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২. োোোেুর রেকে সন্তুর োো মাত্র দুেেকরর েড় ....................... 1 1  
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২৫. োোোেু এো এোই দুপুকরর খাওো রশষ েরকিে ............. 1 7 2  

২৬. রাজেুমারকে মঘকর িািঁমড়কে আকে ে সাত জে রিাে ............. 1 7 9  
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১. মাধ্যচমকের ররজাল্ট রেচরকেকে 

মাধ্যচমকের ররজাল্ট রেচরকেকে আজ সোকে। রাস্তা রেকে হোর খেকরর োগজটা ে ুঁকে 

চিকে রগকে এেট  আকগ, রসটা পকে আকে রিাতোর োরান্দার রোকে।  

  

সন্তু চেন্তু ঘ চমকে আকে এখনও। আজ যার ররজাল্ট রেরুোর েো, তার চে এত রেো 

পযযন্ত ঘ চমকে োো উচিত? এেট  চিন্তা-ভােনা রনই? 

  

আসকে সন্তু সারা রাত প্ৰাে ঘ কমাকতই পাকরচন। েট ফট  েকরকে চেোনাে ুয়কে। মাক -

মাক  উকে জানোর োইকর তাচেকে রিকখকে রভার হে চে না। ে কের মকধ্য চটপা-চটপ 

শব্দ। ভকে রস সচতয-সচতয োুঁপচেে। আশ্চযয েযাপার, পরীক্ষা রিোর সমে সন্তুর এেট ও 

ভে হেচন, তারপর রয এই চতন মাস রেকট রগে তখনও এেচিকনর জনয রোনও ভকের 

চিন্তা মকন আকসচন। োে সকেকেো স মন্ত রযই েেে, জচনস, আজই ররজাল্ট আউট 

হকত পাকর! তারপর রেকেই সন্তুর ে ে-োুঁপা ুয়রু হকে রগে। যচি রস রফে েকর! 

  

সে েটা পরীক্ষাে রমাটাম চট ভােই সে প্ৰকের উত্তর চেকখকে সন্তু। চেন্তু োে রাচত্তকরই 

ুয়ধ্  তার মকন হে, যচি উত্তরগুকো উকল্টাপাল্টা হকে যাে? অঙ্কগুকো যচি সে ভ ে হে? 

অকঙ্কর রপপাকরর সে উত্তর সন্তু চমচেকে রিকখকে েকট, চেন্তু মা খাকনর প্ৰকসকস যচি 

চেে  চেখকত ভ ে হকে োকে? 

  

রফে েরকে রয েী েজ্জার েযাপার হকে, তা সন্তু ভােকতই পারচেে না। েে রা সে 

এগাকরা-োকরার রোসয পেকত িকে যাকে। আর রস পকে োেকে প রকনা ক্লাকস! চনি  

ক্লাকসর োচ্চা-োচ্চা রেকেকির সকে পেকত হকে তাকে? সন্তু রফে েরকে মা-োো-

োোোে -কোেচিরা সোই সন্তুর চিকে এমন অেকহোর রিাকখ তােকেন, রযন সন্তু এেটা 

মান ষই নে! 
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রফে েরার সেকিকে খারাপ চিে হে, তা হকে আর োোোে  চনশ্চেই তাকে অনয 

রোনও অচভযাকন সকে চনকে যাকেন না! োো েেকেন, পোুয়কনা নষ্ট েকর পাহাে-জেকে 

ঘ কর-কেোকনা? েক্ষকনা িেকে না! 

  

এই সে ভােকত ভােকত, সারা রাত েট ফচটকে, রশষ পযযন্ত এই রভাকরর এেট  আকগ সন্তু 

অকঘাকর ঘ চমকে পকেকে। 

  

োোোে  োো এ োচেকত সোই এেট  রিচরকত ঘ ম রেকে ওকে। তা োো ভ পাে রেকে 

রোেচি রেোকত একসকে েকে োে অকনে রাত পযযন্ত আড্ডা হকেকে। আজ আোর 

রচেোর। োরুর উেোর তাোও রনই। সন্তু োে রাচত্তকর োরুকে েকেওচন রয আজ তার 

ররজাল্ট রেরুকে। 

  

োোোে  রভারকেো উকে। রেোকত রেচরকে রগকেন। প্ৰেকম ঘ ম ভাঙে রোেচির। চেকের 

আকগ রোেচিই। সোেকেো িা ততচর েকর োো আর মাকে ঘ ম রেকে ত েত। আজও 

রোোচিই িা োচনকে একন চেে রসই আকগর মতন োোর ঘকরর িরজাে ধ্াক্কা চিকে 

েেে, িা চেন্তু ররচি! 

  

োো িাকের রটচেকে একসই অভযাস মতন েেকেন, খেকরর োগজটা েই রর? 

  

রোেচি োরান্দাটা ঘ কর রিকখ একস েেে, এখনও োগজ রিেচন।  

  

আসকে হকেকে েী, োরান্দাে েকেেটা ফ েগাকের টে আকে রতা। তারই এেটা টকের 

রপেকন রগাে েকর োুঁধ্া োগজটা ে চেকে আকে। 

  

িা পাকনর সমে োগজ পেকত না পারকে োোর রমজাজ খারাপ হকে যাে। চতচন 

চেরক্তভাকে েেকেন, েী রয হকেকে আজোে সে েযেস্থা, চেে সমকে োগজ আকস না। 

আর এে োপ িা েচর 

  

মা েেকেন, সন্তু এখনও ওকেচন? ওকে িাে। 
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রোেচি েেে, িােচে। সন্তু চে এখনও সোকে দুধ্ খাে, না অনয চেে  খাে? 

  

মা েেকেন, পাহাে-পেযকত ঘ কর ঘ কর ওরাও এখন ওর োোর মতন খ ে িা খাওো 

অকভযাস হকে রগকে। ুয়ধ্  দুধ্ রখকত িাে না।  

  

রোেচি আোর িাকের জে িাচপকে িােকত রগে সন্তুকে।  

  

োচেকত রেচশ রোেজন একে সন্তুর পোুয়কনার অস চেকধ্ হে। রসই জনয এখন সন্তুকে 

োকির ঘরটা এেো রেকে রিওো হকেকে। ওখাকনই রস রাচত্তকর ঘ কমাে।  

  

িােকত একস রোেচি রিখে। সন্তুর রিাখ দুকটা রোজা োেকেও দুকটা জকের ররখা রনকম 

আসকে। তো চিকে। ে েটা ম ি কে উেে রোোচির। আহা রর, রেকেটা ঘ চমকে-ঘ চমকে 

রোনও দুুঃকখর স্বপ্ন  রিখকে। 

  

সন্তুর গাকে ধ্াক্কা চিকে রোেচি িােে, এই সন্তু, সন্তু! ওে! 

  

দুোর িােকতই সন্তু রিাখ রমকে তাোে। চেন্তু রোনও েো েেে না।  

  

রোেচি চজকেস েরে, েী হকেকে রর? ম খখানা এমন রেন? েী স্বপ্ন  রিখচেচে? 

  

এোকরও সন্তু রোনও উত্তর চিে না। মকন-মকন েেে, আজকের সোকের পর আর তাকে 

রেউ ভােোসকে না। 

  

রোেচি আির েকর সন্তুর হাত ধ্কর উচেকে চিকে েেে, আমন ুয়েকনা ম খ েকর আচেস 

রেন? িে, নীকি িে। 

  

হোৎ সন্তুর মকন পেে, আজ রচেোর। আজ রতা স্ক ে রখাো োেকে না। ররজাল্ট রতা 

আনকত হকে ইস্ক ে রেকে। তা হকে আর-এেটা চিন সমে পাওো রগে! োেকের আকগ 

তার ররজাল্ট জানা যাকে না। 
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চিতীে োপ িা রপকে োো েেকেন, আুঃ, এখনও োগজ এে না? 

  

রোেচি েেে, রিখচে আর এেোর। 

  

রোেচি ে কট রগে োরান্দাে। 

  

সন্তুর জনয মা রেশাে িা োচনকে চিকেকেন। অকনেখাচন দুকধ্র মকধ্য এেট খাচন িা। 

তা-ও োকপ নে, েে রগোকস। রসই রগোসটা ধ্কর সন্তু রগাুঁজ হকে েকস আকে। 

  

এোকর রোেচি টকের আোে রেকে োগজটা রপকে রগে। সূকতা খ কে প্ৰেম পাতাটা 

পেকত-পেকত এচগকে একস েেে, আজ মাধ্যচমে পরীক্ষার ররজাল্ট রেচরকেকে! 

  

সন্তু রযন পাের হকে রগকে, তার চনশ্বাস েে। মা েেকেন, তাই নাচে? এই সন্তু, রতাকির 

আজ ররজাল্ট রেরুকে, ত ই জানচতস না? 

  

সন্তু অনযচিকে তাচেকে রেকে এমনভাকে এেট  আকস্ত মাো নােে যার মাকন হযাুঁ-ও হে, 

না- ও হে।  

  

োো েেকেন, রতার ররজাল্ট রতা ইস্ক কে আসকে! এক্ষ চন ইস্ক কে িকে যা! 

  

সন্তু খসখকস গোে েেে, আজ রচেোর! 

  

রোেচি েেে, আমাকির সমে রতা েকেজ স্ট্রীকট ররজাল্ট োপা েই চেচি হত। এখন হে 

না? 

  

োো েেকেন, েী জাচন! চেন্তু রচেোর হকেও আজ ইস্ক ে রখাো রাখকে চনশ্চেই। রেকেরা 

ররজাল্ট আনকত যাকে না? 

  

রোেচি েেে, এই রতা ফার্স্য েে। আর ফার্স্য গাকেযর েচে রেচরকেকে। ফার্স্য হকেকে রস চমত্র 

েস , নকরন্দ্রপ র। আর রমকেকির মকধ্য ফার্স্য হকে োেচে ভট্টািাযয, েীরভ ম। রসকেকররও 
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নাম চিকেকে। ওমা, এে সকে দুজন রসকেণ্ড হকেকে, ব্র্যাকেট, অচভচজৎ িত্ত আর চসদ্ধােয 

রঘাষ। সন্তু, ত ই একির োরুকে চিচনস নাচে রর? 

  

সন্তুর উত্তর রিোর ক্ষমতা রনই। এক্ষ চন রযন তার রিাখ রফকট জে রেচরকে আসকে। 

িমশই তার েদ্ধমূেে ধ্ারো হকে যাকে রয, রস রফে েকরকে! 

  

োন্না ে কোোর জনয সন্তু োেরুকম ে কট িকে রগে। 

  

রোোচির োে রেকে োগজটা চনকে চনকেন োো। অনয খেকরর েিকে চতচন ররজাকল্টর 

খেরটা পেকত োগকেন মন চিকে। খেকরর োগকজর রোকেরা েী েকর আকগ রেকে 

খের রপকে যাে? োেকের রাচত্তকরর মকধ্যই ফার্স্য হওো রেকেকমকেকির োচের চেোনা 

খ ুঁকজ হাচজর হকেকে, েচে ত কেকে, তাকির োো-মাকের ইন্টারচভউ চনকেকে। োেচে 

ভট্টািাকযযর মা েকেকেন, তাুঁর রমকে রেখাপোকতও যত ভাে, রখোধ্ কোকতও রতা। 

অকনে রমকিে রপকেকে। 

  

োগজ পেকত-পেকত োো হোৎ এে সমে েকে উেকেন, এুঃ রাম! 

  

মা চজকেস েরকেন, েী হে? 

  

োো েেকেন, রিকখে, োণ্ড! আমাকির সন্তুটা েী খারাপ েকরকে! 

  

মা আর রোেচি দুজকনই এে সকে িমকে উকে েেে, অযাুঁ? েী েেকে? 

  

োো েেকেন, এই রতা প্ৰেম িশজকনর নাম চিকেকে। তার মকধ্য রিখচে তোর চিকে 

সন্তুর নাম। 

  

মা আর রোেচি ততক্ষকে দুপাশ চিকে োগকজর ওপর হুমচে রখকে পকেকে। 

  

মা েেকেন, েই েই? 
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রোেচি েেে, এই রতা, স নন্দ রােকি ধ্ রী। োচেগঞ্জ গভনযকমন্ট ইস্ক ে! 

  

োো চজকেস েরকেন, এ আমাকির সন্তুই রতা? 

  

মা েেকেন, তকে আোর রে হকে! ওর নাম রকেকে, ইস্ক কের নাম রকেকে…সন্তু, এই 

সন্তু, রোোে রগচে? 

  

োো েেকেন, ওকির ইস্ক কে ঐ নাকম অনয রোনও রেকে রনই রতা? 

  

মা েেকেন, আহা হা! অদ্ভ ত েো রতামার। ওকির ক্লাকস চেে ঐ নাকম  

  

আর রেউ োেকে সন্তু আমাকির এতচিন েেত না? সন্তু, রোোে রগে! এই সন্তু–  

  

োো োগজটা সচরকে ররকখ চিকে েেকেন, চে চে! 

  

মা িারুে অোে হকে রগকেন। রিাখ েে েে েকর োোর ম কখর চিকে তাচেকে েেকেন, 

তার মাকন? রেকে এত ভাে ররজাল্ট েকরকে, আর ত চম চে চে? 

  

োো েেকেন, চফফে হে। ফার্স্য হকত পারে না? 

  

মা েেকেন, চফফে হওোই চে েম নাচে? যকেষ্ট ভাে েকরকে। আচম রতা আশাই 

েচরচন-  

  

োো েেকেন, রয চফফে হকত পাকর, রস আর-এেট  মন চিকে পেকে ফার্স্ও হকত পারত! 

  

রোেচি েেে, ভাে হকেকে সন্তু ফার্স্য হেচন! ও ফার্স্য হকে রস চমত্র েস  রসকেণ্ড হত! তা 

েকে তার োোর মকন দুুঃখ হত না? 

  

মা েেকেন, রেকেটা োেরুকম ঢ কে েকস রইে, চনশ্চেই এখনও চেে ই জাকন না! এই 

ম চন্ন, ওকে িাে না। 
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রোেচি ে কট চগকে োেরুকমর িরজাে দুম-দুম েকর চেে রমকর েেে। এই সন্তু, সন্তু! 

  

সন্তু রোনও সাো চিে না। 

  

রোেচি েেে, চশগচগর রেকরা! েী রোোর মতন এতক্ষে োেরুকম েকস আচেস। 

  

সন্তুর ইকে, রস আজ সারাচিন আর োেরুম রেকে রেরুকে না। এইখাকনই েকস োেকে। 

  

িরজা রখাে না। েী হকেকে, জাচনস? োগকজ রেচরকেকে, ত ই চফফে হকেচেস। 

  

এেটা চপিংপিং েো রযন সন্তুর ে কের মকধ্য রনািানাচি েরকত োগে। েী েেে রোেচি? 

রস ভ ে রশাকনচন রতা! 

  

খটাস েকর োেরুকমর িরজা খ কে সন্তু চজকেস েরে, েী েেকে? 

  

ত ই চফফে হকেচেস। 

  

োট্টা েরে আমার সকে? 

  

োগকজ নাম োপা হকেকে রতার। রিখচে আে রোোরাম? 

  

চফফে হওোর েযাপারটাে রতমন গুরুত্ব চিে না। সন্তু। তার মাকন রস পাশ েকরকে? 

সচতয সচতয পাশ! ইস্ক কের পো রশষ! 

  

সন্তু ে কট রগে োগজ রিখকত। 

  

রসই ম হূকতয রটচেকফান রেকজ উেে। সন্তুর এে মামা রফান েকরকেন। চতচন চজকেস 

েরকেন, োগকজ মাধ্যচমকের ররজাকল্ট এে স নন্দ রাে রি ধ্ রীর নাম রিখচে। ওচে 

আমাকির সন্তু নাচে? 

  

রোেচি েেে, হযাুঁ। োচেগঞ্জ গভনযকমন্ট হাই ইস্ক কের নামও রতা রকেকে পাকশ। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গড়ঙ্গাপাধ্যায় । জঙ্গলগড়ের চাবব। কাকাবাবু সমগ্র 

 10 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

মামা েেকেন, রোোে সন্তু। রি না তাকে রফানটা। তাকে েনগ্রি কেশানস জানাই। 

  

মাকের ম খখানা আনকন্দ  েমে েরকে। োোর ম খখানা চেন্তু দুুঃখী-দুুঃখী। চতচন 

েেকেন, যাই েকো, চফফে হওোর রোনও মকন হে না। ফার্স্-কসকের হকত পারকে তে  

এেটা েো। নইকে চফফেই হও আর ট কেেফেই হও, এেই েো! 

  

রোেচি েেে, রমাকটই এে েো নে। িশ জকনর মকধ্য নাম োো মাকন রতা  সন্তু 

স্কোরচশপ পাকে। 

  

মা েেকেন, পাকেই রতা! তাও রতা এ-েের ওর েতগুকো চিন রসই নষ্ট হকেকে রনপাকে! 

পোর েইকের রিকে গকের েই ও রেচশ পকে—।  

  

সন্তু রফান রেকে চিকতই মা ওকে জচেকে ধ্কর েেকেন, ত ই ফার্স্য চিচভশন রপকেই আমরা 

খ চশ হত ম রর সন্তু! ত ই রয এতখাচন ভাে েরচে…। যা, োোকে প্ৰোম ের! 

  

রোেচি েেে, মা, িারুে এেটা খাওো-িাওোর েযেস্থা েরকত হকে চেন্তু। সন্তুর সে 

েে কির রিকে-  

  

সন্তু এখনও ভাে েকর েো েেকত পারকে না। রস এতই অোে হকে রগকে! পাশ েরা 

সম্পকেযই তার সকন্দহ চেে, আর রস চেনা স্কোরচশপ রপকে রগে! 

  

োো েেকেন, ফার্স্য হকে োগকজ ওর েচে োপা হত! 

  

মা েেকেন, রফর ত চম ওরেম েো েেে? রনপাকে রসোর ঐ রেম োণ্ড েরোর পর 

প্ৰকতযেটা োগকজ সন্তুর েচে রেচরকেচেে রতামার মকন রনই? এর রিকে অকনে েে েচে। 

  

এই সমে োোোে  চফরকেন োইকর রেকে। ঘকর ঢ কে েেকেন, েী েযাপার। এত 

রগােমাে চেকসর? 
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২. োোোে র রিকে সন্তুর োো মাত্র 

দুেেকরর েে 

োোোে র রিকে সন্তুর োো মাত্র দুেেকরর েে। চেন্তু দুজকনর রিহারার অকনে তফাত। 

োোোে  রযমন েম্বা, রতমচন িওো োুঁধ্, িওো েচি। আর প রুষ্ট  রগাুঁফটার জনয 

োোোে কে চমচেটাচর অচফসাকরর মতন রিখাে। সন্তুর োোও রেশ েম্বা হকেও ররাগা-

পাতো রিহারা, রোনওচিন রগাুঁফ রাকখনচন, মাোর ি েও এেট -এেট  পাতো হকে 

একসকে। োোোে  রযমন অে েকেস রেকেই পাহাে-পেযকত আর রিশ-চেকিকশ 

রঘারাঘ চর েরকত ভােোকসন, োোর স্বভাে চেে তার উকল্টা। উচন োচে রেকে রেরুকতই 

িান না, অচফকসর সমেট ে  োো। জীেনেীমা সিংস্থাে উচন অযােি োচরর োজ েকরন, 

খ ে িাচেত্বপূেয পি, িারুে অকঙ্কর োন োকগ। 

  

দুই ভাইকের সম্পেয চেে েে র মতন। সে রেম োট্টা-ইোচেয েকরন দুজকন। 

  

োোোে র িােনাম রখাো! 

  

সন্তুকির োকে অকভযাস হকে রগকে েকট, চেন্তু োইকরর রেউ একস এই নাম ুয়কন অোে 

হকে যাে। অকনকে রহাকস রফকে। অতেে এেজন জাুঁিকরে রিহারার মান কষর নাম রখাো 

হকত পাকর? চেন্তু োোোে ও রতা এেচিন রোট চেকেন, তখন ঐ নাম তাুঁকে মানাত। েে 

হকেও রতা আর িােনাম েিোে না। 

  

সন্তুর ররজাকল্টর খের ুয়কন োোোে  েেকেন, অযাুঁ, পাশ েকরকে? েী আশ্চযয েো! সন্তু 

রতা তাহকে খ ে গুকের রেকে। েখন পোুয়কনা েকর রিখকতই পাই না? 

  

োো েেকেন, যা-ই েকে। ফার্স্য হকে আচম খ চশ হত ম। পাশ রতা সোই েকর! 
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মা োোোে র চিকে তাচেকে দুুঃখ েকর েেকেন, রিকখে, রিকখচে! েেকরর মকধ্য েমাস 

োইকর োচটকে একসও সন্তু রয এত ভাে ররজাল্ট েকরকে, তাকত ওর োোর আনন্দ রনই! 

  

োো েেকেন, ত ই-ই েে রখাো, যখন চফফেই হে, তখন রিষ্টা েরকে ফার্স্য হকত পারত 

না? ফার্স্য আর চফফ কের মকধ্য হেকতা েে রজার ে চে-পুঁচিশ নম্বকরর তফাত। 

  

োোোে  েেকেন, আচম রতা জীেকন রোনওচিন র্স্যার েচরচন! সন্তুর তে  োগকজ নাম 

উকেকে…অেশয িািা ত চমও…েকে রিে, িািা, েকে রিে রসই েোটা? 

  

োো অমচন েো রঘারাোর জনয েেকেন, চেে আকে, চেে আকে, সন্তু যা েকরকে যকেষ্ট। 

এখন রোন েকেকজ ভচতয হকে রসটা চেে েকর। 

  

মা চজকেস েরকেন, েী, েী? েী েেকে েেচেকে? রিকপ যাে রেন? 

  

োোোে  ম িচে রহকস েেকেন, িািা, েকে চিই? 

  

োো েেকেন, আুঃ রখাো, ত ই েী রয েচরস! ওসে প রকনা েো— 

  

োোোে  তে  েেকেন, জাকনা রে চি, িািা মযাচিে পরীক্ষাে রফে েকরচেে। 

  

মা রিাখ েপাকে ত কে েেকেন, অযাুঁ?  

  

সন্তু এতক্ষে েজ্জাে ম খ গুুঁকজ েকসচেে, রস-ও ম খ ত কে তাোে। রোেচিও অোে হকে 

রযন পােকরর মূচতয হকে রগে। 

  

মা েেকেন, সচতয? এ-েো রতা আচম রোনওচিন ুয়চনচন। 

  

োোোে  েেকেন, হযাুঁ, সচতয! আমাকির সমে রতা ইস্ক ে ফাইনাে চেে না। তখন চেে 

মযাচিে। িািাকে সোই এখন পচণ্ডত মান ষ চহকসকে জাকন, ুয়নকে রেউ চেশ্বাস েরকে 

না, িািা চেন্তু সচতযই মযাচিে পরীক্ষাে রফে েকরচেে। 
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রোেচি চজকেস েরে, তখন িাদু েী েকরচেকেন? িাদু, রতা খ ে রাগী চেকেন, 

রমকরচেকেন োোকে? 

  

িাদু অেযাৎ োে িযাকে সন্তু রিাকখই রিকখচন, চতচন মারা রগকেন সন্তুর জকের আকগ। িাদু 

সম্পকেয অকনে গে রস ুয়কনকে। োো আর িাদুর এই নত ন োচহনীচট রশানোর জনয রস 

উদ গ্রীে হে। 

  

োোোে  েেকেন, আমাকির োো খ ে রাগী চেকেন চেেই। আমরা রেউ পোুয়কনাে 

এেট  অমকনাকযাগী হকেই উচন েেকতন, আর েী হকে, েে হকে িাকের রিাোকন রেোরার 

িােচর েরচে। আমার রখোধ্ কোে রেচশ র াুঁে চেে েকে পোুয়কনাে মাক -মাক  ফাুঁচে 

চিত ম, রসইজনয োোর োকে খ ে েে চন রখত ম, চেন্তু,… 

  

োো অ-খ চশ ম খ েকর োোোে র েো ুয়নচেকেন, এোর োধ্া চিকে েকে উেকেন, ত ই 

অকনে মারও রখকেচেস োোর হাকত। রস-েো েেচেস না। রেন? 

  

োোোে  েেকেন, হযাুঁ, আচম মারও রখকেচে অকনেোর। চেন্তু িািা েরােরই পোুয়কনাে 

খ ে ভাে। রসই িািা রয মযাচিকে রফে েরকে, তা রেউ ভাকেইচন। আসকে হকেচেে েী, 

অঙ্ক পরীক্ষার চিন িািা আইনর্স্াইকনর মতন নত ন চেকোচর চিকে সে েটা অঙ্ক েকরচেে। 

প্ৰকতযেটা অকঙ্কর উত্তর চেকখচেে প্ৰেকম, তারপর প্ৰকসস রিচখকেকে-এেজাচমনার ররকগ-

ররকগ চজকরা চিকে চিকেকে। অকঙ্ক রফে মাকনই এেিম রফে! ররজাল্ট রেরুোর চিন মা 

আর আমাকির এে চপচস িারুে ভে রপকে রগকেন। ওুঁরা ভােকেন, োো ররাকগ-কমকগ 

রোধ্হে রক্তারচক্ত োণ্ড োধ্াকেন। রসই জনয িািাকে ে চেকে রাখা হে োে র ঘকর। োো 

চেন্তু িািাকে খ ুঁজকেনও না। সারাচিন মন খারাপ েকর ুয়কে রইকেন। তারপর সকেকেো 

মাকে েেকেন, যা হোর তা রতা হকেই রগকে। আমার খরি রেুঁকি রগে। ও রেকেকে আর 

আচম পোে না। ওকে িাকের রিাোকনর িােচর খ ুঁকজ চনকত েকে রতামরা! োো সাঙ্ঘাচতে 

রজচি আর এে-েোর মান ষ। চেে কতই আর তাুঁর মত রফরাকনা রগে না। আমাকির 

ইস্ক কে চিচে পাচেকে চিকেন রয তাুঁর ঐ রেকেকে আর রফরত রনোর িরোর রনই। 
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রোেচি চজকেস েরকেন, তারপর েী হে? 

  

িািা তখন চেে েরে মন কমকের ওপর রেকে  াুঁপ রিকে! 

  

োো েেকেন, েী োকজ েো েেচেস, রখাো? রমাকটই আচম ওরেম… 

  

োোোে  হাসকত হাসকত েেকেন, হযাুঁ িািা, আমার আজও মকন আকে। ত চম আমাকে 

ঐ েো েকেচেকে। আচম রতা রেশ ভে রপকে চগকেচেে ম। ভােচেে ম মাকে জাচনকে রিে। 

যাই রহাে, িািাকে পাচেকে রিওো হে িন্দননগকর আমাকির মামাোচেকত। রসইখান 

রেকেই পকরর েের পরীক্ষা রিে। পকরর েের েী হকেচেে েকো রতা! 

  

রোেচি েেকেন, জাচন। োো মযাচিকে ফার্স্য হকেচেে! 

  

মা েেকেন, আমরা এতচিন রজকন একসচে রয, ত চম সে পরীক্ষাে ফার্স্য হওো োত্র। চেন্তু 

রতামারও রয এসে েেঙ্ক আকে তা রতা আমাকির রোনওচিন েকোচন!  

  

োোোে  েেকেন, এেোর রফে েকর ভােই হকেচেে িািার পকক্ষ। িািা ভাে োত্র 

চেে েকট, চেন্তু ফার্স্য হোর মতন চেে না! রফে েকর অচভমান হে েকেই–  

  

োো েেকেন, না। রমাকটই না। প্ৰেমোরই আমার ফার্স্য হওো উচিত চেে, এেজাচমনার 

আমার অঙ্ক ে  কত পাকরনচন! 

  

রোোচি চজকেস েরে, পকরর োর োো রয ফার্স্য হকেন, রস খের রপকে িাদুেী েেকেন? 

  

োোোে  েেকেন, রতামার োো ফার্স্য হওোে আমার োো হোৎ উকল্ট আমার ওপর 

রিাট পট  ুয়রু েকর চিকেন। আমাে রিকে েেকেন, পারচে? ত ই রতার িািার মতন 

পারচে? রতার িািার পা-কধ্াওো জে খা, তকে যচি পাশ েরকত পাচরস! 

  

সোই রহকস উেে এে সকে। 
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এইরেম ভাকে আড্ডাে সোেটা রেকট রগে। সকেকেো সন্তুর রনমন্তন্ন এে েে র 

োচেকত। 

  

সন্তুর েে  আচজকজর রোন ররশমা গত মাকস জকে ে কে চগকেচেে। রস এে সাঙ্ঘাচতে 

েযাপার। 

  

আচজজরা েেোতাে পােয সােযাকস োেকেও ওরা প্ৰােই যাে জেপাইগুচেকত। রসখাকন 

ওকির এেটা িা-োগান আকে। গত মাকস রসই িা-োগান রেকে ওরা অকনকে চমকে 

চগকেচেে িােনা নিীর ধ্াকর চপেচনে েরকত। ররশমার েকেস মাত্র সাত েের, রস রয 

েখন ি চপ ি চপ রখো েরকত েরকত জকে রনকমকে, তা রেউ েক্ষও েকরচন। িােনা 

নিীকত যখন জে োকে, তখন েে সাঙ্ঘাচতে নিী, খ ে ররাত। ররশমা রসই ররাকত রভকস 

যাোর পর আচজকজর মামা প্ৰেকম রিখকত পান। চতচন রিাুঁিাকমচি েকর উেকেন, সোই 

তখন নিীর ধ্ার চিকে রি কোকত োগকেন। োকেই এেটা রজকে িাুঁচেকে মাে ধ্রচেে, 

রস ররশমাকে রিকখ জাে ে ুঁকে আটকে রফকে। আর এেট  িূকরই চেে এেটা েে পাের। 

রসখাকন ধ্াক্কা োগকেই ররশমার মাো একেোকর োত  হকে রযত! 

  

প্ৰাে অকে চেেভাকেই রেুঁকি রগকে। ররশমা। রসইজনযই এোকর তার জেচিন েরা হকে 

খ ে ধ্ মধ্াকমর সকে। 

  

খ ে ফ চতযর সকেই সন্তু রগে রনমন্তন্ন রখকত! 

  

আচজজকির োচেটা মস্ত েে। আর ওকির আত্মীে-স্বজনও প্ৰি র। তারা অকনকেই সন্তুকে 

রিকনন। সন্তুর েকেেজন েে ও একসকে। আচজকজর োচের রোেরা রেউ-কেউ চজকেস 

েরকেন, সন্তু, েী রেম ররজাল্ট হে? সন্তুকে চনকজর ম কখ চেে  েেকত হে না। আচজজ 

চেিংো অনয রোনও েে  আকগ রেকেই েকে ওকে, জাকনা না, ও চফফে হকেকে। োগকজ 

আমাকির ইস্ক কের নাম রেচরকেকে এই সন্তুর জনয। 

  

তখন তাুঁরা সোই োুঃ োুঃ েকে চপে িাপকে চিকেন সন্তুর। 
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সন্তুর এেট -এেট  গেয হকে চেেই। চেন্তু েজ্জাও হকে খ ে। রযন এই চেষেটা চনকে রেউ 

আকোিনা না েরকেই ভাে হে। চফফে হওোটাই ো এমন েী েযাপার!  

  

োেকের সকের সকে আজকের সকের েত তফাত। আচজ েত আনন্দ আর তহ তহ, আর 

োেকে রস রফে েরার দুচশ্চন্তাে একেোকর ি পকস েি  হকে চেে। মান কষর জীেকনর পর 

পর দুকটা চিন রয চেে এে রেম হকেই, তা রেউ েেকত পাকর না।  

  

এে সমে সন্তু ভােে, রেন চমচেচমচে। অত ভে পাচেে োে? রফে েরকেই ো েী 

হত? তার োোও রতা রফে েকরচেকেন। রফে েরকেই জীেনটা েযেয হকে যাে না। মকনর 

রজার রাখাটাই আসে েযাপার। 

  

আচজজকির োচেকত খাওো-িাওোর আকগ অকনে রেম রখো হে। তার মকধ্য রশষ 

রখোটা হে রেে ন ফাটাকনা। 

  

অন্তত দুকশাটা রেে ন চিকে সাজাকনা হকেকে। সারা োচেটা। োে ট েট কে রভেকভকটর 

ফ্রে পরা ররশমকে রিখাকে চেে এেটা পরীর মতন। জেচিকনর রেে োটার পর ফ ুঁ 

চিকে যখন রমামোচতগুকো রনভাকনা হকে, চেে রসই সমে ওপর রেকে আপনা-আপচন 

এেটা রেে ন খকস পেে রসখাকন। জ্বেন্ত রমামোচতর োোোচে আসকতই দুম েকর 

রফকট রগে রসটা। 

  

ররশমা হাততাচে চিকে েকে উেে, েী মজা! েী মজা? 

  

তারপরই রস আেিার ধ্রে, েী মজা! েী মজা! আরও রেে ন ফাচটকে িাও! সে েটা 

রেে ন ফাচটকে িাও! 

  

ররশমার োো স কেমান সাকহে েেকেন, না, না, এখন ফাচটও না, স ন্দর সাজাকনা 

হকেকে, োে সোকে… 
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ররশমা তে  েেে, না, ফাচটকে িাও! সে েটা ফাচটকে িাও! 

  

আজকের চিকন ররশমার আেিার মানকতই হে। রসইজনয অনযরা হাকতর োকে রয রয-

েটা রেে ন রপে, ফটাস ফটাস েকর ফাটাকত ুয়রু েকর চিে।  

  

চেন্তু রেচশর ভাগ রেে নই ওপকর র াোকনা, হাকতর নাগাে পাওো যাে না। অকনকে 

োচফকে োচফকে রসগুকো ধ্রার রিষ্টা েরকত োগে আর চখেচখে েকর হাসকত োগে 

ররশমা। 

  

আচজজ ট ে েকর চনকে এে ওর এোরগানটা। 

  

রসটা উুঁচিকে ত কে েেে, এোর িযাখা ররশম, সে েটা েী রেম ফাচটকে চিচে। 

  

চেন্তু আচজকজর অত ভাে চটপ রনই। রস িার-পাুঁিটা গুচে ে ুঁেকে এেটা রেে ন ফাকট। 

  

তখন ুয়রু হকে রগে েমচপচটশন। পরপর িশটা গুচে ে ুঁকে রে সেকিকে রেচশ রেে ন 

ফাটাকত পাকর। রেউই চতন িারকটর রেচশ পারে না। আচজকজর মামা ফাটাকেন পাুঁিটা। 

  

সন্তু এোরগানটা হাকত চনকে এেট  হাসে। তারপর েেে, সোই এে এে েকর গুন ে! 

আচম িশটাে চেে িশটা ফাটাে। 

  

এ-েযাপাকর গেয েরকত সন্তুর রোনও েজা রনই। রস আসে চরভেভাকর গুচে ে ুঁকেকে। এ 

রতা সামানয এেটা এগারগান! 

  

সোই এেসকে েকে উেে, এে! 

  

সন্তু সচতয-সচতয পরপর িশটা রেে ন ফাটাকত সোই হাততাচে চিকে উেে এেসকে। 

সন্তু েীকরর মতন এোরগানটা ত কে চিে পাকশর েে র হাকত। 

  

খ ে মজা হে অকনে রাত পযযন্ত। 
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পরচিন সোেটা আোর একেোকর অনয রেম। 

  

সন্তু সকে মাত্র ঘ ম রেকে উকেকে। োোোে  এখনও মচনযিং ওোেয রেকে রফকরনচন। োো 

যোরীচত িাকের োপ হাকত চনকে খেকরর োগকজর অকপক্ষাে োরান্দাে পােিাচর 

েরকেন। 

  

এই সমে পাোর দুচট রেকে ে টকত ে টকত একস পাগকের মতন দুম দুম েকর ধ্াক্কা চিকত 

োগে সন্তুকির োচের িরজাে। 

  

োো োরান্দা রেকে উুঁচে চিকে চজকেস েরকেন, েী েযাপার? এই রয, রতামরা ওরেম 

েরে, রেন। 

  

রেকে দুচট েেে, চশগচগর আস ন। পকেয রে রযন োোোে কে গুচে েকরকে! 
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৩. ওপকরর োরান্দা রেকে 

োো ওপকরর োরান্দা রেকে ুয়নকত রপকে েেকেন, অযাুঁ? েী েেকে? েী সেযনাশ! সন্তু 

রোোে? 

  

সন্তু ততক্ষকে রাস্তাে রেচরকে তীকরর মতন ে ট কত আরম্ভ েকরকে।  

  

গচে রেকে রেচরকে েে রাস্তা, তারপর িান চিকে রেুঁকে চমচনট পাুঁকিে হাুঁটকেই পােযটাে 

রপ ুঁেকনা যাে। সন্তু রসখাকন রপ ুঁকে রগে রিে চমচনকট। 

  

পােযটা খ ে েে নে, চেন্তু তার এেপাকশ এেটা েেরখানা। আর এেচিকে এেটা োচে 

ততচর হকে, এেটা োকরাতো োচের রোহার েঙ্কাে রসখাকন িাুঁচেকে আকে, তার সামকন 

রাচশ-রাচশ ইট। 

  

রসই ইকটর স্তুকপর োকে এে িেে মান কষর চভে রিকখই রো া রগে রয, ঘটকনাটা 

রসইখাকনই ঘকটকে। রসখাকন রশানা যাকে এেটা ে ে করর অচেশ্রান্ত িাে। 

  

সন্তু চভকের মকধ্য রগাুঁত্তা রমকর রভতকর ঢ কে পকে রিখে এেটা ইকটর পাুঁজার োকে 

োোোে  উপ ে হকে ুয়কে আকেন। গুচে রেকগকে। োুঁকধ্র োুঁ চিকে, পাতো সািা 

জামাটাে পাশাপাচশ দুকটা োকো রগাে িাগ, তার িারপাকশ রক্ত।  

  

োোোে  সন্তুর ে ে রটাকে সকে চনকে রেোকত আকসন ররাজ। রসই রে ে  োোোে র 

মাোর োকে িাুঁচেকে রিকে িকেকে, সন্তুকে রিখকত রপকেই রস পাগকের মতন  াুঁচপকে 

পেে।  

  

সন্তু োোোে র গাকে হাত চিে না, োন্নাোচটও ুয়রু েরে না। তাকে এখন এে ম হূতযও 

সমে নষ্ট েরকে িেকে না। 
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রস রে ে র গোে িাপে রমকর েেে, ত ই এখাকন রোে। রিচখস, রেউ রযন োোোে র 

গাকে হাত না রোুঁোে। 

  

রে ে  সন্তুর সে েো রোক । রস আোর চগকে িাুঁোে োোোে র োকে। সন্তু আোর চভে 

রভি েকর রেচরকে ে চটে। 

  

িুঃ স েীর রাে তখন রিম্বাকর রেরুোর জনয সকে মাত্র আেনার সামকন িাুঁচেকে গোে 

টাই োুঁধ্কেন, সন্তু  কের মতন ঢ কে এে তাুঁর ঘকর। এে হাকত তাুঁর যন্ত্রপাচতর োক্সটা 

টপ েকর ত কে চনকে অনয হাকত িুঃ স েীর রােকে ধ্কর টানকত টানকত েেে, চশগচগর 

িে ন! িাক্তার মামা, এক্ষ চন… 

  

িুঃ স েীর রাে অোে হকে েেকেন, েী েযাপার? েী হকেকে? 

  

চেে  েেোর সমে রনই। োোোে — 

  

োোোে ? রোোে…িাুঁো জ কতাটা পকর চনই। 

  

না, জ কতা পরকত হকে না! 

  

খাচে পাকেই িুঃ স েীর রাে ে টকত োগকেন সন্তুর সকে। তাুঁর োচেও পাকেযর োকেই। 

  

ততক্ষকে সন্তুর োো আর মা রপ ুঁকে রগকেন। আর একসকে। এেজন প চেকশর েনকর্স্েে। 

  

িুঃ স েীর রাে হাুঁট  রগকে েসকেন োোোে র রিকহর পাকশ। আকস্ত আকস্ত উকল্ট চিকেন 

োোোে কে। োোোে র ম কখ এেটা িারুে অোে হোর ভাে। 

  

রয-সমস্ত রোে চভে েকর িাুঁচেকেচেে, তারা অকনকেই োোোে কে রিকন। অকনকেই 

এখাকন সোকে রেোকত আকস। সোই নানান েো েোেচে েরকে। চেন্তু আকগই রয 

এেজন িাক্তারকে খের রিওো উচিত রস-েো োরুর মকন পকেচন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গড়ঙ্গাপাধ্যায় । জঙ্গলগড়ের চাবব। কাকাবাবু সমগ্র 

 21 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

দুচতনজন নাচে স্বিকক্ষ রিকখকে োোোে কে গুচে রখকে পকে রযকত। গুচের আওোজ 

হকেচেে চতনোর, অেযাৎ এেটা গুচে ফসকে রগকে। চেন্তু রে গুচে েকরকে, তা রো া 

যােচন। োোোচে রতা রেউ চেে না, চেিংো োরুকে পাোকতও রিখা যােচন। 

  

এেজন েেে, চনশ্চেই রেউ েেরখানাে ে চেকে রেকে গুচে েকরকে।  

  

সন্তু ে  কত পারে না, োোোে  পাকেয রেোকত একস এই ইকটর পাুঁজার োকে রেন 

একসচেকেন। এখাকন োচে আর রখাো েোকনা, এই জােগাটা রতা হাুঁটার পকক্ষও ভাে 

নে।  

  

িুঃ স েীর রাে এর মকধ্য ভাে েকর পরীক্ষা েকর রিকখ চনকে েেকেন, সন্তু, এক্ষ চন ওুঁকে 

নাচসযিং রহাকম চনকে চগকে অপাকরশান েরাকত হকে। এখনও রেুঁকি আকেন।-আমার ড্রাইভার 

রোধ্হে এতক্ষকে একস রগকে, ত ই চগকে রিকে আন েরিং! 

  

সন্তু েেে, ঐ রয দুকটা টযাচক্স িাুঁচেকে আকে যচি টযাচক্স েকর চনকে যাই। 

  

সোই চমকে ধ্রাধ্চর েকর োোোে কে রতাো হে টযাচক্সকত। রে ে  েী রযন ে ক  আরও 

রজাকর রঘউ রঘউ েকর িােকে, রসও সকে রযকত িাে। 

  

রে ে কে রজার েকর মাকের সকে োচেকত পাচেকে রিওো হে। 

  

নাচসযিং রহাকম প্ৰাে দুঘো ধ্কর অপাকরশকনর পর জানা রগে এেটা অতযাশ্চযয েযাপার। 

  

িুঃ স েীর রাে োো আরও দু জন েে িাক্তারও চেকেন অপাকরশকনর সমে। তাুঁরা রেউ 

েখনও এরেম োণ্ড রিকখনচন। 

  

োোোে র শরীকর রয গুচেদুকটা ঢ কেকে, রসগুচে মান ষ মারোর জনয নে। োঘ-চসিংকহর 

মতন চেশাে শচক্তশােী প্ৰােীকির এই রেম গুচে রমকর ঘ ম পাোকনা হে।  
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চতনজন িাক্তারই িারুে চিচন্তত হকে পেকেন। এর জনয রতা সকে-সকে অযাচেকিাট 

রিোর েো, নইকে োুঁিাকনা যাে না। অেি অকনে সমে রেকট রগকে।  

  

যচিও ভরসার েো এই রয োোোে র এখনও চনশ্বাস পেকে।  

  

স ন্দরেকন দু এেটা োঘকে গুচে েকর ঘ ম পাোোর েো অকনকেই ুয়কনকে, চেন্তু 

েেোতা শহকর সোেকেো পাকেয রোনও মান ষকে এরেমভাকে গুচে েরকে। রে? 

রেন? 

  

িুঃ চতচমর চেরাট এেোর স ন্দরেকনর এেটা োঘকে এই রেম গুচে রমকর অোন েরার 

সমে রসখাকন চেকেন। তাুঁর পরামশয জাচনোর জনয তাুঁকে রফান েরা হে চপচজ 

হাসপাতাকে। 

  

িুঃ চতচমর চেরাট রতা ঘটনাটা ুয়কন প্ৰেকম চেশ্বাসই েরকত িান না। তারপর েেকত 

োগকেন, রপকশন্ট এখনও রেুঁকি আকে? েী েেকেন আপনারা? এ রয অসম্ভে! চেে 

আকে; আচম এক্ষ চন আসচে। আপনারা ততক্ষকে িীফ েনজারকভটার অে ফকরর্স্ চমুঃ 

স ে মার িত্তগুপ্তকেও এেটা খের চিন। তাুঁর এ-েযাপাকর অচভেতা আকে। 

  

স ে মার িত্তগুপ্তও রটচেকফাকন ঐ এেই েো েেকত োগকেন। ঘ কমর গুচে? আপনাকির 

ভ ে হেচন রতা? রসই গুচে শরীকর রগকে রতা রোনও মান কষর পকক্ষ এতক্ষে রেুঁকি োো 

একেোকরই অসম্ভে! চমুঃ রােকি ধ্ রীকে আচম চিচন, ওুঁকে এইরেমভাকে… 

  

চেে ক্ষকের মকধ্যই একস রপ ুঁকে রগকেন ওুঁরা দুজকন। আর োরোর েেকত োগকেন, েী 

আশ্চযয! েী আশ্চযয! 

  

স ে মার িত্তগুপ্ত েেকেন, এই রেম গুচে চেকিশ রেকে আকস, এ রতা রোনও সাধ্ারে 

রোকের পাোর েো নে। 
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িুঃ স েীর রাে েেকেন, যারা পাকেযর মকধ্য সোেকেো োরুকে গুচে েকর, তারা চে 

সাধ্ারে রোে? 

  

সমস্ত িাক্তারকির অোে েকর োোোে  এর পকরও চতনচিন রেুঁকি রইকেন অোন 

অেস্থাে। 

  

িত েয চিকন চতচন রিাখ রমকে িাইকেন। 

  

তে  আরও দু চিন তাুঁর ঘ ম-ঘ ম ভাে রইে, ভাে েকর েো েেকত পাকরন না, েো 

েেকত রগকে চজভ জচেকে যাে। 

  

আকস্ত-আকস্ত চতচন স স্থ হকে উেকেন েকট, চেন্তু তাুঁর হাত দুকটা অেশ হকে রইে। হাকত 

রোনও রজার পান না। রোনও চজচনস শক্ত েকর ধ্রকত পাকরন না।  

  

অকনে ওষ ধ্পত্র চিকেও আর হাত দুকটা চেে েরা রগে না। িাক্তাররা েেকেন, আর চেে  

েরোর রনই। এখন ভাকগযর ওপর রেকে চিকত হকে, যচি আকস্ত- আকস্ত চেে হকে যাে। 

  

এতচিন পর সন্তু রাচত্তরকেো তার োকির ঘকর ুয়কে-ুয়কে খ ে োুঁিে। 

  

োোোে র হাত দুকটা নষ্ট হকে যাওো রতা তাুঁর মৃত যর রিকেও খারাপ! োোোে র এেটা 

পা রখাুঁো, ুয়ধ্  মকনর রজাকর আর ঐ রোহার মতন শক্ত হাত দুখানার রজাকর চতচন েত 

পাহাকে-পেযকত পযযন্ত উকেকেন। চেন্তু এখন? আর চতচন রোনও অচভযাকন রযকত পারকেন 

না। চতচন এখন অেেয। 

  

এর মকধ্য েেোতার প চেকশর েে েে েতযারা আর চিচি রেকে চস চে, আই-এর 

রোকেরাও োোোে র োকে একস অকনে রখাুঁজখের চনকে রগকেন।  

  

োোোে  সোইকেই েকেকেন রয, রে তাুঁকে ঐ রেম অদ্ভ ত গুচে চিকে মারার রিষ্টা 

েরকত পাকর, রস সম্পকেয তাুঁর রোনও ধ্ারোই রনই। আততােী এেজন না েকেেজন 
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তাও চতচন জাকনন না, োরে োরুকেই চতচন রিখকত পানচন। তাুঁকে গুচে েরা হকেকে 

রপেন চিে রেকে। 

  

সেকেরই অেশয ধ্ারো হে রয, ঘ কমর গুচে মারার োরে এেটাই হকত পাকর। 

োোোে কে রেউ ো োরা অোন েকর ধ্কর চনকে রযকত রিকেচেে চনশ্চেই। 

  

তকে তারা চনকে রগে না রেন? সোেকেো পাকেয চেে  চনরীহ রোে ঘ কর রেোে। তাকির 

রিাকখর সামকন চিকেই যচি তারা োোোে কে ত কে চনকে রযত, রেউই োধ্া চিকত সাহস 

েরত না। 

  

চমুঃ ভাগযে নাকম চস. চে. আই-এর এেজন অচফসার োোোে র োকে ররাজই যাতাোত 

েরচেকেন। চতচনই েেকেন রয স্বাস্থয সারাোর জনয োোোে র রোনও ভাে জােগাে 

চগকে চেে চিন চেশ্রাম েরা িরোর। 

  

সন্তুর োো এেিং মা দুজকনই একত খ ে রাচজ। 

  

চেে হে রয সোই চমকে যাওো হকে প রীকত। সন্তুর মামাকির এেটা োচে আকে রসখাকন। 

স তরািং রোনও অস চেকধ্ রনই। োো ে চট চনকে চনকেন অচফস রেকে। রোেচিরও খ ে 

যাোর ইকে চেে, চেন্তু রোেচিকে চফকর রযকত হে ভূপাকে। 

  

শচনোর চিন রাত নটাে রিন। এেট  আকগই রেরুকনা হে োচে রেকে।  

  

টযাচক্সটা যখন ররি ররাি োচেকে ররচিও রর্স্শকনর পাশ চিকে রেুঁেকে, রসই সমে এেটা 

সািা রকঙর জীপ গাচে তীব্র্ রেকগ একস সামকন িাুঁচেকে পেে।  

  

এেজন রোে টযাচক্স ড্রাইভারকে হুে ম চিে, গাচেটা োুঁকে িাুঁে েরাও। 

  

রসই জীপ রেকে নামকেন চমুঃ ভাগযে। 
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চতচন েেকেন, চমুঃ রােকি ধ্ রী, আপনাকির প্ল্যানটা এেট  েিে েরকত হকে। আপনার 

প রী যাওো হকে না। 

  

োোোে  রোনও েো না েকে ুয়ধ্  রিকে রইকেন চমুঃ ভাগযকের চিকে। 

  

োো চজকেস েরকেন, রেন, েী েযাপার! 

  

চমুঃ। ভাগযে েেকেন, আমরা খের রপকেচে, প রীকত েকেেজন সকন্দহজনে রোেকে 

রঘারাঘ চর েরকত রিখা রগকে। তাকির সকে চমুঃ রােকি ধ্ রীর এই ঘটনার সকে রোনও 

সম্পেয আকে চে না চেে েো না রগকেও তারা চেে এই সমেই প রীকত রগে রেন, তা 

আমাকির জানকত হকে। যচি ওরা চমুঃ রােকি ধ্ রীর রোনও ক্ষচত েকর-কসই জনয আমরা 

রোনও ে ুঁচে চনকত পাচর না। 

  

োো েেকেন, তা হকে চে আমরা চফকর যাে? 

  

চমুঃ ভাগযে েেকেন, চমুঃ রােকি ধ্ রীর জনয আমরা অনয েযেস্থা েকরচে। 

  

আপনারা ইকে েরকে প রী রযকত পাকরন। 

  

সন্তু েেে, আচম চেন্তু োোোে র সকেই যাে! 

  

চমুঃ ভাগযে রহকস েেকেন, তা জাচন! রসরেম েযেস্থাই হকেকে। চমুঃ রােকি ধ্ রীর সকে 

আর-এেজন যাকেন। এুঁর নাম প্ৰোশ সরোর, ইচন এেজন তরুন িাক্তার। সিয পাশ 

েকরকেন… 

  

এেট ক্ষে েো েকেই োোোে কে টযাচক্স রেকে নাচমকে রতাো হে চজপটাে। সন্তু 

ভাচগযস আোিা এেটা রোট স টকেকস চনকজর জামা-পযান্ট গুচেকে চনকেচেে, তাই 

রোনও অস চেকধ্ হে না। 

  

চজপটা ে চটে অনয চিকে। রসাজা একেোকর এোর রপাটয।  
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রসখাকন আচমর এেটা রেশাে রোট রপ্ল্কন উেে। ওরা। তখনও রোোে যাকে, সন্তু 

জাকন না। নামোর পর রিখে রয, জােগাটা রগ হাচট।  

  

প্ৰোশ সরোর আর সন্তু দুজকন দুচিে রেকে ধ্কর ধ্কর নামাে োোোে কে। এোর উেকত 

হকে। আর-এেটা জীকপ। 

  

এতক্ষে োকি োোোে  রহকস েেকেন, আচম একেোকর োচ্চা রেকের মতন হকে রগচে, 

না রর? হাুঁটকত পাচর না, এেটা িাকের োপ পযযন্ত ধ্রকত পাচর না। আমাে চনকে েী 

েরচে রতারা? 
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৪. রপ্ল্কনর চসুঁচে 

রপ্ল্কনর চসুঁচে রেকে োোোে কে ধ্রাধ্চর েকর নাচমকে আনা হে।  

  

োকেই টারমযাকের ওপর অকপক্ষা েরকে এেটা রেশ েে চজপ। তার রপেন চিকে দুই 

সীকটর মা খাকন চেোনা পাতা। প্ৰোশ সরোর আর সন্তু দুজকন চমকে োোোে কে 

রসখাকন ুয়ইকে চিে খ ে সােধ্াকন। 

  

সন্তু রসখাকনই েসে। আর প্ৰোশ সরোর চগকে েসে। সামকনর চিকে। রসখাকন 

ড্রাইভাকরর পাকশ আর-এেজন রোে েকস চেে।  

  

রসই রোেচট প্ৰোশ সরোরকে চনি  গোে চেে  েেোর পরই িেকত ুয়রু েরে গাচে। 

  

সন্তু এর আকগ েখনও অসকম আকসচন। চেন্তু অসকমর পাহাে আর জেে সম্পকেয অকনে 

গকের েই পকেকে। হাচত, গণ্ডার, োঘ-েী রনই অসকম! রসইজনয অসকমর নাম ুয়নকেই 

তার ররামাঞ্চ হে। 

  

রস রে তূহেী হকে রিকে রইে োইকরর চিকে। চেন্তু িারপাকশ অেোর। চেে ই রিখা যাে 

না। 

  

সন্তু রভকেচেে, এোরকপাকটয যখন রনকমকে, তখন চনশ্চেই োোোচে শহর োেকে। 

আকো রিখা যাকে। 

  

চেন্তু গাচেটা শহকরর চিকে রগে না। মাক -মাক  দুকটা এেটা আকো রিখা রগকেও রো া 

যাে, গাচেটা িকে যাকে রোোেকের োইকর। এেটা চব্র্জ রপচরকে গাচেটা আোর ে চটে 

অেোকরর মধ্য চিকে। 
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ঘোখাকনে পকর সন্তু অোে হকে রিখে, তাকির গাচে আোর এেটা এোরকপাকটযর পাশ 

চিকে টারমযাকের মকধ্য ঢ কে যাকে। 

  

োোোে  ঘ কমানচন, ি পিাপ ুয়কে চেকেন। 

  

এোর চতচন চজকেস েরকেন, আোর রোোে এে ম, েে, রতা, সন্তু? 

  

সন্তু েেে, আর-এেটা এোরকপাটয…নামটা পেকত পাচরচন! 

  

োোোে  েেকেন, ে  কত পারচে না? আোর রসই আকগর এোরকপাকটযই চফকর এে ম! 

ঐ রয পাশাপাচশ দুকটা আকো, তার মকধ্য এেটা িীপ িপ েরকে! 

  

সন্তু রিখে, তাই রতা! চেেই। অস স্থ, রশাো অেস্থাকতও োোোে  এটা েক্ষ েকরকেন 

চেে। 

  

প্ৰোশ সরোর। এচিকে একস চেনীতভাকে েেে, সযার, আপনাকে আোর এেট  েষ্ট 

েকর নামকত হকে। 

  

োোোে  েেকেন, েযাপার েী? এত সােধ্ানতা চেকসর? আচম রতা একেোকর অেেয হকে 

রগচে, হাুঁটকত পাচর না, রোনও চেে  ধ্রকত পাচর না, আমাে চনকে আর োর মাো েযো 

োেকে? 

  

প্ৰোশ সরোর েেে, আমাকির রিকশর পকক্ষ আপনার জীেন খ েই মূেযোন। আপনার 

যচি রোনও চেপি হে–রস ে ুঁচে আমরা চনকত পাচর না। 

  

োোোে  ম খ চফচরকে চজকেস েরকেন, েী েযাপার েেকতা, সন্তু?  

  

সন্তুও রতা চেে ই ে  কত পারকে না। অনয-অনয োর োোোে  চনকজই প্ৰেম চিকে সন্তুর 

োকে অকনে েো রগাপন েকর যান। এোর োোোে  চনকজই জাকনন না। েী হকে! 
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এেই এোরকপাকটয দুোর তাুঁকে রেন আনা হে? োরুর রিাকখ ধ্ কো রিোর জনয? চেন্তু 

তারা রয রপ্ল্কন অসকম িকে আসকে, রস-েো রতা সকের আকগ রেউ জানতই না। 

  

োোোে কে আোর নামাকনা হে চজপ রেকে। 

  

রসই রসনাোচহনীর চেমানচট তখনও িাুঁচেকে আকে। এেই জােগাে। রসটাকতই আোর 

উেকত হকে। 

  

োোোে  েেকেন, িাুঁোও, এেট  টাট ো হাওো রখকে চনই। অসকমর হাওো খ ে ভাে। 

  

সচতয-সচতয চতচন ম খটা হাুঁ েকর হাওো রখকত োগকেন। 

  

এে চিকে প্ৰোশ সরোর, আর-এে চিকে সন্তুর োুঁকধ্ হাত চিকে িাুঁচেকে আকেন। উচন। 

সন্তু এেট  েম্বাে রোট েকে োোোে কে এেচিকে   ুঁকে পেকত হকেকে। 

  

রসই অেস্থাে প্ৰাে প্ৰোশ সরোরকে ুয়চনকে-ুয়চনকেই োোোে  সন্তুকে চফসচফস েকর 

েেকেন, মকন ের, এরাই যচি গুণ্ডা হে, এরাই হেকতা ভ চেকে-ভাচেকে আমাকির 

রোোও গুম েরকত চনকে যাকে, তা হকে েী েরচে? 

  

সন্তু আোকিাকখ প্ৰোশ সরোকরর চিকে তাোে। 

  

প্ৰোশ সরোর েযস্তসমস্ত হকে েেে, এ েী েেকেন, সযার? এরা সে আচমর রোে, এটা 

আচমর চজপ, ওইটা আচমর রপ্ল্ন…চিচি রেকে রেশাে অিযার একসকে েকেই 

আপনাকে… 

  

োোোে  েেকেন, হুুঁুঃ! চেে ই েো যাে না! 

  

প্ৰোশ সরোর এোর রীচতমত আহত হকে েেে, সযার, আপনার এখনও অচেশ্বাস হকে? 

চমুঃ ভামযার চিচে আকে আমার োকে। যচি রিখকত িান… 
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যাে! িকো! 

  

আোর ওো হে রসই রোট চেমাকনর মকধ্য। োোোে  তাুঁর সীকট েসোর পর চতচন রিাখ 

ে কজ রইকেন। 

  

প্ৰোশ সরোর সন্তুত পাকশ েকস পকে েেে, রতামার সকে আমার ভাে েকর আোপ 

হেচন। চেন্তু আচম রতামাকির সে েটা অযািকভঞ্চাকরর েো পকেচে। রসই আন্দামাকন–

চেিংো রনপাকে, এভাকরকর্স্র োকে, আর এেোর রসই োশ্মীকর…ত চম রতা িারুে সাহসী 

রেকে! 

  

এই রেম েো ুয়নকে সন্তু োজ ে-োজ ে ম খ েকর োকে। েী রয উত্তর রিকে তা ে  কত 

পাকর না। 

  

প্ৰোশ আোর েেে, আর রতামার োোোে , উচন রতা জীচনোস! এেটা পা রনই েেকত 

রগকে-তে  ুয়ধ্  মকনর রজাকর উচন েত অসম্ভেকে সম্ভে েকরকেন। উচন রোনও 

চেপিকেই গ্রাহয েকরন না! 

  

সন্তু এোর েেে, চেন্তু োোোে র এখন হাকতও রজার রনই। 

  

ও চেে হকে যাকে। আচম িাক্তার, আচম সকে রকেচে, রোনও চিন্তা রনই। আমার ওপর 

চনকিযশ আকে, উচন যখন যা িাইকেন, তক্ষ চন সে েযেস্থা েকর চিকত হকে। অন্তত এে 

মাস যচি চেশ্রাম চনকত পাকরন… 

  

এে মাস? 

  

তা রতা োগকেই। আরও রেচশ হকে ভাে হে। রেন, ত চম সকে োেকত পারকে না? 

  

আমার রয েকেজ খ কে যাকে। 

  

ত চম েকেকজ পকো ে চ ? 
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সন্তু আোর েজ্জা রপকে রগে। রস এখনও চেে েকেকজর োত্র হেচন। তে  েকেজ েোটা 

উচ্চারে েরকত তার রেশ ভাে োকগ। 

  

এই সমে োোোে  রিাখ খ কে েেকেন, এই রয তেজনাে, রশাকনা? 

  

প্ৰোশ এেোর এচিে-ওচিে তাোে। তারপর চজকেস েরে, সযার, আমাকে িােকেন? 

  

হযাুঁ! 

  

আসচে, সযার! ইকে, মাকন সযার, আমার নাম রতা তেজনাে নে, এখাকন তেজনাে েকে 

রেউ রনই। আমার নাম প্ৰোশ, প্ৰোশ সরোর। 

  

োোোে  খ ে অোে হকে তাচেকে রইকেন ওর চিকে। তারপর আকস্ত-আকস্ত েেকেন, 

ত চম তেজনাে নাও! চেে েেে? ভারী আশ্চযয রতা? 

  

তেজনাে রে সযার? সন্তু ত চম ওই নাকম োরুকে রিকনা? 

  

সন্তু দুচিকে ঘাে নােে। 

  

োোোে  আোর েেকেন, চেে আকে। রতামার েী নাম েেকে রযন? প্ৰোশ? রশাকনা 

প্ৰোশ, আমার রতষ্টা রপকেকে। আচম এেট  িাকের জে খাে।  

  

িাকের জে? এখাকন চে িাকের জে পাওো যাকে? রোর চড্রিংেস আকে। রোধ্হে। 

  

আচম িাকের জে োো অনয চেে  খাই না! 

  

চেন্তু সযার, রাচত্তরকেো িাকের জে খাওোটা রোধ্হে চেে নে! 

  

রেন, েী হে? 
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রেউ খাে না। রখকে গো রভকঙ যাে? 

  

রতামাকির িাক্তাচর শাকে এমন েো রেখা আকে? যাই রহাে, আচম রাচত্তকরও িাকের 

জে খাই, আমার গো ভাকঙ না। 

  

রপ্ল্কনর মকধ্য রতা িাকের জে রিোর উপাে রনই। 

  

তা হকে সামকনর রর্স্শাকন োমাও! রসখান রেকে িাকের জে রজাগাে েকরা। এই রয 

েেকে, আচম যখন যা িাইে, ত চম তা-ই রিোর েযেস্থা েরকে! 

  

প্ৰোশ অসহােভাকে সন্তুর চিকে তাোে। 

  

সন্তুও প্ৰাে চনেযাে হকে রগকে। োোোে  এ েী রেম েযেহার েরকেন? োোোে  

রোনওচিন োরুর নাম ভ কে যান না। অেি প্ৰোশকে িােকেন তেজনাে েকে। িাকের 

জে খাওোর জনয আেিার, এ রতা োোোে র িচরকত্রর সকে এেিম মানাে না! তারপর 

উচন েেকেন, সামকনর রর্স্শান! উচন চে রপ্ল্নটাকে রিন রভকেকেন নাচে? 

  

প্ৰোশ েেে, সযার, আমরা আর আধ্ঘোর মকধ্যই রপ ুঁকে যাে। রসখাকন খ ে রিষ্টা েরে 

যচি িাকের জে পাওো যাে। তার আকগ চে এেটা চেে  রোর চড্রিংেস চেিংো এমচন 

জে খাকেন? 

  

নাl  

  

োোোে  আোর রিাখ ে চজকেন। এেট  পকর সন্তু চফসচফস েকর চজকেস েরে, এখন 

আমরা রোোে যাচে? 

  

প্ৰোশ েেে, এেট  োকিই রতা নামে। তখন রিখকত পাকে। 

  

রিাখ না খ কেই োোোে  েেকেন, আগরতো, তাই না? একে েকে ঘ চরকে নাে রিখাকনা! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গড়ঙ্গাপাধ্যায় । জঙ্গলগড়ের চাবব। কাকাবাবু সমগ্র 

 33 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

প্ৰোশ িারুে িমকে উেে। রোোে যাওো হকে, তা এেজন আচম অচফসার ুয়ধ্  তার 

োকন-োকন েকেকে। োোোে র রতা রোনও িকমই জানোর েো নে। উচন চে 

চহপূকনাচটজম জাকনন নাচে! তাও রতা রিাখ ে কজ আকেন।  

  

অসম রেকে িকে যাকে ুয়কন সন্তু এেট  চনরাশই হে। রস আরও ভােকত োগে, োোোে  

ঘ চরকে নাে রিখাকনার েো েেকেন রেন? রে োকে ঘ চরকে নাে রিখাকে? 

  

রপ্ল্কনর আওোজ ুয়কনই রো া যাে, েখন রসটা নামোর জনয ততচর হকে। এেট  পকরই 

রপ্ল্নচট এেচট  াুঁে চন রখকে মাচট ে ুঁে। 

  

নামোর সমে এোকর আর োোোে  রোনও েো েেকেন না। প্ৰোশ খাচনেক্ষে 

ে কটাে চট েকর চফকর েি মাি  হকে েেে, সযার, এত রাকত্র রতা এখাকন িাে রোোও রনই, 

চেে কতই রপে ম না। 

  

োোোে  েেকেন, চেে আকে। 

  

এোকর চজপ নে, এেটা সািা রকঙর গাচে। প্ৰকতযেোরই োোোে কে ধ্কর-ধ্কর চনকে 

চগকে েসাকত হকে। অেি, োোোে  েক্ষকনা পকরর সাহাযয রনওো পেন্দ েকরন না। 

রখাুঁো পাকেই িাচ্ েগকে চনকে উচন এো পাহাকে পযযন্ত উেকত পাকরন। চেন্তু এখন 

হাকতও রজার রনই, িািও ধ্রকত পারকেন না। 

  

গাচে একস োমে আগরতোর সাচেযট হাউকস। 

  

খ েই স ন্দর েযেস্থা। পাশাপাচশ দুকটা ঘর। এেটা ঘর োোোে র জনয, অনয ঘরচটকত 

প্ৰোশ আর সন্তু োেকে। 

  

খাওো-িাওোর েযেস্থাও ততচরই চেে। প্ৰোশ েেে, আজ অকনে ধ্েে রগকে, 

তাোতাচে রখকে চনকে ুয়কে পো যাে। 
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োোোে  এখন চনকজ রখকতও পাকরন না, তাুঁকে খাইকে চিকত হে। িামকি েকর রয খাোর 

ত েকেন, তাকত রসই রজারট ে ও রনই। এই েচিন োচেকত রোোচিই খাইকে চিকেকে 

োোোে কে। আজ সন্তু েসে োোোে কে খাওোকত। 

  

চেন্তু তার রতা অকভযাস রনই, রস চেেোে পারকে রেন? ভাত ত কে োোোে র ম কখ চিকত 

চগকে পকে যাকে। 

  

প্ৰোশ েেে, ত চম সকরা, সন্তু, আচম চিচে। আমরা রতা নাচসযিং েরকত জাচন। 

  

োোোে  দু চতনোর চেেোে রখকেন। তারপর এেোর েট  েকর িামিটাকেই োমকে 

ধ্কর এে  চটোে োচেকে চনকেন প্ৰোকশর হাত রেকে। তারপর রসই িামিটাকে চিে কত 

োগকেন েির-মির েকর। 

  

প্ৰোশ আুঁতকে উকে েেে, সযার, সযার, ও েী েরকেন? ও েী? 

  

োোোে  েট মট েকর তার চিকে তাচেকে েেকেন, আমাে সযার সযার েেে রেন! 

আমার নাম রামনকরশ যািে। আচম চেহাকরর এেজন রগাোো। আমার এেকশা সাতান্নটা 

রগারু আকে। ত চম চে রসই এেটা রগারু? 

  

সন্তুর ে কের মকধ্য গুেগুে শব্দ হকত োগে। 
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৫. োোোে কে ইকঞ্জেশান চিকে ঘ ম 

প্ৰোশ সরোর োোোে কে এেটা ইকঞ্জেশান চিকে ঘ ম পাচেকে চিে। তারপর সন্তুর 

সকে তাোতাচে খাওো-িাওো রসকর চনকে চনকজকির ঘকর একস েসে। 

  

সন্তুর ম খখানা ুয়চেকে রগকে। একেোকর। রস রযন ে  কত পারকে োোোে র এেটা ভীষে 

চেপি আসকে। এই অেস্থাে োচে রেকে এত িূকর োো চে চেে? 

  

প্ৰোশ চজকেস েরে, েী েযাপার হে েকে রতা, সন্তু? উচন এেোর তেজনাে েকে 

িােকেন আমাকে। তারপর চনকজর নাম েেকেন রামনকেশ যািে। এরা েরা?  

  

সন্তু েেে, রোনওচিন আচম এই সে নাম ুয়চনচন! 

  

ত চম রতা ওুঁর সকে সেেটা অচভযাকনই রগে, তাই না? স তরািং রয-সে েযাি 

েযাকরেটারকির উচন রিকখকেন, ত চমও তাকির রিকখে? 

  

তার রোনও মাকন রনই। আচম রতা রমাকট িার-পাুঁি োর রগচে। োোোে র সকে। তার 

আকগ োোোে  আরও েত জােগাে রগকেন। পাটা রভকঙ যাোর আকগ রতা উচন আমাকে 

সকে চনকতন না। 

  

আকগোর েো োি িাও। গত পাুঁি-ে েের ধ্কর রতা ত চম ওুঁর সকেই রেকেে–  

  

এেট  চিন্তা েকর সন্তু েেে, না, তাও চেে েো যাে না। গত েের আমার যখন পরীক্ষা 

চেে, রসই সমে োোোে  এোই রযন রোোে চগকেচেকেন–  

  

রোোে? 

  

তা আচম চেে জাচন না। তকে মকন হে রযন অসকমর চিকেই।  
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রেন রতামার অসকমর েো মকন হে? উচন চে রতামাে চেে  েকেচেকেন? 

  

না। তা েকেনচন। তকে, উচন মার জনয এেটা রেশ স ন্দর নানা রকঙর েম্বকের মতন 

চজচনস। একনচেকেন, তার নাম রখস। মা েকেচেকেন, ঐ চজচনস অসকমই ভাে পাওো 

যাে। 

  

চেন্তু অসকম একস তেজনাে চেিংো রামনকরশ যািে টাইকপর নাকমর েযাকরেটারকির উচন 

চমট েরকেন, এটা চেে স্বাভাচেে মকন হে না। চেহার, উত্তরপ্ৰকিকশই এই ধ্রকনর নাকমর 

রোে োকে। 

  

আো িাক্তারোে — 

  

আমাে িাক্তারোে  েোর িরোর রনই। আমাে ত চম প্ৰোশন্দা েেকত পাকরা। 

  

আপনার চে মকন হে, োোোে র স্মৃচত নষ্ট হকে যাকে? 

  

চেে  এেটা গণ্ডকগাে রয হকেকে, তা রতা রো াই যাকে। উচন চনকজকেও অনয মান ষ 

ভােকেন। অেশয এটা খ ে রটমকপারাচরও হকত পাকর। রিখা যাে, োে সোকে রেমন 

োকেন? 

  

আপচন সচতয েকর েে ন, োোোে  আোর ভাে হকে যাকেন রতা? 

  

চনশ্চেই! রয-কোনও ভাকেই রহাে, ওুঁকে ভাে েকর ত েকতই হকে। ওুঁর মাোটাই রতা 

এেটা অযাকসট! তা হকে এোর ুয়কে পো যাে? 

  

পাশাপাচশ দুকটা খাকট ওকির চেোনা। মা খাকন এেটা রটেে েযাম্প। প্ৰোশ সরোর 

রসই আকো চনচভকে চিকেই ঘ চমকে পেে। 
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চেন্তু সন্তুর ঘ ম আসকে না। রস আোশ-পাতাে ভােকে ুয়ধ্ । োোোে র েো মকন 

েরকেই তার োন্না একস যাকে। োোোে  যচি পাগে হকে যান? না, না, তা হকতই পাকর 

না! োোোে র মতন সাহসী মান ষ এরেমভাকে নষ্ট হকে যাকেন? 

  

যচি সচতয-সচতয োোোে র চেে  হে, তা হকে সন্তু োেকে না। যারা োোোে কে ঘ কমর 

গুচে চিকে রমকরকে, তাকির সন্তু রিকখ রনকে, যচি তারা পৃচেেীর রশষপ্ৰাকন্ত চগকেও 

ে কোে, তা হকেও সন্তু প্ৰচতকশাধ্ রনকেই। 

  

চেন্তু তারা োরা? 

  

োপ রুকষর মতন তারা োোোে কে রপেন রেকে গুচে েকর পাচেকেকে। োোোে কে 

তারা প করাপ চর রমকর রফেকতও িােচন, ুয়ধ্  তাুঁর মাোটাকে নষ্ট েকর চিকত রিকেকে। এটা 

রতা মৃত যর রিকেও খারাপ। 

  

এই সে ভােকত-ভােকত েত রাত হকে রগকে তার চেে রনই। এেট  রোধ্হে তন্দ্রার মতন 

একসচেে, হোৎ এেটা আওোকজ িমকে উেে সন্তু। 

  

এেটা গাচে ঢ কেকে েম্পাউকণ্ডর মকধ্য। ইচঞ্জকনর শব্দটা খ ে রজার। েকেেজন রোকের 

েোও রশানা রগে এর পকর। 

  

সন্তু তোে েকর খাট রেকে রনকম একস িাুঁোে জানোর পাকশ। 

  

সাচেযট হাউকসর োরান্দার আকো সারা রাত জ্বাোই োকে। রসই আকোে রিখা রগে, 

এেটা রজাো চজপ একস িাুঁচেকেকে, তার রেকে দুচতন জন রোে রনকম েো েেকে নাইট 

গাকিযর সকে। 

  

তাকির মকধ্য এেজন রোে এচগকে এে এচিকে। চেে রযন সন্তুর সকে েো েেকতই 

আসকে। রসাজা একস তারপর রোেচট চেন্তু িকে রগে পাকশর ঘকরর চিকে।  
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সন্তুর তক্ষ চন মকন পেে োোোে র ঘকরর িরজা রখাো আকে। োরে, োোোে  রতা 

চনকজ িরজা েে েরকত পারকেন না, িরজাটা রভচজকে রাখা হকেচেে। ঐ রোেটা 

োোোে র ঘকরর চিকেই রগে। 

  

প্ৰোশ সরোরকে িােোরও সমে। রপে না। সন্তু। রস অেোকরই িরজা খ কে োইকর 

রেচরকে এে। 

  

চেে যা রভকেচেে তাই। রোেটা রনই। োোোে র ঘকরর এেটা পািা রখাো। 

  

সন্তু রসই িরজার োকে আসকতই তীব্র্ আকোে রিাখ ধ্াুঁচধ্কে রগে তার। সকে-সকে 

মাচটকত েকস পেে সন্তু। তার ধ্ারো হে, এইোর রেউ তাকে গুচে েরকে। 

  

চেন্তু রসরেম গুচে ে কট এে না। 

  

তার েিকে এেজন রেউ েো গোে চজকেস েরে, রে? 

  

মান কষর গোর আওোজ ুয়কন অকনেটা ভে রেকট যাে। সন্তু উকে িাুঁচেকে েেে, আপচন 

রে? আমাকির ঘকর ঢ কেকেন রেন? 

  

রোেচট রোনও উত্তর না চিকে টকিযর আকোটা ঘ চরকে রফেে খাকটর ওপর োোোে র 

ম কখ। 

  

ততক্ষকে সন্তু িরজার পাকশর স ইি চটকপ আকো রজকে রফকেকে। 

  

োকো রকঙর পযান্ট ও োকো ফ ে শাটয পরা এেজন ঢাঙা রোে ঘকরর মা খাকন িাুঁচেকে 

আকে। হাকত এেটা েে রি কো ধ্রকনর টিয। সন্তু আকগ রোনও রোেকে এরেম টিয 

চনকে ঘ কর রেোকত রিকখচন। 
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রোেটা েেে, এই িার নম্বর ঘর আমাকির নাকম ে ে েরা চেে। নাইট গািয েেে, 

আমাকির চরজাকভযশান েযানকসােি হকে রগকে। আমার চেশ্বাস হেচন। এখন রিখচে, 

সচতয এখাকন এেজন রোে ুয়কে আকে। 

  

প্ৰোশ সরোরও এর মকধ্য উকে একসকে। 

  

রস েেে, আপচন রে? চেে  চজকেস না-েকর হুট েকর এ-ঘকর ঢ কে একসকেন রেন? 

  

রোেচট েেে, রেন, তাকত েী হকেকে? এ ঘর আমাকির নাকম ে চেিং… 

  

প্ৰোশ েেে, তা হকতই পাকর না। এেই ঘর েখনও দুজকনর নাকম ে ে হে? আপনার 

ে চেিং আকে চে না তা আপচন অচফকস চগকে রখাুঁজ েরুন। 

  

রোেচট েেে, আপনারা যখন ুয়কে পকেকেন, তখন আপনাকির এখন এখান রেকে ত কে 

রিে না চনশ্চেই। রিচখ অনয েী েযেস্থা েরা যাে। 

  

সন্তু আর প্ৰোশকে পাশ োচটকে রোেটা িকে রগে োইকর। প্ৰোশ োোোে র োকে 

একস এেটা রিাকখর পাতাে সামানয আঙ ে ে কে েেে, উচন অকঘাকর ঘ কমাকেন, চেে ই 

রটর পানচন। তা হকেও-এত রাকত্র এেটা রোে হুট েকর ঘকরর মকধ্য ঢ কে পেকে… 

  

সন্তু েেে, ওরা রিকখ রগে। 

  

প্ৰোশ েেে, ওরা মাকন? 

  

সন্তু েেে, যাকির রিাকখ ধ্ কো রিোর জনয প্ৰেকম রগ হাচট যাওো হে, তারপর 

আগরতোে–রসই তারাই একস রিকখ রগে। োোোে  এখাকনই একসকে চে না। 

  

প্ৰোশ রহকস েেে, আকর না, না। ও রোেটা এেটা উট কো রোে। ওকির ে চেিংকে 

রোধ্হে চেে  রগােমাে হকেকে। তাোো, আমরা রতা চেে োকরার রিাকখ ধ্ কো চিকত 

িাইচন, এমচনই সােধ্ানতার জনয… 
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চেন্তু রয রোেটা এই ঘকর ঢ কেচেে, রসই রোেটা রমাকটই ভাে না।  

  

ত চম েী েকর ে  কে? 

  

ও োকো পযান্ট আর োকো শাটয পকর চেে। আচম োকো রকঙর জামা পরা রোে আকগ 

রিচখচন। 

  

ওুঃ রহা! এই জনয। চেে োকো নে রতা, খ ে গাঢ় খকেচর। এে রকঙর পযান্ট-শাটয পরা 

আজোে ফযাশান হকেকে। 

  

ঐ রেম রি কো টিয… 

  

রগাে আর েম্বা টিয হাকত োেকেই রোেটা ভাে হকে রযত? 

  

রোেটা িাুঁকত িাুঁত রিকপ েো েকে। 

  

রতামার রিখচে েে রেচশ রেচশ সকন্দহ। রশাকনা, আমরা রয আজ আগরতো একসচে, তা 

োইকরর োরুর পকক্ষ জানা অসম্ভে। 

  

রেন, আমরা চে এখাকন চমকেয নাম চেচখকেচে? সাচেযট হাউকসর রোকেরা রতা জাকন। 

যাই েে ন, ঐ রোেটার ম খ রিকখ মকন হে, ও োোোে কে চিনকত রপকরকে। 

  

যাুঃ, েী রয েকে! োে সোকেই আচম খের রনে ওরা োরা। এখন িকো, ুয়কে পো 

যাে। 

  

আচম োোোে র সকে এ-ঘকরই রশাে। প্ৰেম রেকেই আমার তাই েরা উচিত চেে। 

আপচন েেকেন েকে পাকশর ঘকর িকে রগে ম। 

  

রেশ রতা, োকো না। 
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সন্তু িট েকর পাকশর ঘর রেকে জামা োপে চনকে এে। এ-ঘকরও দুকটা খাট। োোোে র 

পাকশর খাকট চেে  চজচনসপত্র রাখা চেে। রসগুকো নাচমকে ররকখ ুয়কে পেে সন্তু। 

  

এোকরও তার ঘ ম আসকত অকনে রিচর হে। তার োরোর মকন হকে, ঐ েম্বা রোেটা 

রজারাকো টিয চনকে োোোে কে রিখকতই একসচেে। চেন্তু সকে-সকে সন্তু একস পোে 

োোোে র রোনও ক্ষচত েরকত পাকরচন। 

  

সাচেযট হাউকস জােগা না রপকে ওকির রজাো চজপটা এেট  আকগই িকে রগকে। তা যাে। 

ওরা যচি শি পকক্ষর রোে হে, তা হকে এেজকনর রিহারা রতা সন্তুর জানা রইে। 

োোোে র রোনও ক্ষচত হকে ঐ রোেটাকে সন্তু চেে খ ুঁকজ োর েরকেই। 

  

পরচিন সন্তুর ঘ ম ভাঙে অকনে রিচরকত। িরজাে েেেে শব্দ হকে।  

  

সন্তু রভতর রেকে িরজা েে েকর চিকেচেে, উকে চগকে িরজা খ কে চিে। এেজন রেোরা 

িা চনকে একসকে। 

  

োোোে  রজকগ উকেকেন এর মকধ্যই। রিাখ রমকে। ঘকরর োি রিখকেন।  

  

সন্তু োকে চগকে েেে, োোোে , িা খাকে? 

  

োোোে  রোনও উত্তর না চিকে চস্থরভাকে তাচেকে রইকেন সন্তুর চিকে। রেমন রযন 

রঘাোকট িৃচষ্ট। 

  

সন্তু োোোে র মাোর রপেকন হাত চিকে তাুঁকে আকস্ত-আকস্ত েচসকে চিে। তারপর োকপ 

িা রঢকে চনকে এে। োোোে র ম কখর সামকন। 

  

োোোে  এেটা ি ম ে চিকেন। 

  

তারপর অদ্ভ ত খসখকস গোে েেকেন, এটা িা নে। ষাুঁকের রক্ত। এ চজচনস োকঘ খাে। 

মান কষ খাে না। 

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গড়ঙ্গাপাধ্যায় । জঙ্গলগড়ের চাবব। কাকাবাবু সমগ্র 

 42 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

সন্তু েেে, িা-টা ভাে হেচন ে চ । আো, আচম আোর অনয িা চিকত েেচে। 

  

তখন চফকর সন্তু রসই িাকের োকপ চনকজ এেটা ি ম ে চিকে রিখে। তার রতা চেে  খারাপ 

োগে না। 

  

োোোে  আোর েেকেন, আজ চে রফব্রুোচর মাকসর চতন তাচরখ? 

  

সন্তু েেে, না রতা! এখন রতা জ ন মাস, আজ আটয তাচরখ। 

  

োোোে  েেকেন, এেতো রেেতো, রে এে আগরতো? 

  

সন্তু ে  কত না রপকর চজকেস েরে, েী েেকে? 

  

োোোে  েেকেন, োকঘর ঘকর রঘাকঘর োসা, হচরে েকে রোোে যাই!  

  

সন্তুর আোর ভে েরকত োগে। োোোে  ভ ে েেকত ুয়রু েকরকেন। এক্ষ চন প্ৰোশ 

সরোরকে িাো িরোর। 

  

রস িকে রগে পাকশর ঘকর। রস-ঘর ফাুঁো। প্ৰোশ রনই। োেরুকমও রনই। োইকর উুঁচে 

চিকেও রিখা রগে না। সোেকেো রস রোোে িকে রগে? 

  

অকনে খ ুঁকজও পাওো রগে না প্ৰোশ সরোরকে। 
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৬. সন্তু এখন চেে েী েরকে 

সন্তু এখন চেে েী েরকে, তা প্ৰেকম চেে কতই চেে েরকত পারে না।  

  

এখন রস চে প্ৰোশ সরোরকে ভাে েকর খ ুঁকজ রিখকত যাকে? চেন্তু তা হকে োোোে র 

োকে রে োেকে?োোোে কে এো রফকে রাখা যাে না। 

  

প্ৰোশ সরোর এত সোকে রোোে রগে? সন্তুকে চেে  না েকে রস সাচেযট হাউকসর 

োইকর িকে যাকে, এটা চেে চেশ্বাস েরা যাে না। চনশ্চেই ওর রোনও চেপি হকেকে। 

  

িরজার সামকন োরান্দাে িাুঁচেকে সন্তু এেট ক্ষে ভােকত োগে।  

  

এই জােগাটাে োরুকেই রস রিকন না। এখাকন োেোর েযেস্থা েকরকে। প্ৰোশ সরোর। 

রস যচি আর না রফকর, তা হকে রতা সন্তু মহা ম শচেকে পকে যাকে। োোোে র চিচেৎসার 

জনয এক্ষ চন এেজন িাক্তার িাো িরোর। 

  

েপাকে হাত চিকে সন্তু চনকজর ভ রু দুকটা রসাজা েরে। ভ রু ে ুঁিকে োেকে িেকে না। 

রেউ রযন ে  কত না পাকর রস ঘােকে রগকে। হেকতা শত্রুপকক্ষর রোে নজর রাখকে তার 

চিকে। 

  

চেন্তু োরা শত্রুপক্ষ? 

  

প্ৰোশ সরোর যচি সচতযই আর না রফকর, তা হকে এখাকন সন্তু েতচিন োেকে 

োোোে কে চনকে? চফরকেই ো েী েকর? 

  

সন্তু এেোর ভােে, োচেকত োোর োকে এেটা রটচেগ্রাম পাোকে।  
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তারপরই ভােে, এর আকগ যতোর রস োোোে র সকে অচভযাকন রেচরকেকে, 

রোনওোরই রস োচেকত রোনও চেপকির েো জানােচন। মা-োো রেচশ েযস্ত হকে 

পেকেন। চেন্তু এোকর তা োো আর উপােই ো েী? 

  

এই সমে ঘকরর রভতর রেকে োোোে  গম্ভীর গোে িােকেন, ব্র্কজশ্বর! সাকহে চসিং! 

  

সন্তু রভতকর একস েেে, েী োোোে ? োকে িােে? 

  

োোোে  গভীর মমযকভিী িৃচষ্টকত এেট ক্ষে তাচেকে রইকেন সন্তুর চিকে। 

  

তারপর েেকেন, রিনা রিনা োগকে! রতামার নাম েী রখাো? ত চম োকির োচের রেকে? 

  

সন্তু েেে, আচম রতামাকির োচের রেকে। 

  

সচতয েকর েকে রতা, অশ্বখামা হত, ইচত গজ মাকন েী? অশ্বখামা নাকম সচতযই চে 

রোনও হাচত চেে? েই, আকগ রতা রোনওচিন ঐ নাম ুয়চনচন! 

  

সন্তু এ প্ৰকের েী উত্তর রিকে তা ে  কত পারে না। তার ে কের মকধ্য খ ে েষ্ট হকে। 

োোোে  তাকে চিনকত পারকেন না! 

  

প্ৰিণ্ড ধ্মে চিকে োোোে  েেকেন, ি প েকর আে রেন? চেে েকর েকো, োচ্চ  চমঞা 

রোোে? 

  

োচ্চ  চমঞা রে? 

  

োচ্চ  চমঞা হে রােকের রোট ভাই। রােে চেে েঙ্কার রাজা, আর োচ্চ  চমঞা 

রগােমচরকির েযেসা েকর। 

  

আচম রোনওচিন োচ্চ  চমঞার নাম ুয়চনচন। 

  

োচ্চ  চমঞা জেেগে রেকে পাচেকেকে। রস এখন ে চেকে আকে রোনও জােগাে। 
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জেেগে? জেেগে রোোে? 

  

োোোে  ুয়েকনা গোে রহকস উেকেন। হাুঃ হাুঃ হাুঃ েকর। তারপর েেকেন, অত সহকজ 

চে জানা যাে? ত চম রোন িকের োই? 

  

োোোে , আমাে চিনকত পারচে না? আচম সন্তু! 

  

আচম সোইকেই চিচন। আচম ে ম্ভেেযকেও চিচন, আোর রেেগােতোে রয েকস োকে, 

তাকেও চিচন।  

  

িরজার োকে এেটা োো পেকতই সন্তু রিাখ ত কে তাোে।  

  

খাুঁচে পযাে-শাটয পরা এেজন রোে। 

  

রোেচট েেে, প্ৰোশ সরোর রে আকে? 

  

সন্তু েেে, আমাকির সকে একসকেন। এখন এখাকন রনই। রেন? 

  

রোেচট েেে, এখাকন রনই? চেে আকে! 

  

সন্তু েেে, রেন? রে প্ৰোশ সরোরকে খ ুঁজকে? 

  

রটচেকফান আকে। 

  

সন্তু রযন হাকত স্বগয রপে। রটচেকফাকন প্ৰোশ সরোরকে এখাকন রে িােকে? চনশ্চেই 

চমচেটাচরর রোে। চেিংো েেোতার, রসই চমুঃ ভামযা। 

  

সন্তু েেে, আচম রটচেকফান ধ্রচে। আপচন যান। আচম এক্ষ চন যাচে।  

  

সন্তু রিখে োোোে  এেিৃচষ্টকত তাচেকে আকেন তার চিকে। 
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োোোে কে এে ম হূকতযর জনযও এো রফকে ররকখ রযকত িাে না। সন্তু। চেন্তু 

রটচেকফানটাও ধ্রা িরোর। 

  

রটচেকের ওপর তাো-িাচে পকেচেে, সন্তু রসটা ত কে চনকে োইকর রেচরকে িরজা রটকন 

তাো োচগকে চিে। তারপর িাচেটা পকেকট ভকর রস রি ে োগাে অচফস-ঘকরর চিকে। 

  

রফান ত কে সন্তু ুয়ধ্  হযাকো েেকতই এেচট ভারী েণ্ঠস্বর চজকেস েরে, প্ৰোশ সরোর? 

ইকোর রোি নাম্বার চপ্ল্জ। 

  

সন্তু েেে, প্ৰোশ সরোর। এখাকন রনই, রোোে রযন রগকে। আচম— 

  

েট েকর োইনটা রেকট রগে। 

  

সন্তু পাগকের মতন হযাকো হযাকো েকে চিৎোর েরকেও আর রোনও শব্দ রশানা রগে 

না। 

  

সন্তু িারুে িকম রগে। আসে িরোচর েোটাই েো হে না। প্ৰোশ সরোরকে রয খ ুঁকজ 

পাওো যাকে না, রসটা জানাকনা খ ে িরোর চেে। ওরা তাহকে চনশ্চেই েযেস্থা েরত। 

  

হতাশভাকে সন্তু চফকর এে আোর। িাচে চিকে ঘকরর িরজা খ েে।  

  

োোোে র চিকে তাচেকে মকন হে, উচন িারুে ররকগ রগকেন। োোোে কে ঘকর তাো 

েে েকর যাওোটা উচন চনশ্চেই পেন্দ েকরনচন। চেন্তু এ োো উপাে েী? 

  

সোে রেকে োোোে র িা-ও খাওো হেচন। সন্তুরও চখকি রপকেকে। 

  

রস রেোরাকে িােোর জনয রেে োজাে। রেোরা খাোর রতা চিকে যাকে, চেন্তু তারপর 

পেসা রিকে রে? োোোে র োকে চে টাোেচে আকে? রস না-হে রিখা যাকে এখন। 
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রেোরা আসকত সন্তু তাকে দুকটা রব্র্েফাকর্স্র অিযার চিে। আর েকে চিে, িা রযন খ ে 

ভাে হে। োকজ িা হকে রফরত রিওো হকে।  

  

োোোে  এোর চজকেস েরকেন, রে রফান েকরচেে? 

  

সন্তু েেে, জাচন না! প্ৰোশ সরোর রনই ুয়কনই োইন রেকট চিে।  

  

আমার রোনও েো ুয়নোইনা। রোে নাম্বার চজকেস েরচেে।  

  

োোোে  েেকেন, োকো রোট না সািা রোট? 

  

রোট না, োোোে , রোি নাম্বার। 

  

নাম্বার, প্ল্াম্বার, স্লাম্বার, চেউোম্বার… 

  

সন্তু এেটা িীঘযশ্বাস রফেে। োোোে র োে রেকে সাহাযয পাোর রোনও আশাই রনই। 

প্ৰোশ িাক্তার রয এই সমে রোোে রগে! 

  

ি প েকর েকস রইে সন্তু। োোোে  আপন মকন অকনে েো েকে রযকত োগকেন। রস-

সে রোনও েোরই রোনও মাকন রনই। 

  

সন্তু চেে েকর রফেে, আজ চেকেকের মকধ্য যচি রোনও সাহাযয না আকস, তাহকে 

োচেকত রটচেগ্রাম পাোকতই হকে। 

  

রেোরা খাোর চনকে এে, সকে এে এেজন রেশ স ন্দরী মচহো। এই পুঁচিশ-োচেেশ 

েের েকেস। 

  

মচহোচট িরজার োকে িাুঁচেকে চজকেস েরে, রেমন আে, সন্তু? ওমা, ত চম েত েে 

হকে রগে? 

  

মচহোকে সন্তু রিকনই না। জীেকন েখনও রিকখকে েকে মকন হে না। 
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মচহোচট ঘকরর মকধ্য ঢ কে েেে, োোোে  রোোে? ও এই রতা োোোে ! 

  

  ুঁকে পকে মচহোচট োোোে র পাকের ধ্ কো চনে। তারপর েেে, আপনার শরীর এখন 

ভাে আকে চনশ্চেই? 

  

োোোে  তীক্ষ্ণ রিাকখ রিখকেন মচহোচটকে। 

  

রস এোর সন্তুর চিকে চফকর েেে, আমাে ত চম চিনকত পাকরাচন মকন হকে। আমার নাম 

িচে। আচম রতামার মাসত কতা রোন হই। ত চম রতামার রেচে মাচসকে রিকনা রতা? আচম 

রতামার রসই রেচে মাচসর রমকে। 

  

সন্তু িচে চেিংো রেচে মাচসর নাম রতা রোনওচিন রশাকনই চন, এমন েী, আগরতোে 

তার রয রোনও মাচস োকে তাও রস জাকন না! 

  

িচে েেে, আমরা আকগ চশেির োেত ম। এই রতা গত মাকসই োো এখাকন িান্সফার 

হকে একসকেন। 

  

সন্তু চজকেস েরে, আপচন জানকেন েী েকর রয আমরা-মাকন োোোে  এখাকন 

একসকেন? 

  

িচে েেে, োুঃ! জানাটা এমন েী শক্ত! আমার ভাই এোরকপাকটয োজ েকর। োে 

রাচত্তরকেো োচে চফকর একস রস েেে, োোোে  আর সন্তুকে রিখে ম। এোর রফাকসযর 

এেটা রপ্ল্ন রেকে নামকত। োোোে র মতন রোে এখাকন একে সাচেযট হাউকসই 

উেকেন, রসটা খ ে স্বাভাচেে। তারপর েকো, রতামাকির োচের সোই রেমন আকেন? 

আর রতামার ে ে রটা? 
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সন্তু িমশই অোে হকে। আর এই মাসত কতা চিচি তার ে ে রটার পযযন্ত খের রাকখ, 

অেি রস চনকজ ওুঁকির সম্পকেয চেে ই জাকন না? মা রতা রোনওচিন এই রেচে মাচসর 

েো েকেনচন। 

  

িচে েেে, োোোে , আপনারা আগরতোে একস সাচেযট হাউকস োেকেন, এর রোনও 

মাকন হে না। আমাকির োচেকত রযকতই হকে। আমাকির মস্ত েে রোোটচর-মা েেকেন, 

যা িচে, রযমন েকর পাচরস োোোে  আর সন্তুকে চনকে আে। 

  

সন্তু েেে, োোোে  এখন চনকজ চনকজ হাুঁটকত পাকরন না। 

  

িচে েেে, জাচন, রস খেরও রপকেচে। ত চম আর আচম ধ্কর-ধ্কর চনকে যাে। আচম এেটা 

গাচে একনচে সকে। 

  

সন্তু েেে, আমাকির এখান রেকে অনয রোোও যাওো োরে। এখাকনই োেকত হকে। 

  

িচে েেে, োরে? রে োরে েকরকে? 

  

সন্তু েেে, না, মাকন, আমাকির সকে আর এেজন চেকেন, চতচন এখন রনই। রসইজনযই 

এখন অনয রোোও যাওো ম শচেে। 

  

িচে েেে, তাকত েী হকেকে? এখাকন আমাকির চেোনা ররকখ যাে। চতচনও পকর যাকেন। 

নাও, খাোর োণ্ডা েরচে রেন, আকগ রখকে নাও! োোোে কে খাইকে চিকত হকে রতা? 

আচম চিচে। 

  

সন্তু রিখকত িাইে, িচে নাকমর এই রমকেচট খাইকে রিওোে োোোে  রোনও আপচত্ত 

েরকেন চে না। 

  

চেন্তু োোোে  এেট ও আপচত্ত েরকেন না। েক্ষ্মীকেকের মতন সে রখকে চনকত োগকেন। 
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রখকত-কখকত এেোর ম খ ত কে রেকেমান কষর মতন গো েকর েকে উেকেন, মাচসর োচে 

িারুে মজা চেে-চিে নাই! 
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৭. িচে নাকমর রমকেচট 

িচে নাকমর রমকেচট খ ে যত্ন েকর খাইকে চিে োোোে কে। তারপর ম খ ধ্ ইকে, 

রতাোকে চিকে ম চেকে চিে। তারপর েেে, এোর িে ন, োোোে ।  

  

সন্তুর চিকে চফকর েেে, সন্তু, ত চম সে চজচনসপত্তর গুচেকে ট চেকে নাও। 

  

সন্তু পকেকে মহা ম শচেকে। রস ে  কত পারকে রয, এখন এই সাচেযট হাউস রেকে অকিনা 

রোনও মাচসর োচেকত যাওো তাকির উচিত নে। িারচিকে রযন চেপকির গে। সাচেযট 

হাউকস। তে  অকনে রোেজন আকে, পাহারা রিোর েযেস্থা আকে। আচমর রোকেরাও 

চনশ্চেই এখাকন এেোর রখাুঁজ-খের চনকত আসকে। অেি এই মচহোচট এমন রজার 

েরকে, রযন রযকতই হকে। 

  

অেশয আরও এেটা েযাপার আকে। োোোে  সন্তুর হাকত রখকত িান না। সন্তুর সকে 

ভাে েকর েোও েকেন না। রোধ্হে চতচন আর সন্তুকে চিনকতই পারকেন না। এই অেস্থাে 

োোোে র রিখাুয়কনা েরা রতা এো সন্তুর পকক্ষ সম্ভে নে। আর এেজন োরুর সাহাযয 

িরোর। 

  

তে  সন্তু আমতা আমতা েকর েেে, এখন না চগকে চেকেকে রগকে হে না? 

  

িচে েেে, রেন, চেকেকে রেন? এখন গাচে একনচে, চেকেকে গাচে পাে না। তা োো 

মা রতামাকির জনয ইচেশ আর গেিা চিিংচে আনকত চিকেকেন।  

  

োোোে  রযাগীপ রুষকির মতন হাত দুকটা ওপর চিকে ত কে েেকেন, এই রয! চশগচগর 

  

সন্তু ওই ভচেটার মাকন রোক । োোোে  রগচঞ্জ পকর আকেন, এখন চতচন জামা পরকত 

িান। তাুঁকে জামা পচরকে চিকত হে। হাত উুঁি  েরকতও োোোে র েষ্ট হে। ওইভাকে 

রেচশক্ষে োেকত পাকরন না। 
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অেযাৎ োোোে  রযকত িাইকেন! 

  

এেটা িীঘযশ্বাস রফকে সন্তু িটপট চজচনসপত্র গুচেকে রফেে। চেন্তু তারপরই তার মকন 

পেে, সাচেযট হাউস রেকে রগকে এখানোর চেে রমটাকে রে? সন্তুর োকে রমাকট িশ 

টাো আকে। োে রাচত্তকর প্ৰোশ সরোর েকেচেে, োোোে র জনয যা খরিপত্তর হকে 

সে ভারত সরোর চিকে রিকে। চেন্তু রস-সে েযেস্থা েরোর ভার প্ৰোশ সরোকরর 

ওপর। রসই প্ৰোশ সরোরই রতা রনই। 

  

িচে েেে, িকো, িকো, আর রিচর েরে, রেন? 

  

সন্তু েেে, আমাকির রতা যাওো হকে না। সে চজচনসপত্র চনকে িকে রগকে আমাকির 

চেে রমটাকে রে? 

  

িচে তক্ষ চন এ সমসযার সমাধ্ান েকর চিে। 

  

রস েেে, তা হকে চজচনসপত্তর এখন রনোর িরোর রনই, সে এখাকনই োে। ঘকর তাো 

চিকে আমরা রেচরকে পচে। পকর আমার োো একস টাো পেসা চিকে চেে চমচটকে সে 

চজচনসপত্তর চনকে যাকেন। 

  

আর আপচত্ত েরা যাে না, এোর রযকতই হকে। 

  

সন্তু আর িচে োোোে র দুচিকে চগকে িাুঁোে, োোোে  ওকির দুজকনর োুঁকধ্ হাত 

রাখকেন, রসইভাকে চতনজকন োর হে ঘর রেকে। 

  

িরজাে তাো োগাোর সমে সন্তুর মকন পেে, োোোে র োকে এমন েকেেটা 

িরোচর চজচনস োকে, যা চতচন েখনও হাতোো েরকত িান না। চতচন রযখাকনই যান, 

এেটা োকো হযাণ্ডেযাগ তাুঁর সকে োকে। এোকর োোোে  রসই েযাগটা চনকে যাোর 
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েো চেে ই েেকেন না। েযাগটা চনকে যাওো উচিত, না। এখাকনই ররকখ রগকে ভাে হে, 

তা সন্তু ে  কত পারে না। 

  

তে  সন্তু চজকেস েরে, োোোে , োকো েযাগটা— 

  

োোোে  েেকেন, োর েযাগ।? চেকসর েযাগ।? রেন েযাগ।? আচম েযাগ-টযাকগর েো 

চেে  জাচন না। 

  

সন্তু আোর এেটা িীঘযশ্বাস রফকে। িরজাে তাো োচগকে চিে। 

  

হাুঁটা ুয়রু েরার পর োোোে  িচেকে চজকেস েরকেন, মা েক্ষ্মী, ত চম আকগ আমাকে 

েতোর রিকখচে? 

  

িচে েেে, অকনেোর। এই রতা রশষোর রিখা হে, েের িাকরে আকগ, আমরা প কজার 

সমে েেোতাে চগকেচেে ম, তখন আপনার সকে রিখা হে–আপনার অেশয মকন 

োেোর েো নে, আপচন েযস্ত রোে। 

  

োোোে  েেকেন, রেন মকন োেকে না? খ ে মকন আকে। রসোর রাস্তাে খ ে জে 

জকমচেে, ত চম জকে ভাসকত ভাসকত একস োমকে আমাকির োচের সামকন।  

  

িচে এেট  িমকে চগকে েেে, জকে ভাসকত ভাসকত? হযাুঁ, রাস্তাে জে জকেচেে েকট, 

তকে হাুঁট  পযযন্ত। আচম রতা জকে ভাচসচন। 

  

োোোে  েেকেন, ভাকসাচন? োুঃ, েেকেই হে! ত চম এেোর ে েকে, এেোর ভাসকে। 

এেোর ে েকে, এেোর ভাসকে। এেোর ে েকে–  

  

োোোে  ওই এেই েো েকে রযকত োগকেন োরোর।  

  

সাচেযট হাউকসর ঘরগুকোর সামকন চিকে এেটা েম্বা টানা োরান্দা। রসই োরান্দার অনয 

চিে চিকে দুজন েম্বামতন রোে জ কতার শব্দ েকর রহুঁকট আসকে এচিকে। 
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িচে েেে, িকো, সন্তু, আমরা উকোন চিকে রনকম যাই। আমাকির গাচেটা ওই চিকেই 

আকে। 

  

সন্তুর রেন রযন মকন হে, ওই রোে দুচট তাকির রখাুঁকজই আসকে। শত্রু, না চমত্র? শত্রু 

হকেও এখন পাোোর রোনও উপাে রনই। স তরািং রিখাই যাে না। রস েমকে িাুঁচেকে 

পেে।  

  

রোে দুচট ওকির সামকন একস িাুঁোে। োোোে র চিকে তাচেকে চজকেস েরে। 

এেজন, আপচনই রতা চমুঃ রােকি ধ্ রী? 

  

োোোে  যচি চেে  উকল্টা-পাল্টা েকেন এই ভকে সন্তু আকগ রেকেই তাোতাচে েকে 

উেে, হযাুঁ, হযাুঁ, উচনই। 

  

প্ৰেমজন েেে, নমস্কার। আমার নাম চশচশর িত্তগুপ্ত। আচম এখানোর চি এস চপ। আর 

ইচন অচরচজৎ রিেেমযন, এখানোর রহাম চিপাটযকমকন্টর রিপ চট রসকিটাচর। োে রাচত্তকর 

আমরা চিচি রেকে এেটা রমকসজ রপকেচে রয, আপচন এখাকন একসকেন। তাই আপনার 

সকে এেট  আোপ েরকত একসচে। 

  

োোোে  রোে দুচটর চিকে এেিৃচষ্ট তাচেকে রইকেন, রোনও েো েেকেন না। 

  

চশচশর িত্তগুপ্তর মাোর ি ে রোুঁেো-কোুঁেো, রেশ েে এেটা রগাুঁফ আকে, রসটাও 

রোুঁেো মকন হে। আর অচরচজৎ রিেেমযকনর মাোর চেে মা খানটাে এেটা রোট 

রগােমতন টাো। তাুঁর রগাুঁফ রনই। 

  

অচরচজৎ রিেেমযন েেকেন, িুঃ প্ৰোশ সরোর রোোে? তাুঁরও রতা আপনাকির সকে 

োেোর েো। আপনারা চে োইকর রোোও যাচেকেন? 

  

সন্তু েেে, প্ৰোশ সরোরকে খ ুঁকজ পাওো যাকে না! 
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চশচশর িত্তগুপ্ত েেকেন, খ কজ পাওো যাকে না? তার মাকন? 

  

সন্তু েেে, সোেকেোে উচন আমাকির চেে  না েকে রোোে িকে রগকেন। এতক্ষকেও 

রফকরনচন! 

  

অচরচজৎ রিেেমযন েেকেন, রস্ট্রঞ্জ! এ রেম রতা হওো উচিত না। চমুঃ রােকি ধ্ রীকে 

রফকে ররকখ উচন িকে রগকেন? িে ন, ঘকর েসা যাে, প করা েযাপারটা ুয়চন। 

  

িচে োোোে র হাতটা চনকজর োুঁধ্ রেকে োচেকে রনোর রিষ্টা েকর েেে, তা হকে 

আচম িকে যাই? 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত এেিৃচষ্টকত িচেকে রিখচেকেন, এোর ভ রু ে ুঁিকে েেকেন, রতামার নাম 

িাকমচে না? ত চম এর মকধ্যই আোর োজ ুয়রু েকর চিকেে? আপনারা একে রিকনন? 

আকগ রিকখকেন েখনও? 

  

সন্তু আমতা-আমতা েকর েেে, মাকন, চেে চিচন না, তকে ইচন েেকেন, ইচন আমার 

এে মাচসর রমকে–মাকন, মাসত কতা রোন, আমাকির রযকত েেকেন ওুঁর সকে… 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত েেকেন, মাসত কতা রোন? তারপরই রহকস উেকেন হা-হা েকর। 

  

এতক্ষে োকি োোোে  িাকমচে ওরকফ িচের চিকে তাচেকে আোর েেকেন, এেোর 

ভাসকে, এেোর ে েকে। 

  

সকে সকে িাকমচে ওরকফ িচে রেুঁকি উেে হাউহাউ েকর। 

  

োোোে কে রেকে চশচশর িত্তগুপ্তর এেটা হাত রিকপ ধ্কর োুঁিকত োুঁিকত েেে, সযার, 

আমাে োুঁিান। আপচন আমাে োুঁিান। ওরা আমাে রমকর রফেকে।  

  

চশচশর িত্তগুপ্ত োুঁোভাকে েেকেন, আোর নাটে েরে? রতামার অচভনে আচম রঢর 

রিকখচে। 
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িাকমচে ওরকফ িচে েেে, সচতয েেচে, সযার। আচম োইকর রেরুকেই ওরা রমকর 

রফেকে। আমাে। আপচন আমাকে োুঁিান। 

  

ওরা মাকন োরা? 

  

তাকির চিচন না। েকেেজন গুণ্ডামতন রোে, তারা েকেকে, যচি োজ উদ্ধার েরকত না 

পাচর, তা হকে তারা আমাকে প্ৰাকে রমকর রফেকে। 

  

োজ মাকন, েী োজ? 

  

োোোে কে ভ চেকে-ভাচেকে রোনওরেকম এখান রেকে চনকে রযকত েকেচেে। োইকর 

গাচে িাুঁচেকে আকে। 

  

রোোে গাচে? েী রকঙর গাচে? েত নম্বর? 

  

নম্বর জাচন না। োকো রকঙর অযাম্বাসাির। 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত তক্ষ চন রপেন চফকর রি কে িকে রগকেন রগকটর চিকে। 

  

িাকমচে ওরকফ িচের োন্নাোচট ুয়কন আরও েকেেজন রোে চভে েকর একস িাুঁচেকেকে। 

সচতয-সচতয রিাকখর জকে িাকমচের গাে রভকস যাকে। 

  

অচরচজৎ রিেেমযন েেকেন, আপনাকির ঘর রোনটা? িে ন রভতকর চগকে েসা যাে। 

  

সন্তু েেে, আপচন এেট  োোোে কে ধ্রুন, উচন চনকজ চনকজ হাুঁটকত পাকরন না। আচম 

ঘকরর তাো খ েচে। 

  

িাকমচে তখনও ফ কস ফ কস োুঁিকে। অচরচজৎ রিেেমযন েো গোে েেকেন, োন্না 

োমাও! ত চম রােকি ধ্ রীকে অনযচিকে ধ্কর।  
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ওরা োোোে কে ধ্কর ধ্কর চফচরকে আনকত োগে। সন্তু যখন িাচে চিকে তাো খ েকে, 

রসই সমে এেটা অদ্ভ ত োণ্ড েরে িাকমচে। রস োোোে কে এে ধ্াক্কা চিকে রফকে 

চিে অচরচজৎ রিেেমযকনর গাকে। টাে সামোকত না। রপকর দুজকনই পকে রগকেন 

মাচটকত। 

  

সন্তু অোে হকে রপেন চফকর েযাপারটা রিকখ িাকমচেকে তাো েরকত যাচেে, অচরচজৎ 

রিেেমযন েেকেন, োে, রেকে িাও। রোো রমকে, এইভাকে রেউ পাোকত পাকর।! চেে 

ধ্রা পকে যাকে। 

  

োোোে  েেকেন, চিিংচে মাকের মাোইোচর, ইচেশ মাকে শকষয োটা…ফসকে রগে, 

ফসকে রগে! 
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৮. সন্তু ঘকরর িরজা খ কে 

সন্তু ঘকরর িরজা খ কে প্ৰেকম োোোে কে এেটা রিোকর েচসকে চিে। তারপর অচরচজৎ 

রিেেমযনকে েেে, আপচন এেট  এখাকন োেকেন, আচম এেট  োইকরটা রিকখ আসে? 

  

অচরচজৎ রিেেমযন েেকেন, েযস্ত হোর চেে  রনই। চশচশরোে  চেে িাকমচেকে ধ্কর চনকে 

আসকেন। 

  

সন্তু তে  িরজার োকে চগকে উচে রমকর েেে, উচন আমাকির োকে ওুঁর নাম েকেচেকেন 

িচে। েেকেন রয, আমার মাসত কতা রোন, আমাকির োচেকত অকনেোর রগকেন। 

  

অচরচজৎোে  েেকেন, ওর রয েত নাম তার চেে রনই। ওর োজই হে েেোতা-

আগরতো রপ্ল্কন উকে অনয যাত্রীকির হযারেযাগ ি চর েরা। এই রতা মাত্র েকেেচিন আকগ 

রজে রেকে োো রপকেকে। 

  

সন্তুর রেমন রযন অদ্ভ ত োগে। রস আকগ েখনও রোনও রমকে-কিার রিকখচন। িচে 

ওরকফ িাকমচের েোোতযাগুকো রযন তার প্ৰেম রেকেই রেমন অদ্ভ ত োগচেে, তা েকে 

ও রয ি চর েকর, তা রস ধ্ারোই েরকত পাকরচন। 

  

অচরচজৎোে র েোই চেে হে। িাকমচে ধ্রা পকে রগকে। সন্তু রিখে, চশচশর িত্তগুপ্ত তার 

এে হাত রিকপ ধ্কর রটকন চনকে আসকেন, আর সকে-সকে আসকে এে িেে রোে! 

  

চশচশরোে  ঘকরর মকধ্য ঢ কে পেোর পকরও রোেগুকো িরজার োকে িাুঁচেকে উুঁচে  ুঁচে 

মারকত োগে। চশচশরোে  এে ধ্মে চিকে েেকেন, এই রয ভাই, আপনারা সে যান 

রতা! এখাকন চভে েরকেন না! 

  

সন্তু চগকে িরজাটা েে েকর চিে। 
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িাকমচে ফ ুঁচপকে ফ ুঁচপকে োুঁিকে। নেে োন্না নে, জকের ধ্ারা গোকে তার দুগাে রেকে। 

  

চশচশরোে  েো গোে েেকেন, োন্না োমাও! হোৎ এরেম নাটে ুয়রু েকর চিকে রেন? 

এখাকন একসচেকে েী মতেকে? 

  

োুঁিকত োুঁিকত িাকমচে েেে, ওরা পাচেকেচেে। ওরা েকেচেে, এ োজ চেেচেে না 

েরকত পারকে ওরা আমাে রমকর রফেকে। 

  

ওরা মাকন োরা? তাকির নাম েকো। 

  

নাম আচম জাচন না। তাকির ভয িংের রিহারা, রিখকেই মকন হে মান ষ খ ন েরকত পাকর। 

তারা েেে, োোোে কে রয-কোনও উপাকে ভ চেকে-ভাচেকে গাচেকত চনকে একসা। 

নইকে ত চম প্ৰাকে োুঁিকে না! 

  

অচরচজৎোে  েেকেন, ভাচগযস আমরা চেে সমকে একস পকেচেোম। প্ৰাে রতা চনকেই 

যাচেে রমকেটা! 

  

চশচশরোে  েেকেন, না, না, এ রমকেটা চমকেয েো েেকে। এর মকধ্য অকনে েযাপার 

আকে। আচম োইকর চগকে রোনও োকো আমোসাির রিখকত পাইচন। োে রাচত্তকর চিচি 

রেকে খের পাওোর পর আজ রভার রেকেই আচম সাচেযট হাউকসর োইকর দুজন সািা 

রপাশাকের প চেশ িাুঁে েচরকে চিকেচে। তারা েেে, অন্তত এে ঘোর মকধ্য ওরেম 

রোনও োকো গাচে এখাকন আকসচন। িাকমচেকে তারা ঢ েকত রিকখকে, িাকমচে একসকে 

সাইকেে চরেশা েকর। 

  

িাকমচে তে  হাপ স নেকন োুঁিকত োুঁিকত েেে, না, সযার, চেশ্বাস েরুন, আচম সচতয 

েো েেচে। োকো গাচে খাচনেটা িূকর িাুঁচেকে চেে, একেোকর োকে আসকত িােচন। 

  

চশচশরোে  েেকেন, েতটা িূকর গাচেটা ররকখচেে? 
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প্ৰাে আধ্মাইে। 

  

এত িূকর ত চম চমুঃ রােকি ধ্ রীকে হাুঁচটকে চনকে রযকত? 

  

না না, সাইকেে চরেশাে। 

  

চশচশরোে  সন্তুর চিকে তাচেকে চজকেস েরকেন, রতামাে েী েকেচেে? সাচেযট হাউকসর 

োইকরই গাচে িাুঁচেকে আকে, না? 

  

সন্তু আমতা-আমতা েকর েেে, হযাুঁ,…মাকন, রসইরেমই েকেচেকেন। 

  

োোোে  ঘকর রঢাোর পর রেকেই রিাখ ে কজ আকেন। রযন চতচন চেে ই ুয়নকেন না; এ-

সে েযাপাকর তাুঁর রোনও আগ্রহই রনই। 

  

িাকমচে আোর েেে, চেশ্বাস েরুন, আমার রোনও রিাষ রনই। ওরা আমাে ভে রিচখকে 

সে েচরকেকে। 

  

অচরচজৎোে  েেকেন, োজ হাুঁচসে রতা ত চম েরকত পাকরাচন। তে  ত চম পাোোর রিষ্টা 

েরকে রেন? রতামার রসই ওরা না হে রতামাকে খ ন েরকে েকে শাচসকেচেে, তা েকে 

আমরা চে রতামাে খ ন েরতাম? 

  

েী জাচন সযার, আপনাকির রিকখই আমার মাোটা হোৎ রেমন রগােমাে হকে রগে। 

  

তারপর রস হোৎ োোোে র পাকের ওপর  াুঁচপকে পকে েেে, োোোে , আপচন আমাে 

মাপ েরুন। আচম আপনাকে ধ্াক্কা চিকে রফকে চিকেচে…চে চে চে চে, আচম েী অনযাে 

েকরচে। আমার মাোর চেে চেে না…েে ন, োোোে , আপচন আমাে ক্ষমা েরকেন 

েে ন! 
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সন্তু একেোকর চশউকর উেে। োোোে র এেটা পা ভাঙা েকেই রেউ তাুঁর পাকে হাত 

চিকে চতচন অতযন্ত চেরক্ত হন। এমন েী োরুকে পাকে হাত চিকে প্ৰোম েরকতও রিন 

না। চনশ্চেই োোোে  এোর খ ে ররকগ উেকেন। 

  

চেন্তু োোোে  রিাখ রমকে খ ে শান্তভাকে েেকেন, একে রেকে চিন! এই রমকেচট এখাকন 

রকেকে রেন? 

  

অচরচজৎোে  ও চশচশরোে  দুজকনই িমকে উেকেন। 

  

চশচশরোে  েেকেন, চমুঃ রােকি ধ্ রী, আপচন একে রেকে চিকত েেকেন? 

  

োোোে  েেকেন, অকনে রেো হকে রগকে, রমকেচট এখন োচে যাক্।  

  

চশচশরোে  েেকেন, এই রমকেচট িাচগ আসাচম। ওকে রজরা েরকে অকনে চেে  জানা 

রযকত পাকর। আো চমুঃ রােকি ধ্ রী, োরা আপনাকে ধ্কর চনকে রযকত িাইচেে, রস 

সম্পকেয আপনার রোনও আইচিো আকে? 

  

আগরতোে আপনার রোনও শত্রু আকে? 

  

োোোে  ম িচে রহকস েেকেন, িারা-প ত্র-পচরোর ত চম োর রে রতামার? হাে, হাে, 

হাে, হাে! সমে িচেো যাে, নিীর ররাকতর প্ৰাে! হাে, হাে, হাে, হাে। 

  

চশচশরোে  আর অচরচজৎোে  পরেকরর ম কখর চিকে তাোকেন। চশচশরোে র ম খখানা 

রগামো হকে রগে। অচরচজৎোে  হাসোর রিষ্টা েকর েেকেন, চমুঃ রােকি ধ্ রী, আপচন 

আমাকির সকে োট্টা েরকেন। চেন্তু েযাপারটা রতা খ ে চসচরোস। চিচি রেকে যা খের 

একসকে… 

  

োোোে  েেকেন, রামনকরশ ইোিে েচভ রনই চিচি চগো! 
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সন্তু চফসচফস েকর চশচশরোে কে েেে, ুয়ন ন, আমার োোোে র মাোে েীরেম রযন 

রগােমাে হকে রগকে। ওুঁর এক্ষ চন চিচেৎসা েরা িরোর।  

  

চশচশরোে  েেকেন, ইজ িযাট রসা? 

  

োোোে  সন্তুর চিকে েটমট েকর রিকে েেকেন, এই রখাো, েেকির সামকন চফসচফস 

েকর োকন োকন েো েেকত রনই, জাকনা না? েযাি মযানাসয! যাও, রতামার চিচির সকে 

োচে িকে যাও। 

  

সন্তুর রযন রিাখ রফকট জে রেচরকে আসকে! োোোে  তাকে আর এেিম চিনকত 

পারকেন না। 

  

এমন েী, িাকমচে পযযন্ত োন্না োচমকে অোে হকে রিকে আকে োোোে র চিকে। 

  

অচরচজৎোে  েেকেন, তা হকে রতা এুঁর এক্ষ চন চিচেৎসার েযেস্থা েরা িরোর। িক্টর 

প্ৰোশ সরোরই ো রোোে রগকেন? 

  

চশচশরোে  উকে িাুঁচেকে েেকেন, আচম িাকমচেকে আমার অচফকস পাচেকে চিচে। 

রসখাকন ওকে আপাতত আটকে রাখ ে। চমুঃ রােকি ধ্ রীর চিচেৎসার েযেস্থা চে এখাকন 

স চেকধ্ হকে, না হাসপাতাকে পাোকেন? 

  

অচরচজৎোে  েেকেন, এখাকন নানা রোকের চভে। মহারাজার রগর্স্ হাউস খাচে আকে, 

আচম ভােচেোম চমুঃ রােকি ধ্ রীকে রসখাকন রাখকে রেমন হে। রসখাকন চিচেৎসার 

রোনও অস চেকধ্ হকে না। এেজন নাসয ররকখ চিকেই হকে। 

  

িাকমচে েকে উেে, আমাে নাসয রাখ ন। আচম নাচসযিং খ ে ভাে জাচন। আচম োোোে র 

রসো েরে? 
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অচরচজৎোে  েেকেন, এ রমকের আেিার রতা েম নে। এেট  আকগ এই রমকেটা 

ভদ্রকোেকে িাোতকির হাকত ত কে চিচেে, এখন আোর েকে চে না রসো েরে! 

  

িাকমচে েেে, এেোর ভ ে েকরচে েকে ে চ  ক্ষমা েরা যাে না? আচম োোোচে োেকে 

ওরা আর োোোে কে ি চর েকর চনকে রযকত পারকে না।  

  

চশচশরোে  েেকেন, এোর সচতয েকর েকো রতা, ওরা মাকন োরা? 

  

আপচন আমাে চেে োুঁচিকে রিকেন েে ন? আচম ওকির মকধ্য এেজনকে চিচন। রস হকে 

জগিীপ! 

  

জগিীপ! 

  

হযাুঁ, জগিীপই রতা এেটা চরভেভার আমার েপাকে রেচেকে েেে… 

  

ওুঃ, এই রমকেটা েী অসহয চমকেযোিী! জগিীপ গত েমাস ধ্কর রজে খাটকে, আর রস 

চে না ওর েপাকের সামকন চরভেভার ত েকত একসকে? 

  

হযাুঁ, সযার, সচতয েেচে, জগিীপই আমাে ভে রিচখকেকে। জগিীপ রজে রেকে পাচেকে 

রগকে, জাকনন না? 

  

এেিম োকজ েো! 

  

চেে তখনই েেেে েকর শব্দ হে িরজাে। 

  

সন্তু রি কে চগকে িরজা খ কে চিকতই রিখে, এেজন রেশ েম্বা আর েচেষ্ঠ রোে, সািা 

ধ্ চত আর সািা হাফশাটয পরা, মাোর ি ে রোট েকর োুঁটা। রিখকেই রো া যাে রোেচট 

প চেশ। রেন রয একির সািা রপাশাকের প চেশ েকে, তা রে জাকন। এেোর তাোকেই 

রতা প চেশ েকে রিনা যাে। 
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রোেচট প্ৰেকম চশচশরোে র চিকে তাচেকে েম্বা সযাে ট চিে। তারপর অচরচজৎোে কে। 

  

চশচশরোে  ওকে রিকখই েেকেন, এই রতা ভজনোে! ত চম েকো রতা, জগিীপ এখন 

রোোে? রস রজকে আকে না? 

  

রোেচট েেে, হযাুঁ সযার! 

  

রস চে রজে রভকঙ পাচেকেকে এর মকধ্য? 

  

না সযার! 

  

চশচশরোে  অনযকির চিকে ম খ ঘ চরকে েেকেন, রিখকেন, রমকেটা েী রেম চমকেয েো 

েকে? 

  

িাকমচে এেট ও েজ্জা না রপকে েেে, তা হকে রোধ্হে জগিীপ নে। তা হকে রোধ্হে 

ওর নাম রাজাচধ্প। 

  

চশচশরোে  আর অচরচজৎোে  দুজকনই িারুে িমকে উেকেন এই নামটা ুয়কন। 

  

অচরচজৎোে  অস্ফ ট স্বকর েেকেন, চপ্ৰপর্স্ারাস! এ রতা সািংঘাচতে রমকে। 

  

চশচশরোে  েেকেন, একে আোর রজকে না চিকে উপাে রনই।  

  

োইকরর সািা রপাশাকের প চেশচট এোর গো খাুঁোচর চিকে েেে, সযার! 

  

চশচশরোে  েেকেন, ও! েী েযাপার, ভজনোে? 

  

রসই রোেচট েেে, সযার, রগকটর োকে এেটা সাইকেে চরেশা এেজন রোেকে চনকে 

একসকে। রোেটা অোন! 

  

চশচশরোে র সকে-সকে সন্তুও ে টে রগকটর চিকে। 
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৯. সন্তুর ধ্ারো হে 

সন্তুর ধ্ারো হে োইকর চগকে রস িক্টর প্ৰোশ সরোরকে রিখকত পাকে। োরে রভার 

রেকে প্ৰোশ সরোকরর উধ্াও হকে যাোর রস রোনও য চক্তই খ ুঁকজ পাকে না। 

  

চেন্তু োইকর একস রিখে, এেটা সাইকেে-চরেশার ওপর এেজন সমূ্পেয অকিনা রোে 

গা এচেকে ুয়কে আকে। রিখকে মকন হে ঘ চমকে পকেকে। রোেচটর গাকে চসকের পাঞ্জাচে 

আর ধ্ চত, পাকের িচটও রেশ িাচম। চেন্তু রোেচটর রিহারার সকে এই রপাশাে রযন 

একেোকরই রেমানান। রোেচটর গাকের রিং রপাো-কপাো, ম কখ পাুঁি-ে চিকনর রখাুঁিা-

রখাুঁিা িাচে, মাোর ি ে উসকো-খ সকো। 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত আর অচরচজৎ রিেেমযনও রোেচটকে চিনকত পারকেন না। 

  

সাইকেে-চরেশািােেচট হতভম্ব ম খ েকর িাুঁচেকে আকে। 

  

চশচশরোে  প্ৰেকম ুয়কে োো রোেচটর হাত ও ে ে পরীক্ষা েকর রিখকেন রয রস রেুঁকি 

আকে চে না। তারপর চরেশািােেকে চজকেস েরকেন, েী েযাপার, একে রোোে 

রপকে? 

  

চরেশািােে েেে, োে , আচম রতা চেে ই ে  কত পারকতচে না। চফসাচর অচফকসর ধ্ার 

রেকে দুচট োে  োুঁধ্ ধ্রাধ্চর েকর উেকেন। আমাকর রহুঁকে েেকেন, সাচেযট হাউস িকো! 

খাচনেোকি আচম এেোর চপে  চফকর রিচখ এে োে  রনই। আর-এে োে  এরমধ্ারা 

এচেকে পকে আকেন। 

  

এেজন মা পে রেকে রনকম রগে, ত চম রটরও রপকে না? 

  

না, োে ! আচম রতা আকগ আর রপে ন চফকর তাোইচন! 
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চেন্তু গাচে রতা হােো হকে রগে। তা োো এেজন রোে রনকম রগকে গাচেকত এেটা 

 াুঁে চনও রতা োগকে? 

  

মা খাকন এে জােগাে রাস্তা খারাপ চেে, রসখাকন এমচনকতই রতা গাচে োফাচেে? 

  

রয-কোেচট রনকম রগকে, তাকে রিখকত রেমন মকন আকে? 

  

জামা আর পযাট ে ন পরা এমচন সাধ্ারে ভদ্রকোকের মতন! 

  

আর এই রোেচট চে তখন চনকজ রেকেই রতামার চরেশাে উকেচেে? 

  

অনয োে চটর োুঁধ্ ধ্রাধ্চর েকর এে। আচম ভােে ম ে চ  শরীর খারাপ। 

  

সন্তু েেে, িাকমচে এই রোেচটকে রিকন চে না এেোর রিখকে হে।  

  

চশচশরোে  েেকেন, এমনও হকত পাকর, এই রোেচটর সকে চমুঃ রােকি ধ্ রীর রেকসর 

রোনও সম্বেই রনই। এ হেকতা সাচেযট হাউকসর অনয ঘকর োকে। যাই রহাে, রিখা যাে। 

  

ধ্রাধ্চর েকর রোেচটকে চনকে আসা হে সাচেযট হাউকসর অচফস-ঘকর। মযাকনজার চেিংো 

িাকরাোনরা রেউই রোেচটকে রিকন না। 

  

সন্তু চগকে িাকমচেকে রিকে আনে। অচরচজৎোে  রইকেন োোোে র োকে। 

  

িাকমচে রোেচটকে রিকখ েেে, ও মা, এ আোর রে? একে রতা েখনও রিচখচন। 

  

চশচশরোে  সাচেযট হাউকসর মযাকনজারকে েেকেন, রোেচটকে হাসপাতাকে পাচেকে 

রিোর েযেস্থা েকর চিকত। এেজন প চেশ রসখাকন ররকখ চিকেন রোেচটকে পাহারা 

রিোর জনয। 
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োোোে র ঘকর চফকর একস সন্তু চজচনসপত্র সে গুচেকে রফেে। তাকিরও সাচেযট হাউস 

রেকে িকে রযকত হকে। চশচশরোে  এখানোর মহারাজার এেচট রগর্স্ হাউকস তাকির 

োেোর েযেস্থা েকর রফকেকেন। 

  

িাকমচে এই সমে েেে, সযার, আচম তা হকে এোকর যাই? 

  

অচরচজৎোে  েেকেন, ত চম যাকে? রোোে যাকে? 

  

োচে যাে। আচম আর এখাকন রেকে েী েরে? 

  

রতামার আোর আগরতোে োচে আকে নাচে? আচম রতা যতিূর জাচন রতামার োচে 

ধ্মযনগকর। 

  

না, মাকন, এখাকন আমার এে েে র োচে আকে।  

  

রতামার েে  রে, তার নামটা রতা জানকত হকে। রস-ও চনশ্চে রতামারই মতন। 

  

চশচশরোে  েেকেন, এেট  আকগ ত চম েেকে, ত চম োজ হাচসে না েরকত পারকে ওরা 

রতামাে রমকর রফেকে। তারপর এেট  োকি েেকে, ত চম আকগর অপরাকধ্র জনয অন তপ্ত 

হকে োোোে র রসো েরকে। আোর এখন েেে েে র োচে যাকে। ত চম রিখচে পাগে 

েকর রিকে আমাকির! 

  

অচরচজৎোে  েেকেন, রতামাে আর োো হকে না। রজেখানাই রতামার পকক্ষ ভাে 

জােগা। 

  

িাকমচে রযন খ ে ভে রপকে রগকে, এইভাকে েেে, না, না, আমাে আর রজকে পাোকেন 

না। আমার রজকের মকধ্য োেকত এেিম ভাে োকগ না! 

  

োোোে  আগাকগাো ি প েকর রিাখ ে কজ েকস আকেন। এসে েো ুয়নকেন চে না রে 

জাকন! 
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চশচশরোে  এোর েেকেন, চমুঃ রােকি ধ্ রী, উে ন, এখন আমাকির রযকত হকে। 

  

সন্তু েেে, ওকে ধ্করধ্কর ত েকত হকে। উচন চনকজ হাুঁটকত পাকরন না।  

  

চশচশরোে  েচজ্জতভাকে েেকেন, ও হযাুঁ, হযাুঁ, তাই রতা! িেে, ত চম আর আচম ওুঁকে 

ধ্কর চনকে যাই। 

  

োোোে  এোকরও রোনও েো েেকেন না, ওকির োধ্াও চিকেন না।  

  

সাচেযট হাউস রেকে োইকর যাোর সমে সন্তুর মকন পেে িাক্তার প্ৰোশ সরোকরর 

েো। ভদ্রকোে রোোে রয রগকেন? এর পর চতচন চফকর একেও সন্তুকির খ ুঁকজ পাকেন 

চে না রে জাকন! 

  

চশচশরোে  এেটা রর্স্শান ওোগান আচনকেচেকেন। রসটার রপেন চিকে ুয়ইকে রিওো হে 

োোোে কে। তারপর গাচেটা রেকে চিে। 

  

চত্রপ রার রাজাকির অকনেগুকো োচে। তার মকধ্যই েকেেচট োচেকত অচতচেশাো েরা 

হকেকে। সন্তুরা রয োচেটাকত একস রপ েে, রসটা রিখকে রাজার োচে মকন হে না। 

োচেটা এমচনকত রেশ স ন্দর, রোট্টখাকট্টা, রিাতো। সািা রকঙর। সামকন অকনেখাচন 

োগান। মকন হে রোনও সাকহকের োচে। হেকতা এে সমে রোনও সাকহেরই চেে। 

  

সোই চমকে উকে এে ওপকর। রিাতোে মাত্র চতনখানা ঘর আর রেশ িওো োরান্দা। 

এর মকধ্য মা খাকনর ঘরটা সন্তুকির জনয খ কে রাখা হকেকে।  

  

অচরচজৎোে  েেকেন, নীকি রান্নার রোে আকে, রেোরকটোর আকে, যখন যা িাইকে 

রিকে। রতামাকির রোনও অস চেকধ্ হকে না। এেজন নাসয পাচেকে চিচে, রস সারাক্ষে 

োেকে। আর এেজন িাক্তারও একস রিকখ যাকেন এেট  োকি।  
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চশচশরোে  েেকেন, এেতোর ঘকর দুজন প চেশও োেকে। অকিনা রোনও রোেকে 

ওরা ওপকর আসকত রিকে না। রতামরাও রোনও অকিনা রোকের সকে রিখা রোকরা না। 

রতামার োোোে র এখন এেিম ি পিাপ চনচরচেচেকত োো উচিত। 

  

সন্তু চজকেস েরে, এখাকন রটচেকফান আকে? হোৎ রোনও িরোর পেকে খের রিে 

েী েকর? 

  

চশচশরোে  েেকেন, হযাুঁ। এেতোে রটচেকফান আকে। তাোো রোনও িরোর হকে 

আমার প চেশকির রোকো, ওরাই সে েযেস্থা েরকে। 

  

অচরচজৎোে  েেকেন, আমাে এক্ষ চন অচফকস রযকত হকে। চিচিকত সে খের জানাকনা 

িরোর। সন্তু, েেোতাে রতামাকির োচেকত রোনও খের পাোকত হকে? 

  

এেট  চিন্তা েকর সন্তু েেে, না, োে। 

  

চশচশরোে রও োজ আকে, তাকেও এখন রযকত হকে। দুজকনই আোর চেকেকে আসে, 

েকে রনকম রগকেন চসুঁচে চিকে। 

  

োরান্দার এেটা ইচজকিোকর েচসকে রিওো হকেকে োোোে কে। অকনেক্ষে রেকে চতচন 

একেোকর ি প েকর আকেন। চশচশরোে  আর অচরচজৎোে  এর মকধ্য োোোে র সকে দু-

এেোর েো েোর রিষ্টা েকরচেকেন, চেন্তু োোোে  রোনও উত্তর রিনচন। এখনও চতচন 

এেিৃচষ্টকত রিকে আকেন আোকশর চিকে। 

  

োোোে র রেশ েকেে োপ েচফ খাওোর অকভযস সোেকেো। আজ উচন রমাকট এে 

োপ িা রখকেকেন। রেো এখন প্ৰাে এগাকরাটা। রসইজনয সন্তু োোোে র োকে চগকে 

আকস্ত চজকেস েরে, োোোে , েচফ খাকে? আমাকির সকে েচফ আকে, নীকির 

রোেকির োচনকে চিকত েেকত পাচর। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গড়ঙ্গাপাধ্যায় । জঙ্গলগড়ের চাবব। কাকাবাবু সমগ্র 

 70 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োোোে  আকস্ত-আকস্ত ম খ রফরাকেন সন্তুর চিকে। অকনেক্ষে এেিৃকষ্ট তার ম কখর চিকে 

রিকে রেকে তারপর েেকেন, ত চম…ত ই সন্তু না? 

  

সন্তু েযভাকে েেে, হযাুঁ, োোোে ? 

  

এেোর মকন হকে সন্তু, আর এেোর মকন হকে চসিংমা। আচম চেে ই মকন রাখকত পারচে 

না রর। মাোর মকধ্য সে রযন েী রেম রগােমাে হকে যাকে।  

  

এেো ুয়কনও সন্তু এেটা স্বচস্তর চনুঃশ্বাস রফেে। োে রাচত্তর রেকে রস োোোে র ম কখ 

এত স্বাভাচেে েো আর রশাকনাচন। 

  

রস েেে, োোোে , ত চম েকেেচিন এেট  চেশ্রাম নাও, তা হকেই আোর সে চেে হকে 

যাকে। 

  

আমরা রোোে একসচে রর? এই জােগাটা রোোে? 

  

এটা চত্রপ রার আগরতো। 

  

আশ্চযয! রশষ পযযন্ত আমাকে এখাকনই চনকে এে! 

  

রেন োোোে ? এখাকন রতামার অস চেকধ্ হকে? 

  

েী জাচন! আমার রতা চেে ই মকন পেকে না! 

  

োোোে  আোর ি প েকর আোকশর চিকে রিকে রইকেন। সন্তু আর েচফ খাওোর েো 

চজকেস েরকত সাহস রপে না। 

  

পযান্ট-শাটয রেকে সন্তু এেটা পাজামা আর পাঞ্জাচে পকর চনে। তারপর ঘ কর রিখকত রগে 

সারা োচেটা। 
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অনয দু খানা ঘকরর মকধ্য এেটা ঘকর তাো েে, অনয ঘরচট রখাো। রসটার িরজা রেকে 

সন্তু রিখে, ঘরচট রেশ েে, এে পাকশ এেটা খাওোর রটচেে আর অনয পাকশ েকেেটা 

রসাফা-কে ি সাজাকনা। এেটা রেশ েে ররচিও রকেকে রসখাকন। রস-ঘকরর দু চিকের 

রিওোকে দুকটা েচে। এেটা চত্রপ রার আকগোর রোনও মহারাজার, আর এেটা 

রেীন্দ্রনাকের। 

  

চতনতোর এেটা চসুঁচে উকে রগকে ওপর চিকে। রসই চসুঁচে চিকে উকে সন্তু রিখে োকির 

িরজা তাোেে। সন্তু এেট  চনরাশ হকেই রনকম এে। রয-কোনও নত ন োচেকত রগকেই 

তার োিটা রিখকত ইকে েকর। 

  

সন্তু রনকম রগে এেতোে।। 

  

চসুঁচের পাকশর ঘরটার সামকনই ট ে রপকত দুজন সািা-কপাশাকের ষণ্ডামাো প চেশ েকস 

আকে। সন্তুকে রিকখই এেজন চজকেস েরে, েী, চেে  োগকে? 

  

সন্তু েেে, না, োগানটা এেট  রিখকত একসচে। 

  

োগানচট রেশ যত্ন েকর সাজাকনা। চনশ্চেই মাচে আকে। রগাোপ আর জ ই ফ েই রেচশ। 

সন্তু েক্ষকনা ফ ে রেকে না, ফ ে গাকে োেকেই তার রিখকত ভাে োকগ। রস ম খ চনি  

েকর এে-এেটা ফ কের গে চনকত োগে। 

  

োগাকনর মকধ্য ঘ রকত ঘ রকত সন্তু অকনে েো চিন্তা েরকত োগে। সোে রেকে েত 

ঘটনাই না ঘকট রগে! 

  

এেটা েযাপার সন্তু চেে কতই ে  কত পারকে না। প্ৰেকম তাকির োেোর েো চেে প রী। 

তারপর হোৎ রসই প্ল্যান েিে েকর তাকে আর োোোে কে চনকে যাওো হে রগ হাচটকত। 

রসখান রেকে আোর তাকির আনা হে এই আগরতোে। এে রাচত্তকরর মকধ্য এসে 

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গড়ঙ্গাপাধ্যায় । জঙ্গলগড়ের চাবব। কাকাবাবু সমগ্র 

 72 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ঘকটকে। তে  আগরতোে এত রোে তাকির েো জানে েী েকর? আর এখাকন তাকির 

এত শত্রুই ো হে রেন? 

  

সন্তু এই সে ভােকত ভােকত অনযমনস্কভাকে হাুঁটচেে, হোৎ এেটা চেশ্রী শব্দ ুয়কন রস 

িমকে উেে। েী রেম রযন রে েরার মতন চফস চফল্স শব্দ।। সন্তু সামকন তাচেকে 

রিখে এেটা সাপ ফো ত কে আকে তার চিকে। 
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১০.  সাধ্ারে শহকরর রেকেকির মতন 

নে  

সন্তু রতা আর সাধ্ারে শহকরর রেকেকির মতন নে রয, সাপ রিকখই ভকে আুঁতকে উেকে! 

রস েত দুগযম পাহাে আর েত গভীর জেকে রগকে, সাপ-টাপ রিখার অচভেতা তার 

অকনে আকে। 

  

সাপটার রিাকখর চিকে তাচেকে সন্তু একেোকর চস্থর হকে িাুঁচেকে রইে। ফ ে রিখকত 

রিখকত অনযমনস্ক হকে আর এেট  হকেই রস সাপটাকে মাচেকে চিত। তা হকেই হকেচেে 

আর েী! 

  

রসোর আন্দামাকন যাোর পকে োোোে  সন্তুকে সাপ সম্পকেয অকনে চেে  জাচনকে 

চিকেচেকেন। তাই সন্তু জাকন, রয সাপ ফো ত েকত পাকর, রস সাকপর চেষ োকে। তা 

হকেও চেষাক্ত সাপ িট েকর মান ষকে োমোে না। মান ষ রতা আর সাকপর খািয নে। 

ি পিাপ িাুঁচেকে োেকে সাপ চনকজ রেকেই িকে যাে।  

  

চেন্তু এই সাপটা রতা যাকে না। সন্তুর চিকেই ফোটা ঘ চরকে ঘ চরকে এেট  এেট  দুেকে। 

চিচেে চিচেে েকর রেচরকে আসকে তার েম্বা চজভটা। এোর সন্তুর গাকে ঘাম রিখা 

রগে। 

  

সাপটার চিকে রিাখ ররকখ সন্তু খ ে সােধ্াকন আকস্ত আকস্ত তার পাঞ্জাচের রোতামগুকো 

খ েকত োগে। তারপর চেদুযৎগচতকত পাঞ্জাচেটা খ কে রফকেই ে ুঁকে মারে সাপটার গাকে। 

সাপটা অমচন পাঞ্জাচেটার মকধ্য পাে রখকত-কখকত রোেে মারকত োগে োরোর। 

  

সন্তু এই স কযাকগ সকর রগে অকনেটা িূকর। এই োেিাটাও োোোে র োে রেকে রশখা। 

রোটখাকটা োচে চেিংো পাের ে ুঁকে সাপ মারার রিষ্টা না েকর গাকের জামা ে ুঁকে মারকে 
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অকনে রেচশ োজ হে। সাপটার যত রাগ পকেকে ওই পাঞ্জাচেটার ওপকর, ওটার মকধ্য 

ে ণ্ডচে পাচেকে রোেে রমকর যাকে। োরোর।  

  

সন্তুর ভােভচে রিকখ োরান্দাে েকস-োো প চেশ দুজকনর েী রযন সকন্দহ। হে। এেজন 

উকে িাুঁচেকে চজকেস েরে, েী হকেকে, রখাোোে ? 

  

এই রখাোোে  িােটা ুয়নকে সন্তুর গা জ্বকে যাে। আর েচিন োকি রস েকেকজ পেকত 

যাকে! এখনও রস রখাোোে ! 

  

রযন চেে ই না, এেটা আকরাো ো গুেকর রপাো, এইরেম তাচেেয রিচখকে সন্তু েেে, 

ে ে রনচহ, এেকো সাপ হাে! 

  

চত্রপ রাে সোই োিংোে েো েকে, তে  সন্তু চহচন্দকত রেন জোে চিে রে জাকন! রোধ্হে 

প চেকশর সকে েো েেকত রগকে আপচনই চহচন্দ একস যাে! 

  

সাপ! এেজন প চেশ খাচনেটা অচেশ্বাকসর সকে োগাকনর মকধ্য রনকম একস েেে, 

রোোে? 

  

সন্তু আঙ ে চিকে পাঞ্জাচেটা রিচখকে চিকে েেে, ওই রয! 

  

এোকর প চেশচট িমকে উকে েেে, োপ রর! সচতযই রতা সাপ! োচে, োচে রোোে। এই 

চশে , োচে আকনা! 

  

তখন অকনকে রি কে এে। 

  

সাকপরা এমচনকত োকন চেে ই ুয়নকত পাে না। চেন্তু রোেজন িোর সমে মাচটকত আর 

হাওোে রয তরে হে, রসটা চেে শরীর চিকে রটর পাে। এে সকে অকনে রোকের 

পাকের ধ্ পধ্াকপ সাপটা ে ক  রগে রয চেপি আসকে। এোকর রস পাঞ্জাচেটা রেকে সরসর 

েকর ঢ কে পেে পাকশর এেটা র াকপ। 
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প চেশ দুজন আর রান্নার রোেচট রসই র াপটাে োচেকপটা েরকত োগে। রসই োচের 

রিাকট আহত হে েকেেটা ফ েগাে, সাকপর গাকে োগে না। সন্তু রিখকত রপকেকে সাপটা 

এেটা গকতয ঢ কে পকেকে। সাকপরা চেন্তু রেশ রোো হে। গকতযর মকধ্য প্ৰেকম ঢ চেকে 

রিে ম খটা, রেকজর চিেটা অকনেক্ষে োইকর োকে। রয-কেউ রতা রেজটা ধ্কর রটকন 

ত েকত পাকর। 

  

প চেশরা ফ কের র াকপ তখনও োচে চপচটকে যাকে। এমন সমে তহ-হহ। েকর ে কট এে 

োগাকনর মাচে। সাকপর েযাপারটাে রস রোনও গুরুত্বই চিে না, ফ েগাে নষ্ট হকে েকে 

রস খ ে রাগারাচগ েরকত োগে। ওটা নাচে োস্তুসাপ, োরুকে োমোে না। 

  

সন্তু অেশয োস্তুসাকপর েযাপারটা চেশ্বাস েরে না। গাকে পা পেকেও সাপটা োমোত 

না? তা েখনও হে! তাহকে রতা জামার ওপর অত রোেে মারে রেন? আর তার োগাকন 

আসার শখ রনই। 

  

মাচে সন্তুর পাঞ্জাচেটা মাচট রেকে ত েকত রযকতই সন্তু েেে, রোুঁকেন না, ওটা রোুঁকেন 

না, ওকত সাকপর চেষ আকে! 

  

মাচে চেন্তু চেকের েো ুয়কনও ঘােোে না। েেে, আপনার জামা? ও চেে  হকে না, এেট  

ধ্ কে চনকেই চেে হকে যাকে। 

  

সন্তু অেশয আকগই চেে েকর রফকেকে রয, ও জামা রস আর গাকে রিকে না। সাকপর চেষ 

মাখা জামা রেউ গাে রিে? রস ওটা আর ে ুঁকেই রিখকে না।  

  

মাচে জামাটা তার চিকে এচগকে চিকতই সন্তু েেে, ওটা আমার িাই না। 

  

তারপরই রস রি কে িকে রগে ওপকর। এতেে এেটা খের োোোে কে জানাকে িকে! 

  

চেন্তু োোোে র সকে দুএেটা েো েকেই তার উৎসাহ ি পকস রগে। োোোে র রযন এ 

েযাপাকর রোনও আগ্রহই রনই। 
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সন্তু েেে, োোোে , সাপ! এই অযাত্ত েে! 

  

ইকে েকরই সন্তু সাকপর সাইজটা এেট  োচেকে রিখাে, চেন্তু োোোে  ুয়েকনা ম কখ 

তাচেকে রইকেন। সন্তু আোর েেে, চেে আমার পাকের োকে, আর এেট  হকেই োমকে 

চিত। 

  

োোোে  তে  রোনও েো েেকেন না। রযন ুয়নকতই পাকেন না। মকন হে, রোনও 

োরকে োোোে র খ ে মন খারাপ। 

  

সন্তুরও মন খারাপ হকে রগে। সাপটা যচি তাকে োমকে চিত তা হকে েী হত? সন্তু 

মকরও রযকত পারত। সাকপ োমোকেই অেশয সে সমে মান ষ মকর না।  

  

তাোতাচে হাসপাতাকে চিচেৎসা েরাকে রসকর যাে। চেন্তু হাসপাতাে-টাতাে সন্তুর খ ে 

চেচেচর োকগ। রস মকর রগকে চেিংো হাসপাতাকে ুয়কে োেকে োোোে র রিখাুয়কনা 

েরত রে? োোোে র মাোর একেোকরই চেে রনই! 

  

সন্তু োরান্দার ররচেিং ধ্কর িাুঁচেকে রইে অকনেক্ষে। তারপর রিখে চরেশা েকর এেজন 

মচহো একস নামে রগকটর োকে। এেট  োকিই এেজন প চেশ রসই মচহোকে সকে েকর 

চনকে এে ওপকর। 

  

রসই মচহো এেজন নাসয। রিেেমযনোে  এুঁকে পাচেকেকেন। রেশ শক্ত-সমেয রিহারা 

মচহোর, োকজ রেশ পট  মকন হে। সন্তু তাকে োোোে র। অস চেকধ্গুকো ে চ কে চিে। 

োোোে ও রেশ শান্তভাকে রমকন চনকেন এই নাকসযর েযেস্থা। সন্তু অকনেটা চনচশ্চন্ত হে। 

  

দুপ রকেো ুয়কে ুয়কে সস্থর মকন হে, এখাকন পকে োোর রোনও মাকন হে। োোোে কে 

চনকে এখন েেোতাে চফকর যাওোই ভাে। োোোে  যচি চনকজই রোনও চনকিযশ না 

রিন, েখন েী েরকত হকে েকে না রিন, তা হকে আর এখাকন োোর রোনও মাকন হে 
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না। এেিং েেোতাে চগকে োোোে র চিচেৎসা েরাকনা িরোর। চেকেেকেো 

গভনযকমকন্টর রোকেরা একেই সন্তু এই েো েেকে। 

  

চেকেেকেো ওুঁরা আসোর আকগই আর এেজন একেন, যাুঁকে রিকখ সন্তু খ ে খ চশ হকে 

উেে। এর নাম নকরন্দ্র ভামা, চিচির খ ে েে অচফসার, োোোে র অকনে চিকনর েে । 

নকরন্দ্র ভামযা একস রগকেন, আর সন্তুর রোনও চিন্তা রনই। 

  

ভামযাকে চজপ রেকে নামকত রিকখই সন্তু ওুঁকে অভযেযনা েরোর জনয নীকি রনকম রগে। 

ভামা েেোতাে পোুয়কনা েকরকেন েকে োিংোও রমাটাম চট েেকত পাকরন।  

  

সন্তুকে রিকখ ভামা েেকেন, আকর আকর সনট োে , রেম ন আে? সে ভাে রতা? 

  

ভামযা সন্তুকে জচেকে চনকজর োকে রটকন চনকেন। ভামযা খ েই েম্বা মান ষ, নচসয রকঙর 

সাফাচর স ট পকর আকেন, তাুঁর রিাখ দুকটা খ ে তীক্ষ্ণ।  

  

সন্তু অচভমান ভরা গোে েেে, না নকরনোো, এোকর চেে ই ভাে না; সে গণ্ডকগাে 

হকে যাকে। 

  

ভামযা েেকেন, হযাুঁ, আচম চেে  চেে  ুয়কনচে। আচম দুপ কর একস রপ ুঁকেই সাচেযট হাউকস 

রগোম রতামাকির ে ুঁেকত। রতামাকির না রপকে রফান েরোম রিেেমযনকে। তার োকে 

ুয়নোম েী এর মকধ্যই রােকি ধ্ রীকে স্ন্যাি েরার অযাকটম্পট হকে রগকে। েে তাজ্জে 

েো। আগরতোে আচমই রতামাকির পাোকত েকেচে, এখানোর রোনও রোকের রতা 

জানোর েো নে। 

  

সন্তু চজকেস েরে, এত জােগা োেকত আমাকির এই আগরতোকতই পাোকেন রেন? 

  

চসুঁচে চিকে উেকত উেকত ভামযা েেকেন, চত্রপ রার েো রতামার োোোে  খ ে েোেচে 

েরচেকেন তখন। মাকন চত্রপ রাকত উচন েী রযন এেটা ধ্ান্দা েকরচেকেন। তাই আমরা 

ভােোম েী, উচন চত্রপ রাকত হাচজর হকে শরীরটা সাচরকে চনন্ আর এখাকন চেে  
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রখাুঁজখেরও চনন। এেটা গুি চনউজ চিই সনট োে  রতামাকে, রয েিমাসটা রতামার 

োোোে কে গুচে েকরচেে, রস ধ্রা। পকে রগকে। 

  

ধ্রা পকেকে? রস েী েেে? রেন গুচে েকরচেে? 

  

রোেটা গুিংগা…মাকন েী রযন েকে, হযাুঁ, রোো? 

  

রোো? যাুঃ! 

  

তাকত রোনও অস চেধ্া রনই। ওকে রে পাচেকেচেে রস োকনেশান আমরা চেে োর েকর 

চনে। 

  

নকরনোো, এখাকন োোোে র রোনও চিচেৎসা হকে না। এখন আমাকির েেোতাে 

চফকর রগকে ভাে হে না? 

  

েেোতার জনয মন েটফট েরকে? রেন, ঘ চে উোোর চসজন ে চ ? আো 

রােকি ধ্ রীকে চজকেস েকর রিচখ! 

  

োোোে  চপকের নীকি দুকটা োচেশ চিকে আধ্-েসা হকে রিোকের চিকে তাচেকে 

আকেন। 

  

ঘকরর মকধ্য পা চিকে নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, এই রয রাজা, রেম ন আে? তচেেৎ রতা রেশ 

ভােই রিখচে। 

  

োোোে  ম খ চফচরকে েযকের স কর েেকেন, এ আোর রে? এই েম্বা ধ্যাকো রোেটা 

রোো রেকে এে? 

  

ভামা রযন ে কে এেটা ঘ চষ রখকে েমকে রগকেন। তার সারা ম কখ েচেকে পেে চেস্মে। 

চতচন আকস্ত-আকস্ত েেকেন, রাজা, আচম নকরন্দ্র, আমাে চিনকত পারে না? 
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োোোে  েেকেন, নরুঃ নকর ুঃ নরাুঃ আর ফেম্ ফকে ফোচন! আর এেটা আকে, সা-

রর-গা-মা-পা-ধ্া-চন, গাকনর আচম েী জাচন! আসকে চেন্তু আচম সে জাচন! আমাে রেউ 

েোকত পারকে না। 

  

নকরন্দ্র ভামযা হতভম্ব ম কখ েেকেন, এটা েী েযাপার! ত চম েী েেে, রাজা। 

  

সন্তু স্ন্ান গোে েেে, োোোে  রোনও েো ে  কত পারকে না। ওই গুচে খাওোর জনয 

রোধ্হে মাোে রগােমাে রিখা চিকেকে।  

  

সেযনাশ! 

  

োোোে  আোর োট্টা েকর েেকেন, েী সেযনাশ? রেন সেযনাশ? োর সেযনাশ? ত চম 

সেযনাকশর েী রোক া রহ রোেরা। 

  

নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, এ রয খ ে খারাপ রেস। 

  

োোোে  েটমট েকর তাচেকে রইকেন ওুঁর চিকে। 

  

নকরন্দ্র ভামযা জাদুেকরর ভচেকত এেটা হাত সামকন োচেকে চিকে েেকেন, আচম 

চহপকনাচটজম্ জাচন। রিচখ তাকত রোনও োজ হে চে না! রাজা, আমার রিাকখর চিকে 

তাোও! এোর মকন েরার রিষ্টা েকরা, ত চম রে? মকন েকরা চিচির েো–ত চম চিচিকত 

গত মাকস আমাে েী েকেচেকে–চিকফন্স েকোচনকত আমার োচেকত.কসচিন খ ে েৃচষ্ট 

পেচেে.. 

  

উচন এে পা এে পা েকর এচগকে োোোে র রিাকখর সামকন হাতটা নােকত োগকেন। 

  

োোোে  এেোরও রিাকখর পেে না রফকে এেই রেম গোে েেকেন, োুঃ রেশ নািকত 

জাকনা রিখচে। এোর রধ্ইকধ্ই েকর নাকিা রতা রোেরা!  
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নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, আশ্চযয, রোনও োজ হকে না রেন? আো, এে োজ েরা যাে, 

ঘর অেোর েরকত হকে। সনট  জানো-িকরাোজা েে েকর িাও, আর রতামরাও োইকর 

চগকে অকপক্ষা েকরা। 

  

নাসযকে সকে চনকে সন্তু িকে রগে োইকর। নকরন্দ্র ভামযা রভতর রেকে িরজা েে েকর 

চিকেন। 
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১১. প্ৰাে আধ্ঘো োকি চনরাশ হকে 

প্ৰাে আধ্ঘো োকি চনরাশ হকে রেচরকে একেন নকরন্দ্র ভামযা। মাো নােকত নােকত 

েেকেন, নাুঃ, চেে  হে না! মাো এেিম গেেে হকে রগকে।  

  

আমার রোনও েোই ে  কত পারকেন না। 

  

সন্তু উিগ্রীেভাকে িাুঁচেকে চেে িরজার োইকর। রস েেে, তা হকে এখন েী হকে? 

  

নকরন্দ্র ভামযা চজকেস েরকেন, এখাকন রোনও িক্টর চে রতামার আিংকেেকে 

রিকখচেকেন, সনট ? 

  

সন্তু েেে, না, মাকন, আমাকির সকেই রতা এেজন িাক্তার একসচেকেন েেোতা রেকে। 

িাক্তার প্ৰোশ সরোর। চেন্তু তাুঁকে আজ সোে রেকে খ ুঁকজ পাওো যাকে না। 

  

নকরন্দ্র ভামযা ভ রু ে ুঁিকে েেকেন, প্ৰোশ সরোর তাকে পাওো যাকে? রেন? 

  

রভার রেকেই তাুঁকে আর রিখকত পাইচন। 

  

এসে েী োরোর িেকে এখাকন? তকে রতা আর এখাকন োোই িকে না। 

  

আমার মকন হকে এোর েেোতা চফকর যাওোই ভাে। ওখাকন আমাকির রিনা ভাে 

িাক্তার আকে। 

  

তা চেেই েকেে। রেচেন রতামার আিংকেে চফকর যাকেন চে এখাকন। োো পেন্দ 

েরকেন, রসটা রতা জানা যাকে না। উচন রতা রোনও েোই চেে চেে ে  কেন না। 
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রসেো আচমও রভকেচে, নকরনোো। োোোে  রোনও েযাপাকরই রশষ না রিকখ েখনও 

চফকর রযকত িান না। চেন্তু এখাকন আর রতা উপাে রনই। এোর আমাকির চিচফট, মাকন 

হার স্বীোর েরকতই হকে। 

  

চিচফট? চেন্তু েোইটা োর সকে সনট োে ? রসটাই রতা এখনও রো । রগে না। চেে 

আকে, এোর েেোতাকতই িকে যাওো যাে। আজ রাত সােধ্াকন োকো। োে মচনযিং 

ফ্লাইকট েেোতা েযাে েরে। আচম এখন সাচেযট হাউকস ওোপস্ যাচে। 

  

ঘকরর মকধ্য উুঁচে চিকে নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, রাজা, আচম তকে এখন যাচে। 

  

োোোে  হুিংোর চিকে চিকে েেকেন, রগট আউট! যত সে রাসূকে একস রগােমাে 

েরকে এখাকন। 

  

নকরন্দ্র ভামযার ম খখানা োকো হকে রগে। সন্তুরই খ ে েজ্জা েরকত োগে োোোে র 

েযেহাকর। 

  

এেট  পকরই নকরন্দ্র ভামা আোর হাসকেন। চজভ চিকে ি েি ে শব্দ েকর েেকেন, ইশ, 

এমন গুেী মান ষটা একেোকর রে-কখোে হকে রগকে! ভাে েকর চিটকমন্ট েরাকত হকে। 

আচম িচে সনট োে ! 

  

নকরন্দ্র ভামযা িকে যাোর পর োোোে  আোর চিৎোর েকর েেকেন, েচফ! রেউ আমাে 

এে োপ েচফ খাওোকত পাকর না? 

  

সন্তু রি কে নীকি িকে রগে েচফর অিযার চিকত। 

  

েচফ আনোর আকগই নাসযচট গরম জকে রতাোকে চভচজকে োোোে র ম খ ট খ ম চেকে 

চিকেকেন আর জামাও পাকল্ট চিকেকেন। 
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োোোে  েচফ খাওোর সমে রোনও েো েেকেন না। ুয়ধ্  মাক -মাক  রিাখ ত কে 

রিখকত োগকেন সন্তুকে। সন্তুর খ ে আশা হে োোোে  তাকে চেে  েেকেন। 

  

চেন্তু েচফ খাওো রশষ েরার পর োোোে  নাসযকে চজকেস েরকেন, ত চম চে িাকমচের 

চিচি? 

  

নাসয অোে হকে চজকেস েরকেন, িাকমচে? িাকমচে রে? আচম রতা তাকে চিচন না। 

  

োোোে  তে  রজার চিকে েেকেন, হযাুঁ, ত চম িাকমচের চিচি। রতামার নাম েী? 

  

নাসয েেকেন, আমার নাম স নীচত িত্ত। 

  

োোোে  েেকেন, রমাকটই রতামার নাম স নীচত নে। রতামার নাম পারুে। সাত ভাই 

িম্পা জাকগা রর, রেন রোন পারুে িাকো রর? এোর েকো রতা, আচম রে?  

  

নাসযচট ভযাোিযাো রখকে সন্তুর চিকে তাোে। 

  

োোোে  গম্ভীর গোে েেকেন, আমাে চিনকত পারকে না রতা? চসিংকহর মামা আচম 

নরহচর িাস, পঞ্চাশচট োঘ আমার এে এে রগরাস! হাে ম। 

  

নাসয েেকেন, চমুঃ রােকি ধ্ রী, আপচন আমাে খ ে রেকেমান ষ ভােকেন, চেন্তু আমার 

েকেস িচিশ। 

  

োোোে  আর চেে  না েকে রিাখ ে জকেন। 

  

নাসযচট োইকর িকে একস সন্তুকেও হাতোচন চিকে িােকেন। 

  

দুজকন ররচেিংকে রহোন চিকে িাুঁোোর পর নাসয চজকেস েরকেন, আো ভাই, রতামার 

োোোে র এই রেম অেস্থা েতচিন ধ্কর? 
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সন্তু এেটা িীঘযশ্বাস রফেে। তারপর েেে, রেচশ চিন নে। োরা ওকে োঘ-মারা গুচে 

রমকর পাচেকে রগে–  

  

োঘমারা গুচে? োঘ মারকত আোিা গুচে োকগ ে চ ? 

  

ভ ে েকেচে, োঘ-মারা গুচে নে। োঘকে ঘ ম-পাোকনা গুচে। তারপর রেকেই ওর গাকের 

রজার সে িকে রগে, আর মাোকতও রগােমাে রিখা চিে। 

  

উচন চেে  মকন েরকত পাকরন না? 

  

না। আমাকেই চিনকত পারকেন না? 

  

উচন খ ে নামেরা রোে ে চ ? ওুঁর জনয এখানোর প চেশ আর গভনযকমকন্টর েে েে 

অচফসাররা সে েযস্ত রিখচে। 

  

হযাুঁ উচন খ েই নামেরা রোে। 

  

আহা, এমন রোকের এই িশা! জাকনা না, এই রেম পাগেরা আর রোনওচিন ভাে হে 

না। 

  

সন্তু নাকসযর চিকে ম খ চফচরকে রাকগর সকে েেে, চনশ্চেই ভাে হে। েেোতাে অকনে 

েে েে িাক্তার আকে? 

  

নাসযচট সমকেিনার স কর েেে, আচম রতা ভাই এরেম রে অকনে রিকখচে, রসইজনয 

েেচে। যারা রিনা মান ষ রিখকে চিনকত পাকর না, তারা আর েখনও ভাে হে না! িযাকখা 

েেোতাে চনকে চগকে রিষ্টা েকর। 

  

সন্তুর আর নাকসযর সকে েো েেকত ইকে হে না। রস রসখান রেকে সকর রগে। 
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সকে হকে একসকে। আোশটা োে। সামকনর োগানটা রসই োে আভাে েে স ন্দর 

রিখাকে। চেন্তু সন্তুর আর োগাকন যাোর শখ রনই। োস্তু সাপ রহাে আর যাই রহাে, অত 

েে সাকপর োোোচে রস আর রযকত িাে না। 

  

সকেকেো রিেেমযন একেন খের চনকত। 

  

োোোে  রসই এেভাকে রিাখ ে কজ ুয়কে আকেন। রসইজনয রিেেমযন আর ওুঁকে চেরক্ত 

েরকেন না। সন্তুর সকে এেট ক্ষে গে েরার পর েেকেন, আচম তা হকে নকরন্দ্র ভামার 

োকেই যাই। রতামরা যচি োে িকে যাও, তা হকে েযেস্থা েকর চিকত হকে। রাচত্তরটা তা 

হকে ঘ চমকে নাও ভাে েকর। মচনযিং ফ্লাইকট রগকে খ ে রভাকর উেকত হকে। এই নাসয 

সারারাতই োেকে এখাকন। 

  

নটার মকধ্য রাচত্তকরর খাওো-িাওো রসকর ওরা ুয়কে পেে। োোোে  আর এর মকধ্য 

এেটাও েো েকেনচন। সন্তু অকনেোর রভকেচেে, োে েেোতাে চফকর যাোর েো 

োোোে কে জানাকে চে না। রশষ পযযন্ত আর েেকত ভরসা পােচন। োোোে  হেকতা 

চেে ই ে  কত পারকেন না, ুয়ধ্  আোর উকল্টাপাল্টা েো ুয়নকত হকে। োোোে র ম কখ 

রেকেমান চষ েো ুয়নকত সন্তুর এেট ও ভাে োকগ না। 

  

চেে ক্ষে োরান্দার আকো রজ্বকে সন্তু ওিহাউকসর রেখা আিংেে চিনামাইট নাকম এেটা 

মজার েই পোর রিষ্টা েরে খাচনেক্ষে। চেন্তু এই পচরকেকশ রস মজার েইকত মন 

েসাকত পারকে না। এে সমে রস একস ুয়কে পেে োোোে র পাকশর খাকট। নাসয েকস 

রইকেন রিোকর, ওই ভাকেই উচন সারারাত রজকগ োেকেন।  

  

মা রাকত্র এেটা রিুঁিাকমচির শব্দ ুয়কন সন্তুর ঘ ম রভকঙ রগে। সামকনর োগাকন রে রযন 

োুঁিকে। 
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সন্তু মাোর োকে টিয চনকেই ুয়কে চেে। তাোতাচে রসই টিযটা চনকে ে কট রগে োরান্দাে। 

আকো রফকে রিখে, এেটা রোে োুঁপা োুঁপা গোে েেকে, োুঁিাও! োুঁিাও! রমকর 

রফেে! 

  

তক্ষ চন সন্তু ে  কত পারে েযাপারটা েী। এেটা রোনও রিার একস োগাকন ে চেকে চেে। 

রস পকেকে ওই োস্তু সাকপর পািাে। রিার, না শত্রুপকক্ষর রোনও রোে? 

  

সািা রপাশাকের প চেশ দুজনও ঘ চমকে পকেচেে চনশ্চেই। তাকির নজর এচেকে ঢ কে 

পকেচেে রোেটা। চেন্তু ধ্রা পকে রগকে সাপটার োকে। 

  

এইোকর প চেশ দুজকনর সাো পাওো রগে। সন্তুও রনকম রগে নীকি।  

  

প চেশ দুজন টকিযর আকো রফকে চজকেস েরকে, রে? ত চম রে? োগাকন ঢ কেে রেন? 

  

ভকে প চেশ দুজনও রাচত্তকর োগাকন ঢ েকত িাইকে না। রসই রোেটার গো রনচতকে 

আসকে, রোধ্হে এক্ষ চন অোন হকে যাকে। 

  

আকো রফকে সন্তু রিখে, সাপটা ওই রোেটার এেটা পা জচেকে আকে। চেন্তু 

োমোেচন। ফোটা েেেে েরকে োইকর। োস্তু সাকপর গুে আকে েেকত হকে। 

  

দুচতনকট টকিযর আকো পোে সাপটা আকস্ত আকস্ত রোেটাকে রেকে পাকশর র াকপর মকধ্য 

ঢ কে রযকত োগে। রোেটা টেকত টেকত ে কট এে এচিকে। 

  

এেজন প চেশ রোেটার োুঁধ্ রিকপ ধ্কর চজকেস েরে, ত ই রে? 

  

চেন্তু রোেটা উত্তর রিোর অেসরও রপে না। চেে রসই সমে প্ৰিণ্ড শব্দ েকর এেটা 

রিোর ঢ েে রগট রপচরকে। রগট েী েকর রখাো চেে তা রো া রগে না। 

  

সন্তু ভােে, চনশ্চেই নকরন্দ্র ভামযা চেিংো রিেেমযনরা রেউ একসকেন। জরুচর রোনও খের 

চিকত। 
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রিোরটা োচের সামকন একস যাোর আকগই তার রেকে টপাটপ েকর োচফকে রনকম 

পেে পাুঁি-েজন রোে। প্ৰকতযকের ম কখ সরু ম কখাশ আুঁটা। তাকত তাকির রিাখ রিখা 

যাে না। সোইকেই এেরেম রিখাে। এেজকনর হাকত এেটা রমচশনগান, অনয দুজকনর 

হাকত চরভেভার। প চেশ দুজকনর ে কের োকে চরভেভার রেচেকে ওকির দুজন েেে, 

মরকত যচি না িাস রতা ি প েকর োক্। 

  

সন্তু এরই মকধ্য তীকরর মতন ে কট উকে রগে রিাতোে। োোোে র ঘকর ঢ কে িরজা েে 

েকর চিকে হাুঁফাকত োগে। সকে-সকে িরজাে ধ্াক্কা পেকত োগে দুম দুম েকর। 

  

নাসযচট চনকজই খ কে চিে িরজার চেটচেচন। চতনজন রতাে এে সকে ঢ কে পেে, তাকির 

এেজকনর হাকত রমচশনগান। এেজন সন্তুর ম খ রিকপ ধ্রে। রমচশনগানধ্ারী েেে, িে ন 

চমুঃ রােকি ধ্ রী। 

  

রগােমাকে োোোে  রজকগ উকে রিাখ রমকে তাচেকে চেকেন, এোকর েেকেন, রাত 

দুপ কর ভূকতর উপদ্রে। 

  

আগন্তুেকির এেজন েেে, নাসয, রতামার রপকশন্টকে ততচর েকর নাও, এক্ষ চন রযকত 

হকে। 

  

নাসয েেকেন, সে ততচরই আকে। আচম িট েকর ইকঞ্জেশানটা চিকে চিচে। 

  

নাসয এেটা চসচরঞ্জ োর েকর োোোে র িান হাকত এেটা ইকঞ্জেশান রিওো মাত্র চতচন 

অোন হকে রগকেন। ওরা দুজকন োোোে কে িযািংকিাো েকর ত কে চনকে রগে। সন্তুকেও 

অনয রোেচট রেেকত-কেেকত চনকে এে োইকর। 

  

মাত্র দুচতন চমচনকটর মকধ্যই রিোর গাচেচট ওকির ত কে চনকে আোর র্স্াটয চিে। 
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১২. যচি যাও েকে 

গাচেটা রগর্স্ হাউকসর রগট োচেকে োইকর পেোর পর রোেগুকো দুকটা োকো োপে 

চিকে োোোে  আর সন্তুর রিাখ রেুঁকধ্ চিে। োোোে র রতা োধ্া রিোর রোনও ক্ষমতাই 

রনই, সন্তুও ে  ে োধ্া রিোর রিষ্টা েকর রোনও োভ রনই।  

  

নাসয স নীচত িত্ত ওকির সকেই একসকে আর রোেগুকোর সকে রেশ গে জ কে চিকেকে। 

এই নাসয তাহকে শত্রুপকক্ষরই রোে। োোোে র মাোর রগােমাে হকেও এটা রতা চেেই 

ে ক চেকেন। এই জনযই চতচন েকেচেকেন রয, এই নাসয হকে িাকমচের চিচি। 

  

সন্তু োোোে কে রোনওচিন গান গাইকত রশাকনাচন। চেন্তু এখন এই িেন্ত গাচেকত 

োোোে  গুনগুন েকর গান ধ্করকেন। রমচশনগান ও চরভেভারধ্ারী েকেেজন িস যর 

সকে রয চতচন েকস আকেন রস েযাপাকর রযন তাুঁর রোনও দুচশ্চন্তাই রনই। অেি সন্তুর 

ে কের মকধ্য ধ্েধ্ে েরকে। োোোে  রয গান গাইকেন, তার স রও রযমন রেস করা, 

েোগুকোও অদ্ভ ত। 

  

োোোে  গাইকেন : 

  

যচি যাও েকে 

েপাে রতামার সকে। 

চত্রপ রাে যারা যাে 

তারা খ ে োুঁোে খাে। 

ধ্মযনগর উিেপ র 

রোনচিকে আর েতিূর… 

  

এই রেম আরও েী সে রযন োোোে  এেটানা রগকে রযকত োগকেন, সন্তু সে েো 

ে  কত পারে না গাচের আওোকজ। গাচেটা রয খ ে রজাকর ে টকে, তা রো া যাে। সন্তু 
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মকন-মকন আন্দাজ েরার রিষ্টা েরে। ঘোে েত মাইে? ষাট? রাচত্তরকেো রাস্তা ফাুঁো, 

আরও রেচশও হকত পাকর। 

  

এই রেম চেপকির মকধ্যও মান কষর ঘ ম পাে? োোোে  অকনেক্ষে ি পিাপ। মকন হে 

ঘ চমকে পকেকেন। সন্তুরও চ ম চন একসচেে খাচনেটা, হোৎ আোর ধ্েফে েকর উকে 

েসে।  

  

আর অমচন এেজন রেউ তার মাোে এেটা িাপে রমকর েেে, ি প েকর েকস োে। 

অত েটফটাচন চেকসর? 

  

অনযানযোকর সন্তু এর রিকেও অকনে রেচশ চেপকির মকধ্য পকেকে। চেন্তু আকগ সে সমেই 

মকন হকেকে, োোোে  চেে  না চেে  এেটা উপাে োর েরকেনই। চেন্তু এোকর 

োোোে রই রতা মাোর চেে রনই। এোকর আর উদ্ধার পাওো যাকে েী েকর? 

  

োোোে র মতন এেজন অস স্থ রোেকে ধ্কর চনকে যাোর জনয এই রোেগুকো এত 

েযস্ত রেন, তাও সন্তু ে  কত পারকে না। প রকনা রোনও শত্রুতা? 

  

গাচের গচত েকম এে আকস্ত আকস্ত। তারপর োমে এে জােগাে। সন্তুর রিাখ োুঁধ্া। 

তাকে এখন েী েরকত হকে রস জাকন না। 

  

এেজন রোে সন্তুর হাত ধ্কর রিোর রেকে নীকি নামে।  

  

এেজন রেউ হুে কমর স কর েেে, রেকেটার রিাখ খ কে িাও; চেন্তু হাত রেুঁকধ্ রাকখা ওর। 

রখোে ররকখা, ও চেন্তু মহা চেে  রেকে! 

  

সন্তুর রিাকখর োুঁধ্ন খ কে রিোর পর রস রিখে অকনে গােপাোর মকধ্য এেটা রিাতো 

োচের সামকন রেকমকে তাকির গাচে। রসই োচের িরজার োকে িাুঁচেকে আকে এেজন 

রেশ েম্বামতন রোে, নচসয রকঙর স ট পরা, রিাকখ োকো িশমা। অে োো আর রেউ 

রয রাচত্তকর োকো িশমা পকর, তা সন্তু আকগ জানত না। 
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এেজন রোে োোোে র এে হাত ধ্কর নীকি নামাকত রগে। োোোে  হুমচে রখকে পকে 

রগকেন মাচটকত। রেশ রজাকরই পকেকেন, োরে সন্তু েোস েকর ওুঁর মাো ে কে যাোর 

শব্দ রপে। 

  

োকো-িশমা পরা েম্বা রোেচট ধ্মে চিকে েেে, ইচিকেট! সােধ্াকন! জাকনা না, ওর 

এে পাকে রিাট আকে। চনকজ চনকজ িাুঁোকত পাকর না! এেজন ওর মাোর োকে 

চরভেভার ধ্কর োকো, েখন রয েী েরকে চেে রনই। ওকে সািয েকরে? 

  

দুজন রোে োোোে কে সােধ্াকন িাুঁে েচরকে চিে। এেজন েেে, হযাুঁ, সািয েকর 

রিকখচে, োকে রোনও ওকেপন্ রনই। 

  

োোোে র গাকে চস্লচপিং স ট। খাচে পা। আোে খাোর সমে চনশ্চেই খ ে েযো রেকগকে। 

চেন্তু তাুঁর রযন রস রোধ্ই রনই। চতচন আোর গুনগুন েকর গান ধ্রকেন : 

  

যচি যাও েকে 

েপাে রতামার সকে 

যারা যাে চত্রপ রাে 

যখন-তখন আোে খাে…।  

  

েম্বা, োকো-িশমা পরা রোেচট চেস্মকে এেটা চশস চিকে উেে। তারপর েকেে পা 

এচগকে একস েেে, গান গাইে, অযাুঁ? েী রােকি ধ্ রী, রনশা-কটশা েকরে নাচে? 

  

োোোে  ম িচে রহকস েেকেন, চপ রে, চপ রে, হচরনাম ো রপোো–ইন ে ন ে ন। 

মাকতাোো, মাকতাোো, হচরনাম ো রপোো! 

  

রোেচট এে হাত োচেকে োোোে র ে তচন ধ্কর উুঁি  েকর েেকেন, ওসে নেশা োকো। 

েী রােকি ধ্ রী, আমাে চিনকত পাকরা? 
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োোোে  এেিৃকষ্ট রোেচটর ম কখর চিকে তাোকেন। তারপর েেকেন, রিনা রিনা 

োগকে। ত চম পান্ত ভূকতর জযান্ত োনা না? 

  

রোেচট োস েকর এত রজাকর িে মারে োোোে র গাকে রয, োোোে র ম খটা ঘ কর 

রগে। তারপর অনয গাকে চেে তত রজাকর আোর এেটা িে রমকর রোেটা েেে, এোর 

রনশা রেকটকে? এোর ভাে েকর িযাকখা রতা চিনকত পাকরা চে না? 

  

োোোে  আোর রোেচটর ম কখর চিকে রিকে রিখকেন। রসই এেই রেম গোে 

েেকেন, হুুঁ, আকগর োকর ভ ে হকেচেে। ত চম আসকে রামগকের োনা, হাসকত তাকির 

মানা, হাচসর েো ুয়নকে েকে হাসে, না না না না! 

  

রোেচট আোর মারোর জনয হাত ত েকতই রপেন রেকে রে রযন েকে উেে, মারকেন 

না, মারকেন না। উচন সাঙ্ঘাচতে অস স্থ। 

  

সন্তু িারুে িমকে উেে। এ রতা িাক্তার প্ৰোশ সরোকরর গো! 

  

চেন্তু অেোকরর মকধ্য সন্তু তাকে রিখকত রপে না। রেচশ খ ুঁজোরও সমে রনই। সন্তু 

আোর এচিকে তাোে। 

  

োকো-িশমা পরা রোেচট চিচেকে চিচেকে েেে, রােকি ধ্ রী অচত ধ্ রের! ওসে রভে 

আচম জাচন। ওর রপকটর েো আচম চেে োর েরেই। রিচখ ও েত মার সহয েরকত 

পাকর। 

  

রোেচট আোর এে িে েষাকত রগে োোোে কে। তার আকগই সন্তু ে কট চগকে এে ে ুঁ 

মারে রোেটার রপকট। আিমো আঘাত রপকে রোেটা তাে সামোকত না রপকর পকে 

রগে মাচটকত। 

  

সকে সকে অনয দুজন রোে একস রিকপ ধ্রে সন্তুকে। এেজন তার েপাকের ওপর 

চরভেভাকরর নে রিকপ ধ্রে। 
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েম্বা রোেচট উকে রপাশাে রেকে ধ্ কো  ােকত  ােকত েেে, েকেচেে ম, এটা এেটা 

শেতাকনর োো। ওর েযেস্থা আচম পকর েরচে। আকগ ে কোটাকে চটট েচর। 

  

োোোে  এই সে রোনও েযাপাকরই এেট ও চেিচেত হনচন। ম কখ এখনও মৃদু-মৃদু হাচস। 

েম্বা রোেচট তাুঁর ম কখাম চখ হকতই চতচন েেকেন, তা হকে েী চেে হে? ত চম পান্তভূকতর 

োনা, না রামগকের োনা? 

  

েম্বা রোেচট অচত েকষ্ট রাগ িমন েকর েেে, রােকি ধ্ রী, রতামার সকে আচম এে 

তাুঁে কত োচটকেচে সাত চিন। ত চম আমাে চিনকত চেেই পারে। ত চম ভােে ভােে 

জেেগকের সোনটা চিকে িাও। তারপর রতামাে রেকে রিে। নইকে এখান রেকে 

রতামার রেুঁকি রফরার রোনও আশাই রনই।  

  

োোোে  েেকেন, জেেগে? রস আোর েী? এর েো রতা স ে মার রাে চেকখ যানচন। 

জেেগকের েিকে ত চম িচণ্ডগকে রযকত িাও? চেিংো গেমান্দারনপ র?  

  

েম্বা রোেচট এেটা িীঘযশ্বাস রফকে েেে, চেে আকে, একির ওপকর চনকে িেে। হাত-

পা রেুঁকধ্ রাখকে। তারপর আচম রিখচে। 
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১৩. োোোে  হাুঁটকত পাকরন না 

োোোে  হাুঁটকত পাকরন না রজকনও দুজন রোে দুচিে রেকে োোোে র হাত ধ্কর চসুঁচে 

চিকে রহুঁিকে রটকন চনকে িেে। োোোে র খ েই েযো োগকে চনশ্চেই। চেন্তু চেে ই 

েেকেন না। সন্তুও রয চেে  েরকে তার উপাে রনই। আর দুজন রোে তার জামার েোর 

ও ি কের ম চে ধ্কর আকে। তার নেোর উপাে রনই।  

  

ম খখাশধ্ারীরা রিাতোে এেটা হেঘকর চনকে এে ওকির। হেঘরটাে এেচট মাত্র রিোর 

োো আর রোনও আসোে রনই। োোোে কে একন েচসকে রিওো হে রসই রিোকর। 

হাত োুঁধ্া অেস্থাে সন্তুকে রেকে রফকে রিওো হে তাুঁর পাকের োকে। 

  

োচে রোেগুকো ওকির চঘকর িাুঁচেকে রইে। 

  

ঘকর ুয়ধ্  চটমচটম েকর এেটা েম-পাওোকরর আকো জ্বেকে। মকন হে, এ োচেকত অনয 

সমে রোনও মান ষজন োকে না। 

  

নচসযরকঙর স ট পরা রোেচট ঘকর ঢ েে সোর রশকষ। হুে কমর স কর েেে, সকরা! সকর 

যাও, সামকন রেকে! 

  

অমচন অনযরা সকর চগকে সামকন জােগা েকর চিে। 

  

রোেচট োোোে র একেোকর ম খখাম চখ িাুঁোে রোমকর দুহাত চিকে। চেে চসকনমার 

চভকেকনর মতন। রিাখ রেকে এখনও োকো িশমাটা রখাকেচন। এেট ক্ষে োোোে র 

চিকে রিকে রেকে চিচেকে চিচেকে েেকত ুয়রু েরে, রাজা রােকি ধ্ রী, ত চম আমার 

সামকন ভি িং েকর রেকো না। তাকত রোনও োভ হকে না। রশাকনা, রতামার সকে আমার 

রোনও শত্রুতা রনই। আচম যা িাই, ত চম যচি ভােে ভােে 

  

োোোে  মা খাকন োধ্া চিকে েেকেন, িাকের জে! আচম এেট  িাকের জে খাে। 
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েম্বা রোেচট হেিচেকে চগকে েেে, িাকের জে? 

  

পাশ রেকে তার এে অন ির েেে, এচিকে রতা িাে পাওো যাে না।  

  

েম্বা রোেচট ধ্মে চিকে েেে, ি প েকরা! িাকের জে রেন, এখন রোনও জেই ওকে 

রিওো হকে না। 

  

োোোে  েেকেন, জে রিকে না তাহকে জেপাই িাও? এখাকন িাে পাওো যাে না, 

চেন্তু জেপাই রতা পাওো যাে। রসই সকে এেট  ন ন চিও! 

  

েম্বা রোেচট ফস্ েকর এেটা চসগাকরট ধ্রাে। রাকগ তার হাত োুঁপকে। িাুঁকত িাুঁত ঘকষ 

রস েেে, রতামার সকে মশেরা েরোর জনয আচম রাতদুপ কর ধ্কর একনচে? আমার 

েোর রসাজাস চজ উত্তর িাও, আচম রতামাকির রেকে রিে। নইকে 

  

োোোে  েেকেন, ত চম রে োপ ? নইকে েকে রেকম রইকে? োকো িশমাে িক্ষ  ঢাো, 

রগাুঁফখাচন রতা ফচি িং-পাখা। 

  

রোেচট এচগকে একস োোোে র োুঁ হাতখানা ত কে তার তাে কত জ্বেন্ত চসগাকরটটা রিকপ 

ধ্রে।  

  

োোোে র হাত অসাে, তাই চতচন রোনও েযো রপকেন না, ম কখ ট  শব্দও েরকেন না। 

চেন্তু সন্তু ওই োণ্ড রিকখ চশউকর উেে। 

  

তখন ম খখাশধ্ারীকির রপেন রেকে রেকে সামকন একস প্ৰোশ সরোর েেে, রিখ ন, 

রাজে মার, আচম এেজন িাক্তার। আচম ওর সকে চেোম। আচম পরীক্ষা েকর রিকখচে, 

ওুঁর মাোে সচতযই রগােমাে হকেকে। উচন চেে ই মকন েরকত পারকেন না। ওুঁর ওপর 

অতযািার েকর রোনও োভ হকে না। 

  

তাহকে রতামার মকত েী েরা উচিত এখন?। 
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এখন ওুঁর চিচেৎসা েরাকনা উচিত। পর পর েকেেচিন টানা ঘ কমাে উচন এেট  স স্থ হকত 

পাকরন। 

  

রস সমে আমার রনই। 

  

চেন্তু অতযািার েরকে ফে খারাপ হকে।  

  

নাসয স নীচত িত্ত েেকেন, রিখ ন, আচমও রতা আজ সারাচিন ধ্কর ওুঁকে ওোি েকরচে। 

উচন সচতযই এখন মানচসে রুচগ। চনকজর ভাইকপাকেও চিনকত পাকরন না। চিচি রেকে 

ওুঁর এে েে  একসচেকেন, তাুঁকেও েী সে গােমন্দ েরকেন। 

  

েম্বা রোেচট আরও ররকগ চগকে েেে, মাো খারাপ হকেকে? েেকেই হে? জাকনা, 

জেেগকের িাচে রোোে আকে? আর রোোও রনই, আকে ওর মাোর মকধ্য! েকনযে? 

  

ম কখাশধ্ারীকির মকধ্য এেজন এচগকে একস েেে, সযার? 

  

রশাকনা, রয েকরই রহাে ওর োে রেকে েো োর েরকত হকে।  

  

রয-কোেচটকে েকনযে েকে িাো হে, তার অেশয চমচেটাচরকির মতন রপাশােও নে, 

তার চমচেটাচর রগাুঁফও রনই। এমনই সাধ্ারে রিহারার এেটা রোে।  

  

রস েেে, সযার, জেেগে জােগাটা আসকে রোোে? আমরা রতা এচিকে জেেগে 

েকে রোনও চেে র নাম ুয়চনচন। 

  

েম্বা রোেচট রভিংচি রেকট েেে, রসেো আচম রতামাে েকে চি, আর ত চম তারপর 

আমার রপেন রেকে ে চর মাকরা, তাই না? তখন চনকজই তার রোকভ পাগে হকে উেকে। 

রশাকনা, জেেগকের রভতকরর চজচনকসর ওপর এেমাত্র আমারই েিংশগত অচধ্োর 

আকে। আর োরুর রনই। এই রোেটা োগো না চিকে এতচিকন আচম সে-চেে  রপকে 

রযতাম। 
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োোোে  রহকস েেকেন, জেেগে নে, জেেগে নে, রোম্বাগে! এতক্ষকে চিনোম, 

ত চম হকে রোম্বাগকের রাজা। আর ত চম খাও আমসত্ত্ব ভাজা। 

  

েম্বা রোেচট  ট েকর োোোে র চিকে চফকর েেে, আর ত চম েী খাও, তা মকন আকে? 

ত চম োগকের মতন োগজ খাও! ত চম আমাকির মযাপটা রখকে রফকেচেকে।। 

  

েকনযে নাকমর রোেটা েেে, মযাপ রখকে রফকেচেে? 

  

হযাুঁ। েেকত রগকে আমারই রিাকখর সামকন। অযাত্ত েে এেটা ত কোট োগকজর মযাপ। 

আচম রসটা গাকেে েরার আকগই ও রসটা ে চিে চি েকর চেকে ম কখ প কর চিে। মযাপটা 

আকগই ও ম খস্থ েকর রফকেচেে। এখন ও োো আর রেউ রস পকের হচিস চিকত পারকে 

না। 

  

হেকতা এই ে কোটা রসই মযাপ আোর অনয রোনও জােগাে এুঁকে ররকখকে। 

  

না! ও অচত শেতান। রস স কযাগ ও রিোর পাত্র নে। ওরা আগরতোে িকে আসোর 

পর আমার েোকেরা ওকির েেোতার োচে তন্নতন্ন েকর খ ুঁকজ রিকখকে। রসখাকন চেে  

রনই। চিচিকতও পাোেচন, রসখাকনও আমাকির রোে ররকখচে। স তরািং মযাপটা ওকে 

চিকেই আুঁোকত হকে। চেিংো ও চনকজই যচি গাইি হকে আমাকির পকের সোন চিকত 

রাচজ হে–  

  

তারপর রস োোোে কে উকেশয েকর েেে, েী রােকি ধ্ রী, রাচজ? 

  

োোোে  েেকেন, এে োো ুয়পাচর, গুনকত নাকর েযাপাচর, েকো রতা েী? চেিংো এইটা 

পারকে? িক্ষ  আকে মাো নাই, রস খাে, পেসা রোো পাই? 

  

োকো-িশমা হুিংোর চিকে েেে, েকনযে! রতামার ে চরটা োর েকরা। 
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েকনযে সকে সকে পকেট রেকে এেটা রফাচডিং ে চর োর েরে। তার চেিং চটপকতই 

িেিকে ফোটা রেচরকে এে। 

  

োকো-িশমা েেে, ওই ে চর চিকে ওর ে ে চিকর িাও, রিচখ তাকত ওর ম খ রখাকে চে 

না। 

  

োোোে র জামার রোতামগুকো খ কে ে েটা ফাুঁে েকর রফেে েকনযে। ে চরটা খ ে আকস্ত 

আকস্ত চনকে চগকে ে কে রেোে। 

  

সন্তু রসই সমে েটফট েকর উেকতই েম্বা রোেচটর ইশারাে দুজকন চগকে রিকপ ধ্কর 

রইে তাকে। 

  

েকনযে চজকেস েরে, েতটা রঢাোে ে চর? 

  

রক্ত োর েকরা! 

  

েকনযে হােোভাকে এেটা টান চিকতই েম্বা ররখাে রক্ত ফ কট উেে োোোে র ে কে। 

  

োোোে  রযন চেে ই ে  কত পারকেন না। অোে হকে রিখকেন এই সে োণ্ডোরখানা। 

তাুঁর ম কখ রোনওরেম যন্ত্রোর চিহ্নই রনই। 

  

প্ৰোশ সরোর আোর এচগকে একস েযাে েভাকে েেে, আচম িাক্তার, আমার েোটা 

ুয়ন ন। এভাকে েো আিাে েরা যাকে না। ওুঁর মাোে চেে ই। ঢ েকে না। 

  

েম্বা রোেচট েেে, হুুঁ, রতামার রয রিখচে খ ে িরি। আো, চেে আকে। ত চমও োকো 

এখাকন। েী েকর পাগে জব্দ েরকত হে আচম জাচন। েকনযে, উকে একসা। এই চতনকটকে 

এখাকনই আটকে ররকখ িাও। একির খাোর রিকে না, জে রিকে না, এমন েী িােকে 

সাোও রিকে না। ুয়ধ্  োইকর রেকে পাহারা রিকে। রিচখ েতক্ষে োকগ চশরিাুঁো ভাঙকত! 
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সোই ঘর রেকে রেচরকে রগে একে একে। োকো-িশমা পরা রোেটা িরজার োে 

রেকেও চফকর এে আোর। 

  

োোোে র ম কখর োকে ম খ একন িরম চেদ্রুকপর স কর েেে, রােকি ধ্ রী, আচম োচজ 

রফেকত পাচর, ত চম িচিশ ঘোও রতামার রজি েজাে রাখকত পারকে না। আর যচি 

সচতযই ত চম পাগে হকে োকে, তকে রসই রিাকষ এই দুজনও চখকিকতষ্টাে েটফট েকর 

মরকে! আমার রোনও িোমাো রনই। 

  

োোোে র নেেকে অেশ হাত দুচট এোকর চেদুযকতর মতন উকে এে ওপকর! চতচন 

েজ্রম চষ্টকত েম্বা রোেচটর গো রিকপ ধ্কর প্ৰোশ সরোরকে েেকেন, চশগচগর িরজাটা 

েে েকর িাও রভতর রেকে। 
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১৪. োোোে  েজ্রম চষ্টকত গো রিকপ 

ধ্রাে 

োোোে  েজ্রম চষ্টকত গো রিকপ ধ্রাে েম্বা রোেটা দুোর মাত্র আুঁ আুঁ শব্দ েরে। এেটা 

হাত রোকটর পকেকট ভকর চেে  এেটা োর েকর আনোর রিষ্টা েকরও পারে না। তার 

আকগই োন হাচরকে রফেে। 

  

োোোে  ওর অহিতনয রিহটা মাচটকত ুয়ইকে চিকে প্ৰোশ সরোরকে েেকেন, েেে ম 

রয, িরজাটা রভতর রেকে েে েকর চিকে একসা! এক্ষ চন ওর িকের রোকেরা চফকর 

আসকে। 

  

প্ৰোশ সরোর এতই অোে হকে রগকে রয, নেকতই পারকে না রযন। সন্তুরও রসই অেস্থা। 

  

এোর প্ৰোশ সরোর রিীকে রগে িরজা েে েরকত। োোোে  চনি  হকে সন্তুর হাকতর 

োুঁধ্ন খ কে চিকত োগকেন। 

  

সন্তুর এমন অেস্থা রয, রস রযন েোই েেকত পারকে না। েো েেকত রগকেই রযন তার 

ফ চপকে োন্না একস যাকে। তার এত আনন্দ হকে। 

  

প্ৰোশ সরোর িরজা েে েকর চফকর একস েেে, সযার, আপচন ভাে হকে রগকেন? 

চমরাে োস েযাপার! ুয়কনচে সােন শক্ রপকে এরেম হকত পাকর।  

  

োোোে  েেকেন, এই রোেটার রোকটর পকেকট চরভেভার আকে। রসটা োর েকর 

আমাে িাও। 

  

প্ৰোশ সরোর রেচশ তাোতাচে েরকত চগকে এমনই উকল্টাপাল্টা েরকত োগে রয, 

উপ ে হকে পকে োো রোেটার রোকটর পকেটই রস খ ুঁকজ রপে না।  
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োোোে  ধ্মে চিকে েেকেন, চশগচগর! রয-কোনও ম হূকতয ওর োন চফকর আসকে। 

  

রশষ পযযন্ত প্ৰোশ সরোর চরভেভারটা খ ুঁকজ রপে। োোোে  রসটা হাকত চনকে তাকত 

গুচে ভরা আকে চে না রিে েকর রিখকেন। 

  

এোর সন্তু েেে, োোোে , আসকে রতামার চেে ই হেচন, তাই না? প্ৰোশ সরোর 

েেে, অচভনে? মান ষ এরেম অচভনে েরকত পাকর? োোোে  ম িচে হাসকেন। 

  

প্ৰোশ সরোর েেে, সচতযই সযার, আপনার চেে  হেচন? আপচন আমাকির পযযন্ত 

েচেকেকেন? 

  

সন্তু েেে, োোোে , ত চম ইকে েকর এরেম রসকজচেে, চনশ্চেই রোনও ২২৪ 

  

উকেশয চেে? 

  

োোোে  েেকেন, হাত দুকটা েচিকনর জকনয সচতযই অসাে হকে চগকেচেে রর! পরুয় 

রেকে হোৎ আোর চেে হকে রগে, তখন ভােে ম, চেে চিন ওই রেম রসকজ োো যাে। 

  

প্ৰোশ সরোর চজকেস েরে, আপনার মাোকতও তাহকে রোনও রগােমাে হেচন? 

  

োোোে  চনকজর মাোে হাত ে চেকে েেকেন, মাোটাে খ ে েযো েরত মাক  মাক । 

এে এে সমে ভােত ম, পাগেই হকে যাে নাচে! তা সচতয সচতয চে আচম পাগে হকেচে? 

রতামাকির েী মকন হে? 

  

সযার, আপনার হাকতর তাে কত জ্বেন্ত চসগাকরট রিকপ ধ্রে, ে  আপচন এেট ও ম খ চেেৃত 

েরকেন না। এটা েী েকর সম্ভে? োোোে  েেকেন, ইকে েরকে সেই পারা যাে। 

  

োুঁ হাতটা রিখকেন চতচন। রসখাকন এেটা েে রফাস্কা পকে রগকে এর মকধ্যই। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গড়ঙ্গাপাধ্যায় । জঙ্গলগড়ের চাবব। কাকাবাবু সমগ্র 

 101 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এই সমে িরজাে দুমদুম্ েকর ধ্াক্কা পেে। োইকর রেকে রসই েকনযে উকত্তচজতভাকে 

িােে, রাজে মার! রাজে মার। 

  

প্ৰোশ সরোর চেেেয ম কখ েেে, সাো না রপকে ওরা রতা িরজা রভকঙ রফেকে। ওকির 

িকে অকনে রোে? 

  

োোোে  েেকেন, চিন্তার চেে  রনই। নকরন্দ্র ভামযা প চেশ চনকে এক্ষ চন একস পেকে। 

  

সন্তু েেে, নকরনোো? চতচন েী েকর জানকেন? 

  

োোোে  েেকেন, তাকে েো আকে, আমাকে ধ্কর চনকে আসার পর চেে সকে সকে 

রযন না আকস। একির পাকের রগািাটা রে, তা জানা িরোর। আধ্ঘন্টার মকধ্যই ভামযা 

আসকে। 

  

প্ৰোশ সরোর েেে, চেন্তু, চেন্তু, আপচন এত েে   ুঁচে চনকেন? এরা অচত সাঙ্ঘাচতে 

রোে। আকগই যচি আপনাকে রমকর রফেত? 

  

োোোে  রহকস েেকেন, আমাকে ওরা মারকে রেন? আচম মকর রগকেই রতা ওকির 

িারুে ক্ষচত! জেেগকের িাচে রোোে আকে জাকনা? আর রোোও রনই, আকে আমার 

মাোর মকধ্য। আমাকে মারকে ওকির এত োণ্ড েরা সে েযেয হকে রযত। জেেগকের 

সোন আর রেউ রপত না। 

  

িরজাে আোর রজাকর রজাকর ধ্াক্কা পেে। 

  

সন্তু চজকেস েরে, এই রাজে মার রে? ওকে ত চম আকগ চিনকত? 

  

োোোে  েেকেন, রাজে মার না োই! এখাকন এরেম গণ্ডাে গণ্ডাে রাজে মার আকে। 

অকনে রাম-শযাম-যদুও চনকজকে রাজে মার েকে পচরিে রিে। চেন্তু আমার সকন্দহ 
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হকে, এ-ও চেে পাকের রগািা নে। আর এেজন রেউ আকে। আমারই ভ ে হে, আচম 

আর তধ্যয ধ্রকত পারে ম না। 

  

িরজাে িমাস-িমাস শব্দ হকে। ওরা রোনও ভারী চজচনস চিকে িরজাে আঘাত েরকে। 

চেন্তু প রকনা আমকের শক্ত োকের উুঁি  িরজা। ভাঙা সহজ নে। 

  

োোোে  েেকেন, ওই রোেটাকে রটকন আমার োকে চনকে একসা।  

  

সন্তু আর প্ৰোশ সরোর রোেচটকে ধ্রাধ্চর েকর োোোে র পাকের োকে চনকে 

আসকতই রস ধ্েমে েকর উকে েসে। 

  

োোোে  সকে সকে এে হাকত তাুঁর ি কের ম চে ধ্কর অনযহাকতর চরভেভাকরর িগাটা 

তার ঘাকে রেোকেন। তারপর েেকেন, এই রয রাজে মার, ঘ ম রভকঙকে?  

  

রোেচট হাত ত কে চনকজর গোে ে কোকত রযকতই োোোে  েেকেন, উহু, নোিো 

এেিম িেকে না। পট  েকর গুচে রেচরকে রযকত পাকর। আচম রিকখ চনকেচে, েখানা গুচে 

ভরা আকে। 

  

রোেচট েেে, রাজা রােকি ধ্ রী, তা হকে ত চম পাগে হওচন! যাে, রসটাই যকেষ্ট। চেন্তু 

ত চম চে এরেমভাকে চজতকত পারকে? আমার রোে এক্ষ চন িরজা রভকঙ রভতকর ঢ েকে। 

  

োোোে  েেকেন, আস ে না, তাকত রোনও চিন্তা রনই। রশাকনা, আচম চসগাকরট খাই 

না। না হকে রতামার হাকত আমারও চসগাকরকটর েযাুঁো রিওো উচিত চেে। 

  

প্ৰোশ সরোর েেে, সযার, আমার োকে চসগাকরট আকে। ধ্রাে? 

  

রোেচট েটমট েকর প্ৰোশ সরোকরর চিকে তাচেকে েেে, রতামার আচম সেযনাশ েকর 

রিে। 

  

প্ৰোশ সরোর েেে, আপচন যা খ চশ েরকত পাকরন, আর আচম ভে পাই না! 
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তারপর রস োোোে র চিকে রিকে োি মাি ভাকে েেে, রিখ ন, আচম চেন্তু ওকির িকের 

নই। রসচিন সোেকেো আমার এে েে র নাম েকর একির রোে আমাকে রিকে চনকে 

যাে। তারপর এখাকন ধ্কর চনকে আকস। আমার এেটা রগাপন েযাপার এরা জাকন, রস 

েো েকে ওরা আমাকে ভে রিচখকেকে। সে েো আপনাকে আচম পকর খ কে েেে।  

  

িরজার চখেটা এোর মেমে েকর খাচনেটা রভকঙ রগে। এোর ওরা রভতকর ঢ কে 

আসকে। 

  

সন্তু েেে, আচম আর প্ৰোশিা িরজাে চপে চিকে িাুঁোে? 

  

োোোে  েেকেন, রোনও িরোর রনই। রতারা দুজকন েরিং রিোকের চিকে সকর িাুঁো। 

হোৎ গুচে ে ুঁেকে রতাকির গাকে োগকত পাকর। 

  

িরজার চখে রভকঙ প্ৰেকমই এে হাকত ে চর আর অনয হাকত চরভেভার চনকে ঢ েে েকনযে, 

তারপর আরও িার-পাুঁিজন রোে। 

  

োোোে  গম্ভীরভাকে েেকেন, আর এে পা-ও এচগও না। তা হকে রতামাকির 

রাজে মাকরর মাোর খ চে উচেকে রিে। ওকহ রাজে মার, রতামার রোেকির েকে চপচেকে 

রযকত! 

  

রাজে মার নাকমর রোেচট রহকস উেে রহা-কহা েকর। তারপর েেে, রােকি ধ্ রী, ত চম 

আমার গো চটকপ অোন েকর চরভেভারটা রেকে চনকেে েকেই চজতকত পারকে? েকনযে, 

এচগকে একসা! 

  

োোোে  েেকেন, সােধ্ান! আচম সচতয গুচে েরে। প্ৰেকম রতামাকে, তারপর ওকির! 

  

রাজে মার অেোর সকে েেে, চমকেয ভে রিখাকেই আচম ভে পাে? রাজা 

রােকি ধ্ রীকে আচম ভাে েকরই জাচন, রস েখনও রোনও মান ষ খ ন েরকত পারকে না। 
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ত চম আমাে রেমন মারকত পাকরা রিচখ রতা! েকনযে, এ যচি আমাে রমকরও রফকে, তে  

রতামরা সোই চমকে  াুঁচপকে পকে একির ধ্কর রফেো! 

  

োোোে  েেকেন, আচম চেে চতন গুনে। তারপর… 

  

রাজে মার েেে, েকনযে, ওর েোে চেশ্বাস রোকরা না! ও গুচে েকর আমাে চেে কতই 

মারকে না আচম জাচন। রতামরা এচগকে একসা? 
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১৫. োেহেশাখীর  ে েইকে 

সন্তুর ে কের মকধ্য রযন োেহেশাখীর  ে েইকে। এক্ষ চন এেটা চেে  সাঙ্ঘাচতে োণ্ড 

ঘটকে। োোোে  চে োণ্ডা মাোে এেটা রোেকে সচতযই গুচে েকর রমকর রফেকত 

পারকেন? োোোে  রয ভে রিখাকেন, তা চে ওই েকনযে নাকম রোেটা চেশ্বাস েরকে? 

  

এেোর রস িট েকর প্ৰোশ সরোকরর চিকে তাোে। প্ৰোশ সরোরও সন্তুর মতন 

রিোকে চপে চিকে িাুঁচেকে চেে। এখন রস এেট -এেট  সকর যাোর রিষ্টা েরকে পাকশর 

োরান্দার চিকে। োরান্দার িরজাটা রভতর রেকে েে। ভকে ম খ ুয়চেকে রগকে প্ৰোশ 

সরোকরর। সন্তুর সকে রিাখাকিাচখ হকত রস সন্তুকে ইশারা েরে এচিকে সকর আসোর 

জনয। 

  

েকনযে আর তার রপেকন চতনজন রোে এেট    কে এমনভাকে িাুঁচেকে আকে রযন রয-

রোনও সমে তারা োকঘর মতন োোোে র ওপকর  াচপকে পেকে। 

  

রাজে মাকরর ঘাকে চরভেভাকরর নেটা ে কস ধ্কর োোোে  েেকেন, আচম রশষোর 

েেচে, আর এে পা-ও একগাকে না। আচম চেে চতন পযযন্ত গুনে, তারপরই গুচে েরে! 

  

রাজে মার েেে, ওর েো গ্রাহয রোকরা না েকনযে। এচগকে একস ওকে ধ্করা। 

  

োোোে  েেকেন, এে! 

  

েকনযে তে  এে পা এচগকে এে। 

  

োোোে  েেকেন, দুই। 

  

রাজে মার েেে, েকনযে, ত চম ুয়ধ্ -ুয়ধ্  রিচর েরে রেন? ভে পাে নাচে? আচম রতা 

েেচে, ভে রনই? 
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োোোে  েেকেন, রতামরা আমাে রিকনা না! আচম েখনও রস্বোে ধ্রা। চিই না। আর 

আমার ওপর রেউ অতযািার েরকে তার প্ৰচতকশাধ্ আচম না চনকে োচে না। রাজে মার, 

ত চম আমার গাকে িে রমকরে, আমার হাকত চসগাকরকটর েযাুঁো চিকেে। এর শাচস্ত রতামাে 

রপকতই হকে। শাচস্ত আচম চনকজর হাকত চিকত িাই না, প চেকশর হাকত রতামাে ত কে রিে। 

রতামার ভাের জনযই েেচে, এই রোেগুকোকে িকে রযকত েেকো। ওরা যচি আর 

এচগকে আকস, তা হকে রতামাকে আচম রশষ েকর চিকত োধ্য হে।  

  

এোর েকনযে েেে, ুয়ন ন রমাশাই। আপচন রতা অকনে েো েেকেন, এোকর আচম 

এেটা েো েচে। আপচন যচি োই িান্স রাজে মারকে গুচে েকরন, তা হকে তারপর 

আপনাকে রতা মারেই, এই োচ্চা রোুঁোটাকে আর িাক্তারটাকেও গুচেকত  াুঁ রা েকর 

রিে! আচম রমাশাই এে েোর মান ষ। রাজে মারকে আপচন রেকে চিন। তা হকে 

আপনাকিরও আচম মারে না। োটানে চটন হকে যাকে।  

  

োোোে  েেকেন, আকগ রতামরা সোই ঘকরর োইকর িকে যাও হাকতর অে মাচটকত 

নাচমকে রাকখা, তারপর—।  

  

রাজে মার রিুঁচিকে উেে, খেিার, এর েো চেশ্বাস েরকে না। েেচে রতা, এ রোেটা 

ফাুঁো আওোজ েরকে। আমাকে মারোর চহম্মত ওর রনই! এরা চম ক্লাস ভেরকোে, 

এরা গুচে েকর মান ষ মারকত পাকর না। রতারা সোই। এে সকে  াুঁচপকে পে আমার 

ওপকর–।  

  

সন্তু রিখে, োোোে র েপাকে চেন্দ  চেন্দ  ঘাম জকম রগকে। 

  

রাজে মার চনকজকে োোোর জনয শরীর রমািোকতই োোোে  এে ধ্াক্কাে তাকে রফকে 

চিকেন েকনযে-এর পাকের োকে। সকে সকে চরভেভারটা ত কে রেোকেন চনকজর 

েপাকে। 
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অনযরা রাজে মারকে  টপট ত কে িাুঁে েচরকে চিে। এেজকনর হাত রেকে এেটা 

চরভেভার চনকে রাজে মার এচিকে চফরকতই রিখে োোোে  েটমট েকর তাচেকে আকে 

তার চিকে। 

  

োোোে  েেকেন, এোর? অনয রোেকে গুচে েরকত পাচর না েকট, চেন্তু চনকজকে গুচে 

েরকত আমার এেট ও হাত োুঁপকে না। আমাকে ধ্রোর রিষ্টা েকর রোনও োভ রনই। 

আর আচম যচি এখন মকর যাই তা হকে, রাজে মার, রতামার েী অেস্থা হকে ে  কতই 

পারে? রয রতামাকে এখাকন পাচেকেকে। রস রতামাে আর আস্ত রাখকে? জেেগকের িাচে 

আকে আমার মাোর মকধ্য। রতামার হাকত ধ্রা রিোর আকগ আচম আমার এই মাোটাই 

উচেকে রিে। জেেগকের িাচে চিরোকের মতন হাচরকে যাকে।  

  

রাজে মার  ট েকর ম খ চফচরকে রিখে সন্তুকে। 

  

োোোে  েেকেন, রশাকনা! আচম মরকে রতামার রোনও োভ রনই, ক্ষচতই রেচশ। 

আমারও আপাতত মরোর ইকে রনই। স তরািং, একসা, এেটা মা ামাচ  রফা েরা যাে। 

জেেগকের সোন যচি আচম চিই, তা হকে রতামরা তার েিকে আমাে েত টাো রিকে? 

  

রাজে মার েেে, টাো? এর আকগ রতামাকে িশ োখ টাো রিোর প্ৰস্তাে পাোকনা 

হকেচেে। 

  

উুঁহুুঃ! অত েকম হকে না। রতামাকে চযচন পাচেকেকেন, তার সকে আচম েো েেকত িাই। 

  

আমাে রেউ পাোেচন! রে পাোকে? জেেগকের যা চেে  সেই আমার প রুষান িচমে 

সম্পচত্ত। এর ওপর সে িাচে আমার। যা চেে  েোর সে আমার সকেই েেকত হকে। 

  

রেশ রতা! োণ্ডা মাোে অকনে চেে  আকোিনা েরা িরোর। রতামার এখাকন িা চেিংো 

েচফর চেে  েযেস্থা রনই? এখন সন্তু আর প্ৰোশকে অনয ঘকর পাচেকে িাও। ওরা চেশ্রাম 

চনে। 
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রাজে মার এোকর হা-হা েকর রহকস উেে। রযন েকেে ট েকরা হাচস রস ে ুঁকে চিে 

োোোে র ম কখর চিকে। তারপর েেে, রােকি ধ্ রী, ত চম চনকজকে খ ে িাোে ভাকো, 

তাই না? আর আমরা সে রোো, চেে  ে চ  না? 

  

েম্বা হাত োচেকে রস সন্তুর োুঁধ্টা ধ্কর এে  টোে রটকন আনে চনকজর োকে। তারপর 

সন্তুর িান চিকের োকনর ফ কটার মকধ্য চরভেভাকরর নে রেচেকে েেে। নাউ রহাোট? 

ত চম চনকজ মরকত ভে পাও না জাচন, চেন্তু রতামার ভাইকপাকে যচি রমকর রফচে? এই 

জনযই ত চম ওকে ঘকরর োইকর পাচেকে চিকত িাইচেকে? 

  

োোোে  েেকেন, আর, এসে নাটকের েী িরোর? েেে ম রতা রতামার সকে আচম 

আকোিনাে েসকত রাচজ আচে। আচম েত েষ্ট েকর জেেগকের সোন োর েকরচে, রস 

জনয চেে  পাে না? 

  

রাজে মার েেে, রতামাে চেে  রিে না। ত চম আমাকির যকেষ্ট ভ চগকেে! এোকর ত চম 

এক্ষ চন জেেগকের সে সোন চিকে িাও, নইকে এ রেকেটাকে এক্ষ চন রশষ েরে। 

  

এর মকধ্য টোিং েকর এেটা শব্দ হে। প্ৰোশ সরোর এই সে েোোতযার স কযাকগ 

োরান্দার িরজার চেটচেচনটা খ কে রফকেকে। 

  

চেে  এেটা েরোর জনয েকনযে-এর হাত চনশচপশ েরচেে। এোকর রস োচফকে চগকে 

তার চরভেভাকরর োুঁট চিকে খ ে রজাকর মারে প্ৰোশ সরোকরর মাোে। প্ৰোশ সরোর 

এেটা অদ্ভ ত আওোজ েকর ঢকে পকে রগে। 

  

রসচিকে এেোর মাত্র তাচেকে ম খ চফচরকে চনে রাজে মার। এমন এেটা ভাে েরে 

রযন চেে ই হেচন। 
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োোোে র চিকে তাচেকে েেে, সমে নষ্ট েকর োভ রনই। এোর িটপট েকে রফে। 

রশাকনা রােকি ধ্ রী, আমরা রাজপচরোকরর রোে। িরোর হকে দু-িারকট রোে রমকর 

রফেকত আমাকির এেট ও ভ রু োুঁকপ না। 

  

সন্তু েেে, আপচন আমাে রমকর রফেকেও োোোে  রোনও অনযাে রমকন রনকেন না! 

  

রাজে মার েেে, রিাপ্! 

  

োোোে  েেকেন, ওকে ত চম চমচেচমচে েষ্ট চিে, রাজে মার। রতামাকির এত সে রিষ্টাই 

পণ্ডশ্রম। জেেগকে আসকে চেে ই রনই। হেকতা চেে  চেে এে সমে চেেই, চেন্তু আকগই 

রেউ তা সাফ েকর চনকে রগকে! 

  

রসটা আমরা ে  ে চেে  আকে চে রনই। আমরা রসখাকন চগকে চনকজর রিাকখ রিখকত িাই। 

  

ওকে রেকে না চিকে আচম চেে ই েেে না! 

  

েেকে না? তকে িযাকখা, আচম প্ৰেকম এে গুচেকত এর পা রখাুঁো েকর চিচে। তারপর 

এে এে েকর… 

  

এমন সমে এেটা রোে রি কে একস েেে, রাজে মার! রাজে মার! এে িে রোে 

আসকে এচিকে। রোধ্হে চমচেটাচর! 

  

অমচন েকনযে আর অনযরা িঞ্চে হকে উেে। 

  

রাজে মার চজকেস েরে, েটা গাচে? 

  

রোেচট েেে, গাচে রনই, রি কে রি কে আসকে! 

  

রাজে মার োোোে র চিকে চফকর জ্বেন্ত রিাকখ তাচেকে েেে, চমচেটাচর একেও ত চম 

চনস্তার পাকে না রােকি ধ্ রী। আমরা রতামার ভাইকপাকে চনকে িেে ম। যচি একে প্ৰাকে 
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োুঁিাকত িাও, তাহকে আমাকির োকে রতামাকে চনকজ রেকেই আসকত হকে। েকনযে ওকে 

েভার েকর োকো! 

  

সন্তুকে চনকে টানকত টানকত রেচরকে রগে রাজে মার। োোোে  চেে ই। েরকত পারকেন 

না। অসহােভাকে েকস রইকেন। 
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১৬. সমস্ত জােগাটা একেোকর চনস্ত্ধ 

হোৎ সমস্ত জােগাটা একেোকর চনস্ত্ধ হকে রগে।  

  

োোোে  উকে িাুঁচেকে রখাুঁোকত রখাুঁোকত একেন প্ৰোশ সরোকরর োকে। মাোর এে 

জােগা রেকে রক্ত রেরুকে, প্ৰোশ সরোর অোন। োোোে  পকর আকেন রাত-

রপাশাে, সকে এেটা রুমাে পযযন্ত রনই। ফাুঁস েকর চতচন। চনকজর জামাটা চেকে 

রফেকেন, তারপর রসটা চিকে খ ে শক্ত েকর োুঁধ্কেন ওর মাোটা। নাকের োকে হাত 

চনকে চনশ্বাসটা অন ভে েকর রিখকেন। এখন আর চেে  েরার রনই তার।  

  

োচফকে োচফকে িরজার োকে িকে একেন োোোে । রাকগ-দুুঃকখ তাুঁর ম খটা অদ্ভ ত 

হকে রগকে। তাুঁর হাকত চরভেভার, অেি চতচন চেে ই েরকত পারকেন না, ওরা সন্তুকে 

ধ্কর চনকে িকে রগে! 

  

এোকর োচের োইকর রশানা রগে ভারী ভারী জ কতার শব্দ। োরা রযন ে কট ে কট আসকে। 

  

চসুঁচে চিকে হাুঁপাকত হাুঁপাকত উকে একেন নকরন্দ্র ভামযা। উৎেচণ্ঠতভাকে চজকেস েরকেন, 

আর ইউ রসইফ, রােকি ধ্ রী? রনা হাময িান? 

  

োোোে  একেোকর রফকট পেকেন। 

  

অপিােয! ওোেযকেস! রতামাকির সামানয রসন্স অফ ররসপনচসচেচেচট রনই। 

  

আকর ুয়কনা, ুয়কনা। পহকে রতা ুয়কনা! 

  

েী ুয়নে, আমার মাো আর ম ণ্ড ? যা হোর তা রতা হকেই রগকে। রতামাকির আরও 

আধ্ঘো আকগ আসোর েো চেে— 
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গাচের অযােচসকেটকরর তার রেকট রগে রয! এমন রেওে ফ, সকে এেটা এেস্ট্রা তার 

পযযন্ত রাকখ না। েযস, গাচে েে! 

  

গাচে েে? চস আর চপর গাচে খারাপ? এমন গাচে রাকখ রেন? 

  

োইকর রতা রিখকত নত ন, চভতকর এেিম্  র কর। নিীর ধ্াকর গাচে নষ্ট হকে রগে, 

রসখান রেকে আমরা িাে মািয েকর িকে এোম! 

  

আর একস োভটা েী হে? ওরা সন্তুকে ধ্কর চনকে রগকে! রোন চিকে রগে? 

  

এখন ত চম রি কে রি কে ওকির রপেকন তাো েরকে? ওকির সকে ভাে গাচে আকে। 

রশাকনা, এই রোেচট আহত হকেকে, ওর এক্ষ চন চিচেৎসা েরা। িরোর।  

  

প্ৰোশ সরোকরর োন চফকর একসকে এর মকধ্য। আকস্ত আকস্ত উকে েসে, তারপর ফযাে 

ফযাে েকর তাচেকে েেে, েী হে? সোই পাচেকে রগে? 

  

োোোে  আোর েেকেন, ওরা সন্তুকে চনকে রগকে। রিঞ্জারাস রোে ওরা, সন্তু ওকির 

োকে এেট  িাোচে েরকত রগকেই মহাচেপি হকে। ওকির মাোিো রনই।  

  

নকরন্দ্র ভামযা খাচনেটা অোে হকে েেকেন, চেন্তু রাজা। রতামার হাকত চরভেভার,তে  ঐ 

রোেগুকো সন্তুকে ধ্কর চনে েী েকর? ত চম ররচজর্স্ েরকে না? 

  

োোোে  েেকেন, আচম েী েরে? রোেগুকোকে গুচে েকর মারে! আজ খ ে এেটা 

চশক্ষা হে। সাধ্ারে গুণ্ডা-েিমাসরা অনাোকস মান ষকে গুচে েকর রমকর রফেকত পাকর, 

চেন্তু আমরা পাচর না। আমরা চে োণ্ডা মাোে খ ন েরকত পাচর? 

  

ওকির োকেও আমযস চেে? 
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এটাও রতা ওকিরই। আচম এটা রেকে চনকেচেোম। চেন্তু ওরা িকে ভারী, তাই রোনও 

োভ হে না। আচম েো চিকে ওকির ভ চেকে রাখোর অকনে রিষ্টা েরোম, খাচে ভােচে 

রতামরা একস পেকে, আর রতামাকির পাত্তাই রনই! 

  

গাচেটা রয এমন চেকি েরকে, তা েী েকর ে  ে েকো! আই অযাম রভচর সচর! ওকির 

সিার রে? চিনকত পারকে? 

  

রস সে েো পকর হকে! এখন এখান রেকে যাে েী েকর? পাকে রহুঁকট? 

  

এে জনকে রফরত পাচেকেচে। আর এেটা গাচে চনকে আসকে।  

  

রস গাচে আসকত আসকত রাত রভার হকে যাকে। তা োো আচম হাুঁটে েী েকর? আমার 

িাচ্ রনই। রতামাকে িাচ্ আনকত েকেচেোম, একনে? 

  

রসও রতা গাচেকত রকে রগকে। 

  

োুঃ!  

  

রাজা, আর চিমাগ খারাপ রোকরা না। রোনও উপাে রতা রনই। এেট  োণ্ডা মাো েকর 

রোকসা?। 

  

এমন সমে নীকি রেকে উকে একেন রিেেমযন। োোোে কে রিকখ িারুে অোে হকে 

েেকেন, চমুঃ রােকি ধ্ রী, আপচন স স্থ হকে উকেকেন? 

  

োোোে  েেকেন, আপনাকির যা েযেস্থার ধ্াক্কা, তাকত আোর অস স্থ হকে পেে মকন 

হকে। 

  

আপনার মাোর রগােমােমাকন…রসটা সচতয নে? এেোরও ে  কত পাচরচন।  
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আমার আোর মাোর রগােমাে ুয়রু হকে এক্ষ চন। সন্তুকে ওরা ধ্কর চনকে। রগকে! 

আপনারা ওই রেকেটাকে রিকনন না, ওর িারুে সাহস। চেন্তু ম শচেে হকে, এখাকন রেচশ 

সাহস রিখাকত রগকে েী রয হকে চেে রনই। ওকির মকধ্য েকনযে েকে এেটা রোে আকে, 

রস িারুে রগাুঁোর। ওই রিখ ন না, প্ৰোশ সরোকরর মাো েী রেম জখম েকর চিকেকে। 

  

রিেেমযন েেকেন, েকনযে? এেজন রতা েকনযে আকে, নামেরা চিচমনাে। রজে রভকঙ 

পাচেকেকে। 

  

আর রাজে মার েকে োরুকে রিকনন? 

  

রিখ ন, আমাকির এখাকন অকনকেই রাজে মার : আচম চনকজই রতা অন্তত ে চেজন 

রাজে মারকে চিচন। 

  

নকরন্দ্র ভামযা রিোরটা চনকে একস োোোে র োকে ররকখ েেকেন, রাজা, ত চম এখাকন 

রোকসা। আর েতক্ষে এে েযািংো উপার খাো হকে োেকে? 

  

োোোে  েেকেন, এেটা গাচে। এেটা গাচের জনয সে নষ্ট হকে রগে।  

  

রিেেমযন েেকেন, আমাকির আর এেট  ততচর হকে আসা উচিত চেে। দুকটা গাচে আনকে 

রোনও গণ্ডকগাে চেে না। ওকির সকে দুকটা গাচে চেে। িাোর িাগ রিকখ ে  কত পারচে। 

ওরা িান চিকে রগকে। জেকের চিকে। 

  

োোোে  েেকেন, যত তাোতাচে সম্ভে আগরতোে চফকর যাওো িরোর। োে 

সোকেই এেটা চমচটিং িােকত হকে। 

  

এমন সমে এেটা গাচের শব্দ রশানা রগে। নকরন্দ্র ভামা উৎসাচহত হকে েেকেন,ওই রতা 

আমাকির গাচে একস রগে রোধ্ হে! 
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রিেেমযন েেকেন, আমাকির গাচে? এত তাোতাচে েী েকর আসকে? এেজন রোে 

আগরতোে যাকে আোর চফকর আসকে, এত েম টাইকম রতা হোর েো নে? 

  

নকরন্দ্র ভামা েেকেন, তা হকে চে ওরাই আোর চফকর আসকে? ওকির িকে েত রোে 

আকে? 

  

নকরন্দ্র ভামযা তাোকেন োোোে র চিকে। োোোে  রোনও উত্তর চিকেন না। 
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১৭. এেটা গাচে একস োমে 

এেটা গাচে একস োমে োচেটার সামকন। তার রেকে নামকেন প চেকশর েতা চশচশর 

িত্তগুপ্ত। 

  

নকরন্দ্র ভামযা রিাতোর চসুঁচের োকে চরভেভার চনকে িাুঁচেকে চেকেন, চশচশর িত্তগুপ্তকে 

রিকখ েেকেন, আমাকিরই রোে! েী আশ্চযয, আপচন? 

  

টেটে েকর জ কতার শব্দ ত কে চসুঁচে চিকে উকে আসকত আসকত চশচশরোে  েেকেন, 

আপনাকির গাচে মা রাস্তাে খারাপ হকে আকে রিখোম! আপনারা চেে সমকে রপ ুঁেকত 

রপকরচেকেন? ওরা ধ্রা পকেকে রতা? 

  

নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, না, আমরা েহুত রিচর েকর রফকেচে। সে েযাটারা রভকগকে। 

সন্তুকে পাোেকে চেকে রগকে। চেন্তু আপনার রতা শরীর খ ে খারাপ। এেকশা পাুঁি চফভার 

হকেকে ুয়নোম। 

  

রিেেমযন েেকেন, আপনার েী েেকেন, আপনার মযাকেচরো হকেকে— 

  

চশচশরোে  েেকেন, হযাুঁ, আমার হাই চফভার হকেচেে, তাই আপনাকির সকে আসকত 

পাচরচন। চেন্তু োেকত পারোম না। এখনও জ্বর আকে, যাে রগ, রস এমন চেে  নে, 

এখাকন েী হে েে ন! 

  

োোোে  রিোকে ভর চিকে িাুঁচেকেচেকেন। চতচন েেকেন, রসসে েো পকর হকে। 

এখাকন এেজন ইনচজওরি হকে আকে, আকগ তার চিচেৎসার েযেস্থা েরা িরোর। 

  

চশচশর িত্তগুপ্তও োোোে কে স স্থ মান কষর মতন েো েেকত ুয়কন নকরন্দ্র ভামার মন খ ে 

অোে হকে রগকেন। রিাখ েে েে েকর েেকেন, চমুঃ রােকি ধ্ রী, আপচন তা হকে–  
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োোোে  গম্ভীরভাকে েেকেন, হযাুঁ, এখন স স্থ হকে রগচে। িে ন,  আগরতোে রফরা 

যাক্। 

  

প্ৰোশ সরোর এচগকে একস েেকেন, আমার জনয চিন্তা েরকেন না। আমার ইনজ চর 

মারাত্মে চেে  না। 

  

োোোে  েেকেন, এখাকন আর োেোর রোনও িরোর রনই। োোোে  চসুঁচের ররচেিং 

ধ্কর োচফকে োচফকে নামকত ুয়রু েরকেন। চশচশরোে  তাোতাচে োকে একস েেকেন, 

আচম ধ্রচে। আপচন আমার োুঁকধ্ ভর চিন। 

  

োোোে  েেকেন, রোনও িরোর রনই। আমার অস চেকধ্ হকে না। চশচশরোে  চজকেস 

েরকেন, আপনার ভাইকপাকে ধ্কর চনকে রগে? ওরা েতজন একসচেে েে ন রতা? 

  

পাুঁি-েজন হকে। তার মকধ্য এেজকনর নাম রাজে মার, রেশ েম্বা, মজে ত স্বাস্থয, 

নচসযরকঙর স ট পরা। আর এেজনকে ওরা েকনযে েকে িােচেে। 

  

েকনযে? ওর রিহারাটা েী রেম েে ন রতা? ম খখানা ে েিকগর মতন? 

  

তা খাচনেটা চমে আকে েকট। নােটা েযােো। মকন হে নাকের ওপর চিকে এেটা গাচে 

িকে রগকে। 

  

রস রতা এেজন সাঙ্ঘাচতে খ চন! টাো চনকে মান ষ খ ন েকর।। চেন্তু-চেন্তু ওই রেম 

এেজন ভাোকট খ চন আপনাকে মারকত আসকে রেন? আপনার ওপর োর এত রাগ 

োেকত পাকর? 

  

োর রাগ আকে, তা আচম জাচন না। তকে মকন হকে, োরুর োরুর োকে। 

  

আচম খ ে িাচম হকে রগচে। রয-কোনও উপাকে তারা আমার মাোটা িাে।  

  

আপনার মাো? 
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হযাুঁ। োটা ম ণ্ড  নে। জযান্ত মাো। রেন জাকনন? আচম চেে চিন আকগ চত্রপ রাে একস এে 

জােগাে এেটা খ ে প রকনা ম দ্রা খ ুঁকজ রপকেচেোম। রাজা ম ে ট-মাচেকেযর ম দ্রা, তাকত 

এেটা ঈগে পাচখর েচে আুঁো। চত্রপ রার রাজাকির ম দ্রাে চসিংকহর মূচতয োেত, ুয়ধ্  ওই 

এেজকনর ম দ্রাকতই ঈগকের েচে চেে। রসই জনযই ওই ম দ্রা খ ে দুেযভ আর িাচম। 

  

হাুঁ, এরেম এেটা ম দ্রা আচেষ্কাকরর েো োগকজ রেচরকেচেে েকট। আপচনই রসই রোে? 

আপচন আকগ চত্রপ রাে একসচেকেন? 

  

অকনেোর। তকে রেসরোচরভাকে। রসইজনযই আপনাকির সকে রিখা হেচন। আপচন চে 

চত্রপ রার রোে? 

  

আমাকির পূেযপ রুষরা চত্রপ রাকতই চেকেন েকট, তকে আমার জে ে চমিাে। রসইখাকনই 

পোুয়কনা েকরচে। 

  

অমরমাচেকেযর গুপ্তধ্ন? রস রতা এেটা গুজে! রসরেম চেে  আোর আকে নাচে? 

  

আকে চে না তা আচমও জাচন না। না োোর সম্ভােনাই রেচশ। তকে োরুর োরুর রোধ্হে 

ধ্ারো হকেকে, আচম অমরমাচেকেযর জেেগকের সোন রজকন রফকেচে। 

  

নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, গুপ্তধ্ন, মাকন চহ রিজার? এই য কগ? হাুঃ হাুঃ হাুঃ হাুঃ! 

  

চশচশরোে ও রহকস েেকেন, আমারও ধ্ারো, এসে একেোকর োকজ েো। ওই গুপ্তধ্কনর 

গুজে এখাকন অকনেচিন ধ্করই িাে  আকে! এ-সম্পকেয রিেেমযন ভাে েেকত পারকেন। 

  

রিেেমযন েেকেন, রাজা অমরমাচেেয সম্পকেয অকনে রেম গে আকে, গান আকে। 

তাুঁর ওই গুপ্তধ্কনর েোটা অকনকেই চেশ্বাস েকর। এখনও রেউ রেউ ওই গুপ্তধ্কনর 

রখাুঁকজ জেকে ঘ কর রেোে। 
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প্ৰোশ সরোর েেকেন, চত্রপ রাে আমার মামার োচে। রোটকেোে আচমও এই গুজকের 

েো ুয়কনচে। 

  

েো েেকত েেকত োচের োইকর িকে একসকেন ওুঁরা। চশচশরোে র চজপগাচেটার 

রহিোইন দুকটা জ্বাোকনা হকেকে। রাচত্রর অেোর চিকর রসই আকোর ররখা িকে রগকে 

অকনে িূকর। 

  

রিেেমযন চশচশরোে কে চজকেস েরকেন, আপনার ড্রাইভার রোোে? 

  

চশচশরোে  েেকেন, ড্রাইভার আচনচন। আমার অস খ েকে আমার ড্রাইভার রাকত্র োচে 

িকে চগকেচেে। আচম চনকজই িাচেকে চনকে এোম।  

  

নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, এত হাই চফভার চনকে, এই রাচত্তকর জেকের রাস্তাে এো এো 

একেন, না, না, এটা আপনার চেেে ে অনযাে হকেকে। 

  

চশচশরোে  েেকেন, েী েরে! চমুঃ রােকি ধ্ রীকে ধ্কর চনকে রগকে ুয়কন চেোনাে েটফট 

েরচেোম। আমারই এচরোর মকধ্য এইরেম োণ্ড। তাই আর োেকত পারোম না। 

  

োোোে র চিকে চফকর িৃঢ় স্বকর চশচশরোে  েেকেন, আপনার ভাইকপাকে আচম োেকের 

মকধ্যই খ ুঁকজ োর েরে। চত্রপ রা রোট জােগা। যাকে রোোে! 

  

নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, এই রোচেটা োর? জেকের মকধ্য এরেম ফাুঁো রোচে পকে 

আকে? 

  

রিেেমযন েেকেন, রসটা জানা শক্ত হকে না। সোকেই োর েকর রফেে। তকে চত্রপ রাে 

এরেম োচে অকনে পাকেন। রাজপচরোকরর রোেরা জেকের মকধ্য এরেম োচে োচনকে 

ররকখকেন অকনে জােগাে। 

  

োোোে  েেকেন, আমাকে গাচেকত উেকত এেট  সাহাযয েরকত হকে।  
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নকরন্দ্র ভামযা আর রিেেমযন দুচিে রেকে ধ্কর োোোে কে গাচেকত ত কে চিকেন। 

  

সোই গাচেকত ওেোর পর র্স্াটয চিকেন চশচশরোে । নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, আচম চত্রপ রার 

চহচস্ট্র চেে জাচন না। এই রাজা অমরমাচেে রোন্ টাইকমর? ইচন রোোে গুপ্তধ্ন 

ররকখচেকেন? 

  

রিেেমযন েেকেন, অমরমাচেে নে, অমরমাচেেয। চত্রপ রাে সে রাজাকির নামই মাচেেয 

চিকে হত। এমন েী অনয রোনও রোে রাজাকে রমকর রাজা হকে েসকেও চতচন চেে -

এেটা মাচেেয হকে রযকতন। 

  

নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, রাজা, এই অমরমাচেকেযর চহচস্ট্রটা আমাে এেট  রশানাকে? 

  

োোোে  েেকেন, আজ নে, োে। এখন আচম এেট  ঘ কমাকত িাই। সারা রাত রজকগ 

োেকে োে সোকে আর চেে  চিন্তা েরকত পারে না। 

  

এেটা রোট িীঘযশ্বাস রফকে চতচন েেকেন, েী জাচন সন্তুকে চনকে ওরা েী েরকে। 
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১৮. িাকে ি ম ে চিকে 

িাকে ি ম ে চিকে োোোে  েেকেন, গুপ্তধ্কন আমার আগ্রহ রনই। এই চেিংশ শতাব্দীকতও 

রোোও রোোও হোৎ গুপ্তধ্ন পাওো যাে েকট। চেন্তু রস সেই গভনযকমকন্টর সম্পচত্ত 

হওো উচিত। আচম চত্রপ রাে েকেেোর একসচে ম দ্রার রখাুঁকজ। আপনারা সোই জাকনন, 

ইচতহাস িিযার জনয প্ৰািীন োকের ম দ্রার িাম। এই িাম মাকন োজাকরর িাম নে। 

ইচতহাকসর িাম। চত্রপ রার ইচতহাকস রাজা রত্নমাচেকেযর আকগোর রোনও রাজার নাকমর 

েকেন পাওো যােচন। আচম খ ুঁজচেোম তাুঁর আকগোর রোনও রাজার, অেযাৎ চফফচটন্থ 

রসনি চরর আকগোর রোনও রাজার েকেন উদ্ধার েরকত।  

  

োোোে র ঘকর সোেকেোকতই একস উপচস্থত হকেকেন নকরন্দ্র ভামযা আর চশচশর 

িত্তগুপ্ত। চশচশরোে র রিাখ োে, গাকে এখনও জ্বর আকে, তে  চতচন চেোনাে ুয়কে োেকত 

পাকরনচন। 

  

চশচশরোে  েেকেন, চেন্তু আপচন রয ঈগে আুঁো ম দ্রা খ ুঁকজ রপকেকেন। রসটা রোন্ 

সমেোর? 

  

োোোে  েেকেন, চেে ঈগে চে না েো যাে না। তকে ওই রেমই এেটা পাচখ আুঁো। 

রসটা ম ে টমাচেেয নাকম এে রাজার সমেোর। তাুঁর ম দ্রাে চসিংকহর েিকে ঈগে পাচখর 

েচে, রসটা এেটা রহসয। অেশয রসই সমে চত্রপ রার ইচতহাকস খ ে খ কনাখ চনর পাো 

িকেচেে। প্ৰােই এেজন রাজাকে তার রসনাপচত খ ন েকর চনকজ রাজা হকে েসত। আোর 

আকগোর রসই রাজার রোনও ভাই ো রেকে রসই রসনাপচতকে খ ন েকর চসিংহাসন 

চফচরকে আনত। ঈগে পাচখ আুঁো ম দ্রা োো আচম আরও েকেেটা ম দ্রাও রপকেচে। 

রসগুকো রোন্ সমেোর তা এখনও জানা যােচন। যাই রহাে, আমার ওই ম দ্রা 

আচেষ্কাকরর েো খেকরর োগকজ োপা হকে যাে। যচিও এ েো প্ৰোশ েরার ইকে 
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আমার চেে না। রসই খের পকেই োকির ধ্ারো হকেকে রয, আচম অমরমাচেকেযর 

গুপ্তধ্কনর সোন রপকে রগচে। 

  

চশচশরোে  চজকেস েরকেন,কসই ম দ্রা আপচন রোোে রপকেচেকেন? 

  

োোোে  েেকেন, রপকেচেোম জেকের মকধ্য এেটা ভাঙা োচেকত। রোকে রসটাকেই 

জেেগে েকে। 

  

নকরন্দ্র ভামযা েেকেন। অমরমাচেকেযর গুপধ্কনর োহাচনটা েী আচম এেট  ুয়নকত িাই। 

  

োোোে  েেকেন, তা হকে এেট  আকগ রেকে ুয়রু েচর। চিচিকত যখন আেের োিশা 

রাজত্ব েরকেন, তখন চত্রপ রাে রাজা চেকেন চেজেমাচেেয। তাুঁর রেকের নাম 

অনন্তমাচেেয। রাজা চেজেমাচেেয তাুঁর চেশ্বাসী রসনাপচত রগাপীপ্ৰসাকির রমকে 

রত্নােতীর সকে রেকের চেকে চিকেন। চেশ্বাসী রসনাপচতচট চেন্তু িমৎোর চেশ্বাকসর 

পচরিে চিকেন। অনন্তমাচেেয রাজা হোর দু েেকরর মকধ্য রগাপীপ্ৰসাি তাুঁকে খ ন েকর 

চনকজ রাজা হকে েসে। 

  

চশচশরোে  েেকেন, রসনাপচতকে আপচন রিাষ চিকত পাকরন না! রজার যার চসিংহাসন 

তার, এই চেে তখনোর চনেম। 

  

োোোে  েেকেন, তা েকে চনকজর জামাইকে খ ন েকর, চনকজর রমকেকে চেধ্ো েকর 

রাজা হওোটাকে ভাে েেে? েে ন? 

  

চশচশরোে  আর চেে  না েকে মাচটর চিকে রিকে রইকেন।  

  

োোোে  েেকেন, এই রগাপীপ্ৰসাি রাজা হকেই নাম চনকে চনে উিেমাচেেয। তার 

রাজধ্ানী রাঙামাচটর নাম েিকে চিকে চনকজর নাকম নাম রাখে উিেপ র। এই 

উিেমাচেেয আর তার রাচন চহরা িাপকট রাজত্ব েরকত োগে চেে চিন। চেন্তু রেচশচিন 

স খ রভাগ েরকত পারে না। রোনও এেচট রমকে ওই রাজা উিেমাচেেযকে চেষ খাইকে 
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রিে। অকনকে েকে তার চেধ্ো রমকেই নাচে োোকে চেষ খাইকে রমকরকে। তখন রাজা 

হে উিেমাচেকেযর রেকে জেমাচেেয! 

  

নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, তা হকে রোে ররান রসনাপচতকির ফযাচমচেকতই িকে রগে? 

  

োোোে  েেকেন, হযাুঁ, তকে রেচশচিকনর জনয নে। আকগোর রাজা চেজেমাচেকেযর এে 

ভাই চেকেন অমরমাচেেয নাকম। রগাপীপ্ৰসাকির অতযািাকর চতচন রাজোচে রেকে োইকর 

রোোও িকে চগকে আত্মকগাপন েকরচেকেন। জেমাচেেয রাজা হোর পর রসই 

অমরমাচেেয একস িযাকেঞ্জ জানাকেন তাকে। েোইকত চতচন জেমাচেেযকে পরাচজত ও 

চনহত েরকেন। আোর চসিংহাসন একস রগে রাজপচরোকর। এই অমরমাচেেয চেকেন 

রসোকের চত্রপ রার সেযকশ্রষ্ঠ রাজা। 

  

নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, রেচেন রাজা হকে চতচন গুপ্তধ্ন রাখকেন রেন? 

  

োোোে  েেকেন, েেচে, রস েো েেচে। রাজা অমরমাচেেয অকনেচিন রগ রকের সকে 

রাজত্ব েকরচেকেন, প্ৰজাকির খ ে চপ্ৰে চেকেন। চেন্তু তাুঁর ভাকগযও স খ সইে না রেচশ 

চিন। 

  

নকরন্দ্র ভাম চজকেস েরকেন, আোর রসনাপচত একস মারে তাকে? 

  

োোোে  েেকেন, না, না, তা নে। অমরমাচেেয সােধ্ান হকে চগকেচেকেন, তাুঁর 

রসনাপচতকে চতচন রেচশ চেশ্বাস েরকতন না, তাকে রেচশ ক্ষমতাও রিনচন। চেন্তু তার 

ফেও ভাে হেচন। হোৎ আরাোকনর রাজা চসোন্দার শাহ চেরাট তসনযোচহনী চনকে 

আিমে েরে চত্রপ রা। অমরমাচেেয এজনয প্ৰস্তুত চেকেন না। তাুঁর তসনযোচহনী রতমন 

শচক্তশােী চেে না তখন। চতচন য কদ্ধ হারকত োগকেন। রশষপযযন্ত আরাোকনর মগ 

তসনযরা যখন একস পেে রাজধ্ানী উিেপ করর রিারকগাোে, তখন অমরমাচেেয ধ্রা না 

চিকে পাচেকে রগকেন সপচরোকর। মগ তসনয একস উিেপ কর ে েতরাজ েকর একেোকর 

তেনে েকর চিে। 
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নকরন্দ্র ভামযা ুয়নকত ুয়নকত রেশ উকত্তচজত হকে উকেকেন। এোর েেকেন, তারপর? 

তারপর? রাজা ধ্রা পকে রগে? 

  

োোোে  েেকেন, না। রাজা অমরমাচেেয ে চেকে রইকেন চততাইোর জেকে। সকে 

েকেেজন চেশ্বাসী অন িরও চগকেচেে। রসই জেকের মকধ্য িারচিকে রিোে রগুঁকে এেটা 

রোট দুকগযর মতনও োচনকে রফেকেন। 

  

নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, ওচহ হযাে জেেগে? 

  

রোকে তাই েকে। এখন আর গকের চিহ্ন চেকশষ রনই, েকেেটা রিোে আর দুএেটা 

ভাঙা ঘর মাত্র রকেকে। আরাোন রাজার তসনযরা ওকির সোন পােচন, চেন্তু রাজা 

অমরমাচেেয হোৎ এেটা োণ্ড েকর রফেকেন। 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত ম খ ত কে েেকেন, রাজা োপ রুকষর মতন আত্মহতযা েকর েসকেন? 

  

োোোে  েেকেন, আপচন এই ইচতহাস জাকনন রিখচে! 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত েেকেন, এই ঘটনা সোই জাকন। রাজা অমরমাচেেয চেষ রখকেচেকেন। 

চত্রপ রার আর রোনও রাজা এরেম োপ রুকষর মতন আত্মহতযা েকরনচন। 

  

োোোে  েেকেন, এটা চেে োপ রুষতা েো যাে না। রাজা অমরমাচেকেযর আত্মসম্মান 

োন চেে খ ে রেচশ। চতচন রতা দুেযে রাজা চেকেন না। 

  

চনকজর ক্ষমতাে চসিংহাসন িখে েকরচেকেন। আরাোন রাজার োকে রহকর চগকে তাুঁকে 

পাচেকে আসকত হকেচেে, এই অপমান চতচন সহয েরকত পারচেকেন না। তাই হোৎ 

এেচিন আত্মহতযা েরকেন। 

  

ওুঁর ধ্নসম্পি সে ওই জেেগকেই রকে রগে? 
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অকনকে তাই চেশ্বাস েকর। রাজধ্ানী রেকে পাচেকে আসোর সমে চতচন চনশ্চেই অকনে 

ধ্নসম্পি চনকে একসচেকেন। রসসে রগে রোোে? অমরমাচেেয হোৎ মারা যান, তাুঁর 

ধ্নসম্পি রোোে ে েকনা আকে, রস েো োরুকে েকে যানচন। রসই রেকেই গুপ্তধ্কনর 

গুজকের জে। এই গুপ্তধ্কনর িাচেিার ুয়ধ্  রাজপচরোর নে। রসনাপচত রগাপীপ্ৰসাকির 

েিংশধ্ররাও মকন েকর রসই গুপ্তধ্কন তাকিরও ভাগ আকে। এই চনকে দুই পচরোকর 

মারামাচরও হকেকে অকনেোর। চেন্তু আজ পযযন্ত রেউই চেে  খ ুঁকজ পােচন। 

  

নকরন্দ্র ভামা রহকস েেকেন, আচভ রতা েই রাজাও রনই, রসনাপচতও রনই। এখন আর 

রে েোেচে েরকে? 

  

োোোে  েেকেন, রাজা রনই, রসনাপচত রনই েকট, চেন্তু তাকির েিংশধ্ররা আকেন। রসই 

সে েিংকশর অকনে শাখা-প্ৰশাখা হকেকে। তাকির মকধ্য োর মকনর ভাে েী তা রে জাকন? 

রয রোেচট োে রাকত চনকজকে রাজে মার েকে পচরিে চিচেে! রস রতা েেে, ওই 

গুপ্তধ্কনর ওপকর তারই সমূ্পেয অচধ্োর। 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত েেকেন, ওই রেম রাজে মার অকনে আকে! সচতযোকরর রাজেিংকশর 

রোনও রেকে চে সাধ্ারে গুণ্ডার মতন েযেহার েরকত পাকর? েক্ষকনা না। 

  

োোোে  েেকেন, আর এেটা েযাপার আকে। োে নকরন্দ্র ভামার আসকত যখন রিচর 

হচেে, তখন সমে রনোর জনয আচম েকেচেে ম, চেে আকে, জেেগকের সোন আচম 

চিকত পাচর, চেন্তু আমাে েত টাো েখরা রিকে েেে। তখন রাজে মার েেকে, 

রােকি ধ্ রী, রতামাকে আকগই অকনে টাো রিোর প্ৰস্তাে েরা হকেকে, ত চম রাচজ হওচন! 

চেন্তু আশ্চযয েযাপার এই, এর আকগ রতা আমাে রেউ এ েযাপাকর রোনও টাো রিোর 

প্ৰস্তাে েকরচন! তার মাকন, ওই রাজে মার চেে জাকন না। রস প্ৰধ্ান িেপচত নে। আর 

রেউ আকে। 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত েেকেন, ধ্কর রফেে, সোইকেই ধ্কর রফেে। ওই রাজে মার আর 

েকনযে, ওকির সোইকেই োেকের মকধ্য আপনার সামকন হাচজর েকর রিে! 
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োোোে  েেকেন, তার আকগ সন্তুকে উদ্ধার েরার েী েযেস্থা েরকেন? 

  

এই সমকে চসুঁচেকত এেটা রগােমাে রশানা রগে। চশচশর িত্তগুপ্ত আর নকরন্দ্র ভামযা রসই 

শব্দ ুয়কন উকে িাুঁোকতই সািা রপাশাকের প চেশ দুজন এেটা রোেকে টানকত টানকত 

চনকে এে ঘকরর মকধ্য। 

  

ওকির এেজন েেে, সযার, এই রোেটা চিচে চনকে একসকে। ওকে আমরা োচেচন। 
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১৯. রাজে মার েজ্রম চষ্টকত সন্তুর ঘাে 

রিকপ ধ্কর 

রাজে মার েজ্রম চষ্টকত সন্তুর ঘাে রিকপ ধ্কর প্ৰাে েযাুঁিোকত েযাুঁিোকত রটকন একন ত েে 

এেটা চজপ গাচেকত। চনকজ ড্রাইভাকরর চসকট েকস মা খাকন েসাে সন্তুকে। আর পাকশ 

রখাো চরভেভার হাকত চনকে েসে েকনযে। 

  

গাচেকত র্স্াটয রিোর পর রাজে মার েেে, রেউ আমাকির ফকো েরকে রসাজা গুচে 

িাোকে। আমরা চেে কতই ধ্রা রিে না। 

  

তারপর সন্তুর চিকে চফকর চিচেকে-চিচেকে েেে, রোনও রেম িাোচের রিষ্টা রোকরা 

না, রখাো। প্ৰেকমই প্ৰাকে মারে না রতামাে! আমার রোেকির েো আকে, ত চম পাোোর 

রিষ্টা েরকেই রতামার এেটা পা রখাুঁো েকর রিকে, চিতীেোকর এেটা হাত রেকট রিকে। 

সারা জীেন েযািংো আর ন কো হকে োেকত হকে, মকন ররকখা? 

  

সন্তু রোনও েো েেে না। োোোে  রয পাগে হকে যানচন, এমনেী তাুঁর রয পক্ষাঘাতও 

হেচন, এই আনকন্দই রস আর রোনও চেপকির গুরুত্ব ে  কত পারকে না। এই িাোতরা 

োোোে র রোনও ক্ষচত েরকত পাকরচন, রশষ পযযন্ত পাচেকে আসকত োধ্য হকেকে। এরা 

রয সন্তুকে ধ্কর চনকে যাকে, রসজনয সন্তুর এেট ও ভে রনই।  

  

অনয রোেগুকো আসকে রপেকনর এেটা গাচেকত। রহিোইকটর আকোে সন্তু রিখকত 

পাকে, সামকন রোনও রাস্তা রনই। এখাকন জেে রসরেম ঘন নে। আোিা আোিা েে 

েে গাে, চজপটা িেকে এরই ফাুঁে চিকে এুঁকে রেুঁকে। 
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আন্দাজ প্ৰাে আধ্ঘো িোর পর সন্তু রিখে সামকন এেটা নিী। প্ৰেকম মকন হকেচেে 

চজপটা একেোকর নিীকতই রনকম পেকে। চেন্তু খযাুঁি েকর রব্র্ে েকষ রাজে মার রসটা 

োমাে একেোকর জকের চেনাকর। 

  

রাজে মার েেে, েকনযে, ওকে রতামার রঘাোে রতাকো! 

  

সচতয রসখাকন রগাটা পাুঁকিে রঘাো োুঁধ্া আকে। েে রঘাো নে, রোট রোট পাহাচে 

টাট কঘাোর মতন। সন্তু িাচজযচেিং রেোকত চগকে এই রেম রঘাো রিকখকে। 

  

েকনযে প্ৰেকম সন্তুকে এেটা রঘাোর চপকে িাপাে। তারপর চনকজও রসই রঘাোটাে রিকপ 

েসে। রাজে মার েসে তার পাকশর রঘাোে। তারপর অনয রোেকির চিকে তাচেকে 

হুে ম চিে, রতামাকির মকধ্য দুজন চজপ চনকে িকে যাও। োচেরা একসা আমাকির সকে। 

  

সন্তুকির রঘাোটা প্ৰেকম চেে কতই জকে নামকত িাে না। েকনযে তার দুপাকের রগাোচে 

চিকে োরোর রখাুঁিা মারকত োগে তার তেকপকট। তারপর রঘাোটা হোৎ হুেম ে েকর 

 াুঁচপকে পেে নিীকত। 

  

সন্তু আকগ েখনও এভাকে নিী পার হেচন। চসকনমাকত রস এরেম িৃশয েকেেোর 

রিকখকে। রস সে ওকের্স্ানয েচে। এই রিকশও রয রেউ রঘাোর চপকে নিী পার হে, তা 

তার ধ্ারোকতই চেে না। তার িারুে উকত্তজনা োগকে।  

  

নিীটাকত জে রেচশ নে, তকে রেশ ররাত আকে। সন্তুর রোমর পযযন্ত জকে চভকজ রগে। 

সন্তু খ ে ভাে সাুঁতার জাকন। এেোর তার রোভ হে েকনযে-কে এে ধ্াক্কা চিকে জকে 

 াুঁচপকে পেকত। ে ে সাুঁতার চিকে রস অকনেটা িূকর িকে রযকত পারকে। জকের মকধ্য 

ওরা গুচে েরকেও তার গাকে োগকে না। 

  

চেন্তু সন্তু রসই রোভ সিংেরে েরে। রস ভােে, রিখাই যাে না এরা রোোে তাকে চনকে 

যাে। একির আস্তানাটা তার রিনা িরোর।  
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নিী রপচরকে অনয পাকর রপ েোর পর রঘাো িেকত োগে দুেচে িাকে। মাক -মাক  

রঘাোটা গা  াো চিকে আর তখন তার গা রেকে েৃচষ্টর মতন জকের েো উেকে। রসই 

সমে রঘাোর চপকে েকস োোই ম শচেে! 

  

সন্তুর সারা শরীর জেজকে চভকজ। তার এেট -এেট  শীত েরকে। আোকশ এখন পচরষ্কার 

িাুঁি উকেকে, তাকত িারচিেটা রেশ রিখা যাে। এচিকে আর জেে প্ৰাে রনই। উুঁি  চনি  

পাহাচে জােগা। সন্তুর মকন হে, চেে রযন রটক্সাস চেিংো আচরকজানার রোনও প্ৰান্তর 

চিকে িকেকে তাকির রঘাো। 

  

এেটা রোট চটোর ওপর উকে এেটা পােকরর োচের সামকন োমে রঘাোগুকো। টপাটপ 

রনকম পেে সোই। রাজে মার রসই োচেটার সামকনর রোহার রগট ধ্কর  াুঁে চন চিকতই 

রভতর রেকে রেউ এেজন েেে, আসচে, আসচে। 

  

োচেটা চেে ঘ টঘ কট অেোর, এোকর তার এেটা ঘকর জ্বকে উেে এেটা েণ্ঠকনর আকো। 

তারপর রসই েণ্ঠনটা উুঁি  েরকতই রিখা রগে তার ম খ। চেে রযন এেটা রগচরো। 

  

রোেচট েেে,এত তাোতাচে িকে একেন? 

  

রাজে মার েেে, রমজর, এই এেটা রোুঁোকে একনচে, একে চেে চিন রতামার চজম্মাে 

রাখকত হকে। 

  

রমজর েণ্ঠনটা সন্তুর ম কখর োকে একন েেে, এ রতা রিখচে এেটা দুকধ্র রেকে। একে 

একন েী োভ হে? ধ্াচেটা রোোে? 

  

রাজে মার েেে, আসকে, আসকে, রসও আসকে। োন টানকেই মাো আকস। এই 

রোুঁোটাকে এখন রিাতোর রোকের ঘকর রাকখা। দুকধ্র রেকে েকে রহোকফো রোকরা 

না। এ মহা চেে । এেট  আেগা চিকেই পাোোর রিষ্টা েরকে।  

  

েকনযে েেে, রাজে মার, এোর তা হকে আচম যাই? 
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রাজে মার অোে হকে েেে, যাকে মাকন? রোোে যাকে? 

  

েকনযে েেে, আচম আর রেকে েী েরে? আমার রতা এে রাচত্তর চফ্র সাচভযস রিোর েো 

চেে। হাওো খ ে গরম, আচম আর চত্রপ রাে োেকত িাই না। 

  

রাজে মার েকনযকের ম কখাম চখ িাুঁচেকে েটমট েকর তাোে। তারপর েেে, রতামার 

নাকম রয রেস   েকে, তাকত রতামার চনঘযাত ফাুঁচস হকে তা জাকনা? 

  

েকনযে েেে, রসইজনযই রতা আর আচম এেচিনও চত্রপ রাে োেকত িাই না। 

  

রাজে মার েেে, ত চম না িাইকেই চে চত্রপ রা রেকে রযকত পারকে? তা োো যাকেই ো 

রোোে? অসম, পচশ্চম োিংো এই দু জােগাকতই রতামার নাকম হুচেো   েকে। 

  

েকনযে েেে, রস রোোে যাে, তা আচম চেে ে ক  রনে। 

  

রাজে মার েেে, রতামার মাোে যা চঘে  আকে, তাকত ত চম চেে ই ে  কে না। 

  

েকনযে এোর ররকগ উকে েেে, রেন আমাে আোর এসে   ট াকমোে জোকেন? 

এমচনকতই আচম মরচে চনকজর জ্বাোে…আজ রাচত্তকর আচম সাচভযস চিকেচে, আর চেে  

পারে না! 

  

রাজে মার েেে, ওকর গাধ্া! এেমাত্র চত্রপ রাকতই ত ই চনরাপি। এখাকন আর রেউ রতার 

চটচে ে ুঁকত পারকে না। রতার নাকম এখাকন রয রেস চেে, তা আচম ত কে রনোর েযেস্থা 

েকরচে। 

  

েকনযে খাচনেটা অচেশ্বাকসর সকে েেে, সচতয েেকেন? নাচে আমাে ি পচে চিকেন? 

  

রমজর এোর েেে, ও েকনযেিািা, রাজে মাকরর সকে তেয রোকরা না, উচন যা েেকেন, 

রমকন নাও! চত্রপ রা প চেশ রতামাে আর চেে  েেকে না। 
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রাজে মার এোর রমজকরর চিকে চফকর েেে, এ েী, ত চম এখনও যাওচন? রোুঁোটাকে 

চনকে এখাকনই িাুঁচেকে আে, ও সে ুয়নকে? যাও! 

  

রমজর এোর সন্তুর হাত ধ্কর রটকন চনকে রগে। রযকত রযকত সন্তু ুয়নে, েকনযকের এেজন 

সেী েেকে, রাজে মার, তা হকে আমার রেসটাও ত কে রনওো হকে রতা? 

  

সন্তু অেশয এই সে েোর মাকন চেে ে  কত পারে না। রেস েী? একির নাকম চেকসর 

রেস? রাজে মার চনকজই রতা এেটা িাোত, রস ওকির নাকম প চেশ রে ত কে রনকে েী 

েকর? 

  

রঘারাকনা এেটা চসুঁচে চিকে রিাতোে উকে একস রমজর োমে এেটা। ঘকরর সামকন। 

িরজাটা খ কে রস সন্তুকে চজকেস েরে, চেে  রখকে-কটকে একসে রতা, নাচে এত রাচত্তকর 

খাোর চিকত হকে? 

  

সন্তু েেে, না, খাোর িাই না। এেটা েো চজকেস েরে? রতামার নাম রমজর রেন? 

ত চম চে চমচেটাচরর রোে? 

  

রোেচট হা-হা েকর রহকস উকে েেে, ওসে েো চজকেস েরকত রনই, ে  কে রখাো? 

সাধ্ েকর এই চেপকির মকধ্য একসে রেন? 

  

সন্তু রেশ স্মাটযচে েেে, আর রেচশচিন োেে না, োে-পরুয় চফকর যাে ভােচে! 

  

রমজর ভ রু ত কে েেে, তাই নাচে? োে-পরুয়? এত তাোতাচে? হা-হা-হা-হা! 

  

রোেচটর ম কখর রিহারা রগচরোর মতন হকেও েোোতযা চেিংো হাচসটা রতমন চনষ্ঠ র নে। 

েরিং রেশ রযন মজািার রোে েকে মকন হে। হাচসর সমে তার মস্ত রগাুঁফটা নাকি। 

  

ঘকরর মকধ্য এে পা চিকে রস েেে, একসা রখাোোে , িযাকখা, আমাকির অচতচেশাোচট 

রতামার পেন্দ হে চে না! একসা, একসা, োইকর িাুঁচেকে রেকো না।  
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রোেচট সন্তুর হাত রেকে চিকেকে অকনে আকগই। ওর হাকত রোনও অেও রনই। রগাটা 

োচেটা অেোর, এখন ইকে েরকেই সন্তু এে ে কট রোোও ে চেকে পেকত পাকর। চেন্তু 

সন্তু ে  কত পারে, রসটা ে চদ্ধমাকনর োজ হকে না। নীকি অনয সোই রকেকে, চশোচর 

ে ে করর মতন তাো েকর ওকে চেে খ ুঁকজ োর েরকে। 

  

সন্তু ঘকরর মকধ্য ঢ কে এে। এ ঘকর রোনও খাট, রিোর, রটচেে রনই। রমক কত এেটা 

চেোনা পাতা। চেোনা মাকন ুয়ধ্  এেটা েম্বে আর োচেশ। আর এেটা জকের ে ুঁকজা। 

  

রমজর েেে, োে সোকে রতামাে গরম দুধ্ খাওোে। রিকখা, এখানোর দুকধ্র স্বাি 

েত ভাে। ত চম খরকগাশ রখকত ভােোকসা? আজ এেটা খরকগাশ ধ্করচে, রসটাকে রান্না 

েরে োে। ত চম রুচট খাও, না ভাত খাও? 

  

সন্তু চজকেস েরে, এটা চে রহাকটে? 

  

রমজর অোরকে আোর রহকস উেে। তারপর রগাুঁফ ম কে েেে, রশাকনা রেকে। একে 

একন েী োভ হে? ধ্াচেটা রোোে? 

  

রাজে মার েেে, আসকে, আসকে, রসও আসকে। োন টানকেই মাো আকস। এই 

রোুঁোটাকে এখন রিাতোর রোকের ঘকর রাকখা। দুকধ্র রেকে েকে রহোকফো রোকরা 

না। এ মহা চেে । এেট  আেগা চিকেই পাোোর রিষ্টা েরকে।  

  

েকনযে েেে, রাজে মার, এোর তা হকে আচম যাই? 

  

রাজে মার অোে হকে েেে, যাকে মাকন? রোোে যাকে? 

  

েকনযে েেে, আচম আর রেকে েী েরে? আমার রতা এে রাচত্তর চফ্র সাচভযস রিোর েো 

চেে। হাওো খ ে গরম, আচম আর চত্রপ রাে োেকত িাই না। 
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রাজে মার েকনযকের ম কখাম চখ িাুঁচেকে েটমট েকর তাোে। তারপর েেে, রতামার 

নাকম রয রেস   েকে, তাকত রতামার চনঘাত ফাুঁচস হকে তা জাকনা? 

  

েকনযে েেে, রসইজনযই রতা আর আচম এেচিনও চত্রপ রাে োেকত িাই না। 

  

রাজে মার েেে, ত চম না িাইকেই চে চত্রপ রা রেকে রযকত পারকে? তা োো যাকেই ো 

রোোে? অসম, পচশ্চম োিংো এই দু জােগাকতই রতামার নাকম হুচেো   েকে। 

  

েকনযে েেে, রস রোোে যাে, তা আচম চেে ে ক  রনে। 

  

রাজে মার েেে, রতামার মাোে যা চঘে  আকে, তাকত ত চম চেে ই ে  কে না। 

  

েকনযে এোর ররকগ উকে েেে, রেন আমাে আোর এসে   ট  াকমোে। জোকেন? 

এমচনকতই আচম মরচে চনকজর জ্বাোে…আজ রাচত্তকর আচম সাচভযস চিকেচে, আর চেে  

পারে না! 

  

রাজে মার েেে, ওকর গাধ্া! এেমাত্র চত্রপ রাকতই ত ই চনরাপি। এখাকন আর রেউ রতার 

চটচে ে ুঁকত পারকে না। রতার নাকম এখাকন রয রেস চেে, তা আচম ত কে রনোর েযেস্থা 

েকরচে। 

  

েকনযে খাচনেটা অচেশ্বাকসর সকে েেে, সচতয েেকেন? নাচে আমাে ি পচে চিকেন? 

  

রমজর এোর েেে, ও েকনযেিািা, রাজে মাকরর সকে তেয রোকরা না, 

  

উচন যা েেকেন, রমকন নাও! চত্রপ রা প চেশ রতামাে আর চেে  েেকে না। 

  

রাজে মার এোর রমজকরর চিকে চফকর েেে, এ েী, ত চম এখনও যাওচন? রোুঁোটাকে 

চনকে এখাকনই িাুঁচেকে আে, ও সে ুয়নকে? যাও! 
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রমজর এোর সন্তুর হাত ধ্কর রটকন চনকে রগে। রযকত রযকত সন্তু ুয়নে, েকনযকের এেজন 

সেী েেকে, রাজে মার, তা হকে আমার রেসটাও ত কে রনওো হকে রতা? 

  

সন্তু অেশয এই সে েোর মাকন চেে ে  কত পারে না। রেস েী? একির নাকম চেকসর 

রে? রাজে মার চনকজই রতা এেটা িাোত, রস ওকির নাকম প চেশ রে ত কে রনকে েী 

েকর? 

  

রঘারাকনা এেটা চসুঁচে চিকে রিাতোে উকে একস রমজর োমে এেটা ঘকরর সামকন। 

িরজাটা খ কে রস সন্তুকে চজকেস েরে, চেে  রখকে-কটকে একসে রতা, নাচে এত রাচত্তকর 

খাোর চিকত হকে? 

  

সন্তু েেে, না, খাোর িাই না। এেটা েো চজকেস েরে? রতামার নাম রমজর রেন? 

ত চম চে চমচেটাচরর রোে? 

  

রোেচট হা-হা েকর রহকস উকে েেে, ওসে েো চজকেস েরকত রনই, ে  কে রখাো? 

সাধ্ েকর এই চেপকির মকধ্য একসে রেন? 

  

সন্তু রেশ স্মাটযচে েেে, আর রেচশচিন োেে না, োে-পরুয় চফকর যাে ভােচে! 

  

রমজর ভ রু ত কে েেে, তাই নাচে? োে-পরুয়? এত তাোতাচে? হা-হা-হা-হা! 

  

রোেচটর ম কখর রিহারা রগচরোর মতন হকেও েোোতযা চেিংো হাচসটা রতমন চনষ্ঠ র নে। 

েরিং রেশ রযন মজািার রোে েকে মকন হে। হাচসর সমে তার মস্ত রগাুঁফটা নাকি। 

  

ঘকরর মকধ্য এে পা চিকে রস েেে, একসা রখাোোে , িযাকখা, আমাকির অচতচেশাোচট 

রতামার পেন্দ হে চে না! একসা, একসা, োইকর িাুঁচেকে রেকো না। 

  

রোেচট সন্তুর হাত রেকে চিকেকে অকনে আকগই। ওর হাকত রোনও অেও রনই। রগাটা 

োচেটা অেোর, এখন ইকে েরকেই সন্তু এে ে কট রোোও ে চেকে পেকত পাকর। চেন্তু 

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গড়ঙ্গাপাধ্যায় । জঙ্গলগড়ের চাবব। কাকাবাবু সমগ্র 

 135 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সন্তু ে  কত পারে, রসটা ে চদ্ধমাকনর োজ হকে না। নীকি অনয সোই রকেকে, চশোচর 

ে ে করর মতন তাো েকর ওকে চেে খ ুঁকজ োর েরকে। 

  

সন্তু ঘকরর মকধ্য ঢ কে এে। এ ঘকর রোনও খাট, রিোর, রটচেে রনই। রমক কত এেটা 

চেোনা পাতা। চেোনা মাকন ুয়ধ্  এেটা েম্বে আর োচেশ। আর এেটা জকের ে ুঁকজা। 

  

রমজর েেে, োে সোকে রতামাে গরম দুধ্ খাওোে। রিকখা, এখানোর দুকধ্র স্বাি 

েত ভাে। ত চম খরকগাশ রখকত ভােোকসা? আজ এেটা খরকগাশ ধ্করচে, রসটাকে রান্না 

েরে োে। ত চম রুচট খাও, না ভাত খাও? 

  

সন্তু চজকেস েরে, এটা চে রহাকটে? 

  

রমজর অোরকে আোর রহকস উেে। তারপর রগাুঁফ ম কে েেে, রশাকনা োপ , আকগভাকগ 

রতামাে এেটা েো েকে রাচখ। ত চম অকনে অযািকভঞ্চাকরর েই পকেে চনশ্চেই? আচমও 

অকনে পকেচে। সে েইকতই রিকখচে, রতামার েকেচস রেকেরা এেোর না এেোর 

পাোোর রিষ্টা েকরই। ত চমও েরকে চনশ্চেই। রতামার সকে িানা গজাকে, এই রতা 

পাোোর েকেস! চেন্তু ত চম যচি পাোও, তাহকে আমার রয গিান যাকে! স তরািং ত চম 

পাোোর রিষ্টা েরকে আচমও রতামাকে ধ্রকত োধ্য। তারপর ধ্রা যখন পেকে, তখন 

রতামাে শাচস্তও চিকত হকে। প্ৰেম শাচস্ত হকে রখকত না রিওো। ত চম যচি োে। দুপ করর 

মকধ্য পাোোর রিষ্টা েকরা, তা হকে চেন্তু খরকগাকশর মািংস রতামাে রিে না, ে  কে? 

  

সন্তু েেে, আচম খরকগাকশর মািংস রখকত িাই না। 

  

রমজর েেে, যাে রগ, ওসে েো পকর হকে। আজ রাকত অকনে ধ্েে রগকে, এখন 

েক্ষ্মী রেকের মতন ঘ চমকে পকো! 

  

িরজার সামকন রেকে রাজে মার চেে তক্ষ চন েেে, িাুঁোও, এখন ঘ কমাকে েী, ওকে 

এখন চিচে চেখকত হকে। 
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২০. ঘকরর মকধ্য ঢ কে রাজে মার 

ঘকরর মকধ্য ঢ কে রাজে মার রমজর-কে েেে, যাও, জেচি োগজ আর েেম চনকে 

একসা! 

  

রমজর রযন আোশ রেকে পেে। রিাখ েে েে েকর েেে, োগজ? েেম? রস আচম 

পাে রোোে? 

  

রাজে মার চেরক্ত হকে েেে, রেন, রতামার োকে োগজ েেম রনই? রজাগাে েকর 

রাকখাচন রেন? 

  

রমজর রহ-কহ েকর রহকস েেে, েী রয েকেন, রাজে মার! আমরা রয োজ েচর, তাকত 

চে েখনও েেকমর িরোর হে? আপচন আকগ রতা রজাগাে েকর রাখার েো েকেও 

যানচন। 

  

রাজে মার তখন িরজার োকে িাুঁোকনা েকনযে আর অনয দুজন রোকের চিকে তাচেকে 

চজকেস েরে, রতামাকির োরুর োকে েেম আকে? 

  

েকনযে রোনও উত্তর রিোর েিকে রঘাুঁত েকর এেটা শব্দ েরে। রযন েেম েোচট রস 

আকগ েখনও রশাকনইচন। অনযরাও রেউ রোনও েো েেে না। রাজে মার আোর ম খ 

চফচরকে রমজর-কে েেে, ত চম অনয ঘরগুচেকত খ ুঁকজ রিকখ একসা! 

  

রমজর েেে, আচম চতন চিন ধ্কর এ োচেকত আচে। সে ঘর ঘ কর রিকখচে। এে ট েকরা 

োগজও রিচখচন, েেমও রিচখচন! 

  

রাজে মার চনকজর োুঁ হাকতর তাে কত িান হাত চিকে এেটা ঘ চস রমকর েেে, সামানয 

োগজেেকমর জনয সমে নষ্ট েরকত হকে? এখন সমকের েত িাম জাকনা? যা রহাে, 
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এেটা রহস্তকনস্ত েরকতই হকে োেকের মকধ্য! এেটা চিচে রেখার েযেস্থা রাখকত 

পাকরাচন? 

  

রমজর েেে, পাকশর ঘকর এেটা প রকনা েযাকেরার আকে, তার এেটা পাতা চেকে উকল্টা 

চপকে রেখা রযকত পাকর। চেন্তু েেম রোোে পাওো যাকে? 

  

েকনযে েেে, আচম গাকের িাে রেকট েেম োচনকে চিকত পাচর। 

  

এই েকে রস রোকটর পকেট রেকে এেটা েে ে চর োর েরে।  

  

রাজে মার রভিংচিকে েেে, গাকের িাে রেকট েেম োনাকেই িেকে? ুয়ধ্  েেম চিকে 

রেখা যাে? োচে রোোে পাওো যাকে? 

  

েকনযে েেে, োেেেো রনই োচেকত? োেেেো গুুঁকো েকর োচে োনাকনা যাে। 

  

রাজে মার এোর এেটা হুিংোর চিকে েেে, তকে যাও! চশগচগর োচে আর েেম 

োচনকে একসা! 

  

রমজর আর েকনযে রি কে রেচরকে রগে। রাজে মার দুই রোমকর হাত চিকে েটমট েকর 

তাচেকে রইে সন্তুর চিকে। 

  

সন্তুর রেশ মজা োগকে। এতগুকো রোে, োরুর োকে এেটা িট রপন পযযন্ত রনই। এই 

রয রাজে মার এত িযাুঁিাকমচি েরকে, রস-ও রতা খ ে রসকজগুকজ রকেকে, রস-ও পকেকট 

এেটা েেম রাকখ না? একতই রো া যাে, এরা েী রেম ধ্রকনর মান ষ!  

  

রাজে মার এচগকে চগকে োইকরর চিকের জানোটা খ কে চিে। তারপর জানোর 

চশেগুকো রটকন রটকন রিখে, রসগুকো চেে শক্ত আকে চে না।  

  

সন্তুর চিকে ম খ চফচরকে েেে, রতামার েো আচম জাচন। রনপাকে আর আন্দামাকন ত চম 

অকনে রেম রখল্ রিচখকেে! এখাকন রযন রস রেম চেে  েরকত রযও না। এটা শক্ত োুঁই। 
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সন্তু রোনও উত্তর চিে না। এই রাজে মারকে রগাো রেকেই তার খ ে রগাুঁোর েকে মকন 

হকেকে। এই রেম রোকের পকক্ষ ফট েকর গুচে িাচেকে রিওো অসম্ভে চেে  না। 

  

এেট  োকিই রমজর আর েকনযে চফকর এে। এেটা িাকের োকপ োচে গুকে একনকে, 

আর গাকের িাে রেকট এেটা েেমও োচনকেকে। রমজর চনকে একসকে প রকনা 

েযাকেরারটা। 

  

তার এেটা পাতা চেকে সন্তুর সামকন রফকে চিকে রাজে মার েেে, নাও, এোকর রেকখা। 

  

সন্তু চজকেস েরে, োকে চেখকত হকে? প্ৰধ্ানমন্ত্রীকে? 

  

রাজে মার রিাখ পাচেকে েেে, ইোচেয হকে? রতামার োোোে কে চিচে রেকখা। আচম 

যা েেচে, তাই চেখকে! 

  

সন্তু প্ৰেকম চেখে। পূজনীে োোোে । তারপর রাজে মাকরর ম কখর চিকে তাোে। 

  

রাজে মার েেে, রেকখা। আচম রেশ ভাে আচে। 

  

রসই ক্লাস ট -চরকত পোর সমে সন্তু চিেকটশান চেকখকে, তারপর আর োরুর েো ুয়কন 

ুয়কন তাকে চিচে চেখকত হেচন। যাই রহাে, রাজে মাকরর এই। েোটাে আপচত্তর চেে  

রনই েকে রস চেকখ রফেে। 

  

রাজে মার েেে, তারপর রেকখা, এখনও পযযন্ত ইহারা আমার উপর রোনও অতযািার 

েকর নাই। 

  

সন্তু েেে, আচম সাধ্  ভাষা চেচখ না। আচম িেচত ভাষাে চিচে চেচখ। 

  

রাজে মার প্ৰিণ্ড ধ্মে চিকে েেে, যা েেচে, তাই রেকখা! 

  

সন্তু চেখে, এখনও পযযন্ত এরা আমার ওপর রোনও অতযািার েকরচন।  
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েকনযে, রমজর ও অনয দুজন সন্তুকে চঘকর িাুঁচেকে হুমচে রখকে রিখে সন্তুর চিচে রেখা। 

  

রাজে মার েেে, হকেকে? এোকর রেকখা, তকে, আপনার উপকরই আমার জীেনমরে 

চনভযর েচরকতকে। আপচন জেেগকের গুপ্তধ্কনর সোন ইহাকির না চিকে ইহারা আর 

আমাে জীেন্ত চফচরো যাইকত চিকে না। 

  

সন্তু েেে, এেো আচম চেখে না? 

  

রাজে মার েেে, চেখে না মাকন? রতার ঘাে ধ্কর রেখাে। হতোো, যা  েেচে তাই 

রেখ চশগচগর! 

  

সন্তু েেে, আমাে চিকে রজার েকর রেউ চেে  রেখাকত পারকে না। 

  

রাজে মার েেে, তকে রর? আো, িযা এেট খাচন নম না। েকনযে, ওর োুঁ হাকত এেট  

অপাকরশান েকর িাও রতা। 

  

েকনযে অমচন খপ েকর সন্তুর োুঁ হাতটা রিকপ ধ্কর রটকন চনে চনকজর োকে। তারপর 

তার ে চরটা সন্তুর েন ইকের খাচনেটা নীকি এেোর ি ুঁইকে চিে ুয়ধ্ । মকন হে চেে রযন 

পােে ে চেকে রগে এেটা। তে  রসই জােগাটাে এেটা েম্বা ররখাে ফ কট উেে রক্ত। 

টপ েকর এে রফাুঁটা রক্ত পেে েযাকেণ্ডাকরর পাতাটার ওপর। 

  

রাজে মার চনষ্ঠ রভাকে রহকস েেে, এইোর রিখচে? রেখ রয, এই রকক্তর রফাুঁটাটা 

আমার। োোোে , আপচন আমার েো না ুয়চনকে ইহারা আমার ম ণ্ড োচটো রফচেকে। 

তারপর রসই রকক্ত আমার জামা োপে ি োইো তাহা আপনার চনেট পাোইকে। 

  

সন্তু েেে, এ রেম চেচেচর ভাষা আচম চেে কতই চেখে না। আমাকে রমকর রফেকেও 

না। 
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রাজে মার পকেট রেকে চরভভারটা োর েকর উকল্টা েকর ধ্রে। ওর োুঁট চিকে সন্তুর 

মাোে মারকত িাে। 

  

চেন্তু রস মারোর আকগই রমজর হাত োচেকে তাকে োধ্া চিকে েেে, রাজে মার, এেটা 

েো েেে? আচম এেট  এেট  রেখাপো েকরচে। গুম-খ কনর চেে  েইও পকেচে। এই 

রেম সমে েী রেম চিচে চেখকত হে, তা খাচনেটা জাচন। আচম ওকে েকে রিে? 

  

রাজে মার েেে, ত চম েী রেম রেখাকত িাও, ুয়চন? 

  

রমজর েেে, রযট ে  রেখা হকেকে, তারপর চেখ ে, োোোে , আপচন জেেগকের 

গুপ্তধ্কনর জােগাটার এেটা নেশা এুঁকে যচি একির োকে পাোন, তকেই এরা আমাকে 

োেকে েকেকে। তকে এ সম্পকেয আপচন যা ভাে ে  কেন, তা-ই েরকেন। আমার জনয 

চিন্তা েরকেন না। আমার প্ৰোম রনকেন। ইচত–।  

  

সন্তুর চিকে চফকর রমজর েেে, িযাকখা ভাই, চিচে রতা রতামাে এেটা চেখকতই হকে। 

নইকে আমরা রতামাে োেে না। ুয়ধ্  ুয়ধ্  রেন মারকধ্ার খাকে? আচম যা েেে ম, তা 

চেখকত রতামার চে আপচত্ত আকে? 

  

েো েেকত েেকত সেকের অেচক্ষকত রমজর সন্তুর চিকে এেোর রিাখ চটকপ চিে। রযন 

রস েেকত িাইে, এই েোগুকো চেখকত রাচজ হকে যাও, তাকত রতামার রোনও ক্ষচত 

হকে না। 

  

গাকের িাকের েেম চিকে েে েে অক্ষকর সন্তু চেকখ চিে এই েোগুকো। 

  

রাজে মার োগজটা ত কে চনকে ঘ চরকে চফচরকে রিখে। তারপর েেে, রােকি ধ্ রী 

রতামার এই হাকতর রেখা রিকখ চিনকত পারকে? 

  

সন্তু েেে, হাুঁ, আমার সই রিকখ চেে চিনকেন। 
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রাজে মার েেে, প নশ্চ চিকে আোর রেকখা, চেে িচিশ ঘোর মকধ্য এর উত্তর িাই। 

  

সন্তু েেে, আর আচম চেে  চেখকত পারে না। 

  

রমজর েেে, চিন, রসটা আচম চেকখ চিচে। আমার হাকতর রেখা রেউ চিনকত পারকে 

না, আচম সাত-আট রেমভাকে চেখকত পাচর। 

  

রমজর সন্তুর চিচের নীকি চেখে, িচিশ ঘোর মকধ্য এর উত্তর আর নেশা না রপকে সে 

রশষ। রতামার ভাইকপাকে আর খ ুঁকজ পাওো যাকে না। প চেকশ খের চিকে রোনও োভ 

হকে না। 

  

এর নীকি রস আোর এেটা মোর মাোর খ চে এুঁকে চিে। 

  

রাজে মার আোর চিচেখানা চনকে এেট ক্ষে ভ রু ে ুঁিকে রইে। তারপর েেে, চেে আকে। 

এটাই পাচেকে িাও! েকনযে রতামার এেজন রোেকে েকো রঘাো চনকে আগরতোে 

িকে রযকত, রভাকরর আকগই রযন রপ ুঁকে যাে। রসখাকন চগকে রজনাকরকের সকে 

রযাগাকযাগ েরকে। রজনাকরেই চিচে রিচেভাচর রিোর েযেস্থা েরকেন!  

  

েকনযে েেে, চেন্তু আমার রোে যচি রাস্তাে ধ্রা পকে যাে? 

  

রাজে মার হুিংোর চিকে েেে, রে ধ্রকে? রেউ ধ্রকে না, যাও! ধ্রা পেকেও চিচে 

রপ ুঁকে যাকে চেে জােগাে। আর রয ধ্রা পেকে, তাকে আচম এেচিন পকরই োচেকে 

আনে। আচম রাজে মার, ভ কে রযও না! 

  

এরপর রাজে মার সিেেকে রেচরকে রগে ঘর রেকে। সন্তুকে ররকখ িরজাটা েে েকর 

চিে োইকর রেকে। সন্তু আর রস িরজা টানাটাচনর রিষ্টা েরে না।  

  

রস একস িাুঁোে রখাো জানোর ধ্াকর। োইকর ঘ টঘ কট অেোর। রগকটর োকে রঘাের 

ক্ষ র রেোর আর েে েে চনশ্বাকসর শব্দ হকে। এেট  িূকর রিখা যাকে এে  াুঁে রজানাচে। 
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চট চি চট চি েকর িূকর এেটা রাত পাচখ িােকে। এরই মকধ্য েপাে শব্দ ত কে এেটা 

রঘাো ে কট িকে রগে। 

  

যচিও োকেই চেোনা পাতা, চেন্তু সন্তু েকস পেে ওই জানোর পাকশই। তারপর জানোর 

চশকে রহোন চিকে ঘ চমকে পেে এে সমে। সোে হকে ররাি একস তার ম কখ পোকতও 

তার ঘ ম ভাঙে না। 

  

িোম েকর িরজাটা খ কে রযকতই সন্তু ধ্েমে েকর উকে িাুঁোে। 
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২১. িরজার োকে িাুঁচেকে আকে 

রমজর 

িরজার োকে িাুঁচেকে আকে রমজর। তার এে হাকত এেটা োকির রগোস ভচতয দুধ্, তা 

রেকে রধ্াুঁো উেকে। আর এে হাকত েকেেখানা হাকতগো রুচট! রস পা চিকে িরজাটা 

রেকেকে েকেই অত রজাকর শব্দ হকেকে। 

  

রমজর রিাখ েে েে েকর েেে, োপ্ রর! রতামাকে রিকখ ধ্কে প্ৰাে এে! জাকনা রতা, 

েী োণ্ড? োে রতামার িরজাে তাো োগাকত ভ কে রগচে। এখন একস তা রিকখ ভােে ম 

পাচখ রোধ্হে উকে রগকে! েী েযাপার, ত চম এত েক্ষ্মীকেকে হকে রগকে রয, পাোোর 

রিষ্টা েকরাচন? 

  

সন্তু হাসে। তারপর েেে, িরজাে রয তাো োগানচন, রস েো েকে যাকেন রতা! আচম 

জানে েী েকর রয িাোতরাও তাো চিকত ভ কে যাে। 

  

রমজর েেে, ভাচগযস ত চম পাোওচন! তা হকে রাজে মার আর আমাে আস্ত রাখত না! 

চরভদ্ভাকরর েটা গুচেই প কর চিত আমার মাোর খ চেকত। ত চম আমাে খ ে রজার োুঁচিকে 

চিকেে। তারপর, েী, চখকিচটকি পােচন? এই নাও, দুধ্ আর রুচট একনচে। 

  

সন্তু েেে, আচম িাুঁত না রমকজ চেে  খাই না!  

  

রমজর েেে, এই রর! তাহকে রতা রতামাে নীকি চনকে রযকত হে! নীকি ে কো আকে। 

চেন্তু রতামাে রতা ঘর রেকে োর েরার হুে ম রনই। তা োপ , এেচিন িাুঁত না রমকজই 

রখকে নাও েরিং! 

  

সন্তু েেে, না, তা পারে না। আমার রঘন্না েকর। 
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রতামার জনয চে আচম চেপকি পেে নাচে? রতামাকে আচম নীকি চনকে যাই, তারপর ত চম 

যচি এেটা রি ে োগাও? এই পাহাচে জােগাে রতামার চপে  চপে  আচম ে টকত পারে 

না? 

  

সোেকেো রোটাে চট েরার ইকে আমার রনই। 

  

অত সে আচম ুয়নকত িাই না। এই রতামার খাোর রইে। রখকত হে খাও, না হকে যা 

ইকে েকরা!। 

  

রোেচট ঘকরর মকধ্য রগোসটা নাচমকে তার ওপকরই রুচট ররকখ চিে। তারপর িরজাটা 

রখাো ররকখই িকে রগে। 

  

যখন অনয রোনও োজ োকে না, তখন খ ে চখকি পাে। গরম দুধ্ রিকখই সন্তুর রপট 

জ্বেকত ুয়রু েকরকে। রস জাকন, হাকতর োকে খাোর রিখকে েখনও অেকহো েরকত 

রনই। চেকশষত এইরেম চেপকির অেস্থাে েখন েী হে তার চেে রনই, ইকে েরকেই 

এরা তাকে শাচস্ত রিোর জনয খাওো েে েকর চিকত পাকর। রসইজনয রখকে রনওোই 

উচিত। 

  

চেন্তু ওই রমজরকে রয রস েেে, িাুঁত না রমকজ রখকত তার রঘন্না েকর। এখন রস রখকে 

চনকে রোেটা চনশ্চেই তাকে হযািংো ভােকে। 

  

রোেটা িরজাটা রখাো ররকখ রগকে। েী েযাপার, এোকরও ভ কে রগকে নাচে? 

  

তক্ষ চন রমজর আোর চফকর এে। তার এে হাকত এে মগ জে। 

  

রস গজগজ েকর েেে, এই নাও, জে একনচে। এখাকনই রিাখ ম খ ধ্ কে নাও।  

  

সন্তু েেে, িাুঁত মাজে েী চিকে? এেটা চনমগাকের িাে রভকঙ আনকত পারকেন না? 
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ইস, রতামার শখ রতা েম নে! এর পর েেকে, ুয়ধ্  রুচট খাে না। আে র িম িাই। হাে ো 

িাই! এই জকেই আঙ ে চিকে িাুঁত রমকজ নাও! 

  

সন্তু রিখে োেকের রাচত্তকরর রসই গাকের িাে রেকট োনাকনা েেমটা তখনও রসখাকন 

পকে আকে। রসটাকেই রস ত কে চনে। রোন্ গাকের িাে তা রে জাকন! রসই েেমটারই 

উকল্টা চিেটা চিচেকে িাুঁতন োচনকে চনকে রস িাুঁত মাজে। রেশ মজা োগে তার। 

  

দুধ্টা এখনও রেশ গরম আকে। তাকত ে চেকে ে চেকে রস রুচট চতনকট রখকে রফেে। 

োকেই রমজর েকস রইে উে  হকে। তার পরকন এেটা ে চে আর রগচঞ্জ। মস্ত েে র াো 

রগাুঁকফর জনয তার ম খখানা চসে কঘাটকের মতন রিখাে।  

  

রখকত রখকত সন্তু ভােে, এই রমজর রোেচট চেন্তু চেে িাোতকির মতন নে। প্ৰেম 

রেকেই রস সন্তুর সকে রেশ ভাে েযেহার েরকে। োে রাচত্তকর চিচে রেখার সমে সন্তুর 

চিকে তাচেকে ও এেোর রযন রিাখ চটকপচেে না? রেন, চেে  চে েেকত িাে? সন্তু 

চজকেস েরকে, না ও চনকজর রেকেই েেকে? 

  

এই রয সন্তুর ম খ রধ্াওোর জনয জে একন চিে রোেটা, এটাও েম েো নে। রগোস 

প্ৰাে ভচতয েকর দুধ্ একনকে। আধ্ রগোসও রতা চিকত পারত! 

  

সত্তর খাওো রশষ হকত রমজর েেে, হযাুঁ, রেশ চখকি রপকেচেে ে  কত পারচে। আর 

দুখানা রুচট খাকে? 

  

সন্তু েেে, না। 

  

আো, এোকর তা হকে ুয়কে পকো। রতামার রতা এখন োকজর মকধ্য দুই, খাই আর ুয়ই! 

যতক্ষে রতামার োোোে  জেেগকের নেশাটা না চিকেন, ততক্ষে রতামাকে এইভাকেই 

োেকত হকে। 

  

আো, জেেগকে আপনারা েী খ ুঁজকেন েে ন রতা? 
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ত চম জাকনা না? 

  

না। োোোে  আমাে চেে ই েকেনচন! 

  

ও-কহা-কহা-কহা! ত চমও জাকনা না। আচমও জাচন না! 

  

আপচনও জাকনন না? তা হকে আপচন এই িাোকতর িকে রকেকেন রেন? 

  

িাোকতর িে আোর রোোে? আচম রতা রোনও িাোকতর িকে রনই! 

  

আপচন একির িকে নন? তা হকেমাকন, এরা রয আমাে এখাকন আটকে 

ররকখকে…আপচনও রতা তাকত সাহাযয েরকেন! 

  

রস হে অনয েযাপার। আসে েযাপারটা েী জাকনা? রতামাে েেচে, আর োরুকে জাচনও 

না! আচম এেটা োচেকত ঢ কে রোভ সামোকত পাচরচন। েকেেখানা চহকর ি চর 

েকরচেোম। তারপর অেশয প চেশ আমার োচে সািয েকর রস চহকর সে েটাই উদ্ধার 

েকর চনকে রগকে। আমাে রজকেও চিকেচেে। তা ি চর েরার জনয রজে না হে খাটত ম 

দুচতন েের। চেন্তু রয োচে রেকে আচম ি চর েকরচেে ম, রসই োচের এেজন িাকরাোন 

খ ন হকেকে। প চেশ এখন রসই খ কনর িাকে আমাকে জোকত িাে। েী অনযাে েো েকে 

রতা! আচম খ ন েচরচন। সচতয েেচে, চেশ্বাস েকরা। খ নট ন ব্র্ার সাহস আমার রনই। ুয়ধ্  

ুয়ধ্  আচম রেন খ কনর িাকে ফাুঁচস যাে? 

  

আপচন রজে রেকে পাচেকেকেন? 

  

আচম এেো নে। সেুয়দ্ধ ন জন। োগকজ পকোচন, আগরতো রজে রভকঙ আসাচমকির 

পাোকনার খের? অনযরা পাোচেে, আচমও তাকির িকে চভকে পেে ম! 

  

তারপর? 
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তারপর এই রতা রিখে এখাকন? 

  

রজে রেকে পাচেকে এখাকন আকেন? এটা আপনার চনকজর োচে? 

  

এটা আমার োচে? আমার এত েে োচে োেকে চে আচম চহকর ি চর েচর? এটা আকগোর 

রোনও রাজা-টাজাকির োচে হকে রোধ্হে। রেউ োেত না। আচমই রতা একস পচরষ্কার 

েকরচে। 

  

এটা ওই রাজে মাকরর োচে? 

  

হকতও পাকর, না-ও হকত পাকর। রস-সে আচম জানকত িাইচন। আমার োজ উদ্ধার হকেই 

হে।  

  

োজ মাকন? 

  

রজে রেকে পাোকে রতা সারাজীেন পাচেকেই োেকত হে। রোনওচিন চনকজর োচেকত 

চফরকত পারে না। আমরা যারা এই রজে রেকে রেচরকেচে, তাকির েকেেজনকে এই 

রাজে মার েকেকে রয, আমরা যচি ওর োজ উদ্ধার েকর চিই, তা হকে উচন আমাকির 

নাকম রেস ত চেকে রনকেন। প চেশ আর আমাকির চেে  েেকে না। জেেগকে েী আকে 

না আকে তা চনকে আমার মাোেযো রনই। আচম রাজে মারকে সাহাযয েরে, রাজে মার 

আমাে সাহাযয েরকে, েযাস! 

  

রাজে মার যচি মান ষ খ ন েরকত েকে তাও েরকেন? 

  

মাো খারাপ! আচম অত রোো নই! খ ন েকর আোর প চেকশর ফাুঁকি পেে! খ ন েচরচন, 

তাকতই প্ৰাে ফাুঁচস হকে যাচেে! 

  

চেন্তু এই রাজে মার রতা সািংঘাচতে রোে! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গড়ঙ্গাপাধ্যায় । জঙ্গলগড়ের চাবব। কাকাবাবু সমগ্র 

 148 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

রস রযমন োকে োে না, তাকত আমার েী? আচম ওসে সাকত পাুঁকি রনই। এখন রতামার 

ওপর আর রতামার োোোে র ওপকর আমার সে চেে  চনভযর েরকে। রতামরা যচি মাকন 

মাকন জেেগকের চজচনসপত্তর সে রাজে মারকে চিকে িাও, তা হকেই আমরা োো 

পাই। রাজে মার েকেকে, প করা োজ হাুঁচসে না হওো পযযন্ত আমাকির চনষৃ্কচত রনই। 

  

ওই েকনযেও রসই িকে? 

  

হযাুঁ, ও-ওকতা আমারই মতন রজে-পাোকনা। 

  

ওর নাম েকনযে রেন? 

  

োজ চহকসকে এে-এেজকনর এে-এেটা নাম রিওো হকেকে। আসে নাম ধ্কর োরুকে 

িাো চনকষধ্। এই যাুঃ, রতামাকে অকনে েো েকে রফেে ম। আসকে, সোকের চিেটাে 

আমার মনটা খ ে নরম োকে। আর চেে রতামার মতন েকেচস আমার এেটা ভাই আকে 

রতা! আচম রয রতামাকে এত সে েো েকেচে, তা রযন রাজে মারকে আোর েকে চিও 

না! েী, েেকে না রতা? 

  

না, হোৎ রাজে মারকে আচম এসে েেকত যাে রেন? 

  

তকে ত চম এখাকন োকো। আচম যাই, িাকের জে-টে েসাই চগকে। োে রা সে এখনও 

ঘ কমাকেন। রতামার চিচে রতামার োোোে র োকে এতক্ষে রপ ুঁকে রগকে রোধ্হে। 

  

িরজা েে েকর চিকে রমজর িকে রগে। 

  

সন্তু চগকে িাুঁোে জানোর োকে। এখাকন সমে োটাকে েী েকর? সোেকেো তার রয-

রোনও ধ্রকনর েই পো অকভযস। চেিংো এো এো রেোকতও তার ভাে োকগ। োইকর 

রিখা যাকে রেশ রোট রোট পাহাে আর জেে। রগকটর োইকর দুচতনকট রঘাো োুঁধ্া 

রকেকে। এেটাও মান ষজন রিখা যাকে না। 
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এইভাকে তাকে ঘকরর মকধ্য সারাচিন েন্দী োেকত হকে। োোোে কে রস চিচে পাচেকে 

রিকে আনকত িােচন। োোোে  চনশ্চেই ে  কত পারকেন রয, সন্তু ওই রেম চিচে চেখকত 

োধ্য হকেকে। 

  

োোোে  রয েখন, েী ভাকে এখাকন একস পেকেন, তা চেে ই েো যাে না। যচি এই 

ম হূকতয োোোে  রপেন রেকে সন্তু েকে রিকে ওকেন, তাকতও আশ্চযয হোর চেে  রনই। 

  

েী রখোে হে, সন্তু জানোর োে রেকে সকর একস েে িরজাটা ধ্কর টান মারে। আর 

সকে-সকে রসটা খ কে রগে। 

  

খাচনেক্ষে অোে হকে িাুঁচেকে রইে সন্তু। এোকরও িরজাে তাো োগােচন, এোকরও 

ভ কে রগকে? তা েখনও হকত পাকর? এটা রোনও ফাুঁি। নে রতা! 

  

যাই হে রতাে রভকে সন্তু িরজার োইকর পা োোে।  
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২২. সামকন এেটা টানা োরান্দা 

সামকন এেটা টানা োরান্দা। রোোও রেউ রনই। তকে চেকসর এেটা শব্দ রযন পাওো 

যাকে। প্ৰেকম মকন হকেচেে রমকঘর গজযন। চেন্তু এেট  আকগই সন্তু জানো চিকে রিকখকে 

রয আোশ একেোকর নীে, রোোও রমকঘর চিহ্ন রনই। তারপর মকন হে, রেউ রযন 

পােকরর ওপর এেটা পাের ঘষকে। আরও এেট  মন চিকে রশানোর পর সন্তু ে  কত 

পারে, আসকে ওটা োরুর নাে িাোর আওোজ। 

  

আওোজটা পাকশর এেটা ঘর রেকে আসকে। সন্তু পা চটকপ চটকপ রসচিকে একগাে। রস-

ঘকরর িরজা েে। সন্তু হাত চিকে এেট  রেেে, তে  রসটা খ েে না। 

  

সন্তু আর এেট  এচগকে চগকে আর এেটা ঘর রিখকত রপে। এ ঘকরর িরজা রভাো। 

রোনও চেোনা-চটোনা রনই, খাচে রমক র ওপর হাত-পা েচেকে ঘ চমকে আকে েকনযে 

আর দুজন রোে। েকনযে-এর মাোর োকে রকেকে চরভডার। রোধ্হে ওকির পাহারা 

রিোর েো চেে। 

  

সন্তুর এেোর রোভ হে ি চপ ি চপ চগকে টপ্ েকর চরভল্ ভারটা ত কে রনে। তারপর 

চনকজকে সামকে চনে। যচি হোৎ রজকগ ওকে ওরা রেউ, তা হকে ম শচেে আকে। েকনযে 

রোেটা েে চনষ্ঠ র ধ্রকনর। 

  

সন্তু এচগকে রগে চসুঁচের চিকে। তার ে কন্দ্র রভতরটা েমে েরকে। তাকে রয রেউ োধ্া 

চিকে না, এটাকতই ভে োগকে রেচশ। খাচে মকন হকে, আোে রেকে রেউ রযন তাকে 

েক্ষ েরকে। হোৎ ওর ওপকর  াুঁচপকে পেকে।  

  

এেতোকতও োরুকে রিখা রগে না। রসই রমজর-ই ো রগে রোোে? এেতোে 

সেেটা ঘর তাোেে। অকনে চিন রসইসে তাো রখাো হেচন মকন। হে। মা খাকন 
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এেটা উকোন। তার এে পাকশ এেটা রোট িরজা, রসটা চিকে রোধ্হে োচের রপেনটাে 

যাওো যাে। 

  

সন্তু রসই িরজার োকে একস উচে মারে। োকেই এেটা ে কো। রেশ উুঁি  েকর পাে 

োুঁধ্াকনা। দুকটা খরকগাশ রসখাকন ঘ রঘ র েরকে। সন্তু রোনও শব্দ েকরচন, ুয়ধ্  তার োো 

পেকতই ওরা রটর রপকে রগে। দুএে পেে োন খাো েকর খরকগাশ দুকটা রিখে 

সন্তুকে। তারপরই রপেন চিেটা উুঁি  েকর মারে োফ। প্ৰাে রিাকখর চনকমকষ অিৃশয হকে 

রগে তারা। 

  

সন্তু ে কোটার োকে একস এচিে-ওচিে তাোে। খরকগাশ দুকটার গাকের রিং প করা সািা 

নে, খকেচর-খকেচর, তার মাকন ওরা ে কনা খরকগাশ। এেট  িূকর এেটা েরমিা গাকের 

নীকি আর এেটা খরকগাশ েকস আকে। এোকরও এর সকে রিাখাকিাচখ হকতই রি ে 

মারে। রেশ মজা োগে সন্তুর। এখাকন রতা অকনে খরকগাশ। রসইজনযই োে রাকত্র 

রমজর রোভ রিখাচেে খরকগাকশর মািংস খাওোোর। 

  

োচের রপেন চিেটাে এে সমে চনশ্চেই রেশ েে োগান চেে। এখন ফ েগাে-টাে 

চেকশষ রনই, আগাোই রেচশ। োউণ্ডাচর রিওোকের পাকশ পাকশ রকেকে অকনেগুকো 

োুঁোে গাে। তাকত েত রয োুঁোে ফকে আকে, তার ইেত্তা রনই। অকনেগুকো পাো 

োুঁোে মাচটকত পকে আকে, রেউ খাে না রোধ্হে। সন্তুও োুঁোে রখকত ভােোকস না। 

চেন্তু এুঁকিাকের তরোচর তার ভাে োকগ। এত োুঁোকে েত এুঁকিাকের তরোচরই না হকত 

পাকর! 

  

চশচশর রভজা ঘাকসর ওপর চিকে হাুঁটকত হাুঁটকত সন্তু রযন হোৎ িাোতফাোত, গুপ্তধ্ন, 

মারামাচরর েো সে ভ কে রগে। মাোর ওপর নীে আোশ,  ে কে ররাি উকেকে, 

োতাসও োণ্ডা োণ্ডা। সন্তুর মকন হে রস রযন রোোও রেোকত একসকে। চটোর ওপর 

এইরেম এেটা োচে, োোোচে মান ষজন রনই। এই রেম জােগা রেোোর পকক্ষ খ ে 

িমৎোর। মা োো আর সোই চমকে একে েী ভাে হত। 
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হাুঁটকত হাুঁটকত সন্তু োচেটার সামকনর চিকে িকে এে। রগকটর োকে চতনকট রঘাো এখনও 

োুঁধ্া আকে। রঘাোগুকোকে রিকখ সন্তুর োেকের রাকতর েো মকন পেে। োিাুঃ, এে 

রাকতর মকধ্য েত েী োণ্ডই না ঘকটকে! যাই রহাে, রশষ পযযন্ত এই িাোতরা সন্তুকে 

ধ্কর আনকেও সেকিকে েে েযাপার এই রয, োোোে র আর অস খ রনই, চতচন ভাে 

আকেন। 

  

োোোে  চে তার চিচেটা রপকে রগকেন এতক্ষকে? 

  

সন্তু এেোর ম খ চফচরকে োচেটার চিকে তাোে। েই, রেউ রতা জাকগচন। রেউ রতা 

তার ওপর নজর রাখকে না। সন্তু এখন ররফ এেটা রি ে রমকর পাচেকে রগকে রে তাকে 

ধ্রকে? · 
  

রঘাোগুকোর োকে একস সন্তু িাুঁোে। এগুকো রেচশ েে রঘাো নে। পাহাচে টাট্ট রঘাো। 

এই এেটা রঘাোর চপকে রিকপ পাোকে রেমন হে? 

  

সন্তু েখনও রঘাোে িো রশকখচন। তে  তার ধ্ারো হে, টাট -কঘাোর চপকে িাপা সহজ। 

রয-কেউ পাকর। এেটা রঘাোর চপকে হাত রাখে সন্তু, রঘাোটা শান্তভাকে িাুঁচেকে রইে, 

সন্তুকে োচে-টাচে চেে  মারার রিষ্টা েরে না। 

  

রঘাোে িাপার ইকেটা সন্তুর একেোকর অিময হকে উেে। এেটা রঘাোর োুঁধ্ন খ কে 

চিকে োগামটা হাকত চনে রস। চপকে চেন্তু চজন রনই। োচফকে েী েকর চপকে উেকে, 

ভােকত ভােকত সন্তুর মাোে এেটা ে চদ্ধ এে। রোহার রগট রেকে খাচনেটা ওপকর উকে 

তারপর রঘাোর চপকে িাপা রযকত পাকর। 

  

রসইভাকে রঘাোটাে উকে সন্তু েেে, হযাট হযাট! 

  

চেন্তু রঘাোটা নট নেনিেন হকে িাুঁচেকে রইে। সন্তু তার হাুঁট  চিকে েকেেটা রগাুঁত্তা 

চিকেও রোনও োভ হে না। 
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চেন্তু এেোর রঘাোে রিকপ পাোোর প্ল্যান েকর আোর রসটা েিোোর রোনও মাকন 

হে না। এখন যচি রেউ একস পকে তা হকে সন্তুকে রিকখ চনশ্চেই হাসকে। রঘাোে িো 

েীরপ রুষ, অেি রঘাো রোটাকত জাকন না! 

  

মচরো হকে সন্তু ট  চিকে রগাুঁত্তাও মারকত োগে, আর োগামটা ধ্করও টানকত োগে খ ে 

রজাকর। 

  

তাকত রঘাোটা চি-চহ-চহ-চহ আওোজ েকর শূকনয দুপা উুঁি  েরে এেোর। তারপর ে টকত 

োগে। 

  

প্ৰেম  াুঁে চনকত সন্তু প্ৰাে পকেই যাচেে, রোনও রেকম সামকে চনে চনকজকে। চেন্তু 

েেটা আর ধ্রকত পারে না চেে কতই। 

  

রঘাোটা যখন রেশ রজাকর চটোর নীকির চিকে নামকত োগে, তখন সন্তুর মকন হে, রস 

আর চেে কতই েযাোন্স রাখকত পারকে না। এই অেস্থাে চেটকে পকে রগকে হাত-পা 

ভাঙকে চনশ্চেই। আর রোনও উপাে না রিকখ সন্তু রঘাোটার গোটা জচেকে ধ্রে 

প্ৰােপকে। 

  

রঘাোটাও রেশ অোে হকেকে চনশ্চেই। োরে রস মাক  মাক ই চি-চহ-চহ-চহ েকর িাে 

োেকে। রস ে টকেও একোকমকোভাকে। চটোটার নীকিই জেে, রসখাকন ঢ কে রঘাোটা 

ফাুঁো জােগা রেকে েে েে গাকের ধ্ার রঘুঁকষ যাকে। মাক  মাক  সন্তুর গা ঘষকট যাকে। 

এে এেোর রস ভােকে রোনও গাকের িাে ধ্কর   কে পেকে চে না। চেন্তু সাহস পাকে 

না। 

  

রোনচিকে রয রঘাোটা যাকে তাই ো রে জাকন! জেে িকমই ঘন হকে। োে রাচত্তকর 

এই পে চিকেই চগকেচেে চে না তা সন্তুর মকন রনই। অেোকরর মকধ্য ভাে েকর চেে  

রিখকতই রতা পােচন রস। 
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প্ৰাে আধ্ঘো োকি রঘাোটা এেটা নিীর সামকন োমে। োে রাকতও সন্তুরা এেটা নিী 

পার হকেচেে। এটা চে রসই নিী? তাই ো রে জাকন! 

  

যা োকে েপাকে রভকে সন্তু োচফকে রনকম পেে নিীর ধ্াকরর নরম মাচটকত। আসকে 

ওইভাকে রঘাোর গো জচেকে ুয়কে োেকত তার খ ে েষ্ট হচেে। ওরেমভাকে আর 

যাওো যাকে না। 

  

যাই রহাে, সন্তু রমাটাম চট তার সােযেতাে রেশ খ চশ হকেকে। চেনা োধ্াকতই রস পাচেকে 

আসকত রপকরকে। এখন জেকের মকধ্য ঘ কর রেোকত তার রোনও আপচত্ত রনই। ঘ রকত 

ঘ রকত চেে রোনও এে সমে রস এেটা রোনও শহকর রপ কে যাকে।  

  

এতক্ষে জেকের মকধ্য সন্তু রোনও মান ষজন রিকখচন। এোকর নিীর ধ্াকর রস রযন 

োকির েোোতার শব্দ ুয়নকত রপে। 

  

এেটা েী রযন েে গাে নিীর ওপকর অকনেখাচন   ুঁকে আকে। েো রশানা যাকে তার 

ওধ্ার রেকেই। সন্তু আকস্ত আকস্ত চগকে গােটার োকে িাুঁোে। পাতার ফাুঁে চিকে রিখে 

দুজন রজকে মাে ধ্রকে। এেজন েেস্ক রোে, এেজন প্ৰাে সন্তুর সমান।  

  

সন্তু ভােে, যাে, ভকের চেে  রনই। তকে তক্ষ চে রস রোেগুকোর োকে রগে না। এচিকেই 

এেটা গাকের গুুঁচেকত রহোন চিকে েসে। ওকির েোোতযা রস ুয়নকত পাকে। এেট  

পকরই ওকির েকেেটা েো ুয়কন রস উৎেেয হকে উেে। 

  

েেস্ক রজকেচট রোট রেকেচটকে েেকে, সেই েপাে, ে  চে? আচমও মাে ধ্চর আর রতার 

স েেোে ও মাে ধ্রত। রসই রোটকেো রেকে আমরা সমাকন এই োজ েকরচে। মাে 

ধ্রা োো আমরা আর চেে  জাচন না। অেি, আজ আচম রোোে আর রতার স েেোে  

রোোে! 

  

রেকেচট েেে, স েেোে কে রতা সাকপ োমকেকে! 
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রজকেচট েেে, সাকপ েী আর এমচন এমচন োমকেকে। চনেচত রয ওকর রটকন চনকে রগকে। 

আচম োরে েকরচেে ম। 

  

রেকেচট েেে, মােধ্রা রেকে স েেোে  জেকে খরকগাশ মারকত চগকেচেে। 

  

খরকগাশ না হাচত! আমরা জকের মাে মারকত জাচন, িাঙার চশোকরর েী জাচন! আসে 

েো েী জাচনস, এেচিন হাট রেকে স েে আর আচম ওই জেকের মকধ্য চিকে 

চফরকতচেোম, এমন সমে েী রযন এেটা চজচনস িেিে েকর উেে। এেট খাচন মাচট 

খ ুঁকে স েেই রসটা রটকন ত েে। রসটা এেটা রসানার টাো। আকগোর রাজা মহারাজাকির 

আমকে ওই রেম টাোর িে চেে। তা রসই টাোটা রপকে স েকের েী আহ্লাি। োফাকত 

োগে একেোকর। আচম েেে ম, ওকর স েে, এসে েে মান ষকির চজচনস, গচরকের ঘকর 

রাখকত রনই। ও টাোটা ত ই োনাে জমা চিকে রি। তা রস েো রস চেে কতই ুয়নকে না। 

রসানার টাো রপকে একেোকর পাগে হকে রগে। অনয োজেম্ম সে রেকেে কে চিনরাত 

জেকে পকে োেত। রোেকে েেত খরকগাশ মারকত যাে, চেন্তু আচম রতা জাচন! ও 

রসকখকন যত গতয আকে আর পােকরর রফাুঁের আকে, সে জােগাে হাত ভকর ভকর খ ুঁজত। 

রসইরেম এেটা গকতয হাত ঢ চেকেই রতা সাকপর োমে রখকে! 

  

রেকেচট চজকেস েরে, জেকের মকধ্য এেখানা রসানার টাো এে েী েকর? 

  

েেস্ক রোেচট েেে, ও জােগাটাকর েে জেেগে। এেোকে ওখাকন চত্রপ রার এে 

মহারাজা একস ে চেকে চেকেন। তাই রোকে এখনও েকে, ওখানোর মাচটর নীকি অকনে 

রসানািানা রপাুঁতা আকে। 

  

জেেগকের নাম ুয়কনই সন্তু উকে িাুঁচেকেকে। এই েেস্ক রোেচট তা হকে জাকন জেেগে 

রোোে? তা হকে রতা এক্ষ চে ওর সকে ভাে েরা িরোর।  

  

চেন্তু সন্তু ওকির সকে েো েেকত যাোর আকগই অনয এেটা শব্দ ুয়নকত রপে। ট্ ে্ 

ট্ ে্ েকর রঘাো ে চটকে োরা রযন এচিকেই আসকে।  
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২৩. প চেশরা রয রোেচটকে ধ্কর 

চনকে একসকে 

প চেশরা রয রোেচটকে ধ্কর চনকে একসকে, োোোে  তার আপািমস্তে রিখকেন 

েকেেোর। ধ্ চত আর নীে রকঙর শাটয-পরা সািামাটা রিহারার এেজন মান ষ। ম কখ 

এেটা ভকের োপ। 

  

োোোে  েেকেন, ওকে রেকে রিওো রহাে। এ রোেটাকে ধ্কর ররকখ রোনও োভ 

রনই। েই, চিচেটা েই? 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত উকে রোেচটর ম খখাম চখ িাুঁচেকে েটমট েকর তাচেকে েেকেন,এই, ত ই 

এই চিচে রোোে রপকেচেস? 

  

রোেচট েেে, আচম োজাকরর োকে িাুঁচেকে চেে ম এেজন রোে একস েেে, এই 

চিচেটা রাজার অচতচেশাোে রপ কে চিকে আমাে ইকে মাকন এেটা টাো  রিকে, তাই 

আচম— 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত ধ্মে চিকে েেকেন, সোই এই এে গে েকে! যচি রজকে রযকত না 

িাস রতা সচতয েো েল্! 

  

রোেচট েেে, এে টাো নে, ইকে, মাকন, পাুঁি টাো! 

  

অযাুঁ? 

  

সচতয েো েেচে সযার, িশ টাো চিকেকে। আচম চিচেয রেকট েেচে, তার রেচশ রিেচন। 

  

এেটা চিচে রপ ুঁকে রিোর জনয িশ টাো চিে? 
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হযাুঁ, সযার। ফস্ েকর টাোটা আমার পকেকট খ ুঁকজ চিে। আচম ভােে ম, িাকে চিচে রযকত 

পেচতচরশ পেসা োকগ, আর আচম পাচে িশ টাো! রমাকট রতা দু পা রাস্তা। তাই ওকির 

েোে রাচজ হকে রগে ম। 

  

ওকির মাকন? এই রয েেচে এেটা রোে? রফর চমকেয েো! 

  

মাকন, এেজন রোেই আমার সকে েো েকেচেে। আর এেটা রোে পাকশ িাুঁচেকেচেে। 

  

তারা রতার রিনা? 

  

না সযার। রোনওচিন রিচখচন। 

  

অকিনা রোে একস রতাকেই চিচে রিোর েো েেে রেন? 

  

আচম এে জােগাে ি পিাপ িাুঁচেকে চেে ম চে না, পকেকট এেটাও পেসা রনই, 

ভােচেে ম েী েকর চেে  ররাজগার েরা যাে, তাই রোধ্হে ওরা চেে ে ক কে? 

  

রোেদুকটাকে রিখকত রেমন? 

  

খ ে ভাে রিখকতও নে, আোর খ ে খারাপ রিখকতও েো যাে না।  

  

ভাে খারাকপর েো হকে না। রোেদুকটাকে রিখকে েী মকন হে, রিার-িাোকতর মতন? 

  

এেট  চিন্তা েকর রোেচট েেে, আকে না? 

  

তকে চে ভদ্রকোকের মতন? 

  

আকে না। 

  

রিার-িাোকতর মতনও না। ভদ্রকোকের মতনও না। তকে চেকসর মতন? 
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আকে, প চেকশর মতন! 

  

অযাুঁ? 

  

খ ে গাুঁট্টাকগাট্টা রিহারা আর েম্বা রগাুঁপ আকে।  

  

ত ই রয োজাকরর সামকন এেো এেো িাুঁচেকে চেচে, তার রোনও সাক্ষী আকে? 

  

সযার, সাক্ষী ররকখ চে এেো এেো িাুঁচেকে োো যাে? 

  

রফর ম কখ ম কখ েো েেচেস? যা চজকেস েরচে, তার জোে রি।  

  

পান্নািার পাকশর রিাোকনর সামকন িাুঁচেকে চেে ম, পান্নািা চনশ্চেই রিকখকে আমাকে। 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত এেজন প চেশকে েেকেন, অচেনাশ, একে োজাকরর োকে চনকে যাও! 

রোেজনকে চজকেস েকর িযাকখা, এ সচতয েো েেকে চে না?  

  

প চেশ দুজন রোেচটকে চনকে টানকত টানকত রেচরকে রগে।  

  

োোোে  সন্তুর চিচেটা দুচতনোর পেকেন, োগজটা উকল্টপাকল্ট রিখকেন ভাে েকর। 

তারপর রসটা এচগকে চিকেন নকরন্দ্র ভামযার চিকে। 

  

নকরন্দ্র ভামযা চজকেস েরকেন, এটা সনট র হযাররাইচটিং চেে আকে রতা? 

  

োোোে  েেকেন, হাুঁ। তাকত রোনও সকন্দহ রনই। রয-জােগাে সন্তুকে আটকে ররকখকে, 

রসখাকন রতা োগজোচে-েেম চেে  পাওো যাে না। জেকের মকধ্য রোনও রগাপন 

আস্তানা মকন হকে। 

  

নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, এরা খ ে ে ইে োজোম েকর রতা! েকহাত জেচি চিচে িকে এে! 

তার মাকন খ ে রেচশ িূকর রনই! চেে চে না? এখন েী েরা যাকে? 
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চশচশর িত্তগুপ্ত চিচেটা চনকে দুোর পেকেন। তারপর েেকেন, এোকর সে েটাকে জাকে 

রফো যাকে! আপচন ওকির সকে এেো রিখা েরকেন। আচম প চেশ রফাসয চনকে িূকর 

অকপক্ষা েরে। আপনার হাত রেকে ওরা জেেগকের মযাপটা রযই চনকত যাকে, অমচন 

আমরা েযাুঁে েকর রিকপ ধ্রে ওকির! 

  

োোোে  েেকেন, রিখা েরে মাকন? রোোে রিখা েরে? রস রেম রোনও জােগার 

েো রতা রেকখচন? 

  

তাই রতা! আসে েোটাই চেখকত ভ কে রগকে! 

  

নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, সনট  রতা জেেগকের প্ল্যান এুঁকে পাচেকে চিকত েকেকে। 

  

োোোে  েেকেন, রসটাই ো পাোে রোোে? 

  

নকরন্দ্র ভামা েেকেন, সনট  রোেরা েকহাত দুষ্ট আকে। ইো েকরই অেষ্ট চিচে চেকখকে, 

যাকত চে না আরও টাইম পাওো যাে। 

  

োোোে  েেকেন, সন্তু রতা আর চনকজর ইকেকত এই চিচে রেকখচন, ওকে চিকে রজার 

েকর রেখাকনা হকেকে। এই িযাকখা োগকজর ওপর এে রফাুঁটা রক্ত। এ োর রক্ত েকে 

মকন হে?  

  

চশচশর িত্তগুপ্ত েেকেন, ইশ! এেটা রোট রেকের ওপর অতযািার েকরকে। ওরা। রাকগ 

আমার গা জ্বকে যাকে। এেচিন সে েটাকে ধ্কর িাক্কাে! 

  

োোোে  েেকেন, আমার খাচে ভে হকে, সন্তু আোর পাোোর রিষ্টা না েকর! ও যা 

েটফকট রেকে। ি পিাপ েন্দী হকে োেকে না চনশ্চেই। পাোকত চগকে ধ্রা পেকে আরও 

চেপি হকে। ওরা সাঙ্ঘাচতে রোে। 
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চশচশরোে  উকত্তচজতভাকে ঘকরর মকধ্য পােিাচর েরকত েরকত েেকেন, আচম এেটা 

চজচনস ভােচে, ওকির োকে এেটা রটাপ চিকে রেমন হে? 

  

নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, রটাপ? রটাপ েী? 

  

চশচশরোে  েেকেন, রেইট! চেিংো চিেে! ধ্রুন, আমরা আর এেটা রোেকে অচেেে 

চমর্স্ার রােকি ধ্ রীর মতন সাচজকে জেকে রেকে রিওো হে। ওরা চনশ্চেই তাকে ফকো 

েরকে। তারপর তাকে ধ্রকে। তখন রপেন রপেন চগকে আমরা ওকির সে েটাকে ধ্রে! 

  

োোোে  েেকেন, আমার মতন এেজনকে সাজাকেন? তা আোর হে। নাচে? রস রতা 

ওরা চিকন রফেকে! 

  

চশচশরোে  েেকেন, না, না, অত সহজ নে। আমাকির প চেশ োইকন েদ্মকেকশর এক্সপাটয 

আকে। রিখকেন এেজনকে এমন আপনার মতন সাচজকে আনে রয, আপচন চনকজই 

চিনকত পারকেন না। একেোকর িাি-িাি সে োেকে। 

  

োোোে  েেকেন, ভাে েো মকন েচরকে চিকেকেন, আমার এেকজাো িাি িাই, আর 

দুপ করর মকধ্যই পাচেকে রিকেন। আমার মতন এেজনকে সাজাোর িরোর েী, আচম 

চনকজই রতা জেকে এো রযকত পাচর। 

  

চশচশরোে  েেকেন, না, না, আপনাকে আর আমরা চেপকির মকধ্য পাোকত িাই না। 

আপনার শরীর খারাপ, তার ওপর অকনে ধ্েে রগকে এর মকধ্যই! 

  

নকরন্দ্র ভামযার চিকে চফকর চতচন েেকেন, আপচনই েে ন চমুঃ ভামযা, চমুঃ রােকি ধ্ রীকে 

চে আোর চেপকির মকধ্য পাোকনা উচিত? 

  

নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, রােকি ধ্ রীকে চত্রপ রাে পাোোর রয এরেম ররজাল্ট হকে, তা রতা 

ে চ চন আকগ। চেেে ে সে চেে  অনযরেম হকে রগে চে না! আমাকির প্ল্যান সে গেেে 

হকে রগে! 
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চশচশরোে  এেট  অোে হকে চজকেস েরকেন, আপনারা চমুঃ রােকি ধ্ রীকে প্ল্যান েকর 

চত্রপ রাে পাচেকেকেন? রেন? 

  

নকরন্দ্র ভামা েেকেন, হযাুঁ হযাুঁ, এটা চিচি রেকে প্ল্যান েরা হকেচেে। আমার েস্ চমুঃ 

রাকজন্দ্র ভাগযকের মাো রেকে এটা রেচরকেকে। আপচন রযমন েেকেন না, রসইরেম 

আরগই আমরা রাজা রােকি ধ্ রীকে এখাকন রটাপ রফকেচে।  

  

েকেই নকরন্দ্র ভামযা হাসকত োগকেন। 

  

োোোে ও হাসকত হাসকত েেকেন, োুঃ, রেশ মজা! আমাকে রতামরা রটাপ রফেকে, 

আমার জীেকনর ে চ  রোনও িাম রনই? রগ হাচট এোরকপাটয রেকে যখন আমাে আোর 

রপ্ল্কন রতাো হে, তখনই আচম ে ক চে আমাকে আগরতো চনকে আসা হকে চেকশষ 

উকেকশয। রসইজনযই রতা আচম তখন রেকে পাগে রসকজ রগোম! 

  

নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, রতামার জীেকনর িাম? রতামাকে মারকত পাকর, এমন ে কের পাটা 

রহাে ইচরোকত চেচসকো রনচহ হযাে! েন্দ কের গুচে রখকেও ত চম মকরা না? 

  

োোোে  েেকেন, আচম সচতযোকরর েন্দ কের গুচে েখনও খাইচন! রখকে চেেই মকর 

যাে! রখকেচে রতা ঘ ম পাোকনা গুচে? 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত তখনও চেে ই ে  কত পারকেন না রিকখ োোোে  েেকেন, েযাপারটা েী 

জাকনন, েেোতার পাকেয আমাে ঘ ম পাোোর গুচে মারা হকেচেে রতা! এরেম গুচে 

রতা োজাকর চেচি হে না! তা হকে রয আমাকে রমকরকে, রস এই গুচে রপে রোোে? 

আপচন প চেকশর রোে, আপচন জানকেন চনশ্চেই, েকেে মাস আকগ এেটা চহিংর 

ভাি েকে ধ্রোর জনয চিচি রেকে ওইরেম েটা গুচে আনা হকেচেে চত্রপ রাে। 

ভাি েটাকে দুকটা গুচেকতই েশ েরা চগকেচেে। তারপর োচে িারকট গুচে আর পাওো 

যােচন! 
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চশচশরোে র ম কখ এেটা েজ্জার োো পেে। চতচন েেকেন, হযাুঁ, চেেই েকেকেন। রস 

গুচে িারকট েীভাকে হারাে তা চেে কতই রো া রগে না। অকনে রখাুঁজ েরা হকেচেে। 

  

নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, রােকি ধ্ রীকে চত্রপ রাে পাইকনা হে দু এেটা োরকে। রস অকনে 

েে েযাপার। এেটা ইন্টারনযাশনাে গযািংকে পােোকত রিকেচেোম। এখন এখাকন একস 

ুয়নচে, জেেগে, গুপ্তধ্ন, ফোনা ফোনা সে রোোে েযাপার! ধ্ ত! িকো, োেই চফকর 

যাই? 

  

োোোে  েেকেন, ত চম ভ কে যাে, সন্তুকে এখনও এেিে সাঙ্ঘাচতে চহিংর রোে 

আটকে ররকখকে। িশটা ইন্টারনযাশনাে গযাকঙর রিকেও সন্তুর জীেকনর িাম আমার োকে 

অকনে রেচশ। 

  

চশচশরোে  েেকেন, আপচন চিন্তা েরকেন না, আপনার ভাইকপাকে চেে আচম উদ্ধার েকর 

রিে। 

  

এই সমে এেজন প চেশ একস খের চিে চশচশর িত্তগুকপ্তর রফান একসকে নীকি। 

  

চশচশরোে  রফান ধ্রকত িকে রগকেন আর োোোে  আর নকরন্দ্র ভামযা চফসচফস েকর 

েো েেকত োগকেন। 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত চফকর একেন িারুে উকত্তচজতভাকে। িরজার োে রেকে রেচরকে েেকেন, 

ধ্রা পকেকে! রা পকেকে! 

  

োোোে  ম খ ত কে েেকেন, রে?। 

  

ওকির চতনজন। জেকের মকধ্য ে চেকে চেে। োে রাকত যারা আপনাকির ধ্কর চনকে 

চগকেচেে, এই চতনজন চেে রসই িকে। চনকজরাই স্বীোর েকরকে। এখন ওকির িাপ 

চিকে োচে সে েটার সোন পাওো যাকে। 
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নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, গুি ওোেয! 

  

চশচশরোে  েেকেন, েকেচেে ম না, পাোকত পারকে না। জাে েচেকে ররকখচে। ওরা চেে 

ধ্রা পেকে! রোে চতনকট েে আকপ আকে। এখন ওকির রজরা েরে, িে ন আমার 

সকে। 

  

নকরন্দ্র ভামযা যাোর জনয পা োোকেও োোোে  চেকশষ উৎসাহ রিখাকেন। চতচন 

েেকেন, আপনারা ঘ কর আস ন, আমার আর যাোর িরোর রনই! আচম ততক্ষে রিং 

জেেগকের মযাপটা এুঁকে রফচে। 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত েেকেন, চেে আকে। রসই ভাে। িে ন, চমুঃ ভামযা!  

  

ওরা িরজার োইকর রযকতই োোোে  আোর রিকে েেকেন, চশচশরোে , আমার জনয 

দুকটা িাচ্  পাোকত ভ েকেন না! আচম এোকর এেট  চনকজ চনকজ হাুঁটকত িাই। 
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২৪. রঘাোর পাকের আওোজ 

রঘাোর পাকের আওোজ ুয়কনই সন্তু তরতর েকর রসই  াুঁেো গােটাে িেকত ুয়রু েকর 

চিে। রেশ খাচনেটা উুঁি কত উকে ে চেকে রইে পাতার আোকে। তার শরীকরর সমস্ত 

চশরা রযন টানটান হকে রগকে। রস আোর ধ্রা পেকত িাে না চেে কতই।  

  

প্ৰেকম মকন হকেচেে অকনেগুকো রঘাো আসকে। তারপর রো া রগে এেটাই রঘাের 

পাকের শব্দ। রঘাোটা চেে এই চিকেই আসকে। সন্তু রয-কঘাোটার চপকে একসচেে, রসটা 

শব্দ ুয়কন ম খ চফচরকে আকে। 

  

এেট  োকিই রিখা রগে এেটা রঘাে একস িাুঁোে সন্তুর রঘাোটার পাকশ। তার চপকে রয 

েকস আকে, তাকে চিনকত সন্তুর প্ৰেকম এেট  অস চেকধ্ হকেচেে। খাচে পযান্ট আর এেটা 

োই রকঙর হাফশাটয পরা গাুঁট্টাকগাট্টা রোে। রঘাো রেকে রনকম রোেচট এই গাকের চিকে 

ম খ রফরাকতই তার চসে কঘাটকের মতন র াো রগাুঁফ রিকখই সন্তু চিনকত পারে এ রতা 

রসই রমজর। 

  

এেট  িূকর রজকে দুজকনর েোোতযা তখনও রশানা যাকে। রমজর নিীর ধ্াকর একস উচে 

চিকে রিখে এেোর। তারপর ম খ উুঁি  েকর েেে, েই রহ সন্তুোে , রোোে ে কোকে? 

িকে একসা, ভে রনই। 

  

সন্তু একেোকর চনুঃশ্বাস েে েকর রইে, যাকত রোনও শব্দ না হে। চেন্তু পাতার আোকে 

তার সমূ্পেয শরীরটা আোে হেচন। এখাকন রেচশক্ষে আত্মকগাপন েকর োো যাকে না। 

  

রমজর আোর েেে, রোন্ গাকে উকে েকস আকে? ও সন্তুোে , চশগচগর রনকম একসা! 

সমে নষ্ট েকর োভ রনই। 
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সন্তু ে  কত পারে, সচতযই সমে নষ্ট হকে। রমজর সেেটা গাে ভাে েকর রিখকত ুয়রু 

েরকেই রস ধ্রা পকে যাকে। তাোো তাোহুকো েকর ওোর সমে তার এেপাচট িচট 

পকে আকে গাকের নীকি। 

  

সন্তু িােপাো সচরকে েেে, আসচে! 

  

তারপর সরসচরকে রনকম পেে। রমজর তার সামকন একস িাুঁোকতই সন্তু এেট ও অোে 

হোর চেিংো ভে পাোর ভাে না রিচখকে খ ে সাধ্ারেভাকে চজকেস েরে, আপচন আমাে 

েী েকর খ ুঁকজ রপকেন? 

  

রমজর সারা ম কখ হাচস ফ চটকে েেে, এ রতা খ ে সহজ! ত চম আমাকির এই সে রঘাো 

িাোকত পারকে না তা জাচন! রঘাো রতামাকে রযখাকন চনকে যাকে, রসইখাকনই রতামাে 

রযকত হকে! এই রঘাোগুকো নিীর ওপাকরর এেটা গ্রাকম োকে। রসইজনয োো রপকে 

ওরা রসইচিকেই যাে! 

  

সন্তু েেে, চেচেচর রঘাো! আচম রনপাকে এর রিকে অকনে ভাে রঘাোে রিকপচে! 

  

রমজর েেে, রস যাই রহাে! রশষ পযযন্ত রসই পাোকে তা হকে? এখন েী হকে? ত চম 

আমাে ফাুঁসাোর েযেস্থা েকর একসে! রাজে মার ঘ ম রেকে উকে যচি রিকখ রয, ত চম 

রনই, অমচন সকে সকে আমার রপকট এেটা গুচে িাোকে না? এখন রতামাে যচি আচম 

আোর ধ্কর চনকে যাই, তাহকে আচম হেকতা েেচশস পাে, চেন্তু রতামার েী অেস্থা েকর 

োেকে েকে রতা? 

  

সন্তু েেে, রিাষ রতা আপনারই। আপচন ভাে েকর পাহারা রিনচন রেন? িরজা সে 

সমে রখাো। আচম োচে রেকে রেচরকে একস রঘাোে িেে ম! রেউ আমাে রিখকতই 

রপে না! 
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রমজর ম িচে রহকস েেে, আচম চেন্তু রিকখচে! রান্নাঘকরর জানো চিকে সে েক্ষ 

েরচেে ম! 

  

সন্তু এোর রোেচটর চিকে ভ রু ে ুঁিকে তাোে। োে রাচত্তর রেকেই এ রোেচটর েযেহার 

রস চেে ে  কত পারকে না। রোেটা চে ভােমান ষ, না চমিকে শেতান? 

  

রোেচট েেে, রশাকনা, সম্ভ োে , রতামাে সে েো খ কে েচে। আমার নাম নরহচর 

েমযোর। এেটা গভনযকমন্ট অচফকস চসচেউচরচটর চিউচট েরত ম। এেোর রোকভর েকশ 

চহকর ি চর েকরচে। রসজনয আজ আমার েে েজ্জা। চেন্তু চনকজর রিাকষ তারপর আচম 

িমশই রিার-িাোকতর িকে জচেকে পকেচে। এ আচম িাই না। রশকষ িাচগ আসাচম হকে 

সারা জীেন োটাকত হকে? তাই আচম ইকে েকর রতামার পাোোর েযেস্থা েকর চিকেচে। 

একসা, রতামাকত আমাকত দুজকনই এখন পাোই। রতামার োোোে র সকে অকনে েে 

েে রোকের রিনা আকে। তাুঁকে েকে আমার এেট  েযেস্থা েকর চিও। আচম দুএে েের 

রজে খাটকত রাচজ আচে, তার রেচশ শাচন্ত রযন না হে! 

  

সন্তু েোগুকো ুয়কন রগে, চেন্তু চেশ্বাস েরকে চে েরকে না, তা এখনও চেে েরকত 

পারে না। 

  

নরহচর েমযোর েেে, এখাকন আর োো চেে নে। ওরা খ ুঁজকত ুয়রু েরকে প্ৰেকম 

এখাকনই আসকে! িেে, এক্ষ চন আগরতো যাই! ত চম আমার সকে এে-কঘাোে রিকপ 

রযকত পারকে? 

  

সন্তু েেে, আচম এখন আগরতোে যাে না! 

  

নরহচর েমযোর রিাখ প্ৰাে েপাকে ত কে েেে আগরতোে যাকে না? রতামার োোোে  

রতা রসখাকনই আকেন? 

  

সন্তু েেে, তা রহাে। এখাকন োকেই জেেগে। আচম রসখাকন রযকত িাই। 
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নরহচর েেে, এখাকন জেেগে? রে েকো রতামাকে? সন্তু িূকরর রজকে দুজকনর চিকে 

হাত রিচখকে েেে, ওই ওরা জাকন। ওরা েোেচে েরচেে। 

  

নরহচর অেোর হাচস চিকে েেে, িূর! ওসে োকজ েো! ওরেম েত জেেগে আকে! 

রোোও জেকের মকধ্য দুএেটা ভাঙা োচে-টাচে োেকেই রোকে তার নাম রিে 

জেেগে! রসরেম জােগার রতা অভাে রনই এ রিকশ! 

  

সন্তু েেে, তে  আচম এই জেেগকে এেোর রযকত িাই! 

  

নরহচর েেে, েী রেকেমান চষ েরে! আসে জেেগকের খের রতামার োোোে  োো 

আর রেউ জাকন না। এই রাজে মার আর অনযরা েী েম রখাুঁজাখ ুঁচজ েকরকে। 

  

সন্তু েেে, ওরা রয জেেগকের েো েেকে, রসখাকন এেটা রসানার ম দ্রা পাওো রগকে! 

  

নরহচর িমকে উকে েেে, ম দ্রা, মাকন টাো? রসানার টাো? িকো রতা? দুপা চগকেই 

নরহচর আোর রেকম রগে। ম কখ ফ কট উেে এেটা অসহাে ভাে। িান হাত চিকে রগাুঁফ 

ি েকোকত ি েকোকত েেে, না, না সন্তুোে , আমাে আর রোভ রিচখও না। রসানার টাো 

ুয়কনই আমার মনটা িমকে উকেচেে! এেোর চহকর ি চর েকর আচম হাকে-হাকে ে ক চে 

রয আমাকির মতন রোেকির চহকর ম কক্তা রসানািানা সহয হে না! ওসকে এেোর হাত 

চিকেই চেপি! জেেগকের রসানাে যচি আচম হাত চিই, তা হকে রাজে মাকরর িেেে 

আমাে একেোকর চেকে ট েকরা ট েকরা েকর রফেকে! 

  

সন্তু আর রোনও েো না েকে এচগকে রগে রজকে দুজকনর চিকে। নরহচর তার রপেন 

রপেন একস োতরভাকে েেে, রোোে যাে, সন্তুোে । আচম ভাে েো েেচে, 

আগরতোে িেো! 

  

সন্তু রস েোে েেযপাত েরে না। 
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রজকে দুজন এখন েো োচমকে মন চিকে মাে ধ্রকে। এেটা জাে রফকে রসটা রটকন 

ত েকে খ ে আকস্ত আকস্ত। জাে রটকন রতাোর সমে তারা একেোকর ি প েকর োকে। 

  

সন্তু আর নরহচর ওকির োকে যখন রপ েে, তখনও জােটা প করা রটকন রতাো হেচন। 

েে রজকেচট ওকির চিকে ঘাে ঘ চরকে রিখে ুয়ধ্ , রোনও েো েেে না।  

  

জােটা রতাোর পর রিখা রগে তার গাকে েকেেটা রোট রোট মাে রেকগ আকে। িেিকে 

রুকপাচে রকঙর। 

  

রোট রজকেচট জাে রেকে মাে োচেকে োচেকে খাে ইকত রাখকত োগে। েে রজকেচট 

গম্ভীরভাকে েেে, এ মাে চেচেচর রনই, মহাজনকে চিকত হকে।  

  

নরহচর রোেটার ঘাে রিকপ ধ্কর হুঙ্কার চিকে েেে, রতার মাে রে িাইকে? জেেগকের 

রসানার টাো রে চনকেকে, আকগ েন্! 

  

রোেচট ভে রপকে চগকে েেে, রসানার টাো! আচম রতা রসানার টাো চনইচন! মা োেীর 

চিচেয েেচে! 

  

তকে রে চনকেকে? 

  

রস রতা স েে! 

  

রোোে রসই স েে? এক্ষ চন আমাকির চনকে িে তার োকে? 

  

রোট রজকেচট এোকর েেে, স েেোো রতা মকর রগকে। তাকে সাকপ োমকেকে। 

  

নরহচর প্ৰিণ্ড ধ্মে চিকে েেে, মকর রগকে? চমকেয েো েেচেস আমার োকে? এক্ষ চন 

োনাে চনকে যাে? 
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সন্তু েেে, ওরা আকগই েেচেে স েেকে সাকপ োমকেকে। চেে আকে, রসই জেেগে 

জােগাটা রোোে, আমাকির এেট  রিচখকে রিকে িকো রতা! 

  

নরহচর েেে, রযখাকন রসানার টাো পাওো রগকে, রসই জােগাটা আর রে রিকখকে? ত ই 

রিকখচেস? 

  

েে রজকেচট েেে, োে , রসখাকন রযও না। রসখাকন খ ে সাপকখাকপর উপদ্রে। জােগাটা 

ভাে না? 

  

নরহচর েেে, সাপ োে আর যাই োে, রস আমরা ে  ে। চশগচগর রসখাকন আমাকির 

চনকে িল্। 

  

েে রজকেচট োুঁকিা োুঁকিা ভাকে েেে, রস রয অকনে িূকরর পে। রসখাকন রতামাকির 

চনকে রগকে আমার রয আজকের চিনটার ররাজগার নষ্ট হকে যাকে।  

  

নরহচর েেে, মকন ের রতার জ্বর হকেকে। তা হকেও চে মাে ধ্কর ররাজগার েরকত 

পারচত? 

  

রজকেচট েেে, আমার জ্বর হেচন, তে  ুয়ধ্  ুয়ধ্  মকন েরকত যাে রেন? মকন েকরা, ত চম 

রাজা, তা হকেই চে ত চম রাজা হকে যাকে? 

  

সন্তু েেে, চেে আকে, সেটা পে রতামাে রযকত হকে না। খাচনেটা িূর এচগকে চিকে 

আমাকির ে চ কে িাও চেে রোনচিকে রযকত হকে।  

  

রোট্ট রজকেচটকে রসখাকনই েচসকে ররকখ ওরা চতনজন িেে, নিীর ধ্ার রঘুঁকষ রঘুঁকষ। 

তার আকগ নরহচর রঘাো দুকটাকে রেকে রেকে নিীকত নাচমকে চিকে এে। রঘাো দুকটা 

সাুঁতরাকত সাুঁতরাকত িকে রগে নিীর ওপাকর। 
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খাচনেটা িূকর চগকেও নরহচর রেকম চগকে চফসচফচসকে সন্তুকে েেে, উুঁহুুঃ ঐ রোুঁোটাকে 

ওখাকন েচসকে ররকখ আসা চেে হে না। রেউ আমাকির খ ুঁজকত একে ওর োে রেকে সে 

েো রজকন যাকে। 

  

রস েে রজকেচটকে েেে, এর পর সারাচিন মাে ধ্রকে রতার আর েত ররাজগার হত? 

  

রজকেচট েেে, মাে ধ্রকত পাচর না পাচর, ররাজ মহাজনকে িশ টাো রশাধ্ চিকত হে। 

এখন রতা মাে ওকেই না। 

  

নরহচর তার পকেট রেকে এেটা িশ টাোর রনাট োর েকর চিকে েেে, এই রন। এখন 

ওই রেকেটাকেও িাে। রেকেটাও আমাকির সকে িে ে। আমাকির জােগাটা রিচখকে 

চিকে রতারা আজ গাুঁকে চফকর যাচে। খেরিার, োরুকে চেে  েেচে না! এসে প চেকশর 

োজ, খ ে রগাপন রাখকত হে! 

  

সন্তু েেে, ওকির আরও িশটা টাো চিন। আচম পকর আপনাকে রশাধ্ েকর রিে। 

  

প্ৰাে এে ঘন্টা িোর পর ওরা নিীর ওপর এেটা সাুঁকো রিখকত রপে। খ ে নেেকে 

োুঁকশর সাুঁকো। রসটার ওপর চিকে খ ে সােধ্াকন ওরা এে এে েকর িকে এে অনয 

ধ্াকর।। 

  

আোর নিীর ধ্ার চিকেই হাুঁটকত হে প্ৰাে রিে ঘো। এচিেটাে রেশ ঘন জেে। অকনে 

গাকের িােপাো   ুঁকে পকেকে নিীর জকে। 

  

আসোর পকে রগাটা দুকেে গ্রাম রিাকখ পকেকে, চেন্তু এই জােগাটা একেোকর 

জনমানেশূনয। েকেেটা পাচখর তীক্ষ্ণ িাে রশানা যাকে। নিীটাও িমশ সরু হকে 

আসকে। সামকনই পাহাে আকে মকন হে। 

  

এে জােগাে েে রজকেচট েমকে িাুঁচেকে পকে েেে, এোকর আপনারা যান, আমরা 

আর যাে না! 
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সন্তু চজকেস েরে, জেেগে আর েতিূর? 

  

সামকন আর এেট খাচন রগকেই রিখকত পাকেন। একেোকর নিীর ধ্াকরই।  

  

নরহচর চজকেস েরে, রতামাকির গাুঁ রেকে এত িূকরর জেকে একসচেকে রেন ুয়চন? 

রতামাকির চনশ্চেই রোনও মতেে চেে। 

  

েে রজকেচট েেে, চনেচত, োে , চনেচত! এইচিকে এে গাুঁকে স েকের শ্বুয়রোচে। এেট  

আকগর ফাুঁো মাে চিকেও যাওো যাে, আর এই জেকের মধ্য চিকেও যাওো যাে। তা 

স েকের েী দুে চদ্ধ হে। েেে, এই জেকের মধ্য চিকেই যাই, যচি দুএেটা খরকগাশ 

মারকত পাচর। রসই েোকভই তার োে হে। 

  

নরহচর েেে, চেে আকে, রতামরা এোকর চফকর রযকত পাকরা! 

  

েে রজকেচট েেে, অকনে রেো হকে রগে, আপনারা এখন জেকে যাকেন, তারপর 

চফরকেন েখন? জােগাটা ভাে না। তাোো দুপ কর খাওো-িাওোই ো েরকেন রোোে? 

  

নরহচর েেে, রস আমরা ে  ে। রতামরা এখন যাও রতা! 

  

ওরা িকে যাোর পর সন্তু আর নরহচর খ ে সােধ্াকন একগাকত োগে। এেট  োকিই 

তাকির রিাকখ পেে, মাচটকত নানারেম গতয, আর এখন রসখাকন পাের আর োকের 

ট েকরা েচেকে আকে। 

  

তারপর রিখা রগে এেটা েম্বা পােকরর রিওোে। তার মকধ্য েকেেখানা পােকরর ঘর, 

চেন্তু রোনওটারই োি রনই। এেটা োরুোযয েরা োকের িরজাও পকে আকে মাচটকত। 

  

পােকরর রিোকের পাকশ িাুঁচেকে সন্তু ভােে, এই চে তকে রসই জঙ্গেগে?  
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২৫. োোোে  এো এোই দুপ করর 

খাওো রশষ েরকেন 

োোোে  এো এোই দুপ করর খাওো রশষ েরকেন। নকরন্দ্র ভামযা চেিংো চশচশর িত্তগুপ্তর 

রিখা রনই। ওুঁরা রোনও খেরও পাোনচন। তকে এেট  আকগ চশচশর িত্তগুপ্তর এেজন 

আিাচে একস এে রজাো িাি চিকে রগকে। 

  

রখকে উকে োোোে  চনকজর আুঁো মযাপগুকো রিখকেন চেে ক্ষে ধ্কর। রমাট পাুঁিটা মযাপ। 

তারমকধ্য িারখানা চেকে রফকে এেখানা রাখকেন চতচন। রসটাকে আোর নত ন েকর 

আুঁেকেন। তারপর রসটাকে পকেকট ভকর ররকখ চতচন িাি েগকে চিকে রহুঁকট চগকে 

িাুঁোকেন জানোর োকে। অকনেচিন োকি চতচন চনকজ চনকজ হাুঁটকেন, রেমন রযন নত ন 

নত ন োগকে। 

  

আোশটা রমঘো রমঘো। িারচিকে রেমন রযন োণ্ডা োণ্ডা ভাে। রেশ এেটা রেোোর 

মতন চিন! োোোে  ভােকেন, এখন সন্তু রোোে? েী েরকে? রেকেটাকে ওরা চেেমতন 

রখকত-কটকত চিকেকে রতা? 

  

এোকর চতচন রেচরকে একেন ঘর রেকে। োরান্দা পার হকে নামকত োগকেন চসুঁচে চিকে। 

িা চনকে হাুঁটার অস চেকধ্ এই রয, খট খট শব্দ হে। োোোে র চনজস্ব িাকির তোে 

রোর োগাকনা আকে। চেন্তু রস দুকটা রতা সকে আকননচন। 

  

নীিতোে রয দুজন প চেকশর পাহারা রিোর েো, তারা এখন রান্নাোন্না চনকে েযস্ত। 

োোোে  রয োগাকনর পাশ চিকে রহুঁকট যাকেন তা তারা েক্ষও েরে না। োোোে  এেট  

ম িচে হাসকেন। 
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সামকনর রোহার রগটটা অেশয েে। তাো রিওো। অগতযা োোোে  চনকজই রগকটর 

গাকে দুোর োেো মারকেন। রসই আওোজ ুয়কন এেজন প চেশ রেচরকে এে আর 

োোোে কে রিকখ প্ৰাে ভূত রিখার মতন ম কখর ভাে হকে রগে তার!  

  

এেট  রতাতোকত রতাতোকত রস েেে, এ-এ-এ েী সযার! আ-আ-আ-পচন! 

  

োোোে  েেকেন, আচম এেট  োইকর রেোকত যাে, রগটটা খ কে িাও!  

  

প চেশচট েেে, আ-আ-পচন রেোকত যা-যা-যাকেন? আপনার রতা অস খ! আপচন চনকজ 

চনকজ হাুঁটকেন? 

  

োোোে  েেকেন, অস খ চেে হকে রগকে। রখকে ওোর পর আমার এেট  হাুঁটাহাুঁচট েরা 

অভযস। 

  

তকে এেট  অকপক্ষা েরুন সযার। আমরাও যাে আপনার সকে। আমরা ততক্ষকে এেট  

রখকে চনই। উন কন তরোচর ফ টকে। 

  

আমার সকে যাোর িরোর রনই। আচম এক্ষ চন চফকর আসে। 

  

না, সযার, তা হে না! আমাকির েে সাকহে েকেকেন… 

  

রতামাকির েে সাকহে চে আমাে আটকে রাখকত েকেকেন? যাও, চশগচগর িাচে চনকে 

একসা। 

  

োোোে র ধ্মে রখকে রোেচট আর তেয েরকত সাহস েরে না। িাচে একন রগট খ কে 

চিে। 

  

োোোে  েেকেন, রতামাকির সাকহে একে েসকত রোকো। আচম চফকর আসে। আর 

চিচি রেকে রয সাকহে একসচেকেন, চতচন চফরকে রোকো, আমার রযখাকন যাোর েো 

চেে রসখাকন রগচে। 
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রোোে যাকেন সযার, েকে যাকেন না? 

  

েেে ম রতা, এেট  রেোকত যাচে। অকনেচিন হাুঁটা হেচন ভাে েকর! 

  

রগট রেকে রেচরকে োোোে  চেন্তু রেচশক্ষে হাুঁটকেন না। এেটা সাইকেে চরেশা রপকে 

তাকত রিকপ েসকেন। 

  

চরেশাওোো চজকেস েরে, রোন চিকে যাে োে ? 

  

োোোে  েেকেন, িকো, রযচিকে খ চশ! রেশ রমঘো রমঘো চিন, আমাে রোনও ভাে 

জােগাে এেট  হাওো খাইকে চনকে একসা। ত চম িশটা টাো পাকে। 

  

চরেশা িেকত ুয়রু েরকতই োোোে  রিাখ ে জকেন। রযন তাুঁর রোনও দুচশ্চন্তাই রনই। 

সচতযই চতচন হাওো রখকত রেচরকেকেন। 

  

দুজন সাইকেে-আকরাহী এেট  োকিই োোোে র দুপাশ চিকে িকে রগে তাুঁর চিকে ভাে 

েকর তাোকত তাোকত। খাচনেিূর চগকে রোে দুচট আোর চফকর এে। োোোে কে 

আোর ভাে েকর েক্ষ েকর তারা িকে রগে খ ে রজাকর সাইকেে িাচেকে। োোোে  

এসে চেে ই রিখকেন না। রযন চতচন ঘ কমাকেন।  

  

সাইকেে চরেশাটা শহকরর চভে োচেকে িকে এে এেটা ফাুঁো জােগাে। সামকনই 

এেটা রোট পাহাে। আোকশ রমঘ আরও গাঢ় হকেকে। গুুঁচে গুুঁচে েৃচষ্ট পেকে। 

  

চরেশাওোো রেকম চগকে েেে, ও োে ! েৃচষ্ট আসকতকে। এোর রোোে যাকেন। 

  

োোোে  রিাখ রমকে উকে েকস েেকেন, এ রোোে একসে? োুঃ, রেশ জােগাটা রতা? 

  

চরেশাওোো েেে, এ চিেটা রতা োে  ে ঞ্জেন। োকেই প রকনা রাজোচে আকে। 
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োোোে  েেকেন, রাজোচে আকে োে, রসচিকে যাোর িরোর রনই, আরও ফাুঁোর 

চিকে িেে। 

  

রজাকর েৃচষ্ট একস যাকে রয োে ! 

  

ও, েৃচষ্ট আসকে েেে! তা হকে রতা আর রতামার সাইকেে চরেশাে িেকে না। 

  

োোোে  চরেশা রেকে রনকম িারচিকে রিকে রিখকেন। রযন চতচন রোনও রিনা রোেকে 

খ ুঁজকেন। চেন্তু োোোচে মান ষজন রেউ রনই। তকে দুর রেকে এেটা রমাকষর গাচে 

আসকত রিখা যাকে। 

  

চরেশািােেকে িশ টাোর এেটা রনাট চিকে োোোে  েেকেন, ত চম এোকর রযকত 

পাকরা। 

  

চরেশািােে তে  চিচন্ততভাকে েেে, রজার েষযা আসকে, আপচন এখান রেকে চফরকেন 

েী েকর? 

  

োোোে  েেকেন, রসজনয রতামার চিন্তা রনই। আচম এখন চফরে না।  

  

রমাকষর গাচেটা োকে আসকতই োোোে  হাত ত কে রসটাকে োমাকেন। গাকোোন োো 

রস গাচেকত আর রেউ রনই। মা খাকনর োউচনকত রকেকে। েকেেটা েস্তা। 

  

োোোে  রসই গাচের গাকোোনকে চজকেস েরকেন, রোন্ চিকে যাে। রগা েতযা? 

  

গাকোোন েেে,যাচে রতা োে , অকনে দুর। রসই েমেপ র।  

  

োোোে  সন্তুষ্টভাকে েেকেন, োুঃ, রে! আচমও ওই চিকেই যাে। আমাে চনকে যাকে? 

চিন্তা রোকরা না, যা ভাো োকগ তা আচম রিে। ত চম গাচেটা এেট  চনি  েকরা, নইকে 

রতা আচম উেকত পারে না। 
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োোোে  উকে েসার পর রমাকষর গাচেটা িেকত োগে চঢকমতাকে। োোোে  োউচনর 

মকধ্য েকস গাকোোকনর সকে গে েরকত োগকেন। েৃচষ্ট পেকত োগে রজাকর। 

  

রসই েৃচষ্ট চভকজই দুজন সাইকেে-আকরাহী আোর আকস্ত আকস্ত রযকত োগে রমাকষর 

গাচেটার পাকশ পাকশ। োোোে র চিকে তারা গভীর মকনাকযাকগর সকে তাচেকে রইে। 

োোোে র সকে এেোর রিাখাকিাচখ হকতই তারা পাচেকে রগে শাুঁ শাুঁ েকর।  

  

োোোে  েেকেন, আকরুঃ! 

  

রোেদুচট চেন্তু রেচশ িূর রগে না। খাচনেটা এচগকেই আোর সাইকেে ঘ চরকে এচিকে 

আসকত োগে। তারা োোোচে একস পেকতই োোোে  হাতোচন চিকে রিকে েেকেন, 

এই রয, রশাকনা, রশাকনা! 

  

এোর তারা উকল্টাচিে রেকে আসকে েকে গাচের পাকশ পাকশ িেকত পাকর না। এেজন 

রেকম পেে। োোোে  ম খ োচেকে চজকেস েরকেন, এই রয, রশাকনা, রাজে মারকে 

রোোে পাওো যাকে েেকত পাকরা? 

  

রোেচট রযন চেে ই জাকন না এইরেমভাকে ুয়েকনা ম কখ েেে, রাজে মার? রোন্ 

রাজে মার? 

  

োোোে  োষ্ঠহাচস রহকস েেকেন, আচম রয রাজে মাকরর েো চজকেস েরচে, তাকে 

ত চম রিকনা না? 

  

রোেচট েেে, েই, না রতা? 

  

োোোে  েেকেন, তকে এখাকন ঘ রঘ র েরে রেন? যাও, ভাকগা! 

  

চেে তক্ষ চন এেটা চজপগাচের আওোজ রশানা রগে। সাইকেে-আকরাহী আর োোোে  

দুজকনই তাোকেন রসচিকে। 
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চজপচটও একস োমে রমাকষর গাচের পাকশ। োকো পযান্ট আর োকো শাটয পরা েম্বামতন 

এেজন রোে ম খ োচেকে চজকেস েরে, েী েযাপার? 

  

োোোে  রোেচটর আপািমস্তে পযযকেক্ষে েকর চজকেস েরকেন, এই রয, ত চম জাকনা 

নাচে, রাজে মারকে রোোে পাওো যাকে? 

  

রোেচট েেে, হাুঁ, জাচন। আচম রাজে মাকরর োকেই যাচে। আপচন যাকেন আমার সকে? 

  

োোোে  েেকেন, চনশ্চেই! োুঃ, রেশ ভাে েযেস্থা হকে রগে।  

  

রমাকষর গাচের গাকোোকনর চিকে তাচেকে চতচন েেকেন, ওকহ, চজপগাচে রপকে রে 

আর রমাকষর গাচেকত রযকত িাে েকো! রতামার গাচেটা চনি  েকরা, আচম রনকম পচে! 

এই নাও, ত চম িশটা টাো নাও। 

  

োোোে  চজপগাচেকত েসকেন সামকনর সীকট। রপেন চিকে চতনজন গুণ্ডামতন রিহারার 

রোে েকস আকে গম্ভীরভাকে। 

  

োোোে  েেকেন, হুুঁ, েযেস্থা রেশ ভােই। আচম চনকজ রেকে রযকত না িাইকে রতামরা 

চে আমাে রজার েকর চনকে রযকত? 

  

োকো শাটয পরা রোেচট েেে, আপচন েী েকর জানকেন রয আমরা এই রাস্তাে আসে। 

  

োোোে  আোর োষ্ঠহাচস রহকস েেকেন, োঘ জেকে রেরুকেই তার রপেকন রফউ 

োকগ। আচম জানত ম, আচম রয-চিকেই যাই না রেন, রতামরা চেে আমার রপেন রপেন 

আসকে? 

  

োকো শাটয পরা রোেটাও অোরকে রহকস উেে। 

  

োোোে  চজকেস েরকেন, রযখাকন যাচে, রসখাকন রপ ুঁেকত আমাকির েতক্ষে োগকে? 
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রোেচট েেে, অন্তত চতন ঘো রতা েকটই। সকে হকে যাকে।  

  

োোোে  েেকেন, তা হকে আচম এই সমেটা ঘ চমকে চনচে। োে রাচত্তকর ভাে ঘ ম 

হেচন। রপ কে রগকে আমাে রিকে চিও। 

  

তারপর োোোে  সচতযই ঘ চমকে পেকেন মকন হে। গাচের রোেগুকো এই এতটা সমে 

রোনও েো েেে না। তকে তারা রেউ ঘ কমাে না। 

  

চজপটা রশষ পযযন্ত োমকত োোোে  রজকগ উেকেন চনকজ রেকেই।  

  

সন্তুকে রয োচেকত েন্দী েকর রাখা হকেচেে, রসই োচের রগকটর সামকন। েকেেজন 

রোে িাুঁচেকে আকে। দু জকনর হাকত িাউ িাউ েকর জ্বেকে। মশাে। রসই আকোকত 

োোোে  চিনকত পারকেন রাজে মারকে। গাচে রেকে রনকম একস োোোে  রাজে মাকরর 

সামকন িাুঁোকেন। তারপর আকস্ত আকস্ত েেকেন, তা হকে আোর রিখা হে! এত 

চশগচগরই রয রিখা হকে তা ভাচেচন। আশা েচর এোকর আর মারামাচর েরার িরোর 

হকে না। সন্তুর চিচে আচম রপকেচে। আচম জেেগকের মযাপ চিকে চিকে রতামরা সন্তুকে 

রেকে রিকে। আশা েচর ভদ্রকোকের মতন রতামরা েো রাখকে। এই নাও জেেগকের 

মযাপ। 

  

জামার পকেট রেকে োোোে  মযাপটা োর েকর এচগকে চিকেন রাজে মাকরর চিকে। 
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২৬. রাজে মারকে চঘকর িাুঁচেকে আকে 

ে সাত জন রোে 

রাজে মারকে চঘকর িাুঁচেকে আকে ে সাত জন রোে। আজ আর একির। েদ্মকেশ ধ্রার 

রোনও রিষ্টা রনই। ম খ রিখকেই রো া যাে এরা রেশ চহিংর ধ্রকনর মান ষ। ওকির 

রপেকন রিখা যাকে চতনকট রঘাো। সকেমাত্র সকে হকেকে, আোশ এখনও প করাপ চর 

অেোর হেচন। মশাকের আগুন রেমন রযন অদ্ভ ত রিখাকে। 

  

রাজে মাকরর ম খখানা গম্ভীর, েমেকম। রস মযাপটা রনোর জনয হাত োোকতই োোোে  

চনকজর হাতটা সচরকে চনকে েেকেন, উুঁহুুঃ। আকগ সন্তুকে িাকো। ত চম সন্তুকে রফরত 

রিকে, তারপর আচম রতামাে মযাপটা রিে, এইরেমই রতা েো! 

  

রাজে মার এেটা িীঘযশ্বাস রফকে েেে, রােকি ধ্ রী, রতামার সাহস আকে েকট! এেো 

মানকতই হকে! রভকেচেে ম, রতামাকে ত কে আনোর জনয আোর অকনে  াকমো েরকত 

হকে। চেন্তু ত চম চনকজই একস ধ্রা চিকেে। ত চম রখাুঁো, তাও এো। আমরা এখাকন 

এতজন আচে। এোকর চেন্তু রতামাকে আর রেউ এখাকন োুঁিাকত আসকে না! রস েযেস্থা 

েরা আকে। 

  

োোোে  অোে হকে েেকেন, োুঁিাোর প্ৰে উেকে েী েকর? রতামরা। আমাকে মারকে 

রেন? রতামরা যা রিকেচেকে, তা রতা চিকেই চিচে! মযাপ নাও। সন্তুকে রফরত িাও! 

  

োুঃ! ত চম চে আমাকির এতই রোো রপকেে? ওই মযাপটা যচি জাে হে? সন্তুকে আমরা 

এ োচেকত আটকে ররকখচে। রস ভাে আকে। এই মযাপ অন যােী ত চম আমাকির পে 

রিচখকে চনকে যাকে। আমাকির োজ উদ্ধার হকে রগকে তারপর সন্তুকে রফরত পাকে! 
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আমাকে আোর অতিূর চনকে যাকে? তার রিকে এে োজ েকরা না! আচমও এখাকন সন্তুর 

সকে োেচে। রতামরা এই মযাপ চনকে িকে যাও। রগকেই ে  কত পারকে আচম চেে মযাপ 

চিকেচে, না ভ ে চিকেচে। 

  

রিচখ মযাপটা! 

  

েেে ম না, আকগ সন্তুকে রিখাও, তারপর মযাপ পাকে? 

  

রেন পাগোচম েরে, রােকি ধ্ রী? আমরা রতামার োে রেকে ওটা রজার েকর রেকে 

চনকত পাচর না? রিচর েকর োভ রনই! িকো, রওনা হকে পো যাে।  

  

আমাকে রযকতই হকে েেে? তকে সন্তুকে িাকো। রস-ও আমাকির সকে যাকে। 

  

না! রস রেকেমান ষ, তাকে চনকে যাোর িরোর রনই! 

  

এেট  আকগ রেকেই িেন্ত রঘাোর আওোজ পাওো যাচেে। এই সমে দুজন অশ্বাকরাহী 

রসখাকন একস রপ েে। রঘাো রেকে রনকম তারা ে কট এে রাজে মাকরর োকে। এেজন 

চফসচফস েকর েেে, রোোও পাওো রগে না! সে জােগাে তিাস েকরচে–  

  

রাজে মার রসই রোেচটর ঘাকে হাত চিকে রেো রমকর চেটকে রফকে চিকে িাুঁকত িাুঁত 

রিকপ েেে, অপিােয! উি ে? 

  

তারপর রাজে মার রিাখ রফরাকতই রিখে োোোে  তার চিকে তীব্র্ রিাকখ তাচেকে 

আকেন। 

  

রাজে মার েেে, রতামার োকে রগাপন েকর আর োভ রনই। রতামার গুেধ্র ভাইকপাচট 

পাচেকেকে। মহা চেে  রেকে! 

  

োোোে  েেকেন, পাচেকেকে? এটা চে সচতয েো েেে? 
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হযাুঁ। রভারকেো রস িম্পট চিকেকে। সারাচিন ধ্কর রখাুঁজা হকে তাকে। ুয়ধ্  ুয়ধ্  পাচেকে 

তার েী োভ হে? এই জেকের মকধ্য না রখকে োেকে! রেচশ িূর রতা রযকত পারকে না! 

  

এই জেকে জন্তু-জাকনাোকরর ভে রনই? 

  

প্ৰােই ভাি কের উপদ্রে হে। ে  কতই পারে, আমাকির রোনও িাচেত্ব রনই। আমরা 

তাকে ভােভাকেই ররকখচেোম এখাকন, রোনও অতযািার েচরচন।  

  

ওর চিচেকত এে রফাুঁটা রক্ত রিকখচে। রসটা োর? 

  

রাজে মাকরর পাশ রেকে েকনযে েেে, রাজে মার, ুয়দুম ি েো োচেকে োভ আকে? এই 

ে কোটাকে িযািংকিাো েকর চনকে িে ন না! 

  

রাজে মার েেে, রােকি ধ্ রী, রঘাোে ওকো। রঘাো িাোকত জাকনা চনশ্চেই। এে পাকে 

পারকে? 

  

োোোে  েেকেন, হযাুঁ, পারে। িকো তা হকে! চেন্তু রতামরা েো রাখকত পারকে না! 

  

রমাট পাুঁিটা রঘাো। রসগুকোর চপকে িকে পাুঁিজন যাত্রা ুয়রু েরে, আর োচে রকে রগে 

রসখাকনই। 

  

োোোে  মযাপটা রাজে মাকরর হাকত চিকে েেকেন, এ সে রাস্তা রতামরাই ভাে চিনকে। 

রতামরাই পে চেে েকরা। আসে জােগাে রপ ুঁকে তারপর আচম রিখে।  

  

রাজে মার আোর মযাপটা েকনযে- এর চিকে এচগকে চিকে েেে, ত চম এটা রিকখ আকগ 

আকগ িকো 

  

েকনযে পকেট রেকে এেটা টিয োর েকর রসটা ভাে েকর রিকখ চনকে েেে, এ জােগাটা 

রতা আমার রিনা! 
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রাজে মার েেে, জােগাটা রতা আচমও আকগ রিকখচে। চেন্তু রসখাকন রগাপন এেটা 

িরজা আকে। তার সোন ুয়ধ্  এই রােকি ধ্ রীই জাকন।  

  

তারপর ুয়রু হে অেোর জেকের মকধ্য চিকে যাত্রা। মশােগুকো ওরা চনচভকে রফকেকে। 

আোকশ অে রজযাৎস্ন্া আকে। জেেটাকে মকন হকে। োোর রাজ্য।  

  

েকনযে িকেকে আকগ আকগ। োোোে কে মা খাকন ররকখ চেে তার রপেকনই রকেকে 

রাজে মার। তার হাকত চরভেভার। 

  

রেশ চেে ক্ষে িোর পর হোৎ েকনযে-এর রঘাোটা চি-চহ-চহ-চহ িাে ত কে সামকনর দু-

পা উুঁি  েকর িাুঁচেকে পেে। েকনযে টকিযর আকো রফেে সামকন। চেে ই রিখা রগে না। 

চেন্তু রঘাোটা আর রযকত িাে না। 

  

রাজে মার রিুঁচিকে চজকেস েরে, েী হে? 

  

েকনযে েেে, মকন হকে রোনও েে জাকনাোর আকে। রঘাো ভে রপকেকে।  

  

রাজে মার েেে, গুচে িাোও! যাই োে না রেন, সকর যাকে! 

  

েকনযে েেে, যচি হাচতর পাে োকে? তা হকে গুচে িাোকে রতা আরও চেপি হকে! 

  

রাজে মার েেে, না, না, এ জেকে হাচতর পাে রনই, আচম জাচন! িাোও গুচে! 

  

রাচত্রর চনস্ত্ধতা ভে েকর পরপর দুোর গুচের প্ৰিণ্ড আওোজ হে। অকনে িূকর রযন 

এেটা হুেম ে শব্দ রশানা রগে। আর চেে  না। 

  

এেট ক্ষে অকপক্ষা েকর আোর একগাকত োগে ওরা। এে জােগাে নিী পার হকত হে। 

েকনযে মাক  মাক  টিয রজ্বকে মযাপ রিকখ চনকে। প্ৰাে চতন ঘো পকর তারা রপ কে রগে 

জেেগকে। সোই রঘাো রেকে নামোর পর আোর জ্বাোকনা হে মশাে।  
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রাজে মার েেে, এ জােগাটাে আচম আকগ অন্তত চতনোর একসচে। তন্নতন্ন েকর খ ুঁকজ 

চেে  পাইচন। রােকি ধ্ রী, ত চম রধ্াুঁো চিে না রতা? এটাই আসে জেেগে? উিেপ করর 

োকে রযটা রসটা নে? 

  

োোোে  েেকেন, এে সমে এখাকনই আচম তাুঁে  রগকে চেোম েকেেচিন।  

  

রাজে মার েেে, রস খের আমরা রাচখ। চেন্তু ত চম আরও অকনে জােগাে ঘ করে। 

স্বেযম দ্রা ত চম রোোে রপকেচেকে? 

  

োোোে  ম িচে রহকস েেকেন, এখাকনই। তকে গুপ্তধ্ন রোোে আকে, িটপট রিচখকে 

িাও! গুপ্তধ্কনর সোন আচম জানকত পারকে এখাকন রফকে ররকখ যাে রেন? রসোকরই 

রতা চনকে রযকত পারত ম। 

  

গুপ্তধ্কনর সোন ত চম রপকেচেকে চেেই। ত চম রিকেচেকে এেো তা উদ্ধার েরকত। 

রতামার সকে যারা চেে, তাকির জানকত চিকত িাওচন। চেন্তু রসই সমে হোৎ ত চম খ ে 

অস স্থ হকে পেকে— 

  

এই সমে োকেই এেটা র াকপর আোকে িপ েকর এেটা মশাে জ্বকে উেে। তারপর 

এেটা অদ্ভ ত িৃশয রিখা রগে। চেে আকগোর চিকনর তসকনযর মতন সাজকপাশাে পরা 

দুজন রোে রেচরকে এে রসখান রেকে। তাকির হাকত েম্বা েশ। আর তাকির রপেকন 

রিখা রগে আর এেজন রোেকে। এর গাকে মখমে আর জচরর রপাশাে। মাোে ম ে ট। 

অকনেটা যাত্রািকের রাজা চেিংো রসনাপচতর মতন রিখকত। হাকত রখাো তকোোর। 

  

রসই রোেচটকে রিকখই রাজে মাকরর সেীরা সম্মান রিচখকে মাো চনি  েরে। রাজে মার 

েেে, আস ন সযার! 

  

োকে আসার পর রোেচটকে চিনকত রপকর োোোে  অস্ফ ট স্বকর েেকেন, চশচশর 

িত্তগুপ্ত! 
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প চেকশর েেসাকহে চশচশর িত্তগুপ্ত এই রেম রপাশাে পরার পর তাুঁর রিহারাটাই রযন 

েিকে রগকে। ম কখর হাচসটাও অনযরেম। এে চিকের রোট রেুঁচেকে রহকস চতচন েেকেন, 

আচম রসনাপচত রিকেন্দ্র েমযার েিংশধ্র! রাজা অমরমাচেকেযর ে েকনা ধ্নসম্পকির 

আচমই উত্তরাচধ্োরী! 

  

োোোে  রহা-কহা েকর রহকস উেকেন। রযন এমন মজা চতচন েহুচিন পানচন! 

  

রাজে মার োোোে র গাকে োস েকর এে িে েচষকে েেে, ি প ের, রেোিপ! ওুঁর 

সামকন ত ই হাসচেস? 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত েেকেন, এই! ওুঁর গাকে হাত ত কো না! উচন ভেরকোে। উচন চনকজই 

সে রিচখকে রিকেন! চমুঃ রােকি ধ্ রী, আপচন চেকিচশ! আমাকির ধ্নসম্পকির ওপর 

আপনার রোনও অচধ্োর রনই। আপচন জােগাটা আমাকির রিচখকে চিন। তারপর 

আপনাকে আমরা চনরাপকি োচে রপাুঁকে রিে।  

  

োোোে  েেকেন, তাই নাচে? আপনার পচরিে আচম রজকন রফকেচে, তারপরও আপচন 

আমাে োুঁচিকে রাখকেন? আপচন এত রোো? আপচন প চেকশর েেেতযা, তাই এইসে 

গুণ্ডা েিমাইশগুকোকে োকজ োচগকেকেন। রসইজনযই এরা এত রেপকরাো! 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত েেকেন, আমরা েকনচি েিংকশর রোে। েো চিকে আমরা েো রাচখ। 

আচম চত্রপ করশ্বরীর নাকম শপে েকরচে, আপনার রোনও ক্ষচত েরা হকে না। আমাকির 

োজ উদ্ধার হকেই আপনাকে আমরা সসম্মাকন োচে রপ ুঁকে রিে। 

  

োোোে  োট্টার স কর েেকেন, আর যচি োজ উদ্ধার না হে? 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত এোকর তাুঁর তকোোরটা োোোে র ে কের োকে ত কে েেযশভাকে 

েেকেন, তা হকে এে রোকপ আপনার ম ণ্ড টা ধ্ে রেকে নাচমকে রিে। তারপর আমার 

েপাকে যা-ই োে! 
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২৭. ইস্ক ে না, েকেজ 

োোোে  হোৎ োিটা ত কে খ ে রজাকর মারকতই তকোোরটা চশচশর িত্তগুপ্তর হাত রেকে 

উকে চগকে পেে অকনে িূকর। 

  

রাজে মার আর অনযরা রি কে একস োোোে কে রিকপ ধ্রে। েকনযে োোোে কে 

মারোর জনয ঘ চষ ত েকতই োোোে  গম্ভীরভাকে েেকেন, িাুঁোও! আচম রতামাকির 

গুপ্তধ্কনর গুহা রিচখকে চিচে। 

  

রাজে মাকরর চিকে চফকর চতচন ধ্মকের স কর েেকেন, রতামরা েো রাখকত রশকখাচন! 

সন্তুকে রফরত রিোর েো চেে রতামাকির। 

  

চশচশর িত্তগুপ্তর চিকে চফকর চতচন েেকেন, আপচন রসনাপচত েিংকশর রেকে! রসনাপচতর 

মতন রপাশাে পরকেই রসনাপচত হওো যাে না। তকোোরটা শক্ত েকর ধ্রকতও 

রশকখনচন?  

  

রাজে মার েেে, রতামার িাোচে অকনে রিকখচে। আর রেচশ েেেে েরকত হকে না! 

এোকর ভােে-ভােে জােগাটা রিখাও! 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত হুে ম চিে, িাি দুকটা রেকে নাও ওর োে রেকে! 

  

োোোে  েেকেন, তার িরোর রনই। আচম ুয়ধ্  আপনাকে রিচখকে চিোম রয, তকোোর 

চেেমতন ধ্রকত না চশখকে ও চজচনস চনকে রেকেকখো েরকত রনই। এখান রেকে আরও 

খাচনেটা িূকর রযকত হকে। 

  

এেটা ভাঙা রিোকের পাশ চিকে এচগকে রযকত োগকেন োোোে । এেজন মশােধ্ারী 

িেে তাুঁর আকগ আকগ। আর োচে সোই রপেকন রপেকন। চশচশর িত্তগুপ্ত তকোোরটা 
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ে চেকে চনকে খাকপ ভকর চনকেকে। এখন তার হাকত এেটা চরভেভার। রসই চরভেভাকরর 

নে োোোে র চপকে রেোকনা। 

  

োোোে  েেকেন, রসই গুপ্তধ্ন রপকে রে রনকে? আপচন, চশচশরোে , রসনাপচতর েিংশ। 

আর, রাজে মার েকেকে, রস রাজেিংকশর রেকে। তা হকে? 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত েেে, রস চিন্তা আপনাকে েরকত হকে না! 

  

োোোে  েেকেন, রাজা অমরমাচেেয ে চদ্ধমান রোে চেকেন। চতচন তাুঁর চজচনসপত্র 

এমন জােগাে ে চেকে ররকখচেকেন যাকত রেউ তার সোন না পাে। সেকেই ভাকে রয, 

রিোকের গাকে ো পােকরর ওপকর রোোও রোনও রোতাম-কটাতাম োেকে, রসটা 

চটপকেই িরজা খ কে যাকে। রসইরেমভাকে গুপ্তধ্ন খ ুঁজকত একস েহুকোে এখানোর 

োচেঘর সে রভকঙই রফকেকে। এই রয িান চিকের েে পােরটা, এর গাকেও গাুঁইচতর 

িাগ। আসকে এখাকন রসরেম চেে ই রনই। যা চেে  আকে, সেই মাচটর নীকি। মশােটা 

নীকির চিকে রিখাও, এখাকন রোোও এেটা ঈগেপাচখ আুঁো আকে! 

  

অমচন দুদুকটা মশাে নীকি রনকম এে, সোই এচিে ওচিে রখাুঁজাখ ুঁচজ েরকত োগে। 

চেন্তু রসখাকন রোনও পাচখটচখর েচে পাওো রগে না। 

  

োোোে  িারচিে ভাে েকর রিকখ চনকেন। মশাকের আকোকত রযট ে  রিখা যাে, তা 

োো আর সে চিকেই ঘ টঘ কট অেোর। আোকশর িাুঁিও রমকঘ ঢাো পকেকে। 

  

োোোে  েেকেন, রপকে না? তাহকে চে েচেটা ম কে রগে? না। তা রতা হকত পাকর না! 

ভাে েকর রিকখা রতা এখাকন এেটা েে রতুঁত েগােও আকে চে না? 

  

চেন্তু রসখাকন রোনও রতুঁত েগােও রনই। 

  

োোোে  েেকেন, এমনও হকত পাকর, গােটা রেউ রেকট চনকে রগকে। জেকের গাে রতা 

অনেরতই রোেরা রেকট চনকে যাকে। তা হকে িেে রতা পােরটার চিকে।  
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োোোচে রোনও পাহাে না োেকেও রসখাকন এেটা রেশ েে পােকরর িাুঁই পকে আকে। 

  

রসই পােকরর ওচিেটাে রযকতই মশাকের আকোে প্ৰেকমই রিাকখ পেে এেটা সািা 

রুমাে। 

  

এেজন রোে রি কে চগকে রুমােটা ত কে চনে। চশচশর িত্তগুপ্তর োকে একন রস েেে, 

সযার, এই রুমােটা টাটো। আজই রেউ রফকে রগকে।  

  

চশচশর িত্তগুপ্ত রুমােটা রমকে ধ্রে। তার এে রোকে ইিংচরচজ অক্ষকর চভ রেখা। 

  

োোোে  েেকেন, তার মাকন আরও রেউ আজ এখাকন গুপ্তধ্ন খ ুঁজকত একসচেে। িযাকখা, 

রস আোর োোোচে রোোও ে চেকে আকে চে না! 

  

িারচিকে মশাে ঘ চরকে রিখা হে, মান ষজকনর রোনও চিহ্ন রনই। চেন্তু এেচিকে এেটা 

রতুঁত েগাে আকে। রুমােটা পকে চেে রসই গােটার োকেই। 

  

োোোে  রসই চিকে এচগকে চগকে গােটার রগাোর োকে েকস পকে েেকেন, এই রতা 

ঈগেপাচখর েচে! 

  

সোই প্ৰাে হুমচে রখকে পেে োোোে র ওপকর। 

  

োোোে  ম খ চফচরকে চশচশর িত্তগুপ্তকে েেকেন, রিচখ আপনার তকোোরটা। 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত তকোোরটা খাপ রেকে খ কে চিকতই োোোে  রসটা ত কে ধ্কর েেকেন, 

আপনারা জেেগকের িাচে খ ুঁজচেকেন, এই রিখ ন, এটাই জেেগকের িাচে। রিখকেন? 

  

ুয়ধ্  মাচটর ওপকরই রেশ েে এেটা ঈগেপাচখ আুঁো। মাচট রেকট রেকট তার ওপর ি ন 

ো ওই জাতীে চেে  েচেকে েচেটা আুঁো হকেচেে, েৃচষ্টর জকে রিং টিং ধ্ কে ম কে রগকেও 

এখনও পাচখর আোরটা রো া যাে। পাচখর রিাখ দুকটা পােকরর।  
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োোোে  তকোোকরর রখাুঁিা চিকে পাচখটার িান রিাখটা রতাোর রিষ্টা েরকেন। রসটা 

সহকজই উকে এে। রসই ফ কটা চিকে আঙ ে ঢ চেকে োোোে  গতযটাকে েে েরকত 

োগকেন। তাকতও চেকশষ অস চেকধ্ হে না। গতযটা হাত রঢাোোর মতন েে হকতই 

োোোে  তার রভতর রেকে এেটা তামার নে রটকন োর েরকেন।  

  

তারপর েেকেন, রসই অতচিন আকগও েী রেম িমৎোর েচপেে েযেস্থা চেে রিকখা! 

এটা চিকে োজ সারকত রেচশ গাকের রজার োকগ না। এেটা োচ্চা রেকেও পারকে। 

  

োোোে  রসই তামার নেটা ধ্কর রঘারাকত োগকেন। েকেে পাে ঘ চরকেই েেকেন,োজ 

হকে রগকে। এোকর িযাকখা? 

  

সোই হাুঁ েকর ঈগেপাচখর েচেটার চিকে তাচেকে আকে। চেন্তু রসখাকন চেে ই ঘটে না। 

  

চশচশর িত্তগুপ্ত চেে  েেকত যাচেে, তার আকগই োোোে  ধ্মে চিকে েেকেন, ওই 

পােরটার োকে আকো চনকে রিখ ন! এখাকন েী রিখকেন? 

  

মশাকের আকো রসচিকে চনকতই রিখা রগে রয, পােকরর িাুঁইটা খাচনেটা সকর রগকে, 

রসখাকন এেটা গতয রেচরকে পকেকে। 

  

সোই ে কট রগে রসচিকে। গতযটার রভতকর অেোর। রভতকর চেে ই রিখা যাে না। 

  

োোোে  রসখাকন চগকে েেকেন, এটা হে স েকে রঢাোর পে। স েেটা রসাজা নে। 

এখান রেকে নীকি নামকেই সামকনর চিকে আসে স েেটা রিখা যাকে।  

  

সোই এেসকে হুেম ে েকর রসই গতয চিকে নামকত যাচেে, চশচশর িত্তগুপ্ত চরভেভার 

ত কে েেে, খেিার! আর রেউ যাকে না। প্ৰেকম ুয়ধ্  আচম যাে। 

  

েকনযে েেে, সযার, প্ৰেকমই আপচন যাকেন? রভতকর যচি সাপকখাপ োকে? 
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চশচশর িত্তগুপ্ত েেে, যাই োে ে, প্ৰেকম আচম চগকে রিখে। িরোর হকে রতামাকির 

িােে। োরুর োকে টিয আকে? 

  

রেউ টিয আকনচন। োোোে  চনকজই তাুঁর পকেট রেকে এেটা সরু টিয োর েকর েেকেন, 

এটা চিকত পাচর। এোকর আমাকে রফরত পাোোর েযেস্থা েরুন।  

  

চশচশর িত্তগুপ্ত োোোে র োে রেকে টিযটা প্ৰাে চেচনকে চনকে েকোরভাকে েেে, একে 

ধ্কর রাকখা। পাোোর রযন রিষ্টা না েকর। চফকর একস এর েযেস্থা েরে। আচম রভতর 

রেকে যচি িাচে, তা হকে রতামরা রেউ যাকে। 

  

টকিযর আকোে রিখা রগে, রসই গতযটা এে-মান কষর রিকে চেে টা রেচশ গভীর! ওপর 

রেকেই সোই রিখকত রপে, চশচশর িত্তগুপ্ত রসই গকতযর মকধ্য রনকম আোর হামাগুচে 

চিকে এচগকে রগে সামকনর চিকে। 

  

রসই ে চেকে পাওো রুমােটা চনকে োোোে  হাওো রখকত োগকেন। তার েপাকে ঘাম 

ফ কট উকেচেে, এখন ম খখানা রেশ প্ৰসন্ন রিখাকে। 

  

সোই উিগ্রীে হকে তাচেকে আকে। প্ৰকতযেটা ম হূতযকে মকন হকে ভীষে েম্বা। তে  প্ৰাে 

চমচনট পাুঁকিে রেকট রগে, চশচশর িত্তগুপ্তর রোনও সাোশব্দ রনই।  

  

গতযটার ম কখর োকে ম খ চিকে রাজে মার চিৎোর েকর িােে, সযার! সযার। 

  

রোনও উত্তর এে না। 

  

রাজে মার এইরেম রিকে িেে অকনেোর। তার িাকেরই খাচনেটা প্ৰচতধ্বচন রশানা 

রগে চেন্তু আর রোনও শব্দ রনই। 

  

রাজে মার েেে, েী হে? সযার রোনও উত্তরও চিকেন না রেন? 

  

োোোে  েেকেন, আচম েী জাচন! রস রতামাকির সযাকরর েযাপার।  
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েকনযে েেে, আর এেজন োরুর রভতকর চগকে রিখা িরোর। 

  

রাজে মারও গকতয রনকম হামাগুচে চিকে ঢ কে রগে স েকে। ওপর রেকে েকনযে চজকেস 

েরে, েী হে, চেে  রিখকত পাকেন, রাজে মার? 

  

রভতর রেকে রশানা রগে, েড্ড অেোর। চেে  রিখকত পাচে না। 

  

েকনযে েেে, আমরা িােকে সাো রিকেন। সযাকরর টকিযর আকো রিখকত পাকেন না? 

  

রাজে মাকরর োে রেকে আর রোনও উত্তর এে না! এোর েকনযে ুয়রু েরে িাোিাচে। 

রাজে মার একেোকর চনশ্চ প। 

  

েকনযে ম খ ত কে েেে, চেে  চনশ্চেই রপকেকে। রসইজনয সাো চিকে। না। সাপ-টাপ 

োেকেও সকে সকেই রতা চেে  এেটা হকে যাে না! 

  

োোোে  েেকেন, এোকর ত চম রনকম রিখকে নাচে? 

  

েকনযে েেে, চনশ্চেই। আচম চে ভে পাই? 

  

েকনযে-এর োুঁকধ্ এেটা েযাগ চেে, রসটা খ কে নাচমকে ররকখ রস গতযটার মকধ্য পা   চেকে 

চিে। তারপর োচফকে রনকম পকে প্ৰেকমই স েকে না ঢ কে রসখান রেকেই িােকত 

োগে, সযার! রাজে মার! আপনারা রোোে? 

  

রোনও উত্তর না রপকে রস স েকে মাো রঢাোকতই রেউ রযন তযাুঁিো টান রমকর তাকে 

ঢ চেকে চনে রভতকর। 

  

অনয যারা চেে, তারা িারুে ভে রপকে পরেকরর ম কখর চিকে তাোকে। 

  

োোোে  তাকির েেকেন, ওকহ, রতামরা যচি োুঁিকত িাও রতা পাোও। রভতকর জ জ  

আকে মকন হকে। 
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রোেগুকো েী েরকে চেে েরকত পারকে না। তখ চন রিখা রগে গতযটার রভতর রেকে 

োর মাো রেচরকে আসকে। োোোে  হাত োচেকে চিকে েেকেন, হাতটা িাও, আচম 

রটকন ত েচে! 

  

গতয রেকে উকে একেন নকরন্দ্র ভামযা। তাুঁকে রিকখই েকনযে-এর িেেে রি ে মারে। 

  

গাকের ধ্ কো  ােকত  ােকত নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, যাে, ওগুকো যাে। আচে িাুঁইগুকো 

ধ্রা পকে রগকে! খ ে ে চদ্ধ োর েকরচেকে ত চম, রাজা! 

  

োোোে  েেকেন, এখাকন আসার আকগ পযযন্ত আচম ে  কত পাচরচন রয, চশচশর িত্তগুপ্তই 

নাকটর গুরু! রোেটা ভােই অচভনে েকর। প চেকশর েত েকেই ও েে েে সে 

চিচমনােকে চনকজর োকজ োচগকেকে। রতামার রুমােটা প্ৰেকম না রিখকত রপকে চিন্তাে 

পকে চগকেচেে ম। 

  

নকরন্দ্র ভাময গকতযর োকে ম খ চনকে রিুঁচিকে েেকেন, রেো হুো? উ রোগকো োুঁধ্কে 

উপাকর রে আও! 

  

োোোে  চজকেস েরকেন, রভতকর োেকত রতামার েষ্ট হেচন রতা? দুকটা রেশ েে েে 

ঘর।  

  

নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, রতামাকে এোকর সারপ্ৰাইজ রিে, রাজা! েকো রতা চভতরকম রে 

রে আকে? 

  

োোোে  েেকেন, তার মাকন? 

  

নকরন্দ্র ভামা এেগাে রহকস েেকেন, সন্ট ! িযাট নচট েে! 

  

োোোে  সচতযোকরর অোে হকে েেকেন, সন্তু! ওর রভতকর? 
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নকরন্দ্র ভাম েেকেন, হাুঁ! রেো আচজে োহ্! ও রেকেটার চেন্তু ে চদ্ধ সাঙ্ঘাচতে। 

  

োোোে  েেকেন, সন্তু এখাকন? এ স েকের পেই ো েী েকর জানে?  

  

নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, জাকনচন। রেচেন, আর এেট  হকেই রজকন রফেত। রতামার মযাপ 

রপকে রতা আচম িেেে চনকে চেোকেই এখাকন পহুকে রগচে। ত চম শটযোট রাস্তা োতকে 

চিকেচেকে। এখাকন একস রিচখ, ওই ঈগকের পােকরর আখ চনকে সন্তু নাোিাো েরকে। 

পাকশ অনয এেটা রোে। 

  

োোোে  েেকেন, সন্তু চে রাজে মাকরর োে রেকে পাচেকে একসচেে?  

  

নকরন্দ্র ভামযা েেকেন, হ। তারপর গে ুয়ুঁকে-ুয়ুঁকে চেে এখাকন হাচজর হকে রগকে। ওকির 

দুজনকেও আমরা স েকের অন্দরকম চনকে রগোম। ওই রতা সন্তু উেকে! 

  

তো রেকে রেউ রেকে ত কেকে সন্তুকে, দুহাকতর ভর চিকে রস ওপকর উকে এে। তারপর 

োোোে র চিকে রিকে রস োজ েভাকে হাসে। 

  

োোোে  চজকেস েরকেন, চেে আচেস রতা? রোোও োকগ-টাকগচন রতা?  

  

সন্তু েেে, না। 

  

োোোে  েেকেন, এোকর সচতযই রতার জনয চিন্তাে পকে চগকেচেে ম। এ রোেগুকো 

েে সাঙ্ঘাচতে। িল্, োেই চফকর রযকত হকে েেোতাে। রতার ইস্ক ে খ কে রগকে না? 

  

সন্তু েেে, ইস্ক ে না, েকেজ! 
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