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৭. দজপোদিলে ওঠার পর ................................................... 6 7  

৮. পুদেশ মহলে হুলিাহুদি পলি দেলে ..................................... 7 5  
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১. সদর দরজা খুলে চদলে সন্তু েদখে 

সদর দরজা খুলে চদলে সন্তু েদখে, বাইলর একচি েেলে দাাঁচিলে আলে।  াারই 

সমবলেচস।  চজন্স আর হেুদ চি-শািট পরা।  খুব ফরসা রং, মাথার িুে পাি কলর 

আাঁিিাল া।  কাাঁলে একিা বযাগ ঝুেলে।  

  

প্রথম েদলখই সন্তুর মল  হে, এ কেকাাার েেলে  ে।  েক  এরকম মল  হে, াা বযাখযা 

করা যাে  া।  াার মুলখর ভালব চকংবা দািাবার ভচিলা েয  খাচ কিা আিষ্টাা আলে।  

কলেক পেক েসাজাসুচজ াাচকলে েথলক েেলেচি বুলকর কালে হাালজাি কলর বেে, 

 মস্কার।  আমার  াম পুিু হযােডার।  আমার বাবার  াম চজ চস হযােডার।  আচম কাকাবাবু 

ভদ্রলোলকর সলি চমি করলি,  া, চভচজি করলি,  া, সাক্ষাৎ করলি এলসচে।  

  

এর কথা বোর ভচিও শুেু েয আিষ্ট াাই  ে, মল  হে েয  মুখস্থ বেলে।  

  

অবাঙাচেরা যখ  ভাঙা-ভাঙা বাংো বলে, াা একরকম েশা াে।  আর সালহবলদর েদলশর 

েোকরা েয ভাঙা-ভাঙা বাংো বলে, াা অ যরকম।  েবাঝাই যাে, এ-লেলেচি এলসলে 

সালহবলদর েদশ েথলক।  

  

সন্তু বেে, েভালর আসু ।  

  

েেলেচি বেে, আপ ার  াম জা লি পাচর চক? 

  

হযাাঁ।  সু ন্দ রােলিৌেুরী।  

  

গ্ল্যাড িু চমি েু।   া,  া, আপ ার সলি পচরচিা হলে েভচর চিজ,  া, খুব খুচশ হলেচে।  

েকাথাে ঝুলিা খুেলা হলব? 

  

কী খুেলা হলব? ঝুলিা, ঝুলিা! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপ্াধ্যায় । কাকাবাবু ও ব্ল্যাক প্যান্থার। কাকাবাবু সমগ্র 

 3 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েেলেচি আঙুে চদলে পালের চদলক েদখালা সন্তু বেে, ও, জুলাা?  া, খুেলা হলব  া।  

  

েেলেচি বেে, কাডা।  

  

সন্তু বেে, কাডা? মাল , কাদা েেলগলে? াা হলে দরজার পালশ খুলে রাখু ।  

  

েেলেচি চ িু হলে জুলাা েখাের পর কাাঁলের বযাগ েথলক একিা সুদৃশয পযালকি বার কলর 

বেে, চদস ইজ আ চগফি ফর ইউ।  

  

সন্তু বেে, আমার জ য? থযাঙ্ক ইউ।  কাকাবাবুর সলি আপ ার কী দরকার, াা আমালক 

বেলব  চক? এই সমে উচ  একিু বযস্ত থালক ।  

  

েেলেচি বেে, আমার বাবা কাকাবাবু ভদ্রলোকলক একিা েমলসজ,  া,  া, একিা চিচ  

পাচ লেলে ।  আচম েসিা চ লজর হালি চদলি িাই।  

  

চ ক আলে, ওপলর িেু ।  

  

চসাঁচি চদলে উ লা উ লা েেলেচি চজলেস করে, ইফ আই চরলমম্বার কালর্টলচে, এ 

বাচিলি সন্তু  ালম েকউ থালক? 

  

সন্ত বেে, আমারই ডাক াম সন্তু।  

  

েেলেচি সন্তুর হাা েলর ঝাকুচ  চদলে বেে, আচম পুিু।  আমার েকা ও চ ক ে ইম ে ই।  

আপ ালক আচম িুচম বেলা পাচর? 

  

সন্তু বেে, চ শ্চেই।  আচমও াুচম বেব।  াুচম েকাথা েথলক এলসে? 

  

েেলেচি বেে, ডাক চক, ডাক চক।  ডাক চকল লশাোর।  

  

সন্তু বেে, দচক্ষলেশ্বর? এখ  েসখা  েথলক আসে? াার আলগ েকাথাে, চেলে? 
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েেলেচি বেে, কাল চিকাি! 

  

কাকাবাবু যথারীচা বলস আলে  ইচজ েিোলর।  পাজামা আর েগচি পরা।  সামল র একিা 

েিচবলে অল ক বই আর কাগজপত্র েিাল া।  আর একিা কচফর কাপ।  কার সলি েয  

কথা বেলে  েিচেলফাল ।  

  

েেলেচি দাাঁচিলে রইে দরজার কালে।  কাকাবাবু সন্তুর সলি একচি অলি া েেলেলক, েদলখ 

েিালখর ইচিলা েিোলর বসলা বেলে , চকন্তু েেলেচি বসে  া।  

  

েিচেলফাল  কথা েশষ করার পর কাকাবাবু চজলেস করলে , সন্তু, এ েেলেচি েক? 

  

সন্তু চকেু বোর আলগই েেলেচি এচগলে চগলে হাাঁিু েগলি বলস কাকাবাবুর পালে হাা চদলে 

প্রোম করে।  

  

কাকাবাবু বেলে , াুচম েক? 

  

েেলেচি বেে, মাই ে ইম, সচর।  আমার  াম পুিু হযােডার।  কাকাবাবু, আপচ  আমার 

েরসলপ্টল, েরসলপ্টল, আই চম , েরসলপ্টল… 

  

সন্তুর চদলক মুখ চফচরলে েস কাারভালব চজলেস করে, েহাোি ইজ দা বাংো ফর 

েরসলপ্টল? 

  

সন্তু বেে, শ্রদ্ধা, ভচি।  

  

েেলেচি বেে, থযাঙ্কস! ইলেস, কাকাবাবু, আপচ  আমার শ্রড্ডা আর ভক চি গ্রহে 

করলব ।  

  

কাকাবাবু বেলে , েবশ।  াা াুচম কার কাে েথলক এলসে? 
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েেলেচি বেে, মাই ফাদা… আমার বাবার  াম চজ চস হযােডার।  আপচ  চ চশ্চি ভাে 

থাকলস ? 

  

কাকাবাবু বেলে , হযােডার? াার মাল  হােদার।  চজ চস? চজ চস? 

  

েেলেচি াার বযাগ েথলক একিা বি সাদা খাম বার কলর এচগলে চদে কাকাবাবুর চদলক।  

  

খামিা েসলোলিপ চদলে আাঁিা।  েখাোর বদলে েসিা চোঁলি েফেলা হে।  একিা সাদা 

কাগলজ শুেু েগািা েগািা বাংো অক্ষলর েেখা :  

  

ওলর েশোে, 

ব গাাঁলে েকম  রাজত্ব িাোচিস? 

  

কাকাবাবু ভুরু কুাঁিলক একিুক্ষে াাচকলে রইলে  েস-চদলক।  াারপর চিচ িা সন্তুলক 

েদচখলে বেলে , চকেু বুঝলা পারচেস? 

  

সন্তু চকেু বুঝলা পারে  া, চকন্তু কাকাবাবু েহা-লহা কলর েহলস উ লে ।  েেলেচিলক 

বেলে , াুচম েবালসা।  

  

েেলেচি বসে  া, পালশর েিচবেিার চদলক আঙুে েদচখলে চজলেস করে, ইজ দযাি 

ইলোর কচিউিার? 

  

কাকাবাবু বেলে , হযাাঁ।  

  

েেলেচি বেে, েম আই, আচম চক, ইউজ, আই চম  বযবহার করলি পাচর? 

  

কাকাবাবু মাথা ে লি সম্মচা জা ালে ।  

  

েেলেচি প্রাে েুলি চগলে কচিউিালরর সামল র েিোরিাে বলস পিে।  কচিউিারিা 

িােুই চেে, েস চক-লবাডটিা েিল  চ লে শুরু কলর চদে খিাখি।  
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সন্তুও এখ  কচিউিার বযবহার করলা চশলখলে।  েস চগলে দািাে েেলেচির পালশ।  

াখ ই আবার েবে েবলজ উ ে  ীলির সদর দরজার।  রঘু এই সমে বাজালর যাে, 

সন্তুলকই দরজা খুেলা হে।  

  

এবালর দরজা খুলে েদখে, মাঝবলেচস এক ভদ্রলোক দাাঁচিলে আলে ।  েবশ েম্বািওিা 

েিহারা, পাজামা-পািাচব পরা।  াার েপেল  একজ  শাচি পরা মচহো, গালের রং 

েমমসালহবলদর মা  ফরসা, াবু বাঙাচে বলে েবাঝা যাে।  

  

সন্তু ভদ্রলোকচিলক চি লা পারে  া, চকন্তু মচহোচিলক একিু একিু েি া মল  হে।  

  

ভদ্রলোক বেলে , কী ের, াুই সন্তু  া? ইস, কা বি হলে েগচেস! 

  

মচহোচি বেলে , বি হলব  া? বলেস চক কারুর েথলম থালক? প্রাে আি বের পলর 

এোম।  

  

ভদ্রলোক বেলে , আি  া,   বের।  েকম  আচেস ের সন্তু? োার মা বাবা েকম  

আলে ? োার বাবা আমার মাস্টারমশাই চেলে , িে আলগ াাাঁলক প্রোম করব।  

  

সন্তু বেে, মা-বাবা ভাে আলে ।  কচদল র জ য েবিালা েগলে  শাচন্তচ লকাল ।  

  

ভদ্রলোক বেলে , ওাঁরা বাচি ে ই? আর োার কাকা, েস-ও েগলে? 

  

সন্তু বেে,  া, কাকাবাবু আলে ।  ওপলর িেু ।  

  

ভদ্রলোক চজলেস করলে , েস কী করলে? 

  

সন্তু বেে, ব গাাঁলে রাজাচগচর করলে ।  

  

ভদ্রলোক েহলস েফলে বেলে , বুলঝচেস াা হলে? স্মািট বে! 
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ভদ্রমচহো চজলেস করলে , মাল  কী হে? ভদ্রলোক বেলে , ওর কাকার সলি আচম 

এক ইস্কুলে এক ক্লালস পলিচে।  ওর  াম োা রাজা, আমরা ওলক বোাম ব গাাঁলে চশোে 

রাজা! ালব, ও চেে সব বযাপালর আমালদর চেডার।  ইস্কুলের বনু্ধরা আমালক কী বলে 

ডাকা জাল া? েগাবেট ! েগৌ েথলক েগাবর, াার েথলক েগাবেট !  

  

মচহো বেলে , বাবা ের বাবা, কীসব অদু্ভা  াম! 

  

সন্তুর াৎক্ষোৎ মল  পলি েগে।  েস বেে, আপচ  োা চমচেকাচকমা? 

  

দুজ লক পালে হাা চদলে প্রোম করে।  ভদ্রলোক বেলে , এাক্ষে চি লা পাচরসচ  

বুচঝ? কাচকমালক আলগ চি চে কী কলর? আচম েগৌামকাকু।  

  

এক-একজ লক এক-একিা চবলশষ কারলে মল  েথলক যাে।  চমচেকাচকমা মালঝ-মালঝই 

বলে , বাবা ের বাবা! াখ  াার  ীলির ে াাঁিিা উেলি যাে,  

  

াালক আরও সুন্দর েদখাে।  
  

ওাঁলদর দুজ লক েদলখই কাকাবাবু উল  দাাঁিালে ।  েগৌামকাকুলক জচিলে েলর বেলে , 

কী ের েকম  আচেস? কলব এচে, আলগ েথলক েকা ও খবরও চদসচ ! চমচে, াুচম োা 

একই রকম আে েদখচে।  

  

েগৌামকাকু বেলে , খবর চদইচ , োালক িমলক েদওোর জ য।  েফা ও কচরচ ।  

আমালদর েেলেিা এলসই কচিউিালর বলস েগলে? দচক্ষলেশ্বলর মামার বাচিলা উল চে।  

েস বাচিলা কচিউিার ে ই, াাই েিফি করচেে।  এই বলেলসর এরা োা কচিউিালরর 

েপাকা! 

  

কাকাবাবু বেলে , োার েেলেলক চিচ িা েদখার আলগ চি লা পাচরচ ।  বাবার  াম 

বলেলে চজ চস হযােডার।  যচদ বো েগাবেট … 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপ্াধ্যায় । কাকাবাবু ও ব্ল্যাক প্যান্থার। কাকাবাবু সমগ্র 

 8 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চমচেকাচকমা বেলে , এই, ওরকম চবচিচর  ালম ডাকলব  া।  

  

েগৌামকাকু বেলে , েগাবেট  চবচিচর োা  ে।  আমার েবশ ভাে োলগ।  আমালদর 

েেলেিা চ ক াক এলস বাংোে কথা বলেলে? 

  

কাকাবাবু বেলে , হযাাঁ, ও োা সুন্দর বাংো কথা বলে।  

  

েগৌামকাকু বেলে , ওলদলশর েেলেলমলেরা বাংো চশখলাই িাে  া।  আমরা অবশয 

সবসমে েেলের সলি বাংোে কথা বচে।  এখাল  েকা ও বাচিলা যাওোর আলগ আলগ 

ওলক একো পাচ লে চদলে েদচখ সব চ ক াক বেলা পালর চক  া! 
  

কাকাবাবু বেলে , সবই চ ক বলেলে।  ালব ওর  ামিা বুঝলা পারোম  া।  পুিু? এিাই 

ওর ভাে  াম? 

  

েগৌামকাকু বেলে , পুিু  ে, পুরু।  ও যখ  জন্মাে, াখ  আমরা চগ্রলস চেোম।  অল লক 

বেে, েেলের  াম রালখা আলেকজান্ডার! আচম বেোম, েক ? আমরা ভারাীে।  

আলেকজান্ডার ভারলা চগলে মহারাজ পুরুর সলি যুদ্ধ কলরচেলে ।  েসই বীলরর প্রচা 

বীলরর মা  বযবহার, মল  ে ই? ওর  াম েসই পুরু।  

  

কাকাবাবু বেলে , পুরু? েবশ ভাে  াম।  পুিু শুল  েরলা পাচরচ ।  

  

েগৌামকাকু বেলে , আমরা োা বাঙাে, াাই র আর ি-এর েগােমাে হলে যাে।  
  

কাকাবাবু বেলে , াুই বাঙাে হলা পাচরস, ও কী কলর বাঙাে হলব? ও চক ওসব েদশ 

েদলখলে? 

  

েগৌামকাকু বেলে , রলির মলেয েথলক যাে।  

  

কাকাবাবু বেলে , অচেকাংশ সালহব া উচ্চারে করলা পালর  া েক  বুচঝ  া।  াুচম-লক 

বলে িুচম, আলস্ত-লক বলে আলি! আমরা োা া আর ি দুলিাই বেলা পাচর।  
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েগৌামকাকু বেলে , হযাাঁ, এিাই মজার বযাপার।  া বেলা পালর  া, থ আর দ পালর, 

চকন্তু ে বেলা অসুচবলে হে।  আর িন্দ্রচবন্দু োা এলকবালরই অসম্ভব।  েকা ও সালহব 

িাঁাাদ বেলা পারলব  া।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , বাঙােরাও িাাঁদ বেলা পালর  া।  ফাাঁদ বেলা পালর।  

  

েগৌামকাকু বেলে , এই োা আচম বেলা পাচর, িাাঁদ, িাাঁদ, িাাঁদ।  ফাাঁদ, ফাাঁদ, ফাাঁদ।  

কাাঁলদা  দী কাাঁলদা।  বাাঁে েভলঙ দাও, বাাঁে েভলঙ দাও! আচম সব িন্দ্রচবন্দু পাচর।  আমার 

েেলেরও সব উচ্চারে চ ক কলর েদব।  

  

এই সমে রঘু দরজার কালে এলস চজলেস করে, িা কচফ চকেু োগলব? 

  

কাকাবাবু বেলে , হযাাঁ, োগলব।  

  

েগৌামকাকু বেলে , দাাঁিাও, দাাঁিাও, এ রঘু  া? কাকালের পুরল া েোক।  কী রঘু, 

আমাে চি লা পারে? 

  

রঘু বেে, েক  পারব  া।  আপচ  োা েসই েগাবেট  দাদাবাবু।  

  

সবাই েহলস উ ে।  শুেু চমচেকাচকমা ে াাঁি উেলি বেলে , বাবা ের বাবা! 

  

পুরু এম  একমল  কচিউিার েদলখ যালি েয, অ য চকেু েয  শু লেই  া।  

  

েগৌামকাকু বেলে , রঘু, েোিলবোে আচম যখ  এ বাচিলা আসাাম, াখ  এ-পািার 

একিা েদাকাল  খুব ভাে চশঙািা পাওো েযা, েভালর চকশচমশ েদওো।  েসই চশঙািা 

খাওোলব? 

  

রঘু একগাে েহলস বেে, েস-লদাকা িা কলব উল  েগলে।  এখ  েসখাল  দরচজর 

েদাকা ।  
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সন্তু বেে, হাজরার েমালি একিা েদাকাল  ভাে চশঙািা পাওো যাে, চ লে আসব? 

  

চমচেকাচকমা বেলে ,  া  া, চশঙািা েখলা হলব  া।  েখলেই ওর েপি খারাপ হলব।  

  

েগৌামকাকু বেলে , েহাক েপি খারাপ।  াবু খাব।  কেকাাাে এলস চশঙািা  া েখলে 

িলে? 

  

কাকাবাবু বেলে , োালদর ওলদলশ চশঙািা পাওো যাে  া? আজকাে োা শুল চে সবই 

পাওো যাে।  

  

েগৌামকাকু বেলে , পাওো যাে মালঝ-মালঝ।  চকন্তু কেকাাার মা  চক ্াদ হে? যা 

োা সন্তু, চ লে আে।  পুরুলকও সলি চ লে যা।  ও কেকাাার রাস্তাঘাি চি ুক।  েদাকাল  

চগলে ওলক কথা বেলা চদচব! এই পুরু, ও ।  

  

পুরু বােয েেলের মা  কচিউিার েেলি উল  এে।  

  

েগৌামকাকু বেলে , েদাকাল  চগলে পল লরািা চশঙািা চক চব।  কী বেচব?  

  

পুরু বেে, পল লরা মাল  হাউ েমচ ? 

  

েগৌামকাকু বেলে , পল লরা মাল  পল লরা।  চফফচি ।  োালক বাংো এক-দুই 

চশচখলেচেোম, ভুলে েগচেস? সন্তু োালক ভাে কলর বাংো চশচখলে েদলব।  

  

সন্তু পুরুলক চ লে েবচরলে েগে।  

  

কাকাবাবু াাাঁর বনু্ধলক চজলেস করলে , োারা এখ  েকাথাে থাচকস?  

  

েগৌামকাকু বেলে , কাল চিকাি।  বাংোে যালক বলে কাল কচিকাি।  চ উ ইেলকটর 

পালশই।  
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কাকাবাবু বেলে , োারা াা হলে ওলদলশই েথলক েগচে, আর চফরচব  া? েগৌামকাকু 

বেলে , আর চক েফরা হলব? েেলেিা ওলদলশ পিলে।  এখ  এখাল  এলে পিাশুল াে 

সুচবলে করলা পারলব  া।  চমচে আর আচম হেলাা বুলিা বলেলস চফলর আসব।  পুরু 

ওলদলশ েথলক েগলেও ও যালা বাঙাচে পচরিেিা ভুলে  া যাে, েস েিষ্টা কলর যাচি।  

ওলক আচম বাংোিা ভাে কলর েশখাবই।  বাংো বইিই পিলা পালর।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , বাবা ের বাবা! াুচম এক-একসমে এা বািাবাচি কলরা।  েেলেিা 

বাংো কথা খুাঁলজ  া েপলে হাসাস কলর।  

  

েগৌামকাকু বেলে , আর একিা বের িালপ রাখলেই ও সব চশলখ যালব।  োামালক 

বারে কলরচে  া, ওর সলি কক্ষ ও ইংচরচজলা কথা বেলব  া! 

  

কাকাবাবু বেলে , শুেু বই পলি চক বাংো েশখা যাে? েদশিালকও েি ালা হে।  াুই 

চ লজও োা পচশ্চমবাংোর অল ক চকেুই েদচখসচ ।  

  

েগৌামকাকু বেলে , েদখব কী কলর? উচ শ বের বলেলস চবলদলশ িলে েগচে।  চমচের 

বালপর বাচি কা পুলর, ও কেকাাা োিা আর চকেুই েিল   া।  কেকাাার এা কালে 

সুন্দরব , াাও কখ ও যাওো হেচ ।  

  

কাকাবাবু চজলেস করলে , িা বাগা  েদলখচেস? 

  

চমচেকাচকমা বেলে , শুেু েচবলা েদলখচে।  চবলদলশও দাচজটচেং-এর িালের খুব  াম।  

অল ক সালহব-লমমও চজলেস কলর, এ োা োামালদর েদলশর িা, োামরা েস িা-বাগা  

দযালখাচ ? 

  

কাকাবাবু বেলে , উত্তরবি ভচাট িা-বাগা ।  েসখাল  অল ক জিেও আলে।  আর 

কাচেিং েথলক কাঞ্চ জঙ্ঘার দৃশয কী অপূবট।  আরও কা ভাে ভাে জােগা আলে।  
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েগৌামকাকু বেলে , রাজা, াা হলে এক কাজ করা যাক।  োার হালা চক এখ  খুব 

কাজ আলে?  া থাকলে, িে  া, সবাই চমলে েকা ও একিা জােগা েথলক েবচিলে আচস 

কলেকচদল র জ য।  াুই েয-জােগা চ ক করচব, আমরা েসখাল ই যাব।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , াা হলে খুব ভাে হে।  িেু   া, চিজ িেু ।  আমার িা-বাগা  

েদখারই খুব ইলি।  
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২. পুরু এ বাচিলাই েথলক েগলে 

পুরু এ বাচিলাই েথলক েগলে।  সন্তুর কালে েস ভাে কলর বাংো চশখলব।  

  

পুরু েকা ওচদ  ট্রালম িালপচ ।  চভলির বাস েদখলে েস আাঁালক ওল ।  রাস্তা পার হওোর 

সমে েস সন্তুর হাা েিলপ েলর থালক।  

  

সন্তু চজলেস কলর, োামালদর েদলশও োা অল ক গাচি।  েসখাল  রাস্তা পার হও কী 

কলর? 

  

পুরু হালস।  রাস্তাে েস োা গাচিলাই থালক।  ওলদর ওখাল  রাস্তা চদলে চবলশষ েকউ হাাঁলি 

 া।  সবাই গাচি েিলপ পালকট চগলে েসখাল  হাাঁলি চকংবা েদৌিাে।  

  

সন্তু বলে, াার মাল , োামালদর েদলশ পচথক ে ই? 

  

বুঝলা  া েপলর পুরু চজলেস কলর, েহাোি ইজ পচথক? 

  

সন্তু বলে, রাস্তার আর-একিা  াম পথ।  পথ চদলে যারা হাাঁলি, াারা পচথক।  াুচম আর 

আচম এখ  পচথক।  

  

পুরু বলে, পচথক।  পচথক।  বাাঃ।  আই অযাম আ পচথক।  সাউন্ডস গুড! 

  

সন্তু বলে, উাঁহাঃ, অা ইংচরচজ বেলে োা িেলব  া।  োামার বাবা বারে কলরলে ।  

সাউন্ডস গুড, বাংোে কী হলব? 

  

পুরু বেে, ভাে শব্দ হে।  

  

সন্তু বেে,  া, চ ক হে  া।  শু লা ভাে োলগ।  

  

পুরু চজলেস করে, ওই েোকচি কী েসে করলে? 
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েসে  ে।  চবচি।  ও ফুিকা চবচি করলে।  

  

পুিকা? 

  

পুিকা  ে, ফুিকা।  

  

ফুসকা? 

  

ফুসকা শু লে মল  হলব েফাসকা! েফাসকা  ে, ফুিকা, খাবার চজচ স।  

  

আচম েকলা পাচর? 

  

েকলা  ে, েখলা।  আমরা োা খুব খাই।  াুচম েখলে যচদ োামার েপলির অসুখ হে? 

োামালদর োা রাস্তাে জে খাওো বারে।  

  

াবু েখলে েডকলি িাই।  

  

েডকলি  ে, েদখলা।  চ ক আলে, একিা েমালি খাও।  

  

একিা ফুিকা খাওোর পর পুরু বেে, েডচেশাস।  ভাে, খুব ভাে।  পর পর িারলি ফুিকা 

েখলে েফেে পুরু।  

  

েপে  েথলক সন্তুর চপল  িাপি েমলর একজ  বেে, কী ের, একা-একা ফুিকা খাওো 

হলি? 

  

মুখ চফচরলে সন্তু বেে, েজালজা! আমরা োা োার বাচিলাই যাচিোম।  একা  ে ের, 

এই আমালদর  াু  বনু্ধ, এর  াম পুরু।  আলেকজান্ডালরর েদশ চগ্রলস ওর জন্ম।  

  

েজালজা সলি-সলি বেে, আমারও জন্ম ে লপাচেোল র েদশ কাচসটকাে।  াাই আমার 

আর-একিা  াম েকৌচশক।  
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সন্তু বেে, ওরা এখ  আলমচরকার কাল চিকালি থালক।  

  

েজালজা বেে, আচমও কাল চিকালি েথলকচে।  বাবা েযবালর আলমচরকার েপ্রচসলডলের 

ভূলার ভলের চিচকৎসা করলা েগলে , াখ  েপ্রচসলডে সালহব িুচপ িুচপ কাল চিকালির 

একিা বাচিলা আসলা ।  কালেই োা সমুদ্র, াাই  া? 

  

পুরু অবাক হলে েদখলে েজালজালক।  

  

সন্তু বেে, পুরু আলগ কখ ও ফুিকা খােচ ।  

  

েজালজা বেে, েক , আলমচরকালাও োা ফুিকা পাওো যাে।  ালব, ওখাল  োাঁাুে 

জলের বদলে েভালর আইসচিম ভলর েদে।  

  

পুরু এবার চজলেস করে, েহাোি ইজ েিাঁিুে? 

  

সন্তু বেে, োাঁাুে, একরকলমর িক িক ফে।  

  

পুরু চজলেস করে, েকা  গালে হে? 

  

েজালজা বেে, অদু্ভা প্রশ্ন।  আম েকা  গালে হে? আম গালে।  জাম েকা  গালে হে? জাম 

গালে।  োমচ  োাঁাুেও হে োাঁাুে গালে।  ফলের  ালমই গালের  াম।  চকংবা গালের  ালম 

ফলের  াম।  

  

সন্তু বেে, ও োা অা চকেু জাল   া।  োাঁাুে গাে কখ ও েদলখইচ ।  

  

েজালজা বেে, আচমও োা আখলরাি গাে েদচখচ ।  াা বলে চক ভাবব, আখলরাি হে কো 

গালে? 

  

সন্তু এবার েহলস েফলে বেে, াুই েদচখসচ , এম  চকেু চক আলে পৃ চথবীলা? সচাযই 

াুই আখলরাি গাে েদচখসচ ? 
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েজালজা বেে, একবার মাত্র েদলখচে, মযাডাগাস্কালর।  ভাে মল  ে ই।  

  

পুরু আলস্ত-আলস্ত বেে, আচম একিা েিিুে গাস েদকব! 

  

েজালজা ভুরু াুলে বেে, েিাঁিুে আবার কী? গাস? 

  

সন্তু বেে, ও ভাে বাংো জাল   া।  

  

েজালজা বেে, াা বলে গােলক গাস বেলব? ঘাস খাে  াচক? এ জংচে ভূািালক েকাথাে 

েপচে ের সন্তু? 

  

সন্তু বেে, জংচে ভূা কী বেচেস।  ও আলমচরকাে থালক।  

  

েজালজা বেে, আলমচরকাে বুচঝ জংচে ভূা ে ই? অল ক আলে।  

  

সন্তু বেে, আর কাক্ষে এরকম িাোচব ের েজালজা? 

  

াারপর পুরুর চদলক চফলর বেে, াুচম চকেু মল  েকালরা  া।  কারও সলি প্রথম আোলপ 

েজালজা এইরকম ইোচকট- াট্টা কলর।  
  

েজালজা এবার হাা বাচিলে পুরুর একিা হাা েলর বেে, গ্ল্যাড িু চমি ইউ।  আমার  াম 

েজালজা।  

  

সন্তু বেে, ওর সলি ইংচরচজ বেচব  া।  ও বাংো চশখলে।  

  

েজালজা বেে, েকা ও চিন্তা ে ই।  আচম সাাচদল  ওলক এম  বাংো চশচখলে েদব–ও 

চ লজই অবাক হলে যালব।  প্রথলমই ওলক একিা োাঁাুে গাে েদখালা হলব।   যাশ াে 

োইলেচরর কালে একিা বি ঝকিা োাঁাুে গাে আলে, িে েসখাল  যাই।  
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সন্তু বেে, দািা, এখ  যাব  া।  একিা কালজর কথা আলে।  পরশুচদ  আমরা একিা 

জােগাে েবিালা যাচি।  াুই যাচব োা? 

  

েজালজা বেে, েকাথাে? 

  

সন্তু বেে, উত্তরবলি।  এখা  েথলক েট্রল  কলর যাব, াারপর চ উ জেপাইগুাঁচি েথলক 

গাচিলা–একিা জিলের মলেয চগলে থাকব।  ফলরস্ট বাংলো চরজাভট করা আলে।  

  

পুরু বেে, এই, েিামরা এা ইংচেশ বেে েক ? েট্রল , ফলরস্ট বাংলো, চরজাভট।  

  

েজালজা বেে, আমরা চকেু চকেু ইংচরচজ শব্দ বচে, েসগুলোও বাংো হলে েগলে।  েিোর, 

েিচবে, আেমাচর এগুলোর বাংোই হে  া।  েট্র , হযাাঁ, েট্র ও বাংো।  

  

সন্তু বেে, বইলা পলিচে, আলগ েোলকরা েরেগাচি বো।  এখ  আর েকউ বলে  া।  

  

পুরু বেে, েকা িা েকা িা ইংচরচজিা বাংো হলব  া, হাউ িু ইউ, মাল  কী কলর বুঝা 

যালব? 

  

েজালজা বেে, শু লা শু লা বুলঝ যালব।  পুরু বেে, ফলরস্ট মাল  োা ঝংগে।  

  

েজালজা বেে, ঝংগে  ে, জিে।  ব জিে।  সবসমে আমরা ফলরস্ট বচে  া, ব  চকংবা 

জিেই বচে।  ফলরস্ট বাংলোিাও ব -বাংলো হলা পালর।  ালব বাংলোিা বাংলোই।  

  

সন্তু বেে, েজালজা, পরশুচদ  চ ক সলন্ধ সাািাে োালক আমরা বাচি েথলক াুলে ে ব! 

  

েজালজা বেে, পরশুচদ ? এই ের! পরশুচদ  োা েযলা পারব  া।  

  

সন্তু বেে, েক ? 

  

েজালজা বেে, োারা আর দুএকচদ  পলর েযলা পাচরস  া? 
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সন্তু বেে, েট্রল র চিচকি েক া হলে েগলে।  োারও চিচকি আলে।  বাংলো চ ক করা 

আলে।  পুরুরা েবচশচদ  থাকলব  া।  আর োা েপলোল া যালব  া।  

  

পুরু বেে, চিলকি? 

  

সন্তু বেে, োামরা বলো চিলকি, আমরা বাংোে বচে চিচকি।  চিলকিও িেলা পালর, 

াার আর বাংো করার দরকার ে ই।  

  

েজালজা বেে, পরশুচদ ই আমার এক মাচসর চবলে।  েসচদ  আমাে থাকলাই হলব।  মা 

চকেুলাই োিলব  া।  
  

সন্তু বেে, াা হলে াুই পলরর চদ  িলে আে।  চকংবা াার পলরর চদ ।  

  

েজালজা বেে, আচম একো একো কী কলর যাব? 

  

সন্তু বেে, েট্রল র চিচকিিা বদলে চ লেই হলব।  ওখা কার চডচি্টল মযাচজলিি, মাল  

েজোশাসক, কাকাবাবুর খুব েি া।  াাাঁর কালে েখাাঁজ করলেই চাচ  োালক েপৌাঁলে 

েদওোর বযবস্থা করলব ।  

  

েজালজা ে াাঁি উেলি বেে, একা একা চক আর েযলা ইলি করলব? 

  

পুরু বেে, আচম একা বস্টল  েযলা পাচর।  

  

েজালজা বেে, বস্টল  যাওো আর জিলে যাওো চক এক, বে ভাই? 

  

সন্তু বেে, িলে আে, িলে আে।  

  

েজালজা বেে, াুই আমালক চ লে েযলা িাস  া।  

  

সন্তু বেে, েস কী ের? োার চিচকি পযটন্ত কািা হলে েগলে।  এর মলেয হ াৎ োার মাচসর 

চবলে হলব, াা কী কলর জা ব? োার কা মাচস ের? 
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েজালজা বেে, পাঁিা ব্বইজ ।  

  

সন্তু বেে, েমালি? আরও পাাঁিজ  েবচশ হওো উচিা চেে।  
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৩. চ উ জেপাইগুাঁচি েস্টশল  েট্র  

েপৌাঁেে 

চ উ জেপাইগুাঁচি েস্টশল  েট্র  েপৌাঁেে সকােলবো।  

  

কেকাাার াুে াে এখাল  শীা একিু েবচশ।  েমঘ ে ই, ঝকঝক করলে  ীে আকাশ।  

  

েস্টশল র বাইলর এলস েগৌামকাকু েজালর েজালর শ্বাস চ লে বেলে , বাাঃ, এখা কার 

বাাাস অল ক িািকা।  পচেউশা  চি! 

  

পুরু বেে, ডযাড, িুচম ইংরাচজ বেে? 

  

েগৌামকাকু বেলে , ওাঃ েহা।  পচেউশাল র বাংো কী হলব ের, রাজা? 

  

কাকাবাবু বেলে , পচেউশা , সবাই োা পচেউশা ই বলে।  বাংো আলে।  কী বে োা 

সন্তু? 

  

সন্তু বেে, দূষে।  

  

কাকাবাবু বেলে , হযাাঁ, হযাাঁ, দূষে।  বােু দূষে, শব্দ দূষে।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , বাবা, ের বাবা! আচম অা শি শি বাংো বেলা পারব  া।  

  

আলগই চ ক হলেলে, এখাল  েয-কিা চদ  থাকা হলব, াখ  েকউ ইংলরচজ বেলা পারলব 

 া।  পুরুলক বাংো েশখালা হলব োা! একিা ইংলরচজ শব্দ বেলেই জচরমা া হলব।  

েোিলদর দশ পেসা, বিলদর এক িাকা।  
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েগৌামকাকু বেলে , চ ক আলে, আমার এক িাকা জচরমা া হে।  সন্তু, চহলসব রাচখস।  

আর পুরু, োারও দশ পেসা।  

  

পুরু অবাক হলে বেে, েক , আমার েক ? 

  

েগৌামকাকু বেলে , াুই েয ডযাড বেচে! এখাল  বাবা বেলা হলব! 

  

একজ  গাচির ড্রাইভার হালা একিা েবাডট চ লে দাাঁচিলে আলে।  াালা েেখা, রাজা 

রােলিৌেুরী।  

  

েসই গাচির চদলক এলগালা এলগালা কাকাবাবু বেলে , প্রথলম আমালদর েযলা হলব 

জেপাইগুাঁচি সাচকটি হাউলস।  এই ের, সাচকটি হাউলসর বাংো োা জাচ   া।  এিা বাদ 

দাও।  েযম , েহালিলেরও বাংো করার দরকার ে ই, এখা কার ইলে, মাল  েজোশাসক 

আমার এক বনু্ধর েেলে।  েস চবলশষ অ ুলরাে কলরলে, দুপুলর ওখাল  েখলে েযলা হলব।  

াারপর ব  বাংলোে েপৌাঁলে েদলব।  

  

েগৌামকাকু বেলে , াা েবশ োা! সারারাা েট্র জাচ ট কলর এলস ওখাল  ্া িা ও 

কলর ে ওো যালব! 

  

সন্তু বেে, আপ ার দু িাকা।  

  

েগৌামকাকু বেলে , েক ? ও, েট্র জাচ ট বলেচে।  কী হলব, েট্র যাত্রা? 

  

চমচেকাচকমা বেলে , বাবা ের বাবা! সবাই েট্র জাচ ট বলে! 

  

গাচিলা উল  কাকাবাবু বেলে , আর একবার চবজে গলর যাওোর পলথ আমরা এই 

বাংো-বাংো েখলেচেোম, ওই েয রি  আর চরঙ্কু আমালদর সলি চেে, েসবালর েক 

চজলাচেে ের সন্তু? 
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েসবালর সন্তই চজলাচেে।  চকন্তু েস কথা  া জাচ লে েস বেে, চ ক মল  ে ই।  সাচকটি 

হাউলজ েপৌাঁেলা প্রাে ঘণ্টাখাল ক োগে।  মস্তবি বাচি।  সামল  িমৎকার বাগা ।  

অল কগুচে বি বি ঘর।  েগৌামকাকু যা েদলখ , াালাই খুচশ হলে ওল  ।  চাচ  বেলে , 

বাাঃ, েবশ পচরষ্কার-পচরিন্ন োা।  

  

ঘলর চগলে বসলা  া বসলাই িা-জেখাবার এলস েগে।  আর একিু পলরই এলে  

েজোশাসক রেবীর গুপ্ত।  বলেস খুব েবচশ  ে, অাযন্ত সুপুরুষ।  চাচ  প্রথলমই কাকাবাবুর 

পালে হাা চদলে প্রোম কলর বেলে , কাকাবাবু, আমার বাবালকও সলি চ লে এলে   া 

েক ? 

  

কাকাবাবু বেলে , োামার বাবা েসাম াথলক েিচেলফা  কলরচেোম।  েস বেে, াার 

হাাঁিুলা বযথা, াাই আসলা পারলব  া।  

  

রেবীর বেলে , বাবা চকেুলাই আসলা িা   া।  কেকাাা েথলক েবরুলাই িা   া।  

  

কাকাবাবু বেলে , োামার বাবা পিাশুল া চ লেই বযস্ত থালক।  একবার েজার কলর েলর 

চ লে এলসা।  

  

াারপর চাচ  অ যলদর সলি রেবীলরর আোপ কচরলে চদলে ।  

  

রেবীর সন্তুর চপ  িাপলি বেলে , কী েহ সন্তু মাস্টার, এখাল ও েকা ও অযাডলভঞ্চার 

হলব  াচক? অন্ধকার গুহার মলেয গুপ্তে  পাহারা চদলি মোে সাপ, দসুয সদটার েমাহ  

চসং, হাচার পাে গাচি উেলি চদে! 

  

সন্তু োজুকভালব বেে,  া, এখাল  োা শুেু েবিালা এলসচে।  

  

রেবীর বেলে , এখাল ও চকন্তু ওরকম অল ক চকেু আলে।  পরশুই োা জিে েথলক মস্ত 

বি একিা পাইথ  েলর এল লে, প্রাে দশ হাা েম্বা! 
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চমচেকাচকমা বেলে , ওলর বাবা, এখাল  পাইথ  আলে? 

  

কাকাবাবু বেলে , অা ভে পাওোর চকেু ে ই।  পাইথ  োলি এলস মা ুষলক কামিাে 

 া।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , হচরে চগলে েফলে শুল চে।  

  

কাকাবাবু বেলে , েিষ্টা কলর, সবসমে পালর  া।  েবিারারা েবাকা হে।  আচম মেযপ্রলদলশ 

একবার েদলখচেোম, একিা বি পাইথ  একিা চশংওোো মস্ত হচরেলক েগোর েিষ্টা 

করচেে।  চশং-এর কালে এলস আিলক েগলে।  বি োরালো চশং োা আর চগেলা পালর 

 া, ওগরালাও পারলে  া।  েদলখ মল  হচিে একিা চশংওোো সাপ! েস েবিারা মলরই 

েগে েশষ পযটন্ত।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , আচম পাইথ  সাপ েদখলা িাই  া, আচম িা-বাগা  েদখলা িাই।  

  

রেবীর বেলে , িা-বাগা  অল ক েদখলা পালব ।  যাওোর পলথই।  েকা ও িা-বাগাল র 

মযাল জারলক বলে চদলা পাচর, আপ ালদর েভালর চ লে চগলে ঘুচরলে েদচখলে েদলব।  

  

পুরুলক চাচ  বেলে , াুচম িুপ কলর বলস আে।  ইজ চদস ইলোর ফাস্টট িাইম ই   থট 

েবিে? 

  

পুরু বেে, ইলেস, ফাস্টট িাইম।  
  

েকউ ইংলরচজলা চকেু চজলেস করলে ্াভাচবকভালবই াার মুখ চদলে ইংলরচজ েবচরলে 

আসলব।  

  

াবু বলে েফলে েস অপরােীর মা  অ যলদর চদলক াাকাে।  

  

কাকাবাবু েহলস মাথািা একিু েঝাাঁকালে ।  অথটাৎ বুচঝলে চদলে , চ ক আলে।  
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রেবীর আরও চকেুক্ষে ইংলরচজ বেলে  পুরুর সলি।  

  

কাকাবাবু চজলেস করলে , াুচম আমালদর জ য েকা  বাংলোে থাকার বযবস্থা কলরে, 

রেবীর? 

  

রেবীর বেলে , আপ ারা োা চ চরচবচেলা থাকলা িা ।  এখা কার সবলিলে  ামকরা 

বাংলো হলি হেং।  চকন্তু েসখাল  খুব েোকজল র চভি, প্রচাচদ  অল ক েোক আলস।  

আমার খুব ভাে োলগ িাপিামাচর।  এলকবালর চ জট ।  িাুচদটলক জিে।  বাংলোিাও 

সুন্দর।  বারান্দাে বলস বলসই অল ক 

  

জন্তু-জাল াোর েদখলা পালব ।  

  

কাকাবাবু বেলে , েগারুমারা বাংলোিাও োা েবশ ভাে।  

  

রেবীর বেলে , হযাাঁ, ওিাও ভাে।  চকন্তু একিা চসল মা পাচিট ওখাল  শুচিং করলে, আরও 

চদ সালাক থাকলব।  
  

েগৌামকাকু বেলে ,  া,  া, আমরা চসল মা পাচিটর োলরকালে েযলা িাই  া।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , আমরা শুচিং েদখলা পারব  া? 

  

রেবীর বেলে , হযাাঁ, াা েদখলা পালর , চগলে আবার চফলর আসলব ।  

  

কাকাবাবু বেলে , াা হলে িাপিামাচরই ভাে।  

  

রেবীর বেলে , ওখাল  পুলরা বাংলোিাই আপ ালদর থাকলব।  েকউ চবরি করলব  া।  

ালব, কলেকজ  পুচেশলক আপ ালদর সলি চদলে েদব।  

  

কাকাবাবু বেলে , পুচেশ? পুচেশ যালব েক ? 
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রেবীর বেলে , কাকাবাবু, আপ ার োা শত্রুর অভাব ে ই।  পুচেশ আপ ালদর পাহারা 

েদলব সবসমে।  

  

কাকাবাবু বেলে ,  া,  া, েকা ও দরকার ে ই।  আমরা েয এখাল  এলসচে, াা োা 

েকউ জাল ই  া।  

  

েগৌামকাকু বেলে , জিলে েবিালা যাব পুচেশ সলি চ লে? এ কী অদু্ভা কথা।  

  

কাকাবাবু বেলে , রেবীর, াুচম বরং একিা গাচির বযবস্থা কলর চদলে।  এখাল -লসখাল  

ঘুরলা যাব।  
  

রেবীর বেলে , গাচি োা থাকলবই।  একজ  অন্তা আমটড গাডট চদলে চদই, আপ ালদর 

েপ্রালিকশাল র জ য।  

  

কাকাবাবু বেলে , াাও োগলব  া।  আমরা পাাঁিজ , ড্রাইভার থাকলব, গাচিলা আর 

জােগা হলব কী কলর? 

  

রেবীর বেলে , আপ ালদর চকেু খাবারদাবার সলি চদলে চদচি।  জিলে চকেু পাওো 

যালব  া।  অল ক দূলর েদাকা , বাংলোে অবশয রান্না করার েোক আলে।  

  

রেবীর সব বযবস্থা করলা উল  েগলে ।  

  

পরুু সলি-সলি বেে, এই ভদ্রলোক অল ক ইংরাচজ শব্দ বলে ।  আমটড গাডট, 

েপ্রালিকশা ।  

  

কাকাবাবু বেলে , হযাাঁ, আমরা অল ক ইংলরচজ শব্দ বযবহার কচর।  াা আর কী করা 

যালব।  

  

েগৌামকাকু বেলে , যারা েেখাপিা জাল   া, াারাও অল ক ইংলরচজ বলে।  আমার 

মামাবাচিলা েয েমলেচি বাস  মালজ, েসও বলে, আমার িাইম ে ই, েট্র  েেি চেে।  
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দুপুলর খাওোদাওোর পর যাত্রা শুরু হে।  গাচির ড্রাইভালরর  াম রা , েস জিলের 

রাস্তািাস্তা সব েিল ।  

  

শহর েেলি খাচ কিা যাওোর পরই েিালখ পিে, রাস্তার দুোলর িা-বাগা ।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , ওমা, িা গাে এরকম হে বুচঝ? েচবলা েদলখ চ ক বুচঝচ ।  যাদূর 

েদখা যাে, সব গাে সমা ।  িা গাে বি হে  া? 

  

কাকাবাবু বেলে , সমা  কলর েহাঁলি রালখ।  িালের পাাা োা হাা চদলে চোঁলি চোঁলি 

ঝুচরলা ভরলা হে, েবচশ েম্বা হলে েগলে হাা পাওো যালব  া।  াা োিা গাে বি হলে 

েবাে হে িালের ্াদও ভাে হে  া।  সব পাাা চদলে িা হে  া।  শুেু ডগার কচি পাাা।  

  

সন্তু বেে, দুচি পাাা একচি কুাঁচি।  

  

েগৌামকাকু বেলে , হযাাঁ, হযাাঁ, এই  ালম একিা বই পলিচেোম েেলেলবোে, িা-

বাগাল র কুচেলদর চ লে েেখা।  িা-গাে চ ক গালের মা  েদখলা  ে, েঝাপ বোই 

উচিা।  

  

পুরু চজলেস করে, বাবা, েঝাপ মাল  কী? 

  

েগৌামকাকু বেলে , েঝাপ মাল , েঝাপ মাল , ইলে, সন্তু, বুচঝলে েদ োা! সন্তু পুরুর 

চদলক াাচকলে বেে, আলমচরকার েপ্র…েপ্র..লপ্র… রাষ্ট্রপচার  াম কী? 
  

পুরু বেে, জজট বুশ।  

  

সন্তু বেে, েঝাপ হলি ওই রাষ্ট্রপচার যা পদচব! 

  

েগৌামকাকু েহলস বেলে , সন্তুর সলি আমরা পারব  া।  ও চ লজর মুলখ ইংলরচজ কথািা 

উচ্চারে করে  া।  মহা িােু! 
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কাকাবাবু বেলে , অল ক সমে ইংচরচজ শব্দ চদলে বাংো মাল  েবাঝালা 

  

হে।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , মালঝ-মালঝ এক-একিা গাে েয েম্বা হলে েগলে?  

  

কাকাবাবু বেলে , ওগুলো িা গাে  ে।  ওগুলো েরলখলে োোর জ য।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , কুচেরা ওই গালের োোে চজচরলে ে ে? 

  

কাকাবাবু বেলে ,  া,  া, কুচেলদর আরালমর কথা েকউ ভালব  া।  িালের েঝালপরই 

োো দরকার।  কিকলি েরাদ িালের পলক্ষ ভাে  ে।  

  

রা  বেে, ওগুলো সযার েশড চট্র।  

  

কাকাবাবু বেলে , োো-গাে।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , সব বাগা  খাচে।  েকউ োা কাজ করলে  া।  

  

কাকাবাবু বেলে , এখ  েবাে হে পাাা োাোর সমে  ে।  রা  হাা চদলে ডা  চদকিা 

েদচখলে বেে, এই গালডট িাে গা শচ বার ডাকাচা হলে েগলে।  

  

চমচেকাচকমা িমলক উল  বেলে , আাঁ, ডাকাচা! এখাল ও ডাকাচা? 

  

  
  

েগৌামকাকু বেলে , ডাকাচা েকাথাে  া হে? আলমচরকালা হে  া? রা  বেে, 

ডাকাারা একজ  গাডটলক গুচে কলর েমলরলে।  আর মযাল জারবাবুলক েলর চ লে েগলে! 

ওরা দশ-বালরাজ  চেে।  
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চমচেকাচকমার মুলখা া ফযাকালস হলে েগে।  চাচ  আলস্ত-আলস্ত বেলে , আমরা জিলের 

মলেয একো একো থাকব।  

  

কাকাবাবু বেলে , একো েকাথাে? আমরা পাাঁি-েজ ।  াা োিা ডাকাারা আমালদর 

কালে আসলব েক ? আমালদর সলি োা িাকাপেসা েবচশ ে ই।  ওরা আলগ েথলক খবর 

চ লে আলস।  

  

েগৌামকাকু বেলে , রাস্তািা োা েবশ ভােই েদখচে।  ভাঙা ে ই, গাট ে ই।  দুপালশর 

িা-বাগা  এলকবালর সবুজ, ভারী সুন্দর, মল  হে কী চপসফুে জােগা।  এর মলেযও েিার-

ডাকাা! 

  

সন্তু বেে, েগৌামকাকু, োামার এক  ম্বর বািে।  

  

েগৌামকাকু বেলে , ও, চপসফুে বলে েফলেচে।  শাচন্তমে, শাচন্তমে।  

  

কাকাবাবু বেলে , েগৌাম, াুইও ডাকাচার কথা শুল  ভে েপলে েগচে  াচক? ওরকম 

ভে েপলে োা েকা ও জােগাে েবিালা যাওোই যাে  া।  

  

েগৌামকাকু বেলে ,  া,  া, ভে পাইচ ।  চস চস াচিলা োা একচদ  আমার েিালখর 

সামল ই বযাঙ্ক-ডাকাচা হলে েগে।  সন্তু, বযাঙ্ক বেলা পাচর োা? 

  

সন্তু বেে, হযাাঁ, বযালঙ্কর বাংো ে ই।  আপচ  ডাকাালদর েদখলা েপলে ? 

  

েগৌামকাকু বেলে , হযাাঁ, আচমও োা াখ  েসই বযালঙ্ক িাকা াুেলা েগচে।  ওরা মাত্র 

চা জ , কালো মুলখাশ পলর চেে, বন্দুক াুলে আমালদর সবাইলক হাা াুলে দাাঁিালা 

বেে।  াারপর দু চমচ লির মলেয িাকাফাকা সব চ লে েবরুলা যালব, এর মলেয এলস 

পিে পুচেশ, দুচদক েথলকই গুচে িেলা োগে, আচম োা ভলে এলকবালর কাাঁিা।  ওরা 

চকন্তু পাচেলে েগে চ কই।  ওরা বযালঙ্কর একিা েমলেলক েলর সামল  দাাঁি কচরলে 
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পুচেশলক বেে, গুচে িাোল া বন্ধ কলরা,  ইলে েমলেিা আলগ মরলব।  পুচেশরা েথলম 

েগে।  ওরা েমলেিালক সুষ্ঠু একিা গাচিলা েিলপ েভাাঁ-ভাাঁ।  

  

সন্তু বেে, চসল মাে এরকম েদখা যাে।  

  

রা  বেে, ফাোকািালা একিা বযাঙ্ক ডাকাচা হলেচেে, েসখাল  চকন্তু একজ  ডাকাা 

েরা পলি েগলে।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , বাবা ের বাবা! থাক, আর ডাকালার গল্প করলা হলব  া।  

  

েগৌামকাকু বেলে , ফাোকািা।  অদু্ভা  াম।  আরও কা  াম শুল চে, েগারুমারা, 

িাপিামাচর— 

  

কাকাবাবু বেলে , আর একিা জােগার  াম আরও অদু্ভা।  রাজা-ভাাখাওো! 

  

েগৌামকাকু বেলে , বাংোলা এগুচেলক অসমাচপকা চিো বলে  া? 

  

কাকাবাবু বেলে , কী জাচ , আচম অা গ্রামার জাচ   া।  সন্তু বেলা পারলব।  

  

সন্তু বেে, কাকাবাবু, োামার এক  ম্বর বািে।  গ্রামার  ে, বযাকরে।  

  

পুরু আপ মল  েহলস উ ে।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , হাসচে েক  ের? পুরু বেে, েিামরা সবাই ইংরাচজ বলো।  আচম 

বেলেই ডডাস? 

  

চমচেকাচকমা বেলে , েডাস  ে, েদাষ? 

  

সন্তু বেে, এই োা একিা োাঁাুে গাে।  গাচিিা একিু থামা  োা।  পুরুলক েদখাব।  

  

রা  গাচিিা থাচমলে চদে।  
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েগৌামকাকু বেলে , োাঁাুে গাে আবার েদখবার কী আলে? 

  

সন্তু বেে, োাঁাুে েকম  েদখলা হে, াা পুরু জাল   া।  এ-গােিাে অল ক োাঁাুে হলে 

আলে।  ওলক একিা কাাঁিা োাঁাুে খাইলে চদলে ও আর কখ ও ভুেলব  া।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , োাঁাুলের িক আমার খুব েফভাচরি।  রাস্তার োলরর গাে।  এ গাে 

েথলক কলেকিা োাঁাুে েপলি চ লে েকউ চকেু বেলব? 

  

েগৌামকাকু বেলে , েফভাচরি? েফভাচরি চজচ স েখলা হলে চদলা হলব এক িাকা।  

সন্তু, চেলখ রাখ।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , বাবা ের বাবা, সবসমে চক মল  থালক! েদব এক িাকা ফাই ।  

  

সন্তু বেে, এক িাকা  ে, দু িাকা।  ফাই  বলেলে ।  আমরা বেচে।  জচরমা া।  

  

গােিাে অল ক োাঁাুে ফলে আলে বলি, চকন্তু হালার  াগাে পাওো যাে  া।  রা  চলে 

েুলি েুলি োাঁাুে পািার েিষ্টা করে।  

  

সন্তু বেে, ওভালব হলব  া।  আচম গালে উ লা পাচর।  

  

সন্তু ারার কলর গালের গুাঁচি েবলে ওপলর উল  েগে।  একিা ডালে দাাঁচিলে পিাপি কলর 

োাঁাুে চোঁলি চোঁলি েফেলা োগে  ীলি।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , সন্তু পলি যালব  া োা? আরও ওপলর উ লে েক ?  

  

কাকাবাবু বেলে ,  া, েক ? বযস, বযস, অল ক হলেলে, এবার ে লম আে সন্তু।  

  

সন্তু ে লম এলস পুরুলক বেে, এই দযালখা, োাঁাুে পাাা।  খুব েোি েোি হে।  
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েগৌামকাকু বেলে , বাংোে একিা কথা আলে  া, যচদ হে সুজ , োাঁাুে পাাাে 

 জ ।  ভারী সুন্দর কথািা।  

  

সন্তু বেে, োাঁাুে পাাাও খাওো যাে, েবশ িক িক োলগ।  

  

াারপর একিা োাঁাুে েভলঙ আেখা া পুরুলক চদলে বেে, াুচম িক েখলা পালরা োা? 

েিলখ দযালখা! 

  

চমচেকাচকমা খুচশমল  বেলে , চবচ  পেসাে এা োাঁাুে পাওো যাে? আজ আচম 

োাঁাুলের িক রান্না করব।  
  

পুরু োাঁাুলের ভাঙা চদকিাে চজভ েুাঁইলে বেে, ভাে েখলি।  এিা েিিুে? 

  

সন্তু বেে, েিিুে  ে, োাঁাুে।  পুরু বেে, েি িুে? 

  

সন্তু বেে, উাঁহ হে  া।  েি িুে  ে, বেে, া, া, োাঁাুে! পুরু বেে, ি, ি।  

  

কাকাবাবু বেলে , আর েদচর েকালরা  া, সবাই গাচিলা ওল া! 

  

সন্তু বেে, একবার যচদ ও োাঁাুে বেলা পালর, াা হলে অল ক চকেু চশলখ যালব।  

াুচমলক িুচম বেলব  া।  েখলা-লক েখলি বেলব  া।  

  

গাচি িেলা শুরু করার পর পুরু বারবার বেলা োগে, েি িুে, েিিুে।  আর াালক 

শুেলর চদলা োগে সন্তু।  
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৪. বি রাস্তা েেলি জিলে েলাকার পর 

বি রাস্তা েেলি জিলে েলাকার পর এাঁলকলবাঁলক অল কখাচ  চগলে াারপর েিালখ পিে 

িাপিামাচর ব বাংলো।  চবলকে প্রাে েশষ হলে এলসলে, পিন্ত েরাদ্দুলর একিু-একিু 

োেলি েদখালি গালের পাাা।  একসলি অল ক পাচখ ডাকলে।  ওরা ঘুলমালা যাওোর 

আলগ প্রােভলর েডলক ে ে।  দূলর েশা া েগে একিা ময ূলরর ডাক।  

  

েিৌচকদারলক আলগই খবর েদওো চেে, গাচির শব্দ েপলে েস এলস েগি খুলে চদে।  

োইশ-িচব্বশ বের বলেস, েোিখালিা েিহারা, াার  াম যাী ।  মুলখা া েবশ হাচসমাখা।  

  

কাল র বাচি।  একাোে খাবার ঘর, বসবার ঘর, সামল  িওিা বারান্দা।  ওপলর দুখা া 

শে কক্ষ, েসখাল ও একচি বি বারান্দা।  

  

চমচেকাচকমা ওপলর এলস প্রথলমই বাথরুলম উাঁচক চদলে বেলে , বাাঃ, েবশ পচরষ্কার 

আলে।  চবো াও সুন্দর।  

  

কাকাবাবু িাি বগলে চ লে েদাাোে উল  বেলে , োামার পেন্দ হলেলে োা চমচে? 

  

চমচেকাচকমা বেলে , খুব সুন্দর।  েকা ও আওোজ ে ই।  কেকাাাে বি কা  

ঝাোপাো হলে যাে।  

  

একিা েিোর েিল  বলস কাকাবাবু বেলে , ওলহ যাী , আমালদর আরও একিু িা 

খাওোও।  

  

যাী  বেে, িা-চিচ -দুে এল লে  োা? আর িাে-ডাে? আচম রান্না কলর েদব।  চকন্তু 

আমার কালে ওসব চকেু ে ই।  

  

কাকাবাবু বেলে , রেবীর কীসব চদলে চদলেলে, দযালখা োা।  
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একিা পযালকলি রেবীর িা, চিচ , দুে, পাউরুচি, মাখ , েকক, চডম এইসব অল ক চকেুই 

চদলে চদলেলে।  

  

সব েদলখ েগৌামকাকু বেলে , আজ আমরা চডম-পাউরুচি েখলে ে ব।  কাে সকালে 

বাজার কলর আ ব।  শুল চে োা দশ-বালরা মাইে দূলরই একিা বাজার আলে।  েসখাল  

সবচকেু পাওো যাে? 

  

যাী  বেে, হযাাঁ সযার।  মাে পালব , মুরচগ পালব ।  

  

চমচেকাচকমা চজলেস করলে , কুমলিা ফুে পাওো যাে  া? অল কচদ  কুমলিা ফুে 

ভাজা খাইচ ।  

  

যাী  বেে, াাও এক-একচদ  পাওো যাে।  ফুেকচপ, বাাঁোকচপ এসব পালব ।  

  

েগৌামকাকু বেলে ,  া,  া, ওসব িাই  া।  আলমচরকালা ওসব েখলা েখলা মুখ পলি 

েগলে।  এখাল  খুাঁজব ভাে পিে, চঝলঙ, কেচমশাক, আর মুরচগর বদলে কচি পাাঁ ার 

মাংস! 

  

কাকাবাবু বেলে , ওসব কেকাাাে চগলে েখলো।  এখাল  যা পালব াাই-ই েখলা হলব।  

  

বাংলোর সামল  একিা উাঁিুমা  বাাঁে, াার ওপালশ একিা পুকুর।  চ ক েগাে বা েিৌলকা 

 ে, অল কখাচ  েিাল া, মাঝখাল  একিা েোি দ্বীলপর মা ।  াারপর শুেু জিে।  
  

চমচেকাচকমা বারান্দার োলর দাাঁচিলে বেলে , ওই পুকুলর বুচঝ সবাই িা  কলর? 

  

কাকাবাবু বলে উ লে ,  া,  া,  া, ওখাল  যাওোই চ লষে।  োামরা েকউ এই বাংলোর 

েিৌহচদ্দর বাইলর েহাঁলি যালব  া।  েয-লকা ও সমে েকা ও জন্তু-জাল াোর এলস পিলা 

পালর।  সব সমে গাচিলা েযলা হলব।  
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যাী  বেে, ওই পুকুলর জন্তু-জাল াোররা জে েখলা আলস।  হাচারা জলে ে লম 

অল কক্ষে েখো কলর।  

  

েগৌামকাকু বেলে , এই বারান্দাে বলসই হাচালদর জেিীিা েদখা যালব? 

  

যাী  বেে, হযাাঁ, সযার, হাচা োা েদখলা পালব ই, াা োিা বাইস , েেপাডট, বুল া 

শুলোর, হ াৎ কখ ও কখ ও িাইগারও িলে আলস।  ওই েদখু   া, এখ ই দুলিা চপ-

কাক েদখা যালি।  

  

েগৌামকাকু বেলে , চপ-কাক? েসিা আবার কী েরল র জন্তু? 

  

কাকাবাবু বেলে , ও বেলা িাইলে চপকক, ময ূর।  েকাথাে ময ূর? যাী  বেে, ওই েয 

েঝাপিার পালশ।  

  

সবাই ভাে কলর েদখার েিষ্টা করে।  চ ক েবাঝা যালি  া।  এক চমচ ি পলরই েঝালপর 

আিাে েথলক েবচরলে এে একিা ময ূর, মস্ত বি েেজ, আর কী সুন্দর গালের রং।  
  

সন্তু পুরুলক চজলেস করে, েদখলা েপলেে? 

  

পুরু মাথা ে লি বেে, এই প্র ম আচম বল র ময ূর েডকোম।  

  

কাকাবাবু বেলে , বাাঃ, চ খুাঁা বাংো বেলে।  

  

সন্তু বেে, প্র ম  ে প্রথম।  েডকোম  া, েদখোম।  

  

যাী  বেে, পুকুরিার ওপালর েদখু  খাচ কিা সাদা পাথলরর মা ।  ওিা সল্ট চেক।  

  

কাকাবাবু বেলে , ওখাল  অল কিা কলর  ু  চদলে আসলা হে মালঝ-মালঝ।  জন্তুরা ওই 

 ু  িািলা আলস।  মা ুলষর মা  জন্তু-জাল াোরলদরও  ু  খাওোর দরকার হে।  
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চমচেকাচকমা বেলে , এা কালে জন্তুরা আলস।  ওরা এই বাংলোর মলেয লুলক পিলা 

পালর  া? 

  

যাী  অম্লা  বদল  বেে, হযাাঁ েমমসালহব, এই পরশুচদ ই োা রাচত্তলর একিা েেপাডট 

লুলক পলিচেে।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , আচম েমালিই েমমসালহব  ই।  আমালক চদচদ চকংবা বউচদ বেলব।  

াা েেপাডটিা লুলক পিার পর কী করে? 

  

যাী  অবোর সলি বেে, কী আর করলব, চকেুক্ষে হাউ হাউ কলর েডলক িলে েগে।  

ও আমালদর অলভযস হলে েগলে।  

  

কাকাবাবু বেলে , েবচশরভাগ জন্তুই সলন্ধর পর েবলরাে।  াখ  এখাল  দরজা-জা ো 

বন্ধ কলর রাখলা হে।  াা হলে োা ওরা আর চকেু করলা পালর  া।  ঘুলরিুলর িলে যাে।  

একমাত্র ভে হাচার পােলক।  ওরা ঘরবাচি েভলঙ চদলা পালর।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , ওলর বাবা, াা হলে যচদ হাচা এলস পলি? 

  

কাকাবাবু েহলস বেলে , ভাে কলর েদলখা, এই বাংলোর িার পালশ একিা পচরখা কািা 

আলে।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , পচরখা কী? 

  

কাকাবাবু বেলে , অল কিা সরু খালের মা ।  হাচা আর সব পালর, শুেু োফালা পালর 

 া অা বি শরীর চ লে।  াাই হাচা েভালর আসলা পালর  া।  

  

যাী  বেে, েগলির কালেও কাল র পািাা ।  রাচত্তরলবো ওিা কচপকে চদলে েিল  

োাো যাে।  ওখা  চদলেও হাচা লুকলা পালর  া।  

  

পুরু হ াৎ উলত্তচজা হলে বেে, ওই দযালকা, ওই দযালকা, কাকগুলো বালফলো।  
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সন্তু বেে, বালফলো  ে, বাইস ।  বালফলোর বাংো েমাষ।  চকন্তু বাইসল র বাংো ে ই।  

  

কাকাবাবু বেলে , েমালষর মা  েদখলা হলেও বাইস  আোদা।  েক্ষ কলর েদলখা, 

ওলদর পালের াোিা সাদা, চ ক েয  সাদা েমাজা পলর আলে।  ওরা খুবই চহংস্র প্রােী।  

দে েবাঁলে থাকলে বাঘও ভে পাে।  োরালো চশং চদলে েপি ফুলিা কলর েদে।  

  

সন্তু বেে, এক, দুই..লমাি সাািা।  

  

সবাই দাাঁচিলে পলি বাইস  েদখলা োগে।  সন্তু আলগ অল ক জিলে েগলে, চকন্তু পুরুর 

কালে এসবই প্রথম, সবই  াু ।  

  

সন্তু ভাবে, ইস, েজালজা এবার এে  া।  েজালজা থাকলে এাক্ষলে কা মজার মজার 

কথা বো।  

  

সলন্ধ হলা- া-হলাই খুব াািাাাচি ঘুিঘুলি অন্ধকার হলে েগে।  জিলের মা  এম  

গাঢ় অন্ধকার শহলর েদখা যাে  া।  রাচত্তর হলেই জিে রহসযমে মল  হে।  েকা ও শব্দ 

ে ই, াবু েয-লকা ও চদলক াাকালেই মল  হে েয  েকা ও চহংস্র জাল াোর েসখাল  

েুচকলে আলে।  মালঝ-মালঝ েজা াচক েদখা যালি।  সবগুলোই েজা াচক  া েকা ও পশুর 

েিাখ, াা েবাঝার উপাে ে ই।  সব পশুর েিাখই রাচত্তলর জ্বেজ্বে কলর।  

  

বারান্দা েেলি েকউ আর ঘলর েগে  া।  রাচত্তলরর খাওোদাওোও হে ওখাল  বলস।  

মালঝ-মালঝ জিলে  া ারকম শব্দ পাওো যালি, চকন্তু অ য চকেু েদখা যালি  া।  দুলিা 

বি-বি সািটোইি রলেলে।  েসগুলো জ্বােলে শুেু বাইস লদরই েদখা যালি, ওরা জােগা 

েেলি  িলে  া।  

  

হ াৎ জিলের মলেয েয  াাণ্ডব শুরু হে।  গালের ডাে ভাঙলা ভাঙলা হাচজর হে 

একপাে হাচা।  াারা হিমুি কলর ে লম েগে জলে।  সািটোইলি স্পষ্ট েদখা েগে, েিা 

বি হাচা আর দুলিা বাচ্চা।  াারা গুাঁলি কলর জে েেিালি এ ওর গালে।  েয  েখো করলে।  
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হাচারা আসার পর বাইস গুলো সলর েগলে।  চকন্তু দুলিা হচরে একিু দূলর এলস জে 

েখলা োগে।  

  

েগৌামকাকু বেলে , সচায, এরকম দৃশয আলগ কখ ও েদচখচ ।  রাজা, ভাচগযস াুচম 

আমালদর এখাল  চ লে এলে! আমালদর বাংোে েয এরকম জিে আলে জা াুমই  া।  

োার েকম  োগলে ের পুরু? 

  

পুরু বেে, ফযা িাসচিক! মাল , সমৎকার! 

  

সন্তু বেে, এক  ম্বর।  আর সমকার  ে, িমৎকার! 

  

চমচেকাচকমা বেলে , যাই বলো, আমার একিু ভে ভে োগলে।  

  

েগৌামকাকু বেলে , িলো, বাংোর বাইলর চগলে একিু দািাই, াা হলে োামার ভে 

েভলঙ যালব।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , মাথা খারাপ! পুরু বেে, মাাা কারাপ  া, মাাা বালো! এই 

সমে েয  খুব কালেই েশা া েগে বালঘর গজট ! চমচেকাচকমা েকাঁলপ উল  বেলে , ওলর 

বাবা ের! ওলর বাবা ের! 
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৫. সবারই ঘুম ভাঙে অল ক েদচরলা 

সবারই ঘুম ভাঙে অল ক েদচরলা।  

  

রাা প্রাে দুলিা পযটন্ত েজলগ েদখা হলেলে জিলের রাচত্রর দৃশয।  বাঘিার ডাকই েশা া 

েগলে কলেকবার।  চকন্তু সািটোইি েফলেও েসিালক েদখা যােচ ।  

  

কাকাবাবুর অবশয োরো, বাঘ একিা  ে, দুলিা।  ওরা হাচার পাে েদলখ েরলগ েরলগ 

ডাকচেে।  হাচালদর জ যই জে েখলা আসলা পারচেে  া।  হাচা আর বাঘ কাোকাচে 

থালক  া।  হাচারা অবশয বালঘর গজট  গ্রাহযও কলরচ ।  অল কক্ষে েখো কলরলে জলে।  

  

সকােলবো শুেু েশা া যালি অসংখয পাচখর ডাক।  চকেু পাচখ েদখা যালি, চকেু পাচখ 

পাাার আিালে অদৃশয হলে থালক।  

  

িা খাওোর পরই েগৌামকাকু সন্তু আর পুরুলক সলি চ লে গাচিলা িলে েগলে  বাজার 

কলর আ লা।  

  

কাকাবাবু একিা ইচজলিোলর বলস বই খুলে পিলা োগলে ।  চমচেকাচকমা ্ া িা  েসলর 

এলস বেলে , আপ ার বনু্ধ এই েয বাজালর েগে, কখ  আসলব াার চ ক ে ই।  

েদখলব , ও রালজযর চজচ স চকল  আ লব, সব খাওোই হলব  া, েফলে চদলা হলব! 

  

কাকাবাবু বেলে , এখাল  বাজালর েগলে ওর সবচকেুই খুব সস্তা মল  হে, াাই  া! 

ডোলরর সলি াুে া করলে সস্তাই োা বলি! 

  

চমচেকাচকমা বেলে , এখাল  একলজািা চডম েমালি পাাঁি িাকা, আমরা ওখাল  ভাবলাই 

পাচর  া।  আমালদর চহলসলব  ব্বই-একলশা িাকা োা হলবই! 
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কাকাবাবু বেলে , শুেু সস্তা  ে।  সবচকেুই িািকা।  অবশয পাাঁিিা িাকাও এখা কার 

অল ক েোলকর কালে েবচশ।  কা গচরব েোক চডম েখলাই পাে  া।  

  

চমচেকাচকমা বারান্দার োলর চগলে দাাঁচিলে বেলে , হ।  মালঝ-মালঝ আমার এা কষ্ট 

হে।  আমরা যারা চবলদলশ থাচক, আমালদর সবার উচিা প্রলাযক মালস চকেু চকেু িাকা 

এলদলশর গচরবলদর জ য পা াল া।  

  

াারপর বেলে , কাে রালত্র চক গন্ডার এলসচেে? 

  

কাকাবাবু বেলে ,  া।  গন্ডার িি কলর েদখা যাে  া।  
  

এলদলশ গন্ডার ে ই? 

  

থাকলব  া েক ? আসালম অল ক গন্ডার আলে।  পচশ্চম বাংোলাও আলে।  এখাল  

জিেগুলো োা ভাগ ভাগ করা।  জেদাপািা অভোরলেযও েবশ চকেু গন্ডার আলে, চকন্তু 

াারা চবলশষ অ য জিলে আলস  া, হ াৎ দু-একিা চেিলক িলে আসলা পালর।  
  

আচম কখ ও গন্ডার েদচখচ ।  

  

চিচিোখা ালাও দযালখাচ ? 

  

কেকাাার চিচিোখা াে আলে।  

  

 া, কেকাাার চিচিোখা াে আবার েগোম কলব? শুেু চসল মাে েদলখচে।  

  

চ ক আলে, আমরা গন্ডার েদখলা যাব।  হেং েগলে েদখা েযলা পালর।  অবশয যচদ োামার 

ভালগয থালক।  

  

েগৌামকাকু চফলর এলে  প্রাে আিাই ঘণ্টা পলর।  
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সচায চাচ  গাচিভচাট কলর েয  েগািা বাজারিাই াুলে এল লে ।   া ারকলমর ারকাচর।  

শাক-সবচজ, মাে, মাংস, মুরচগ।  এাসব সাাচদল ও েখলে েশষ করা যালব  া।  ওাঁলদর 

এখাল  থাকার কথা মাত্র চা চদ ।  

  

এর পর চমচেকাচকমা আর েগৌামকাকু যাীল র সলি হাা চমচেলে রান্নাে েমলা 

উ লে ।  ড্রাইভার রাল রও এ-বযাপালর খুব উৎসাহ আলে।  

  

সন্তু অচবরাম েিষ্টা কলর েযলা োগে পুরুলক বাংো েশখালা।  

  

পুরু এখ  গাস-এর বদলে গাে বেলা পারলে।  েদকলা  ে, েদখলা।  মাাা  ে, মাথা।  

বালো  ে, ভাে।  

  

চকন্তু োাঁাুে বেলা পারলে  া চকেুলাই।  

  

েি িুে আর েিিুে বেলা বেলা একবার েস বলে েফেে, েি াুে! 

  

সন্তু বেে, বাাঃ, এই োা অল কিা হলেলে।  েি   ে, বলো োাঁ, োাঁ, োাঁ।  

  

পুরু বেে, েি , েি , েি ।  

  

সন্তু বেে, ভাে কলর েশাল া।  েি   ে, এর মলেয   ে ই, িন্দ্র চবন্দু।  আর ি-এর বদলে 

া।  া োা আবার বেলে! বলো, া, া, া।  

  

পুরু বেে, া, া, া।  ো াুে! 

  

সন্তু বেে, আবার   বেে! শুেু বলো োাঁাুে।  

  

পুরু বেে, োাঁাুে।  কাকাবাবু বই েথলক মুখ াুলে বেলে , ওই োা হলেলে।  োাুে 

পযটন্ত বলেলে।  িন্দ্রচবন্দুিা পলর হলব।  া বেলা েপলরলে োা! 
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সন্তু বেে, াা হলে এখ  াুচম, োামালক, াােগাে, াখ , াারপর, াুোুলে, াপ , 

াািাাাচি, এইসবই পারলব।  

  

পুরু েিষ্টা কলর চ ক াকই বলে েযলা োগে, শুেু একবার বলে েফেে, িােগাে।  আর 

াপ লক চকেুলাই িপ  োিা অ য চকেু বেলা পালর  া।  াার এক মামালাা ভাইলের 

 াম াপ , াালক িপ  বোিাই অলভযস হলে েগলে।  

  

সব রান্না েশষ হলে েখলা েখলা েবো সালি চা লি েবলজ েগে।  

  

চমচেকাচকমা মল র সাে চমচিলে কাঁিা োাঁাুলের িক রান্না কলরলে ।  

  

াালা এক িুমুক চদলে পুরু বেে, মা, আচম োাুে বেলি পাচর! 

  

চমচেকাচকমা বেলে , োার বাবা েয বাঙাে, াাই াুই োাুে পযটন্ত েপলরচেস।  িন্দ্রচবন্দু 

আর হলব  া! 

  

েগৌামকাকু বেলে , চ শ্চেই পারলব।  আচম োা পাচর।  োাঁাুে! বে, োাঁাুে! 

  

এবালর পুরু বেে, োাঁাুে! 

  

কাকাবাবু বেলে , বাাঃ, এ োা দারুে ইমপ্রুভলমে! একলবোর মলেয… 

  

সন্তু গম্ভীরভালব মাস্টারমশাইলের মা  বেে, কাকাবাবু, োামার এক  ম্বর।  আর পুরু, 

াুচম োাঁাুে চ ক বেলে, চকন্তু আবার বেলি হলে েগে েক ? বেলা বেলা পালরা  া? 

  

একিু পলরই চবলকে হলে যালব, আজ আর েবলরাল া হে  া।  

  

সলন্ধ হলা া-হলাই আবার েদখা েগে হাচার পাে।  অল ক হচরে।  বারবার েশা া েগে 

ময ূলরর ডাক।  

  

আজও দুবার েশা া েগে বালঘর গজট ।  
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পরচদ  সকালে কাকাবাবু সবাইলক বেলে , োামরা াািাাাচি তাচর হলে  াও, আজ 

জেদাপািা যাব।  চমচেলক গন্ডার েদখালা হলব।  

  

পুরু চজলেস করে, গন্ডার কী? 

  

সন্তু বেে, োামালক ইংলরচজ  ামিা বেব  া।  াা হলেই আমার এক পলেে হলে যালব।  

েসিা এম  একিা প্রােী, েমালষর েিলে একিু বি, হাচার েথলক েোি, আর গালের িামিা 

খুব পুরু।  

  

কাকাবাবু বেলে , গন্ডারলক আজ যচদ কাাুকুাু দাও, সাাচদ  পলর হাসলব।  

  

সবাই েহলস উ ে, শুেু অসহাে ভালব াাচকলে রইে পুরু।  েস েবিাচর কাাুকুাু মাল ও 

জাল   া।  

  

েগৌামকাকু বেলে , বুঝচে  া োা! জন্তুিালক যচদ েদখলা পাস, াা হলে চ ক চি লা 

পারচব? 

  

সবাই চমলে গাচিলা ও ার পর হেং বাংলোলা েপৌাঁেলা ঘণ্টা দুলেক েেলগ েগে।  

এখা কার েগি চদলে েলাকার বযাপালর কিাকচি আলে, চকন্তু কাকাবাবুর  াম শুল  েেলি 

চদে।  চড এম সালহব েফা  কলর জাচ লে েরলখচেলে ।  

  

েভালর আসার পর এক ভদ্রলোক এচগলে এলস কাকাবাবুলক বেলে , আচম এখা কার 

ফলরস্ট েরিার, আমার  াম আমজাদ আচে।  আপচ ই োা কাকাবাবু? চড এম সালহব 

আপ ালদর কথা বলেলে ।  আচম কােলকও আপ ালদর জ য অলপক্ষা কলরচেোম।  

  

কাকাবাবু বেলে , হযাাঁ, কাে আর আসা হেচ ।  

  

আমজাদ আচে বেলে , আপ ালদর জ য দুলিা ঘলরর বযবস্থা করা আলে।  আজ রাচত্তলর 

এখাল  থাকলব  োা? 
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কাকাবাবু বেলে ,  া, আমালদর সব চজচ সপত্র িাপিামাচরলা আলে।  আমরা এখা কার 

জিেিা একিু ঘুলর েদলখ েযলা িাই।  আচেসালহব, গন্ডার েদখা েযলা পালর চক? 

  

আমজাদ আচে বেলে , গন্ডার েদখলা হে েভারলবো হাচার চপল  েিলপ।  দুপুরলবো 

োা জিলে েলাকার চ েম ে ই।  াা আপ ালদর জ য আোদা বযবস্থা করা েযলাই পালর।  

সবাই হাচার চপল  িাপলব  োা? 

  

েগৌামকাকু বেলে , হযাাঁ, হযাাঁ, খুব ভাে হলব।  

  

পুরুর চদলক চফলর বেলে , আমরা এচেফযাে রাইড ে ব, বুঝচে।  দারুে চরিলচেং হলব।  

  

সন্তু বেে, েগৌামকাকু, আপ ার দুই! 

  

চমচেকাচকমা বেলে , আচম বাপু হাচার চপল  িাপলা পারব  া।  আমার ভে করলব! 

  

কাকাবাবু বেলে , চ ক আলে, চমচে আর আচম গাচিলাই যাব।  একিা হাচার চপল  

সবাই চমলে িাপাও যালব  া।  

  

আমজাদ আচে বেলে , দুলিা হাচার বযবস্থা করা েযলা পালর।  ালব, আপ ারা উ লা 

 া িাইলে চজপগাচিলা েযলা পালর , আপ ালদর গাচি েভালরর রাস্তাে িেলা পারলব 

 া।  

  

েগৌামকাকুর সলি সন্তু আর পুরু িাপে হাচার চপল ।  আমজাদ আচের চ জ্ চজলপ 

উ লে  কাকাবাবু আর চমচেকাচকমা।  

  

জিলের মলেয খুবই এবলিালখবলিা রাস্তা।  চজপগাচিিা িেলে োচফলে োচফলে।  হাচার 

েকা ও অসুচবলে ে ই, েস িলেলে দুেচক িালে।  

  

কাকাবাবু চজলেস করলে , আচেসালহব, আপ ার বাচি েকাথাে? 
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আমজাদ আচে বেলে , আমালক সযার াুচম বেলব ।  সালহবিালহব চকেু  ে, শুেু 

আমজাদ।  আমার বাচি মােদাে।  এখাল  আচে অল কচদ ।  জিে আমার ভাে োলগ।  

ালব, এবালর ট্রান্সফার ে ওোর েিষ্টা করচে।  

  

েক ? 

  

আলগ এ-অঞ্চেিা খুবই ভাে চেে।  খুব শাচন্তপূেট।  চকন্তু এখ  সমে খুব খারাপ হলে 

েগলে।  কলেকচদ  আলগই আমার একজ  ফলরস্ট গাডট মারা পলিলে।  

  

েকা ও জাল াোলরর হালা মারা পিে? 

  

 া, সযার।  আমালদর েট্রচ ং ে ওো আলে।  জন্তু-জাল াোলরর হাা েথলক কী কলর বাাঁিলা 

হে, াা আমরা জাচ ।  ফলরস্ট গাডটলক ওরা গুচে কলর েমলরলে।  

  

ওরা মাল  কারা? 

  

সবার পচরিে কী আর জাচ !  া ারকম অপরােীরা এই জিলের মলেয েুচকলে থালক।  

জিলে েুচকলে থাকা োা খুব সহজ।  বাইলরর েোক আসলা পালর  া।  পুচেশও আলস 

 া।  শুেু আমরা কলেকজ  ফলরস্ট চডপািটলমলের েোক।  আমালদর কালে োা োম  

অস্ত্রশস্ত্র ে ই।  ওলদর কালে অচা আেুচ ক মারাত্মক সব অস্ত্র আলে।  যখ -াখ  আমালদর 

মুলখামুচখ হলেই েমলর েদে।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , বাবা ের বাবা, জিলের মলেযও শাচন্ত ে ই?  

  

আমজাদ আচে বেলে , চদচদ, মা ুলষর মা  চহংস্র জন্তু চক আর আলে? এই জিলে 

হাচা, বাঘ, গন্ডার আলে বলি, চকন্তু গা চা  বেলরর মলেয আমালদর একজ  েোকও 

েকা ও জাল াোলরর আিমলে মলরচ ।  চকন্তু মা ুলষর হালা মলরলে চা জ ।  চব া 

েদালষ।  শুেু াালদর েদলখ েফোিাই অপরাে।  
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চমচেকাচকমা বেলে , এই ের, এখ  যচদ আমরা ওলদর কারুলক েদলখ েফচে? 

  

আমজাদ আচে বেলে , আমরা খুব গভীর জিলে যাব  া।  াা োিা চদল র েবো ওরা 

েুচকলে থালক।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , কাজ ে ই বাপু গন্ডার েদলখ।  িেু , আমরা চফলর যাই।  

  

আমজাদ আচে বেলে , ওই েদখু , একপাে শম্বর! 

  

চমচেকাচকমা কই কই বলে এচদক-ওচদক াাচকলে, াারপর েদখলা েপলে বেলে , বাাঃ, 

ভারী সুন্দর োা।  বি বি হচরেলক বুচঝ শম্বর বলে? 

  

আমজাদ আচে বেলে , এখাল   া ারকম হচরে েদখলা পালব ।  হচরে প্রিুর েবলিলে।  

আমরা এই জিেিার খুব যত্ন কলর জন্তু-জাল াোলরর সংখযা অল ক বাচিলেচে, চকন্তু 

মা ুলষর চহংস্রাার জ য সব  ষ্ট হলে যালি! 

  

কাকাবাবু বেলে , এইসব সংরচক্ষা অরলেয  া া েরল র অপরােীলদর েুচকলে থাকা 

সহজ।  সরকার চক াা েবালঝ  া? সরকার েকা ও বযবস্থা ে ে  া? 

  

আমজাদ আচে মুলখা া মচে  কলর বেলে , েস আচম কী কলর বেব বেু ! আচম এখ  

এখা  েথলক িলে েযলা পারলে বাাঁচি।  

  

আরও পাে পাে হচরে েদখা যালি।   া া  জালার হচরে।  

  

হাচার ওপর বলস েগৌামকাকু বেলে , কই েহ, এ জিলে চক হচরে োিা আর চকেু 

ে ই? ওলহ মাহা, এখাল  বাঘ ে ই? 

  

মাহা বেে, হযাে হজুর।  

  

েগৌামকাকু বেলে , বাইস , হাচাও োা েদখা যালি  া।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপ্াধ্যায় । কাকাবাবু ও ব্ল্যাক প্যান্থার। কাকাবাবু সমগ্র 

 46 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

মাহা বেে, কাে সুলব সুলব আসলব ।  াখ  বহৎ চকেু েদখলা পালব ।  

  

েগৌামকাকু একচদলক হাা েদচখলে বেলে , ওই েয একিা ময ূর।  যাক, াবু একিা ময ূর 

েদখা েগে।  

  

পুরু অ যচদলক হাা েদচখলে উলত্তচজাভালব বেে, রাইল া, রাইল া! 

  

সচায, ডা  চদলকর একিা ফাাঁকা জােগাে দাাঁচিলে আলে দুলিা গন্ডার।  পাশাপাচশ।  েদলখ 

মল  হে, একু্ষচ  েদৌি শুরু করলব।  

  

েগৌামকাকু কযালমরা বার কলর েচব াুেলা োগলে ।  

  

সন্তু পুরুলক বেে, এবার োা বুঝলে গন্ডার কালক বলে? 

  

পুরু বেে, হযাাঁ, রাইল া।  বাবা েয বেচেে।  কািাকুিু েদলব, াার মাল  কী? 

  

সন্তু বেে, কািাকুিু  ে, কাাুকুাু! চ কমা  াুচম যচদ উচ্চারে করলা পালরা, াা হলে 

মাল  বলে েদব? 

  

পুরু বেে, কাাাকুাু? কাাুকুাু? 

  

সন্তু বেে, এবার চ ক হলেলে।  

  

াারপরই েস পুরুর বগলের াোে হাা চদলে কাাুকুাু চদলে চদে।  সলি সলি হাচসলা 

েিফি কলর উ ে পুরু।  সলর েগে দূলর।  

  

সন্তু বেে, এই হলি কাাুকুাু! পুরু চজলেস করে, গন্ডার সাাচদ  পলর হালস েক ? 

  

সন্তু বেে, গন্ডালরর িামিা এাই পুরু েয, সুিসুচিিা েভালর েপৌাঁেলা অল ক সমে 

োলগ।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপ্াধ্যায় । কাকাবাবু ও ব্ল্যাক প্যান্থার। কাকাবাবু সমগ্র 

 47 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পুরু চজলেস করে, সুিসুচি মাল ? 

  

েগৌামকাকু বেলে , থাক, যলথষ্ট হলেলে আজলকর মা ।  ওই দযাখ গন্ডার দুলিা 

েদৌিলি।  এসব োা আর েদখলা পাচব  া।  বাংো পলর চশখলেও িেলব।  

  

গন্ডারদুলিা েদৌলি জিলের মলেয অদৃশয হলে েগে।  

  

ওরা েয হাচািাে েিলপলে, েসিা হ াৎ শুাঁি াুলে েডলক উ ে।  

  

মাহা বেে, েশর হযাে।  বাঘ েদখলে হাচা রাগ কলর।  

  

সবাই বযগ্রভালব বাঘ েদখার েিষ্টা করে।  চকন্তু েসিালক েদখা েগে  া।  

  

এর পর আর অল কক্ষে হচরলের েদৌিল া োিা আর েদখা েগে  া চকেুই।  

  

কাকাবাবুর চ লদটলশ সবাই চফলর এে হেং বাংলোে।  

  

আমজাদ আচে ওাঁলদর  া খাইলে োিলে   া।  খাওো েশষ করলা করলা গচিলে েগে 

দুপুর।  

  

কাকাবাবু বেলে , এবার আমালদর রও া হওো উচিা।  সলন্ধর আলগ িাপিামাচর 

েপৌাঁেলে ভাে হে।  

  

আমজাদ আচে বেলে , হযাাঁ, চ ক বলেলে , সলন্ধ হলে েগলে আর বাংলো েথলক 

েবলরালব   া।  চদ কাে ভাে  ে।  

  

াখ ই হেং েেলি েবচরলে পিলেও িাপিামাচর েপৌাঁেলা েবশ েদচর হলে েগে।  রাস্তাে 

একিা ট্রালকর সলি একিা চজপগাচির অযাকচসলডে হলেলে, াাই দারুে জযাম।  

  

এর মলেয সলন্ধ হলে এলসলে।  বাংলোে েপৌাঁলেই কাকাবাবু বেলে , যাী  েকাথাে, িা 

বা াও, িা বা াও, চবলকলের িা খাওো হেচ ।  
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েগৌামকাকু বেলে , জযালমর জ য যখ  গাচি েথলম চেে, াখ  েদচখ েয রাস্তার পালশ 

একিা েদাকাল  চশঙািা ভাজলে।  গরম গরম চশঙািা চকল  এল চে, িালের সলি জমলব! 

  

চমচেকাচকমা বেলে , বাবা ের বাবা, চশঙািা েদখলে াুচম আর েোভ সামোলা পালরা 

 া।  যখ  েপি খারাপ হলব, াখ  বুঝলব।  

  

েগৌামকাকু বেলে , এখা কার জে খুব ভাে।  আচম পাথর েখলেও হজম করলা পারব! 

  

েদাাোর বারান্দাে বলস সলবমাত্র িা পা  শুরু হলেলে, াখ ই একিা চজপগাচি এলস 

থামে েগলির বাইলর।  াার েথলক ঝপাঝপ কলর ে লম পিে চা জ  পুচেশ।  

  

কাকাবাবু উাঁচক চদলে েদলখ ভুরু কুাঁিলক বেলে , আবার পুচেশ েক ? ওলদর আসলা 

বারে কলর চদোম।  

  

পুচেশ চা জ  গিগি কলর কাল র চসাঁচি চদলে উল  এে ওপলর।  াালদর একজল র হালা 

একিা েস্ট গা ।  

  

াালদর মলেয একজ  সামল  এচগলে এলস কাকাবাবুর চদলক াাচকলে বেে, চমস্টার 

রােলিৌেুরী, িা খালি ? চ ক আলে, েশষ কলর চ  ।  

  

কাকাবাবু বেলে , কী বযাপার? 

  

পুচেশচি বেে, বযাপার চকেুই  ে।  আপ ালক আমালদর সলি েযলা হলব।  

  

কাকাবাবু বেলে , েযলা হলব মাল ? েকাথাে যাব? আপ ালদর েক পাচ লেলে? 

  

েোকচি হাচসমুলখ বেে, েকউ পা ােচ ।  আচম চ লজই এলসচে।  
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কাকাবাবু সলি সলি বুলঝ েগলে , এরা আসে পুচেশ  ে।  চাচ  হালার িালের কাপিা 

েিচবলে  াচমলে রাখলাই েসই েোকচি বেে, আচম জাচ , আপ ার সলি একিা 

চরভেভার থালক।  েসিা বার করার েিষ্টা করলব   া।  আপচ  দুহাা ওপলর াুলে থাকু ।  

  

েগৌামকাকু চকেু বুঝলা  া েপলর বেলে , পুচেলশর েোক এরকম বযবহার করলে েক ? 

আপ ারা রাজা রােলিৌেুরীলক েিল    া? এখা কার চড এম সালহলবর উচ  কাকা হ ।  

  

েসই েোকচি এক েমক চদলে বেে, শাি আপ! আর েকউ একিাও কথা বেলব  া।  

আচম অকারে রিারচি পেন্দ কচর  া।  

  

েস এচগলে এলস কাকাবাবুর গা িাপলি েকালির েভালরর পলকি েথলক চরভেভারিা বার 

কলর চ লে চ লজর েকামলর গুাঁজে।  

  

াারপর বেে, এাঁলক চি ব  া েক ? রাজা রােলিৌেুরী কাকাবাবু  ালমই েবচশ চবখযাা।  

চবখযাা বলেই োা এাঁলক চ লে েযলা এলসচে।  আমার  াম শঙ্কর রােবমট ।  আচমও কম 

চবখযাা  ই।  এ-াল্লালি অল লকই আমার  াম শু লে ভলে কাাঁলপ।  চ  , িিপি িা-িা 

েশষ কলর চ  ।  

  

কাকাবাবু শান্তভালব বেলে , আপ ার  াম আচম শুল চে।  আরও িা আলে।  আপচ  িা 

খালব ? 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে,  া, আচম িা খাব  া।  ালব একিা চশঙািা েখলা পাচর।  

  

েগৌামকাকু বেলে , এরা আসে পুচেশ  ে বুচঝ? 

  

সন্তু মাথা  ািে।  

  

কাকাবাবু বেলে , শঙ্কর রােবমট , আপচ  েয উলদ্দলশয আমালক েলর চ লে েযলা 

িাইলে , াা সফে হলব  া।  
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শঙ্কর রােবমট  েহলস বেে, আচম কী উলদ্দলশয এলসচে, াা আপচ  এর মলেযই বুলঝ 

েগলে ? াা পারলব   া েক , আপচ  বুচদ্ধমা  েোক।  আপ ার মাথার দাম আচম চ ক 

কলরচে, কুচি েক্ষ িাকা।  েসই িাকািা েপলেই আপ ালক েেলি েদব।  

  

কাকাবাবু বেলে , এর আলগও কলেকবার আমালক এই অবস্থাে পিলা হলেলে।  

েকা ওবারই েকউ েশষপযটন্ত আমালক েলর রাখলা পালরচ ।  িাকাও পােচ ।  

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, আপ ার অল ক অচভযাল র কাচহ ী আচম পলিচে।  যারা আলগ 

কলেকবার আপ ালক আিলক েরলখচেে, াারা সব েবাকা! আমার হাা েথলক আপচ  

চকেুলাই পাোলা পারলব   া।  পুচেশ আমার চিচকচিও েুাঁলা পারলব  া।  এই আমার 

িযালেি রইে।  

  

কাকাবাবু বেলে , চকন্তু আমার জ য কুচি েক্ষ িাকা েক েদলব? আমার অা িাকা ে ই, 

আমার দাদাও অা িাকা চদলা পারলব   া।  

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, আপ ালদর োা কেকাাাে একিা বাচি আলে, েসিা চবচি কলর 

েদলব ।  চকংবা, এরা চফলর চগলে আর েয-লকা ওভালব েহাক, িাকার েজাগাি করুক।  

  

কাকাবাবু বেলে , িাকা চদলা  া পারলে কী হলব? 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, েদলব, েদলব, চ কই েদলব।  আর েবচশ াযাণ্ডাই মযাণ্ডাই করলে— 

  

কাকাবাবু বেলে , আমালক েমলর েফেলব , এই োা! 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে,  া,  া, েসা ার হাাঁসলক চক েকউ প্রথলমই মালর? দরকার হলে 

একিু একিু কলর, েযম  েরু , প্রথলম আপ ার ডা  হালার পািািা েকলি আপ ার 

দাদার কালে পাচ লে েদব।  
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কাকাবাবু বেলে , ওলর বাবা, প্রথলমই ডা  হাা? াা হলে আর রইেিা কী? েসই েয 

গা  আলে, মুণু্ড েগলে খালবািা কী? 

  

শঙ্কর রােবমট  এবার চহংস্র মুখ কলর বেে, আপচ  আমার সলি রচসকাা করলে ? 

আমালক এখ ও েিল    া।  

  

েস কাকাবাবুর গালে  াস কলর এক িি কষাে।  

  

েগৌামকাকু আাঁালক উল  বেলে , এই, এই, ওর গালে হাা াুেে! 

  

শঙ্কর রােবমট  ওাঁর চদলক চফলর বেে, আপচ  েক? আপ ার  ামিা শুচ ? আপ ার 

পচরিে কী? 

  

েগৌামকাকু বেলে , আমার  াম ডািার েগৌাম হােদার, আচম এখাল  থা চক  া।  

আলমচরকাে… 

  

কাকাবাবু ওাঁলক বাো চদলে বেলে , এই েগৌাম— 

  

াাক্ষলে েগৌামকাকু বলে েফলেলে , আলমচরকাে আচে বহ বের… 

  

শঙ্কর রােবমট  চশস চদলে বেে, আপচ  আলমচরকাে থালক , ডািার? েদ  ইউ আর এ 

চবগার চফশ।  আপ ালকই বা োচি েক ? আপ ার মাথার দাম অন্তা পঞ্চাশ োখ োা 

হলবই।  আপ ালকও েযলা হলব আমালদর সলি।  এই জিা, এর হাাদুলিা চপেলমািা কলর 

েবাঁলে েফে।  

  

ওর একজ  সিী এে েগৌামকাকুর হাা বাাঁেলা।  

  

কাকাবাবু বেলে , ওলক চ লে চকন্তু আপ ার চবপদ হলব।  আমার জ য েকউ মাথা ঘামালব 

 া।  আচম মচর চক বাাঁচি, াালা কারও চকেু যাে আলস  া।  চকন্তু আমার এই বনু্ধ 
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আলমচরকার  াগচরক।  ওলক েলর রাখলে আলমচরকার সরকার এলদলশর সরকারলক িাপ 

েদলব।  

  

শঙ্কর রােবমট  অবোর সলি বেে, ওসব আলমচরকা ফযালমচরকা আমালক েদখালব   া।  

আচম গ্রাহয কচর  া।  কী কলর িাকা আদাে করলা হে, আচম জাচ ।  

  

কাকাবাবু বেলে , এিা চকন্তু াুচম েবচশ বািাবাচি কলর েফেে! 

  

শঙ্কর রােবমট  হঙ্কার চদলে বেে, াুচম? আমালক াুচম বোর অচেকার োামালক েক 

চদলেলে? 

  

আবার েস কাকাবাবুর গালে একিা িি কষাে।  

  

সন্তু এবার েেলেমা ুলষর মা  েভউ েভউ কলর েকাঁলদ উ ে।  দুহালা মুখ িাপা চদলে হাাঁিু 

েগলি বলস পলি কাাঁদলা কাাঁদলা বেলা োগে, কাকাবাবুলক মারলে! কাকাবাবুলক 

মারলে! 
  

শঙ্কর রােবমট  সন্তুলক পা চদলে এক োক্কা চদলে বেে, এই েোাঁিা, িুপ কর! এাবি 

েেলি েেলে, কাাঁদলে দযাখ! 

  

েসই পালের োক্কাে সন্তু গচিলে পিে মাচিলা।  

  

সলি সলি েস একজ   কে পুচেলশর পা েলর এযািকা িা  চদে।  েসই েোকিার হালাই 

েস্ট গা ।  

  

েস াাে সামোলা  া েপলর পলি েযলাই সন্তু াার হাা েথলক েস্ট গা িা চেচ লে চ লে 

ািাক কলর উল  দাাঁিাে।  

  

গম্ভীর গোে বেে, এবালর চা জল  পাশাপাচশ দাাঁচিলে যা ।  এচদক-ওচদক করলেই 

আচম গুচে িাোব।  শঙ্কর রােবমট , আপ ার হালার চরভেভারিা েিচবলের ওপর রাখু ।  
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শঙ্কর রােবমট  কাকাবাবুর সামল  েথলক  িে  া।  

  

সন্তুর চদলে েিলে বেে, এ েোাঁিার এলেম আলে োা েদখচে! এর  াম সন্তু, াাই  া? 

ওর কথা আমার আলগই ভাবা উচিা চেে।  াা াুই কী করচব? কী কলর ওিা িাোলা হে 

জাচ স? 

  

কাকাবাবু বেলে , সন্তু চকন্তু সবরকম ফাোর আমটস িাোলা জাল ।  

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, াাই  াচক? মা ুষ মারার অলভযসও আলে, েদচখ েকম  পাচরস? 

  

কাকাবাবু বেলে , প্রালে  া মারলেও ও পালে গুচে িাোলব।  

  

শঙ্কর রােবমট  চসল মার চভলেল র মা  হা-হা কলর েহলস উ ে।  াারপর বেে ফক্কা! 

ফক্কা! ওিার মলেয গুচে ে ই।  আচমটর কাে েথলক দুলিা এ েক ফরচি েসলভ  েকলি 

চ লেচে, চকন্তু গুচে পাইচ ।  ালব, শুেু ওগুলো েদখলেই সবাই ভে েপলে যাে।  গুচের 

অডটার চদলেচে, এলস যালব।  

  

াার হালা কাকাবাবুর চরভেভার।  চ লজর েকামর েথলক আর একিা চরভেভার বার কলর 

বেে, এই দুলিালা চকন্তু গুচে আলে।  মা ুষ মারলা আমার একিুও হাা কাাঁলপ  া।  এই 

েোাঁিা, াুই অস্তরিা েফরা চদচব,  া গুচে েখলা িাস।  

  

কাকাবাবু বেলে , ওিা েফরা েদ, সন্তু! 

  

সন্তু েসিা পালের কালে  াচমলে রাখে।  

  

শঙ্কর রােবমট  াার কালে চগলে প্রথলম কাাঁে িাপলি বেে, গুড অযালিে মাই বে! 
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াারপর সন্তুলকও েস একখা া থাপ্পি মারে খুব েজালর।  দাাঁলা দাাঁা েিলপ বেে, েফর 

যচদ পাকাচম কচরস, োার কাকাবাবুর মা  াুইও েখাাঁিা হচব! এিা েেলেলখো  ে, যুদ্ধ।  

আচম যুদ্ধ েঘাষো কলরচে।  আচম এখা কার রাজা! 

  

কাকাবাবুর চদলক চফলর বেে, আর েদচর  ে, রাজা রােলিৌেুরী, উল  পলিা।  িাি বগলে 

 াও।  োামার এই আলমচরকা  ডািার বনু্ধচিও আমালদর সলি যালব।  

  

চমচেকাচকমা এাক্ষে থ হলে দাাঁচিলে চেলে ।  এবার চাচ  বলে উ লে , ওলক েকাথাে 

চ লে যালি ? আচমও সলি যাব।  

  

শঙ্কর রােবমট  বেে,  া,  া, আমরা মচহোলদর গালে হাা েোাঁোই  া।  আপ ারা 

কেকাাাে চফলর যা , িাকার েজাগাি করু  চগলে।  েোি েেলেলদরও আমরা েলর রাচখ 

 া।  

  

চমচেকাচকমা েুলি এলস াাাঁর ্ ামীলক আিাে কলর দাাঁচিলে বেলে , আচম চকেুলাই ওাঁলক 

একা েযলা েদব  া! 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, এইমাত্র বেোম, আমরা েমলেলদর গালে হাা চদই  া।  চকন্তু 

আপচ  এরকম করলে োক্কা চদলে সচরলে চদলা বােয হব।  েশষ পযটন্ত দরকার হলে গুচেও 

িাোব।  েকা ও োভ ে ই, সলর যা ।  ও ডািারমশাই, আপ ার বউলক 

  

সলর েযলা বেু ।  

  

েগৌামকাকু বেলে , চমচে সলর যাও।  

  

চমচেকাচকমা বেলে ,  া, আচম চকেুলাই োামালক এই চবপলদর মুলখ েযলা েদব  া! 

  

শঙ্কর রােবমট  চমচেকাচকমালক সচরলে েদওোর জ য হাা াুেলাই পুরু েদৌলি এলস 

বেে, েডাে িাি মাই মাদার! 
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শঙ্কর রােবমট  বেে, েদ  আস্ক ইলোর মাদার িু েস্টপ অযাসাইড।  

  

াারপর েস চমচেকাচকমালক বেে, শু ু , আপ ার ্ামীর েকা ও চবপদ হলব  া।  ভােই 

খাওোদাওো আর েশাোর জােগা েদব।  দশচদ  সমে।  এর মলেয িাকািা েজাগাি করু ।  

িাকা েপলেই সুস্থভালব চফচরলে েদব।  িাকা  া েপলে অবশয একিা-একিা কলর 

অিপ্রাযি েফরা যালব।  

  

চমচেকাচকমা বেলে , আপ ার কথা শুল  মল  হে, আপচ  েেখাপিা জাল  ।  আপচ  

এরকম চ ষ্ঠুলরর মা  কথা বেলে ? 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, েেখাপিা জা লেই চক চ লজর অচেকার েেলি চদলা হলব? আচম 

েয কারলে যুদ্ধ েঘাষো কলরচে, াার জ য আমার অল ক িাকার দরকার।  িাকার জ য 

আচম সবচকেু করলা পাচর।  আলমচরকাে থালক ।  পঞ্চাশ োখ িাকা আর আপ ালদর 

কালে এম  কী বযাপার! এক েকাচি, দুলকাচি োা িাইচ ! াাও িাইলা পারাাম! 

  

এর পর েস কাকাবাবুর গালে চরভেভালরর েখাাঁিা চদলে বেে, আর েদচর  ে!  

  

কাকাবাবু আর েগৌামকাকুলক চ লে ওরা  ীলি ে লম েগে।  াার পলরই াাাঁলদর াুলে চ লে 

চজপগাচিিা চমচেলে েগে জিলের অন্ধকালর।  

  

চমচেকাচকমা েপাস কলর একিা েিোলর বলস পলি বেলে , েলর চ লে েগে? সচাযই 

েলর চ লে েগে? অযাাঁ! এখ  কী হলব? 

  

পুরু বেে, চকড যাচপং! অযাবডাকশা ! উই মাস্ট ই ফমট দা পুচেশ রাইি  াও! েহাোর 

দা েহে উই েদ  ফাইন্ড আ েিচেলফা , সন্তু? 

  

াার এখ  একিাও বাংো কথা মল  পিলে  া।  
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৬. চবলেবাচির উৎসলবর মলেয 

চবলেবাচির উৎসলবর মলেযও েজালজার এলকবালর ম  চিকলে  া।  

  

একিা মস্ত বি বাচিলা একসলি দুলিা চবলে হলি।  একাোে অ য দে, েজালজার মাচসর 

চবলে েদাাোে।  েজালজার ওপলর দাচেত্ব পলিলে েগলির সামল  দাাঁচিলে শুেু াালদর 

অচাচথলদর েদাাোর চসাঁচি েদচখলে েদওো।  

  

দুচদলক দুলিা েগি, চসাঁচিও আোদা।  ফুে চদলে দুলজািা বর-কল র  াম েেখা আলে 

দুচদলকর েগলি।  বারবার চসাঁচি চদলে ও া- ামা করলা করলা েজালজার পা বযথা হলে 

েগলে।  
  

াার বারবার মল  পিলে, সন্তু কাকাবাবুরা এই সমে জিলে চগলে কারকম মজা করলে, 

আর েস একা-একা পলি আলে কেকাাাে।  এই পুরু  ালমর েেলেিার সলি সন্তুর েবচশ 

বনু্ধত্ব হলে যালব? 

  

কাকাবাবু হ াৎ উত্তরবাংোর জিলে েগলে  েক ? শুেু েবিালা?  া চক ওখাল  েকা ও 

গুপ্তেল র সন্ধা  েপলেলে ? চকংবা ওখাল  পলি আলে েকা ও উল্কার িুকলরা? চকংবা 

ইলেচার মা  অদু্ভা েকা ও প্রােীর েদখা পাওো েগলে ওখাল ? 

  

েজালজার মাচসর চা জ  বান্ধবী ভুে কলর লুলক যালি একাোর চবলেবাচির চদলক।  

েজালজা ওলদর েিল , াবু এচগলে চগলে চকেু বেে  া।  যাক  া ওচদলক! সব চবলেবাচিলা 

কা েোকজ  আলস।  সবাই োা সবাইলক েিল   া।  েকউ চকেু বেলব  া।  ওরা েভালর 

চগলে চবলের কল লক েদলখ েজ্জা েপলে যালব।  

  

একাোর চবলেবাচিলা কী কী খাওোলি? ওলদর চক আইসচিম আলে? েজালজা একবার 

ভাবে, ওচদকিাে চগলে একবার েদলখ আসলব।  
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েসই চা চি েমলে চফলর আসলে।  

  

াারা েজালজালক েদখলা েপলে চকেু বোর আলগই েজালজা বেে ওমা চপ্রোঙ্কামাচস, 

োামরা ওচদলক েখলে এলে বুচঝ? এবার এচদলক খালব? 

  

চপ্রোঙ্কা  ালম েমলেচি বেে, এই পাচজ েেলে, াুই আমালদর েদখলা পাসচ ? আমরা 

ওচদলকর েমলেিালক উপহারিা প্রাে চদলে েফেচেেুম আর একিু হলে।  এম  েজ্জাে 

পিলা হে! 

  

েজালজা চ রীহ মুখ কলর বেে, আচম োামালদর ডাকবার আলগই োা োামরা ওচদলক 

হিবি কলর লুলক পিলে।  আচম ভাবেুম, োামরা বুচঝ ওলদরও েিল া! 

  

আবার একদে এলস পিাে েজালজা াালদর চদলক িলে েগে।  

  

চবলের উৎসব আর খাওোদাওো িুকলা লুকলা েবলজ েগে রাা একিা।  েদাাোে অল ক 

ঘর, অল লক আজ রাািা েসখাল ই কািালব।  েজালজার ঘুম এে চকেুলাই।  েিাখ বুজলেই 

েস েদখলা পালি একিা ঘ  জিে।  চকং কলঙর মা  একিা েগাচরো ঘুলর েবিালি েসই 

জিলে।  এলদলশ োা েগাচরো ে ই।  ালব ওিা এে েকাথা েথলক? অ য গ্রহ েথলক আলসচ  

োা? 

  

েভার হলা  া হলাই েস মালক বেে, মা, আচম সন্তু কাকাবাবুলদর কালে যাচি।  

কলেকচদ  পলর চফরব।  

  

মা বেলে , েস কী! াুই বউভালার চদ  থাকচব  া? 

  

েজালজা বেে, আমার োা চবলের চদ  শুেু চডউচি চেে।  বউভালা োা চকেু করবার ে ই।  

  

মা াবু আপচত্ত করলেও, েজালজা অল ক বুচঝলেসুচঝলে রাচজ করে।  াারপর বাচি চগলে 

একিা বযাগ গুচেলে চ লে েসাজা িলে এে হাওিা েস্টশ ।  
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এক ঘণ্টা পলরই একিা েট্র  আলে উত্তরবাংোর।  চিচকি েকলি উল  পিে েসই েট্রল ।  

  

েজালজা মুলখ যাই বি বি কথা বেুক, একা একা েকাথাও যাওোর অলভযস ে ই াার।  

চদল র েবোর েট্রল  খুব চভি।  াবু েজালজা একিা কামরাে েকা ওরকলম েিলপিুলপ 

জােগা েপলে েগে।  

  

েট্রল  উ লেই েজালজার চখলদ পাে।  যচদও রাচত্তরলবো চবলে বাচির খাওো েখলেলে, 

চকন্তু একিু পলরই াার ম  আ িা  করলা োগে।  প্রথলম েস ঝােমুচি চক ে এক 

ে াঙা।  কলেক েস্টশ  পলর আেু-পলরািা আর কচফ েখলে চ ে।  াারপর চকল  েফেে 

অল কখাচ  বাদাম।  এইগুলো েশষ করলা করলা অল কিা সমে েকলি যালব।  এইজ যই 

চিল বাদালমর  াু   াম হলেলে িাইম-পাস! 

  

েজালজার পালশ বলসলে একজ  মাঝবলেচস েোক, াার মুখ ভচাট দাচি চকন্তু মাথালজািা 

িাক।  

  

েজালজা ভাবে, অল ক েোলকর মাথার িুে উল  চগলে িাক পলি, চকন্তু দাচি েক  উল  

যাে  া? আজ পযটন্ত দাচিলা িাক পিা েকা ও েোক োা েস েদলখচ ।  

  

অ য যাত্রীরা েিাঁচিলে েিাঁচিলে  া া  গল্প করলে।  প্রথলম চসল মার গল্প চদলে আরম্ভ 

হলেচেে, এখ  িেলে ডাকালার গল্প।  

  

পালশর দাচিওোো েোকচি একিা েকৌলিা েথলক কলেকিা েশা পাপচিবার কলর বেে, 

একিা খালব  াচক ভাই? এিা বাচিলা তাচর ভাে চজচ স! েভজাে ে ই।  

  

কলেকচদ  েলর কাগলজ চবোপ  চদলি, েট্রল র েকা ও সহযাত্রী আপ ালক চকেু খাবার 

চজচ স চদলে খালব   া।  েসইসব খাবালর অল ক সমে ঘুলমর ওষুে েমশাল া থালক।  ঘুম 

েথলক েজলগ উল  েদখলব , আপ ার চজচ সপত্র সব উোও হলে েগলে!  
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েজালজা এই চবোপ  পলিলে।  চকন্তু এম  িািকা েশা পাপচি, সুন্দর গন্ধ েবচরলেলে, এ 

চক প্রাযাখযা  করা যাে? দাচিওোো েোকচিলক চ ক েিার-ডাকাা মল  হে  া।  

  

একিা েশা পাপচি াুলে চ লে েজালজা বেে, আপচ ও আমার বাদাম খা ।  

  

কথাে কথাে এই েোকচির সলি েবশ আোপ হলে েগে।  াার  াম বাবুে আহলমদ।  াার 

াােপাাার পাখা তাচরর বযবসা।  বাচি কুিচবহার।  প্রােই কেকাাাে যাওো-আসা করলা 

হে।  

  

একিা েশা পাপচি েশষ হওোর পর েস চজলেস করে, ভাে েেলগলে? াা হলে আর 

একিা খাও  া।  অল ক রলেলে।  দুলিাও চ লা পালরা।  

  

এরকম অ ুলরাে উলপক্ষা করা যাে  া।  েজালজা দুলিা েশা পাপচি চ লে চ ে।  সচায ভারী 

অপূবট ্াদ।  

  

এচদলক ডাকাচার গল্প িেলেই।  প্রলাযলকই েয  একিা- া-একিা ডাকাচার গল্প জাল ।  
  

বাবুে আহলমদ েজালজালক চ িু গোে বেে, োামালক একিা চজচ স চশচখলে চদই।  

উত্তরবাংোে যাি োা।  যচদ কখ ও েিার-ডাকাালদর পাল্লাে পলিা, বাাঁিবার একিা 

সহজ উপাে আলে।  েিার-ডাকাালদর সামল  বুক ফুচেলে বেলব, আচম েক জাল া? আচম 

শঙ্কর রােবমটল র দলের েোক।  েদখলব, অম ই মযাচজলকর মা  কাজ হলব।  েিার-

ডাকাারা েদৌলি পাোলব।  

  

েজালজা চজলেস করে, শঙ্কর রােবমট  েক? 

  

বাবুে আহলমদ বেে, াা োামার জা ার দরকার ে ই।  শুেু  ামিা বেলা পারলেই হে।  

েিার-ডাকাারা ওই  ামিালক যলমর মা  ভে পাে।  আচম দুবার এইভালব রক্ষা েপলেচে।  

 ামিা মুখস্থ কলর  াও! 
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েজালজা দুবার বেে, শঙ্কর রােবমট , শঙ্কর রােবমট ! 

  

বাদামগুলো েশষ করলা পারে  া েজালজা।  াার আলগই াার ঘুম এলস েগে।  এলকবালর 

গভীর ঘুম।  

  

এক সমে একজ  েকউ াালক ে োল চে কলর বেলা োগে, ও ভাই ওল া! ওল া! চ উ 

জেপাইগুাঁচি এলস েগলে! 

  

েজালজা েিমি কলর উল  পলি বেে, অযাাঁ? কী হলেলে? আচম ঘুচমলে পলিচেোম? 

আমার বযাগ েকাথাে? বযাগ? েশা পাপচি, শা পাপচিলা ঘুলমর ওষুে চেে! আমার 

বযাগ! যাাঃ, িুচর হলে েগলে।  েসই েোকিা, েসই েোকিা…।  

  

েোকচি বেে, কী আলবাে াালবাে বেে! ওই োা চসলির  ীলি োামার বযাগ রলেলে।  

োামার পালশর েোকচি এক েস্টশ  আলগ ে লম েগে।  

  

সচাযই াাই, বযাগিা িুচর যােচ ।  চকেুই হেচ ।  এবার েজালজা োাস্থ হে।  আলগর রাচত্তলর 

েস একিুও ঘুলমােচ , াাই এা ঘুম েপলেচেে।  ঘুলমর ওষুেিষুে চকেু  া, বাবুে আহলমদ 

ভােলবলসই াালক েশা পাপচি েখলা চদলেচেে।  

  

এই োা হে, একজ -দুজ  েিার-ডাকালার জ য সব অলি া েোকলকই সলন্দহ করলা 

হে।  

  

বযাগিা চ লে ে লম পিে েজালজা।  জেপাইগুাঁচির চড এম সালহলবর কালে।  েখাাঁজ করলা 

হলব, সন্তু বলে চদলেচেে, েসিা মল  আলে।  চকন্তু েসখাল  কী কলর যাওো যালব।  

  

েস্টশল র বাইলর এলস েদখে, িযাচি আলে বলি, চকন্তু অল ক ভািা োগলব।  অা িাকা 

েজালজা চদলা পারলব  া।  ালব, জেপাইগুাঁচি পযটন্ত েশোলরর িযাচি যাে, াালা অল ক 

কম খরি।  
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েস একিা েশোলরর িযাচিলাই উল  বসে।  জেপাইগুাঁচিলা এলস  ামার পর েোকজ লক 

চজলেস কলর জা ে েয, চড এম সালহলবর বাংলো পযটন্ত েহাঁলি যাওো যালব  া।  সাইলকে 

চরকশা চ লা হলব! 

  

এর মলেয রাা হলে েগলে।  এরকম অলি া জােগাে একা একা সাইলকে চরকশাে েিলপ 

েজালজা আলগ কখ ও যােচ ।  হ াৎ াার মাথাে একিা দুচশ্চন্তা এলস েগে।  যচদ চড এম 

সালহব এখ  বাচিলা  া থালক ? যচদ চাচ  অচফলসর কালজ অ য েকাথাও যা ? াা হলে 

েজালজালক োা এখাল  েকউ চি লব  া।  াা হলে েস রাচত্তলর থাকলব েকাথাে? েহালিলে 

থাকার মা  অা িাকাও াার সলি ে ই।  াার বলেচস েেলেলক চক একা েকা ও েহালিলে 

থাকলা েদে? 

  

এর মলেযই রাস্তা এলকবালর চ জট ।  গাচিও চবলশষ ে ই।  েট্রল  অল ক ডাকাচার গল্প 

শুল  েজালজার খাচে মল  হলি, এই সমে হ াৎ যচদ েকা ও ডাকাা এলস েলর? াা হলে 

কী েয  একিা  াম বেলা হলব? শঙ্কর রােবমট , শঙ্কর রােবমট ! েজালজা মল  মল  

বারবার েসই  ামিা বেলা োগে।  

  

সাইলকে চরকশাওো াালক  াচমলে চদে চড এম সালহলবর বাংলোর সামল ।  

  

েগলির কালে একজ  বন্দুকোরী পাহারাদার।  েস েজালজালক েদলখও চকেু বেে  া।  

েজালজা এচগলে চগলে সদর দরজার েবে চিপে।  

  

দরজা খুলে চদে একজ  আদটাচে।  েক চজলেস করে, কী িাই? 

  

েজালজা বেে, চড এম সালহব আলে ? 

  

আদটাচেচি বেে, আলে ।  চকন্তু এখ  েদখা হলব  া।  

  

েজালজা বেে, আমার চবলশষ দরকার! 
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আদটাচেচি বেে, আিিা েবলজ েগলে।  এর পর আর চাচ  কারুর সলি েদখা কলর   া।  

হকুম ে ই।  

  

আদটাচেচি দরজা বন্ধ কলর চদলা যাচিে, েজালজা বেে, ওাঁলক চগলে বেে, আচম শঙ্কর 

রােবমটল র েোক।  াা হলে উচ  চ ক েদখা করলব ।  

  

সলি সলি ভলে আদটাচেচির মুখ শুচকলে েগে।  কাাঁপলা কাাঁপলা েস বলে উ ে, অযাাঁ? 

অযাাঁ? ওলর বাবা ের, গাডট, গাডট চশগচগর ইোর আও! সযার, সালহব, এলস েগলে! ওলদর 

েোক।  

  

েগলির পাহারাদারচি েুলি এলস রাইলফে বাচগলে েরে েজালজার চদলক।  েভালরর 

চসাঁচিলা দুমদাম পালের আওোজ হে।  রেবীর গুপ্ত এচগলে এলে , হালা চরভেভার।  

  

চাচ  কিা গোে বেলে , াুচম েক? চিচ  এল ে? 

  

েজালজা বেে, চিচ  োা আচ চ ।  আচম, মাল … 

  

রেবীর গুপ্ত বেলে , াা হলে েক  এলসে? 

  

েজালজা বেে, কাকাবাবুরা েকাথাে আলে , েসখাল  আমালক যচদ েপৌাঁলে েদ ।  

  

রেবীর গুপ্ত বেলে , েসখাল  আচম োামালক েপৌাঁলে েদব? 

  

েজালজা বেে, আচম সন্তুর বনু্ধ।  কাকাবাবু আমালক েিল  ।  সন্তুই আমালক আসলা 

বলেলে।  

  

রেবীর গুপ্ত বেলে , সন্তু োামালক আসলা বলেলে? াা হলে াুচম প্রথলম এলস কার  াম 

বেলে? 
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েজালজা এবার চজভ েকলি েফলে বেে, এই যাাঃ! ভুে কলর বলে েফলেচে! রেবীর গুপ্ত 

বেলে , এখ  উেলিাপােিা কথা বো হলি।  েযখাল  দাাঁচিলে আলো, এক পাও এলগালব 

 া।  

  

চাচ  আদাচেলক বেলে , ওর বচড সািট কলর েদলখা োা, েবামা েিামা েুচকলে েরলখলে 

চক  া! 

  

আদটাচে কাাঁিুমািু ভালব বেে, সযার, গালে হাা চদলে যচদ েবামা েফলি যাে? 

  

রেবীর গুপ্ত বেলে , চ ক বলেে।  ওলহ েোকরা, োামার বযালগ যা চজচ সপত্র আলে, সব 

বার কলর েদখাও।  াারপর াুচম মাচিলা শুলে দুবার গিাগচি দাও, েদখলা িাই োামার 

গালে েবামা বাাঁো আলে চক  া! 

  

েজালজা বেে, চবশ্বাস করু , আচম সন্তুর খুব বনু্ধ।  সন্তু আমালক েদখলেই… 

  

রেবীর গুপ্ত বেলে , াা হলে াুচম আলগ অ য  াম বেলে েক ? েকা ও কথা শু লা 

িাই  া, মাচিলা শুলে গিাগচি দাও,  ইলে আচম গুচে করব।  

  

অগাযা েজালজালক চ লজর বযাগিা খুলে উেলি চদলা হে।  চ লজ শুলে পিে মাচিলা।  

  

গাডট, আদটাচে, রেবীর গুপ্ত চ লজও খাচ কিা দূলর সলর েগলে ।  

  

দুবার গিাগচি েদওোর পর উল  দাাঁচিলে েুলো ঝািলা ঝািলা েজালজা বেে, েদখলে , 

েদখলে ! চকেু ে ই! 

  

রেবীর াবুও সন্তুষ্ট  া হলে বেলে , োামার বযালগর চজচ সপলত্রর মলেয ওই 

েিৌলকামা  চজচ সিা কী? 
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েজালজা বেে, েবামা! আলর  া,  া, কী েয ভুে হলে যালি।  বেলা িাইচে, েবামা  ে, 

রসলগাল্লা।  চবলেবাচির।  অল ক রসলগাল্লা েবচশ হলে চগলেচেে োা, াাই একিা চিল র 

েকৌলিাে কলর কাপি চদলে েবাঁলে এল চে আপ ালদর জ য! 

  

রেবীর গুপ্ত বেলে , ওিা খুলে েদখাও! 

  

েজালজা েখাোর েিষ্টা কলরও খুেলা পারলে  া, েস চ লজই এা শি কলর চগি েবাঁলেলে 

েয, দারুে আাঁি হলে েগলে।  

  

আদটাচেচি বেে, সযার, আমার মল  হলি, ওিার মলেযই… 

  

রেবীর গুপ্ত চরভেভার াাক কলর আলে ।  কিা গোে বেলে , েকা ওরকম িাোচকর 

েিষ্টা েকালরা  া।  

  

চ ক এই সমে একিা গাচি এলস থামে।  াার েথলক ে লম এে সন্তু আর পুরু।  

  

াালদর েদলখ একগাে েহলস েজালজা বেে, কী ের, সন্তু, দযাখ, আচম চ ক এলস েগচে।  

  

েজালজালক েদলখ সন্তুর মুলখ েকা ও খুচশর ভাব ফুিে  া।  েস ফযাকালশ গোে।  শুেু 

বেে, াুই এলসচেস? 

  

েজালজা বেে, হযাাঁ, আসব  া মাল ? োার মুলখা া এম  আমচসর মা  হলে আলে েক ? 

সারাচদ  চকেু খাসচ  বুচঝ? ে , রসলগাল্লা খা।  েোিমাচসর চবলের রসলগাল্লা! 

  

এর মলেয চগি খুলে েফলেলে েজালজা।  প্রথলম রেবীর গুপ্তর কালে েকৌলিািা চ লে চগলে 

বেে, চ  , আপচ  আলগ েখলে েদখু ! কেকাাার েবস্ট রসলগাল্লা! 

  

রেবীর গুপ্ত সন্তুলক চজলেস করলে , এ োামার বনু্ধ? 

  

সন্তু বেে, হযাাঁ, এর  াম েজালজা।  এর  া ারকম কাণ্ডকারখা ার কথা েশাল া চ  আপচ ? 
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রেবীর গুপ্ত এবার েহা-লহা কলর েহলস উ লে ।  

  

গাডট, আদটাচেরাও হাসলা োগে।  াারপর সবাই চমলে েখলা োগে।  রসলগাল্লা।  

  

সন্তু েজালজালক বেে, িে, আমার ঘলর িে।  অল ক কথা আলে।  এর মলেয সাঙ্ঘাচাক 

কাণ্ড ঘলি েগলে।  

  

পুরুলক চ লে ওরা িলে েগে ওপলর।  সাচকটি হাউলজর বদলে ওরা এখ  চড এম সালহলবর 

বাংলোলা রলেলে।  চমচেকাচকমা অ বরা কাাঁদলে , চ লজর চবো া েেলি উ লে ই  া।  

চাচ  চকেুলাই কেকাাাে চফলর েযলাও রাচজ   ।  
  

ঘলরর মলেয এলস েজালজা বেে, আলগ এক েগোস জে খাওো োা সন্তু! 

  

সন্তু চজলেস করে, এ কী, োার জামাে এা েুলো কাদা োগে কী কলর? আোি েখলে 

পলি চগলেচেচে? 

  

েজালজা বেে,  া,  া, োারা বাচি চেচে  া, াাক্ষে আচম চড এম সালহবলক মযাচজক 

েদখাচিোম।  

  

মযাচজক? 

  

হযাাঁ, এিা আচম েযবার হ ুেুেু যাই, েসখাল  চশলখচে।  েসখাল  একজ  মযাচজচশো  চেে, 

াার  াম আোপালগাস, দুদটান্ত সব েখো জাল ।  েস আমালক এিা চশচখলে চদলেচেে।  

  

কীরকম মযাচজক? 

  

েজালজা একগাে েহলস বেে, োারা পারচব  া।  প্রথলম মাচিলা শুলে পিলা হলব।  ঘলরর 

মলেয হলব  া, বাইলর েখাো জােগাে।  াারপর দুবার গিাগচি চদলেই েপিিা ফুেলা 

শুরু করলব।  চ ক েয  েবেুল র মা , ফুেলা ফুেলা এা বি হলব েয, মল  হলব একু্ষচ  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপ্াধ্যায় । কাকাবাবু ও ব্ল্যাক প্যান্থার। কাকাবাবু সমগ্র 

 66 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

েফলি যালব! াারপর চ লজই দুম ফিাস আওোজ করলে সবাই িমলক যালব।  াখ  েদখা 

যালব, েপিিা একই রকম আলে! 
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৭. চজপগাচিলা ও ার পর 

চজপগাচিলা ও ার পর কাকাবাবু আর েগৌামকাকুর েিাখ েবাঁলে েদওো হলেলে।  

  

কাকাবাবু েগৌামকাকুলক বেলে , বাো চদলো  া।  দযালখাই  া কী হে।  ভলের চকেু ে ই।  

  

েগৌামকাকু বেলে , আচম েমালিই ভে পাইচ ।  াুই োা সলি আচেস! 

  

কাকাবাবু মুখ চফচরলে বেলে , চমস্টার শঙ্কর রােবমট , আপ ালক দু-একিা প্রশ্ন করলা 

পাচর চক? আপ ালক কী বলে ডাকব? 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, হযাাঁ, যা খুচশ চজলেস করলা পালর ।  আসলে চমস্টার বোর দরকার 

ে ই।  হে রাজাবাবু বেলব , অথবা পুলরাপুচর  াম, শঙ্কর রােবমট ! শঙ্করবাবুিাই িেলব 

 া।  

  

কাকাবাবু বেলে , াা হলে প্রথমিা জা লা পাচর চক, েক  আপ ার  াম রাজাবাবু? 

  

আমার  াম রাজাবাবু  ে।  রাজালক োা সবাই রাজাই বেলব।  আচম এখা কার রাজা।  

আচম দচেেপত্র েদচখলে প্রমাে কলর চদলা পাচর েয, আমার পূবটপুরুষ এই জিে মহলের 

রাজা চেে।  ইংলরজরা েজার কলর েসিা দখে কলর চ লেচেে, এখ  আচম ভারা 

সরকালরর কাে েথলক েসই রাজত্ব েফরা িাই।  

  

এখ কার চদল  চক রাজা চকংবা রাজত্ব বলে চকেু আলে? সবই োা ্ ােী  ভারলার অংশ।  

  

বালজ কথা! ে পাে, ভুিা , এইসব েদলশ রাজা ে ই? আমার এই জিে মহেও েসরকম 

আোদা রাজত্ব হলব।  

  

ে পাে আর ভুিা  োা ভারলার মলেয চেে  া কখ ও।  চকন্তু কুিচবহার চকংবা চত্রপুরা 

ভারলা লুলক েগলে।  
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াকট করলব   া, াকট করলব   া।  কুিচবহার, চত্রপুরার রাজারা চভাু চেে, েিাই কলরচ ।  

আচম যুদ্ধ কলর চজলা ে ব।  েসইজ যই তস যবাচহ ী তাচর করচে।  আমার অল ক িাকা 

িাই।  

  

আমালদর মা  চ রীহ মা ুষলদর েলর েরলখ িাকা আদাে করলব ? আমরা োা অা িাকা 

চদলা পারব  া।  

  

াা হলে আপ ালদর মা  কিালক েমলর েফেলা হলব।  হাা-পা েকলি, মুণু্ড েকলি বাইলর 

েফলে চদলে আসব।  াা হলেই অ যরা ভলে িাকা েদলব! আপ ালক েপলে আমার দারুে 

োভ হে।  

  

েক , আচম োা আলগই বলেচে, আচম িাকা চদলা পারব  া।  

  

িাকা  া েপলেও িেলব।  সবাই জাল , রাজা রােলিৌেুরী, সবাই যালক কাকাবাবু বলে 

জাল , াার দারুে বুচদ্ধ, সব চবপদ েথলক উদ্ধার পাে।  চকন্তু আমার হাা েথলক আপচ  

চকেুলাই পাোলা পারলব   া।  আপ ালক িুকলরা-িুকলরা কলর েকলি েফেলে সবাই 

বুঝলব, আমার কাখাচ  শচি! 

  

আচম েখাাঁিা মা ুষ, েদৌলি পাোলা পাচর  া।  আমালক েমলর েফো োা খুব সহজ।  চকন্তু 

এই সহজ কাজিাও চকন্তু এ পযটন্ত েকউ পালরচ ।  

  

এবার েদখু ।  দশচদ  অলপক্ষা করব।  গভ টলমে বা অ য েকউ যচদ আপ ার হলে চবশ 

োখ িাকা েদে, াা হলে আর মারব  া।  চকন্তু েসিাও োা আপ ার পরাজে হলব, াাই 

 া? 

  

াা বলি চকন্তু েকউ অা িাকা েদলব  া।  আপ ার বনু্ধচি োা আলমচরকার ডািার।  ওলদর 

অল ক িাকা।  ওলক বেু , আপ ালদর দুজল র িাকা চদলে চদলা।  
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েগৌামকাকু বেলে , আলমচরকাে িাকা গালে ফলে  া।  অল ক পচরশ্রম কলর েরাজগার 

করলা হে।  আমার পচরশ্রলমর িাকা আচম যালক-াালক েদব েক ? 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, যালক-াালক? হাঁ, কিা চদ  যাক, াারপর এই োজ েকাথাে থালক, 

েদখব! 

  

খাচ ক পলর চজপগাচিিা েথলম েগে।  

  

াখ ও কাকাবাবুলদর েিালখর বাাঁে   া খুলে হাাঁচিলে চ লে যাওো হে চকেুদূর।  েসখাল  

চ ক েকা ও রাস্তা ে ই, এলগালা হলি েঝাপ জিলের মেয চদলে।  িাি চ লে হাাঁিলা 

অসুচবলে হলি কাকাবাবুর।  

  

একবার চাচ  হমচি েখলে পলি েগলে ।  

  

শঙ্কর রােবমট  াাাঁর েকালির কোর েলর েিল  াুলে বেে, িাোচক করার েিষ্টা করলে  

 াচক? েকা ও োভ ে ই।  
  

কাকাবাবু বেলে , আমার িাি একিা োাে জচিলে চগলেচেে।  এর মলেয িাোচকর কী 

আলে? 

  

েগৌামকাকু বেলে , আপচ  মশাই চ লজলক রাজা বেলে ।  ওর  ামও রাজা।  রাজার 

প্রচা রাজার মা  বযবহার করু ।  
  

শঙ্কর রােবমট  বেে, শাি আপ! 

  

একিু পলর একিা খাচিোর ওপর ওলদর বচসলে চদলে খুলে েদওো হে েিালখর বাাঁে ।  

  

কাকাবাবু ঘাি ঘুচরলে িারপাশিা েদখলে ।  
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জােগািা চ চবি জিলের মলেয।  চ লরি অন্ধকালরর মলেয শুেু একিা মশাে জ্বেলে দাউ 

দাউ কলর।  ঘরির চকেু ে ই, শুেু ফাাঁকা জােগাে কলেকিা খাচিো পাাা।  

  

আর একিা খাচিোে একজ  পযাে-লকাি পরা েোক দুহালা মুখ েললক বলস আলে।  

  

শঙ্কর রােবমট  াালক েদচখলে বেে, এলক েিল  ? এর  াম প্রমথ বসু, একিা িা-

বাগাল র মযাল জার।  কােলক ওর জ য কুচি োখ িাকা েপৌাঁলে েদওোর েশষ চদ ।  িাকািা 

যচদ কাে সূযটালস্তর মলেয  া আলস, াা হলে েদখলব , আপ ালদর েিালখর সামল  ওর 

একিা হাা েকলি েফো হলব।  

  

েস-কথা শুল ও প্রমথ বসু মুখ েথলক হাা সরালে   া।  

  

জিলের েভার েথলক িিট হালা এচগলে এে একজ ।  কালে আসলা েবাঝ েগে, েস 

একজ  মচহো।  চাচরশ-বচত্রশ বের বলেস, মুলখা া সুন্দর, একিা কালো কাপি পরা।  

  

েস শঙ্কর রােবমট লক চজলেস করে, কাকাবাবুলক েরলা েপলরে? েকা জ  েগা 

কাকাবাবু? 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, ওই েয েগাাঁফওোো ভদ্রলোক।  ওলক েরলা চগলে আর-একচি 

রাঘব েবাোেও েপলেচে।  এর মাথার দাম চমচ মাম পঞ্চাশ োখ।  

  

মচহোচি বেে, গ্রযান্ড, গ্রযান্ড! 
  

াারপর কাকাবাবুর সামল  দাাঁচিলে বেে, আপ ার োা খুব বুচদ্ধ শুল চে।  আপচ  

আমালদর েিালখ েুলো চদলে এখা  েথলক পাোলা পারলব ? 

  

কাকাবাবু হাসলে ।  

  

মচহোচি কাকাবাবুর গালে িলিটর েখাাঁিা চদলে বেে, িুপ কলর রইলে  েক ? উত্তর চদ ! 
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কাকাবাবু বেলে , শুেু বুচদ্ধ চদলে চক আর পাোল া যাে? পাোলা েগলে েদৌলিালা হে।  

আমার োা েদৌলিাবার ক্ষমাাই ে ই! 

  

মচহোচি বেে, আচম শঙ্কলরর সলি বাচজ েফলেচে।  কী বাচজ াা বেব  া।  ও যচদ 

আপ ার ডা  হাািা েকলি েফেলা পালর, াা হলেই আচম ওর কালে বাচজ েহলর যাব।  

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, আচম োা একু্ষচ  েকলি েফেলা পাচর।  েদখলব?  

  

মচহোচি বেে, যাাঃ, াা হলে আর মজা রইে কী।  ওাঁলক কলেকিা চদ  অন্তা পাোবার 

সুলযাগ দাও! 
  

শঙ্কর রােবমট  বেে, আমার েস াবাচহ ীিা এখ ও োম  বি  ে।  চকন্তু েয-কজ  

আলে, াারা প্রলাযলক আমার জ য জা  েচিলে চদলা পালর।  এই জােগািা চঘলর দশজ  

পাহারা চদলি।  াালদর  জর এচিলে কাকপক্ষীচিও লুকলা বা েবলরালা পারলব  া।  

  

মচহোচি বেে, এখাল  েকা ওচদ  পুচেশও আসলা পারলব  া।  যচদ ভালব  েয, পুচেশ 

এলস আপ ালদর উদ্ধার করলব, াা হলে েস গুলি বাচে।  শু ু  কাকাবাবু, আমার  াম 

মহালদবী।  আপচ  পাোবার েিষ্টা কলর আমালক বাচজলা চজচালে চদ   া! অবশয আচম 

আপ ালক েকা ওরকম সাহাযয করব  া।  

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, আমার সলি বাচজলা েজাা অা সহজ  ে, বুঝলে মহালদবী! কুচি 

োখ িাকা চকংবা ডা  হাা কািা, আমার েয-লকা ও একিা িাই! চখলদ েপলে েগলে, চকেু 

খাবারিাবালরর বযবস্থা কলরা! 

  

রাচত্তলরর খাবার শুেু কলেকখা া রুচি আর খাচ কিা গুি।  আর এক জাগ জে।  

  

মহালদবী আর শঙ্কর রােবমট  অ য েকাথাও িলে েগলে।  পাশাপাচশ দুলিা খাচিোে শুলে 

পিলে  কাকাবাবু আর েগৌামকাকু।  অ য একিা খাচিোে প্রমথ বসু।  বাচক খাচিোগুলো 

ফাাঁকা, এখাল  েকউ পাহারা চদলি  া।  
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কাকাবাবুলদর হাা-পা বাাঁো  ে।  

  

চকন্তু এা গভীর রালা চ রস্ত্র অবস্থাে পাোবারও প্রশ্ন ে ই।  াা োিা চ শ্চেই ওরা দূর 

েথলক  জর েরলখলে।  

  

একিু পলর প্রমথ বসু হ াৎ ফুাঁচপলে েকাঁলদ উ লে ।  কাাঁদলা কাাঁদলাই আপ মল  বেলা 

োগলে , আমার েমলের বলেস মাত্র চা  বের।  েস াার বাবালক আর েদখলব  া।  আমার 

স্ত্রী, আমার মা, আমার মা এখ ও েবাঁলি আলে … 

  

েগৌামকাকু চফসচফস কলর বেলে , সচায সচায েমলর েফেলব  াচক? 

  

কাকাবাবু বেলে , এরা সাোরে ডাকাা  ে।  শঙ্কর রােবমট  আর ওই মহালদবী  ালমর 

মচহোচি, দুজ লকই মল  হে চশচক্ষা।  অথি কা অবেীোিলম হাা-পা েকলি েফোর 

কথা বেলে! মা ুষ কা চ ষ্ঠুর হলে েগলে।  

  

েগৌামকাকু বেলে , ওই শঙ্কর রােবমট িা োা পাগে।  পাগে  া হলে েকউ এ যুলগ 

রাজয উদ্ধার কলর রাজা হলা িাে? চকেুচদ  এই ভালব িাোলব, াারপর গভ টলমে 

চ শ্চেই আচমট পাচ লে ওলদর েশষ কলর েদলব! 

  

কাকাবাবু বেলে , আমারও ওলক একেরল র পাগে বলেই মল  হলেলে।  

  

েগৌামকাকু বেলে , এই েরল র পাগেরা েবচশ চবপজ্জ ক।  কখ  েয কী করলব চ ক 

ে ই।  হাসলা-হাসলা বুলক েুচর বচসলে চদলা পালর।  রাজা, আমালদর কী হলব, সচায 

এখা  েথলক প্রালে েবাঁলি চফরলা পারব? 

  

কাকাবাবু বেলে , দশচদ  সমে চদলেলে।  প্রথম দু-একচদ  অবস্থািা ভাে কলর বুলঝ 

চ ই! োালদর এখাল  এল  দারুে চবপলদর মলেয েফলে চদোম! 
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েগৌামকাকু বেলে , আমরা োা ইলি কলরই এলসচে।  সচায েয এরকম হলব, ভাবলা 

পাচরচ ।  োার ওপর আমার ভরসা আলে।  একিা চকেু হলবই! 

  

খাচ কিা পলর ঘুচমলে পিলে  দুজল ই।  প্রমথ বসু েকাঁলদই িলেলে ।  

  

েভারলবো দারুে িযাাঁিালমচি শুল  ঘুম েভলঙ েগে।  

  

দূর েথলক েহাঁলি আসলে শঙ্কর রােবমট , াার েপাশাক আজ অ যরকম।  পাজামার ওপর 

একিা জচর বসাল া আেখাল্লা পরা, মাথাে একিা োে েফচট্টলা পােক েগাাঁজা।  অল কিা 

রাজা-রাজা ভাব।  
  

াালক চঘলর েলর োফালা োফালা আসলে াার অ ুিলররা।  একজ  একিা বাাঁচশ 

বাজালি।  

  

েগৌামকাকু চজলেস করলে , আজ এলদর উৎসব আলে  াচক? 

  

কাকাবাবু বেলে , দযালখাই  া কী হে! 

  

শঙ্কর রােবমট  কাোকাচে এলস দাাঁিাবার পর াার অ ুিররা মাচিলা শুলে পলি পালে 

হাা চদলে প্রোম করলা োগে।  

  

অ য একচদক েথলক মহালদবী এলস চিৎকার কলর বেে, আজ আমালদর চা   ম্বর জে 

হে! িা বাগাল র মযাল জালরর  ালম কুচি োখ িাকা আজ েভারলবোই েপৌাঁলে েগলে! 

মযাল জার, াুচম আজ েুচি পালব! 

  

প্রমথ বসুও উল  বলসলে ।  মাথার িুে উশলকাখুশলকা।  চাচ  ভযাবািযাকা ভালব এচদক-

ওচদক াাকালি , েয  াাাঁর মুচির কথা চবশ্বাস করলা পারলে   া।  

  

মহালদবী াাাঁর পালশ চগলে বেে, চ  , উল  পড ু ।  রাজালক প্রোম করু ।  আপ ার ডা  

হাাখা া একিুর জ য েবাঁলি েগে।  আর একিু েদচর হলেই— 
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প্রমথ বসু উল  দাাঁিালে ।  দুজ  েোক াাাঁলক ে েলা ে েলা চ লে েগে শঙ্কর রােবমটল র 

কালে।  হাাঁিু েগলি বলস শঙ্কর রােবমটল র পালে হাা চদলে ।  

  

মহালদবী াখ  কাকাবাবুলদর চদলক চফলর বেে, যা , আপ ারাও চগলে প্রোম করু ।  

  

েগৌামকাকু বেলে , আমরা েক  প্রোম করলা যাব? আমালদর েথলক বলেলস েোি! 

  

ভীলমর মা  েিহারার একজ  েোক ওাঁলদর েপেল  দাাঁচিলে বেে, উ ু , উ ু !  

  

েগৌামকাকু বেলে ,  া, আচম যাব  া! েসই েোকিা হাাঁিু চদলে েগৌামকাকুর চপল  

একিা োক্কা চদে।  

  

কাকাবাবু বেলে , িলো েগৌাম, এরা যা বেলে করলাই হলব।  শুেু শুেু মার েখলে োভ 

ে ই।  

  

দুজল  উল  দাাঁচিলে এলগালা োগলে  শঙ্কর রােবমটল র চদলক।  কাকাবাবু চফসচফস কলর 

বেলে , যচদ েবাঁলি থাচক, এর প্রলাযকচি বযাপালরর প্রচালশাে ে ব! 
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৮. পুচেশ মহলে হলিাহচি পলি েগলে 

পুচেশ মহলে হলিাহচি পলি েগলে।  ্ য ং মুখযমন্ত্রী চ লদটশ চদলেলে , েযম  ভালবই েহাক, 

কাকাবাবু আর াার বনু্ধলক উদ্ধার করলাই হলব।  চকন্তু ওাঁলদর যালা েকা ও ক্ষচা  া হে, 

াাও েদখলা হলব।  
  

কেকাাা েথলক অল ক বি বি পুচেশ অচফসার এলস েগলে ।  ঘ  ঘ  চমচিং বসলে।  

জিলের মলেয শঙ্কর রােবমটল র েডরা খুাঁলজ বার করা হেলাা খুব শি  ে।  চকন্তু েোকিা 

দারুে চ ষ্ঠুর।  কাোকাচে পুচেশ এলেই বচন্দলদর হাা-পা েকলি েফোর ভে েদখাে।  এর 

আলগ সচাযই একজ  সরকাচর অচফসালরর ডা  হাা েকলি পাচ লেচেে।  

  

াা োিা চবচভন্ন জােগাে শঙ্কর রােবমটল র স্পাই আলে।  পুচেশ কখ  েকা  চদলক যালি, 

াা আলগ েথলকই াারা শঙ্কর রােবমট লক জাচ লে েদে।  পুচেলশর মলেযও াালদর স্পাই 

থাকলা পালর।  গ্রালমর েোলকরা ভলে শঙ্কর রােবমট  সিলকট েকা ও কথাই বেলা িাে 

 া।  

  

হেং েথলক আমজাদ আচেলক েডলক আ া হলেলে।  

  

শঙ্কর রােবমট লক েয চ ক কীরকম েদখলা, াা অল লকই জাল   া।  েস  াচক  া ারকম 

েদ্মলবলশ থালক।  কখ ও েস পুচেলশর মা , কখ ও চডমওোো, কখ ও থুথুলর বুলিা।  

এরকম েদ্মলবলশ েস মালঝ-মালঝ জিে েেলি জেপাইগুাঁচি, চশচেগুাঁচি শহলরও আলস।  

  

আমজাদ আচে াালক দুবার েদলখলে ।  চ ক মুলখামুচখ  ে, খাচ কিা দূর েথলক।  আমজাদ 

আচে হেলাা শঙ্কর রােবমট লক চি লা পারলব ।  

  

সন্তুর কাে েথলকও একিা গুরুত্বপূেট ঘি া জা া েগলে।  শঙ্কর রােবমট  আর াার সিীলদর 

কালে দুলিা এ েক ফরচি েসলভল র মা  সাঙ্ঘাচাক অস্ত্র আলে বলি, চকন্তু াার গুচে 

ে ই।  ও দুলিা চদলে েোকলদর ভে েদখাে।  ওলদর আলে শুেু কলেকিা চরভেভার আর 
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কলেকিা ালোোর, এই চদলেই এা কাণ্ড িাচেলে যালি।  সুারাং একবার ওলদর চঘলর 

েফেলা পারলে কাবু কলর েফো যালব সহলজই।  

  

চকন্তু াার আলগ চ চশ্চা হলা হলব, যালা কাকাবাবু ও েগৌাম হােদালরর েকা ও ক্ষচা 

 া হে।  

  

কেকাাা েথলক অা ু সরকার  ালম েয চড আই চজ এলসলে , চাচ  বেলে , ওই 

েোকিা কাকাবাবুর হাা-পা েকলি েফেলব।  াা আচম চবশ্বাস কচর  া।  এ পযটন্ত েকউ 

পালরচ ।  কাকাবাবু চ ক েযভালবই েহাক ওর েিালখ েুলো েদলব ।  

  

রেবীর গুপ্ত বেলে , এ পযটন্ত েকউ পালরচ  বলে েয এবালরও পারলব  া, াার চক েকা ও 

মাল  আলে? এই ঝুাঁচক ে ওো যাে  া।  

  

এস চপ সালহব জাহাচির েিৌেুরী বেলে , কাকাবাবু এই েরল র অপরােী অল ক 

েদলখলে ।  চকন্তু ওাঁর বনু্ধর োা এসব অচভোা ে ই।  াা োিা উচ  আলমচরকার  াগচরক।  

ওাঁর েকা ও ক্ষচা হলে আমালদর েদলশরই দারুে বদ াম হলে যালব!  

  

রেবীর গুপ্ত বেলে , েগৌামবাবুর স্ত্রী িাকা চদলা রাচজ আলে ।  কুচি-পাঁচিশ োখ উচ  

এলদশ েথলকই েজাগাি করলা পারলব ।  একিু দরাদচর করলে পঞ্চাশ োখ েথলক কচমলে 

েবাে হে কুচি-পাঁচিশ োলখ রাচজ করাল া েযলা পালর শঙ্কর রােবমট লক।  

  

অা ু সরকার বেলে , আমরা সরকাচর েোক হলে োা িাকা েদওোর বযাপারিাে অংশ 

চ লা পাচর  া।  আমালদর চকেু  া-জা ার ভা  করলা হলব।  

  

রেবীর গুপ্ত বেলে , একবার িাকা েপলে শঙ্কর রােবমট  চকেুলাই কাকাবাবুলক এমচ  

এমচ  োিলব  া।  কাকাবাবুর িাকা েক েদলব? 

  

অা ু সরকার চজলেস করলে , একজ  িাবাগাল র মযাল জারলকও োা েলর েরলখলে।  

রাে বমটল র কাে েথলক চিচ পত্র চ লে আলস েক? 
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জাহাচির েিৌেুরী বেলে , একজ  েোকলক পা াে।  েস েবাবা আর কাো।  াার কাে 

েথলক োা েকা ও কথাই জা ার উপাে ে ই।  াালক অ ুসরে কলরও েকা ও োভ হে 

 া।  েস চ উ জেপাইগুাঁচি েরে েস্টশল র িযািফলমট শুলে থালক।  অা যাত্রীলদর মলেয েক 

েয কখ  ওর কালে চিচ  চদলে যাে, াা েবাঝা যাে  া।  

  

অা ু সরকার বেলে , ওই েবাবা কাো েোকিালক একবার েদখলে হে।  অল ক েবাবা 

কাো চকন্তু আসলে কথা বেলা পালর, একিু হিলকা চদলেই মুখ েুিলব।  

  

জাহাচির েিৌেুরী বেলে , েোকিালক েলর আ া যাে, চকন্তু… 

  

রেবীর গুপ্ত বেলে , শঙ্কর রােবমটল র প্রলাযক চিচ লা েেখা থালক, আমার দূলার ওপর 

যচদ েকা ও অাযািার করা হে, াা হলে আচম সলি সলি বদো ে ব।  বচন্দলদর 

একজল র হাা চকংবা পা েকলি পা াব।  একবার েয সচায একিা হাা েকলি পাচ লেচেে।  

েোকিা চ ক খবর েপলে যাে।  

  

জাহাচির েিৌেুরী বেলে , েোকিা েেখাপিা জাল ।  ইংচরচজলা চিচ  েেলখ, ভাে 

ইংচরচজ।  

  

অা ু সরকার বেলে , েেখাপিা-জা া ডাকাা! 

  

জাহাচির েিৌেুরী বেলে , ও োা চ লজলক বলে রাজা।  চকং অব ারাই!  

  

অা ু সরকার বেলে , হাঁ, রাজা  া গজা।  ওলক েযচদ  েরব, েসচদ  কিাইলা গরম 

োলে ভাজব! এখ  এক কাজ করু , সরাসচর পুচেশ অযাকশা  শুরু  া কলর আি-

দশজ  ই ফরমার েচিলে চদ  িাুচদটলক।  াারা ওর গচাচবচের সন্ধা  জা ুক।  ও োা 

মালঝ-মালঝ শহলর আলস বেলে , েসই অবস্থাে ওলক েরলা হলব।  এর মলেয িাকা চ লে 

দরাদচর শুরু করু , াালা ও ভাবলব ভে েপলে আমরা ওলক িাকা চদলাই িাই।  ফলরস্ট 

অচফসার আমজাদ আচেলকও কালজ োগা ।  েস-ই োা েোকিার আসে েিহারািা েিল ।  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপ্াধ্যায় । কাকাবাবু ও ব্ল্যাক প্যান্থার। কাকাবাবু সমগ্র 

 78 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আর একিা বযাপালর সাবো  কলর চদচি।  ওই েয কাকাবাবুর ভাইলপা সন্তু, ওলক েিালখ 

েিালখ রাখলব ।  ও েয কখ  দারুে দুাঃসাহস েদচখলে কী কাণ্ড কলর বসলব, াার চ ক 

ে ই।  

  

সন্তু আর েজালজা াখ  সাচকটি হাউলজর েদাাোর বারান্দাে বলস গল্প করলে আমজাদ 

আচের সলি।  

  

আমজাদ আচের মা  সন্তুও োা েদলখলে শঙ্কর রােবমট লক।  চকন্তু দুজল র বেট া চমেলে 

 া।  

  

শঙ্কর রােবমট  পুচেলশর েদ্মলবলশ কাকাবাবুলদর েলর চ লে েযলা এলসচেে।  উাঁদলরে 

পুচেশ অচফসালরর মা  াার মুলখ মস্ত বি েগাাঁফ।  

  

আমজাদ আচে বেলে , আচম যখ  ওলক েদলখচে, াখ  ওর েকা ওরকম েগাাঁফই চেে 

 া।  

  

সন্তু বেে, থুাচ র কালে একিা কািা দাগ।  

  

আমজাদ আচে বেলে , আচম থুাচ লা কািা দাগ েদচখচ , ে াাঁলি চেে েশ্বচার মা  

সাদা সাদা দাগ, আর  ালকর ওপর আাঁচিে।  

  

সন্তু বেে, একবার মাথার িুচপ খুলেচেে।  মাঝখাল  েগাে িাক।  

  

আমজাদ আচে বেলে , আচম েদলখচে, কপালের চদলক একিুখাচ  িাক, চকন্তু মাঝখাল  

োা অল ক িুে চেে।  

  

েজালজা বেে, েযম  িালকর ওপর পরিুো পলর অল লক, োাম ই িাকওোো পরিুোও 

চক লা পাওো যাে।  চথলেিালরর েোলকরা পলর।  আসে কথা হে  াক।  েবশ খািা  াক 

 ে, েবাাঁিা  াক।   াক চদলেই োাক েি া যাে।  
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সন্তু বেে, খািা, চিকলো  াক।  

  

আমজাদ আচে বেলে , আচম োা েদলখচে, খািাও  ে, েবাাঁিাও  ে, মাঝাচর।  

  

েজালজা বেে, এই মাঝাচর  াক চ লেই খুব মুশচকে।  েমক আপ চদলে মাঝাচর  াকলক 

চিকলো করা যাে, আবার েবাাঁিা েবাাঁিাও েদখাল া যাে।  চকন্তু সচাযকালরর চিকলো  াকলক 

েবাাঁিা করা যাে  া।  ভুরু কীরকম? 

  

সন্তু বেে, প্রাে েয  েজািা।  আমজাদ আচে বেলে , আচম োা েদলখচে ফাাঁক ফাক।  

আমালদরই মা ।  
  

েজালজা বেে, সাদা চকংবা কালো রং চদলে দুরকমই করা যাে।  আমজাদ আচে বেলে , 

সন্তু, োামালদর কালে শঙ্কর রােবমট  এলসচেে।  পুচেলশর েদ্মলবলশ।  াখ  চ শ্চেই েগাাঁফ 

োচগলে  া ারকম েমক আপ চ লে এলসচেে।  আচম জিলের মলেয যখ  েদলখচে, াখ  

ওর েদ্মলবশ েরার কথা  ে।  েসিাই ওর আসে েিহারা।  

  

েজালজা বেে, াার েকা ও মাল  ে ই।  সবসমলেই ও অল করকম েদ্মলবলশ েঘারাঘুচর 

করলা পালর।  যালা ওর চ লজর েোকও ওর আসে েিহারািা জা লা পারলব  া।  েকউ 

ওলক চবশ্বাসঘাাকাা কলর েচরলে চদলা পারলব  া।  

  

আমজাদ আচে বেলে , াাও হেলাা চ ক।  আমার োরো, েোকিা সবসমে জিলে 

থালক  া।  মালঝ-মালঝ সাোরে েোলকর মা  শহলর এলস থালক।  হেলাা শহলর ওর 

বাচিও আলে।  আমার একিা সলন্দহ হে, েস-কথা কাউলক বচেচ , কারে েসিা ভুেও 

হলা পালর।  

  

সন্তু বেে, আমালদর বেু ! 
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আমজাদ আচে বেলে , জেপাইগুাঁচি শহলর একজ  ভদ্রলোক আলে , াালক েদখলেই 

আমার শঙ্কর রােবমটল র কথা মল  পলি।  অথি েিহারা চকংবা মুলখর চমে ে ই।  াবু 

চকেু একিা েয  চমে আলে।  

  

েজালজা বেে, ভদ্রলোলকর কী  াম? কী কলর  চাচ ? 

  

আমজাদ আচে বেলে , ওাঁর  াম  ীেকণ্ঠ মজুমদার।  একিা বইলের েদাকাল র মাচেক।  

শান্তমা  েোক।  আচম বই চক লা চগলে কলেকবার েদলখচে।  েক  েয ওাঁলক েদখলে 

শঙ্কর রােবমটল র কথা মল  পলি, াা আচম চ লজই বুচঝ  া! 

  

সন্তু বেে, হেলাা ওাঁরা দুই ভাই।   ালমর োা চমে আলে, শঙ্কর আর  ীেকণ্ঠ োা একই।  

দুলিাই চশলবর  াম।  আর পদচবিা ইলি মা  পােলি েফো যাে।  

  

েজালজা বেে, িেু  োা, েোকিালক আমাে একবার েদচখলে চদ ।  আচম েদখলেই 

বুঝলা পারব েস-ই আসে েোক চক  া! 

  

আমজাদ আচে বেলে , াুচম কী কলর বুঝলব? াুচম োা একবারও আসে েোকচিলক 

েদলখাইচ ।  

  

েজালজা অবলহোর সলি ে াাঁি উেলি বেে, এসব আমার কালে জেভাা।  আমার একিা 

েস্পশযাে পাওোর আলে।  েকউ চমলথয কথা বেলেই আচম াার গন্ধ পাই।  ওর আসে 

 াম  ীেকণ্ঠ মজুমদার চক  া, াা আচম একবার শু লেই বুঝলা পারব।  একবার কী 

হলেচেে জাল  ? 

  

সন্তু বেে, োার গল্পিা পলর শু ব।  িে, েবচরলে পচি।  েোকিালক েদলখ আচস।  

  

আমজাদ আচের চজলপ ওরা সাচকটি হাউলসর েগি চদলে বাাঁ চদলক িলে েগে।  একিু পলরই 

অ যচদক চদলে পুচেলশর েোক ডাকলা এে আমজাদ আচেলক।  েদখা েপে  া।  
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চজলপ েযলা েযলা েজালজা বেে, আচেসালহব, আপচ  িােটস েশাভরালজর  াম 

শুল লে ? 

  

আমজাদ আচে বেলে , েস োা একজ  মহােুরন্ধর খুচ  আর  কবাজ।  

  

েজালজা বেে, েসবালর আমরা েগাোে েবিালা েগচে, সলন্ধলবো একিা েরস্টুলরলে গন্দা 

চিংচি খাচি।  ওখা কার চিংচি খুব চবখযাা।  একজ  েোক আমালদর পালশর েিচবলে 

বলস কলেকজ  মচহোর সলি জচমলে গল্প করচেে, েোকচির েযম  সুন্দর েিহারা, 

োম ই েশৌচখ  েপাশাক।  েদখলে মল  হে সালহব, অথি কথা বেলে চহচন্দলা, এক 

পযালকি াাস চ লে মযাচজক েদখালি  া ারকম।  

  

হ াৎ কলেকজ  পুচেশ এলস েরস্টুলরেিা চঘলর েরে।  

  

কীলসর জ য াারা এলসলে াা োা আমরা জাচ   া।  একজ  পুচেশ অচফসার খুব 

ভদ্রভালব বেলে , আপ ালদর আমরা চডসিাবট করলা িাই  া।  শুেু এখা কার প্রলাযলকর 

 ামগুলো চেলখ চ লে েযলা িাই।  আর েক েকা  েহালিলে উল লে ।  েকউ যচদ পচরিেপত্র 

েদখালা পালর , ালব োা ভােই।   া হলে পলর আমরা চগলে েদলখ আসব।  

  

সবাই  াম বেলে, আর পুচেশরা একিা খাাাে চেলখ চ লি।  সকলে োা আর 

েকা ওরকম আইলড চিচি কাডট চ লে ঘুলর েবিাে  া।  শুেু  াম, অল লকই োা ইলি 

করলে অ য  াম বেলা পালর, াাই  া? 

  

আমজাদ আচে বেলে , াা োা পালরই।  েহালিলের  ামও ভুে বেলা পালর।  

  

েজালজা বেে, আচম াখ  বাবালক বেোম, আমালদর পালশই একিা বালজ গন্ধ পাচি।  

আলগ োা এই গন্ধিা চেে  া! বাবা বেলে , চ ক বলেচেস োা েজালজা।  একিা চকেু 

গণ্ডলগাে আলে।  বাবা াখ  পুচেশ অচফসারচিলক েডলক চজলেস করলে , আপচ  চক 
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চবলশষ কাউলক খুাঁজলে ? আচম েবাে হে আপ ালক সাহাযয করলা পাচর।  প্রলাযকলক 

আর একবার েবশ েজালর েজালর চ লজর  াম বেলা বেু  োা! 

  

পুচেলশর অ ুলরালে সবাই আবার  াম বেলা োগে।  আমালদর পালশর েসই সুন্দর 

েিহারার েোকচির  াম েমাহ  দারুওোো।  েস েযই চ লজর  াম বেে, অম ই াার গা 

েথলক একিা চবশ্রী গন্ধ েবরুলা োগে।  আচম াখ  েোকিার চদলক আঙুে েদখালাই েস 

ফস কলর একিা চরভেভার বার কলর েফেে।  চকন্তু েসিা ওপলর োােবার আলগই দুজ  

পুচেশ জাপলি েরে াালক।  াারপর াালক সািট কলর েদখা েগে, েস-ই পোাক আসাচম 

িােটস েশাভরাজ! 

  

আমজাদ আচে বেলে , াুচমই িােটস েশাভরাজলক েচরলে চদলেে! দারুে বযাপার! 

  

েজালজা বেে, আচম েয চমলথয কথার গন্ধ পাই।  

  

সন্তু বেে, গন্ধিা চ ক কীরকম ের? আমরা োা  া ারকম গন্ধ পাই, াার মলেয েকা িা 

চমলথয কথার গন্ধ বুঝব কী কলর? 

  

েজালজা বেে, পিা মালের গলন্ধর সলি ভােুলকর চহচসর গন্ধ চমশলে েযম  হে।  

  

সন্তু হ াৎ হাসলা শুরু কলর চদে।  েজালজা গম্ভীরভালব বেে, হাসচেস েয? এলা হাচসর 

কী আলে? সন্তু হাসলা হাসলাই বেে, ভােুলকর চহচসর গন্ধ! চি ব কী কলর? 

আমজাদসালহব, আপচ  েিল  ? 

  

আমজাদ আচে বেলে ,  া, আচমও চিচ   া! আমালদর এখাল  ভােুক ে ই।  

  

েজালজা বেে, আমরা যখ  গাংচরলপাাাে থাকাাম, েসখাল  রাচশ রাচশ ভােুক।  েবিাে 

কুকুলরর মা  ঘুলর েবিাা রাস্তা চদলে আর আমালদর বাংলোর পালশ চহচস কলর েযা! 
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সন্তু বেে, এইবার আচম েয  েসই গন্ধিা পাচি।  চজপিা এলস থামে বইলের েদাকাল র 

সামল ।  

  

েদাকা িা েবশ বিই।  অল করকম গলল্পর বই।  স্কুে-কলেলজর বই োিাও কেম, 

েপ চসে, পযাড সবই পাওো যাে।  

  

েভালর েবশ কলেকজ  খলদ্দর রলেলে, চা জ  কমটিারীও আলে।  েপে  চদলক একিা 

েিচবে ও েিোর, েসখাল  েকউ ে ই।  

  

আমজাদ আচে বেলে , ওইখাল  মাচেক বলস ।  চকন্তু এখ  োা েদখচে  া।  
  

সন্তু আর েজালজা ঘুলর ঘুলর বই েদখলা োগে।  বাংো বই আর চকেু ইংলরচজ গলল্পর 

বইও আলে।  হযাচর পিালরর বইও এখাল  েপৌাঁলে েগলে।  

  

েজালজা একিা বই খুলে  ালকর কালে চ লে বেে,  াু  বইলের গন্ধ ভারী ভাে োলগ।  

  

আমজাদ আচে বেলে , চকন্তু ভাই, সব গলল্পর বইলাই োা অল ক চমলথয কথা থালক।  

  

েজালজা বেে, েমালিই  া।  েকা ও বইলাই চমলথয কথা থালক  া।  যা থালক, াালক বলে 

কল্প া।  কল্প া আর চমলথয কথা এক  ে।  

  

আমজাদ আচে বেলে , াা চ ক।  াা চ ক।  

  

সন্তু বেে, েজালজা েযম  চমলথয কথা বলে  া, সবই ওর কল্প া! 

  

আমজাদ আচে একজ  কমটিারীলক চজলেস করলে , ভাই,  ীেকণ্ঠবাবুর সলি েদখা 

হলা পালর চক? উচ  কখ  আসলব ? 

  

কমটিারীচি এক েকালের একিা দরজা েদচখলে চদলে বেে, ওই ঘলর রলেলে ।  িলে যা ! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপ্াধ্যায় । কাকাবাবু ও ব্ল্যাক প্যান্থার। কাকাবাবু সমগ্র 

 84 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আমজাদ আচে চফসচফস কলর েজালজালক বেলে , কী েুলাাে েদখা করব? চকেু একিা 

চমলথয কথা োা বেলাই হলব।  

  

েজালজা বেে, আমার ওপর েেলি চদ ।  আচম মযাল জ করব।  

  

েকালের দরজািা ে লে একিু ফাাঁক কলর েজালজা চজলেস করে, েভালর আসলা পাচর? 

  

েসখাল  আর একিা েোি ঘর।  একিা েিচবলে অল কখাচ  ঝুাঁলক একজ  েোক কী েয  

চেখলে ম  চদলে।  েোকচি মাঝবলেচস,  ালকর  ীলি েমািা েগাাঁফ, মাথার মাঝখাল  অল্প 

একিু িাক।  েুচা, সাদা পািাচব পরা।  

  

েোকচি মুখ াুলে বেে, কী িাই? 

  

েজালজা বেে, আপচ  চক  ীেকণ্ঠবাবু? েোকচি বেে, হযাাঁ, আচম  ীেকণ্ঠ মজুমদার।  

  

েজালজা সন্তুর চদলক াাচকলে একচদলকর ভুরু কাাঁপাে।  াার চ ক মাল  সন্তু বুঝে  া।  

ঘলর েকা ও গন্ধও েস েপে  া।  

  

েভালর এলস েজালজা বেে, অচ বটাে সরকার আমালদর পাচ লেলে ।  আপচ  াার  াম 

শুল লে  চ শ্চেই? 

  

 ীেকণ্ঠ মজুমদার বেে, অচ বটাে সরকার, মাল , েেখক? াার োা অল ক বই আমার 

েদাকা  েথলক চবচি হে।  

  

েজালজা বেে, হযাাঁ, আমরা চরলপািট েপলেচে, উত্তরবলিই াার বই সবলিলে েবচশ চবচি 

হে।  াার েবচশরভাগই আপ ার েদাকা  েথলক।  াাই চাচ  আপ ার কালে একিা প্রস্তাব 

পাচ লেলে ।  

  

 ীেকণ্ঠ মজুমদার েকৌাূহেী েিালখ বেলে , অা বি  ামকরা েেখক, আমার কালে 

প্রস্তাব পা ালব ? কী বযাপার শুচ ? 

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপ্াধ্যায় । কাকাবাবু ও ব্ল্যাক প্যান্থার। কাকাবাবু সমগ্র 

 85 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

েজালজা বেে, বযাপারিা এখ ও েগাপ ।  অল লকই জাল   া।  অচ বটাে সরকার চ ক 

কলরলে , চাচ  াার বই আর েকা ও পাবচেশারলক েদলব   া।  এখ  েথলক াাাঁর সব 

বই চ লজই প্রকাশ করলব ।  চাচ  উত্তরবাংোর চবচির সব দাচেত্ব আপ ালক চদলা িা ।  

  

বযাপারিা বুলঝ চ লে আমজাদ আচে বেলে , আপচ  কচমশ  অল ক েবচশ পালব ।  

  

 ীেকণ্ঠ মজুমদার ফাঁকা েিোর েদচখলে বেে, আপ ারা বসু ।  এ োা খুব ভাে প্রস্তাব।  

  

েজালজা বেে, চাচ  চ লজও উত্তরবলি একবার আসলা িা ।  আপ ার েদাকাল  বলস 

পা কলদর জ য বই সই করলব ।  

  

সন্তু বেে, এখাল  ওাঁর একজ  বনু্ধ আলে।  শঙ্কর রােবমট ।  

  

 ীেকণ্ঠ মজুমদার বেে, শঙ্কর রােবমট ? েস আবার েক? 

  

সন্তু বেে, আপচ  াার  াম েশাল  চ ।  চাচ  োা এখা কার রাজা।  অচ বটাে সরকালরর 

পলরর উপ যাসিা শঙ্কর রােবমট লক চ লেই োা েেখা হলি।  

  

 ীেকণ্ঠ মজুমদার বেে, াাই  াচক? এখা কার রাজা? আজকাে অল লকই চ লজলদর 

রাজা বেলা শুরু কলরলে! 

  

াারপর উল  দাাঁচিলে বেে, অচ বটাে সরকার একবার আমালক একিা চিচ  চেলখচেলে ।  

চিচ িা েবাে হে এই আেমাচরলা আলে।  

  

েদওোলের গালে একিা আেমাচর খুলে চিচ র বদলে িপ কলর েিল  বার করে একিা 

অদু্ভা েরল র অস্ত্র।  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপ্াধ্যায় । কাকাবাবু ও ব্ল্যাক প্যান্থার। কাকাবাবু সমগ্র 

 86 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ে াাঁি েবাঁচকলে েহলস বেে, অচ বটাে সরকার পাচ লেলে? অচ বটাে সরকার মারা েগলে 

এক বের আলগ।  শঙ্কর রােবমট  াার বনু্ধ? ঘুঘু েদলখে, ফাাঁদ েদলখাচ ! োামরা চ লজরা 

এলস ফাাঁলদ পা চদলেে! 

  

সন্তু এাক্ষে দাাঁচিলে চেে, এবার একিা েিোলর বলস পলি েহলস বেে, আপ ার কালেও 

একিা এ েক ফরচি েসলভ  আলে েদখচে! বইলের েদাকাল  অস্ত্র? চকন্তু ওিা চদলে োা 

আমালদর ভে েদখালা পারলব   া।  আচম জাচ , ওিালা গুচে ে ই! 

  

 ীেকণ্ঠ মজুমদার বেে, গুচে ে ই? েদখলব োামালদর ঝাাঁঝরা কলর েদব? 

  

সন্তু বেে, গুচে থাকলেও াা পারলা   া।  চদল র েবো, েদাকাল  কা েোক, রাস্তাে 

কা েোক, প্রিণ্ড শব্দ হলব, আপচ  পাোলব  কী কলর? 

  

 ীেকণ্ঠ মজুমদার বেে, েস চিন্তা োামাে করলা হলব  া।  এই েোকিা োা আমজাদ 

আচে, াাই  া? ওলক আমালদর দরকার চেে।  

  

হালার বি অস্ত্রিা  াচমলে েরলখ চাচ  ড্রোর েথলক বার করলে  একিা েম্বা েরল র 

চরভেভার।  

  

েসিা াুলে বেে, আলগরিা েদলখ ভে পাওচ , এিা সিলকট চকন্তু ভুে েকালরা  া।  এলা 

সচায গুচে আলে, আর সাইলেন্সর োগাল া।  েকা ও শব্দ হলব  া।  

  

সন্তু চজলেস করে, আপচ  েক? আপচ  চক সচাযই  ীেকণ্ঠ মজুমদার?  

  

েোকচি বেে, আচম আপাাা োামালদর যম।  এ আমজাদ আচেলক আজ রাচত্তলরর 

মলেযই খাম কলর েদওোর কথা চেে, ও একজ  সাক্ষী।  ওলক এখাল ই েশষ করব।  

  

েজালজা বেে, আমরা চকন্তু শঙ্কর রােবমটল র েোক! 
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েোকচি েহলস বেে, াাই  াচক? াা হলে আচম কার েোক? আচম আমার চ লজরই 

েোক।  োামরা সলর দািাও!  

  

আমজাদ আচের মুলখা া চববেট হলে েগলে।  

  

সন্তু আর েজালজা একসলি উল  এলস আমজাদ আচেলক আিাে কলর দািাে।  

  

েোকচি েমক চদলে বেে, বেোম  া, সলর দািাও।  আমরা েোি েেলেলদর মাচর  া! 

  

েজালজা বেে, েোি মাল ? আমরা েমালিই েোি  ই, কলেলজ পচি।  

  

সন্তু বেে, আমালদর  া েমলর চকেুলাই ওাঁলক মারলা পারলব   া।  

  

েোকচি বেে, আচম চ ক চা  গু ব।  এক… দুই… 

  

াকু্ষচ  দরজািা খুলে েগে।  
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৯. দুপুরলবো েখলা েদওো হে 

দুপুরলবো েখলা েদওো হে দুখা া কলর েমািালসািা রুচি, আর খাচ কিা েবগু  েপািা।  

  

েগৌামকাকু বেলে , এরা চক েরাজ চ রাচমষ খাে? েিহারাগুলো োা ভােই েদখচে।  

  

কাকাবাবু বেলে , চ লজরা মাে-মাংস খাে েবাে হে।  আমরা োা বচন্দ, আমালদর াা 

েদলব েক ? 

  

েগৌামকাকু বেলে , চ রাচমষ খাওো অবশয ভােই।  েবগু  েপািািার ্াদ িমৎকার 

হলেলে।  আর একখা া রুচি েপলে েবশ হা।  এখ ও একিু চখলদ রলে েগলে।  

  

দূলর একজ লক েদলখ েহাঁলক বেলে , এই েয ভাই, েশাল া, আর একখা া রুচি েপলা 

পাচর চক? 

  

েোকচি দুচদলক ঘাি ে লি িলে েগে।  

  

েগৌামকাকু বেলে , এরা োা ভারী িশমলখার।  কুচি োখ, পঞ্চাশ োখ িাকা কলর 

মুচিপে িাইলে, অথি ভাে কলর েখলাও েদলব  া! 

  

কাকাবাবু হাসলা হাসলা বেলে , েগাবেট , াুই চক ভাবচেস, এরা আমালদর েহালিলে 

েরলখলে? এলদর েকা ও দোমাো ে ই।  

  

েগৌামকাকু বেলে , ওচদলক এাক্ষে কী হলি েক জাল ।  চমচে চ শ্চেই েকাঁলদ ভাসালি।  

েেলেিাও ঘাবলি েগলে।  

  

কাকাবাবু বেলে , সন্তু ওলদর সলি আলে।  সন্তু চকেুিা সামোলব।  
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একিা েঝালপর আিাে েথলক েবচরলে এে মহালদবী।  াার মাথাে একিা পােলকর মুকুি, 

হালা একিা েখাো ালোোর।  েবশ েদখালি ভােই।  

  

েস কালে এলস াীক্ষ গোে চজলেস করে, আপ ারা আরও রুচি িাইচেলে ? েজ্জা কলর 

 া? এ চক মামাবাচির আবদার েপলেলে ? এখাল  চক আমালদর অফুরন্ত খাবার আলে? 

িারখা া রুচি েখলে যলথষ্ট েপি ভলর যাে।  

  

েগৌামকাকু বেলে , িারখা া! আমালদর োা েমালি দুখা া কলর রুচি েখলা েদওো 

হলেলে।  

  

মহালদবী ভুরু কুাঁিলক বেে, দুখা া? সচায কথা বেলে ? 

  

কাকাবাবু েহলস বেলে , আমার এই বনু্ধচি আলমচরকাে বহ িাকা েরাজগার কলর।  েস 

মাত্র দুখা া রুচির জ য চমলথয কথা বেলব? 

  

মহালদবী বেে, িারখা া কলর রুচি েদওোর কথা।  শম্ভুিা চ শ্চেই িুচর কলরলে।  সলি 

আর কী চদলেচেে? 

  

েবগু লপািা।  

  

চডমলসদ্ধ েদেচ ? 

  

 া।  

  

ব  মুরচগর চডম পাওো েগলে অল ক।  শম্ভু াার েথলকও সচরলেলে।  এই োারা শম্ভুলক 

এখাল  েলর চ লে আে োা! 

  

কাকাবাবুলদর চদলক চফলর েস আবার বেে, আই অযাম সচর।  আমরা খুব একিা ভাে 

খাবার চদলা পাচর  া, াা বলে বচন্দলদর আে েপিা খাইলেও রাখলা িাই  া।  এবার 

েদখু , আমরা েিারলদর কীরকম শাচস্ত চদই! 
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কলেকজ  েোক িা লা িা লা চ লে এে শম্ভুলক।  েস শুেু েুচির ওপর একিা েগচি 

পলর আলে।  েগচিলা হেুলদর দাগ।  

  

একজ  াালক োক্কা েমলর েফলে চদে মহালদবীর পালের কালে।  

  

মহালদবী াার বুলকর ওপর একিা পা াুলে চদলে ককটশ গোে চজলেস করে, এই 

হারামজাদা, াুই কলব েথলক রুচি িুচর করচেস? 

  

শম্ভু হাউ হাউ কলর কাাঁদলা কাাঁদলা বেে, আচম চকেু কচরচ ।  আচম চকেু কচরচ ।  

  

মহালদবী বেে, বাচক রুচি েকাথাে েগে? এাঁলদর চডম চদসচ  েক ? 

  

অ য েোকলদর মলেয কলেকজ  বেে, আমরাও আজ চডম পাইচ ।  দুজ  বেে, 

আমালদর মাত্র চা খা া কলর রুচি চদলেলে।  

  

মহালদবী বেে, আজ কুচিিা চডম রান্না হলেলে।  আমাে দুলিা চদলেচেে, একিা েফরা 

চদলেচে।  োামালদর রাজা চডমই খা   া।  াা হলে েক  সবাই পালব  া? াুই বাচক চডম 

চবচি কলর চদস? শম্ভু বেে, আচম চকেু কচর  া।  চ াাই আমার কাে েথলক েজার কলর 

চ লে যাে।  

  

দলের মেয েথলক একজ  চিৎকার কলর বেে,  া,  া,  া, ও আমার  ালম চমলথয কথা 

বেলে! 

  

মহালদবী মুখ াুলে বেে, চ াাই, এচদলক আে! 

  

অ যরা এবার েিল  এল  চ াাইলকও েফলে চদে মহালদবীর পালের কালে।  শম্ভুর াুে াে 

চ াাই েবশ গাাঁট্টালগাট্টা, েুচার ওপলর েস একিা খদ্দলরর েকাি পলর আলে।  
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মহালদবী এবার বিৃাার ললঙ বেলা োগে, আমরা এখাল  ্ােী  রাজয প্রচাষ্ঠা করব, 

োামরা সবাই াার তসচ ক।  আমালদর রালজয েকউ িুচর করলব  া, েকউ চমলথয কথা 

বেলব  া, েকউ অ যলক  কালব  া।  এখ  েথলকই েসই চশক্ষা চ লা হলব।  চ াাই, াুচম 

জাল া, শাচস্ত োামালক েপলাই হলব।  াুচম এখ  যা েবচশ চমলথয কথা বেলব, াা 

োামার শাচস্ত বািলব।  াুচম একজ  অাযন্ত সাহসী তসচ ক, রাজা োামার ওপলর 

অল কখাচ  চ ভটর কলর ।  োামালক আচম প্রােদণ্ড চদলা িাই  া।  কী অ যাে কলরে, খুলে 

বলো! 

  

চ াাই চকন্তু শম্ভুর মা  কালদচ ।  েস শান্ত গোে বেে, হযাাঁ, মহালদবী, আচম েদাষ 

কলরচে।  আপ ার যা শাচস্ত চদলা ইলি হে, চদ ।  আসে কথািা হে, িারখা া রুচি 

েখলেও আমার েপি ভলর  া।  গালে শচি পাই  া।  াাই শম্ভুর কাে েথলক আচম েজার 

কলর, ভে েদচখলে েবচশ রুচি চ ই।  

  

কখা া রুচি েখলে োামার েপি ভলর? 

  

অন্তা দশ-বালরাখা া? 

  

কিা চডম? 

  

যা েদলব ।  কুচিিা চডম আচম একাই েখলে হজম করলা পাচর।  

  

অ যরা েকউ খালব  া।  াুচম একাই সব খালব? 

  

েসিাই আমার অপরাে হলেলে।  ভচবষযলা আর েকা ওচদ  এরকম করব  া।  আর যচদ 

আমালক েমলর েফেলা িা , আচম ঘাি েপলা চদচি।  

  

চ াাই মহালদবীর পালের কালে মাথািা  ুইলে রাখে।  
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মহালদবী বেে, সব মা ুলষর চখলদ সমা  হে  া।  েকউ েবচশ খাে, েকউ কম খাে।  

োামালদর রাজা েযম  খুবই কম খাওো পেন্দ কলর ।  এখাল  চ শ্চেই আরও অল লকর 

িারখা া রুচিলা েপি ভলর  া।  াার মাল , আমালদর খাদয বািালা হলব।  চ াাই, াুচম 

দশখা া রুচিই পালব।  আর অ যরা, কার কখা া রুচি োগলব, আজই জাচ লে দাও।  

চ াাই, াুচম সচায কথা বলেে াাই োামার শাচস্ত মকুব করা হে।  চকন্তু শম্ভলক ক্ষমা 

করা হলব  া।  েস-ই আসে েদাষী।  েস েক  চ াাইলক ভে পালব, েস েক  সব কথা 

আলগই আমালক চকংবা রাজালক জা ােচ ? রাজা যচদ রালজযর সব কথা  া জাল , াা 

হলে েস কীলসর রাজা? িুচর করা চডম-রুচি শম্ভুও চ শ্চেই খাে, চকন্তু েস কথা েস বলেচ ।  

াা হলে চক শম্ভর একিা হাা েকলি ে ওো হলব? 

  

সবাই একসলি বলে উ ে, হযাাঁ, হযাাঁ, হযাাঁ।  

  

মহালদবী হকুম করে, শম্ভু, ডা  হাািা মাচিলা েপলা রালখা! 

  

েস ালোোর াুেলাই েগৌামকাকু বেলে , আলর আলর, সচায েোকিার হাা েকলি 

েফো হলব  াচক? সামা য অপরালে এম  শাচস্ত? ওলক মাফ কলর চদ !  

  

শঙ্কর রােবমট  কখ  েপেল  এলস দাাঁচিলেলে, েবাঝা যােচ ।  এবার েস বেে, ইউ চিজ 

শাি আপ! আমালদর বযাপালর  াক গোলব   া।  

  

কাকাবাবু বেলে , ওলক অ য শাচস্ত চদ ।  হাা েকলি েফোিা ববটর বযাপার! 

  

শঙ্কর রােবমট  আবার বেে, বেচে  া, শাি আপ! 

  

মহালদবী শঙ্কর রােবমটল র চদলক চফলর বেে, কী রাজা, এর শাচস্ত চ ক আলে? াুচম 

কািলব,  া আচম কািব? 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, প্রথম অপরালের জ য ওর শাচস্তিা একিু কচমলে চদলা পালরা।  

পুলরা হাািা কািার বদলে ডা  হালার কলি আঙুেিা েকলি দাও!  
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শম্ভু এবার বাাঁ হালার উেলিা চপ  চদলে েিাখ মুলে বেে, আমার অপরালের জ য এা 

কম শাচস্ত চদলি , এজ য আপ ালদর কালে চিরকৃাে থাকব।  আর কখ ও েোভ করব 

 া।  শুেু আর একিু যচদ দো কলর , ডা  হালার বদলে বা হালার একিা আঙুে চ লে 

চ  ।  

  

মহালদবী বেে, েবশ, াাই েহাক।  

  

চ াাই মাথা াুলে বেে, মহালদবী, শম্ভর বদলে আমার আঙুে কািু ।  শুয েরাগা দুল্লা 

েোক, আমার একিা আঙুে েগলে েকা ও ক্ষচা হলব  া।  
  

শম্ভ েজার চদলে বেে,  া,  া, আমার পালপর শাচস্ত আমালক েপলাই হলব।  সারাজীব  

আচম কািা আঙুেিার চদলক াাচকলে ভাবব, আচম মহালদবীর কালে চমলথয কথা বলেচে।  

আর বেব  া।  

  

এবার অ য একচি েেলে এচগলে এলস বেে, মহালদবী, ওলদর দুজ লক েেলি চদ , শাচস্ত 

চদ  আমালক।  

  

মহালদবী বেে, েক ? 

  

েেলেচি বেে, ওই শম্ভু আমার কাকা।  েেলেলবোে আমার বাবা মারা েগলে , উচ  

আমালক চ লজর েেলের মা  মা ুষ কলরলে ।  কাকার বদলে আমার একিা আঙুে চ  ।  

আচমও দু-একচদ  িুচর করা চডম েখলেচে।  

  

মহালদবী বেে, াা হলে োা েদখচে চা জল রই আঙুে কািলা হে।  আমালদর দলে 

এা আঙুেকািা তস য থাকলে োা িেলব  া।  োামালদর আরও অল ক েিাই করলা 

হলব।  শম্ভুলকই একা শাচস্ত েদব।  শম্ভ, মাচিলা হাা পালাা।  
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শম্ভু বাাঁ হাািা মাচির ওপর পাালাই মহালদবী াার কলি আঙুলে ালোোরিা েরলখ িাপ 

চদে।  িামিা েকলি েবলরালা োগে রি।  

  

শম্ভ একিুও মুখ চবকৃা করে  া, বযথার শব্দও করে  া।  

  

মহালদবী  রম গোে বেে, ওলর, োালদর শাচস্ত চদলা চক আমার ভাে োলগ? োারা 

োা সবাই আমার ভাইলের মা ।  ্ােী  রাজয পাওোর পর োারাই োা েসিা িাোচব।  

  

ালোোরিা াুলে চ লে েস আবার বেে, রি েবচরলেলে, াাই যলথষ্ট।  আঙুেিা আর 

কািোম  া।  
  

সবাই একসলি চিৎকার কলর উ ে, জে জে মহালদবী! জে জে রাজা! 

  

মহালদবী কাকাবাবুলদর চদলক চফলর বেে, আমরা চকন্তু বচন্দলদর প্রচা একিুও দোমো 

েদখাই  া।  এক েকালপ হাা েকলি উচিলে চদই! 

  

শঙ্কর রােবমট  এচগলে এলস বেে, সবাই েশাল া, একিা েঘাষো আলে।  োামরা জাল া 

েয, একিা বচন্দ-মুচিপলের িাকা পাওো েগলে।  এই দুজল র জ যও িাকা পাবই।  এর 

েবচশরভাগ িাকাই অস্ত্র েক ার জ য খরি হলব।  ালব োামরা সবাই একপ্রস্থ  াু  

জামাকাপি পালব।  খাবারদাবারও বাচিলে েদওো হলব আজ েথলক।  

  

সবাই আবার েিাঁচিলে উ ে, জে জে রাজা, জে জে মহালদবী! 

  

শঙ্কর রােবমট  াারপর বেে, শম্ভ, যাও, বচন্দলদর জ য আরও রুচি আর চডমলসদ্ধ চ লে 

এলসা! 

  

কাকাবাবু বেলে ,  া থাক।  যা কাণ্ড হে, এর পর আর এখ  আমালদর চকেু খাওোর 

রুচি ে ই।  

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, চ ক আলে, এবালর িেু  আমার সলি।  
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মহালদবীলক েস চজলেস করে, াুচম যালব  াচক আমালদর সলি? আমরা রাজপুরীলা 

যাচি।  

  

মহালদবী বেে,  া, াুচম যাও, আমার অ য কাজ আলে।  

  

কাকাবাবুর চদলক াাচকলে েস মুিচক েহলস বেে, এবার পাোবার েিষ্টা করলব   াচক? 

কলর েদখু   া! আমালক বাচজিা চজচালে চদ ।  

  

কাকাবাবু বেলে , কী বাচজ, াা োা এখ ও শুচ চ ।  শু লে  া হে েিষ্টা করা েযা।  

  

মহালদবী বেে, েসিা জা াল া হলব  া! 

  

শঙ্কর রােবমট  ওাঁলদর হচিলে চ লে িেে েঝাপজিলের মেয চদলে।  আজ আর েিাখ 

বাাঁলেচ ।  

  

িাি বগলে চ লে েঝাপ ে লে েযলা কাকাবাবুর অসুচবলে হলি।  েকা ও েকা ও গালে 

েবশ কািা আলে।  আবার ভারী সুন্দর েদখলা ফুেও ফুলি আলে অল ক।  মাথার ওপর 

চদলে ডাকলা ডাকলা উলি যালি চিোপাচখর ঝাাঁক।  

  

খাচ কিা দূলর ফাাঁকা জােগাে দাাঁচিলে আলে চজপগাচিিা।  

  

েসিালা ও ার পর শঙ্কর রােবমট  চ লজ বসে ড্রাইভালরর জােগাে।  াার পালশ একজ  

মাত্র গাডট, াার হালা একিা বশটা।  

  

চজপিা িাোলা িাোলা শঙ্কর রােবমট  েগৌামকাকুলক বেে, আপ ার স্ত্রী কুচি োখ 

িাকা পযটন্ত চদলা রাচজ হলেলে ।  ালব শাট চদলেলে , ওই িাকাে দুজ লকই েেলি চদলা 

হলব।  আমার পলক্ষ াা েমল  ে ওোর প্রশ্নই ওল   া।  খবর পাচ লেচে, সত্তর োখ েথলক 

বি েজার পাাঁি োখ কমালা পাচর।  
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েগৌামকাকু বেলে , চমচে অা িাকা পালব েকাথাে? 

  

কাকাবাবু হ াৎ েরলগ উল  বেলে , েগৌাম, চমচেলক চিচ  চেলখ েদ, আমার জ য েয  

এক পেসাও  া েদে।  োালক িাকা চদলে োিালা িাে োা োিাক! 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, েবশ োা, পাঁোাচল্লশ োখ পা ালা বেু , আলমচরকা  বাবুচিলক 

েেলি েদব।  রাজা রােলিৌেুরী এখাল  থাকলব ।  

  

েগৌামকাকু বেলে , পাঁোাচল্লশ োখ! েজাগাি করা অসম্ভব বযাপার! 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, গে া চবচি করলা বেু ।  আপ ার স্ত্রীর চ শ্চেই অল ক গে া 

আলে।  ডািালরর বউলদর খুব গে া থালক।  

  

েগৌামকাকু বেলে , আলমচরকাে েমলেরা েবচশ গে া পলর  া।  

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, আলমচরকাে বিলোলকর বউরা দাচম দাচম চহলরর গে া পলর  া? 

আমালক আলমচরকা েশখালি ? েসসব এক-একিা গে ারই দাম পাঁচিশ-চাচরশ োখ 

িাকা! 

  

েগৌামকাকু চজলেস করলে , আপচ  কখ ও আলমচরকাে চেলে ? 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, চেোম োা।  অন্তা সাা-আি বের।  

  

চফলর এলে  েক ? 

  

চ লজর রাজয উদ্ধার করলা।  এখাল  ্ােী ভালব থাকব।  আলমচরকাে েগাোচম করলা 

যাব েক ? 
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ওলদশ েেলি এলস এরকম ব জিলের মলেয থাকা, সচায আপ ার দারুে েজদ আলে, 

্ীকার করলাই হলব।  ালব, আমালদর মা  কলেকজ লক েলর িাকা আদাে কলর কা 

িাকাই বা াুেলা পারলব ।  াালা চক একিা রাজয পাওো যাে? 

  

েস-বযাপালর আমার চ জ্ িযা  আলে।  আপ ালদর েলর রাখলা হলি, এমচ  এমচ  

িাইলে চক িাকা চদলা ? 

  

েস আপ ার যাই-ই িযা  থাক।  একিা কথা েজল  রাখু , আমার এই বনু্ধলক েেলি আচম 

চকেুলাই একা মুচি েপলা িাই  া।  আমালদর যা েবচশচদ  েলর রাখলব , াাই আপ ার 

চবপদ বািলব।  

  

এ কথার উত্তর  া চদলে শঙ্কর রােবমট  হা-হা কলর েহলস উ ে।  আরও চকেুক্ষে পলর 

চজপিা থামে এক জােগাে।  

  

চবলকে হলে এলসলে।  আকালশ েমঘ জলমলে েবশ।  েয-লকা ও সমে বৃচষ্ট হলা পালর।  

  

এখাল ও জিলের মলেয খাচ কিা জােগা ফাাঁকা।  েদখা যালি কলেকিা ভাঙা ঘরবাচি।  

অল ককালের পুরল া, প্রাে ধ্বংসন্তুপ বো যাে, প্রাে েকা ও ঘলররই োদ আস্ত ে ই।  

একপালশ একিা মচন্দরও আলে, েসিা একিা অশ্বথ গালের েমািা েমািা েশকলি লাকা।  

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, এইখাল  চেে আমালদর বংলশর রাজো ী।  এিা আবার  াু  কলর 

গিা হলব।  

  

কাকাবাবু বেলে , এখাল  একসমে চকেু েোকজল র বসচা চেে েবাঝা যালি।  হেলাা 

াখ  এা ঘ  জিে চেে  া।  এককালে এখাল  অল ক েোি েোি জচমদাচর চেে, াারা 

চ লজলদর বো রাজা।  চকন্তু এিা েয আপ ালদরই চেে, াা েবাঝা যালব কী কলর? 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, আমার কালে দচেে আলে এ জােগার।  বংশেচাকা করা আলে।  

আচমই েশষ উত্তরাচেকারী।  
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কাকাবাবু বেলে , েসসব দচেে েদচখলে চক পুরল া জচমদাচর েফরা পাওো যাে? 

জচমদাচর প্রথাই োা উল  েগলে।  

  

শঙ্কর রােবমট  সগলবট বেে, জচমদাচর  ে, ্ােী  রাজয।  ইংলরজরা েকলি চ লেচেে।  

এখ  ভারা সরকালরর কাে েথলক আদাে কলর ে ব।  

  

এক জােগাে অল কখাচ  পাথলরর বাাঁোল া িাাাে, াার এক পালশ কলেকিা ঘলরর 

েদওোে।  

  

কাকাবাবু কলেক োপ চসাঁচি চদলে েসই িাাালে উল  েদওোলের ইি পরীক্ষা কলর 

বেলে , মল  হলি, প্রাে দুলশা বেলরর পুরল া।  

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, েভালর যালব   া।  ওখাল  দুলিা মোে সাপ থালক।  ওরা অবশয 

আমালক চকেু বলে  া, চকন্তু বাইলরর েোক েদখলে াািা কলর।  

  

েগৌামকাকু বেলে , সাপও মা ুষ েিল  বুচঝ? 

  

কাকাবাবু িাাালের অ য একচদলক চগলে বেলে , এর মলেয এিা  াু  কলর গিার কাজ 

শুরু হলে েগলে? 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে,  া, এখ ও শুরু হেচ ।   কশা তাচর হলে েগলে।  

  

কাকাবাবু বেলে , াা হলে েয েদখচে, এখাল  একিা জােগা  াু  কলর েখাাঁিা হলেলে।  

  

শঙ্কর রােবমট  কাকাবাবুর কালে চগলে ভুরু কুাঁিলক বেে, াাই োা, এিা োা আলগ চেে 

 া।  

  

গাডটলক েডলক চজলেস করে, মােু, এখাল  েক খুাঁলিলে? 

  

মােু বেে, জাচ   া োা সযার।  আলগ েদচখচ ।  
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শঙ্কর রােবমট  বেে, আচম চদ সালাক আলগ এলসচেোম, াখ  গাট চেে।  আমার 

এোকার মলেয আমালক  া জাচ লে েক এলস গাট খুাঁিলব? 

  

কালে চগলে েদখা েগে, শুেু এক জােগাে গাট  ে।  মাচি খুাঁলি খুাঁলি েম্বা একিা  াোর 

মা  কািা হলেলে।  েকাথাও-লকাথাও েসিার ওপর আবার মাচি িাপা েদওো হলেলে।  

েকাথাও েকাথাও পুলরাপুচর ভলরচ ।  

  

কাকাবাবু এক জােগাে বলস পলি েসই  াোর মলেয হাা লুচকলে চদলে ।  

  

াারপর মুখ াুলে বেলে , েমািা েমািা াার রলেলে এর েভালর।  

  

েগৌামকাকু বেলে , এখাল  েকউ ইলেকচট্রলকর োই  িা লে? 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, এই জিলে েক ইলেকচট্রক আ লব? প্রথমা, েসিা েবআইচ ।  াা 

োিা েকা ও েোক ভলে এখাল  আলস  া।  

  

কাকাবাবু েসই  াোর োর চদলে চদলে হাাঁিলা োগলে ।  

  

েসিা িলেলে োা িলেইলে।  এক-এক জােগাে গােপাো েকলি েখাাঁিা হলেলে।  েসই 

 াো।  

  

প্রাে পল লরা চমচ ি যাওোর পর কাকাবাবু হাা াুলে অ যলদর থামলা বেলে ।  

  

এখাল ও খাচ কিা ফাাঁকা জােগাে রলেলে দুখা া াাাঁবু।  েোি েোি গালের ডাে েকলি 

েসই াাবুর ওপর এম ভালব েচিলে েদওো হলেলে েয, দূর েথলক চ ক েবাঝা যালব  া।  

  

েগৌামকাকু বেলে , এখাল  আচমট কযাি কলরলে? 
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শঙ্কর রােবমট  প্রবেভালব মাথা ে লি বেে, হলাই পালর  া।  আচমট মুভলমলের খবর 

আচম সবসমে পাই।  আচমটর মলেযও আমালদর বংলশর েোক আলে।  াা োিা, আচমট 

কযাি করলা েগলে আলগ রাস্তা বা ালব।  এখাল  েকা ও রাস্তা ে ই।  গাচিও ে ই।  

  

েগৌামকাকু বেলে , যচদ কমালন্ডা হে? একিা াাবুর পালশ কলেকিা সাইলকে রলেলে।  

  

কাকাবাবু বেলে , জিলের মলেয চ াঃশলব্দ িোলফরার সব েিলে ভাে উপাে হলি 

সাইলকে।  াবু যখ  আলে, াখ  মা ুষও আলে চ শ্চেই।  াালদর েিহারািা েদখা 

দরকার।  আমার একিা সলন্দহ হলি।  

  

এর মলেয বৃচষ্ট ে লম েগে চঝরচঝর কলর।  

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, এখাল  বৃচষ্টর মলেয দাাঁচিলে েথলক কী হলব? আমার েডরাে চফলর 

েযলা হলব।  আমার েোকজ লদর েডলক এল  এসব াাাঁবু ফাাঁবু েভলঙ উচিলে েদব।  

  

কাকাবাবু বেলে , ওলদর কালে কী েরল র অস্ত্র আলে, াা জা লা হলব  া? আপ ার 

োা সম্বে দুলিা-একিা চরভেভার।  বি বি অস্ত্রগুলোর গুচেই ে ই।  

  

আমার কুচিজ  েোক এল  একসলি ওলদর ওপর ঝাাঁচপলে পিব।  

  

ওলদর যচদ একিা োইি েমচশ গা  থালক, াা হলে েসিার সামল  কুচিজ  েোক 

েপাকামাকলির মা  েশষ হলে যালব।  াার আলগ জা লা হলব, ওরা কারা? যচদ আমালদর 

েদলশর আচমট হে, াালদর সলি েিাই করার প্রশ্নই ওল   া।  

  

আমার এোকার মলেয আচম আচমটলকও আসলা েদব  া! আচম এখা কার রাজা।  

  

আপ ার রাজত্বিা আলগ ্ােী  েহাক! এখ ও োা হেচ ।  

  

েগৌামকাকু বেলে , এখাল  বৃচষ্টর মলেয কাক্ষে চভজব? শীা করলে!  
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কাকাবাবু বেলে  চভজলাই হলব।  আমার েযিা সলন্দহ হলি, েসিা সচায চক া জা া 

দরকার।  

  

মােু বেে, সযার, আচম িুচপ িুচপ েপে  চদক চদলে চগলে েদলখ আসব!  

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, যা োা, েদলখ আে।  

  

কাকাবাবু বেলে ,  া, াুচম একা যালব  া।  

  

চ ক াখ ই দুলিা েোক একিা াাবু েথলক েবচরলে েদৌলি অ য াবুিালা লুলক েগে।  

  

েোকদুলিা কালো রলঙর িাইি পযাে পরা, কালো জামা, মুলখও কালো মুলখাশ।  শুেু  াক 

আর েিাখ দুলিা েখাো আলে।  

  

কাকাবাবু চফসচফস কলর বেলে , ব্ল্যাক পযান্থার! আচম চ কই সলন্দহ কলরচেোম।  

  

েগৌামকাকু বেলে , ব্ল্যাক পযান্থার মাল ? 

  

কাকাবাবু বেলে , চকেুচদ  আলগই একিা েগাপ  চরলপািট এলসচেে, েকা ও শত্রু-লদশ 

েথলক এই ব্ল্যাক পযান্থার বাচহ ীলক আমালদর েদলশর চবচভন্ন জােগাে পযারাশুলি  াচমলে 

েদলব।  াারপর াারা আমালদর এোরলপািট, েরে েস্টশ  ধ্বংস করলব।  গা বে র আচম 

এরকম একিা দেলক েলর েফলেচেোম।  এবার আবার শুরু কলরলে।  মাচি খুাঁলি েয াার 

েিল  চ লে েগলে, চ শ্চেই েসরকম েকা ও উলদ্দশয আলে।  এচদলক েকাথাও এোর 

েফালসটর েবস আলে।  

  

েগৌামকাকু বেলে , চকন্তু দুলিা াাাঁবুলা আর কা েোক থাকলব! আমালদর পুচেশ বা 

আচমট খবর েপলে েগলে ওরা চ লজর েদলশ পাোলব কী কলর? 

  

কাকাবাবু বেলে , ওরা পাোলা িাে  া।  এখ  সব সুইসাইড েস্কাোড শুরু হলেলে 

জাচ স  া? ওরা মরলব েজল ই এলসলে।  াাই সাঙ্ঘাচাক েবপলরাো হলা পালর।  
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শঙ্কর রােবমট  বেে, েুা! ব্ল্যাক পযান্থার  া োই! এমচ  েকা ও ডাকালার দে কালো 

েপাশাক পলর ভিচক চদলি।  ওরা েবাে হে জাল   া েয, আমার এোকাে লুলক পলিলে।  

আমার  াম শু লেই ওরা ভে পালব! মােু, াুই যা োা, চজলেস কলর আে, এখাল  েক  

াাাঁবু েগলিলে? 

  

কাকাবাবু বেলে ,  া,  া।  

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, শাি আপ! আমার হকুলমর ওপর কথা বেলব   া।  আর একবার 

মুখ খুেলেই একিা থাপ্পি কষাব! 
  

াারপর এক পা এলগালা চগলে একিা োাে পা জচিলে ঘুলর পলি েযলা োগে েস।  

েকা ওিলম একিা গালের সরু ডাে েরে, েস ডােিাও েভলঙ েগে।  

  

সলি সলি াাাঁবুর আিাে েথলক সামল  এলস একজ  ব্ল্যাক পযান্থার এে এম চজ েথলক 

গুচে িাোে।  একঝাক গুচে।  
  

কাকাবাবু াাাঁর বনু্ধর হাা েলর হযাাঁিকা িা  চদলে শুলে পিলে  মাচিলা।  

  

চবরাি েজালর েমঘ েডলক উ ে, হেলাা বাজ পিে কাোকাচে।  বৃচষ্টও পিলে প্রবে 

োালি।  বৃচষ্টর জ যই সব চদক অন্ধকার হলে েগলে।  

  

একিু পলর মুখ াুলে কাকাবাবু চজলেস করলে , েগৌাম, াুই চ ক আচেস? 

  

েগৌামকাকু বেলে , হযাাঁ, আচম চ ক আচে।  চকন্তু শঙ্কলরর েবাে হে গুচে েেলগলে।  

 িলেিিলে  া।  

  

কাকাবাবু বেলে , একু্ষচ  এখা  েথলক সলর পিলা হলব।  ওরা চ শ্চেই খুাঁজলা আসলব।  

আচম শঙ্কলরর একিা চদক েরচে, াুই অ য চদকিা েলর ওলক েিল  চ লে িে।  
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েগৌামকাকু বেলে , ইস, এর বুক রলি েভলস যালি।  দুজল  চমলে প্রাে েযাাঁিিালা-

েযাাঁিিালা শঙ্করলক চ লে েদৌলিালে  ব বাদাি ে লে।  এচদক-ওচদক াাচকলেও ওাঁরা 

মালু্ললক েদখলা েপলে   া।  

  

েকা ওরকলম ওাঁরা েপৌাঁলে েগলে  চজপিার কালে।  েকউ াািা কলর আসলে চক া এখ ও 

েবাঝা যালি  া।  শঙ্করলক েভাো হে চজলপ।  

  

কাকাবাবু বেলে , আচম চজপিা িাোচি।  েগৌাম, াুই দযাখ এ-লোকিা েবাঁলি আলে চক 

 া।  চকংবা যচদ বাাঁিাল া যাে! 
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১০. কাকাবাবু জিলের রাস্তাও েিল   

 া 

কাকাবাবু জিলের রাস্তাও েিল    া, এখ  আর চকেু েদখাও যালি  া।  াবু কাকাবাবু 

এলোলমলোভালব গাচি িাচেলে জােগািা েথলক সলর েযলা িাইলে ।  

  

খাচ ক বালদ চজপিা থাচমলে কা  েপলা শু লে ।  েপেল  েকা ও শব্দ ে ই, েকউ াািা 

কলর আসলে  া।  

  

চাচ  চজলেস করলে , েগৌাম, কী েদখচে? েোকিা েবাঁলি আলে? 

  

েগৌামকাকু বেলে , হযাাঁ, েবাঁলি আলে এখ ও।  বুলক োলগচ , গুচে েেলগলে কালে।  প্রিুর 

রি েবচরলেলে।  রি বন্ধ করলা  া পারলে বাাঁিাল া যালব  া।  জােগািা বাাঁেব কী চদলে? 

  

কাকাবাবু ডযাশলবাডট খুলে েদখলে , েসখাল  একিা িিট রলেলে।  েসিা েজ্বলে গাচিিার 

সব জােগা েদখলা েদখলা েপেল র চসলির াোে েপলে েগলে  একিা েিৌলকা বাি 

আর একিা পচেচথল র বােচা।  
  

বািিা খুলে চাচ  বেলে , েোকিার ভাগয ভাে, এিালা ফাস্টট এলডর চজচ সপত্র রলেলে।  

াুলো, গজ-বযালন্ডজ, েবচি ।  

  

গাচি েথলক  াচমলে শঙ্কর রােবমট লক শুইলে েদওো হে মাচিলা।  

  

কালেই জলের কেকে শব্দ েশা া যালি।  েকা ও ঝর া বা েোি  দী আলে।  

  

েগৌামকাকু বেলে , একিা গুচে েগাঁলথ আলে।  ওিালক একু্ষচ  েবর কলর েফো দরকার।  

রাজা, াুই এক কাজ কর, খাচ কিা জে চ লে আে।  েদচখ, কািা কী করা যাে! 
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কাকাবাবু জে আ ার পর শঙ্কর রােবমটল র ক্ষািা পচরষ্কার করলা করলা েগৌামকাকু 

বেলে , ওরা গুচে িাচেলেই েথলম েগে, োলি এে  া েক ? 

  

কাকাবাবু বেলে , খুব সম্ভবা আমালদর েদখলা পােচ , শুেু আওোজ শুল লে।  াা 

োিা, এা বৃচষ্ট, বৃচষ্টই আমালদর বাাঁচিলে চদলেলে বেলা পাচরস।  

  

েগৌামকাকু চজলেস করলে , োার আর একিা িাি েকাথাে? াুই একিা চ লে 

েদৌলিাচে কী কলর? 

  

কাকাবাবু বেলে , একিা েফলে এলসচে।  দুলিা থাকলে শঙ্করলক েরাাম কী কলর! একিা 

চ লে েদৌলিালা খুবই কষ্ট হে, চকন্তু চবপলদর সমে কলষ্টর কথা মল  থালক  া।  

  

শঙ্কর রােবমট  অো  হলে রলেলে।  াার ক্ষাস্থাল  খাচ কিা েবচি  েোাঁোলাই েস 

যন্ত্রোে উাঃ আাঃ কলর েিফচিলে উ ে।  

  

েোি েেলেলক েমক েদওোর মা  েগৌামকাকু বেলে , িুপ কলর শুলে থালকা।   িািিা 

করলব  া।  

  

েস েিমি কলর উল  বসবার েিষ্টা করলাই েগৌামকাকু আবার বকুচ  চদলে বেলে , 

বেোম  া, েিফি করলব  া।  

  

কাকাবাবুও অ যচদলক াাচকলে াালক েজার কলর েিলপ েলর রইলে ।  

  

শঙ্কর রােবমট  েিাখ েমলে চজলেস করে, আমার কী হলেলে? আচম েকাথাে? 

  

কাকাবাবু বেলে , োামার কালে গুচে েেলগলে।  আমরা োামালক চ লে েকা ওরকলম 

পাচেলে এলসচে।  
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েগৌামকাকু বেলে , গুচেিা যচদ আর একিু  ীলি, োামার বুলক োগা, াা হলে আর 

চকেু করার থাকা  া।  আশা কচর োামাে বাাঁচিলে াুেলা পারব।  ালব, বাাঁ হাািা 

অল কচদ  বযবহার করলা পারলব  া।  

  

একিুক্ষে িুপ কলর েথলক শঙ্কর রােবমট  চজলেস করে, মােু েকাথাে? 

  

কাকাবাবু বেলে , জাচ   া।  াালক আর েদখলা পাইচ , েদৌলি পাচেলেলে, গুচে 

েখলেলে, েক জাল ! ওখাল  ওলক েদখলা পাইচ ।  

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, মা ে ই।  আচম গুচে েখলে অো  হলে চেোম, আপ ারা েসই 

সুলযালগ পাোলে   া েক ? 

  

কাকাবাবু বেলে , মা ুষলক চবপলদ েফলে পাোবার অলভযস আমালদর ে ই।  

  

শঙ্কর রােবমট  আবার বেে, েগৌামবাবু, আপ ালদর আচম বচন্দ কলর এল চে, িি 

েমলরচে, াবুও আপচ  আমালক বাাঁিাবার েিষ্টা করলে  েক ? 

  

েগৌামকাকু বেলে , আচম ডািার, আমালদর কালে শত্রু-চমত্র চকেু ে ই।  েয-লকা ও 

অসুস্থ েোকলক চিচকৎসা করার শপথ চ লা হে আমালদর।  একিু ডা  পালশ েফলরা োা! 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, আমার চরভেভারিা েকাথাে? 

  

কাকাবাবু বেলে , েসিা আমার কালে েরলখচে।  ওরা াািা কলর এলে আত্মরক্ষার েিষ্টা 

করলা হা োা! 

  

আবার একিুক্ষে িুপ কলর েথলক শঙ্কর রােবমট  আপ  মল  বেলা োগে, আমার কালে 

চরভেভার ে ই, মােু েকাথাে েক জাল , এখ  আপ ারা প্রচালশাে চ লা পালর , আমালক 

পুচেলশ েচরলে চদলা পালর ।  
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কাকাবাবু বেলে , োামালক পুচেলশ েরাবার বযাপালর আমালদর মাথাবযথা ে ই।  াার 

েিলে অল ক জরুচর কাজ আলে।  আমালদর একু্ষচ  ওই াাবুর কালে আর একবার চফলর 

েযলা হলব।  

  

েগৌামকাকু দারুে অবাক হলে বেলে , ওখাল  চফলর েযলা হলব? েক ? 

  

কাকাবাবু বেলে , চবলদচশ কমালন্ডারা এলস আমালদর এখাল  েগাপ  ঘাাঁচি েগলিলে।  

াারা কী মােলব এলসলে, েকাথাে কী ধ্বংস করলা িাে, াা জা লা হলব  া? 

  

েগৌামকাকু বেলে , আমরা কী কলর জা ব? েদখচেই োা, ওলদর কালে োইি 

েমচশ গা  আলে, কালে েগলে ঝাঝরা কলর েদলব।  বরং কাে সকালে পুচেশলক খবর 

চদলে, াারাই বযবস্থা করলব।  

  

কাকাবাবু বেলে , এইসব বযাপালর কাে পযটন্ত অলপক্ষা করা যাে  া।  যচদ আজ 

রাচত্তলরই ওরা চকেু শুরু কলর েদে? মাচি খুাঁলি বহদূর পযটন্ত াার বচসলেলে, চ শ্চেই 

েকা ও একিা গুরুত্বপূেট জােগা উচিলে চদলা িাে।  মল  কর, আজ রাচত্তলরই যচদ ওরা 

একিা এোরলপািট ধ্বংস কলর চদলা পালর, াা হলে কাে আমালদর আপলশালশর েশষ 

থাকলব? চ লজলদরই দােী মল  হলব  া? 

  

েগৌামকাকু বেলে , চকন্তু আমরা োা হ াৎ েদলখ েফলেচে।  ভাঙা বাচিিার কালে যচদ 

 া েযাাম-  

  

কাকাবাবু বেলে , একবার েদলখ েফেলে আর দাচেত্ব এিাল া যাে  া।  আমালক েযলাই 

হলব।  

  

াারপর চাচ  শঙ্কর রােবমটল র চদলক চফলর বেলে , েশাল া শঙ্কর, াুচম োামার এোকা 

্ােী  রাজয করলা িাও, াা াুচম পারলব চক পারলব  া, াা।  আমরা জাচ   া।  েসিা 
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োামার বযাপার।  চকন্তু একিা েকা ও চবলদচশ শচি যচদ আমালদর েদলশর ক্ষচা করলা 

িাে, াখ  াুচম কী করলব? াালদর সাহাযয করলব? 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, েমালিই  া।  আচম াখ  ভারাীে চহলসলব েিব! 

  

কাকাবাবু বেলে , বাাঃ! াা হলে এখ  আমরা সবাই এক দলে! 

  

েগৌামকাকু বেলে , চকন্তু রাজা, আমরা মাত্র চা জ  চমলে কী কলর ওলদর আিকাব? 

  

কাকাবাবু বেলে , চা জ ও োগলব  া।  আচম একাই যাব।  োারা দুজ  একিু দূলর 

দাাঁচিলে েক্ষ করচব।  

  

েগৌামকাকু বেলে , একা? োার চক মাথাখারাপ হলে েগলে? 

  

কাকাবাবু বেলে ,  া, আমার মাথা েযম  চেে োম ই আলে।  োার কাদূর হে? 

  

শঙ্কর রােবমটল র কাাঁে েথলক গুচেিা বার কলর েফো হলেলে।  াুলো আর ওষুে চদলে 

একিা বযালন্ডজ েবাঁলে েফলেলে  েগৌামকাকু।  শঙ্কর রােবমটল র মাথাে হাা েরলখ 

বেলে , এ েেলেিার মল র েজার আলে।  বযথা েেলগলে।  খুবই, চকন্তু একিুও িযাাঁিালমচি 

কলরচ ।  কী, এখ  উল  দাাঁিালা পারলব? 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, পারব।  

  

কাকাবাবু বেলে , সবাই চজলপ ওল া।  আচম িাোব।  শঙ্কর, াুচম এ-জােগািা চি লা 

পারে? ওই াাবুর চদলক েফরার রাস্তা াুচম বলে চদলা পারলব োা? এলকবালর কালে 

েযলা হলব  া।  খাচ কিা দূলর  ামব।  

  

শঙ্কর রােবমটল র চ লদটশ অ ুযােী চকেুক্ষে গাচি িাোবার পর েস বেে, াাাঁবু দুলিা এরই 

কাোকাচে থাকার কথা।  চকন্তু আলোিালো োা জ্বেলে  া।  
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কাকাবাবু বেলে , বি আলো জ্বােলব  া।  চ ক আলে, োামরা গাচিলাই েবালসা।  আচম 

ে লম েদখচে।  

  

েগৌামকাকু কাকাবাবুর একিা হাা েিলপ েলর বেলে , রাজা, োালক আচম একা েযলা 

েদব  া! 

  

কাকাবাবু বেলে , এইসব জােগাে অল ক েোলকর বদলে একজ ই যাওো 

সুচবলেজ ক।  াালা েুচকলে থাকা যাে।  

  

েগৌামকাকু বেলে , আচম োার সলি যাব।  এই চবপলদর মলেয আচম োালক চকেুলাই 

একা েযলা েদব  া।  

  

কাকাবাবু বেলে , েশা , আমার জীবল র েকা ও দাম ে ই।  েদলশর কালজর জ য যচদ 

আচম মলরও যাই, াালা চকেু যাে আলস  া।  োার বউ-লেলে আলে, অল ক দাচেত্ব 

আলে, আমার েসসব চকেু ে ই।  

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, াা হলে আচম যাব আপ ার সলি।  

  

কাকাবাবু বেলে , াুচম এই অবস্থাে যালব কী কলর? োামালক চ লেই আচম মুশচকলে 

পিব।  েশাল া, যা করবার খুব াািাাাচি সারলা হলব।  োামরা এখাল  চ ক আেঘণ্টা 

অলপক্ষা করলব আমার জ য।  াার মলেয আচম চফরবই।  যচদ  া চফচর, শঙ্কর, াুচম েযম  

কেরই েহাক েগৌামলক কাোকাচে েকা ও থা াে েপৌাঁলে।  েদলব।  েগৌাম সব জা ালব 

চডচি্টল মযাচজলিিলক।  

  

একিামাত্র িাি চ লে কাকাবাবু ে লম পিলে  চজপ েথলক।  

  

গালের আিাে চদলে চদলে খাচ কিা এচগলে অস্পষ্টভালব েদখলা েপলে  াাবু দুলিা।  এর 

মলেয খাচ কিা েজযাৎ্া ফুলিলে।  বৃচষ্ট েথলম েগলেও এখ ও েমঘ আলে আকালশ।  েমলঘর 

ফাাঁক চদলে মালঝ মালঝ েবচরলে পিলে িাাঁদ।  
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এবার কাকাবাবু মাচিলা শুলে পলি বুলক হাাঁিলা োগলে  কিলপর গচালা।  োত্র বলেলস 

এ  চস চস-লা এসব েট্রচ ং চ লেচেলে , এখ  কালজ েেলগ েগে।  

  

আর একিু কালে চগলে েদখলে , াাবুর মলেয খুব মৃদু েকা ও আলো জ্বেলে।  একজ  

কালো েপাশাক পরা োাক হালা একিা েস্ট গা  চ লে দুলিা াাবুর িারপাশ ঘুলর আসলে।  

  

েস েিালখর আিালে েগলে আরও খাচ কিা এচগলে েগলে  কাকাবাবু।  এইভালব চাচ  

একিা াাবুর কালে চগলে দাাঁচিলে পিলে ।  এই েোকিাই েবাে।  হে আলগ গুচে 

িাচেলেলে।  চকন্তু এখ  েস খুব একিা মল ালালযাগ চদলি  া, হালার অস্ত্রিা  ীলির চদলক 

কলর হাাঁিলে আর গু গু  কলর গা  গাইলে।  

  

েোকচি একবার কাকাবাবুর কাোকাচে এলসও চকেু েদখলা েপে  া।  েস একিু এচগলে 

েযলাই কাকাবাবু এক োলফ চগলে হালার িাি চদলে প্রিণ্ড েজালর মারলে  াার মাথাে।  

  

প্রাে েকা ও শব্দই হে  া, েোকচি ঝুপ কলর পলি েগে।  কাকাবাবু াার েস্ট গা িা াুলে 

চ লে ।  

  

এই অস্ত্র চাচ  আলগ কখ ও বযবহার কলর চ ।  ঘুচরলে চফচরলে েদলখ বুঝলে , বযবহার 

করা এম  চকেু শি  ে।  অচা মারাত্মক অস্ত্র।  বৃচষ্টর মা  গুচে েবলরাে।  

  

প্রথম াাাঁবুিার একিা জা ো আলে।  খুব সাবোল  েসখা  চদলে উাঁচক েমলর কাকাবাবু 

েদখলে , কলেকজ  েোক মাচিলা শুলে কম্বে িাপা চদলে ঘুলমালি।  আর দুজ  েোক 

েমামবাচা জ্বাচেলে াাস েখেলে।  

  

কাকাবাবু একবার ভাবলে , জা ো চদলে বন্দুকিা গচেলে একবালরই সবকিা েোকলক 

েমলর েফো খুবই সহজ।  
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াারপরই মল  হে, শত্রুপক্ষ োাক আর যা-ই েহাক, মা ুষ োা।  মা ুষলক এম ভালব 

মারা যাে? 

  

চকন্তু মুশচকে হলি, এলদর েয েকা ও দোমাো ে ই।  এলদর মাথার মলেয এম  সব ভুে 

চশক্ষা লুচকলে েদওো হলেলে েয, এরা েোি েোি েেলেলমলেলদরও েমলর েফেলা চদ্বো 

কলর  া।  এরা সুলযাগ েপলে একসলি কলেকলশা বা কলেক হাজার েোকলকও েমলর 

েফেলা পালর।  এলদর চ লজলদরও প্রালের ভে মুলে েদওো হলেলে।  

  

াবু কাকাবাবু গুচে িাোলে   া।  

  

অস্ত্রিা খুব ভারী, াাই দুহালা েরলা হে।  িািিা েফলে চদলে কাকাবাবু অ য াবুিার 

কালে েগলে ।  াার েভারিা এলকবালর অন্ধকার।  কাকাবাবু েসিার েপে  চদলক চগলে 

জা োে িিট েজ্বলে েদখলে , েভালর রলেলে  া ারকম বাি ও চিল র েকৌলিা।  েকা ও 

েোক ে ই।  

  

কাকাবাবু েকৌাূহে দম  করলা পারলে   া।  লুলক পিলে  েসই াাাঁবুর মলেয।  

  

িিট েজ্বলে েদখলা োগলে  েসই বাি ও েকৌলিাগুলো।  াালা রলেলে প্রিুর চড ামাইি, 

েবামা ও অ য সব মারাত্মক অস্ত্র।  এাসব চবলফারক চদলে অল ক েসাু, েরে েস্টশ , 

চবমা বন্দর উচিলে চদলা পালর।  

  

কাকাবাবু একিা দীঘটশ্বাস েফেলে ।  মা ুষ কা কষ্ট কলর, কা িাকা খরি কলর এসব 

বা াে, আবার একদে মা ুষই েসসব ধ্বংস কলর।  পৃচথবীলা সব েদলশর মা ুষ চক চহংসা 

ভুলে শাচন্তলা থাকলা পারলব  া েকা ওচদ ? 

  

এক জােগাে একিা েপট্রলের চি  েদখলা েপলে কাকাবাবু েসিা চ লে িলে এলে  

বাইলর।  
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পালশর াাাঁবুলা এখ ও েকা ও সািাশব্দ ে ই।  েসই চকেু েির পােচ ।  অস্পষ্ট েজযাৎ্াে 

কাকাবাবু হালার ঘচি েদখলে ।  এর মলেয কুচি চমচ ি েকলি েগলে।  

  

েস্ট গা িা  াচমলে েরলখ চাচ  েপট্রে েিালা োগলে  দুই াাাঁবুর মাঝখাল র জােগািাে।  

একচদক েথলক আর একচদলক এলস প্রথম াাবুিার সামল  েললে চদলে  বাচক সব েপট্রে।  

  

াারপর চাচ  ঘুলর দািালাই েদখলে  একজ  েোক েবচরলে আসলে প্রথম াাবু েথলক।  

েোকিা হেলাা বাথরুলমর জ য েবচরলেচেে, কাকাবাবু েুলকাবার েিষ্টা কলরও েুলকালা 

পারলে   া।  

  

েোকচি একিা দুলবটাে চিৎকার কলর োলি এলস কাকাবাবুর গো েিলপ েরে।  

  

কাকাবাবু েস্ট গা িা েরলখলে  খাচ কিা দূলর।  েসিা েয-লকা ও উপালে হালা চ লাই 

হলব।  চাচ  েোকচির বুলক একিু ঘুচস কষালাই েস চেিলক েগে।  

  

চকন্তু েস-লোকচিরও গালের েজার কম  ে।  েস আবার এলস ঝাাঁচপলে পিার েিষ্টা করলাই 

কাকাবাবু একপালশ সলর চগলে েদৌি োগালে ।  

  

েোকিাও েস্ট গা িা েদখলা েপলে েগলে।  েসও েুলি েগে েসচদলক।  কাকাবাবু েখাাঁিা 

পালে েদৌলিালি , াার আলগই েোকিা প্রাে েপৌাঁলে েগে েস্ট গা িার কালে।  েশষ েিষ্টা 

চহলসলব কাকাবাবু পা চদলে েস্ট গা িা ে লে চদলে ।  চকন্তু এক পালে াাে সামোলা  া 

েপলর পলি েগলে  মাচিলা।  

  

েোকিা েস্ট গা িার ওপর হমচি েখলে পলিলে।  েসিা হালা চ লে াার উল  দাাঁিালা 

েযিুকু সমে োগে, াার মলেযই কাকাবাবু দ্রুা চিন্তা করলে , এবার কী করলব ? াার 

কালে চরভেভারিা রলেলে, চাচ  েোকিালক গুচে করলা পালর ।  
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চকন্তু গুচের শলব্দ াাাঁবুর েভালরর েোকগুলো েবচরলে আসলব।  ওরা সবাই চমলে গুচে 

িাোলে চাচ  একা সামোলা পারলব  চক? এচদলক এই েোকিালক একু্ষচ  গুচে  া 

কলরও উপাে ে ই।  

  

চাচ  চরভেভারিা বার করার আলগই একজ  েোক েুলি এলস একিা বি েু চর বচসলে 

চদে েোকচির ঘালি।  

  

েোকচি চবকি চিৎকার কলর মাচিলা পলি েগে।  কাকাবাবু েদখলে , েুচর েমলরলে শঙ্কর 

রােবমট ।  

  

চাচ  োচফলে এপালশ িলে এলস েস্ট গা িা চ লজর হালা চ লে চরভেভারিা চদলে  

শঙ্কর রােবমটল র হালা।  বেলে , আমালদর একু্ষচ  পাোলা হলব।  ওর চিৎকার শুল  

অ যরা েবচরলে আসলব।  েবলরালেই াুচম গুচে িাোলব— 

  

কাকাবাবু েগাো-বারুদ-ভরা াাবুিার চদলক গুচেবষটে শুরু কলর চদলে ।  

  

সলি-সলি চবলফারে শুরু হে, েপট্রলের আগু  এলগালা োগে চদ্বাীে াাবুিার চদলক।  

অ য েোকগুলো অস্ত্র হালা চ লে েবলরাবার আলগই কাকাবাবু েিাঁচিলে বেলে , শঙ্কর, 

েদৌলিাও! 

  

শঙ্কর রােবমট  াবু দাাঁচিলে পলি গুচে িাোচিে, কাকাবাবু াার হাা েলর একিা হযাাঁিকা 

িা  চদলে ।  াারপর েুিলা োগলে  েপে  চদলক।  

  

েগৌামকাকুও ে লম এলসলে  গাচি েথলক।  

  

কাকাবাবু বেলে , চশগচগর চফলর িে, েগৌাম।  আমালদর কাজ হলে েগলে।  গাচি স্টািট 

কর।  
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শঙ্কর রােবমট  েুিলা চগলে েহাাঁিি েখলে পলি েগলে।  েগৌামকাকু াাাঁ লক াুলে কাঁলের 

ওপর চ লে েপৌাঁলে েগলে  চজপিার কালে।  কাকাবাবু উল  বসলে  েপেল র চসলি।  

  

কা ফািাল া শলব্দ েগাোগুচে ফািলে, আগুল  দাউ দাউ কলর জ্বেলে দুলিা াাাঁবু।  এক-

একিা আগুল র হেকা হাউইলের মা  উল  যালি আকালশর চদলক।  

  

গাচিিা িাোলা-িাোলা েগৌামকাকু বেলে , আচম এর মলেয একিা কাজ কলরচে।  

মাচিলা  াো খুাঁলি ওরা েয াার বচসলেচেে, েস াার আচম েকলি চদলেচে।  

  

কাকাবাবু বেলে , খুব ভাে কলরচেস।  ওিা আলগই করা উচিা চেে, আমার মল  

পলিচ ।  যাই েহাক, ওরা আর েকা ও ক্ষচা করলা পারলব  া।  

  

েগৌামকাকু বেলে , শঙ্কর েেলেিার সাহস আলে।  চ ক আে ঘণ্টা হলা- া-হলাই ও 

এই অবস্থালাও গাচি েথলক ে লম োালক খুাঁজলা েগে।  হালা শুেু একিা েুচর।  

  

কাকাবাবু বেলে , চ ক সমলে চগলে এক চহলসলব ও আমার প্রাে বাাঁচিলেলে।  আমার 

একিা প্রো  দুবটোা, আচম সাম াসামচ  কাউলক গুচে কলর মারলা পাচর  া।  আমার 

হাা কাাঁলপ।  ওই েোকিা েস্ট গা িা াুলে চ লে আমাে েশষ কলর চদা।  ালব ওরা আজ 

খাচ কিা অসাবো  চেে, এলক োা খুব বৃচষ্ট হলেলে, াার ওপর দারুে শীা, গালে কম্বে 

জচিলে চেে।  এইরকম রালা েকউ ওলদর আিমে করলব, ওরা কল্প াই কলরচ ।  

  

েগৌামকাকু চজলেস করলে , ওলদর সবকিা চক আগুল  পুলি মরলব? 

  

কাকাবাবু বেলে , াা চ শ্চেই  া।  এচদক-ওচদক পাোলব।  ালব ওলদর েগাোবারুদ 

েশষ।  এখ  ওলদর খুাঁলজ বার করার দাচেত্ব পুচেশ বা আচমটর।  

  

েগৌামকাকু বেলে , সামল  চকেুিা দূলর আলো েদখলা পাচি।  মল  হলি, গাচির 

আলো।  একিা  া, কলেকিা।  
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কাকাবাবু বেলে , চবলফারলের আওোজ বহদূর েপৌাঁলেলে েবাে হে।  চ শ্চেই পুচেলশর 

গাচি।  

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, পুচেলশর গাচি যচদ হে… আমালক এখাল   াচমলে েদলব ? 
  

কাকাবাবু বেলে , োামালক এখাল   াচমলে েদব মাল ? অসম্ভব! 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, আমালক পুচেলশর কালে েচরলে চদলা িা ? 

  

েগৌামকাকু বেলে , পুচেলশর কালে চ লজই েরা দাও  া বাপু! াা হলে কম শাচস্ত হলব।  

কাচদ  আর রাজাচগচর িাোলব।  েশলষ একচদ  েবলঘালর মরলব।  

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, চকেুলাই  া।  আচম জা  েদব, াবু পুচেলশর কালে েরা েদব  া।  

  

ফস কলর েস চরভেভারিা বার কলর েগৌামকাকুর গোে ে চকলে বেে, গাচি থামা ।  

  

কাকাবাবুর চদলক চফলর বেে, খবরদার, েস্ট গা িাে হাা েদলব   া।  আচম গুচে িাোব।  

  

েগৌামকাকু ফযাকালস গোে বেলে , এ কী, াুচম এখ ও আমালদর মারলা িাও! 

  

শঙ্কর রােবমট  বেে, দরকার হলে মারলাই হলব! 

  

কাকাবাবু েহলস উল  বেলে , গুচে িাোলব? াখ  এলোলমলো ভালব কিা গুচে 

িাচেলেে, াা গুল ে? েিম্বালর আর গুচে ে ই।   াু  গুচে ভরলা হলব  া? এই ো  চ লে 

াুচম যুদ্ধ করলব? 

  

শঙ্কর রােবমট  দারুে অবাকভালব বেে, গুচে ে ই? 

  

েস চরভেভারিা জা োর বাইলরর চদলক চফচরলে চট্রগার চিলপ পরীক্ষা করলা েগে।  

দারুে শলব্দ েবচরলে েগে একিা গুচে।  
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াাক্ষলে েপে  চদক েথলক কাকাবাবু সাাঁিাচশর মা  দুহালা াার গো চিলপ েলর 

বেলে , ওই একিা বাচক চেে।  এবার চরভেভারিা পালের কালে েফলে দাও! 

  

েগৌামকাকু বেলে , বাপ ের বাপ! ওর মলেয একিা গুচে আলে েজল ও রাজা াুই ওলক 

েোাঁকা চদলা পারচে? আমার োা এই শীলার মলেযও ঘাম েবচরলে েগলে!  

  

কাকাবাবু বেলে , েিাইলের চ েমকা ু  চশখলা ওর আরও অল কচদ  োগলব।  ওলহ 

রাজামশাই, োামালক চজপ েথলক  াচমলে চদলা িাইচ , কারে, াুচম আহা শরীর চ লে 

েহাঁলি েহাঁলি কাদূর যালব? োামালক পুচেলশর হালাও াুলে চদলা িাই  া, কারে েদলশর 

শত্রুলদর সলি েিাইলের সমে াুচম আমালদর পালশ েথলকে।  আমরা ে লম পলি, এই 

চজপিাই োামালক চদলে চদচি।  াুচম এবার পাোলা পালরা োা পাোও।  েগৌাম, গাচি 

থামা, আমরাই বরং ে লম পলি পুচেলশর জ য অলপক্ষা কচর! 

  

শঙ্কর রােবমট  এলকবালর ভযাবািযাকা েখলে েগলে।  চফসচফস কলর বেে, আচম 

আপ ালক মারলা েিলেচেোম, াবু আপ ারা আমালক েেলি চদলি ? গাচিিাও চদলি ? 

  

েগৌামকাকু বেলে , েশাল া, েশাল া।  মা ুষলক কী কলর ক্ষমা করলা হে েশলখা।  ালব 

এমচ  এমচ  োিা হলব  া।  াুচম আমালদর োামার পালে হাা চদলে প্রোম করলা বােয 

কলরচেলে।  এখ  িিপি আমার আর রাজার পা েুাঁলে প্রোম কলরা।  

  

শঙ্কর রােবমট  ঝপ কলর ে লম এলস দুজল র পালে হাা চদে।  

  

কাকাবাবু বেলে , োামার কলেকিা থাপ্পিও পাও া চেে।  এবালরর মলাা েেলি চদোম।  

মহালদবীলক চগলে েবালো, াুচম বাচজ েহলর েগে।  কী বাচজ চেে? 

  

শঙ্কর রােবমট  মাথা চ িু কলর বেে, েস আপ ালদর বো যালব  া।  

  

কাকাবাবু বেলে , বলে েফলো, বলে েফলো।  েজ্জা কী? েদচর েকালরা  া, পুচেলশর 

গাচি আর েবচশ দূলর ে ই।  
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শঙ্কর রােবমট  বেে, বাচজ হলেচেে, কাকাবাবু যচদ পাোলা পালর, াা হলে আমালক 

মহালদবীর পা েোো জে েখলা হলব।  েগৌামকাকু েহা-লহা কলর েহলস উ লে ।  

  

কাকাবাবু বেলে , আলগকার চদল  বউরা ্ামীলদর পা েোো জে েখা।  একালে াুচম 

 া হে ্ামী হলে োামার বউলের পা েোো জে খালব একচদ ।  মন্দ কী!  াও, এবার 

পাোও! 

  

শঙ্কর রােবমট  চজলপ উল ই স্টািট চদলে েসিা ঘুচরলে চ ে।  াারপর চমচেলে েগে জিলে।  

  

কাকাবাবুর দুচি িািই েগলে।  েস্ট গা িা চপল  ঝুচেলে চ লে বনু্ধর কালে ভর চদলে 

েখাাঁিালা েখাাঁিালা চগলে রাস্তাে দাাঁিালে ।  

  

চা খা া গাচি েহডোইি েজ্বলে এচগলে আসলে এচদলক।  

  

প্রথম গাচিলাই মযাচজলিি সালহলবর সলি সন্তু, েজালজা আর আমজাদ আচে।  আর 

হাাকিা বাাঁো  ীেকণ্ঠ মজুমদার।  

  

সাচকটি হাউলস সন্তুলদর  া েদলখ পুচেশ সলি সলি েখাাঁজ চ লা শুরু কলরচেে।  শহলরর 

মলেয বইলের েদাকাল র সামল  আমজাদ আচের চজপিা েদলখই াারা চি লা পালর।  

চ ক যখ   ীেকণ্ঠ মজুমদার আমজাদ আচেলক গুচে করলা যালব, চ ক েসই মুহূলাট 

েভালরর ঘরিাে হিমুি কলর লুলক পলি পুচেশ।  
  

েজরার েিালি  ীেকণ্ঠ মজুমদার সব ্ ীকার কলরলে।  েস সচাযই শঙ্কর রােবমটল র ভাই।  

শহলর বলস, বইলের েদাকাল র মাচেক েসলজ েস গুপ্তির িি িাোে আর অস্ত্র সংগ্রহ 

কলর।  
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াালক চ লে আসা হচিে শঙ্কর রােবমটল র জিলের েডরা চিচ লে েদওোর জ য।   ীেকণ্ঠ 

মজুমদারলক েলর রাখা হলেলে জা লে শঙ্কর রােবমট  বচন্দলদর েকা ও ক্ষচা করলা 

পারলব  া।  ভাইলক েস সচায ভােবালস।  

  

দু গাচি পুচেশ সলমা মযাচজলিলির গাচিিা অ যচদলক যাচিে, চবলফারলের শব্দ শুল  

এচদলক ঘুলর এলসলে।  

  

কাকাবাবু আর েগৌামকাকু দাাঁচিলে আলে  রাস্তার মাঝখাল ।  

  

াাাঁরা দুহাা াুলে গাচি থামালে ।  সন্তু আর েজালজা ািাক কলর ে লম েুলি এে।  

কাকাবাবু ওলদর দুজল র কালে হাা েরলখ বেলে , দযালখা, এবালরও মচরচ ।  কী কলর 

েয েবাঁলি যাই, েক জাল ! আমালক েলর েলর চ লে িলো।  পালে বড্ড বযথা! 

  

রেবীর গুপ্তও ে লম এলস বেলে , কাকাবাবু, কাকাবাবু, আপ ার েকা ও ক্ষচা হেচ  

োা? জিলের মলেয দারুে আগু  জ্বেলে, েবামা ফািলে, এসব কী বযাপার? এও চক 

শঙ্কর রােবমটল র কীচাট  াচক? 

  

কাকাবাবু বেলে ,  া।  েসসব অল ক কথা, পলর বেব।  েপেল র গাচির েোকলদর বলো, 

যচদ আগু  ে ভাবার বযবস্থা করলা পালর।  আজ আর কাউলক েরা যালব বলে মল  হে 

 া।  আমালদর েকা ও বাংোে চ লে িলো।  চবলকে েথলক এক কাপ িা পযটন্ত খাওো 

হেচ ।  এখ  একিু িা েখলা হলব।  

  

েগৌামকাকু বেলে , এা রালা াুই িা খাচব রাজা? আমার দারুে চখলদ েপলেলে।  আচম 

ভাা েখলা িাই।  কচদ  েলর শুেু রুচি আর রুচি খাইলেলে।  এখ  আমার েখলা ইলি 

করলে, গরম গরম ভাা আর ডাে আর েবগু  ভাজা… 
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