, ওখালন বুচঝ একটা িীপ আলছ? 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, হোাঁ, ওখালনই আমরা যাব। 

  

চেলির কাছ চথলক একটা দূরচবন চিলে চনলে চতচন িীপটা চদখলত লােললন। চসটা ক্রমশ 

কালছ এচেলে এল, োছপালাগুললা বি হলে চেল। মলন হলত লােল চযন চসই িীলপ 

একটা ভাোলিারা বাচিও রলেলছ। 
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সন্তু চজলেস করল, এই িীপটার নাম কী? 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, মোলপ এই িীলপর নাম চনই। খুবই চছাট, অলনকখাচন আবার 

চজাোলরর সমে িুলব যাে। যারা সমুলদ্র মাছ যলর, তারা ছািা আর চবলশষ চকউ এই 

িীলপর কথা জালন না। চসই চজললরা বলল রাবার িীপ। রাবার আেলোন্ড! 

  

সন্তু বলল, রাবার? এরকম অদু্ভত নাম চকন? 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, চলালকর মুলখ মুলখ নাম বদলল যাে। রবাটে নালম এক সালহব এই 

িীলপ একটা বাচি বাচনলেচছল অলনক কাল আলে। চসই রবাটে সালহলবর িীপ চহলসলব এর 

নাম চছল রবাটেস আেলোন্ড। তাই চথলক এখন রাবার িীপ।  

  

কাকাবাবু বলললন, হোাঁ, এরকম বদলাে। রবীন্দ্রনাথলদর জচমদাচর চছল চয চশলাইদলহ, 

চসই চশলাই আসলল চশচল নালম একজন সালহলবর নাম চথলক হলেলছ।  

  

নলরন্দ্র ভামো চকৌতূহলী হলে চজলেস করললন, কচব চশচল? চতচন চবেলল এলসচছললন 

নাচক? 

  

কাকাবাবু বলললন, না, না, এ অনে চশচল। চবাযহে নীলকর সালহব। চবাটটা চকন্তু িীপটার 

তীর পযেি চেল না, একটু দূলর চথলম চেল। 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, এবার সবাই পা তুলল বলসা। নীলির চদলক তাচকলে দোলখা! 
  

সন্তু দারুে অবাক হলে বলল, আলরঃ! 

  

এতক্ষে চবাঝা যােচন, এখন চদখা চেল চবালটর তলার চদকটা এক যরলনর স্বে কালির 

কতচর। জললর নীলি অলনকখাচন চদখা যাে। 

  

চসখান চদলে চদখা যালে অসংখে রচেন মাছ। চছাট, বি, নানা যরলনর। 
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কাকাবাবু বলললন, গ্লাস বটম চবাট! এটা চক চকারাল চরি? 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, হোাঁ, তলার পাথরগুললা দোলখা। কত রং, ওর মলযে চকছু চকছু 

পাথর চকন্তু জোি! 

  

সন্তু বলল, অপূবে দৃশে! চিসকভাচর িোলনললই শুযু এরকম প্রবাল িীপ চদলখচছ। এত কাছ 

চথলক, চনলজর চিালখ চদখা। 

  

সবাই মুগ্ধ হলে চদখল চকছুক্ষে। 

  

এক সমে মুখ তুলল সন্তু চজলেস করল, নলরনকাকা, তুচম তখন বললল, শুযু চজালজালকই 

অপূবে চকছু চদখালব। এখন চতা আমরা সবাই চদখচছ।  

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, তুচম আর রাজা চনলজরাই চদখলত পালরা। ইলে করলল জলল চনলম 

চেলে এলকবালর কাছ চথলক। চজালজা চতা তা পারলব না, ওলক চদখালত হলব। 

  

চজালজা বলল, এই চতা আচম চনলজ চনলজই চদখচছ। 

  

চযন তার কথা শুনলতই চপললন না, এইভালব নলরন্দ্র ভামো সন্তুলক বলললন, চতামরা 

সাাঁতার জালনা, চতামরা স্কুবা িাইচভং করলত পালরা, সব চজচনসপত্র চরচি আলছ। 

এলকবালর নীলি চেলে হাত চদলে অনুভব না করলল এর চসৌন্দযে অলনকটা অনুভব করা 

যাে না। 
  

কাকাবাবু এর মলযেই চকাট খুলল চিলললছন। পোন্টও খুললত খুললত বলললন, জলল চতা 

নামব চনিেই। 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, চতামরা আলে নালমা। তারপর আচম আর চজালজা নামব একসলে। 

  

চজালজা চিাঁচিলে উলি বলল, না, না, আচম জলল নামব না! আচম এখান চথলকই ভাল 

চদখলত পাচে। 
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নলরন্দ্র ভামো বলললন, চশালনা, ওরা করলব স্কুবা িাইচভং, আর আমরা করব িারলকচলং। 

তালত সাাঁতার না জানললও িলল। চতামার চকানও ভে চনই, আচম চতামাে যলর থাকব। 

  

চজালজা তবু চিাঁচিলে বলল, না, না, আমার চকানও দরকার চনই!  

  

নলরন্দ্র ভামো চবালটর িালকলক চজলেস করললন, চেি, চতামার কালছ রলকচলং-এর জনে 

িশমা আর মুলখাশ-টুলখাশ আলছ চতা? 

  

চেি বলল, ইলেস সোর। 

  

নলরন্দ্র ভামো চজালজালক বলললন, তুচম জামা-পোন্ট খুললব? না সবচকছু চভজালব? চভতলর 

জাচেো আলছ চনিেই। 

  

চজালজা বলল, বলচছ চতা আচম জলল নামব না। চকন বারবার বললছন? 

  

কাকাবাবু বলললন, সন্তু, চতার বেুলক যাক্কা চদলে জলল চিলল চদ চতা!নইলল ওর জললর 

ভে কাটলব না। িারলকচলং-এ চতা ইলে করললও িুবলত পারলব না। রবালরর টাোর ওলক 

বাাঁচিলে রাখলব! 

  

চজালজার মুলখর চিহারা এলকবালর কাাঁলদা কাাঁলদা হলে চেল।  

  

সন্তু বলল, জামা খুলল চিল চজালজা। চস্পি চবালটর পাটাতলনর নীলি অলনক চকছু রাখা 

আলছ। চেি চসখান চথলক বার কলর আনল অলনক সরিাম। 

  

নলরন্দ্র ভামো চজালজালক বুচঝলে চদললন, এই দোলখা, এই রবালরর চবলুলনর মতন জামা 

চতামালক পচরলে চদব, তুচম চকছুলতই িুবলব না। আর এই মুলখালশর মতন চজচনসটা 

চথলক একটা নল চবচরলে থাকলব জললর ওপলর, তার চথলক হাওো আসলব। তুচম চনশ্বাস 

চনলত পারলব, আর এই চয বি বি েললসর মতন িশমা, এচদলে জললর মলযেও স্পি 

চদখা যাে। 
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ওইসব চজচনস চজালজালক পরালত সাহাযে করল সন্তু। চস চনলজ আলেই চপলি অচক্সলজন 

চসচলন্ডার চবাঁলয চনলেলছ। 

  

নলরন্দ্র ভামো চজালজার হাত যলর বলললন, চশালনা চজালজাবাবু, এর পলরও যচদ ভে কলর, 

আমার হাত ছািলব না। আমার লাইি চসচভং সাচটেচিলকট আলছ।  

  

চজালজালক চনলে চতচন ঝাপ চদললন সমুলদ্র। 

  

কাকাবাবু আর সন্তু চনলম চেল অলনক নীলি। চজালজা আর নলরন্দ্র ভামো ভাসলত লােল, 

চিাখ জললর মলযে। জল এখালন পাতলা নীল রলের আর খুব পচরষ্কার, চদখা যালে 

অসংখে রচেন মাছ। চছাটগুললা ঝক ঝক, আর কলেকটা চবশ বিও আলছ।  

  

চকারাল চরি বা প্রবাললর চদওোললর চদলক তাচকলে আর চিাখ চিরালনা যাে না। কী 

অপূবে তার েিন, চকাথাও অলনকটা ছিালনা িুললর মতন, চকাথাও চযন োছ, চকাথাও 

চযন ঝািলণ্ঠন, চকাথাও পাথলরর ছচব। কতরকম রং আর চসসব রেই খুব চিগ্ধ। চিাখ 

জুচিলে যাে। চযন স্বলেের চকানও দৃশে। জললর নীলি চয এমন একটা জেৎ আলছ, তা 

চিালখ না চদখলল চবশ্বাসই হত না। 

  

এক-একবার নলরন্দ্র ভামো চজালজালক একটু টান চমলর খাচনকটা িুচবলে চদলেন চজার 

কলর। চজালজা ভে চপলে আাঁকুপাকু কলর উিলতই চতচন আবার চভলস উলি বলললন, ভে 

চপলো না। চতামার নালকর সলে চয নলটা লাোলনা আলছ, চসটা চবচশ িুলব চেলল চসটা 

চথলক হাওো আসার বদলল জল েুলক যালব। তাই আচম চতামালক একটুখাচন নীলি চনলে 

যাচে। ভে পাওোর বদলল তুচম চকারালগুললালক একটু হাত চদলে ছুাঁলে দোলখা। 

  

চবস্মলের পর চবস্মে! চয রচেন চজচনসগুললা মলন হচেল পাথলরর কতচর, চসগুললার োলে 

হাত চছাাঁোলতই এক-একটা খাচনকটা গুচটলে যালে। অথোৎ ওরা জীবি! চকন্তু ভলের চকছু 
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চনই। ওরা কামিাে না। এমনকী চয মাছগুললা ো চঘাঁলষ িলল যালে, তারাও মানুষলক 

গ্রাহেও কলর না। 

  

এক সমে নলরন্দ্র ভামো বলললন, এবার উিলত হলব। তখন চজালজাই বলল, না, না, এখন 

উিলত ইলে করলছ না! আর একটু থাকব। 

  

আকালশ চমঘ ঘচনলে এলসলছ। সমুলদ্রর সব চকছুই আকালশর ওপর চনভের কলর। আকাশ 

চমঘলা হলল সমুলদ্রর জলও চঘালালট হলে যাে। আকালশ ঝি উিলল সমুদ্রও উত্তাল হে। 

  

চমলঘর জনে চবলকল িুচরলে চেল। এখন আর চকছু চদখা যালব না। সন্তু আর কাকাবাবু 

চিলর এললন। চেি এতক্ষে একলা বলস অনবরত িুরুট চটলন যাচেল, এবার চস বলল, 

উই শুি চো বোক নাউ। 

  

চস কলেকখানা শুকলনা চতাোলল চদল সবার ো চমাছার জনে। 

  

চজালজা বলল, কাকাবাবু, তুচম ভাচেেস আমালক বললল! আমার জললর ভে চকলট চেলছ। 

ওঃ, কী দৃশে চদখলুম, জন্ম-জন্মািলরও ভুলব না! 

  

সন্তু বলল, এলকবালর নীলি চেলল, বুঝচল চজালজা, মলন হলব চযন পৃচথবীর বাইলর অনে 

চকাথাও এলসচছ। এরকম রলের চোলা আলে কখনও চদচখচন। আচম চকারাল চরি যলর 

প্রাে এক চকললাচমটার দূলর িলল চেলেচছলুম। 

  

চজালজা বলল, আচম কলকাতা চিলরই সাাঁতালরর ক্লালস ভরচত হব। ব্রাচজল যাওোর চতা 

অলনক চদচর আলছ। 

  

নলরন্দ্র ভামো চবাটিালকলক বলললন, চেি, তুচম ফ্ল্ালস্ক কচি আলনাচন? একটু একটু শীত 

করলছ, এখন একটু কচি চপলল মন্দ হত না। 
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চেি বলল, সোর, আমার কালছ চস্পচরট লোম্প, কচিটচি সবই আলছ। তলব আমার মলন 

হে, এখন আমালদর চিলর যাওোই উচিত। 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, একটু কচি চখলে চনই। একু্ষচন চিরলত ইলে করলছ না। 

  

কাকাবাবু চভলজ চপাশাক বদলল চিলললছন, চকন্তু এতক্ষে একটা কথাও বললনচন। তার 

ভুরু দুলটা চকাাঁিকালনা, কী চযন চিিা করলছন। 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, রাজা, চতামার কী বোপার, েম্ভীর হলে আছ? চতামার ভাল 

লালেচন? তুচম চবায হে স্কুবা িাইচভং আলেও কলরছ? 

  

কাকাবাবু বলললন, ভাল লােলব না চকন? িোনটাচস্টক! আলে এরকম চদলখচছ 

আন্দামালন, তলব এখালন চকারাল চরি চযন আরও বি। খাচল একটা বোপালর খটকা 

লােলছ, নলরন্দ্র কীলসর সলে চযন আমার একবার যাক্কা লােল। খুব চজালর। জললর মলযে 

চকানও আঘাতই চজার হে না। চকন্তু আমার মাথাটা চঝমচঝম কলর উলিচছল।  

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, রাজা, সমুলদ্রর তলাে সাাঁতার কাটলত চেলল খুব সাবযালন থাকলত 

হে। কত রকলমর িুলবা পাথর থালক, চবাঝাই যাে না। তা ছািা হাের এলস পিলত পালর। 

অবশে সাযারেত হােররা … 

  

কাকাবাবু একটু চরলে চেলে বলললন, তুচম আমালক উপলদশ চদে নলরন্দ্র। চতামার চথলক 

চবাযহে অলনক চবচশবার আচম সমুলদ্রর তলাে স্কুবা িাইচভং কলরচছ একসমে। আচম 

সাবযানই চছলাম। িীপচটলপর এত কালছ হাের আলস না। পাথরও চছল না! চকছুই চদখলত 

পাইচন। 

  

তারপরই চনলজলক সামলল চনলে কাকাবাবু বলললন, আই অোম সচর নলরন্দ্র। হেলতা 

আমারই ভুল। তুচম এই জােোটাে আমালদর চনলে এলল, চসজনে চতামালক যনেবাদ। 
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নলরন্দ্র ভামো চমচটচমচট হাসলছন। চতচন কাকাবাবুর এমনই বেু চয বকুচন চখললও রাে 

কলরন না। অবশে চতচনও অনে সমে বকুচন চদলত ছালিন না।  

  

কাকাবাবু বলললন, চবশ লােলছ। আমালক আর একটু কচি দাও চতা, আলছ? 

  

চেি কাকাবাবুর কালপ আর একটু কচি চেলল চদল। আকালশ চমঘ চঘারালিরা শুরু 

কলরলছ। বাতাসও চিনচিলন। 

  

কাকাবাবু বলললন, িীলপর মলযে ওই চয বাচিটা, ওখালন একবার যাওো যাে না? নলরন্দ্র, 

তুচম কখনও ওই বাচিটার মলযে চেলে চদলখছ? 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, এখান চথলক িীলপ ওিার বেব্া চনই। খাচনকটা ঘুলর চযলত হলব। 

  

চতচন চবাটিালকলক চজলেস করললন, চেি, িললা, আমরা আেলোন্ডটা একবার ঘুলর 

যাই। 

  

চেি বলল, দোট ইজ ইমপচসবল সোর! 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, চকন ইমপচসবল? ওচদলক চজচট আলছ।  

  

চেি বলল, একটু পলরই সলে হলে যালব। তারপর ওখালন যাওোর চকানও প্রেই ওলি 

না, তা আপচন সোর ভালই জালনন। আমালক এখন চিরলত হলবই।  

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, চেি, চতামালক যচদ চিরলতই হে, তুচম আমালদর ওখালন নাচমলে 

দাও। আমরা আজলকর রাতটা অোিলভিার কচর। তুচম কাল সকালল এলস আমালদর 

চিরত চনলে চযলো। 

  

চেি কলেক মুহূতে রাে-রাে চিালখ তাচকলে রইল নলরন্দ্র ভামোর চদলক। 

  

তারপর চতক্ত েলাে বলল, সোর আপচন যা বললছন, তা আমার পলক্ষ মানা সম্ভব নে। 
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নলরন্দ্র ভামো বলললন, চেি, এই চবাটটা আচম ভািা চনলেচছ। আচম যা অিোর কলরচছ, 

তা মানলত তুচম বাযে। 

  

চেি দুকাাঁয ঝাকাল। 

  

তারপর চস িালু কলর চদল ইচিন। একটু পলরই চবাঝা চেল, চস নলরন্দ্র ভামোর হুকুম 

এলকবালর অগ্রাহে কলরলছ। 

  

চবাটটা ক্রমশ িলল যালে িীপ চথলক অলনক দূলর। 
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৪. রাচত্তলর খাওো-দাওোর পর  

রাচত্তলর খাওো-দাওোর পর সবাই বলসলছ অচতচথ ভবলনর ছালদ। 

  

সলেলবলা আকালশ অত চমঘ ঘচনলে এললও চতমন ঝি-বৃচি হেচন। তলব এখনও এচদলক 

চিনচিলন বাতাস বইলছ। 

  

এখান চথলক সমুদ্র চদখা যাে, চেউলের শব্দও চশানা যাে। সমুদ্র এখন কাললা। আকালশ 

িাাঁলদর সলে চমলঘর লুলকািুচর চখলা িললছ। 

  

কাকাবাবু এখনও েম্ভীর হলে আলছন। চকমন চযন অনেমনস্ক।  

  

এর মলযে চজালজা একটা লম্বা, চরামহষেক েল্প চশানাল, তালতও কাকাবাবু চকানও মিবে 

করললন না। 

  

নলরন্দ্র ভামো চকৌতূহলী চিালখ লক্ষ করলছন কাকাবাবুলক। এক সমে চতচন বলললন, রাজা, 

তুচম কী চিিা করছ জাচন না। চতামালক একটা খুব সরল, সাযারে প্রে করলত পাচর? 

  

কাকাবাবু বলললন, চতামার আবার প্রে করার জনে অনুমচত লালে নাচক? বলল চিললা! 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, তুচম ভূত চবশ্বাস কলরা? 

  

কাকাবাবু হিাৎ চরলে চেলে যমক চদলে বলললন, নলরন্দ্র, তুচম আমার সলে এতচদন যলর 

চমশছ, তবু তুচম আমালক চিলনা না? এটা চক একটা প্রে হল? চছললমানুচষ করছ আমার 

সলে? 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, এইজনেই ভে পাচেলাম। এ সম্পলকে চতামার মত আচম জাচন। 

চকন্তু বলেলসর সলে সলে মানুলষর চকছু-চকছু মত চতা বদলাে। 
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তা বলল চবোলনর প্রচতচিত সতে বদলল যালব নাচক? 

  

তাও চকছু চকছু বদলাে। একটা সহজ উদাহরে চদচে। আলে িাক্তাররা বললতন, চছাট 

চছাট মাছ খালব। বি বি িচবেওোলা মাছ শরীলরর পলক্ষ ক্ষচতকর। এখন চসই মতটা 

উললট চেলছ। সব িাক্তার বললছন, মালছর িচবেই আসলল খুব উপকারী। চতলাললা মাছ, 

িচবেওোলা মাছই চখলত হলব। তালত নাচক মনও ভাল হলে যাে। 

  

চজালজা বলল, চসইজনেই চতা ইচলশ মাছ চখলত এত ভাল লালে। পুাঁচটমাছ। ভাল লালে 

না। 

  

কাকাবাবু তবু রাে রাে ভাব কলর বলললন, কী আলজবালজ কথা বলছ। নলরন্দ্র? একবার 

বলছ ভূত, একবার বলছ মাছ … 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, আহা, রাে করছ চকন? আচম চতামার সলে মজা করচছ না। চবলশষ 

কারে আলছ। চেি নালমর চবাটিালকচট আমার আলদশ অগ্রাহে কলরও চকন িীপচট চছলি 

িলল এল জালনা? 

  

কাকাবাবু বলললন, সলে হলে আসচছল। রাচত্তলর ও চবাট িালালত রাচজ নে। তা ছািা 

ঝিবৃচি … 

  

আচম চতা বললচছলাম, আমালদর নাচমলে চদলে ও িলল আসলত পালর।  

  

তালত আমালদর চবপলদর আশঙ্কা চছল। ও ঝুাঁচক চনলত িােচন। 

  

চসটাও আসল কারে নে। ওর যারো, িীলপর মলযে ওই বাচিটা ভূলতর বাচি। 

  

ওঃ, চকানও িাাঁকা মালির মলযে পুরলনা ভাোলিারা বাচি চদখললই অলনলক বলল ভূলতর 

বাচি। আসলল চসগুললা চিার-িাকালতর আড্ডা। তারাই ভে চদখাে। 
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পাাঁিজন কবোচনলকর একটা চটম ওই বাচিলত রাত কাচটলে এলসলছন। তারা ভূত চদখলত 

পানচন বলট, চকন্তু চকছু ছচব তুলল এলনলছন, যার চকানও বোখো পাওো যালে না। চসই 

ছচবগুললা আমার কালছ আলছ। চদখলব? িললা, নীলি আমার ঘলর িললা- ।  

  

নলরন্দ্র, তুচম থালকা চদচল্ললত। চতামার বাচি আম্বালাে। তুচম এই দচক্ষে ভারলতর সমুলদ্র 

একটা নেেে িীলপর চপালিাবাচি চনলে এত মাথা ঘামাে চকন বললা চতা? 

  

চদচল্ল চথলক আমালক ওই বাচিটার বোপালরই পািালনা হলেলছ। ওখালন একটা চকছু ঘটলছ। 

এর মলযে চতামালকও জচিলে চনলত িাই। চতামালদর চয চকারাল চরি চদখালত চনলে 

চেলাম, তা চক এমচন এমচন? যচদ বলতাম, িললা একটা ভূলতর বাচি চদলখ আচস, তা 

হলল তুচম চমালটই চযলত রাচজ হলত না। 

  

ও জােোটাে আমার আবার যাবার ইলে আলছ। 

  

সন্তু আর চজালজা বলল উিল, আমরাও আবার যাব। 

  

কাকাবাবু বলললন, ভূলতর বাচির যচদ বোপার হে, তা হলল চজালজালক বললা। ও ভূলতর 

এক্সপাটে। এমনকী, ভূত যলর চবাতলল বচন্দ কলরও রাখলত পালর। 

  

ছাদ চথলক চনলম এলস বসা হল নলরন্দ্র ভামোর ঘলর। চতচন একটা অোটাচি চকস খুলল 

একটা খাচল খাম বার করললন। তার মলযে িারখানা ছচব। চবশ বি বি চপ্রন্ট, খাতার 

পাতার মতন। 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, চয চবোনীলদর চটমটা ওখালন চেলেচছল, তারা সলন্দহজনক চকছু 

চদখলত পানচন, চকানও আওোজ চশালননচন, চিার-িাকাতলদরও আড্ডা হওোর চকানও 

চিহ্ন চনই। শুযু এই বোপারটা চদলখলছন। 

  

প্রথম ছচবটা রাচত্তরলবলা চতালা। পুলরাটাই অেকার, শুযু মাঝখালন চতনলট সাদা চছাপ। 
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চিতীে ছচবটাও প্রাে একই, তলব সাদা চছাপ চতনলটর জােোে িারলট। কাকাবাবু চজলেস 

করললন, এগুললা কী? মশাল? 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, তা হলতও পালর। কবোচনকরা তালদর চরলপালটে বলললছন, 

রাচত্তরলবলা অলনক দূলর তারা জানলা চদলে এগুললা চদলখলছন। মশাললর মতনই মলন 

হে। তলব দাউ দাউ কলর জ্বললচন। 

  

কাকাবাবু বলললন, চকাথাে চদলখলছ, জললর ওপর? 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, তা চিক বলা যাে না। ওই বাচিটার চপছন চদলক অলনকখাচন 

জােো পলি আলছ, চসখালন চকানও োছপালা চনই, চজাোলরর সমে জল উলি আলস, 

অনে সমে কাদা কাদা হলে থালক। চস সমে চজাোর চছল চক না, তা চবাঝা যােচন! 

  

ওাঁরা কালছ চেলে চদখললন না চকন? এ ছচব চতা মলন হলে চটচললিালটা  চললন্স অলনক 

দূর চথলক চতালা। 

  

রাচত্তরলবলা ওাঁরা বাইলর চবরুলবন না, এটা আলে চথলকই চিক করা চছল। চবপদচটপলদর 

কথাও চতা চিিা করলত হলব। ওাঁলদর সলে অবশে আমেি োিে চছল।  

  

তা চিক, চবপলদর কথা চিিা করলতই হলব। অত চনজেন জােো। ওই আললাগুললা চদখা 

চেলছ মাত্র কলেক চমচনট। তারপর আবার সব অেকার। 

  

চজালজা চজলেস করল, কারা ওই মশাল চনলে যাচেল? 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, দোট ইজ আ চমচলেন িলার চকালেলিন। ছচবগুললা ভাল কলর 

দোলখা, চকানও মানুষ চদখা যালে না। যতই অেকার চহাক, মশাললর আললালত মানুলষর 

অস্পি চিহারা চতা অিত িুলট উিলব? ওাঁলদর কোলমরাে খুব শচক্তশালী চলন্স, এরকম 

ছচব তুলললছন প্রাে পিাশ-ষাটটা। সবই প্রাে একই রকম বলল আচম মাত্র িারলট এলনচছ। 
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সন্তু বলল, যচদ চকউ সমূ্পেে কাললা চপাশাক পলর থালক, আর মুলখও কাললা রং মালখ, 

তা হলল রাচত্তরলবলা তার ছচব উিলব না। 

  

চজালজা বলল, সকাললবলা চসই জােোটাে চেলে কারও পালের চিহ্নচটহ্ন চদখা যােচন? 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, চরাজই সকাললবলা চসখালন চজাোলরর জল আলস। তখন চকছুই 

চবাঝার উপাে চনই। 

  

কাকাবাবু বলললন, আর চকানও রহসেমে বোপার চসখালন চছল না? শুযু েভীর রালত 

কলেকটা মশাললর মতন আললা, চকানও চলাক চদখা যালে না। এর একটা সহজ বোখো 

চদওো চযলত পালর, তলব চনলজর চিালখ না চদলখ চকছু বলা উচিত নে।  

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, িতুথে ছচবটা দোলখা। এটা চদলনর চবলা চতালা। এখালনও দুলটা 

মশাল চদখা যালে, চকন্তু চকানও চলাক চনই। চিক চযন শূলনে ঝুললছ। 

  

কাকাবাবু ভুরু কুাঁিলক আপন মলন বলললন, চদলনর চবলা মশাল? 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, প্রে চতনলট। চকন শুযু শুযু মশাল জ্বলল। চকন একটাও চলাক চদখা 

যাে না। মশাল জ্বাললল মানুষ থাকলবই, তারা চকাথাে লুলকাে? তালদর চকন ছচব ওলি 

না? 

  

কাকাবাবু বলললন, আমার তা হলল এখুচন কলকাতাে চিরা হলব না। ওই িীলপ চেলে 

ঘাাঁচট োিলত হলব। 

  

নলরন্দ্র ভামো একোল চহলস বলললন, আচমও চতা চসটাই চভলব এলসচছ। অিত দুলটা রাত 

যচদ থাকা যাে। 

  

কাকাবাবু বলললন, চকন্তু কী কলর যাওো হলব। চতামার ওই অবাযে চবাটিালকলক চদলে 

কাজ িললব না। 
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নলরন্দ্র ভামো বলললন, না, না, অনে চবাট চজাোি করলত হলব। সলে খাবারদাবালরর 

বলন্দাবস্ত থাকলব। 

  

চশষ রাত চথলকই তুমুল বৃচি নামল। 

  

পরচদন অলনক চবলা পযেি িলল চসই বৃচি একটানা। এর মলযে চবলরাবার চকানও উপাে 

চনই। চকানও চবাটিালকই এসব দুলযোলের মলযে সমুলদ্র চবাট িালালত রাচজ হলব না। 

  

চসই রাইলিলযারী পাহারাদারলক চনওো হলব চক হলব না? 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, আমরা িারজন, চবাটিালকলক যরলল পাাঁি, এর পর ওলক চনলল 

িাপািাচপ হলে যালব। 

  

কাকাবাবু বলললন, িীলপ একজন অচতচরক্ত চলাক কালজ লােলত পালর। ও চবিারা পাহারা 

চদলত এলসলছ। 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, ওই িীলপ পাহারা চদওোর দরকার হলব না। চবোনীরা বলললছন, 

ওখালন চকছু অদু্ভত বোপার ঘটললও চবপলদর নামেে চনই। তা ছািা, চতামার আর আমার 

কালছ অস্ত্র থাকলছ। 

  

কাকাবাবু বলললন, আো, ওর সলে কথা বলল চদখা যাক।  

  

পুচলশচটর নাম লছমন রাও। চস আর রাইলিলটা হাতছািা কলর না। সব সমে কাাঁলয 

রালখ। 

  

চস আসবার পর কাকাবাবু চহচন্দলত চজলেস করললন, চতামার বাচি চকাথাে ভাই? 

  

চস নলরন্দ্র ভামোর মুলখর চদলক তাকাল। চস চতা চহচন্দ চবালঝ না। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপাধ্যায় । কাকাবাবু ও আশ্চর্য দ্বীপ। কাকাবাবু সমগ্র 

 49 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

কাকাবাবু বলললন, এই চতা মুশচকল, নলরন্দ্র, তুচমই ওর বাচির চখাাঁজখবর নাও। তারপর 

চজলেস কলরা, ও রান্না করলত জালন চক না। 

  

চশষ প্রেটা শুলন চলাকচট চজালর চজালর দুচদলক মাথা চদালালত লােল। আমরা মাথা চনলি 

চযভালব না বচল, চসটাই ওলদর হোাঁ। 

  

কাকাবাবু বলললন, নলরন্দ্র, চজলেস কলরা, কী কী রাাঁযলত পালর। 

  

লছমন রাও বলল, ইিচল, চযাসা, সম্ভরম। 

  

কাকাবাবু বলললন, বাঃ, চস চতা খুবই ভাল। সাযারে ভাত, রুচট বানালত পালরা না? 

  

লছমন রাও জানাল চয, চস ওসবও পালর। এমনকী েোাঁিস চসদ্ধ, আলু ভাজাও পালর। 

  

কাকাবাবু বলললন, তা হলল ওলক চনলে যাওো চহাক, পাহারা চদওোর দরকার চনই, 

দুলবলা রান্নার কাজ চতা অিত কলর চদলত পারলব! 

  

চস িলল যাওোর পর নলরন্দ্র ভামো বলললন, রাজা, ওলক চয চনলে যাে, ওর চিহারাটা 

চদলখছ? ও চনলজই চতা আমালদর চিলে অলনক চবচশ চখলে চনলব।  

  

কাকাবাবু বলললন, আহা, তালত আর কী হলব! চবচশ কলর িাল-িাল চনলে চনলব। 

  

বৃচির চবে একটু কমল চবলকললর চদলক। একটু পলরই সলে হলে যালব। আজ আর 

চবলরাবার চকানও মালন হে না। একটা চদন নি। নলরন্দ্র ভামো একটার পর একটা চিান 

কলর সমে কাটাললন। 

  

পরচদন সকাললবলা চতচন বলললন, সবাই কতচর হলে নাও। আচম সব বেব্া কলর 

চিললচছ, চিক দশটার সমে চবাট আসলব। িাল-িাল, খাবার-দাবার চস-ই চহলসব কলর 

চনলে আসলব। এখালন চতা চকানও চদাকান চনই।  
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সন্তু আর চজালজা দশটা বাজার অলনক আলেই চরচি। 

  

সন্তু বলল, আমার ভূতটুত চনলে চকানও আগ্রহ চনই। আচম চেলেই জলল নামব। 

  

চজালজা বলল, ভূত যচদ থালক, তালত চকানও প্রবললম চনই। আচম একটা খাচল কালির 

চবাতল চনলে যাচে। ওর মলযে ভূতটালক চিক েুচকলে চদব। মন্ত্রটাও মলন পলি চেলছ। 

  

সন্তু বলল, একটা চমালট চবাতল চনচেস? যচদ অলনক ভূত থালক? 

  

চজালজা অবোর সলে চিাাঁট উললট বলল, একোদা ভূত চনলে কী করব? একটালক 

যরললই অনেগুললা পালালব ভে চপলে। 

  

সন্তু বলল, ভূতরাও মানুষলক ভে পাে? 

  

চজালজা বলল, চতমন চতমন মানুলষর পাল্লাে পিলল হাউ মাউ কলর কাাঁলদ। মুলসাচলচনর 

ভূতটা চতা আমার বাবার পা যলর ক্ষমা চিলেচছল।  

  

সন্তু বলল, ভূতরা চতা আসলল মানুষলক ভে চদখালত িাে। চসটাই তালদর একমাত্র কাজ। 

চকন্তু ওই চনজেন িীলপ, চযখালন জনমনুষে চনই, সহলজ চকউ চযলতও িাে না, চসখালন 

ভূলতরা কী কলর? 

  

চজালজা বলল, চসটা আচম ওলদর এক বোটালক যলর চজরা কলর সব চজলন চনব। 

  

সন্তু বলল, তুই ওসব কচরস। আচম যতক্ষে পাচর সমুলদ্র িুব চদলে চকারাল চরি চদখব। 

আঃ, অপূবে, অপূবে! জললর তলাে কী কলর এত রকম রং থালক? 

  

চজালজা বলল, চদলনর চবলাে আচমও চদখব। জলল নামার ভে আমার চকলট চেলছ। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপাধ্যায় । কাকাবাবু ও আশ্চর্য দ্বীপ। কাকাবাবু সমগ্র 

 51 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আজ বৃচি পিলছ না বলট, চকন্তু আকাশ চমঘলা। চবাটটা িলল এল চিক সমে। এটা 

কাললকর চিলে একটু বি। মাঝখালন একটা চছাট ঘর আলছ, বৃচি পিলল ওটার মলযে 

আশ্রে চনওো যালব। 

  

আজলকর চবাটিাললকর নাম চসরাজুচদন তাচরক। মাঝবলেচস মানুষ, চিালখ িশমা, কুতো-

পাজামা পরা। 

  

নলরন্দ্র ভামো চজলেস করললন, তাচরকসালহব, সব চজচনসপত্র এলনলছন চতা? 

  

তাচরক বলললন, হোাঁ, সোর। অচকেি ললজর মোলনজারলক আপচন চিান কলরচছললন, 

চতনচদলনর জনে খাবার-দাবার যা লােলত পালর, সব গুচছলে চদলেলছন।  

  

কাকাবাবু বলললন, আমরা দুচদলনর চবচশ থাকব না। ওলতই হলে যালব। তাচরকসালহব, 

আপচন রবাটে আেলোলন্ড চেলছন আলে? 

  

তাচরক বলললন, পাশ চদলে চেচছ কলেকবার। তলব িীলপ নাচমচন কখনও।  

  

কাকাবাবু চজলেস করললন, আপচন ওই িীপটা সম্পলকে শুলনলছন চকছু? 

  

তাচরক বলললন, চলালক চতা নানারকম কথাই বলল। ভূত-লপ্রত আলছ নাচক!  

  

আপচন ওই িীলপ কখনও নালমনচন চকন? 

  

শুযু শুযু নামলত যাব চকন? ওই িীলপ চতা একটা চসলকলল ভাো বাচি ছািা আর চকছুই 

চনই। সাপটাপ থাকলত পালর। 

  

আপচন ভূত-লপ্রলতর ভে পান? 

  

না, সোর। আচম ওসব চনলে মাথা ঘামাই না। চবশ্বাসই যচদ না থালক, তা হলল আর ভে 

পাব চকন?. 
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চিক বলললছন। আো তাচরকসালহব, আপচন চক আমালদর চপৌাঁলছ চদলে চিলর আসলবন, 

আবার দুচদন পর আসলবন? নাচক এই দুচদন থাকলবন আমালদর সলে। থাকলল ভাল হে। 

হেলতা আমরা এচদক-ওচদক চযলত পাচর। 

  

না, না, আচম চথলক যাব। চসরকমই বলা হলেলছ। আপনালদর সলে দুলটা চদন কাটাব, এ 

চতা আমার চসৌভােে। আচম আপনার কথা শুলনচছ সোর। অচকেি ললজর মোলনজার 

বলললন, রাজা রােলিৌযুরী ইজ আ চভচর চিমাস মোন! আচম সোর ভাল রান্না করলত 

পাচর, আপনালদর চবাঁলয খাওোব, আলাদা মশলা এলনচছ।  

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, আঃ, তা হলল চতা চপকচনক চবশ ভালই জমলব মলন হলে! িললা, 

সবাই উলি পলিা। 

  

চবালট উলি সন্তু চজালজালক চিসচিস কলর বলল, আমালদর এই অচভযানটা চনলে যচদ 

একটা েল্প চলখা যাে, তলব তার নাম হওো উচিত, ভূলতর সলে চপকচনক। 

  

চজালজা বলল, েল্প চলখার আলেই নাম চদলত চনই। দোখ, আলে ওখালন কত কী ঘলট। 

হেলতা ভূলতর বদলল চদখা চেল জলদানব। 

  

সন্তু বলল, চকংবা এমনও হলত পালর, আজ চেলে চদখা চেল িীপটা ওখালন চনই। জললর 

তলাে িলল চেলছ! 

  

চজালজা বলল, চকংবা চসখালন একটা মস্ত বি জাহাজ দাাঁচিলে আলছ। চকন্তু 

  

তার সব চলাক অোন। 

  

এইরকম েলল্প েলল্প সমে কাটলত লােল। 

  

আজ চবশ চেউ আলছ, চবাটটা লাচিলে উিলছ মালঝ-মালঝ। 
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চসরাজুচদন তাচরক অল্পবলেচস দুজলনর চদলক হাত তুলল বলললন, ভে চনই, এ চবাট 

কখনও চিালব না। 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, দূলর আর একটা চবাট চদখা যালে।  

  

চসরাজুচদন তাচরক বলললন, অলনক সমে মাছ যরার চবাট চদখা যাে।  

  

চসই চবাটটা ক্রমশ কালছ আসলছ। চদখা চেল, দুজন চলাক দাাঁচিলে আলছ, তালদর োলে 

খাচক চপাশাক। 

  

নলরন্দ্র ভামো ভুরু কুাঁিলক বলললন, পুচললশর চবাট নাচক? চসরকমই মলন হলে। 

  

কাকাবাবু বলললন, পদ্মনাভন আমালদর পাহারা চদওোর জনে এলদরও পাচিলে চদলেলছ 

নাচক? চসটা বি বািাবাচি হলে যালব। অচযক সন্নোসীলত োজন নি? 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, চসরকম হলল আচম ওলদর চজার কলর চিচরলে চদব! 

  

অনে চবাটটা এলকবালর এই চবালটর োলে োলে লােল। একজন তাচরলকর চদলক তাচকলে 

েম্ভীর েলাে বলল, আমরা পুচলশ। চতামার স্টাটে বে কলর দাও।  

  

নলরন্দ্র ভামো চজলেস করললন, আপনালদর চক পাচিলেলছ? 

  

পুচলশচট নলরন্দ্র ভামোলক বলল, আপনার চকানও প্রে করার রাইট চনই। আমরা যা 

চজলেস করব, তার উত্তর চদলবন। এই চবালট োাঁজা আলছ? 

  

নলরন্দ্র ভামো হাচসমুলখ বলললন, এ আবার কী বোপার? না, এখানকার চকউ োাঁজা খাে 

না।  

  

পুচলশচট বলল, আমালদর কালছ খবর আলছ, এই চবালট োাঁজা স্মাল করা হলে। 
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নলরন্দ্র ভামো বলললন, কী অদু্ভত কথা! আমরা আমালদর পচরিে চদচে, আমার নাম 

নলরন্দ্র ভামো, চদচল্লর চস চব আই-এর জলেন্ট চিলরক্টর, আর উচন রাজা রােলিৌযুরী, 

সরকাচর মহলল সবাই ওাঁলক চিলন। 

  

চজালজা সন্তুলক িুচপিুচপ বলল, োাঁজাখুচর বোপার! 

  

পুচলশচট চোাঁোলরর মতন নলরন্দ্র ভামোর কথা গ্রাহেই করল না। চস আবার বলল, আমরা 

এ চবাট সািে কলর চদখব। 

  

দুজলনই িলল এল এই চবালট। 

  

লছমন রাও-ও যচদও পুচলশ, চকন্তু তার সাদা চপাশাক। চস চনলজর ভাষাে চকছু বলল, 

তার উত্তলর ওলদর একজন বলল, শাট আপ! 

  

নলরন্দ্র ভামো এবার চরলে চেলে বলললন, আপনারা এ কীরকম বেবহার করলছন! 

আপনালদর আইলিনচটচট চদখান! 

  

এই চয চদখাচে, বললই ওলদর একজন একটা চরভলবার বার কলর চসাজা গুচল িালাল 

নলরন্দ্র ভামোর চদলক। 

  

আর একজন একটা চরভলভার চিকাল কাকাবাবুর কপালল। 

  

অনে চবালটর তলার চদলক আর একজন লুচকলেচছল। চস এবার উলি দাাঁচিলে বলল, রাজা 

রােলিৌযুরী, আর একটা অস্ত্রও চতামার চদলক তাক করা আলছ। িুপ কলর দাাঁচিলে থালকা, 

একদম নিলব না। 

  

এ চসই চিলমললার সহির লম্বা চলাকচট। সন্তুরা তালক চদখামাত্র চিলন চেল। 

  

চয-ললাকচট নলরন্দ্র ভামোলক গুচল কলরলছ, চস চরভলভার উাঁচিলে লছমান রাওলের 

রাইলিলটা চকলি চনলে চিলল চদল সমুলদ্রর জলল। তারপর চস তাকাল 
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সন্তু আর চজালজার চদলক। 

  

চিাঁচিলে চজলেস করল, হুইি ওোন? 

  

লম্বা চলাকচটও সন্তু আর চজালজার চদলক দ্রুত চিাখ বুচললে চজালজালকই চবলছ চনল। চস 

চনলদেশ চদল, দোট ওোন উইথ ইলেললা শাটে! 

  

কাকাবাবু চনলজর চরভলভার বার করার সমেই পানচন। চতচন ভাবলছন নলরন্দ্র ভামোর 

কথা। চতচন গুচল লাোর পর চকানও সািাশব্দই করললন না। মলরই চেললন নাচক? তা চক 

সম্ভব? কাকাবাবুর সলে চতচন কতবার কত জােোে চেলছন, এর চিলেও অলনক চবচশ 

চবপলদ পলিলছন, প্রলতেকবার চবাঁলি চেলছন। আর এখন এমন সামানে কারলে প্রাে 

চদলবন? 

  

নলরন্দ্র ভামোর চিিাে চতচন আর অত চকছুই ভাবলত পারলছন না।  

  

লম্বা চলাকচট বলল, রাজা রােলিৌযুরী, চতামালক আমরা মারব না। এই চছললচটলক চনলে 

যাচে। চযমনভালব পালরা, চিলমললালক পচুললশর কাছ চথলক ছািাবার বেব্া কলরা, চিক 

চতনচদন সমে, তার মলযে আমালদর কথা মতন কাজ  

  

হলল, এ চছললচটর মৃতলদহ চতামার দরজার কালছ চপৌাঁলছ চদব। তারপর তুচম যালব! 

  

ওরা চজালজার কলার চিলপ চনলজলদর চবালট চনলে যাওোর চিিা করলতই সন্তু বলল, 

আচমও যাব, আচমও যাব। 

  

একজন চরভলভালরর বাাঁট চদলে মারল সন্তুর মাথাে। চস েলল পলি চেল োন হাচরলে। 
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৫. অনে চবালট চজালজালক চনলে এলস 

ওরা অনে চবালট চজালজালক চনলে এলসই তার চিাখ চবাঁলয চিলল। তারপর তালক নীলি 

শুইলে চিলল একজন তার দুলটা পা িাচপলে রাখল চজালজার বুলকর ওপর।  

  

এলদর এত সাংঘাচতক চনিুরতা চদলখ চজালজা এলকবালর হতবাক হলে চেলছ। নলরন্দ্র 

আংকললক চমলরই চিলল? কাকাবাবু অলনক সমে গুন্ডা-বদমাশলদর সামলনও িাট্টা 

ইোচকে কলর, চকন্তু এ এলকবালর জীবন-মরলের বোপার। 

  

চজালজা ভাবল, এরা হেলতা তালকও চমলর চিললব। কাকাবাবু যচদন চিলমললালক চছলি 

চদওোর বেব্া করলত না পালরন … এরা চতনচদন সমে চদলেলছ। তা হলল আর চতনচদন 

অিত চজালজার আেু আলছ। চতনচদন মালন বাহাত্তর ঘণ্টা, এর মলযে চজালজা একটুও 

ঘুলমালব না। তার আেুর একটা চমচনটও চস নি করলত িাে না। 

  

চলাকগুললা চনলজলদর মলযে চয-ভাষাে কথা বললছ, তা চকছুই বুঝলত পারলছ 

  

চজালজা। কতক্ষে যলর চবাটটা িললছ, তাও চস আন্দাজ করলত পারলছ না। এইরকম 

সমলে এক-একটা মুহূতেলকও খুব লম্বা মলন হে। 

  

চস মলন মলন এক, দুই গুনলত লােল। গুনলত গুনলত এক হাজার হলে চেল। তার মালন 

চমাললা চমচনট, িচল্লশ চসলকন্ড। এখনও চবাট িললছ। চস আবার গুনলত শুরু করল এক 

চথলক। এইভালব সমে কাটলব। আর ওরা তালক কতটা দূলর চনলে যালব, তাও আন্দাজ 

করা যালব। 

  

তার বুলকর ওপর পা চরলখলছ, ক্রমশই তা চবষম ভারী লােলছ। এরা যচদ চতনচদন বালদ 

খুন কলরই চিললত িাে, তা হলল কীভালব মারলব? গুচল কলর, না েলা চটলপ? গুচলই 

ভাল, তালত চবচশ বেথা লােলব না, তারপরই চস মলন মলন আতেনাদ কলর উিল, না, না, 
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না, আচম মরলত িাই না। চকছুলতই মরব না। আমালক পালালত হলব। সন্তু আর কাকাবাবু 

চনিেই আমালক বাাঁচিলে চদলবন। 

  

চস আবার এক, দুই গুনলত শুরু করল। প্রাে আিাই হাজার চোনার পর চবাটটা চথলম 

চেল। চজালজা ভাবল, এবার তালদর নামলত হলব। 

  

চকন্তু নামার চকানও লক্ষে চদখা চেল না। চলাকগুললা উলত্তচজতভালব কী চযন বলাবচল 

করলছ। 

  

চবাটটা চথলম থাকলল চতা সমলের দূরত্ব চবাঝা যালব না। আর গুলন লাভ চনই। 
  

খাচনক বালদ চবাটটা আবার িললত শুরু করল। চবাযহে ওরা চদক ভুল কলরচছল। 

  

আরও প্রাে আযঘণ্টা বালদ চবাটটা থামল আবার। এবার ওলদর একজন। চজালজার জামার 

কলার যলর দাি কচরলে চদলেই মাথার ওপর চদলে একটা োচস্টলকর থলল েচললে চদল। 

  

চজালজা চকছুই চদখলত পালব না। 

  

চবাট চথলক চযখালন নামলত হল, চসখালন হাাঁটুজল। চজালজার জুলতা আর পোন্ট চভলজ 

চেল খাচনকটা। 

  

খাচনকটা জল চভলে পালি উলি আবার হাাঁটলত হল কলেক চমচনট। চজালজা অলের মতন 

হাাঁটলছ, একজন তার কায যলর আলছ। 

  

এক জােোে তার মাথা িুলক চেল। চসটা চকানও োলছর সলে না কীলসর সলে, তা চবাঝা 

চেল না। 

  

তারপর এক জােোে চথলম চজালজার মাথা চথলক েোচস্টলকর বোেটা তুলল চনওো হল। 

  

আলের চদন চদখা চসই লম্বা চলাকচটই সম্ভবত এলদর মলযে চমাটামুচট ইংচরচজ জালন। 
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চস চজালজালক বলল, ওলর চছলল, তুচম এই ঘলর থাকলব, চতামার হাত ও মুখ বাাঁযা 

থাকলব। খাওোর সমে খুলল চদওো হলব। এ বাচির বাইলর দুলটা চিাবারমোন কুকুর 

ছািা থালক। পালাবার চিিা করলল টুকলরা টুকলরা হলে যালব। 

  

সবাই চবচরলে চেলে দরজাটা বে কলর চদল বাইলর চথলক।  

  

প্রথলমই একটা বোপালর চজালজা চনচিি হল। এরা খাবার চখলত চদলব। চস চখলদ সহে 

করলত পালর না। খুব ভাল কলর চব্রকিাস্ট চখলে চবরুলনা হলেচছল, এখনও অবশে তার 

চখলদ পােচন। 

  

ঘরটাও খারাপ নে। 

  

সাযারেত অেকার কুিুচরলত বচন্দলদর আটলক রাখা হে। এ ঘলর চবশ আললাহাওো 

আলছ। পুরলনা আমললর বাচি, ওপলরর চদলক রলেলছ স্কাইলাইট। একটা  

  

জানলা চখালা। চসটা চদলে চদখা যালে বি বি োছ। নারলকাল োছই চবচশ। 
  

চজালজা একটা দীঘেশ্বাস চিলল ভাবল, এই ঘলরই তালক থাকলত হলব চকছুচদন। সন্তুও 

আসলত চিলেচছল, ইস, চকন চয ওরা সন্তুলক আসলত চদল না। দুজলন থাকলল চবশ সমে 

চকলট চযত। 

  

ঘলরর মলযে একটা খাট আলছ, আলমাচর আলছ। চকন্তু চিোর-লটচবল চনই। চজালজা চখালা 

জানলাটার কালছ দাাঁচিলে রইল। আরও দুলটা জানলা আলছ। বে। বাইলর কুকুলরর েম্ভীর 

িাক চশানা চেল একবার, চকন্তু কুকুরটালক চদখা চেল না। 

  

োছগুললার তলাে অলনক শুকলনা পাতা খলস পলি আলছ, অলনকচদন পচরষ্কার করা হেচন। 

তাই চদলখ চজালজার মলন হল, ওটা বাোন, না জেল? যচদ বাোন। হে, তা হলল চকউ 

বেবহার কলর না। 
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এবার চস ঘরটার িারচদলক চিাখ বুচললে চদখল, ওপলরর চদলক চকালে চকালে ঝুল জলম 

আলছ। চবছানাে চয িাদরটা পাতা, তার ওপলরও যুললা। এ ঘরটালতও চকউ অলনকচদন 

থালকচন। 

  

তা হলল চক এটা একটা খাচল বাচি? 

  

অনে দুলটা জানলার চছটচকচন এত টাইট হলে আলছ চয, চজালজা অলনক চিিা কলরও 

খুললত পারল না। তার হাত বাাঁযা, চবচশ চজার চদলতও পারলছ না। সরু চলাহার চিন চদলে 

হাত চবাঁলযলছ, কুকুলরর েলার চিলনর মতন। 

  

দাাঁত চদলে চসই বাাঁযন চখালার চিিা কলরও বুঝল, লাভ চনই। একটা চছাট্ট তালা লাোলনা 

আলছ। 

  

কখন চখলত চদলব? বাইলরর চদলক চরালদর রং চদখলল মলন হে, একটা-লদিটা বালজ। 

এতক্ষলে তালদর রাবার িীলপ চপৌাঁলছ যাওোর কথা চছল। লছমন রাও আর তাচরক আচল 

চমলল অলনক চকছু রান্না করত। 

  

কালির আলমাচরটাে তালা চনই, একটু টানাটাচন করলতই চসটা খুলল চেল। চভতলর প্রাে 

চকছুই চনই। তলার দুলটা তালক কলেকটা কম্বল আর বাচলশ, ওপলর চদলক কলেকটা 

চেলাস আর োচস্টলকর থালা আর খাচল চসািার চবাতল। 

  

একটাও বই চনই? কাউলক আটলক রাখলত অিত কলেকখানা বই পিলত চদওো উচিত। 

চজালজা শুলনলছ, চজললর কলেচদলদরও পিার জনে বই চদওো হে। চকউ চকউ চতা চজলল 

থাকলত থাকলতই পরীক্ষাে পাশ কলর। 

  

একটা োচির আওোজ চপলতই চজালজা ছুলট চেল জানলার কালছ।  

  

জেললর চভতর চদলে একটা নীল রলের মারুচত ভোন এই চদলকই আসলছ। এ বাচির 

কাছাকাচছ এলস থামল। 
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চস োচি চথলক প্রথলম নামললন একজন বৃদ্ধ চলাক, তারপর চযাললা-সলতলরা বছর বলেচস 

একচট চমলে। বৃদ্ধচট সুটপরা, চিালখ কাললা িশমা। আর চমলেচটর মাথাে চকাাঁকিা 

চকাাঁকিা িুল, পলর আলছ শাললাোর-কাচমজ। 

  

ওলদর দুজনলক চদখলল গুন্ডা-িাকাতলদর দললর চলাক বলল মলনই হে না। চজালজা 

জানলার চগ্রলল মুখটা চিলপ যরল। তার চতা শব্দ করার উপাে চনই, জানলার বাইলর হাত 

বার করলতও পারলব না। 

  

যচদ ওরা তালক চদখলত পাে।  

  

চমলেচট এচদলক তাকাল না, বৃদ্ধচটর সলে কথা বললত বললত এচেলে চেল। 

  

হাত বাাঁযার চিলেও মুখ বাাঁযার জনে চজালজার কি হলে চবচশ। কতক্ষে চস একটাও কথা 

বললত পালরচন। কথা বলার সেী না চপললও চস গুন গুন কলর োন োইলত চতা পারত। 

  

সারাটা দুপুর চকলট চেল, তবু খাবার এল না। এখন চজালজার চপলটর মলযে চযন আগুন 

জ্বললছ। এ কী, লম্বা চলাকটা চয বলল চেল, খাবার সমে হাত আর মুখ খুলল চদলব? ভুলল 

চেল নাচক! 

  

খাটটা ছািা আর বসার চকানও জােো চনই। এক সমে চজালজা বসল, চখলদলত অবসন্ন 

হলে তার শুলে পিলত ইলে হল। 

  

চজালজা এক চমচনটও ঘুলমালব না চভলবচছল, এরই মলযে ঘুম এলস চেল তার। 

  

কুকুলরর িালক তার ঘুম ভােল। যিমি কলর উলি বলস জানলা চদলে চদখল, বাইলর 

অেকার ঘচনলে এলসলছ। সলে হলে এল, অথোৎ সারাচদন চস খােচন। চখলদটা চবলি চেল 

আরও। 

  

কুকুলরর িাকটা কালছ এচেলে আসলছ। এবার চকউ িাচব চদলে দরজা খুলল।  
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চলাকচটলক চিনলত পারল চজালজা। এ চসই চভলকা। লম্বা চলাকচটর সলে চছল। তলব এ 

চলাকচট চকানও কথা বলল না। 

  

চভলকার হালত চকানও অস্ত্র চনই। একটা বি বাচট আর জললর চবাতল। কুকুরটালক বচসলে 

রাখল চিক দরজার পালশ। 

  

চজালজা এমচনলতই কুকুরলক ভে পাে। এই কুকুরটার চহংস্র মুখ চদলখই ভলে তার বুক 

চেপ চেপ করলত লােল। কুকুরটা ে-র-র-ে-র-র শব্দ করল দুবার। 

  

চভলকা ঘলরর মলযে বাচট আর জললর চবাতল চমলঝলত নাচমলে চরলখ 

  

চজালজার একটা হাত আর মুলখর বাাঁযন খুলল চদল। 

  

মুখটা চখালার সলে সলে চজালজা বলল, উঃ বাাঁিলুম। থোঙ্ক ইউ, থোঙ্ক ইউ! 

  

ভাই, চতামরা চতা এ ঘলরর দরজাই বে কলর রাখছ, তা হলল শুযু শুযু হাত আর মুখ 

বাাঁযার দরকার কী? 

  

চভলকা তার কথা বুঝল চক না চক জালন, একটুক্ষে চজালজার চদলক তাচকলে চথলক আেুল 

চদলে বাচটটা চদখাল। 

  

তার মালন, চজালজালক ওর সামলনই এখুচন চখলে চনলত হলব। তারপর চস বা চটটা চনলে 

যালব। আবার হাত, মুখ বাাঁযলব চবাযহে। 

  

চজালজা বলল, বাথরুম! একবার বাথরুম যাব। চলাকচট চস কথাও গ্রাহে না কলর আবার 

আেুল চদখাল বাচটটার চদলক। 

  

চজালজা বলল, হাত না যুলে খাব কী কলর? তা ছািা খুব চহচস চপলেলছ!  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপাধ্যায় । কাকাবাবু ও আশ্চর্য দ্বীপ। কাকাবাবু সমগ্র 

 62 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এবারও চভলকা তার কথাে পাত্তা চদল না চদলখ চজালজা চপট যলর উঃ উঃ শব্দ করল। 

হাত চদলে বাইলরটা চদখাল। 

  

এবার চভলকা বুঝল। চজালজার এক হালত তখনও চিন বাাঁযা, চসটা যলর চটলন চজালজালক 

ঘলরর বাইলর চনলে এল। কুকুরটার পাশ চদলেই চবলরালত হল চজালজালক, চসটা ের ে-

র-র ে-র-র কলর উিল আবার। ভলে চিাখ বুলজ চিলল চজালজা। 

  

পালাবার চিিা করার চকানও প্রেই ওলি না। কুকুরটা এক চমচনলটর মলযে তালক কামলি 

চদলে চশষ কলর চদলত পালর। আর চভলকার যা চিহারা চস তুলল আছাি চদলত পালর 

চজালজালক। 

  

বাইলর একটা লম্বা বারান্দা। পালশ একটা উলিান, চসখালন অলনকগুললা টলব আলে 

িুলোছ চছল, এখন সব কটা োছ মলর চেলছ। 

  

বারান্দার মাঝখান চদলে একটা চসাঁচি উলি চেলছ চদাতলাে, চসখালন একটা আললা 

জ্বললছ। 

  

বারান্দাে চশষ প্রালি বাথরুম। তার মলযে চজালজালক েুচকলে চদলে চভলকা দাাঁচিলে রইল 

বাইলর। 

  

বাথরুমটা চবচশ বি নে, একটা মাত্র জানলা। এ জানলাে চগ্রল চনই, বহু পুরলনা আমললর 

চমাটা চমাটা েরাদ। চজালজা হাত চদলে চদখল, চকানও সাযারে মানুষ চস েরাদ ভােলত 

পারলব না। এখান চথলকও পালাবার সাযে তার চনই।  

  

একটু চদচর হলতই দরজাে যাক্কা চদলত লােল চভলকা। 

  

চবচরলে আসার পর ঘলরর চদলক চযলতই পালের শব্দ চশানা চেল চসাঁচিলত। চসই বৃদ্ধ আর 

চকলশারী চমলেচট চনলম আসলছ। ওরা এ বাচিলতই থালক নাচক? 
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এবার চমলেচটর সলে চিাখালিাচখ হল চজালজার। চমলেচটর চিালখ চযন অবাক অবাক ভাব। 

বৃদ্ধচটও থমলক দাাঁচিলে চজালজালক চদখলত লােললন। 

  

ওরা চক জালন না চয চজালজার মতন একজনলক বচন্দ কলর রাখা হলেলছ এ বাচিলত? 

গুন্ডালদর সলে এলদর কী সম্পকে? 

  

চজালজা হিাৎ চিাঁচিলে চনলজর নামটা জানালত চেল। চকন্তু মাই চনম ইজ বলার পলরই চস 

কাাঁলযর ওপর একটা চবরাট রদা চখলে িুপ কলর চেল। দুপা চেলে আবার চস চিৎকার 

করল, আই অোম আ চপ্র- আবার রদা। 

  

এবালরর রদাে চিালখ সলষে িুল চদলখ চজালজা মাথা ঘুলর পলিই যাচেল, চভলকা তালক 

টানলত টানলত চনলে এল ঘলরর মলযে। চভচজলে চদল দরজাটা।  

  

এরপর চস চজালজালক চজার কলর বচসলে চদল বাচটটার সামলন।  

  

অথোৎ এখন চখলতই হলব। 

  

বাচটটা অোলুচমচনোম িলেল চদলে চমািা। চসটা খুললত চদখা চেল, তার মলযে রলেলছ 

ছখানা হালত েিা রুচট আর খাচনকটা উাঁিলসর ঘাট আর কলেকখানা আলু ভাজার মতন 

চকছু। চসগুললা চমাটালসাটা, আসলল আলু নে, কািকলা ভাজা।  

  

বেস, এই খাবার? এরা এত কৃপে চকন? গুন্ডাচম-িাকাচত কলর চতা অলনক টাকা চরাজোর 

কলর, বচন্দলদর একটু ভাল চখলত চদলত পালর না? 

  

চস চভলকার চদলক একবার তাকাল। এলক চকছু বলল লাভ চনই। চকানও উত্তর চদলব না। 

সচতেই চবাবা চক না চক জালন! 

  

কাকাবাবু অলনকবার বলললছন, হালতর সামলন খাবার চপলল অবলহলা করলব 
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। যা খাবারই চহাক চপট ভলর চখলে চনলত হে। চকন না, পলর আবার চকছু খাওো যালব 

চক না চক জালন! 

  

সালি িারখানা রুচটর চবচশ চখলত পারল না চজালজা। উাঁিলসর তরকাচরর স্বাদটা টকটক, 

চখলত মন্দ নে, চকন্তু কাঁিকলা ভাজা চমালটই মুলখ রুিল না চজালজার।  

  

চবাতললর একটু জল খরি কলর চস হাত যুলে চনল। চভলকা আবার তার মুখ ও হাত চবাঁলয 

চদল আলের মতন। কুকুরটা সব চদখলছ। 

  

আবার দরজা বে হওোর পর চজালজা চদৌলি চেলে দরজাে কান চপলত চশানার চিিা 

করল, চকউ চকছু বললছ চক না। 

  

চসই বৃদ্ধ আর চকলশারী চমলেচট তালক চদলখও চকানও সািাশব্দ করল না। তার হাত চিন 

চদলে বাাঁযা, কদলতের মতন চিহারা চভলকার, তার কালয অত চজালর ঘুচস মারল, তবু বাযা 

চদল না একটুও। তার মালন, ওরাও এই দললরই। 

  

বৃদ্ধচটর চবশ বেচক্তত্ব আলছ, মলন হে সমালজর উাঁিু মহললর মানুষ। আর চমলেচট কী 

সুন্দর, িরসা মুলখাচনলত সারলে মাখা, এরাও গুন্ডা-বদমাশলদর সলে যুক্ত থালক? চছঃ! 

  

এরকম সলেলবলা খাবার আনার মালনটাও চজালজার কালছ স্পি হলে চেল। রাচত্তলর আর 

চকছু চদলব না। সারাচদলন একলবলা খাবার। সচতে, এরা এত কৃপে! চনলজরা চনিেই 

দুলবলাই খাে। 

  

আো, এখালন তার বদলল যচদ সন্তু থাকত, তা হলল চস কী করত? 

  

সন্তু আলেও কলেকবার বচন্দ হলেলছ, চনলজ চনলজই চিক চবচরলে এলসলছ। কাকাবাবু 

বললন, সন্তুলক যলর রাখার সাযে কারুর চনই। 

  

এখান চথলক কী ভালব চবলরাত সন্তু? 
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সন্তু অবশে কুকুর চদখলল ভে পাে না। তা হললও, এরা কুকুরলদর চেচনং চদলে রালখ, 

কারুর চদলক চলচললে চদলল কুকুর চতা তালক কামিালবই। 

  

খাওোর সমেই একমাত্র দরজা চখালল। এই দরজা চকংবা জানলা ভাোর ক্ষমতা সন্তুরও 

হত না। তা হলল? 

  

সন্তু চকছ-ুনা-চকছু চিিা করতই। 

  

সন্তু কোরালট জালন। চভলকা নালমর চলাকটার োলে যতই চজার থাক, আিমকা কোরালটর 

পোাঁি মারলল চভলকাও ঘালেল হলে যালব। আর কুকুরটার চদলক যচদ খাবালরর বাচটটা 

এচেলে চদওো হে? কুকুরটা তখন খাবার চখলতই বেস্ত থাকলব। চিাবারমোন কুকুর চক 

চনরাচমষ খাে? চসই না কথাে আলছ, চখলদ চপলল বালঘও ঘাস খাে। সুতরাং কুকুরটার 

কতটা চখলদ চপলট থালক, তার ওপর অলনক চকছু চনভের করলছ।  

  

চজালজা সন্তুর মতন কোরালট জালন না বলট, চকন্তু চজালজার জললর চবাতলটা চদলে 

চভলকার মাথাে মারলল চনিেই চস অোন হলে যালব। 

  

তারপলরই তার চখোল হল, জললর চবাতলটা কালির নে, োচস্টলকর। এটা চদলে মারলল 

এমন চকছু লােলব না। 

  

নাঃ, অলপক্ষা করা ছািা চজালজার আর চকছুই করার চনই।  

  

িুপ কলর বলস বলস আর কতক্ষে অলপক্ষা করা যাে? চজালজা কখন ঘুচমলে পিল তার 

চখোল চনই। 

  

তার ঘুম ভােল চমলঘর িাক শুলন। 

  

রালত্র চনিেই বৃচি হলেলছ, জানলা চদলে জললর ছাট এলস পলিলছ চমলঝলত। তালতও 

চজালজার ঘুম ভালেচন। এখন আবার বৃচি নামলব মলন হে।  
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খাট চথলক চনলম চজালজা জানলার কালছ চেলে একবার চদখল। বাইলর োচিটা এখনও 

দাাঁচিলে আলছ। 

  

চজালজার মলন পিল, একটা চদন খরি হলে চেল। আর মাত্র দুচদন। তারপর কী হলব? 

  

এরা সকালল চকছু চখলত চদলব না? জলও চতা লােলব, এক চবাতল মাত্র জল, কাল 

রালত্রই িুচরলে চেলছ। তা ছািা চহচসচটচস চকাথাে করলব? এ কী অনোে কথা। কাউলক 

বচন্দ কলর রাখলব বলল চক সাযারে সুলযাে-সুচবলযগুললাও চদলব না। 

  

চজালজা চেলে দরজার োলে চজালর চজালর যাক্কা মারলত লােল। প্রথলম চকানও সািাশব্দই 

পাওো চেল না। চযন কাছাকাচছ আর চকউ চনই। চকন্তু িাকলত চতা হলবই। যাক্কা চদলত 

চদলত চজালজার কায বেথা হলে চেল। 

  

চমচনটদলশক বালদ খুলল চেল দরজাটা। চসখালন দাাঁচিলে আলছ চসই সুন্দরী চকলশারীচট। 

চকাাঁকিা চকাাঁকিা িুল চঘরা তার িরসা মুলখাচনলত তখনও চযন ঘুম মাখা। 

  

চস চজালজার চদলক তাচকলে চতলুগু ভাষাে কী চযন বলল চেল, চজালজা তার এক বেে 

বুঝল না। 

  

বুঝললও চতা চস উত্তর চদলত পারত না। 

  

চমলেচট এবার ইংলরচজলত চজলেস করল, হু আর ইউ! 

  

রালে চজালজার ো জ্বলল চেল। তার চয মুখ বাাঁযা, তা চদখলত পালে না চমলেটা? নোকা 

না হাবালোবা? মলন মলন চস বলল, আচম চয জন্তু নে, একজন মানুষ, তাও বুঝলত পারছ 

না? 

  

এরপর চমলেচট পচরষ্কার বাংলাে বলল, চতামালক চদলখ বাোচল মলন হলে! 
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চমলেচটর মুলখ বাংলা কথা শুলন দারুে িমলক উিল চজালজা। এই শত্রুপুরীলত বাংলা 

বলা? 

  

তারপরই চজালজার বুলকর মলযে চযন লাচিলে উিল হৃৎচপণ্ডটা। আলর, এ চতা রাযা! 

আলেরবার চদখা হলেচছল। ও বাোচল নে, চকন্তু বাংলা জালন। এই দু চতন বছলরর মলযে 

ও অলনকটা বি হলে চেলছ, তাই চিক চিনলত পালরচন।  

  

রাযাও তালক চিনলত পারলছ না চকন? একচদন অলনকক্ষে কথা হলেচছল। অবশে 

রাচত্তরলবলা। এর মলযে চজালজার চিহারার চক চকছু পচরবতেন হলেলছ? শুযু নালকর নীলি 

চোাঁলির আভাস চদখা চদলেলছ, চসও কাকাবাবুর মতন চোাঁি রাখলব চিক কলরলছ। 

  

চমলেচটর সলে কথা বলার উপাে চনই। চস মলন মলন চিৎকার কলর বললত লােল, রাযা, 

রাযা, তুচম আমাে চিনলত পারছ না? আচম চজালজা, চসই চয কাকাবাবুর সলে, সমুলদ্রর 

যালর— 

  

বি হলে এ চমলেচট িাকাতলদর দলল চযাে চদলেলছ? নইলল ও চজালজার মুলখর বাাঁযন 

খুলল চদলে না চকন? 

  

রাযাও চশষ পযেি িাকাত? চছ চছ চছ চছ। 

  

এই সমে আবার কুকুলরর িাক চশানা চেল। কুকুলরর চিন যলর চনলে আসলছ। চভলকা। 

তার আলেই আর একজন মচহলা িলল এললন। এর বলেস অলনক চবচশ, অিত পিাশ 

চতা হলবই, সকাললবলালতই খুব সাজলোজ করা, চিাাঁলট চলপচস্টক।  

  

চসই মচহলা এলস চনলজলদর ভাষাে কী চযন বকুচন চদল রাযালক। রাযাও উত্তর চদল 

চতলিিুাঁলি। শুরু হলে চেল দুজলনর ঝেিা। 

  

কুকুরটা চ্র দৃচিলত চিলে আলছ চজালজার চদলক। চজালজা এক পাও এলোলত সাহস করল 

না। 
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হিাৎ ঝেিা থাচমলে মচহলাচট চভলকালক কী চযন আলদশ করললন।  

  

চভলকা অমচন চজালজার কায যলর টানলত টানলত চনলে িলল। এক জােোে নামলত হল 

চসাঁচি চদলে। মাচটর তলালতও ঘর আলছ মলন হে। একটা সুিলের মযে চদলে অলনকখাচন 

চটলন চনলে চেলে চভলকা ওলক চিলল চদল একটা চছাট্ট ঘলরর মলযে।  

  

এ জােোটা এলকবালর ঘুটঘুলট অেকার। চিক আসল বচন্দশালার মতন।  
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৬. এরকম আলে কখনও হেচন 

এরকম আলে কখনও হেচন চয, কাকাবাবুর সামলনই চকউ গুচল িালাল, অথি চকানও 

বাযা চদলত পারললন না। চজালজালক যলর চনলে চেল, অথি সন্তু আটকাবার চকানও চিিাই 

করলত পারল না, এরকমও আলে হেচন। 
  

নলরন্দ্র ভামোর োলে গুচল লাোর পর চতচন মারা চেলছন চক না, এই চিিাই তখন 

কাকাবাবুর কালছ প্রযান। চতচন চদখললন, নলরন্দ্র ভামো কাত হলে পলি আলছন, তাাঁর সারা 

বুক রলক্ত চভলস যালে। সন্তুও অোন। 

  

অনে চবাটটা চজালজালক চনলে িলল যালে, কাকাবাবু চসচদলক চদখললনই না। চতচন সলে 

সলে চেলে নলরন্দ্র ভামোর পালশ বলস পলি চসরাজুচদনলক বলললন, চশেচের িলুন। যত 

তািাতাচি সম্ভব, হাসপাতালল, চকানও িাক্তালরর কালছ… 

  

চবশাখাপত্তনলম একটা নাচসেং চহাম এলকবালর শ্রীরামকৃষ্ণ চবলির ওপলরই। চসখালন 

চপৌাঁছলত পিাশ চমচনট চললে চেল। এর মলযে সন্তুর োন চিলর এলসলছ, চকন্তু নলরন্দ্র 

ভামোর শরীলর চকানও সাি চনই, চবাঁলি আলছন চক না চবাঝা যালে না। 

  

কাকাবাবু বারবার িাকলছন, নলরন্দ্র, নলরন্দ্র! আর হাউ হাউ কলর কাাঁদলছন চছললমানুলষর 

মতন।  

  

নাচসেংলহালমর িাক্তার বলললন, অলনক রক্ত চবচরলে চেলছ, আর চবচশ চদচর হলল বাাঁিালনা 

চযত না। দু চবাতল রক্ত চদলত হলব। 

  

কাকাবাবু িাক্তালরর হাত জচিলে যলর বলললন, আচম রক্ত চদব। সন্তু রক্ত চদলব, চয-

চকানও উপালে চহাক, আমার বেুলক বাাঁিান। 
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িাক্তার কাকাবাবুলক বলললন, আপচন অত চবিচলত হলবন না। সবার রক্ত চতা চনওো 

যাে না। ব্ল্াি গ্রুপ পরীক্ষা কলর চদখচছ। আপচন শাি হলে বসুন। আমরা ওাঁলক অপালরশন 

চটচবলল চনলে যাচে। 

  

এর মলযে খবর চপলে িলল এললন পুচলশ কচমশনার ও আরও অলনলক। 

  

নলরন্দ্র ভামোর ভােেটা ভাল বললত হলব। দুলটা গুচলই চললেলছ তার বাাঁ কাাঁলযর চিক নীলি। 

আরও একটু নীলি লােলল আর চিচকৎসার চকানও সুলযােই পাওো  

  

চযত না। 
  

অপালরশন কলর গুচল দুলটা বার করা চেল, চকন্তু োন চিলর না-আসা পযেি চবপদ কালট 

না। কাকাবাবু সবেক্ষে বলস রইললন চস নাচসেং চহালম, চতচন চকছু চখললন না, চকছুলতই 

তাাঁলক চবশ্রাম চনলত পািালনা চেল না। 

  

সন্তুর মাথালতও অলনকখাচন েতে হলে চেলছ, চসলাই করলত হল িারলট, তালক একটা 

চবলি শুইলে রাখা হল প্রাে চজার কলর। 

  

রাত চদিটাে নলরন্দ্র ভামোর োন চিরল, চতচন জল চখলত িাইললন। এখনও তাাঁর সলে 

অনে কারও কথা বলা চনলষয, কাকাবাবু শুযু কোচবলনর দরজার কালছ দাাঁচিলে চদখললন 

বেুলক। দুজলনর চিাখালিাচখ হল। 

  

অত রালত কাকাবাবু পুচলশ কচমশনার পদ্মনাভনলক চিান কলর চজলেস করললন, আচম 

চক এখন আপনার বাচিলত চেলে এক কাপ কচি চখলত পাচর? 

  

পদ্মনাভন বলললন, হোাঁ, অবশেই আসলত পালরন। আমার বাচিলত সারা রাতই কচির 

বেব্া থালক। তলব, টোচক্স কলর আসলবন না। নাচসেংলহালমর বাইলর 

  

একটা পুচললশর োচি দাাঁচিলে আলছ, চসই োচি আপনালক চপৌাঁলছ চদলব।  
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সন্তু এর মলযে ঘুচমলে পলিলছ, তালক আর িাকললন না কাকাবাবু। 

  

পদ্মনাভলনর বাচির সামলন ও চভতলর জ্বললছ অলনক আললা, চঘারালিরা করলছ চকছু 

চলাক, এত রাত বলল মলনই হে না। 

  

কাকাবাবুলক চদাতলাে চনলে বচসলে পদ্মনাভন বলললন, আচম জাচন, সারাচদন আপনার 

চপলট একটা দানাও পলিচন। কচির সলে েরম েরম দুলটা চিংচির কাটললট খান। 

  

কাকাবাবু বলললন, এত রালত েরম েরম চিংচির কাটললট? আপনার ঘুম নি করার জনে 

আমার আসলত লজ্জা করচছল। চকন্তু আমার হালত চবচশ সমে  

  

চনই— 

  

পদ্মনাভন বলললন, আপনার লজ্জা পাবার চকানও কারে চনই। প্রাে প্রচত রালত্র আমালদর 

বাচিলত এই রকম িলল। 

  

চস কী? আপনার স্ত্রী আপচত্ত কলরন না? 

  

আমার স্ত্রী চতা এখালন থালকন না। চতচন হােদরাবালদর একটা কলললজ পিান। তলব 

এখালন থাকললও আপচত্ত করলতন না। চতচন আমার স্বভাব জালনন। অচিলস চতা সবেক্ষে 

বাইলরর চলাক আলস চকংবা চমচনস্টারলদর চিালনর কথা শুনলত হে। আমার অচিসারলদর 

সলে সব জরুচর কালজর কথা হে এই সমলে। 

  

আপচন ঘুলমান কখন? 

  

পুচললশর চলাকলদর কম ঘুলমালনা চশখলত হে। আচম ঘুলমাই চিক রাত সালি চতনলট চথলক 

সকালল সালি সাতটা। ওই সমেটালত চদখলবন, পৃচথবীলত চকউ চিস্টাবে কলর না। 

  

মাত্র িার ঘণ্টা ঘুম? বেস? 
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চনলপাচলেনও শুলনচছ িার ঘণ্টা ঘুলমালতন। তলব চতচন নাচক চঘািার চপলি চযলত চযলতও 

ঘুচমলে চনলতন। চসটা আচম পাচর না। 

  

আচম চকন এত রালত এলসচছ বুঝলত পারলছন? প্রলতেকচট ঘণ্টা মূলেবান। ওরা মাত্র চতন 

চদন সমে চদলেলছ। তার মলযে চিলমাললালক মুচক্ত না চদলল ওরা চজালজার মুণু্ড চকলট 

আমার চদারলোিাে চরলখ যালব বলললছ।  

  

পদ্মনাভন েম্ভীর হলে চেলে চনলজর চিবুক িুললকালত লােললন।  

  

কাকাবাবু কচির কাপ হালত চনলে ভুলল চেললন িুমুক চদলত। 

  

একটু পলর একটা দীঘেশ্বাস চিলল পদ্মনাভন বলললন, আচম সব শুলনচছ। চকন্তু রােলিৌযুরী 

সালহব, আমালদর হাত-পা চয বাাঁযা। চকন্দ্রীে সরকালরর চনলদেশ আলছ, অপহরেকারীলদর 

চকানও দাচবই মানা হলব না। না হলল চদন চদন ওলদর দাচব চবলিই িললব। অপহরেও 

চদন চদন চবলিই িলললছ। চযমন কলর চতাক, ওলদর িান্ডা করলতই হলব! 

  

কাকাবাবু বলললন, অপহরে কলর চতা খুনও হলে। ওলদর দাচব না মানলল ওরা চজালজালক 

খুন কলর চিললত পালর। 

  

পদ্মনাভন বলললন, তা অসম্ভব নে। এরা অচত নৃশংস। চিলমললালক যরার জনে হইিই 

পলি চেলছ। অলনকগুললা চকস আলছ তার নালম। আমরা খবর চনলেচছ, চয-লম্বা চলাকচটর 

কথা আপচন বলললছন, তার নাম রলকট। ওই নালমই সবাই তালক জালন। এই রলকট হলে 

চিলমললার িান হাত। ওলদর দলল একজন মচহলাও আলছ, তার আর রলকলটর ক্ষমতা 

প্রাে সমান সমান। পুচলশ ওলদর খুাঁলজ পালে না চকছুলতই।  

  

কাকাবাবু সামলনর কালির চটচবলল প্রিণ্ড চজালর একটা চকল চমলর চিৎকার কলর বলললন, 

আপচন চভলবলছন কী? আমরা এখালন বলস অকারে কথা বলল যাব, আর ওরা চজালজালক 

খুন কলর চিললব? চকছুলতই না, চকছুলতই না। একটা বেব্া করলতই হলব। 
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কালির চটচবলটা চিলট চেলছ। কাকাবাবুর চিৎকার শুলন পালশর ঘর চথলক কলেকজন ছুলট 

এল।  

  

পদ্মনাভন বলললন, রােলিৌযুরী সালহব, আপচন শাি হন। আমরা সবরকম চিিা করবই। 

  

অনে একজলনর চদলক তাচকলে চতচন বলললন, চবংকট, তুচম চতা চকসটা সব জালনা। 

চিলমললালক চছলি চদওোর চকানও উপাে আলছ? 

  

চবংকট বলল, একমাত্র মুখেমন্ত্রী ছািা আর চকউ চস অিোর চদলত পালরন। 

  

কাকাবাবুর উলত্তজনা এখনও কলমচন। চতচন আবার চিাঁচিলে বলললন, আচম মুখেমন্ত্রীর 

সলে চদখা করলত যাব। একু্ষচন! 

  

চবংকট বলল, সোর, মুখেমন্ত্রী জাপান চেলছন। িারচদন পলর চিরলবন। ওই চিলমললার 

দলবললর চিরা খুাঁলজ বার করা ছািা উপাে চনই। 

  

পদ্মনাভন বলললন, মুশচকল হলে, ওরা ঘন ঘন চিরা বদলাে। আর এখালন সমুলদ্র 

অলনক চছাট চছাট িীপ আলছ, তার চকানও একটাে যচদ লুচকলে থালক… সবগুললা িীপ 

খুাঁজলত অলনক সমে চললে যালব— 

  

চবংকট বলল, ওই চিলমললালক যচদ আরও চজরা করা যাে, চস হেলতা জানলব। 

  

কাকাবাবু উলি দাাঁচিলে বলললন, িলুন, আচম চিলমললালক চনলজ চজরা করব । িলুন, 

িলুন। 

  

পদ্মনাভন বলললন, এত রালত চক চজলখানাে যাওো সম্ভব? আপচন একটু ঘুচমলে চনন। 

হেলতা ঘুম আসলব না, তবু শুলে থাকুন, তালতও চবশ্রাম হলব। চিক সকাল নটাে আচম 

আপনালক চনলে যাব। 
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চজললর মলযে চেলে কারও সলে চদখা করা সহজ নে, অলনক চনেমকানুন মানলত হে। 

কারামন্ত্রী চনরিন ওসমালনর সলে চযাোলযাে কলর পদ্মনাভন চস বেব্া কলর চিলললন। 

  

পদ্মনাভন চিকই বললচছললন, চহালটললর চবছানাে শুলে এক চমচনটও ঘুলমালত পালরনচন 

কাকাবাবু। সন্তুলক ওরা যলর চনলে চেলল চতচন এত চিিা করলতন না। 

  

সকাল হলতই িানটান চসলর চনলে কাকাবাবু িলল এললন নাচসেং চহালম। সন্তু দাাঁচিলে আলছ 

বাইলর। তার মাথাে চসলাই হলেলছ বলট, চকন্তু তার জনে চস শুলে থাকলত িাে না। এর 

মলযেই অচ্র হলে উলিলছ। 

  

নলরন্দ্র ভামোর কাঁয আর বুক চজািা মস্ত বি বোলন্ডজ। তাাঁর চবপদ চকলট চেলছ। বলট চকন্তু 

এখনও কথা বলা চনলষয। 

  

একজন নাসে তালক িা খাইলে চদলে। কাকাবাবু তাাঁর পালশ এলস বলললন, নলরন্দ্র, 

চতামালক কথা বললত হলব না। এখানকার পুচলশ আমালক সবরকম সাহাযে করলছ। একটু 

পলরই আচম চিলমললার সলে চদখা করলত যাচে চজলখানাে। আবার দুপুলর আসব 

চতামার কালছ। 

  

িাক্তালরর চনলদেশ অগ্রাহে কলর নলরন্দ্র ভামো বলললন, তা হলল এবালরও আচম চবাঁলি 

চেলাম, কী বললা? 

  

কাকাবাবু বলললন, হোাঁ, আর চকানও ভে চনই। তলব, আচম প্রথলম খুব ভে চপলে 

চেলেচছলাম। 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, রাজা, তুচম নাচক কাাঁদচছলল? অোাঁ? বললা কী, তুচম কাদলত পালরা? 

আচম চতা আর পাচর না। 

  

নাসেচট বলললন, আপচন কথা বললবন না চেজ! 
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নলরন্দ্র ভামো চস কথাও না শুলন সন্তুলক চজলেস করললন, চজালজা চকাথাে? 

  

সন্তু আমতা আমতা কলর বলল, আলছ, চজালজা ভাল আলছ। 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, ওরা পুচলশ চসলজ এলসচছল বলল আমরা প্রথলম চকছু সলন্দহ 

কচরচন। চকন্তু উচিত চছল, প্রথম চথলকই আমালদর সতকে থাকা উচিত চছল। 

  

কাকাবাবু বলললন, চিক আলছ নলরন্দ্র। আমরা এখন আসচছ।  

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, আমালদর আর চসই িীলপ ভূত চদখলত যাওো হল না। তলব যাব, 

চিকই যাব, একটু চসলর উচি। 

  

কাকাবাবু ঝুাঁলক নলরন্দ্র ভামোর কপালল একটু হাত চরলখ বলললন, চনিেই যাব! 

  

পদ্মনাভন োচি পাচিলে চদলেলছন, তার সলে চদখা হল চজললর চেলটর কালছ। কারামন্ত্রী 

চনরিন ওসমান চনলজও চসখালন উপচ্ত হলেলছন। 

  

চতচন কাকাবাবুর হালত হাত চমচললে বলললন, আচম আপনার কথা জাচন। চসই চয আলে 

একবার আরাকু ভোচললত একটা সাংঘাচতক স্মােলারলদর েোংলক যচরলে চদলেচছললন। 

  

কাকাবাবু বলললন, তালত আমার চবলশষ চকছু কৃচতত্ব চছল না। যা চকছু এই চছললচটই 

কলরলছ। হোন্ড চগ্রলনিগুচল সব ধ্বংস কলর চদলেচছল। 

  

চতচন সন্তুর কাাঁলয হাত চদললন। 

  

সন্তু লজ্জাে মুখ চনিু কলর চিলল। 

  

ওসমান বলললন, আপনার চিলমললালক চজরা কলর চদখুন, চকছু বার করলত পালরন চক 

না। এর মলযে মুখেমন্ত্রীর সলে আমার চটচললিালন কথা হলেলছ। চতচন আপনালদর জানালত 

বলললছন চয চিলমললালক চতা এলকবালর মুচক্ত চদওো যালব না, তলব বাবা-মালের অসুখ 
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বা চমলের চবলের নালম দু-এক চদলনর জনে চছলি চদওো চযলত পালর। অবশে জাচমন 

রাখলত হলব। 

  

এই চজলচট অলনক পুরলনা আমললর। আোলোিা পাথলরর কতচর। বাইলরর চথলক দুেে 

বলল মলন হে। 

  

সুপালরর ঘরচট সুন্দরভালব সাজালনা-লোছালনা। একটা চটচবললক চঘলর অলনকগুচল 

িামিালমািা চিোর। চদওোলল োাঁযীচজ, চনতাচজ, চনহরুচজ, রাষ্ট্রপচত রাযাকৃষ্ণন এরকম 

অলনলকর ছচব। 

  

চিলমললালক আনা হল চসই ঘলর। 

  

প্রাে ছিুট লম্বা, মাথার িুল খুব চছাট কলর ছাটা। মুলখানা চিৌলকা যরলনর, চিাখ দুলটা 

চছাট চছাট। কলেচদর চপাশাক নে, সাযারে পোন্ট-শাটে পরা। 

  

ঘলর েুলকই চস বলল, আচম আপনালদর সলে চকানও কথাই বলব না। আমার একজন 

উচকল িাই। 

  

চজল সুপার অরচবন্দন বলললন, উচকল পলর হলব। এখন আমরা যা বললত িাই, চশালনা। 

  

কাকাবাবু অরচবন্দনলক বলললন, ওলক বসলত বলুন। 

  

অরচবন্দন বলললন, কলেচদলদর বসবার চনেম চনই। দাাঁচিলেই থাকুক।  

  

কাকাবাবু বলললন, ইচন চতা এখনও কলেচদ নন। চবিার হেচন। আদালত চথলক ওাঁলক 

চজল কালস্টাচিলত রাখলত বলা হলেলছ। চবিালরর শাচস্ত না হলল অপরাযী বলা যাে না। 

  

চিলমললা কাকাবাবুর চদলক মুখ চিচরলে তাকাল। তারপর চনলজই বলস পিল একটা 

চিোর চটলন। 
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কাকাবাবু তালক বলললন, চমস্টার চিলমললা, পুচলশ আপনালক সলন্দলহর বলশ চগ্রিতার 

কলরলছ। চবিালর যচদ আপনালক চদাষী প্রমাচেত না করা যাে, তা হললই আপচন মুচক্ত 

পালবন। তার আলেই আপচন ছািা চপলত িাইলছন, আপচন অলনকচদন এ লাইলন আলছন, 

তা চয সম্ভব নে, তা চক আপচন জালনন না? 

  

চিলমললা বলল, চক বলল সম্ভব নে? জাচমলন চছলি চদওো যাে। টাকা নকল করার 

কালজ আচম চমালটই যুক্ত নই, তা পুচলশ ভালভালবই জালন। ওই স্কাউলেল যুমলটা 

বদমাইচশ কলর আমালক যচরলে চদলেলছ। 

  

পদ্মনাভন বলললন, চতামার নালম আরও চতনলট বি বি চকস আলছ। তখন চতামালক 

যরা যােচন। 

  

চিলমললা বলল, ওসব কথা বাদ চদন। টাকা জাল করার চকলস যলরলছন, চস কাজ আচম 

কচরচন, তা হলল চকন যলর রাখলবন? 

  

পদ্মনাভন বলললন, এ চতা অদু্ভত কথা। চছিলক িুচরর অচভলযালে একজনলক যরা হল। 

তারপর ইনলভচস্টলেশালন চদখা চেল, ওই িুচরটা চস কলরচন বলট, চকন্তু আলে দুলটা খুন 

আর িাকাচত কলরলছ। তবু তালক চছলি চদওো হলব? 

  

চিলমললা বলল, হোাঁ। এই চকসটা িল্স, চস জনে আমালক চছলি চদলত হলব। পুরলনা 

চকসগুললার জনে যচদ আপনালদর চহম্মত থালক আমালক আবার যরার চিিা করুন। 

  

কাকাবাবু বলললন, এ চয চদখচছ চিার-পুচলশ চখলা। এর মলযে আমালদর জিালেন চকন? 

একটা চছাট চছলললক যলর চরলখলছন। 

  

চিলমললা বলল, হোাঁ, বদলা চনওোর ভে চতা চদখালতই হলব। নইলল পুচলশ চক এমচন 

এমচন আমালক ছািলব নাচক? চতন চদলনর মলযে আচম মুচক্ত না চপলল, শুযু ভে চদখালনা 

নে, সচতে ওই চছললচট খুন হলে যালব। তারপর যরা হলব আর একজনলক।  
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কাকাবাবু চজলেস করললন, খুন হলে যালব? 

  

চিলমললা দুকাাঁয ঝাচকলে বলল, এলকবালর হালেি পালসেন্ট সচতে! 

  

কাকাবাবু এতক্ষে শািভালব কথা বলচছললন, এবার িান্ডা, কচিন েলাে বলললন, চশালনা 

চিলমললা, ওই চজালজা নালমর চছললচটর জীবলনর দাম আমার চিলেও চবচশ। আমার 

অলনক বলেস হলে চেলছ, ওই চজালজার যচদ চকানও ক্ষচত হে, তা হলল আচম চনলজ 

চতামালক গুচল কলর মারব। তারপর আমার িাঁচস হে চতা হলব! 

  

চিলমললা বলল, আমালক ওসব ভে চদচখলে চকানও লাভ চনই। আমালক একবার চজল 

চথলক চবরুলতই হলব। 

  

পদ্মনাভলনর পলকলট চসল চিান চবলজ উিল। 

  

চতচন উলি চেলে একটু দূলর দাাঁচিলে চসটালত কথা বললত বললত কাকাবাবুলক হাতছাচন 

চদলে কালছ িাকললন। 
  

কাকাবাবু চযলতই চতচন বলললন, চমস্টার রােলিৌযুরী, আমার অচিস চথলক চিান করলছ। 

একজন মচহলা বার বার চিালন আপনার চিকানা জানলত িাইলছ। চতচন বলললন, তাাঁর 

খুব জরুচর দরকার। 

  

কাকাবাবু ভুরু কুাঁিলক বলললন, একজন মচহলা? আমার চতা এখালন চস রকম চকউ চিনা 

চনই। 

  

পদ্মনাভন বলললন, চতচন তার নাম জানালত িান না। চতচন আজই আপনার সলে চকানও 

কারলে চদখা করলত িান। আপনার চহালটললর নাম চতা হুট কলর সবাইলক এখন জানালনা 

যাে না! কার কী মতলব থালক চক জালন। 

  

কাকাবাবু বলললন, চশষ পযেি চক একজন মচহলালকও ভে চপলত হলব নাচক? 
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পদ্মনাভন বলললন, আপচন জালনন না, আজকাল চমলেরাও কত দুঃসাহলসর কাজ কলর। 

এই চিলমললার মতন চলাকলদর দলল সব সমে দুচতনজন নারীও থালক। 

  

কাকাবাবু বলললন, মচহলাচট যচদ আবার চিান কলর, তালক জাচনলে চদওো চহাক, 

আপনার অচিলস এলস চদখা করলত। চসখালন আচম থাকব।  

  

পদ্মনাভন বলললন, চস কথা জানালনা হলেচছল। মচহলাচট থানাে আসলত রাচজ নে। চস 

একা একা আপনার সলে চদখা কলর চকছু বললব। 

  

কাকাবাবু বলললন, আমার চকৌতূহল হলে। তা হলল আমার চহালটললর নামই জাচনলে 

চদন। দুপুরলবলা বালরাটা চথলক একটা পযেি আচম চসখালন থাকব। কী আর হলব। 

  

পদ্মনাভন বলললন, চিলমললার চপট চথলক চকানও কথা বার করা যালব বলল মলন হে 

না। মুশচকল হলে, অলনক চিিা কলরও ওর আস্তানাগুললা আমরা চকছুলতই খুাঁলজ বার 

করলত পাচরচন। 

  

কাকাবাবু বলললন, ওলক যচদ আজই চছলি চদওো হে। ও চকাথাে যালব? 

  

পদ্মনাভন বলললন, আমার যারো, ও চসাজা চকানও চহালটলল চেলে উিলব। চসখান চথলক 

আমালদর চিালখ যুললা চদলে পালালব। চজালজালক চযখালন লুচকলে চরলখলছ, চস জােোটা 

চনিেই আমালদর চদচখলে চদলব না। এই চকিনোচপং-এর চকসগুললাে পুচলশ প্রাে 

অসহাে। 

  

চিোলর চিলর এলস কাকাবাবু চসাজা চিলমলার চিালখর চদলক তাচকলে রইললন, 

চিলমললাও চিাখ সচরলে চনল না। খাচনক বালদ কাকাবাবু বলললন, চজালজালক যচদ চছলি 

দাও, তা হলল আমরা ভাইজাে চছলি িলল যাব কলকাতাে। চতামালদর চকানও বোপালর 

মাথা েলাব না। আর যচদ চজালজালক না ছািলত িাও, তা হলল আচম চতামার নালম যত 
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অচভলযাে আলছ, তার সব প্রমাে চজাোি কলর চদব। চতামালদর দললর সবেনাশ কলর 

চদব, চকউ বাইলর থাকলব না। 

  

চিলমললা বলল, চিক আলছ, িোললি রইল। আমালক চবনা শলতে মুচক্ত না চদলল ওই 

চছললচট বাাঁিলব না, এই আমার চশষ কথা। 

  

চজলখানা চথলক চবচরলে এলস পদ্মনাভন বলললন, চদখললন চতা, হািে নাট টু ক্রোক। 

চিলমললালক মারযর করললও ওর চপট চথলক চকানও কথা বার করা। যালব না। 

  

কাকাবাবু বলললন, চপট চথলক না চবরুললও মাথা চথলক বার করার উপাে আলছ। 

আজলকর চদনটা অনেভালব চিিা করা যাক। যচদ চজালজার চখাাঁজ না পাই, তা হলল কাল 

এলস আচম চিলমললালক আমার দাচেলত্ব চজললর বাইলর চনলে যাব।  

  

সন্তু বলল, কাকাবাবু, আমালদর চবাট চযচন িালাচেললন, তার নাম চসরাজুচদন তাচরক। 

চতচন হেলতা অনে চবাটটার িালকলক চিনলত পালরন। যচদ তালক খুাঁলজ বার করা যাে। 

  

পদ্মনাভন বলললন, তাচরকলক কালই চজরা করা হলেলছ। অনে চবালটর িালকলক চস চিলন 

না। তলব আবার চদখলল চিনলত পারলব। 

  

কাকাবাবু বলললন, এচদলক যতগুচল চমাটর চবাট আলছ, তালদর মাচলক আর িালকলদর 

তাচলকা করুন। চবলকললর মলযে তালদর সকললর সলে চযাোলযাে করলত হলব। চেি 

নালম একজন িাললকর সলে অবশেই কথা বললত হলব। তার আলে এই মচহলাচট আমালক 

কী জানালত িাে, চসটা চদখা দরকার। 
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৭. পদ্মনাভন চিলর চেললন তাাঁর 

অচিলস 

পদ্মনাভন চিলর চেললন তাাঁর অচিলস। সন্তু আর কাকাবাবু চহালটলল এলস ঘলর 

  

চেলে নীলির লচবলতই বলস রইললন। 

  

ঘচিলত চিক বালরাটা বালজ। অলনক চলাক যালে, আসলছ। বালরাটাে অলনলক চহালটল 

চছলি িলল যাে। এই চহালটললর এক তলাে একটা চরস্তরাাঁ আলছ, অলনক বাইলরর চলাকও 

চখলত আলস চসখালন। 

  

হিাৎ সন্তু এক সমে বলল উিল, রাযা! 

  

কাকাবাবু বলললন, রাযা? চকান রাযা? চকাথাে? 

  

সন্তু বলল, বাঃ, চতামার মলন চনই, অলের চমলে, এক সমে কলকাতাে থাকত। বাংলা 

জালন, আলেরবার চদখা হলেচছল। 

  

কাকাবাবু বলললন, রাযা, মালন চসই রাযা, রাযা চোলমজ। চপটার চোলমলজর চমলে? চস 

চকাথাে? 

  

সন্তু বলল, এইমাত্র এলস কাউন্টালর দাাঁিাল। দোলখা। 

  

কাউন্টালর দাাঁচিলে আলছ শাচিপরা একচট চছপচছলপ চিহারার চমলে। মাথাে িুল চোাঁজা, 

চিালখ কাললা চরাদিশমা। 
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কাকাবাবু ভুরু কুাঁিলক বলললন, এই চসই রাযা? এত বি হলে চেলছ? দু-চতন বছর আলে 

যালক চদলখচছ। চস চতা চছল একটা বাচ্চা চমলে? 

  

সন্তু বলল, যারা চছাট থালক, তারা চক বি হে না, আচমও চতা বি হলেচছ। ও চবাযহে 

আমালদর চদখলত পােচন। 

  

উলি চেলে কাউন্টালরর কালছ চেলে ইংচরচজলত বলল, যচদ ভুল হে, মাপ করলবন, আপচন 

চক রাযা চোলমজ? 

  

চমলেচট সন্তুর চদলক মুখ না চিচরলে কাাঁপা েলাে বলল, সন্তুদাদা, আচম চতামালদর সলেই 

চদখা করলত এলসচছ। চকন্তু এখালন কথা বলা যালব না। চতামরা চনলজলদর ঘলর িলল যাও, 

আচম একটু পলর যাচে। 

  

সন্তু কাউন্টার চথলক িাচব চিলে চনলে ইচেত করল কাকাবাবুর চদলক। তারপর চলিলটর 

কালছ চেলে দাাঁিাল। 

  

রাযা এলস চপৌাঁছল চিক পাাঁি চমচনট পলর। 

  

চনলজই ঘলরর দরজা বে কলর চদলে রাযা বলল, আচম ওলদর চিালখ যুললা চদলে অলনক 

চঘারাপলথ এলসচছ। তবু বলা যাে না। যচদ চটর পাে চয আচম চতামালদর কালছ এলসচছ, 

তা হলল আমার মা আমালক চমলর চিললব। 

  

কাকাবাবু বলললন, আলে চবালসা। জল খাও। সন্তু জল চদ। চকন রাযা, চতামার মা 

চতামালক চমলর চিললব চকন? মা চক কখনও চমলেলক চমলর চিলল? 

  

রাযা বলল, কাকাবাবু, চতামার মলন চনই আমার মালের কথা? আমার চনলজর মা নে। 

নতুন মা, সবাই যালক মিাম্মা বলল। চতামালকও চতা চস চমলর চিললত চেলেচছল চসবার। 
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কাকাবাবু বলললন, হোাঁ, এবার মলন পলিলছ। খুব দুদোি মচহলা। পুচলশ অবশে ওর 

চবরুলদ্ধ চকছু প্রমাে করলত পালরচন। চতামার বাবা চতা চজল খাটলছ, নাচক চজল চথলক 

পাচললেলছ। 

  

রাযা বলল, না, না, পালােচন। দশ বছলরর চজল। ভাল হলেলছ চজল খাটলছ। আমার বাবা 

খুব খারাপ হলে চেলেচছল। স্মােচলং-এর দল কতচর কলরচছল, মানুষ মারত। আচম শুযু 

আপনালক অনুলরায কলরচছলাম, যালত িাাঁচস না হে।  

  

কাকাবাবু বলললন, চপটার চোলমজ মানুষটা এলকবালর নি হলে চেলেচছল। চতামার মতন 

এমন একটা সুন্দর চমলের বাবা হলে…চতামার মা চনিেই খুব ভাল চছললন। 
  

রাযা বলল, আমার মা চছললন, আপনারা বাংলাে চযমন বললন, লক্ষ্মী।  

  

সন্তু বলল, চতামার বাবা চজলল, তুচম চকাথাে থালকা? 

  

রাযা বলল, আমার চতা সলতলরা বছর বলেস, তাই আচম একলা থাকলত পাচর। আমার 

এক মামা আমার োলজেন, তাাঁর কালছই থাচক। আমার মামা খুব নামকরা চলাক, এক 

সমে হাইলকালটের জজ চছললন। 

  

কাকাবাবু খাচনকটা অচ্রভালব বলললন, রাযা, চতামার বাচক সব কথা পলর শুনব। এখন 

বললা চতা, তুচম আমালদর কী খবর চদলত এলসছ? 

  

রাযা বলল, চজালজাদা চকাথাে? চস চক এবালর আপনালদর সলে আলসচন? 

  

সন্তু বলল, চজালজালক একদল গুন্ডা যলর চনলে চেলছ। আর দুচদলনর মলযে তালক খুাঁলজ 

বার করলতই হলব! 

  

রাযা বলল, আচম তালক চদলখচছ। প্রথলম আচমও তালক চিনলত পাচরচন। বি বি িুল 

চরলখলছ, অলনকটা লম্বা হলে চেলছ। তারপর মুখটা চদলখ মলন হল–  
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কাকাবাবু চজলেস করল, তুচম চজালজালক চকাথাে চদখলল? 

  

রাযা বলল, আমালদর বাচিলত। 

  

কাকাবাবু আর সন্তু একসলে বলল উিল, চতামালদর বাচিলত? 

  

রাযা বলল, হোাঁ। আচম তার সলে কথা বলার চিিাও কলরচছ। পাচরচন। আমার বাবা চতা 

চজলল, আমার মা চকন্তু এখনও বদমাশ চলাকলদর সলে কাজকমে িাচললে যালে। 

আমালদর বাচিটালক কলর চিলললছ িাকাতলদর আড্ডা। ওই বাচিটালত চতা আমারও ভাে 

আলছ, আমার এই মা আমালক বচিত করার চিিা কলরচছল। আমার মামা চিলপ যলরলছন। 

আমার মামালক অলনলকই ভে পাে। মামাই বলললছন, মালঝ-মালঝ আমরা ওই বাচি 

চদখলত যাব। কলেকখানা ঘলর তালা চদলে রাখব, টাকা-পেসার চহলসব চনব। কাললক 

চেলে চদচখ–  

  

কাকাবাবু চিাঁচিলে বলল উিললন, কী চদখলল? চজালজালক ওরা চমলরলছ? রাযা বলল, তা 

বুঝলত পাচরচন। তলব মুখ বাাঁযা চছল! 

  

কাকাবাবু উলি দাাঁচিলে বলললন, িললা, একু্ষচন চসখালন চযলত হলব। একদম সমে নি 

করা যালব না। 

  

চতচন সন্তুর চদলক তাচকলে বলললন, চতার মাথাে চসলাই করা হলেলছ। চতার যাওোর 

দরকার চনই। চতালক চবশ্রাম চনলত হলব। 

  

সন্তু বলল, আমার একটুও বেথা চনই। আচম চজালজার কালছ যাব। 

  

কাকাবাবু চকাট পলর চনলত চনলত রাযালক চজলেস করললন, চজালজালক পাহারা চদলে 

কজন? শুযু ওই মিাম্মা? 
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রাযা বলল, আমালদর কলেকজন পুরলনা কালজর চলাক আলছ। তারা মিাম্মার ভলে িুপ 

কলর থালক। মিাম্মার বেু হলেলছ রলকট নালম একটা চলাক, চস চিলমললার দললর 

একজন পাণ্ডা। ওরা প্রােই আলস। িার-পাাঁিজন। 

  

কাকাবাবু চকালটর চভতলরর পলকলট চরভলভারটা একবার চদলখ চনলে সন্তুলক বলললন, 

কী চর, ওরা যচদ িার-পাাঁিজন হে, তা হলল তুই আর আচম সামলালত পারব? 

  

সন্তু রাযার চদলক চিলর বলল, চতামালক একটা কথা চজলেস করব? তুচম চনলজর চথলক 

আমালদর কালছ এলসছ, না চকউ চতামালক পাচিলেলছ? 

  

রাযা খুব অবাক হলে বলল, আমালক চক পািালব? আচম চয চতামালদর কালছ এলসচছ, 

তাই চতা চকউ জালন না। 

  

সন্তু বলল, বলা চতা যাে না। চকউ হেলতা চতামার মামালক আটলক চরলখলছ। তারপর 

চতামালক এখালন পাচিলেলছ, আমালদর চিলক চনলে চেলে িাাঁলদ চিললত িাে। 

  

রাযা হিাৎ দুহালত মুখ িাপা চদলে িুাঁচপলে িুাঁচপলে চকাঁলদ উিল। 

  

কাকাবাবু বলললন, যাঃ, তুই কী বলচছস সন্তু! রাযা খুব সরল আর ভাল চমলে। ও কখনও 

এমন কাজ করলত পালর? 

  

চতচন উলি এলস রাযার চপলি হাত চদলে নরম েলাে বলললন, তুচম চকছু মলন চকালরা না! 

আসলল বোপার কী জালনা, চজালজালক হাচরলে আমার মাথা খারাপ হওোর উপক্রম। 

চকন্তু চতামালক আমরা চমালটই অচবশ্বাস কচর না। চকাঁলদা না লক্ষ্মীচট! 

  

রাযা তার বোে খুলল একটা চছাট্ট রুমাল চদলে চিাখ মুলছ বলল, কাকাবাবু, চজালজার 

যচদ চকানও ক্ষচত হে, তা হলল আপনারা আমালক চমলর চিললবন। মিাম্মা এমচনলতই 

আর আমালক বাাঁিলত চদলব না। 
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কাকাবাবু বলললন, চতামার মিাম্মা যচদ চজালজালক আটলক রাখার জনে দােী হে। তলব 

তালতও এবার চজল খাটলত হলব। িললা, িললা, চতামালদর চসই বাচিটা চকাথাে? 

  

রাযা বলল, ঋচষলকাণ্ডার কালছই। পতুেচেজলদর একটা পুরলনা বাচি, বাবা সাচরলে 

চনলেচছল। অলনক ঘর। 

  

কাকাবাবু বলললন, িললা, চবচরলে পচি। পদ্মনাভনলক চবাযহে একবার জাচনলে রাখা 

দরকার। 

  

চতচন পুচলশ কচমশনারলক চিান করললন। 
  

চতচন খবর শুলন উলত্তচজত হলে বলললন, চপটার চোলমলজর বাচি? চস চজলল আলছ বলল 

ওবাচি আমরা সািে করার কথা চিিা কচরচন। রাজাবাবু, আপচন চকছুলতই চসখালন একলা 

যালবন না। শহলরর বাইলর আমার এলাকা নে। না হলল আচম চনলজই আপনার সলে 

চযতাম। আচম চি চজ সালহবলক জানাচে। বাছাই করা একোচি পুচলশ আপনার সলে 

যালব। আপচন আযঘণ্টা অলপক্ষা করুন চেজ।  

  

আযঘণ্টাও লােল না, পাঁচিশ চমচনলটর মলযে এলস চেল পুচলশ। একটা বি চস্টশন ওোোন 

এলনলছ, চদখলত পুচললশর োচি বলল মলন হে না। 

  

সবাই একসলে উলি বসল চসই োচিলত। 

  

আজ সকাল চথলকই আকাশ চমঘলা, চরাদ ওলিইচন। শহর ছাচিলে খাচনকটা বালদই 

িললত লােল সমুলদ্রর যার চদলে। দুচদলকর দৃশে ভারী সুন্দর, চকন্তু তা চদখার মন চনই, 

কাকাবাবু ও সন্তু দুজলনই বলস আলছ িুপ কলর। 

  

এক সমে োচিটা েুলক পিল জেললর মলযে। জেল মালন শুযুই নারলকাল োছ। তার 

মলযেও রাস্তা আলছ। একটা জােোে চজলললদর গ্রাম, চসখালন শুটচক মালছর তীব্র েে। 
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োচিটা এলস থামল একচট বাচির সামলন। 

  

চেলটর কালছ দাাঁচিলে আলছ একজন খাচক চপাশাক পরা পাহারাদার। তার চকামলর 

চরভলভার। 

  

রাযা চিসচিস কলর কাকাবাবুলক বলল, এইরকম পাহারাদার চকন্তু আলে চছল না। 

  

পুচলশ বাচহনীর চনতৃত্ব চদলেন চসচলম নালম একজন অচিসার। চতচন োচি চথলক চনলমই 

পাহারাদারচটর কালছ চেলে চনলজর বোজ চদচখলে বলললন, পুচলশ, আমরা এই বাচি সািে 

করব।  

  

চলাকচটর চকামর চথলক চরভলভারচট তুলল চনলে চসচলম বলললন, এটা আপাতত আমাে 

কালছ রইল, পলর চিরত চদব। 

  

োচি চথলক আরও পুচলশলদর নামলত চদলখ চলাকচট বাযা চদওোর চকানও চিিা করল 

না। 
  

বাচির চথলক টুং টাং চপোলনার আওোজ চভলস আসলছ। চকউ তার সলে োন োইলছ খুব 

িাপা েলাে। 

  

দরজা খুলল চদল একজন বৃদ্ধ কালজর চলাক। 

  

রাযা তালক চনলজলদর ভাষাে চকছু বলল, চলাকচট উত্তর চদল না।  

  

বারান্দার পালশ বসবার ঘলরর দরজাটা চখালা। চপোলনার আওোজ আসলছ। চসখালন 

চথলকই। 

  

কাকাবাবুরা ঘলর েুলক চদখললন, এক চকালে চপোলনার সামলন বলস আলছন এক 

মাঝবলেচস মচহলা। তার পরলন লাল-পাি সাদা শাচি। িুল চখালা চপলির ওপলর। হালত 

চকংবা কালন চকানও েেনা চনই। 
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কাকাবাবু চিনলত পারললন, এই চসই িাকাত দললর চনত্রী মিাম্মা। অচত চনিুর, একবার 

কাকাবাবুলক গুচল কলর খুন করলত চিলেচছল িান্ডা মাথাে। এখন চদলখ মলন হলে চযন 

খুবই ভচক্তমতী মচহলা। জীবলন কখনও বন্দুক-চপস্তল চদলখইচন। 

  

এই দলচটলক চদলখ বাজনা থাচমলে চজলেস করল, আপনারা চক? 

  

চসচলম বলললন, আমরা পুচলশ চথলক আসচছ। 

  

মিাম্মা বলল, আবার পুচলশ? আমার কালছ? আপনারা অনোেভালব আমার স্বামীলক 

চজলল দশ বছলরর শাচস্ত চদলেলছন। এখন আচম একা একা থাচক, আপনমলন োন বাজনা 

কচর, তাও আবার আপনারা আমালক জ্বালালত এলসলছন? 

  

চসচলম বলললন, আমালদর কালছ খবর আলছ, চজালজা নালম একচট চছলললক আটলক রাখা 

হলেলছ। 

  

মিাম্মা বলল, এখালন আচম কাউলক আটলক রাখব চকন? আমার চনলজরই এখন রান্নার 

চলাক চনই। চক আপনালদর এই আজগুচব খবর চদলেলছ।  

  

রাযা এক পা এচেলে চজার চদলে বলল আচম! আজ চভারলবলাই আচম চছললচটলক চদলখ 

চেচছ! 

  

মিাম্মা কাকাবাবুর চদলক তাকালই না। চসচলমলক বলল, আপনারা এর কথাে চবশ্বাস 

কলর এতদূর ছুলট এলসলছন? জালনন না, এর মাথা খারাপ? এই চমলেই চতা ওর বাবালক 

পুচললশর হালত যচরলে চদলেলছ। 

  

চসচলম তাকাল কাকাবাবুর চদলক। 

  

কাকাবাবু বলললন, বালজ কথা। ও চমালটই ওর বাবালক যচরলে চদেচন, চস যরা পলিলছ 

চনলজর চদালষ। রাযার জনেই ওর বাবা িাাঁচসর দচি চথলক চবাঁলি চেলছ। এই মচহলাচটরই 
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আসলল মাথা খারাপ। নইলল, একবালর চশক্ষা হেচন। আমার চিলমললার দলল চযাে চদলে 

এইসব কাজ করলছ। 

  

মিাম্মা বলল চিলমললা আবার চক? কখনও তার নামই শুচনচন। 

  

কাকাবাবু বলললন, আমরা এই বাচিটা সািে করব। 

  

মিাম্মা বলল, আপনালদর কী অচযকার আলছ? সািে ওোলরন্ট এলনলছন? 

  

কাকাবাবু চরলে চেলে বলললন, সািে ওোলরলন্টর চনকুচি কলরলছ। চসচলমসালহব, আর 

চদচর কলর লাভ কী? 

  

একতলাে চয-ঘলর চজালজা চছল, চসখালন চকউ চনই। চদাতলার সব কচট ঘর িাাঁকা। 

  

রাযা বলল, এ বাচিলত একটা সুিে আলছ, আচম জাচন। চসখালনই চনিেই লুচকলে 

চরলখলছ। 

  

মিাম্মা হা-হা কলর চহলস উিল। 

  

সুিলের মলযে একচট মাত্র ঘর। চশলষ কচিন পাথলরর চদওোল। চসই ঘরচটলতও চজালজার 

চকানও চিহ্ন পাওো চেল না। 

  

চসচলমসালহব বলললন, পাচখ উলি চেলছ। চকংবা, এই চমলেচট চয খবর চদলেলছ তা চক 

পাকা খবর? 

  

রাযা বলল, আচম চনলজর চিালখ চদলখচছ। 

  

সন্তু বলল, এই ঘলর চকছুক্ষে আলেও চকউ চছল, তার প্রমাে আলছ। 

  

চসচলম চজলেস করললন, কী প্রমাে? ঘলরর একলকাে চথলক একটা বাচট তুলল এলন সন্তু 

বলল, এলত একটু একটু তরকাচরর চঝাল চললে আলছ। হাত চদলে চদখুন, টাটকা। 
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চসচলম বলল, বাপ চর! তুচম চদখচছ শালেক চহামলসর মতন! সচতেই চতা, েতকাললর 

হলল শুচকলে চযত! 

  

কাকাবাবুর চদলক চিলর চজলেস করললন,এবার কী করা হলব? 

  

কাকাবাবু বলললন, এখালন চদচর কলর আর লাভ চনই। চজালজালক ওরা আজই সচরলে 

চনলে চেলছ, হেলতা খুব দূলর চযলত পালরচন। 

  

চসচললমর পলকলটর চসল চিালন সালর জাাঁহা চস আো, োলনর সুর চবলজ উিল। 

  

চসচলম চসটা কালনর কালছ চনলে ভাল শুনলত না চপলে অো অোাঁ অোাঁ কী বললত বললত 

চদৌলি চবচরলে চেললন সুিে চথলক। 

  

কাকাবাবুও চবচরলে এললন সন্তুলক চনলে। তাাঁর মুলখানা চবরচক্তলত ভরা। এত দূলর এলসও, 

চজালজালক পাওো চেল না! আর একটু আলে যচদ আসা চযত।  

  

চজালজালক চকাথাে চনলে যাওো হলেলছ, তা এই মিাম্মা খুব সম্ভবত জালন। চকন্তু এ 

অচত কচিন মচহলা, এর চপট চথলক কথা বার করা শক্ত। 

  

চসচলম চিান বে কলর বলললন, পুচলশ কচমশনার জানলত িাইচছললন, এখালন চছললচটলক 

পাওো চেল চক না। 

  

কাকাবাবু মুলখানা চোমিা কলর রইললন। 

  

চসচলম আবার বলললন, এখালন আমরা বেথে হলেচছ চজলন উচন বলললন, এখুচন চিলর 

চেলে ওাঁর সলে চদখা করলত। উচন একজন চবাটিাললকর সোন চপলেলছন। 

  

কাকাবাবু বলললন, তা হলল িলুন, িলুন। 
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চনলজই আলে আলে ক্রাি চনলে খাচনকটা এচেলে আবার চথলম চেলে বলললন, আমার 

কারুলক অোলরস্ট করার অচযকার চনই। চকন্তু চসচলমসালহব, আপচন চক এই মচহলালক 

থানাে চনলে চযলত পালরন? ওলক অিত একচদন আটলক রাখা দরকার। চজালজার 

চনরাপত্তার জনে এই মচহলাচটলকও আটক রাখা দরকার। 

  

চসচলম বলল, হোাঁ পারব না চকন? 

  

মিাম্মার চদলক চস চিলর বলললন, আপনালক আমালদর সলে চযলত হলব। আপচন যচদ 

চজচনসপত্র গুচছলে চনলত িান, খুব তািাতাচি–  

  

মিাম্মা মুলখ তাচেললের হাচস িুলট উিল। দুচদলক মাথা চনলি বলল, আচম যাব না! 

  

চসচলম বলললন, আপনালক চযলতই হলব। 

  

মিাম্মার বলল, অত সহজ? অোলরস্ট ওোলরন্ট চকাথাে? আমার চবরুলদ্ধ চকানও 

অচভলযালের প্রমাে চনই। 
  

চসচলম বলললন,প্রমাে আলছ চক চনই, চস আমরা বুঝব। কারুর ওপর সলন্দহ হললও 

তালক থানাে চনলে চেলে চজরা করা চযলত পালর।  

  

মিাম্মা বলল, আচম যাব না, বেস! চজার কলর যলর চনলে যালবন? চমলে-পুচলশ চকাথাে? 

পুরুষ-পুচলশ আমার োলে হাত চদলল আচম চকস কলর চদব! 

  

চসচলম একটু অসহােভালব তাকাললন কাকাবাবুর চদলক। বলললন, মচহলালদর োলে হাত 

চদবার চনেম চনই আমালদর। এই রাযা চক পারলব; রাযা যচদ চজার কলর ওলক চটলন 

চনলে একবার োচিলত তুললত পালর— 

  

চজালজালক পাওো যােচন বলল রাযা এলকবালর চম্রেমাে হলে চেলছ। মুখ চনিু কলর আলছ। 
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কাকাবাবু বলললন, না থাক। চমলেলক চদলে তার মালক যলর চনলে যাওো চমালটই উচিত 

নে। চনলজর মা না চহাক, তবু চতা সম্পলকে মা! 

  

চসচলম বলললন, দুজন পুচলশলক এখালন বাইলর পাহারাে চরলখ যাচে, পলর চমলে-পুচলশ 

পািব। 

  

আবার োচিলত ওিার পর চসচলম বলললন, এ মচহলার সাংঘাচতক মলনর চজার, পুচলশ 

চদলখ একটুও ঘাবিােচন। রাযা, তুচম এর সলে থালকা কী কলর? 

  

রাযা বলল, আচম এখালন থাচক না। মামার বাচিলত থাচক।  

  

কাকাবাবু বলললন, এই মিাম্মার চকছুলতই চশক্ষা হে না। আলেরবারই ওলক চজলল 

পািালনা চযত, আমালক গুচল কলর মারলত চিলেচছল, চকন্তু আচম চকানও অচভলযাে 

কচরচন। এখন ভালভালব বাাঁিলত পারত, তা নে, আবার খারাপ চলালকলদর সলে চমলশ 

এই সব কাজ করলছ! 

  

চসচলম বলললন, এবার চজলল ভলর চদলত হলব। 

  

চবশাখাপত্তনলম চিলর এবার পুচলশ কচমশনালরর অচিলসর বদলল যাওো হল সুলরশ 

নাইিুর অচিলস। চতচন জল-পুচললশর একজন বি কতো। 

  

চতচন বলললন, আচম পদ্মনাভলনর কাছ চথলক সব শুলনচছ। আমালদর এই এলাকাে 

যতগুললা চমাটর চবাট আলছ তার িালকলদর ছচব আর পচরিেপত্র আমালদর কালছ থালক। 

তাচরকলক চসইসব ছচব চদখাবার পর চস একজনলক চিনলত চপলরলছ। চস হলি কলর 

বলললছ চয, চজালজালক যলর চনলে চেলে চযলবালট চতালা হে, চসই চবাট িালাচেল এই 

চলাকচট। এর নাম চেি। 

  

কাকাবাবু বলললন, চেি? আমালদর একচদন একটা চবালট কলর একটা িীলপ চনলে 

চেলেচছল, চসই িাললকর নামও চছল চেি। একই চলাক হলত পালর? 
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সুলরশ নাইিু বলললন, হলতও পালর, নাও হলত পালর। চেি খুব কমন নাম। আর নাম 

শুলন চকন্তু চবাঝা যালব না, এরা চক্রিান না চহন্দু। এ চলাকচটর পুলরা নাম চেি চোলেল। 

  

কাকাবাবু বলললন, আচম ছচবটা একবার চদখলত পাচর? 

  

সুলরশ নাইিু চবল চটলপ একজনলক আনলত বলললন ছচবগুললা। তারপর বলললন, এর 

মলযে আমরা চেলির বাচিলতও চখাাঁজ কলরচছ। চমাটর চবালটর মাচলকও চস চনলজই। আজ 

সকাললই চস চবচরলে চেলছ চবাট চনলে। চকাথাে চেলছ, তা অবশে তার বাচির চলাক 

জালন না। 
  

কাকাবাবু বলললন, জানললও বললব না। চজালজালক যচদ অনে চকানও বাচিলত সচরলে 

চিললত িাে, তা হলল োচিলতই চনলত পারত। চমাটর চবালট যচদ চনলে যাে, তা হলল চক 

চকানও িীলপ চনলে চেলছ? 

  

সুলরশ নাইিু বলললন, হলতও পালর। চকংবা সমুলদ্রর যালরই যচদ অনে চকানও দূলরর 

শহলর চনলে চযলত িাে, তা হলল চমাটর চবালটই সুচবলয, চকউ সহলজ চপছু তািা করলত 

পারলব না। 

  

একজন কমেিারী ছচবর িাইলগুললা চনলে এললন। কাকাবাবু আর সন্তু চেলির ছচবটা 

চদখামাত্র চিনলত চপলর বলললন, এই চতা! 

  

কাকাবাবু বলললন, চয-লকানও উপালে চহাক, এই চেিলক এখন খুাঁলজ বার করা দরকার। 

চস রলকট নালম লম্বা চলাকটালক চিলন। চেলির কাছ চথলক রলকলটর সোন পাওো চযলত 

পালর। 

  

সুলরশ নাইিু বলললন, রলকট হােদরাবাচদ? চসও এর মলযে আলছ নাচক? তালক একবার 

আমরা প্রাে যলর চিললচছলাম, একটা িীলপ পাচললে চছল, চসখান চথলক চনলে আসার 
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সমে লি চথলক ঝাাঁচপলে পিল। আর খুাঁলজ পাওো চেল না। আমরা যলরই চনলেচছলাম, 

চস আর চবাঁলি চনই। 

  

কাকাবাবু চসাজা হলে বলস বলললন, িীপ? চকান িীপ? এখানকার িীপগুললালত লুচকলে 

থাকা যাে? আপনালদর কালছ িীপগুললার মোপ আলছ। 

  

সুলরশ নাইিু বলললন, তা অবশেই আলছ। চকছু চছাট চছাট িীপ চকছু চদন চদখা যাে, 

আবার জল বািলল িুলব যাে। বুঝলতই পারলছন, চসগুললালত চকানও োছপালাও জন্মালত 

পালর না। চমাট িারলট িীপ আলছ, চকছুটা বি। তার মলযে দুলটালত চকানও কনস্ট্রাকশান 

চনই, মালন বাচি-ঘর চকছু চনই। এলকবালর নোিা। চসখালন চকউ চবচশক্ষে থাকলত পারলব 

না। চবলশষত এখন ঝি বৃচির সমে, কখনও টানা িচব্বশ ঘণ্টাও বৃচি হে। আর দুলটা 

িীলপর নাম রবাটেস আেলোন্ড আর চকউকাম্বার চকাভ। এই দুলটালত সালহচব আমললর 

ভাোলিারা বাচি আলছ। এর মলযে চকউকাম্বার চকাভ িীপটার আকৃচত শশার মতন, তাই 

চলালক বলল শশা িীপ, রবাটেস সালহলবর নালমর িীপটা হলেলছ রাবার িীপ। চকছু চলালকর 

যারো, ওই রবাটেস আেলোলন্ড ভূত আলছ। আচম চনলজ চসখালন চেচছ। চকছু চদচখচন। 

চকছুচদন আলে একদল কবোচনক চেলেচছললন, তাাঁরাও চকছু আচবষ্কার করলত পালরনচন। 

  

সন্তু চকছু বললত যাচেল, কাকাবাবু তালক িাপা চদলে বলললন, খুলন-গুন্ডারা ভূলতর ভে 

পাে না। তারা ওই রাবার িীলপ আড্ডা োিলত পালর না? এক চহলসলব তালদর পলক্ষ 

ভালই, অনে চকউ চসখালন ভলে যালব না। 

  

সলুরশ নাইিু বলললন, আপচন চিকই বলললছন। গুন্ডালশ্রেীর চলালকরা ভূলতর ভে পাে 

না। চকন্তু চয-লকানও কারলেই চহাক, এই রবাটেস আেলোন্ড তারা এচিলে যাে। আমালদর 

লি ওখালন চেলে চনেচমত চিক কলর, কারুর থাকার প্রমাে পাওো যােচন। চকউকাম্বার 

চকালভর কালছর চদকটাে মালঝ-মালঝ চপকচনক পাচটে যাে। আর এলকবালর চশষ প্রালি 

আলছ একটা টাচলর বাচি। 
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কাকাবাবু বলললন, আমার মলন হে, চজালজালক ওরা খুব দূলর চনলে যালব না। চতনচদন 

মাত্র সমে। তার মলযে প্রাে চদি চদন চতা চকলটই চেল! িলুন, আমরা 

  

ওই িীপ দুলটাই আলে চেলে চদচখ। 

  

সুলরশ নাইিু বলললন, িলুন। আমালদর োকা লি আলছ। বৃচি হলল অসুচবলয হলব না। 

আচমও যাব আপনালদর সলে। 
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৮. এই চবাটটা চবশ বি আর সসুচজ্জত 

এই চবাটটা চবশ বি আর সুসচজ্জত। বসবার জােো চবশ আরামদােক আর িাণ্ডা, একটা 

চছাট রান্নাঘরও আলছ। 

  

সকাল চথলক প্রাে চকছুই খাওো হেচন। যাত্রা করার সমে চকছু পাউরুচট, চিম আর কচি 

তুলল চনওো হলেলছ। সন্তু আর রাযা দুজলন চমলল চটাস্ট আর চিমলসদ্ধ বাচনলে চিলল, 

তবু খাওোটা চিক জমল না। এই চমচন চকলিলন নুন চনই, নুন আনার কথাও কারুর মলন 

পলিচন। নুন ছািা চিলম চক স্বাদ হে! 

  

কচিলত িুমুক চদলত চদলত কাকাবাবু সুলরশ নাইিুলক চজলেস করললন, নাইিুসালহব 

আপচন রবাটেস আেলোলন্ড ভূলতর বোপালর কী শুলনলছন? 

  

নাইিু বলললন, চশাল না যাে চতা অলনকরকম েল্প। একবার চকানও েল্প ছিালত শুরু 

করলল তালত নানারকম রং িিলত থালক। চদখুন, শুযু অচিলস বলস কাজ করলত আমার 

ভাল লালে না। আচম এই চবালট চকংবা আরও বি ললি প্রােই সমুলদ্রর বুলক ঘুলর চবিাই। 

এচদলক চতা খুব স্মােলারলদর উপদ্রব, তাই টহল-লদওোটাও আমালদর কাজ। ওই িীলপ 

আচম চনলজ অিত চতনবার চেচছ, চকছুই চদচখচন। 

  

চসচলম বলললন, সোর, আচমও একবার আপনালদর সলে এলসচছ, আপনার মলন আলছ? 

  

নাইিু বলললন, হোাঁ। চসবালর শুযু একটা কেপ যরা পলিচছল, তাই না? অতবি কেপ 

আচম আলে চদচখচন। 

  

সন্তু চজলেস করল, চসই কেলপর মাংস আপনারা চখলে চিলললন? চখলত চকমন? 
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নাইিু বলললন, না, না, চসটালক আমরা আবার জলল চছলি চদলাম। কেপ মারা এখন 

চনলষয। তলব, চছাটলবলাে আচম কেলপর মাংস চখলেচছ, খুবই ভাল স্বাদ। চসচলম, তুচম 

চখলেছ? 

  

চসচলম বলল, না, আমালদর পচরবালর চকউ কেপ খােচন কখনও। তলব চছাটলবলাে 

আচমও চদলখচছ, বাজালর কেপ চবচক্র হত। 

  

কাকাবাবু বলললন, সমুলদ্র খুব বি বি কেপ থালক। তলব প্রকৃচত ওলদর ওপর বড্ড 

অচবিার কলরলছ। ও রকম একটা শক্তলপাক্ত প্রােী, চকন্তু ওলদর মারা কত সহজ। একবার 

যলর উললট চদলত পারললই হে, আর পালালত পালর না। 

  

রাযা চজলেস করল, কেপ কী? 

  

কাকাবাবুরা কথা বললছন ইংচরচজলত। ওাঁরা চতা কেপ বললনচন, বলললছন টরটস, রাযা 

তাও বুঝলত পালরচন। 

  

নাইিু বলললন, তুচম দোলখাচন কখনও? জোি না চদখললও ছচবলত? চসই চয কেপ আর 

খরলোলশর চদৌি প্রচতলযাচেতার েল্প আলছ? 

  

রাযা বলল, ও টারটুল! চপিটা খুব শক্ত…।  

  

কাকাবাবু বলললন, চিক, আমরা পুরলনা ইংচরচজ বচল। এখন টারই বলল, চবলশষত 

সমুলদ্রর কেপলক। যাই চহাক চসই কেপ ছািা আর চকছু চদলখনচন? রাচত্তলরও চছললন? 

  

চসচলম বলললন, হোাঁ, এক রাত কাচটলেচছ। তলব এত িমৎকার হাওো চদে। সলে হলত 

না হলতই ঘুলম চিাখ চটলন আলস। এক ঘুলম রাত কাবার। সারা রাত চকানও শব্দ হেচন। 

ভূলতরা তাণ্ডব কলর ঘুম ভাোেচন। আমার মলত, ওই িীলপ খুব ভাল টুচরস্ট চসন্টার হলত 

পালর। 
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নাইিু বলললন, তা সম্ভব নে। দশ-বালরা বছর আলে পুলরা িীপটা িুলব চেলেচছল কলেক 

চদলনর মলতা। চসরকম আবার হলত পালর চয-লকানও সমে। চয রবাটে সালহব ওই িীলপ 

বাচি বাচনলেচছললন, চতচন নাচক জলল িুলবই মারা যান। চস অলনকচদন আলেকার কথা। 

তবু, চজললরা চকউ চকউ নাচক মালঝ মালঝ রবাটে সালহবলক চদলখলছ। চতচন জললর ওপর 

চদলে চহাঁলট যান। চবশাল চিহারা। 

  

সন্তু বলললন, জলল িুলব মারা যাবার পর ভূত হলে জললর ওপর চদলে হাাঁটলত চশখললন! 

  

রাযা বলল, ভূতলদর চতা ওজন থালক না! 

  

সন্তু চজলেস করল, রাযা তুচম কখনও ভূত চদলখছ? 

  

রাযা সলে সলে বলল, হোাঁ, চদলখচছ। অলনকবার। চসলনমাে।  

  

সবাই চহলস উিল। 

  

সন্তু বলল, দূলর একটা লি চদখা যালে। 

  

নাইিু একটা দূরচবন বার কলর চদখলত চদখলত বলললন, মলন হলে মাছ যরা েলার। তবু 

আমরা চিক করব, পাশ চদলে যাব। 

  

এই চবাটিাললকর পালশ িারজন কমালন্ডা বলস আলছ। চতনজলনর কালছ। অলটালমচটক 

রাইলিল আর একজলনর হালত সাব চমচশনোন। চয-লকানও িাকালতর দললর সলেই 

ওরা চমাকাচবলা করলত পারলব। 

  

কালছ চেলে চদখা চেল, চসটা সচতেই মাছ যরার েলার। অলনক মাছ চপলেলছ। চবচশর 

ভােই মোকালরল আর পমলেট। একটা বি মাছ খুব অদু্ভত যরলনর। চসটার চকউ নাম 

জালন না। 

  

আর একটু যাওোর পর চিালখ পিল দু-একটা োছ। নাইিু বলললন, ওই চয শশা িীপ। 
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এর মলযে চবলকল হলে এলসলছ। গুাঁচি গুাঁচি বৃচি পিলছ বলল আললাও কম। িীপটার কালছর 

চদলক চকউ চনই। 

  

নাইিু বলললন, মালঝ-মালঝ এখালন চপকচনক পাচটে আলস, আজ চকউ আলসচন। অবশে 

চকউই সলে পযেি থালক না। 

  

িীলপর অনে অংলশর চদলক চযলতই চদখা চেল, চসখালন আগুন জ্বললছ, কলেকজন চলাকও 

চঘারালিরা করলছ। 

  

নাইিু কমালন্ডালদর সতকে হলত বলল রাযা সন্তুলক বলললন, চতামরা শুলে পলিা। ওরা যচদ 

িাকাত হে, গুচল িালালত পালর। 

  

চিক তাই, এই চবাটটা আর একটু কালছ চযলতই পর পর দুলটা গুচলর আওোজ চশানা 

চেল। 

  

কাকাবাবু উলত্তচজতভালব বলললন, ওরা আমালদর ভে চদখালে? ওরা কজন হলত পালর? 

আমালদর িারজন কমালন্ডা, আর আমরা চতনজন, সবাই িীলপ চনলম ওলদর চঘলর যরব। 

  

নাইিু বলললন, দাাঁিান, বেস্ত হলবন না। চকানও চপকচনক পাচটে এত দূর িলল এলল গুচলর 

আওোজ শুনললই ভলে পাচললে যালব। ওরা চবাযহে চসইরকমই চভলবলছ। দাাঁিান, আলে 

বোপারটা বুলঝ চনই। 
  

চতচন চমচলটাচর কমান্ডালরর ভচেলত কমালন্ডা িারজনলক বলললন, িাোর! 

  

তারা চিক িার রাউন্ড গুচল িালাবার পরই চতচন হাত তুলল বলললন, স্টপ! 

  

তারপর লাউি চস্পকালরর চিাো তুলল চনলে চতচন বললত লােললন, পুচলশ। আমরা িীপটা 

সািে করলত এলসচছ। চতামরা চয-ই হও, সালরন্ডার কলরা। চতামরা লিাই করার চিিা 

করলল চকউ বাাঁিলব না। সালরন্ডার! 
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ওচদক চথলক চকানও সািাশব্দ পাওো চেল না। 

  

নাইিু এবার চয কমালন্ডার হালত সাব চমচশনোন, শুযু তালক বলললন, িাোর! 

  

চস একঝাাঁক গুচল িাচললে চদল। 

  

এবার ওলদর একজন এচেলে এল জললর যালর। তার হালতর বন্দুকটা মাথার ওপর 

চতালা। 

  

নাইিু হুকুম চদললন, েপ দা োন। 

  

চস অস্ত্রটা চিলল চদল মাচটলত। 

  

নাইিু বলললন, আর কজন আলছ? সবাই জললর যালর এলস লাইন কলর পাঁিাও!  

  

চমাট িারজন এলস দাাঁিাল। আরও একজলনর হালত বন্দুক।  

  

কাকাবাবু বলললন, এলদর চবাট চকাথাে? চসটা চতা চদখা যালে না। 

  

চসচলম বলল, এলদর নাচমলে চদলে হেলতা চকছু চজচনসপত্র আনলত চেলছ। নাইিু এ 

চবাটটা কালছ চনলে চযলত বলললন। এখালন একটা চজচটও করা আলছ।  

  

চবাটটা চজচটলত লােবার আলেই সন্তু এক লালি চনলম পলি ছুলট চেল একটা ঘলরর 

চদলক। 

  

শুযু একটা টাচলর িাললর ঘর। আর চকছু চনই। চিলা চদলে ঘলরর দরজাটা খুলল চিলল 

সন্তু চিাঁচিলে উিল। চজালজা! 

  

ঘলরর মলযে চকউ চনই। 
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ঘলর একটা খাচটো ছািা আর চকানও আসবাবও চনই। সন্তু খাচটোর তলাে উাঁচক চমলর 

চদখল, চসখালন চোটািালরক কেপ চবাঁলয রাখা রলেলছ।  

  

ঘর চথলক চবচরলে দারুে হতাশাে সন্তু আকাশ িাচটলে চিৎকার কলর উিল, কাকাবাবু, 

চজালজা এখালন চনই। 

  

বাইলর আরও কলেকটা কেপলক উললট রাখা রলেলছ, তালদর পালশ পলি আলছ 

অলনকগুললা চিম। 

  

কাকাবাবুরাও নীলি চনলম এলস সব চদখললন। 

  

চসচলম বলল, কেপরা এখালন চিম পািলত আলস। এই চলাকগুললা চিক সমে বুলঝ 

এলস চসগুললালক যলর। এই সব কেপ চবলদলশ িালান চদে লুচকলে লুচকলে। 

  

কাকাবাবুও হতাশা লুলকালত পারললন না। মাথা নািলত নািলত বলললন, ইস, এখালনও 

চজালজালক পাওো চেল না? এরা চতা চপচট চক্রচমনাল, এরাও বন্দুক রালখ? 

  

নাইিু বলললন, এখন সবাই বন্দুক-চপস্তল রালখ। চবশ শস্তাে চকনলত পাওো যাে। 

  

কাকাবাবু বলললন, এখন এলদর চনলে কী করলবন? আমালদর চবালট চতা এত চলালকর 

জােো হলব না। 

  

নাইিু বলললন, নাঃ, এলদর চনলে যাওো যালব না। আপাতত বন্দুক দুলটা বালজো্ত  করা 

যাক। 

  

চতচন চসই িারজনলকই হুকুম করললন, সব কটা কেপলক বাাঁযন খুলল জলল চছলি দাও! 

একু্ষচন, আমার সামলন। আচম কাল আবার আসব, তখনও যচদ চতামালদর এখালন চদচখ, 

এলকবালর চজলল ভলর চদব! 
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চলাকগুললার মুলখ চকানও কথা চনই। এক এক কলর সব কটা কেপলক চছলি চদল 

সমুলদ্র। তারপর তালদর দাাঁি কচরলে চরলখ পুচললশর চবাটটা আবার স্টাটে চদল। 

  

নাইিু বলললন, সলে হলে আসলছ। এখন চক আর রবাটেস আেলোলন্ড যালবন? 

  

কাকাবাবু বলললন, যাব না মালন? চস জােোটা চিক কলর চদখলতই হলব। একটুও সমে 

নি করার উপাে চনই। 

  

নাইিু বলললন, সলের পর আমরা সাযারেত সমুলদ্র থাচক না। চবাট িালালত অসুচবলয 

হে, মালঝ-মালঝ উাঁিু পাথর আলছ। 
  

চসচলম বলললন, সোর, তা হললও ওই িীপটা একবার চদলখ যাওো দরকার। এতদূর 

যখন এলসচছ, আর বি চজার আযঘণ্টা চযলত হলব। চসখালনও পাওো না চেলল বুঝলত 

হলব, সমুলদ্র ওরা চনই। খুাঁজলত হলব পাি যলর যলর।  

  

নাইিু বলললন, িলুন তা হলল! 

  

রাযা বলল, ওই চলাকগুললা রাচত্তরলবলা িীলপ থাকলব, ওলদর যচদ হােলর চখলে চিলল? 

  

নাইিু বলললন, হাের চতা পালি ওলি না। হােলরর ঝাাঁক আলস বলট মালঝ-মালঝ। কুচমর 

থাকলল ওপলর উলি আসলত পারত, চকন্তু এ সমুলদ্র কুচমর চদখা যাে না। 

  

রাযা বলল, আর সাপ? 

  

চসচলম বলললন, সাপ আলছ, খুবই চবষযর, তলব সাপ চতা মানুষলক চতলি এলস কামিাে 

না। মানুষ সালপর খাদে নে। 

  

সন্তু আর কাকাবাবু চকানও কথা বললছন না। এর পলরর িীপটালতও চজালজালক পাওো 

না চেলল আর চকাথাে চখাাঁজা হলব? রাচত্তরলবলা আর চকাথাও যাওো যালব না। ওরা মাত্র 

চতনচদন সমে চদলেলছ, বাচক থাকলব শুযু কাললকর চদনটা। 
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রাযা বলল, আমার একটা িীলপ থাকলত ইলে কলর।  

  

চসচলম বলললন, চতামালক রাবার িীলপ আমরা চরলখ আসব। তুচম একা থাকলত পারলব? 

  

রাযা অলনকখাচন ঘাি চহচললে বলল, হোাঁ। 

  

সন্তু বলল, যখন চখলদ পালব, তখন কী করলব? রাযা একটু চিিা কলর বলল, একটা না 

একটা জাহাজ চতা যালব পাশ চদলে, চসই জাহাজলক িাকব।  

  

নাইিু বলললন, জাহালজর চলাকগুললা ভাবলব, আকাশ চথলক একটা পরী চনলম এলসলছ 

এই িীলপ। 

  

হিাৎ রাযা বলল, দূলর ওটা কী? চতচম মাছ? 

  

চিালখ দূরচবন লাচেলে নাইিু বলললন, না ওটাই চসই রবাটেস আেলোন্ড। 

  

আরও কালছ যাওোর পর িীপটালক ভাল কলর চদখা চেল। আকালশর একচদক এর মলযে 

অেকার হলে চেলছ, অনেচদলক আগুলনর মতন লাল চরখা।  

  

িীলপর কালছই রলেলছ একটা চবাট, চসটা চেউ চললে দুললছ। চবালটর মাঝখালন 

অস্পিভালব চদখা যালে দুজন চলাকলক। নাইিু চনলজলদর চবাটটা থাচমলে চদলত বলললন। 

  

কাকাবাবু চরভলভার বার কলর বলললন, খুব সাবযালন এলোলত হলব। ওরা চিালখর 

চনলমলষ গুচল িাচললে চদে। চনিেই আমালদর চবাট চদখলত চপলেলছ। 

  

কমালন্ডারা অস্ত্র হালত চনলে কতচর হলে চনল। 

  

নাইিু লাউি চস্পকালরর চিাোটা চনলে চঘাষো করললন, আমরা পুচলশ চথলক বলচছ। 

পুচলশ। চবাটটা একবার সািে কলর চদখব! 
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কাকাবাবু আপন মলন বলললন, চজালজালক যখন যলর চনলে যাে, তখন নকল পুচলশ 

চসলজ ওরাই এই কথা বললচছল। 

  

নাইিুর দুবালরর চঘাষোলতও চকানও সািা পাওো চেল না। 

  

চসচলম বলললন, সোর, খুব চজার হাওো বইলছ, আমালদর চবাটটাও অলনকটা দূলর, ওরা 

চবাযহে শুনলত পালে না। 

  

নাইিু িালকলক বলললন, আরও একটু এচেলে িললা চতা। চবচশ না। সন্তু আর রাযা, 

চতামরা শুলে পলিা, নইলল গুচল লােলত পালর। 

  

চবাটটা খাচনকটা এচেলে চেলে থামল। খুব তািাতাচি আকালশর আললা চমচললে যালে, 

তবু অস্পি হললও চবাঝা চেল, অনে চবাটটালত মানুষ রলেলছ।  

  

কাকাবাবু িীপটার চদলক চদখললন ভাল কলর। চসখালন চকানও মানুষজন চদখা যালে না। 

  

নাইিু আরও চতনবার একই ভালব মুলখ চিাো চদলে চঘাষো করললন। চকানও সািাশব্দ 

পাওো চেল না। 

  

চতচন আবার বলললন, চবালটর িালকলক বলচছ, মাথার ওপর হাত তুলল উলি দািাও। 

  

চকউ উলি দাাঁিাল না। 

  

এবার এই চবালটর চজারাললা সািে লাইট চিলা হল অনে চবালট।  

  

এবার চদখা চেল, কলেকজন চলাক পাশাপাচশ শুলে আলছ। মলন হে চযন ঘুমি। এই 

সলেলবলা সবাই চমলল ঘুচমলে পিলব, তাও চতা চবশ্বাসলযােে মলন হে না। 

  

চসচলম বলল, মটকা চমলর শুলে আলছ। চনিেই চকানও মতলব আলছ। নাইিু একজন 

কমালন্ডালক শূলনে একবার গুচল িালালত বলললন। 
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চসই গুচলর আওোলজ, ওচদক চথলক সািাশব্দ পাওো চেল না। সবাই শুলে রইল 

একভালব। 

  

চসচলম বলললন, আরও একটু কালছ চেলে চদখা হলব? 

  

কাকাবাবু চিচিতভালব বলললন, খাচনকটা অলপক্ষা কলর চদখা যাক। ওরা চনিেই িাইলছ 

আমরা আরও কালছ যাই। তারপর একটা চকছু করলব। আচম একা ওলদর চবালটর কালছ 

চযলত পারলল ভাল হত। চকন্তু তার চতা উপাে চনই। 

  

নাইিু চবচস্মতভালব বলললন, চকন, আপচন একা চযলত িাইলছন চকন? ওরা এত 

সাঙ্ঘাচতক চলাক… 

  

কাকাবাবু বলললন, ওরা চতা আমালক মারলব না। আমালক চদলেই চতা চিলমললালক 

ছািালত িাইলছ। আমালক মারলল ওলদর চকানও লাভ হলব না। 

  

হিাৎ জলল একটা শব্দ হল। জুলতা আর পোন্ট খুলল সন্তু সমুলদ্র চনলম পলিলছ। 
  

নাইিু চিাঁচিলে উিললন, এ কী, এ কী! ততক্ষলে সন্তু িুবসাাঁতার চদলেলছ? 

  

কাকাবাবু বলললন, সন্তু খুব ভাল সাাঁতার জালন। ও অেকালরর সুলযাে চনলে িুচপিুচপ ওই 

চবালটর কালছ চেলে চদখলত িাে আসল বোপারটা।  

  

চসচলম বলললন, এটা চতা চিিারাস। ওরা চনিেই নজর রাখলছ।  

  

কাকাবাবু বলললন, সন্তুলক বারে কলরও লাভ হত না। ও চজালজালক এত ভালবালস। 

  

সবাই বেগ্রভালব তাচকলে রইললন। 

  

এখালন চবচশ চেউ চনই। তলব বাতালস ছলেল শব্দ হলে। সন্তু এক-একবার মাথা তুললছ, 

আবার িুলব যালে। একটু পলরই তালক আর চদখা চেল না। 
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কাকাবাবু নাইিুলক বলললন, সািে লাইটটা অি কলর চদন। 

  

নাইিু চিালখ দূরচবন লাচেলে চদখার চিিা করললন। চকন্তু অেকালর সবই কাললা হলে 

চেলছ। 

  

একটু বালদ রাযা প্রথলম বলল, কীলসর একটা আওোজ চশানা চেল না ও মানুলষর েলা! 

  

চসচলম বলললন, হোাঁ। চকউ আতে চিৎকার করলছ। সন্তু যরা পলি চেলছ? কাকাবাবু 

চবাটিালকলক বলললন, চশেচের ওই চবালটর কালছ িললা। 

  

আবার জ্বালালনা হল সািে লাইট। ওই চবালটর ওপর চদখা চেল সন্তুলক। আর একটু কালছ 

চযলত চশানা চেল তার কথা। চস চিাঁচিলে িাকলছ, কাকাবাবু, কাকাবাবু, এচদলক িলল 

এলসা। 

  

অনে চবালটর কালছ চপৌাঁছলতই কাকাবাবুর বুকটা যস কলর উিল।  

  

এখালন-লসখালন শুলে আলছ িারজন। তালদর মলযে চজালজাও আলছ, চকউ নিলছ না। 

  

সবাই মলর চেলছ? 

  

চসচলম এক লালি অনে চবাটটাে চেলে বসললন, সবাই কী কলর একসলে মলর চেল? 

  

সন্তু বলল, একজনও মলরচন। আচম চজালজার নালকর কালছ হাত চদলে চদলখচছ, চনশ্বাস 

পিলছ। 

  

এর পর নাইিু আর কাকাবাবুও িলল এললন এই চবালট। প্রলতেকলকই পরীক্ষা কলর চদখা 

হল। চকউই মৃত নে। অোন হলে আলছ। 

  

নাইিু বলললন, এ চতা ভারী আিলযের বোপার। কারুর োলে আঘালতর চিহ্ন চনই। 

মারামাচর হেচন চবাঝা যালে। তবু অোন হল কী কলর? 
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কাকাবাবু বলললন, এটা আচমও বুঝলত পারচছ না। 

  

চসচলম বলললন, আমরা আশঙ্কা করচছলাম চোলাগুচল িললব। তার চকছুই হল না। 

চজালজালকও খুাঁলজ পাওো চেলছ। বাচক চলাকগুললালকও হাতকিা পচরলে যলর চনলে চযলত 

পাচর। এত সহলজ সব হলে চেল? 

  

কাকাবাবু বলললন, ঘুমি অব্াে কারুর হাত বাাঁযা চক উচিত। চদখুন না চিিা কলর, 

এলদর জাোলনা যাে চক না! 

  

সন্তু এর মলযে চজালজার হাত আর মুলখর বাাঁযন খুলল চদলেলছ। তার োলল চছাট চছাট 

িাপি চমলর িাকলত লােল, চজালজা, এই চজালজা! 

  

একটু বালদই চজালজা চিাখ চমলল িাইল। যিমি কলর উলি বলস বলল, সন্তু কখন এচল? 

  

সন্তু বলল, এই চতা একু্ষচন। চতার কী হলেচছল? 

  

চজালজা বলল, চকছু হেচন চতা। ঘাি ঘুচরলে অনেলদর চদলখ বলল, জাচনস সন্তু, এই লম্বা 

চলাকটার নাম রলকট। আর ও হলে চভলকা। অচত খারাপ চলাক। আর চবাট িালালে, 

আমালদর চসই চেি। 

  

কাকাবাবু বলললন, চজালজা, এরা সবাই এই সলেলবলা ঘুচমলে আলছ চকন?  

  

চজালজা বলল, তা চতা জাচন না। আমার খুব ঘুম চপলেচছল। মুখ বাাঁযা। থাকলল কথা বলা 

যাে না, তখন চতা চজলে থাকার বদলল ঘুচমলে পিাই ভাল।  

  

নাইিু চসচলমলক বলললন, এই চবাট চথলক সব অস্ত্রগুললা সচরলে চিলুন। আলে। 

  

তারপর চতচন রলকট হােদরাবাচদর োলল িাপি মারলত লােললন। 

  

চসও চজলে চেল একটু পলরই। 
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নাইিু তার কপালল চরভলভার চিচকলে বলললন, রলকট হােদরাবাচদ, চতামালক চগ্রিতার 

করা হল। বাযা চদবার চিিা কলর লাভ চনই। 

  

রলকলটর দুলিালখ হাজার চবস্মে। 

  

চস আমতা আমতা কলর বলল, আপনারা… আপনারা কখন এললন? আমালদর কী 

হলেচছল? 

  

নাইিু বলললন, চতামরা যরা চদবার জনে অলপক্ষা কলর কলর ঘুচমলে পলিচছলল ক্লাি 

হলে। 
  

খপ কলর তার হাত দুচট যলর হোন্ডকাপ পচরলে চদওো হল। চস এমন ভোবািোকা চখলে 

চেলছ চয, আর চকানও কথা বললত পারলছ না। 

  

চসচলম বলললন, আচম এত বছর পুচললশ িাকচর করচছ, কখনও এমন অচভেতা হেচন। 

কালচপ্রটরা ঘুচমলে ঘুচমলে যরা চদল! আমালদর চকছুই করলত হল না?  

  

কাকাবাবু বলললন, এরকম অচভেতা আমারও প্রথম হল। 

  

অনেলদর একই রকমভালব জাচেলে হাতকিা পচিলে চদললন নাইিু। 

  

চভলকা শুযু প্রথলম চজারাজুচর করার চিিা করল, চসচলম তার চদলক চরভলভার তুলল 

বলললন, গুচল চখলে মরলত িাও? 

  

চভলকা তখন উলি দাাঁচিলে হু-আ-হা-হা, হু-আ-হা-হা কলর চিৎকার কলর উিল। আকাশ 

িাচটলে। 

  

চজালজা বলল, কী করলছ? কারুলক িাকলছ নাচক! 

  

সন্তু বলল, এখালন চক ওর িাক শুনলত পালব? 
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চসচলম বলললন, এটা ওর কান্না। এমচন এমচন যরা পলিলছ চতা তাই ওর অপমান হলেলছ। 

  

সচতেই চভলকার দুলিাখ চদলে জল পিলছ। রলকট বলস আলছ হাাঁটুলত মাথা গুাঁলজ। 

  

নাইিু বলললন, আর চদচর কলর লাভ কী? এবার চেললই হে। চকন্তু একটা মুশচকল হলে, 

এই চবাটটা িালালব চক? এ চলাকটালক চবশ্বাস করা যাে না।  

  

চেি বলল, আচম কী চদাষ কলরচছ? আমার চবাট চকউ ভািা চনলল চস চযখালন চযলত 

বললব, চসখালন যাব। 

  

চসচলম বলললন, চিাপ! তুচম একটাও কথা বললব না। 

  

নাইিু বলললন, আমালদর একটা চবালট চতা এত চলাক যরলব না। চসচলম, তুচম চবাট 

িালালত জালনা? 

  

চসচলম বলললন, না সোর। 

  

কাকাবাবু বলললন, আচম জাচন। চকন্তু আচম একটা অনে কথা ভাবচছ। এ চবাটটা আপাতত 

এখালন থাক। আচম আর সন্তু এই িীলপ চথলক যাচে, আপনারা ওলদর চনলে একটা চবালট 

িলল যান। 

  

নাইিু অচবশ্বালসর সুলর বলললন, আপনারা এই িীলপ চথলক যালবন মালন? চকন? 

  

কাকাবাবু বলললন, এখন চতা আর চকানও চবপলদর ভে চনই। আমরা চতা এই িীলপ রাত 

কাটাব বললই যাত্রা কলরচছলাম। 

  

নাইিু বলললন, না, না। এখন তার দরকার চনই। সবাই চমলল োদাোচদ কলর হলে যালব। 

চমস্টার রােলিৌযুরী, চিলর িলুন। 

  

কাকাবাবু বলললন, আপচন চিিা করলবন না। আচম এখালন থাকব বললই চিক কলরচছ। 
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কাকাবাবুর েলার আওোজ শুলনই চবাঝা যাে, চতচন মত বদলালবন না।  

  

চজালজা বলল, আচমও থাকব। 

  

কাকাবাবু বলললন, চতার ওপর এত যকল চেলছ। তুই বরং শহলর চেলে চবশ্রাম চন। যচদ 

িাক্তার চদখালত হে… 

  

চজালজা বলল, চমালটই িাক্তার চদখালত হলব না। এক ঘণ্টা যোন করব, তালতই সব চিক 

হলে যালব। চকন্তু কাকাবাবু, আমরা রাচত্তলর কী খাব? 

  

কাকাবাবু বলললন, চস একটা বেব্া হলে যালব। আমালদর চবালট চিম আর পাউরুচট 

আলছ, চসগুললা চরলখ চদব। এই চবালট চকছু আলছ চক না দোখ চতা!  

  

এই চবালটও রলেলছ চকছু চিম আর পাউরুচট, আর দুপোলকট চখজুর আর চপস্তাবাদাম। 

কচি আর গুাঁলিা দুয। 

  

কাকাবাবু বলললন, বাঃ, িমৎকার খাওো হলব। 

  

সন্তু বলল, এই চজালজা, দোখ চতা নুন আলছ চক না। নুন ছািা চিম খাওো যাে না। 

  

শুযু নুন নে, পাওো চেল চোলমচরলির গুাঁলিাও। 

  

নাইিু বলললন, চমস্টার রােলিৌযুরী, আপচন সচতে চথলক যালবন, এই চছাট চছললদুচটলক 

চনলে? 

  

চসচলম বলললন, আমারও চথলক চযলত ইলে করলছ। আচমও তা হলল থাচক সোর? 

  

নাইিু বলললন, চসচলম, তুচমও পােল হলল নাচক? 

  

চসচলম বলললন, এই িীপটা সম্পলকে কতরকম েল্প শুলনচছ। খুব চকৌতূহল। হলে। 
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রাযা এবার বলল, আর আচম কী করব? 

  

নাইিু বলললন, তুচম চতা অবশেই আমালদর সলে চিলর যালব। চতামার থাকার প্রেই ওলি 

না। 

  

রাযা বলল, চমালটই না, চমালটই না। আচম কাকাবাবুর সলে থাকব। 

  

অলনক চিিা কলরও রাযালক চবাঝালনা চেল না। চস কাকাবাবুর চকাটটা চিলপ যলর রইল। 

  

চশষ পযেি কাকাবাবুর দলটা চবশ বিই হলে চেল। 

  

সি, চজালজা, রাযা, চসচলম আর একজন কমালন্ডা। নাইিু চজার কলর রাখলত িাইললন 

তালক। তার হালত লাইট চমচশনোন। 

  

বচন্দলদর অনে চবালট চতালবার পর নাইিু বলললন, আমালক চতা আজই ওলদর চনলে 

চেলে থানাে জমা চদলত হলব। কাল দুপুলরর মলযেই আচম আপনালদর এখালন চিলর 

আসচছ। 

  

চসচলম বলললন, চসই ভাল সোর। আসবার সমে চবচশ কলর খাবার চনলে আসলবন। 

  

চজালজা বলল, মশলা চবাসা আনলত পারলবন না? চিম-পাউরুচট আর কতবার খাওো 

যাে? 

  

নাইিুলদর লিটা চছলি যাওোর পর কাকাবাবু এই লিটার িাললকর আসলন বসললন। 

  

অলনকচদন অলভেস চনই, চবশ কলেক চমচনট স্টাটে চদলত অসুচবলয হল।  

  

কাকাবাবু সন্তুর চদলক তাচকলে বলললন, কী চর, এটা িললব না নাচক? 

  

সলে সলে যক যক শব্দ কলর উিল ইচিন। 
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৯. আকালশর অেকার কাচটলে িাাঁদ 

উিল  

সলের একটু পলরই আকালশর অেকার কাচটলে িাাঁদ উিল। এখন আর চমঘও চনই। 

িুরিুলর হাওোে িান্ডা হলব। 

  

এই িীলপর চজচটটা এলকবালর ভাো। কাকাবাবু খুব কােদা কলর চবাটটা চসখালন 

চভিাললন। তবু খাচনকটা জলল পা চদলেই নামলত হল।  

  

ওপলর এলসই রাযা চজলেস করল, এখালন কেপ চনই? 

  

চসচলম বলললন, খুাঁলজ চদখলত হলব। তলব সব জােোে কেপ আলস না। ওলদর স্বভাবই 

হলে, প্রচত বছর চিক এক জােোে চিম পািলত আলস। 

  

সন্তু চজলেস করল, কেলপর চিম খাওোও চক চনলষয? 

  

কাকাবাবু বলললন, সলে এত হাাঁস-মুরচের চিম আলছ, এর ওপর আবার কেলপর চিম 

চখলত িাস? 

  

চজালজা বলল, আচম একটা চটস্ট কলর চদখব। কেলপর চিম চপং পং বললর মতন, তাই 

নে?  

  

চজচনসপত্রগুললা সব নামালনা হল চবাট চথলক। চমাট দুলটা িিেও আলছ দলচটর সলে। 

  

কমালন্ডাচটর নাম প্রসন্ন। চসচলম তালক আলে আলে চযলত বলললন।  
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ওপলরর মাচট চভলজ চভলজ। কাকাবাবু টিে চজ্বলল চদখলত লােললন মাচট। কারুর পালের 

ছাপ চকংবা চকানও চকছু চটলন চনলে যাওোর দাে চনই।  

  

ভাো বাচিটার কালছ চপৌাঁছলত চবচশক্ষে লােল না।  

  

বাইলর দাাঁচিলে চসচলম চিৎকার কলর বলললন, আমরা পুচললশর চলাক। চভতলর চকউ 

থাকলল চবচরলে এলসা। 

  

এরকম চতনবার বলার পলরও চকানও সািা পাওো চেল না।  

  

চসচলম এবার সামলনর দরজাটা চজালর চিললতই চসটা খুলল চেল। চভতলর টিে চিলল 

বলললন, চকউ চনই। চমলঝলত যুললা জলম আলছ। চকানও জীবজন্তু চোলকচন।  

  

এবার সবাই েুলক পিললন চভতলর। 

  

বাচিচট একসমে চদাতলা চছল, চকন্তু ওপলরর ঘরগুললা এখন এলকবালরই ভাো। 

চকানওটার ছাদ চনই, চকানওটার চদওোল যলস চেলছ। তলব নীলি প্রাে িারখানা ঘর 

বেবহার করা যাে। 

  

কাকাবাবু বলললন, চমলজলতই শুলত হলব। যুললাটুললার কথা চিিা করলল িললব না। 

  

সন্তু বলল, এখালন েরমও চনই। িান্ডাও চনই। আমরা বাইলর মালি শুলত পাচর না? 

  

চসচলম বলললন, চতামার চদখচছ খুব সাহস। তলব প্রথম রাতটালতই বাইলর চশাওো চিক 

হলব না। 

  

কাকাবাবু বলললন, যখন-তখন বৃচি আসলত পালর। চসইজনেই ঘলর শুলত হলব। 

রবাটেসালহব বাচিটা চবশ যত্ন কলরই বাচনলেচছললন। বি বি জানলা, সব কাি চভলে 

চেলছ অবশে। 
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চসচলম বলললন, চনিেই পােলালট চলাক চছললন। নইলল এরকম চনজেন িীলপ এত খরি 

কলর চকউ বাচি বানাে? তাও বাচিসুদ্ধ পুলরা িীপটাই চয িলল চযলত পালর জললর তলাে, 

চস কথাও ভালবনচন। এ বাচিটা চয একবার িুলব চেলেচছল, তার প্রমাে চদখুন না, 

চদওোলল শোওলা চললে আলছ। 

  

রাযা বলল, আজ রাচত্তলর যচদ আবার িুলব যাে? 

  

কাকাবাবু বলললন, তা চতা চযলতই পালর। তুচম একটা িীলপ থাকলত চিলেচছলল। অলনক 

িীপই িুলব যাে। তুচম সাাঁতার জালনা? 

  

রাযা বলল, হোাঁ, খুব ভাল জাচন। 

  

সন্তু বলল, চজালজালক চনলেই মুশচকল হলব। চজালজা সাাঁতার চশলখচন।  

  

চজালজা বলল, তালত মুশচকললর কী আলছ। জল আসলছ চদখললই চদৌলি চেলে চবালট 

উলি পিব। চবাট চতা আর িুবলছ না। চতামালদর চখলদ পােচন? 

  

কাকাবাবু বলললন, হোাঁ, খাওোর বোপারটা তািাতাচিই চসলর চনওো যাক। 

  

চসচলম বলললন, একটা খুব চবাকাচম হলে চেলছ। আমালদর সলে মাত্র দুলবাতল জল 

আলছ। এলত আর কতক্ষে িললব এতগুললা মানুলষর? িারচদলক। এত বি সমুদ্র, চকন্তু 

তার জল চতা খাওো যাে না। চসই চয চকালচরলজর কচবতা আলছ, Water, water every 

where, not a drop to drink. 
  

চজালজা বলল, আমালদর চবালট অলনক খাবার জল আলছ। অিত এক িজন চবাতল।  

  

কাকাবাবু বলললন, খাচনকবালদ চবাট চথলক জল চনলে আসলত হলব। এখন  

  

চতা িলুন। 
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চসচলম বলললন, চিম চতা কাাঁিা খাওো যালব না। চসদ্ধ বা ভাজা করলত হলব। তা কী 

কলর হলব? 

  

কাকাবাবু বলললন, এ বাচিলত চতা রীচতমতন রান্নাঘর আলছ। একসমে একটা চবোনীর 

দল এলস এখালন চথলকলছ, তারা চনিেই রান্না কলর চখলেলছ।  

  

িললা, চসটা চদখা যাক। 

  

চজালজা বলললন, আচম কাাঁিা চিমও চখলত পাচর। একবার বালালতন চললকর যালর 

ভূচমকলম্প আটকা পলি চেলেচছলুম। তখন িারচদন শুযু কাাঁিা চিম চখলে কাচটলেচছ। 
  

রাযা চজলেস করল, বালালতান চলক চকাথাে? 

  

চজালজা বলল, হাোচরলত। তাও জালনা না? 

  

সন্তু খুব অবাক হবার ভান কলর চজলেস করল, ভূচমকলম্প আটকা পলি চেলেচছচল? 

অলনক বাচিঘর চভলে চেলেচছল? 

  

চজালজা বলল, অলনক, অলনক। আমরা একটা ভাো বাচির তলাে আটকা পলি 

চেলেচছলাম, দুবছর আলে ওখালন কী দারুে ভূচমকম্প হলেচছল, কােলজ পচিসচন? 

  

সন্তু বলল, অত বাচিঘর ভােল, আর চিমগুললা ভােল না। 

  

চহা চহা কলর চহলস উিললন চসচলম। কাকাবাবুও মুিচক হাসললন।  

  

চজালজা এলত দমবার পাত্র নে। চস চজার চদলে সন্তুলক বলললন, ভােলব না চকন? কলেক 

হাজার চিম চভলে নি হলে চেলেচছল, তার মলযেও চকছু আস্ত চছল, চসগুললা চবলছ চবলছ 

তুললত হলেলছ। চস বাচিটা কী চছল জাচনস? একটা হাাঁসমুরচের িামে! হাাঁসগুললা সব 

চললকর জলল ঝাাঁপ চদলেচছল আর মুরচেগুললা পাচললে চেলেচছল জেলল।  
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রান্নাঘলর এলস চদখা চেল একটা পাথলরর কতচর উনুন বানালনা আলছ আর একলকালে 

পলি আলছ চকছু কািকুলটা। চসগুললা একটু চভলজ চভলজ। তবু চসগুললা চদলেই অচত কলি 

যরালনা হল উনুন, িালের চকটচললত িুচটলে চনওো হল কলেকটা চিম। 

  

তারপর চিম-পাউরুচট আর চখজুর-বাদাম চদলে চবশ ভালই খাওো হল। 

  

চকানও ঘলরই চকানও খাট চকংবা চিোর চনই। তলব জানলাগুললার সলে অলনকটা জােো, 

চসখালন উলি বসা যাে। 

  

কাকাবাবু একটা জানলার যালর বলস তাচকলে আলছন বাইলরর চদলক। এবাচিটা সমুলদ্রর 

চবশ কালছ, তারপলর অলনকখাচন চখালা জােো। িীলপর অনে প্রািটা চদখা যাে না। 

  

কাকাবাবু একসমে বলললন, অশাি সমুলদ্রর আওোজ ছািা আর চকানও শব্দ চনই। 

  

নাইিুর দূরচবনটা চসচলম চরলখ চদলেলছন, চসটা চদলে চদখলত চদখলত বলললন, দূলর চকছু 

একটা চদখা যালে। রােলিৌযুরী সালহব, আপচন চদখলবন? 

  

কাকাবাবু দূরচবনটা তার কাছ চথলক চনলে চিালখ লাোললন। কলেক চমচনট যলর চদলখ 

চতচন বলললন, হোাঁ, চদখলত পাচে। ওটা কী বলল মলন হে আপনার? 

  

চসচলম বলললন, মশাল হলত পালর না? 

  

কাকাবাবু বলললন, ওটা এক জােোে চনই। সলর সলর যালে।  

  

চসচলম বলললন, মশাল হালত চনলে যচদ চকউ চদৌিাে, তা হলল ওই রকমই। মলন হলত 

পালর। 

  

আর একটু চদলখ কাকাবাবু বলললন, মশাল চনলে চক চদৌিলব? চকন চদৌিলব? 

  

সন্তু বলল, আচম ওখালন চেলে চদলখ আসব? 
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চসচলম বলললন, না। প্রথম রাচত্তরটা বাইলর চবরুবার দরকার চনই। আলে সব চকছু বুলঝ 

চনওো যাক। পালা কলর রাত চজলে পাহারাও চদলত হলব।  

  

রাযা এরই মলযে ঘুচমলে পলিলছ। চজালজারও চিাখ জুলি আসলছ।  

  

কাকাবাবু বলললন, ওই অস্পি আললাটা যচদ মশাল হে, তা হলল চকউ একটা চছাট্ট 

জােোে ওটা চনলে একবার এচদক একবার ওচদক যালে। বোোম করলছ নাচক? 

  

চসচলম বলললন, একটা আললা চতা চদখা যালে চিকই। 

  

কাকাবাবু বলললন, অেকার রাচত্তলর যচদ সমুলদ্রর যালর বলস থালকন, তা হলল চদখলত 

পালবন, একসমে দূলরর চেউগুললার ওপর আললা রলেলছ। চিক চযন আললার মালা। 

  

চসচলম বলল, জাচন, ওগুললা িসিরাস। সমুলদ্রর জলল খুব চবচশ থালক, অেকালর 

জ্বলজ্বল কলর। চকন্তু এটা চতা জলল নে, মাচটলত, একটু উাঁিুলত। 

  

কাকাবাবু চজলেস করললন, আপচন উইল-ও-দা-উইল্প কালক বলল জালনন? চকংবা 

জোক-ও-লোনটানে? 

  

চসচলম বলললন, না, জাচন না চতা? 

  

কাকাবাবু বলললন, আমরা বাংলাে এলক বচল আললো। অেভীর জলাভূচম, চযখালন 

মানুষজন চবচশ যাে না, চসখালন এই আললো চদখা যাে। চনজেন মালির মলযে অলনলক 

এই চদলখ ভূলতর ভে পাে। চকউ ভালব চঘামটা চদওো চপচত্ন, চকউ ভালব মানুষ চনই, 

তবু শূলনে মশাল জ্বললছ। চকউ বা সাহস কলর ওটালক যরলত যাে। চকন্তু ওটালক যরা চতা 

যােই না। ওর চদলক এলোললই দূলর সলর যাে। চযমন সমুলদ্রর চেউলের মাথাে 

িসিরালসর আললা চক যরা যাে? এই আললাও আসলল িসিরাস, তার সলে 

হাইলোলজন চমলশ চয েোস হে, চসই েোসটালকই এক-এক সমে আললার মতন মলন 
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হে। চসই আললাটা লািাে, চিক চযন মলন হে নািলছ, চকংবা মানুলষর মতন চদৌলিাে। 

চনজেন রাচত্রলত তা চদলখ ভে লােলতই পালর। প্রকৃচতর কত চবচিত্র পপ। 

  

দূরচবন চদলে আর একবার চদলখ চনলে কাকাবাবু আবার বলললন, অবশে এই আললাটা 

আললো নাও হলত পালর। কাল চদলনর চবলা জােোটা পরীক্ষা কলর চদখলত হলব। আপচন 

আর আচম যাব। 

  

চসচললমর কাছ চথলক চকানও সািাশব্দ না চপলে কাকাবাবু তাচকলে চদখললন। চসচলম 

চদওোলল চহলান চদলে ঘুচমলে পলিলছন। সন্তু চজালজা সবাই শুলে পলিলছ মাচটলত। 

  

কাকাবাবুর একবার হাই উিল। 

  

চতচন অবাক হলে ভাবললন, এত তািাতাচি ঘুচমলে পিল সবাই? রাত চতা চবচশ হেচন। 

  

হাওোর চতজ চবলিলছ, চশাাঁ চশাাঁ শব্দ হলে। 

  

কমালন্ডাচট বাইলর বলস আলছ। কাকাবাবু একবার ভাবললন, তার সলে কথা বললবন। 

  

চকন্তু তাাঁরও খুব ক্লাি লােল। সারাচদন কম যকল চতা যােচন। তা ছািা দুচিিা চছল 

খুব। চসসব চমলট চেলছ বললই শরীরটা চবশ্রাম চনলত িাইলছ।  

  

কাকাবাবু ভাবললন, চকছুক্ষে ঘুচমলে চনওো যাক। প্রচত রাচত্তলরই তাাঁর দু-চতনবার ঘুম 

ভালে। মাঝরালত উলি কমালন্ডালক ছুচট চদলে চতচন পাহারা চদলবন।  

  

চসই জানালার চরচলং-এ চহলান চদলেই ঘুচমলে পিললন কাকাবাবু। 

  

সকাললর আললা চিালখ লােবার পর তাাঁর ঘুম ভােল। 

  

প্রথলমই তাাঁর লজ্জা হল। রাচত্তলর একবারও জালেনচন, কমালন্ডালক ছুচট চদওো হেচন। 

  

সন্তুরা সবাই এখনও ঘুচমলে আলছ। 
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কাকাবাবু তািাতাচি বাইলর এলস চদখললন, অস্ত্রটা পালশ চরলখ কমালন্ডাও চদচবে ঘুলমালে 

নাক িাচকলে। এই তার পাহারা চদওোর চছচর।  

  

রাচত্তলর অবশে চকছুই ঘলটচন। চদলনর আললাে পুলরা িীপটা খাচল পলি আলছ, চকানও 

জনপ্রােীর চিহ্ন চনই। দূলর চদখা যালে সমুদ্র। 

  

ঘলর এলস কাকাবাবু সন্তুর নাম যলর িাকলতই চস উলি বলল। দুহালত চিাখ মুছলত মুছলত 

বলল, এ কী, সকাল হলে চেলছ! 

  

কাকাবাবু বলললন, খুব ঘুচমলেচছস! 

  

সন্তু বলল, কখন চয ঘুচমলে পিলুম, চটরই পাইচন। সন্তু চিলক তুলল চজালজালক, এলক 

এলক সবাই উিল। 

  

চসচলমও খুব লজ্জা চপলে চেলছন। ক্ষমা িাইবার ভচেলত কাকাবাবুলক বলললন, চছ চছ চছ, 

আমারও পাহারা চদবার কথা চছল, শরীরটা চয এত ক্লাি হলে পলিচছল, বুঝলত পাচরচন। 

আপচন অলনকক্ষে চজলেচছললন, তাই না? 

  

কাকাবাবু বলললন, আচমও একটানা ঘুচমলেচছ। আপনার লজ্জা পাওোর চকছু চনই। 

  

চসচলম িলল চেললন িা বানালত। অনেরাও রান্নাঘলর চেলে চভি করল, শুযু কাকাবাবু বলস 

রইললন জানালার চবচদলত। তাাঁর কপাল কুাঁিলক চেলছ। 

  

িা এল কােলজর চেলালস। তালত িুমুক চদলত চদলত চসচলম বলললন, যাই বলুন, এমন 

িমৎকার োঢ় ঘুম বহুচদন হেচন। শরীরটা চবশ ঝরঝলর লােলছ।  

  

কাকাবাবু বলললন, ঘুলমর ওষুয চখলে ঘুলমাবার মতন, তাই না? 

  

চসচলম বলললন, চিক বলললছন। প্রাে অোন হওোর মতন ঘুম।  
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কাকাবাবু েম্ভীরভালব বলললন, অথি আমরা চকউই ঘুলমর ওষুয খাইচন। সবাই চমলল 

একসলে ঘুচমলে পিাটা চমালটই স্বাভাচবক নে। যতই ক্লাচি থাক, আচম কখনও সারা 

রাত একটানা ঘুলমালত পাচর না। অথি কাল একবারও জাচেচন। এটা চজালজালদর চবালটর 

মতন বোপার নে। 

  

চসচলম চবচস্মতভালব বলললন, সবাই একসলে একটানা ঘুচমলেচছ? কী কলর এমন হল? 

  

কাকাবাবু বলললন, তা আচমও জাচন না। 

  

সন্তু চজলেস করল, কাকাবাবু, তুচম একটা বাাঁচশর আওোজ শুলনচছলল? 

  

কাকাবাবু বলললন, বাাঁচশর আওোজ? না শুচনচন। 

  

সন্তু বলল, সচতে শুলনচছ, না স্বপ্ন চদলখচছ, তা জাচন না। তলব মলন হচেল, হাওোর শলব্দর 

সলে খুব মৃদুভালব বাাঁচশর মতন একটা চকছু বাজলছ। 

  

রাযা বলল, আচমও শুলনচছ বাাঁচশর আওোজ। 

  

সন্তু বলল, দুজলন একই চজচনস শুনলল চতা তা স্বপ্ন হলত পালর না।  

  

কাকাবাবু বলললন, চক বাাঁচশ বাজালব? চকউ চতা চছল না? 

  

চজালজা বলল, অলনলক মলন কলর, ভূলতরা বাাঁচশ বাজালত পালর না। চকন্তু জামোচনলত 

একটা ভূলতর বাচিলত আচম চনলজর কালন শুলনচছ। চস বাাঁচশ শুনললই ঘুম পাে। 

  

চজালজার কথাে পাত্তা না চদলে চসচলম বলললন, বাাঁচশ বাজুক আর না বাজুক আমরা 

একসলে ঘুচমলে পলিচছ, এটা একটা রহসেমে বোপার। িলুন, কাকাবাবু, আলে আমরা 

কাল রালতর চসই আললোর জােোটা চদলখ আচস। 
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মুখটুখ যুলে কতচর হলে সবাই চমলল চোটা িীপটাই ঘুলর চদখা হল। চকাথাও মানুষ থাকার 

চকানও চিহ্ন চনই। এক জােোে চকছু োছপালা আলছ, চসখালন চকছু চকছু পুরলনা োলছর 

িাল মাচটলত পলি পলিলছ। চসখানকার মাচট চবশ চভলজ ও মালঝ-মালঝ েতে, চসই েলতে 

জল ভরচত, অথোৎ িীলপর এই চদকটাে মালঝ-মালঝই সমুলদ্রর জল উলি আলস। কলেকটা 

মরা মাছও চদখা 

  

চেল। 

  

নরম মাচটলত কাকাবাবুর ক্রাি চোঁলথ চোঁলথ যালে। তাাঁর অসুচবলয হলে হাাঁটা-িলাে। 

  

সন্তু বলল, কাকাবাবু, আচম আর চজালজা একটু এচেলে যাব। সমুলদ্র িান কলর আসব। 

  

কাকাবাবু বলললন, যা, চজালজার হাত যলর থাচকস। তলব, চসই িশমা চতা চনই, িরলকচলং 

করার সুচবলয হলব না। 

  

রাযাও িলল চেল ওলদর সলে। 
  

চসচলম বলললন, এই ঘুলমর বোপারটা চবশ ভাচবলে তুলল। যচদ চকউ আমালদর ঘুম 

পাচিলে থালক, তলব তার উলদশে কী? আমালদর চতা চকানও ক্ষচত কলরচন। 

  

চকানও মিবে না কলর কাকাবাবু বলললন, হুাঁ। 

  

চসচলম বলললন, এমনও হলত পালর। এখানকার বাতালস চকানও জীবােু বা বীজােু আলছ, 

চকানও ভাইরাস, তালত চবচশক্ষে চনশ্বাস চনললই ঘুম পাে।  

  

কাকাবাবু বলললন, এমন চকানও ভাইরালসর কথা আচম কখনও শুচনচন।  

  

চসচলম বলললন, হেলতা আর চকাথাও চনই, শুযু এখালনই আলছ। এই কথাটা একবার 

রলট চেলল এখালন ঝাাঁলক ঝাাঁলক টুচরস্ট ছুলট আসলব। শুযু ভাল কলর ঘুলমাবার জনে। 
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কাকাবাবু বলললন, চসটা খুব ভাল হলব না। এখালন চকারাল চরি আলছ। আপচন জালনন? 

চবচশ চলাক এলল তা নি হলে যালব! 

  

চসচলম বলললন, চকারাল চরলির কথা শুচনচন চতা? 

  

কাকাবাবু বলললন, দুপুলরর চদলক আচমও সমুলদ্র নামব। তখন আপনালক চদখাব। 

  

বাচিটালত চিলর এলস কাকাবাবু বলললন, আর একবার িা চকংবা কচি চখলল হে না? 

এবার আপচন বসুন, আচম বাচনলে আনচছ। 

  

চসচলম বলললন, না, না, রান্নাটা আমার দাচেত্ব। আপচন বসুন। আকাশ পচরষ্কার চছল, 

হিাৎ ঘচনলে এল চমঘ। তারপরই ঝি উিল। সমুলদ্র এরকম যখন তখন ঝিবৃচি হে। 

চকন্তু এখালন চমঘ চযন চদৌলিালে, এক এক জােোে চমলঘর মলযে ঝলির চতালপাি 

হলে, এ দৃশে সব সমে চদখা যাে না। 

  

একবারও চমলঘর েজেনও চশানা চেল না, চদখা চেল না চবদুেলতর ঝলক।  

  

এরকম ঝি চবাযহে শুযু সমুলদ্রর মলযে চকানও িীলপ বলসই চদখা যাে। 

  

কাকাবাবু সন্তুলদর জনে চিচিত হলে পিললন। ওরা এখনও জললর মলযে থাকলল এই ঝি 

ওলদর অলনক দূলর চটলন চনলে চযলত পালর। চতচন জানলার চদলক চিলে রইললন। 

  

চসচলমও বলললন, চছলল-লমলেরা সমুলদ্র চেল..এই ঝলির মলযে… 

  

সন্তুরা প্রাে তখনই চিলর এল চদৌিালত চদৌলিালত। 

  

কাকাবাবু স্বচস্তর চনশ্বাস চিলললন। 

  

রাযা বলল, আকালশর অব্া চদলখ আচম চকন্তু জলল নাচমইচন।  
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চজালজা বলল, ঝলির সমে সমুলদ্র চস্রাত খুব চবলি যাে। আমালদর আর একটু হলল 

চস্রালতর টালন চভলস চযলত হত। আচম এর মলযেই অলনকটা সাাঁতার চশলখ চেচছ। 

  

সন্তু এলকবালর েম্ভীর। চকানও কথাই বললছ না। 

  

একটু পলর কাকাবাবু চজলেস করললন, চতার কী হলেলছ চর সন্তু? 

  

সন্তু চকমন চযন িোলিোল কলর চিলে রইল। তারপর আলস্ত আলস্ত বলল, কাকাবাবু, 

আচম চতামালক একটা কথা বলব। এখালন না। তুচম একটু পালশর ঘলর আসলব? 

  

কাকাবাবু একটু অবাক হলে বলললন, চকন, পালশর ঘলর চযলত হলব চকন? যা বলবার, 

এখালন বল না! 

  

সন্তু তবু িুপ কলর রইল। 

  

কাকাবাবু চসচললমর চদলক তাচকলে বলললন, চলাকজলনর সামলন কালন কালন কথা বলা 

চকংবা একপালশ চিলক চোপন কথা বলা খুবই অভদ্রতা। আচম একদম পছন্দ কচর না। 

সন্তু তা জালন। তবু যখন ও চজার করলছ, চনিেই চকানও কারে আলছ। চকছু মলন করলবন 

না। 

  

চতচন সন্তুলক চনলে পালশর ঘলর িলল চেললন। 

  

সন্তু মুখ চনিু কলর বলল, ওলদর সামলন চকছু বললত িাইচন, চকউ চবশ্বাস করলব না, শুলন 

হেলতা হাসলব। তুচমও চবশ্বাস করলব চক না জাচন না! 

  

কাকাবাবু সন্তুর কাাঁলয হাত চদলে নরম েলাে বলললন, আচম চক চতার চকানও কথাে 

অচবশ্বাস করলত পাচর? 

  

সন্তু বলল, আচম জলল িুব চদলে চকারালগুললা চদখচছলাম, হিাৎ একটা বোপার হল। 

আচম তার চকানও মালনই বুঝলত পারচছ না। িুবসাাঁতার কাটচছ, এক জােোে কীলসর 
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সলে চযন খুব চজালর আমার মাথা িুলক চেল। অথি চসখালন চকছু চনই। পাথর চনই, 

এমনকী চকানও মাছও চনই, শুযু জল। চসই জলই চযন পাথলরর মতন কচিন। আচম 

আবার চসখানটাে চযলতই আবার যাক্কা, এবার চছটলক চেলাম দূলর, মাথাে চবশ 

চললেলছ। চযন একটা পাথলরর চদওোললর সলে…অথি চদওোল-লটওোল চকছু চনই। 
  

সন্তু কপাললর এক পালশ হাত চদলে চদচখলে বলল, এইখানটাে খুব চললেলছ! 

  

কাকাবাবু চদখললন, সন্তুর কপাললর চসইখানটা িুলল চেলছ, রক্ত জলম কাললি চদখালে। 

  

সন্তু চজলেস করল, জল চতা পাথলরর মতন শক্ত হলত পালর না। তলব চক আমার মলনর 

ভুল? 

  

কাকাবাবু বলললন, মলনর ভুল হলল কপাল িুলল যাে না। চশান সন্তু, আমারও চিক 

এইরকম হলেচছল। আলের চদন, জললর নীলি চকছুর সলে আমারও চজার যাক্কা 

চললেচছল, চকন্তু চসখালন পাথরটাথর চকছু চছল না। শুযু জল। আমারও একবার খটকা 

চললেচছল। জল যচদ বরি হলে জলম যাে, তালত যাক্কা লােলত পালর, বরি অলনক সমে 

পাথলরর মতনই শক্ত হে, চকন্তু বরিরি চকছু চছল না। 

  

সন্তু চযন খাচনকটা স্বচস্ত চপলে বলল, চতামারও এরকম হলেচছল। সচতে? কী কলর হে 

এমন?  

  

কাকাবাবু বলললন, আচমও বুঝলত পারচছ না। চসচদন চথলক চভলব িললচছ। আবার চিক 

ওই জােোটাে চনলম চদখলত হলব। 

  

সন্তু বলল, কাকাবাবু, চিতীেবার আমার মলন হলেচছল, শুযু যাক্কা লালেচন। চকউ বা চকছু 

আমালক চিলল চদল। জোি চকছু। অথি চদখা যালে না। অদৃশে চকানও প্রােী হলত পালর? 

  

কাকাবাবু বলললন, পৃচথবীলত অদৃশে চকানও প্রােী আলছ বলল চতা চশানা যােচন। অদৃশে 

শচক্ত আলছ। চযমন যর ইললকচেচসচট। চযমন মাযোকষেে। িুম্বলকর টানও এইরকম। 
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জললর মলযে ইললকচেক চিল্ড কতচর হলত পালর চকনা, তা জাচন না। চকানও চবোনীলক 

চজলেস করলত হলব। তার আলে আচম ওই জােোটাে চেলে চদখব। 

  

সন্তুর হাত যলর সামলনর ঘলর চনলে এলস কাকাবাবু বলললন, চসচলমসালহব, সন্তু 

আপনালদর সামলন কথাটা বললত িােচন, কারে আপনারা হেলতা চবশ্বাস করলতন না। 

তবু আপনালদর জানা উচিত। জললর অলনকটা নীলি সন্তুর োলে চকানও একটা কচিন 

চজচনলসর সলে যাক্কা চললেচছল, অথি চসখালন চকছুই চছল না, জল ছািা। সন্তু এটা 

বানােচন। এরকম অচভেতা আমারও হলেলছ। 

  

চজালজা বলল, ও বুলঝচছ। ইললকচেক চিশ। এক যরলনর ইল মাছ। কাছাকাচছ চেললই 

কালরন্ট মালর। 

  

সন্তু বলল, চসখালন চকানও মাছই চছল না। ইল মাছ চক অদৃশে হলত পালর নাচক? 

  

চজালজা বলল, হোাঁ, পালর। ইল মাছ চনলজই চনলজর শক চখলে মালঝ মালঝ অদৃশে হলে 

যাে। একবার বারমুিা োোেললর কালছ পাাঁিজন নাচবক ইললকচেক শক চখলে অোন 

হলে চেলেচছল, অথি চসখালন চকছুই চছল না। পলর, জানা চেল, ওটা অদৃশে ইল মালছর 

কাণ্ড। 

  

রাযা দুচদলক মাথা দুচললে বলল, না, ভাই, আচম বইলত পলিচছ, ইল মাছ চনলজ কখনও 

শক খাে না। মাকিসা চযমন চনলজর জাললর আিাে আটকা পলি না। আর শক চখললও 

চকউ অদৃশে হলত পালর না। চকানও প্রােীর পলক্ষ সম্ভব নে। 

  

চজালজা বলল, হোাঁ, সম্ভব। অলনক প্রােীই অদৃশে হলত পালর। চযমন চজানাচক, চযমন 

মশা, চযমন চিাখ চেল পাচখ, আর ভূত হলল চতা কথাই চনই। মালছরাও, মালন খুব বি 

মাছও মলর চেলল ভূত হে। একবার চসিচনলত… 
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সন্তু বলল, বারমুিা োোেললর সব েল্পই বানালনা। আর চজালজা, চতার মাছভূলতর 

েল্পও আমরা এখন শুনলত িাই না। এটা চসচরোস বোপার।  

  

চসচলম মুগ্ধ দৃচিলত চজালজার চদলক তাচকলে বলললন, এ চছললচটর চতা দারুে ক্ষমতা। 

চিালখর চনলমলষ েল্প বানালত পালর। 

  

কাকাবাবু বলললন, ঝি থামলল আচম ওখানকার জলল চনলম চদখব।  

  

চসচলম বাইলরর চদলক তাচকলে বলললন, এ ঝি থামবার চতা চকানও লক্ষেই চনই। 

  

কাকাবাবু বলললন, তবু কলম আসলছ। 

  

সন্তু বলল, কারা চযন আসলছ এচদলক। 

  

দরজার বাইলর দাাঁিালনা কমালন্ডাচটও বলল, চকছু চলাক আসলছ। িাোর করব?  

  

কাকাবাবু বলললন, না, না, আলেই গুচল ছুলিা না। কালছ আসুক একটু।  

  

ঝলির মলযে চকানওরকম মাথা োকা চদলে দুলল দুলল আসলছ দুজন। তালদর মুখ চদখা 

যালে না। 

  

কাকাবাবু আর চসচলমও চরভলভার বার কলর জানলাটার দুপালশ দাাঁচিলে পিললন। 

  

আর একটু কালছ আসার পর চসই আেন্তুকলদর একজন চিাঁচিলে চজলেস করল, এচনবচি 

চহাম? এচনবচি? 

  

কাকাবাবু অবাক হলে বলললন, এ কী, এ চতা আমার বেু নলরন্দ্র ভামোর েলা। 

  

চস দারুে অসু্, চস আসলব কী কলর? 
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চজালজা বলল, অনে চকউ নলরন্দ্রকাকার েলা নকল করলত পালর। আচম চতা আমালদর 

প্রযানমন্ত্রীরও েলা নকল করলত পাচর। 

  

কাকাবাবুও চিাঁচিলে বলললন, আপনারা চক? মাথার ওপর হাত তুলল এচেলে আসুন। 

  

ওলদর একজন বলল, আচম দুঃচখত। আমার পলক্ষ হাত চতালা সম্ভব নে! 

  

তারপর চহলস উিল হা-হা কলর। 

  

এবার চদখা চেল, সচতেই নলরন্দ্র ভামো আর তাাঁর সলে নাইিু। নলরন্দ্র ভামোর একটা হাত 

চনলে কাাঁয ও বুকলজািা মস্ত বোলন্ডজ। নাইিুর হালত একটা রাইলিল। 

  

কাকাবাবু এখনই অচবশ্বালসর সুলর বলললন, নলরন্দ্র, তুচম! এই অব্াে এলল কী কলর? 

  

নলরন্দ্র ঘলরর মলযে এলস বলললন, চকমন আছ চতামরা সবাই চদখলত এলাম। রাজা, 

আমার হালত গুচল চললেলছ। পালে চতা চকছু হেচন। আর বাাঁ হাত চদলেও 

  

আচম চরভলভার িালালত পাচর। 

  

কাকাবাবু নাইিুর চদলক তাচকলে বলললন, এই ঝলির মলযে আপনারা চবাট িাচললে 

এললন কী কলর? 

  

নাইিু বলললন, একটা অদু্ভত বোপার ঘটলছ। আমরা এতখাচন চবাট িাচললে এলাম, 

সমুলদ্র চকাথাও ঝি-বৃচি চনই। শুযু এত ঝি এই িীপটাে। এটা কী কলর সম্ভব? 

  

নলরন্দ্র বলললন, হলত পালর। প্রকৃচতর মলযে এখনও এমন অলনক চকছু হে, যার আমরা 

বোখো জাচন না। রাজা, চশালনা, একটা ভাল খবর আলছ। চতামরা রলকট হােদরাবাচদ 

আর অনেলদর চগ্রিতার কলরছ, দারুে সাহস চদচখলেছ। 

  

কাকাবাবু বলললন, আমরা চকছুই কচরচন। ওরা ঘুচমলে ঘুচমলে যরা চদলেলছ। 
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নলরন্দ্র বলললন, চশালনাই না। ওলদর আসল উলদশে চছল অনে। চজালজালক তুলল চনলে 

চেলে ওরা আমালদর দৃচি এচদলক চিচরলে রাখলত চিলেচছল। আর দললর অনে চলাক 

েোন কলরচছল, চজল চথলক চিলমললালক উদ্ধার কলর চনলে যালব। এটা একটা পুরলনা 

কােদা। অলনক জােোলতই চক্রচমনালরা একচদলক নজর ঘুচরলে চরলখ অনে চদলক একটা 

বি কাণ্ড কলর। চসইটা আাঁি কলর কাল একটা িাাঁদ পাতা হলেচছল। চিলমললালক চজল 

চথলক চকালটে চনলে যাওো হচেল, একটা োচিলত, সলে একজন মাত্র োিে। চিক এক 

জােোে অনে একটা োচি এলস পাাঁিজন বন্দুকযারী চিলমললালক উদ্ধার করলত চেল। 

পুচলশ কচমশনার দুোচি পুচলশ চনলে কতচর চছললন, সব কটালক জালল চতালা হলেলছ। 

ওলদর পুলরা দলটাই এখন চশষ! রাজা, এর জনে চতামার কৃচতত্ব অলনকখাচন! 

  

কাকাবাবু চবরক্তভালব বলললন, যোত। চলালক শুলন চবশ্বাস করলব চয কলেকটা সাংঘাচতক 

চক্রচমনাল সলে হলতনা-হলতই ঘুচমলে পলিচছল, আর আমরা তালদর হালত হাতকিা 

পচরলে চদলেচছ। একথা শুনলল চলালক হাসলব। আসল রহসেটা চকছুই চবাঝা যালে না। 

  

নলরন্দ্র বলললন, চতামরা কাল রাচত্তলর কী চদখলল বলল। নতুন চকছু ঘলটলছ? 

  

চসচলম বলললন, আমরা দূলর কলেকটা আললা চদলখচছ মাত্র। আর চকছুই না। চকানও শব্দ 

শুচনচন। চকউ আমালদর ঘুলমর বোঘাত কলরচন। 

  

কাকাবাবু বলললন, চকন আমরা সাত তািাতাচি এক সলে ঘুচমলে পিলাম, চসটা বলুন! 

চসটা চমালটই স্বাভাচবক নে। 

  

রাযা বলল, আর চসই বাাঁচশর শব্দ? 

  

নলরন্দ্র বলললন, বাাঁচশ? বাাঁচশ চক বাজাল? 

  

কাকাবাবু বলললন, তা জাচন না। ঝলির শব্দও হলত পালর। তা ছািা, এখালন জললর 

তলালতও এমন চকছু ঘলটলছ— 
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নাইিু এবার বলললন, চমস্টার রােলিৌযুরী, ওসব কথা পলর শুনব। আমালদর মন্ত্রীমশাই 

আমার ওপর খুব রাে কলরলছন। দুচট অল্পবলেচস চছলল, একচট চমলে, তা ছািা আপচন, 

মালন, আপনার একটা পা ভাো, আপনালদর আচম এই িীলপ চরলখ চেচছ শুযু চসচললমর 

ভরসাে, এটা খুবই অনোে হলেলছ। যচদ আপনালদর চকানও চবপদ হে, তা হলল সবাই 

আমালদর সরকারলক চদাষ চদলব। তাই আমার ওপর অিোর হলেলছ, আপনালদর যত 

তািাতাচি সম্ভব চিচরলে চনলে চযলত হলব। কতচর হলে চনন, আমরা একু্ষচন যাব। 

  

কাকাবাবু বলললন, চবপদ চতা চকছু হেচন। এত ভলের কী আলছ? 

  

নাইিু বলললন, চবপদ হলল চতা মুখ চদখাবার উপাে থাকলব না? এখালন যা যা ঘটলছ, 

তা চতা স্বাভাচবক নে চমালটই! আমালক েভনেলমলন্টর অিোর মানলতই হলব। 

  

কাকাবাবু বলললন, এই ঝলির মলযে যালব কী কলর। এখন চবাট িালালনাও চতা 

চবপজ্জনক। 

  

নলরন্দ্র ভামো বলললন, এই ঝিটাও চতা অদু্ভত। চবালট চিলপ একটুখাচন চেললই আর ঝি 

চনই। 

  

কাকাবাবু বলললন, আমার এখন যাবার ইলে চনই! 

  

নলরন্দ্র বলললন, রাজা, তুচম না চেলল সন্তু আর চজালজাও চযলত িাইলব না। আচম জাচন। 

চশালনা, তুচম আর আচম চবপদ চনলে চখলা করলত পাচর। চকন্তু ওলদর জীবলনর ঝুাঁচক 

চনওো িলল না। চবলশষত চয চবপদলক চিালখ চদখা যালে না। 

  

কাকাবাবু বুঝললন, আর তকে কলর লাভ চনই। 

  

সব চজচনসপত্র গুচছলে চনলে কলেক চমচনলটর মলযেই চবচরলে পিা চেল। ঝি এখনও 

িললছ। সলে সামানে বৃচি, তলব বি বি চিাাঁটা। চমলঘর চকানও শব্দ চনই। 
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ওাঁরা লাইন চবাঁলয এলোলেন চবালটর চদলক, এলকবালর সামলন কমালন্ডা আর চপছলন 

চসচলম। 

  

হিাৎ এক জােোে দপ কলর আললা জ্বলল উিল। খুব চবচশ দূলর নে। এত ঝলির মলযেও 

মশাললর মতন আললা। একটু একটু কাাঁপলছ মাত্র। সাযারে মশাল হলল চনলভ চযত। আবার 

একটা আললা জ্বলল উিল। আরও একটা। 

  

সব চমচললে প্রাে নদশটা মশাললর মতন। কারা চযন হালত চনলে িলললছ, অথি কাউলকই 

চদখা যালে না। 

  

এই দলচট থমলক দাাঁচিলে পিল। 

  

চসচলম চিসচিস কলর চজলেস করল, কাকাবাবু, এই চক আপনার চসই আললো হলত 

পালর? 

  

কাকাবাবু দুচদলক মাথা চনলি বলললন, না। অনে চকছু। নাইিু বলল উিললন, চস্ট্রি! চস্ট্রি! 

ওচদলক চদখুন। 

  

চসই আললাগুললা পর পর চনলম চেল সমুলদ্র, আবার সমুদ্র চথলক উলি আসলত লােল 

আললা। 

  

নলরন্দ্র বলললন, এ আললালত আগুন চনই। জললও চনলভ না। 
  

জল চথলক উলি এলস কলেকটা আললা পরপর সার চবাঁলয দাাঁচিলে চেল। মাচট চথলক 

খাচনকটা উাঁিুলত। চিক চযন মলন হে, কলেকজন চসই মশাল যলর আলছ।  

  

নলরন্দ্র বলললন, আমার চকমন চযন অনুভূচত হলে চয কলেকজন মানুষ আমালদর 

চদখলছ। অথি আমরা চদখলত পাচে না। রাজা, চকানও মানুষ চক সচতেই অদৃশে হলত 

পালর? 
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কাকাবাবু আলস্ত-আলস্ত মাথা চনলি বলললন, না। আমরা চদখলত না চপললও তালক অদৃশে 

বলা যাে না। চযমন জললর রলের মলযে সাতটা রং লুচকলে থালক, তা চক আমরা সব 

সমে চদখলত পাই? রামযনু উিলল চদচখ। চতমচন অনে চকানও রলের মযে চদলে চদখলল 

হেলতা চদখা চযত। ওখালন সচতেই চকছু মানুষ চকংবা 

  

অনে চকানও প্রােী ওই মশাল যলর দাাঁচিলে আলছ।  

  

নলরন্দ্র বলললন, চতামারও মলন হলে চকউ দাাঁচিলে আলছ? আমালদর চদখলছ? 

  

কাকাবাবু বলললন, হোাঁ। চকন্তু চকানও শব্দ করলছ না। রাযা কাকাবাবুর ো চঘাঁলষ দাাঁিাল। 

তার মুলখ ভলের ছাপ। 

  

চজালজা বলল, আচম চদখলত পাচে। অনে গ্রলহর প্রােী। অলনকটা মানুলষরই মতন। 

  

নলরন্দ্র বলললন, চজালজা, এখন িুপ কলরা। হিাৎ সন্তু ছুলট চেল চসই মশালগুললার চদলক। 

নলরন্দ্র চিাঁচিলে বলললন, এই সন্তু, চযলো না, চযলো না! সন্তু শুনল না। চস চদৌলি চেলে 

একটা মশাল যরলত চেল। সলে সলে মশালটা উলি চেল একটু ওপলর। সন্তু লাচিলে 

লাচিলে চসটালক যরার চিিা করল। তারপরই চক চযন এক যাক্কা চদলে সচরলে চদল 

সন্তুলক। চস মাচটলত চছটলক পলি চেল। 

  

নলরন্দ্র বলললন, রাজা আমার চকালটর িান পলকলট একটা সান গ্লাস আলছ। চসটা বার 

কলর চদলখা চতা। চকানও সুচবলয হে চক না। 

  

কাকাবাবু নলরন্দ্রর সান গ্লাসটা চিালখ লাচেলেই উলত্তচজতভালব বলললন, হোাঁ, চদখলত 

পাচে, খুবই অস্পি। অনে চকানও রলের কাি হলল আরও সুচবলয হত চবাযহে। এখন যা 

চদখচছ, চিক চযন চকানও আকার চনই, চিক জললর মতন, বরি না হলেও চযন জল জলম 

চেলছ, চিাখমুখ চবাঝা যালে না। নলরন্দ্র বলললন, চদচখ, চদচখ আমালক একবার দাও 

চতা। 
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চতচন চনওোর আলেই চজালজা একটা কাণ্ড করল। চস দুপা সলর চেলে মুখ চদলে চবকট 

শব্দ করলত লােল আর খুব চজালর চজালর ঝাাঁকালত লােল মাথা। চযন চস পােল হলে 

চেলছ! 

  

নলরন্দ্র চবরক্ত হলে বলললন, এখন চজালজার এই সব দুিুচম আমার চমালটই ভাল লােলছ 

না! 

  

চজালজা এত চজালর মাথা ঝাাঁকালে, চযন তার মাথাটা চছাঁলি যালব। আর এমন সব 

অদু্ভত আওোজ করলছ, চটচভর িোলনল চোলমাল হলল চযমন আওোজ হে, চসইরকম। 

  

সন্তু উলি এলস চজালজালক যরলত চযলত চযলত বলল, এই চজালজা। এখন কী চছললমানুচষ 

করচছস? 

  

চজালজা সলর চেল আরও খাচনকটা। কাকাবাবু তার চদলক একদৃচিলত তাচকলে চথলক 

বলললন, ওলক চছলি চদ সন্তু! 

  

চজালজা এবার েলা চদলে একবার ঘিঘি শব্দ কলরই এলকবালর স্বাভাচবক েলাে বলল, 

আমরা চতামালদর চকানও ক্ষচত করব না। 

  

চজালজা এই কথাটাই বললত লােল বারবার। কাকাবাবু চজলেস করললন, আপনারা চক? 

চকাথা চথলক আসলছন? 

  

চজালজা বলল, আমরা আকালশ অলনক দূলর থাচক। আমরা আকালশ অলনক দুলর থাচক। 

আমরা আকালশ অলনক দূলর থাচক। চতামালদর ভাষা জাচন না। তাই এই চছললচটর মলনর 

মলযে েুলক কথা বলচছ। আমরা এখান চথলক চকছু চকছু চজচনলসর নমুনা চনলত এলসচছ। 

জললর তলাে এখালন অলনক চকছু থালক, আমালদর ওখালন চসসব চনই।  

  

কাকাবাবু বলললন, আপনালদর পচরিে আর একটু ভাল কলর বললবন? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপাধ্যায় । কাকাবাবু ও আশ্চর্য দ্বীপ। কাকাবাবু সমগ্র 

 133 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চজালজা বলল, চবদাে, চবদাে, চবদাে। সলে সলে চশানা চেল খুব হালকা একটা বাাঁচশর 

শব্দ। ভারী চমচি আওোজ। কলেক মুহূলতের মলযে এরা যপাযপ শুলে পিলত লােল 

মাচটলত। তারপরই ঘুলম আেন্ন। 

  

কাকাবাবুও মাচটলত পলি চেলে অচত কলি চিাখ খুলল চদখলত িাইললন। চদখললন, 

মশাললর মতন আললাগুললা ক্রলমই উলি যালে ওপলর। 

  

তারপর ঘুচমলে পিললন চতচন। 

  

সবারই প্রাে ঘুম ভােল একসলে। চবলকললর চদলক। ঝি চথলম চেলছ। আকাশ পচরষ্কার, 

ঝকঝলক নীল। 

  

এলক এলক উলি বসললন, কাকাবাবু, নলরন্দ্র, চসচলমরা। 

  

কাকাবাবু প্রথলমই বলললন, চজালজার চকানও ক্ষচত হেচন চতা। চজালজা, চশালনা— 

  

চজালজা খুব স্বাভাচবক েলাে বলল, চকন ক্ষচত হলব? 

  

সন্তু বলল, কাকাবাবু, চজালজা যা করচছল, তা চক সচতে? চজালজা নানা রকম অচভনে 

করলত পালর! 

  

চজালজা বলল, কী অচভনে কলরচছ চর সন্তু আমার চকছু মলন পিলছ না চকন? 

  

নাইিু বলল, এরকম একটা অচভেতা, জীবলন ভুলব না। কী চয বোপার হল। হিাৎ 

ঘুচমলে পিলাম চকন? 

  

চসচলম বলল, সোর, সব বোপারটাই রহসেমে। চকন্তু এমন িমৎকার ঘুম চকন্তু আমার 

কখনও হেচন। শরীরটা খুব ঝরঝলর আর মনটা িুরিুলর লােলছ।  
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নাইিু বলললন, তা চিক। চজালজা উলি দাাঁচিলে বলল, চতামালদর কারুর চখলদ পােচন? 

সবলিলে রহসেমে বোপার কী জাচনস সন্তু, চিক সমলে চকন চখলদ পাে? আর পাউরুচট 

চনই? আলে চতা খাচনকটা চখলে চনই, তারপর অনে রহলসের কথা ভাবা যালব। 

  

চস কাাঁলযর বোে খুলল বলল, আলর, চোটাকতক চখজুরও রলে চেলছ। িমৎকার। 

  

চস টপাটপ চখজুর চখলত লােল। 

  

————-  
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