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১. সন্তুকে ছ োট্ট এেটো ধোক্কো 

সন্তুকে ছ োট্ট এেটো ধোক্কো চিকে েোেোবোবু বলকলন, এই, তুই ঘুক োচিস? িযোখ, িযোখ, 

আ রো একস ছেচ । 

  

সন্তু ছিোখ ছ কল তোচেকে এেটুক্ষণ ভ্যোবোিযোে ছখকে ছেল। েকেে  ুহূকতের জনয তোর 

 কনই পড়ল নো, ছস ছেোথোে রকেক । ছস সচতযই ঘুচ কে পকড়চ ল, এেটো ্বপ্ন  ছিখচ ল। 

ছস ছেন চিকর ছেক  আন্দো োকন, স ুকের ওপর চিকে েোকি এেটো ছ োটর-কবোকট, দু 

পোকে েোঢ় নীল জল,  োকে- োকে ছেউকের  োথোে লোচিকে উঠক  িড়োইপোচখর  তন। 

উড ুেু  ো -পোকেই এেটো বড় দ্বীপ, ঘন জঙ্গকল ভ্রো, ছ োটর-কবোকটর আওেোজ শুকন ছসই 

জঙ্গল ছভ্ি েকর  ুকট এল জোকরোেোরো, হোকত তোকির তীরধনুে…তোরো সন্তুকে চিনকত 

ছপকরক , শুধু তোই নে, তোরো বোাংলোও চেকখ ছেক , তোরো সবোই চ কল হোত তুকল ডোেক , 

সন্তু, একসো, একসো, ছেোনও ভ্ে ছনই, এখোকন একসো… 

  

দু হোকত ছিোখ ঘকে ভ্োল েকর তোচেকে সন্তু আবোর ছিখল, ছেোথোে আন্দো োকনর স ুে? 

ছস বকস আক  এেটো ছেকন, জোনলো চিকে ছিখো েোকি নীল আেোে। পোকের চসকট বকস 

আক ন েোেোবোবু, চতচন েী ছেন বলক ন, সন্তু ভ্োল শুনকত পোকি নো। 

  

েোেোবোবু এত েো  ছথকে েথো বলক ন, তবু সন্তু বুেকত পোরক  নো ছেন? ছেন িলোর 

েব্দও তোর েোকন আসক  নো। তোর েোকনর  কধয েুকে পকড়ক  অকনেখোচন বোতোস। 

  

েোেোবোবু তোর অবস্থোটো বুেকত ছপকর ছহকস বুকে একস সন্তুর নোেটো ছিকপ ধরকলন, 

তোরপর তোর  োথোে  োরকলন এেটো িোপড়। তোকত ভ্ুস েকর তোর েোন ছথকে ছেন 

খোচনেটো হোওেো ছবচরকে ছেল, অ চন ছস শুনকত ছপল ছেকনর েজেন।  

  

েোেোবোবু বলকলন, চসট-কবল্ট ছবেঁকধ ছন। এেটু বোকিই আ রো ছপ েঁক  েোব। 
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 সুনীে গলঙ্গাপাযোয় । জঙ্গলের মলযে এক হ ালেে। কাকাবাবু সমগ্র 

 3 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এতক্ষকণ সন্তুর সব  কন পকড় ছেক । চসট-কবল্ট বোেঁধকত বোেঁধকত ছস েুেঁকে পড়ল জোনলোর 

েোকির ওপর। ইে, েতটো স ে ছস ঘুচ কে নষ্ট েকরক  ছে জোকন! চেন্তু এেটো স ে 

চে ুই ছিখোর চ ল নো, শুধু ছ ঘ। আর ছ ঘ, ধপধকপ সোিো দুধ-স ুকের  তন ছ ঘ। ছসই 

চিকে তোচেকে থোেকত থোেকত েখন ছেন আপনোআপচন ছিোখ বুকজ একসক ।  

  

ছেনটো চব োনবন্দকরর ওপর চিকে ঘুরক , েচত েক  একসক , একু্ষচন লযোন্ড েরকব। সন্তু 

আনন্দক লোে এেটো ছলখোকত পকড়চ ল ছে, এেবোর এই নোইকরোচব এেোরকপোকটেই দুকটো 

চসাংহ একস েুকে বকস চ ল। তো হকল েোক ই চনশ্চেই ঘন জঙ্গল আক । চেন্তু সন্তু জোনলো 

চিকে ছেোনও জঙ্গল ছিখকত ছপল নো, েহকরর উেঁিু-উেঁিু বোচড়, আর েহকরর বোইকর চবেোল 

ধু-ধু েরো  োঠ ছিোকখ পকড়, তোর  কধয- কধয ছ োটখোকটো ছেোপেোড়। তো হকল এখোকন চসাংহ 

একসচ ল। ছেোথো ছথকে? 

  

ছেন েখন আেোে চিকে িোরকে-পোেঁিকেো  োইল চিকড় েোে। তখন েচতকবেটো চে ুই 

ছবোেো েোে নো, চেন্তু নো বোর স ে েখন চিড অকনে েক  আকস তখন  কন হে েী 

প্ৰিণ্ড ছজোকর  ুটক !  োচটকত নো োর পর এে চ চনকট অকনেখোচন ছি কড় চেকে হঠোৎ ছেনটো 

েোন্তচেষ্ট হকে েোে। 

  

চসট-কবল্ট খুকল সবোই েখন নো বোর জনয উকঠ িোেঁড়োল, তখন েোেোবোবু বলকলন, ছতোর 

হযোন্ডবযোে ছথকে ছসোকেটোরটো বোর েকর ছন, সন্তু। বোইকর ছবকরোকল েীত েরকব। 

  

আচিেোর নো  শুনকলই  কন হে খুব ের  ছিে। তো  োড়ো এখন ছ   োস। চেন্তু েোেোবোবু 

আকেই বকল ছরকখচ কলন ছে, ছেচনেো ছিেটো ঠোণ্ডো-ঠোণ্ডো। গ্ৰীষ্মেোকলও এেটু বষচষ্ট হবোর 

পকরই েীত েকর। 

  

সন্তুরো ছেকন ছিকপক  বকে ছথকে। ছসখোকন অসহয ের ।  ো েচিও সন্তুর সুটকেকস নতুন-

বোনোকনো এেকজোড়ো পযোন্ট-কেোট ভ্কর চিকেক ন, চেন্তু বকেকত ছসসব পরোর প্ৰশ্নই ওকঠ 

নো। সন্তুর ধোরণো চ ল, ছেকন সবোই খুব সোজকেোজ েকর ওকঠ, চেন্তু এই ছেকন চবকিচেরো 

প্ৰোে সবোই পোতলো েোটে েোকে চিকে আক , ছেউ-কেউ পকর আক  ছেি ছেচজি।। ভ্োরতীেরো 
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েচিও অকনকেই বকে এেোরকপোকটে সুন্ট-টোই পকর ছঘক ক । েোেোবোবুর েথোে সন্তু অবেয 

এ চন পযোন্ট-েোটে পকর একসক । এেটো ছসোকেটোর ছরকখক  সকঙ্গর হযোন্ডবযোকে। 

  

েোেোবোবু ক্রোি বেকল চনকে িোেঁচড়কে রইকলন। অনয সবোই নো ছনক  ছেকল তোেঁর পকক্ষ 

েোওেোর অসুচবকধ। ছপ ন ছথকে এেজন েোত্রী একস থ কে িোেঁচড়কে পকড় বলল, চ   

রোেকি ধুরী, আপচন েোন। আপনোর বযোেটো আ োকে চিন।  

  

েোেোবোবু আপচি েরোর আকেই ছলোেচট েোেোবোবুর বযোেচট তুকল চনকে অনয েোত্রীকির 

আটকে রোখল। এই সব অেোচিত সোহোেয েোেোবোবু প ন্দ েকরন নো। চেন্তু এখন েথো 

বোড়োকত ছেকল অনযকির আরও ছিচর হকে েোকব। চতচন িুচিকত শুরু েরকলন। 

  

সন্তু লক্ষ েরল, ছলোেচটর চনকজর বযোে আর েোেোবোবুর বযোেটো অচবেল এেরে । 

দুকটোই েোকলো রকের, এেই সোইকজর। েোেোবোবুর বযোকে অবেয তোেঁর নো  ছলখো আক । 

তবু সন্তুর সকন্দহ হল, ছলোেচট েোেোবোবুর বযোেটো বিকল ছনকব নো ছতো? ছলোেচট 

েোেোবোবুর বযোেটো বোেঁ হোকত চনকেক , ছস তীক্ষ্ণ নজর রোখল। ছসচিকে। 

  

ছলোেচট ছবে লেো, েোকের রাং িসেো,  োেোচর বকেচস, এেটো িেকলট রকের সুট পরো। 

 োথোর িুল এত বড় ছে, ঘোড় পেেন্ত ছনক  একসক ।  

  

ছেন ছথকে ছনক  েোেোবোবু চজকেস েরকলন, আপনোকে ছতো চিনকত পোরলু  নো। 

  

ছলোেচট বলল, আ োকে আপচন চিনকবন েী েকর? তকব আপনোকে আচ  চিচন। আ োর 

নো  ছলোচহেো, চপ. আর. ছলোচহেো, আচ  এখোকন বযবসো েচর। আপচন চবকেে ছেোনও 

েোকজ একসক ন চনশ্চেই? 

  

েোেোবোবু বলকলন, নো, এ চনই ছবড়োকত একসচ । 

  

ছলোেচট বলল, ছবড়োবোর পকক্ষ ছবে ভ্োল জোেেো। তকব, আপনোর  তন বযস্ত  ছলোে ছতো 

ছেোথোও এ চন-এ চন ছবড়োকত েোে নো। আেো েচর ওকেিোর ভ্োল পোকবন।  
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তোরপর সন্তুর চিকে চিকর বলল, নোউ, ইউ ছহোন্ড িয বযোে।। আই  োস্ট  হোচর। 

  

েোেোবোবু বলকলন, ধনযবোি। 

  

ছলোেচট বলল, হেকতো আবোর ছিখো হকে েোকব। ছ োট জোেেো ছতো!  

  

সন্তুর হোকত বযোেটো চিকে ছস হনহন েকর এচেকে চভ্কড় চ কল ছেল।  

  

সন্তু বযোেটো ভ্োল েকর ছিখল। েোেোবোবুর নো  ছলখো আক  চঠেই। নো , শুধু শুধু সব 

ছলোেকে সকন্দহ েরো তোর এেটো বোচতে হকে েোকি। ছলোেচট ভ্ে এবাং পকরোপেোরী। 

  

েোস্ট  স, ছিচোং পোর হকতই সন্তু ছিখকত ছপল দুজন ভ্েকলোে আর এেজন ভ্ে চহলো 

ওকিরই চিকে হোচস-হোচস  ুকখ তোচেকে হোত নোড়ক ন। তোকির এেজনকেও সন্তু ছিকন 

নো। েোেোবোবুর  ুকখ ছস শুকনচ ল ছে, এেোরকপোকটে এেজন ছলোে তোকির চনকত আসকব, 

ছসই ছলোেচট েোেোবোবুর নো  ছলখো এেটো ছবোডে উেঁিু েকর ধকর থোেকব। ছসইরে  

অকনকেই নোনোন নো  ছলখো ছবোডে হোকত তুকল আক  চেন্তু এই চতনজকনর েোক  ছস-রে  

চে ু ছনই। 

  

ছেকটর েো  ছথকেই এেজন ছজোকর বকল উঠল, েোেোবোবু, সন্তু, ওকেলেো  টুনোইকরোচব? 

  

েোেোবোবু সন্তুর চিকে তোচেকে বলকলন, েী বযোপোর বল ছতো! আচজেোল বড় ছবচে ছলোে 

আ োকে চিকন ছিকলক ! এখোকন আ োকে ছেউ েোেোবোবু বকল ডোেকব, ভ্োবকতই পোচরচন! 

  

ছসই েুবেচট সন্তু আর েোেোবোবু দুজকনরই বযোে চ চনকে চনকে বোাংলোে বলল, আ োকে 

চিন। আ োর নো  অ ল, আর ওই ছে আ োর স্ত্রী  জি।ু। আর ইচন চ   ধীরুভ্োই, ইচন 

আপনোর এখোনেোর ছহোস্ট । ধীরুভ্োই আ োকির প্ৰচতকবেী, ওেঁর  ুকখ েখন শুনলু  ছে, 

আপনোরো আসক ন, তখন আর এেোরকপোকটে আসোর ছলোভ্ সো লোকত পোরলু  নো। এখোকন 

বোেোচল ছতো চবকেে আকস নো। 
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ধীরুভ্োই ছবে বেস্ক  োনুে,  োথোর িুল েোেঁিোপোেো, ছিোকখ ছসোনোচল ছিক র িে ো। পযোন্ট-

েোকটের ওপর এেটো জহরকেোট পকর আক ন। চতচন েোেোবোবুর চিকে প্ৰথক  হোত তুকল 

ন স্কোর েরকলন। তোরপর আবোর েোেোবোবুর এেটো হোত ধকর েোেঁেুচন চিকে বলকলন, 

ছেন একেবোকর রোইট টোইক  একসক । আপনোকির ছেোনও েষ্ট হেচন চনশ্চেই? 

  

েোেোবোবু বলকলন, চে ু োত্র নো। 

  

বোইকর ওকির সকঙ্গ দুখোনো েোচড় রকেক । দুকটোই জোপোচন েোচড়। েেেকে ছরোি উকঠক , 

আেোকে এে চ কট ছ ঘ ছনই, এেটু ঠোণ্ডো-ঠোণ্ডো হোওেো চিকি। 

  

েোেোবোবু বলকলন, বো , এখোকন এেটুও ের  ছনই ছিখচ ।  

  

অ ল বলল, আপনোকির জনয ি ৎেোর ওকেিোর চিট েকর ছরকখচ , েোকত আপনোকির 

এেটুও অসুচবকধ নো হে। 

  

ছেোলোচপ রকের েোচড় পরো  জি।ু বলল, আপনোকির জনয ছতো ছহোকটল চঠে েরো আক , 

চেন্তু আপনোরো আ োকির বোচড়কত থোেকবন? তো হকল আ রো খুব খুচে হব। আ রো 

আপনোকির ডোল-ভ্োত- োক র ছেোল খোওেোকত পোরব, ছহোকটকল ছসসব পোকবন নো। 

  

ব্লু চজনস আর হলকি ছেচজি। পরো অ ল বলল, আপনোরো একসক ন, আচ  অচিস ছথকে 

 ুচট ছনব। ছেখোকন ছেকত িোইকবন আচ  েোইড হকে ঘুচরকে ছিখোকত পোচর। 

  

েোেোবোবু বলকলন, এেঁরো েখন আ োকে চনকে একসক ন, তখন আকে এেঁকির ছহোকটকলই 

উচঠ। পকর এেস ে আপনোকির বোচড় েোওেো েোকব।  

  

অ ল দু হোত ছনকড় বলল, ওসব আপচন-টোপচন িলকব নো। আ োকির তুচ  বলকবন। 

  

 জি।ু বলল, আ রো দুজকনই আপনোর খুব ভ্ক্ত। 
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 সুনীে গলঙ্গাপাযোয় । জঙ্গলের মলযে এক হ ালেে। কাকাবাবু সমগ্র 

 7 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

অ ল তোর স্ত্রীকে বলল,  জি।ু, তুচ  েযোক রো আকনোচন? তো হকল সন্তু আর েোেোবোবুর 

পোকে িোেঁচড়কে আ োকির এেটো  চব তুকল রোখতু । 

  

 জি।ু বলল, এত বযস্ত  হকি ছেন, পকর  চব ছতোলবোর অকনে স ে পোওেো েোকব। নযোেনোল 

পোকেে চেকে… 

  

অ ল সন্তুর েোেঁকধ হোত ছরকখ বলল, েোেোবোবু ছতো ছহোকটকল ছেকত িোইক ন। তুচ  

আ োকির সকঙ্গ েোকব? িকলো নো, অকনে েল্প শুনব ছতো োর েোক ।  

  

সন্তু বলল, আচ ও পকর েোব। 

  

ওকির েো  ছথকে চবিোে চনকে েোেোবোবু আর সন্তু উকঠ পড়ল। ধীরুভ্োইকের েোচড়কত। 

জোনলো চিকে  ুখ বোচড়কে অ ল আবোর সন্তুকে বলল, ছহোকটকল চেকে খোচনেটো চব্ো  

েকর নোও, আ রো এেটু পকর আসচ । তোরপর ছবড়োকত ছবকরোব। আজই ছতো োকে চসাংহ 

ছিখোব। 

  

নতুন ছিকে একল েলোটো ছে ন শুেকনো-শুেকনো লোকে। অ ল আর  জুর আপচন-আপন 

ভ্োব আর বোাংলো েথো শুকন ভ্োল লোেল তবু চে ুটো। 

  

এেোরকপোটে  োচড়কে, অকনেটো রোস্ত ো ছপচরকে েোচড় একস েুেোল নোইকরোচব েহকর। ছবে 

িওড়ো-িওড়ো রোস্ত ো, পচরিন্ন আর উেঁিু-উেঁিু বোচড়। সন্তুর  কন হল, চসকন োে ছিখো চবচলচত-

চবচলচত েহকরর  তন অকনেটো। রোস্ত োে আকলো,  োনুেজন ছে ন আক , ছত চন রকেক  

অকনে ভ্োরতীে, েোচড়-পরো  চহলোকির িূর ছথকেই ছিনো েোে, আবোর ছবে চে ু সোকহব-

ছ  ও রকেক । 

  

েোচড় একস থো ল চহলটন ছহোকটকলর সো কন। েোচড় িোলোচিল এেজন সোিো ছপোেোে পরো 

ড্রোইভ্োর, ছস তোড়োতোচড় আকে ছনক  িরজো খুকল চিল েোেোবোবুকির জনয। 
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ধীরুভ্োই বলকলন, এই ছহোকটকল আ োকির এেটো সুইট ছনওেো আক  পোেোপোচেভ্োকব। 

আ োকির ছেোম্পোচনর চডকরক্টোররো একস থোকেন। তো  োড়ো সোরো ব রই ছেোনও নো ছেোনও 

অচতচথ আকস। পোেঁি নের ছলোকর পোেঁি নের সুইট। আপনোকির আেো েচর ছেোনও অসুচবকধ 

হকব নো। ছহোকটকল ছেোনও চে ুর জনযই আপনোরো পেসো খরি েরকবন নো। এ নেী টযোচি 

বো চসকন োর চটচেট িোইকলও ছহোকটল ছথকে বযবস্থো েকর ছিকব। আপনোরো শুধু চবকল সই 

েরকবন। তো  োড়ো, আচ  ছতো আচ ই। ছে-কেোনও স ে িরেোর হকলই আ োকে ছডকে 

পোঠোকবন। 

  

এেচট ছবলবে একস ওকির সুটকেস দুকটো তুকল চনকতই ধীরুভ্োই তোকে বলকলন, িোইভ্ 

চজকরো িোইভ্। 

  

ছবলবেচট  োথো ছনকড় এেেোল ছহকস বলল, আই ছনো, আই ছনো? 

  

ছভ্তকর েোউন্টোকর একস খোচনেটো েথো বকল ধীরুভ্োই চবিোে চনকলন। েোেোবোবু আর সন্তু 

চলিকট উকঠ এল পোেঁি তলোে। 

  

ছহোকটকলর ঘর আর সুইকটর  কধয ছে েী তিোত তো সন্তু জোনত নো। ঘর ছতো হকি এ চনই 

এেটো ছেোবোর ঘর, আর সুইট  োকন হল, িরজো খুকল ছেোেোর পর জুকতোটুকতো রোখোর 

এেটুখোচন জোেেো, তোরপর বসবোর ঘর এেটো, তোকির ছেোবোর ঘর, ছপোেোে পোলটোবোর 

জনয আর-এেটো ছ োট ঘর। চবরোট বোথরু , বোরোন্দো সব চ চলকে ছেন চনজ্বপ এেটো 

লযোকটর  তন। চটচভ্, চিজ, চে ু িল, ছেোন্ড চড্রঙ্কস সবই সোজোকনো রকেক । 

  

ছবলবেচট ওকির সুটকেস দুকটো একন গুচ কে ছরকখ, জোনলোর পিেোগুকলো খুকল চিকে 

চজকেস েরল, এখন চে ু িোই সযোর? 

  

ছ কলচট প্ৰোে সন্তুরই বকেচস। তোর েোকের রাং েুিেুকি েোকলো, িোেঁতগুকলো ধপধকপ সোিো। 

তোর  ুখখোনো হোচস-হোচস, ছিখকত ছবে ভ্োল লোকে। 
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সন্তু তোকে চজকেস েরল, ছতো োর নো  েী? 

  

ছস দু-চতনবোর নো  বলকলও সন্তু চঠে বুেকত পোরল নো। তোরপর ছস বোনোন েকর বলকল, 

 োইকেল। 

  

ছেোথোে েচব  োইকেল আর ছেোথোে আচিেোর এে ছহোকটকলর ছবলবে। দুজকনর এেই 

নো । সন্তু অবোে হকে েোেোবোবুর চিকে তোেোকতই চতচন বলকলন, এখোকন অকনকেই 

চক্রেিোন। আর চক্রেিীনকির  কধয  োইকেল নো  খুব ে ন। আজেোল শুধু  োইে বকল। 

ও প্ৰথক  ওর ডোেনো টোই বলচ ল। 

  

ছ কলচট  োথো ছনকড় বলল, ইকেস, ইকেস,  োইে,  োইে? 

  

েোেোবোবু বলকলন, নো  োইে, এখন চে ু লোেকব নো। িরেোর হকল ডোেব।  

  

ছস েোেোবোবুর চিকে হোত বোচড়কে চিকে বলল, চটপস, সযোর! 

  

েোেোবোবু বলকলন, আ োর েোক  ছতো োকির চেচলাং ছনই। পকর ছিব। 

  

 োইে তবু বলল, চেভ্ূচ  পোউন্ড, ডলোর। ছনো ইচন্ডেোন রুচপজ! 

  

েোেোবোবু তোকে এেচট চিচটে পোউন্ড চিকলন, ছস থযোাং ইউ সযোর বকল িকল ছেল।। 

  

েোেোবোবু বলকলন, িোলু ছ কল! এখোনেোর টোেো হল চেচলাং, বুেচল, আ োকির চে ু টোেো 

ভ্োচেকে চেচলাং েকর রোখকত হকব, নইকল ঠেোকব। 

  

সন্তু জোনলোর ধোকর িোেঁচড়কে বলল, খুব সুন্দর জোেেো। আচ  ছভ্কবচ লু , জঙ্গল-টঙ্গকলর 

 কধয ছ োটখোকটো এেটো েহর হকব। 

  

েোেোবোবু বলকলন, জঙ্গল আবোর পোচিস ছেোথোে? এখোকন ছসরে  জঙ্গল ছতো ছনই। 
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সন্তু অবোে হকে চজকেস েরল, এখোকন জঙ্গল ছনই? তকব ছে এখোকন অকনে চসাংহ আর 

অকনে জন্তু-জোকনোেোর আক  শুকনচ । 

  

েোেোবোবু বলকলন, চসাংহ ছতো জঙ্গকল থোকে নো। চসাংহ থোকে।  রুভ্ূচ কত চোংবো শুেকনো 

জোেেোে, ছেখোকন চে ু ঘোস-টোস জন্মোে, ছেখোনেোর  োচটর রাং চসাংকহর েোকের  তন। 

  

সন্তু তবু ছেন চবশ্বোস েরকত পোরক  নো। তোর  ুকখর চিকে তোচেকে েোেোবোবু আবোর 

বলকলন, অকনে েকল্পর বইটইকত  চব আেঁেো থোকে বকট ছে, ঘন জঙ্গকলর  কধয চসাংহ 

হঠোৎ লোচিকে একস  োনুেকে আক্র ণ েরক ? আসকল চসাংহ িোেঁেো জোেেোে থোেকত 

ভ্োলবোকস, আর িট েকর  োনুেকে আক্র ণও েকর নো। এখোকন একসচ স েখন, তখন 

তুই চনকজর ছিোকখই চসাংহ ছিখকত পোচব, খুব েোক  চেকে ছিখচব।  

  

জো োর ছবোতো  খুলকত খুলকত েোেোবোবু বলকলন, েোই, স্নোনটো ছসকর চনই। 

  

সন্তু তুই আকে েোচব নোচে? 

  

সন্তু বলল, নো, তুচ  েকর নোও! 

  

বোথরুক র ছভ্তরটো এেবোর উেঁচে ছ কর আবোর ছবচরকে একস েোেোবোবু বলছলন, েী 

িোরুণ জোেেোে আ োকির ছরকখক  ছর, সন্তু। এত ভ্োল ছহোকটকল আ রো আকে েখনও 

ছথকেচ ? 

  

সন্তু হোচস  ুকখ দুচিকে  োথো নোড়ল। 

  

আ রো এখোকন ছবচেচিন থোেব নো, আর-এেটো জোেেোে িকল েোব। ছস-জোেেোটো নোচে 

আরও সুন্দর। ভ্ুলোভ্োই ছতো ছসই েথোই বকলক । ছসখোকন তুই খোচনেটো জঙ্গল ছপকত 

পোচরস। এবোকর ডোেোত-গুণ্ডোকির ছপ কন ছ োটো ুচট েরকত হকব নো। ছেোনও রহকসযর 

স োধোন েরকত হকব নো। ছেি ছবড়োকনো আর চব্ো । ছতোর চখকি ছপকেক  নোচে ছর, সন্তু? 
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নো, ছেকন ছতো অকনে খোবোর চিকেচ ল। 

  

আচ  ছেকনর খোবোর এেি  ছখকত পোচর নো। িোেঁড়ো, স্নোন-টোন েকর চনই, তোরপর ছবচরকে 

ছিখব, এখোকন েী েী নতুন খোবোর পোওেো েোে। ছজিোর  োাংকসর ছরোস্ট , ছলচ াংকেোর 

েোটকলট, চজরোকির ছেোল, এইসব ছিকখ ছিখকত হকব। 

  

েোেোবোবু বোথরুক র িরজো বন্ধ েরোর পর সন্তু জোনলোর এেটো েোি ছখোলোর ছিষ্টো েরকত 

লোেল। এেোরেচন্ডেোন্ড ঘর, এখোকন ছবোধহে ছেউ জোচনলো ছখোকল নো, তোই জোনলোটো 

একেবোকর টোইট হকে আটকে আক । চেন্তু টোটেো হোওেোে চনশ্বোস নো চনকল সন্তুর ভ্োল 

লোকে নো। 

  

জোনলোটো খুলকত নো ছপকর ছস বোরোন্দোর িরজোটো খুলকত ছেল। তকু্ষচন েন েন েকর ছবকজ 

উঠল ছটচলকিোন। 

  

এখোনেোর ছটচলকিোনটোও অনযরে  ছিখকত। ঘন দুকধর সকরর  তন রাং। হোচতর িোেঁত 

চিকে ততচর নোচে? চরচসভ্োরটো ছবে ভ্োরী। 

  

চরচসভ্োরটো তুলকতই চিকবোকনো-চিকবোকনো ইাংকরচজকত খুব সরু েলোে এেজন বলল, 

রোেকি চড্র? রোেকি চড্র? ইজ িযোট েেোজো রোেকি চড্র? 

  

সন্তু বলল, রোজো রোেকি ধুরী বোথরুক  ছেক ন। আপচন ছে বলক ন? 

  

েল চহ । েল চহ ! চিস ইজ ছভ্চর ইকম্পটন্ট! 

  

আপচন ছে বলক ন? 

  

ডযো  ইট! েল র যোজো রোেকি চড্র! 
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সন্তু ভ্োবল চরচসভ্োরটো ছরকখ ছিকব। ছেোনও পোেল-টোেল চনশ্চেই। চবকেে িরেোর নো 

হকল েোেোবোবু বোথরুক  ডোেোডোচে েরো প ন্দ েকরন নো। এখোকন ছসরে  চবকেে 

িরেোর েী হকত পোকর? তো  োড়ো লোেটো এরে  চব্ীভ্োকব েথো বলক  ছেন? 

  

সন্তু বলল, আপচন ছে এবাং েী িরেোর আকে বলুন। নইকল চ   রোেকি ধুরীকে এখন 

ডোেো েোকব নো। 

  

তুচ  ছে? রোেকি চড্রর ছবেঁকট ভ্োইকপোটো বুচে? 

  

এবোর সন্তুর রোে হকে ছেল। ছস ছবেঁকট? এখনই তোর হোইট পোেঁি সোকড় পোেঁি, তোর ্োকসর 

ছেউ তোর ছিকে ছবচে লেো নে, আর এেটো ছেোথোেোর পোেল তোকে বলকল ছবেঁকট? 

  

সন্তু ছিোনটো ছরকখ চিকত েোচিল, তকু্ষচন অনয এেটো েলো ছেোনো ছেল। এই েলোর 

আওেোজটো েভ্ীর। আকের পোেলোচটকে এেটো ধ ে চিকে সচরকে চিকে ছসই েম্ভীর 

েলোর ছলোেচট বলল, রোজো রোেকি ধুরী বোথরুক ? তো হকল ছেোকনো, তোকে একু্ষচন এেটো 

জরুচর খবর চিকে চিকত হকব। েোল সেোকলই বকের এেটো লোইট আক , তোকত িোর-

পোেঁিটো চসট এখনও খোচল আক । তুচ  এবাং ছতো োর আাংেল েোল সেোকলই ছসই ছেকন 

িকল েোকব। এখোন ছথকে। 

  

সন্তু চজকেস েরল, ছেন, আ োকির েোলই িকল ছেকত হকব ছেন? 

  

েোরণ, এই ছিেটো ছতো োকির পকক্ষ ছসইি নে। রোজো রোেকি ধুরী েখন-তখন খুন হকে 

ছেকত পোকরন। আচ  ছতো োকির ভ্োলর জনযই এই েথো বলচ । আরও এেটো েথো, আজ 

ছহোকটল ছথকে ছবচরও নো, েোল সেোকল ছসোজো এেোরকপোকটে িকল েোকব। রোজো 

রোেকি ধুরীকে একু্ষচন এই েথো জোচনকে িোও! 

  

এর পকরই লোইন ছেকট ছেল, সন্তু তবুও ছটচলকিোনটো হোকত চনকে িোেঁচড়কে রইল 

এেটুক্ষণ। এই সব েথোর  োকন েী? ছহোকটকল ছপ েঁ বোর পর আধ ঘণ্টোও েোকটচন, এর 
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 কধযই ছেউ ছটচলকিোকন তোকির ভ্ে ছিখোকি? েোরো ছটচলকিোন েরল, তোরো চে 

েোেোবোবুকে সচতয ছিকন? েচি চিনত তো হকল তোরো চঠেই জোনত ছে, এরে  ছবোেোর 

 তন ভ্ে ছিচখকে েোেোবোবুকে ছেোনও জোেেো ছথকে সরোকনো েোে নো।  

  

সন্তুর ছঠোেঁকট এেটো পোতলো হোচস িুকট উঠল। এেটু আকেই েোেোবোবু বলকলন, এখোকন 

ডোেোত-গুণ্ডোকির সকঙ্গ ছেোনও সম্পেে ছনই, এখোকন ছেি ছবড়োকনো আর চব্োক র জনয 

আসো। এ-েথো বলোর পোেঁি চ চনকটর  কধযই েরো ছেন হু চে চিল, এই ছিকে েোেোবোবু 

েখন-তখন খুন হকত পোকরন! ছটচে ্বপকেে ছেকলও ধোন ভ্োকন, এরে  এেটো েথো আক  

নো? 
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২. অ ল আর  জি। ু

চবকেল িোরকটর স ে অ ল আর  জি।ু একস উপচস্থত। েোেোবোবু এেটু আকে ঘুচ কে 

পকড়ক ন, আর সন্তু বকস-বকস তত্রকলোেযনোথ  ুকখোপোধযোকের ভ্ূকতর েল্প পড়ক , এখোকন 

ছস ওই এেটো বইই সকঙ্গ একনক । 

  

দুপুকর ওরো ছহোকটল ছথকে ছবচরকে েো োেোচ  এেটো ছরকস্ত োরোেঁে খোবোর ছখকে চনকেচ ল। 

ছজিো-চজরোকির  োাংস নে, চিকন খোবোর। তোকির ছহোকটকলই অকনে রে  খোবোকরর বযবস্থো 

আক , চেন্তু েোেোবোবু ছ োটখোকটো ছিোেোকন বকস ছখকত ভ্োলবোকসন বকল ছবচরকেচ কলন। 

এেটো বযোকঙ্ক চেকে চতচন টোেো ভ্োেোকলন, ছপোস্ট  অচিকস চেকে এ-কিকের চে ু স্ট যোম্পও 

চেনকলন। খোওেোর পর খোচনেটো হোেঁটো হল এচিে-ওচিে। রোস্ত োর দুপোকে সোজোকনো 

ছিোেোনপোট। সন্তুর আশ্চেে লোেল। ছিকখ ছে, প্ৰোে সব ছিোেোনই িোলোকি ভ্োরতীেরো। 

  

ছহোকটকল ছিরোর পর চরকসপেোন েোউন্টোর ছথকে েোেোবোবুকে এেটো চিপ ছিওেো 

হকেচ ল। তোকত ছলখো আক  ছে অকেোে ছিেোই নোক  এেজন ছলোে ছিোন েকরচ ল, ছস 

সকন্ধ সোকড়  োেঁটোর স ে েোেোবোবুর সকঙ্গ ছিখো েরবোর জনয ছহোকটকল আসকব। 

  

তোরপর চনকজকির সুইকট একস েোেোবোবু বকলচ কলন, তুই ছতো ছেকন খুব  ুচক্ত চিকেচ , 

সনু্ধ! আ োর েুদ্ধ হন। আচ  এখন এেটু ঘুচ কে 

  

অ ল একসই হইিই েকর বলল, এ েী, িুপিোপ বকস আ ? এ ন ি ৎেোর চিনটো 

ছহোকটকল বকস েোটোবোর ছেোনও  োকন হে? িকলো, ছবকরোকব নো? ততচর হকে নোও 

  

েোেোবোবুর খুব পোতলো ঘু , চতচন সকঙ্গ-সকঙ্গ ছিোখ ছ কল তোেোকলন।  

  

 জি।ু অ লকে  ষদু বেুচন চিকে বলল, তুচ  েোেোবোবুর ঘু  ভ্োচেকে চিকল ছতো? তুচ  এত 

ছজোকর েথো বকলো ছেন? 
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েোেোবোবু উকঠ বকস বলকলন, েো ঘুচ কেচ , তোকতই েকথষ্ট হকেক । এখন ছবে ছিে 

লোেক ।। 

  

অ ল বলল, িলুন, চসাংহ ছিখকত েোকবন নো? নোইকরোচবকত একল সবোই প্ৰথক  ছতো তোই-

ই েকর। 

  

েোেোবোবু চজকেস েরকলন, েত িূকর ছেকত হকব বকল ছতো? আ োকে সোকড়  োেঁটোর  কধয 

ছহোকটকল চিরকত হকব, এেজন ছিখো েরকত আসকব। 

  

হযোেঁ, হযোেঁ, তোর  কধযই চিকর আসো েোকব। ছবচে িূর নে।  

  

এইটুেু স কের  কধয েোব। আর চসাংহ ছিকখ আসব? চিচড়েোখোনোে নোচে? 

  

অ ল হো-হো েকর ছহকস উকঠ বলল,  জি।ু এবোকর তুচ  বকল িোও! েত ব র অচনলন্দো 

েখন একসচ ল, তোকে আ রো প্ৰথ চিনই চসাংহ ছিচখকেচ লু  চে নো। 

  

 জি।ু বলল, নোইকরোচব েহরটোকেই বলকত পোকরন চিচড়েোখোনো,  োনুেরো এর  কধয থোকে। 

আর বোচে ছখোলো জোেেোে জন্তু-জোকনোেোররো ্বপোধীনভ্োকব ঘুকর ছবড়োে। সচতয, ছবকরোকল 

ছিখকবন, েহকরর এে চিেটোে  োইকলর পর  োইল ছলোহোর জোল চিকে ছঘরো। ওই জোকলর 

 কধয আ রো আচ , আর জন্তু-জোকনোেোররো আক  বোইকর।  কন েরুন, েলেোতো েহরটোর 

এেচিে জোল চিকে আটেোকনো আর ছবকলঘোটো, ি ি , ওইসব জোেেোে চসাংহ, হোচত, 

েণ্ডোর, এইসব ঘুকর ছবড়োকি! 

  

অ ল সন্তুকে জোনলোর েোক  ছটকন একন বলল, ওই ছে িূকর িোেঁেো জোেেো ছিখকত পোি, 

আ রো ওইখোনটোে েোব। 

  

েোেোবোবু বলকলন, চঠে আক , আচ  ততচর হকে চনচি। তোর আকে এেটু িো ছখকে ছনওেো 

েোে। সন্তু, রু  সোচভ্েকস িোর েোপ িো বকল ছি ছতো! 
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সন্তু ছটচলকিোন তুকল িোকের অডেোর চিল। অ ল চজকেস েরল, েোেোবোবু, সকন্ধকবলো 

আপনোর সকঙ্গ ছে ছিখো েরকত আসকব জোনকত পোচর চে? 

  

অকেোে ছিেোই। তুচ  ছিকনো? 

  

ওকর বোবো, তোকে ছে নো ছিকন। ছস ছতো চবরোট ছলোে। 

  

চবরোট  োকন? খুব ছ োটো? 

  

নো, চবরোট বড়কলোে। জোকনন-কতো, গুজরোচটরোই এখোনেোর অকনে বযবসো েকরোল েকর। 

এই অকেোে ছিেোই তোকির  কধয আবোর টকপ। তকব, আজেোলেোর বড়কলোেরো চেন্তু 

ছ োটো হে নো। বোচড়কত চনজ্বপ সুইচ াং পুকল সোেঁতোর েোকট, ছটচনস ছখকল…এই অকেোে 

ছিেোই ছতো িোলিলকন পোক্কো সোকহব। 

  

এই অকেোে ছিেোইকের এে আত্মীে, তোর নো  ভ্ুলোভ্োই ছিেোই, ছস থোকে আক িোবোকি। 

চে ুচিন আকে তোর আচ  এেটো উপেোর েকরচ  বকল ছস আ োকির এখোকন পোচঠকেক । 

  

চনশ্চেই ছেোনও ছেস হোকত চনকে একসক ন? নো, নো, আচ  আকে ছথকে জোনকত িোই নো, 

আকস্ত -আকস্ত  শুনব। চেন্তু এই নোইকরোচব েহরটো এে চহসোকব চনরোচ ে জোেেো, এখোকন 

িুচর-ডোেোচত অবেয ছরোজ ছলকেই আক , খুন-টুনও হে, চেন্তু তোর ছিকে বড় চে ু ঘকট 

নো! আপচন ছতো আর সোধোরণ খুন বো ডোেোচতর বযোপোকর আসকবন নো। 

  

েোেোবোবু হোসকত হোসকত বলকলন, আকর নো, নো, আচ  ছেোনও েোজ চনকে আচসচন, শুধু 

ছবড়োকত একসচ । চজকেস েকরো নো। সন্তুকে। 

  

সন্তু চজকেস েরল, আপনোরো চপ. আর. ছলোচহেো বকল েোউকে ছিকনন? 

  

অ ল ভ্ুরু েুেঁিকে বলল, চপ. আর. ছলোচহেো? নো, ছে বকল ছতো? 
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 জি।ু বলল, চপ আর ছলোচহেো  োকন পুরুকেোি  রতনিোস ছলোচহেো। চবরোট উচেল। লন্ডকনও 

ছেস লড়কত েোন। েোেকজ প্ৰোেই নো  ছবকরোে। 

  

অ ল বলল, ও হযোেঁ হযোেঁ, ছস ছতো অচত ধুরন্ধর ছলোে। সরেোকরর উেঁিু  হকল খুব ছিনো 

শুকনো। ছপ্ৰচসকডকন্টর প্ৰোইকভ্ট ছসকক্রটোচর তোর বনু্ধ। ওই অকেোে ছিেোইকের সব 

ছেোম্পোচনরও উচন বোেঁধো ল-ইেোর। তুচ  তোকে চিনকল েী েকর? 

  

সন্তু বলল, আসবোর স ে ছেকন ছিখো হকেচ ল। 

  

েোেোবোবু বলকলন, ছলোচহেো আ োকে বকলচ ল, ছস এখোকন বযবসো েকর।  

  

 জি।ু বলল, ছবোধহে চনকজর আসল পচরিেটো জোনোকত িোেচন।  

  

সন্তু এেবোর ভ্োবল, দুপুরকবলো ছটচলকিোকনর হু চের বযোপোরটো অ লকির জোনোকব চে 

নো! বোথরু  ছথকে ছবচরকে সন্তুর  ুকখ ওই ছটচলকিোকনর েথোটো শুকন েোেোবোবু ছেোনও 

গুরুত্বই ছিনচন। উচড়কে চিকে বকলচ কলন, এটো চনশ্চেই ওই ছ কলচট, এেোরকপোকটে েোর 

সকঙ্গ আলোপ হল, ছসই অ কলর েোণ্ড। ছতোর সকঙ্গ প্ৰযোেচটেযোল ছজোে েকরক । 

  

ছস অ কলর  ুকখর চিকে তোচেকে ছবোেবোর ছিষ্টো েরল, েোেোবোবুর অনু োন সচতয চে 

নো! চে ুই ছবোেো ছেল নো। সন্তুর অবেয িষঢ় চবশ্বোস, ছটচলকিোন েকরচ ল। অনয ছলোে। 

  

সন্তু অনযচিকে েথো ছঘোরোবোর জনয বলল, আ রো িোেঁকির পোহোড় ছিখকত ছেকত পোচর নো? 

চবভ্ূচতভ্ূেকণর ছলখোে ছে পোহোড়টোর েথো পকড়চ । 

  

 জি।ু বলল, হযোেঁ, ছেকত পোকর, তকব ছসটো ছেচনেোে নে, উেোন্ডোে। পোকের ছিে। 

  

অ ল বলল, ছসখোকন এখন চ চলটোচরর রোজত্ব। েখন তখন রোস্ত ো ছথকে ছলোে তুকল চনকে 

চেকে গুচল েকর ছ কর ছিকল। অবেয েোেোবোবুকে ছেউ  োরকত পোরকব নো। 

  

এই স ে এেজন একস িো চিকে ছেল।  জি।ু িো ছেকল চিল সবোইকে।  
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েোেোবোবু এেটো িু ুে চিকে বলকলন, ্বপোিটো অনযরে ।  

  

অ ল বলল, এখোনেোর িো। একত আ োকির িোচজেচলাংকের ছলভ্োর ছতো পোকবন নো। 

ছসইজনয আচ  েচি খোই। এখোনেোর েচি খুব ভ্োল। 

  

সন্তু দুিু ুে চিকে ছরকখ চিল। তোর এ চনই িো ছখকত ভ্োল লোকে নো। 

  

এেটু পকরই ওরো ছনক  এল নীকি। ছহোকটকলর িুটপোকথ অকনে েোচড় রকেক  বকল আ ল 

তোর েোচড় পোেে েকরক  এেটু িূকর। রোস্ত ো পোর হকে ছেকত হকব।  

  

অ ল বলল, েোেোবোবু, আপনোরো এখোকন িোেঁড়োন, আচ  েোচড়টো চনকে আসচ । 

  

েোেোবোবু বলকলন, তোর িরেোর ছনই, িকলো, আ োর েোচড়র েোক ই েোচি। 

  

অ ল েোেোবোবুর হোত ছিকপ ধকর বলল, নো! রোস্ত ো পোর হকত আপনোর অসুচবকধ হকব, 

ছিখক ন নো, েত েোচড় েোকি! আপনোরো এেটু অকপক্ষো েরুন, আচ  িট েকর চনকে 

আসচ  েোচড়টো? 

  

েোেোবোবুর চে ু-চে ু ছ কল োনুচে ছজি আক । ছেউ েচি তোেঁকে ছেোনও অসুচবকধর েথো 

বকল, তো হকল চতচন ছসটো েরকবনই। ক্রি চনকে তোেঁর হোেঁটুকড় 

  

অসুচবকধ হকব, এরে  অকনকেই  কন েকর। 

  

চতচন ছজোর চিকে বলকলন, ছেোনও অসুচবকধ ছনই, আ রো েোচড় পেেন্ত ছহেঁকট েোব। 

  

 জি।ু বলল, ছসটোই সুচবকধ হকব, েোচড়টো আনকত ছেকল অকনেটো ঘুকর আসকত হকব। 

  

ওরো  োে-রোস্ত োে আসকতই হঠোৎ এেটো ছথক -থোেো ছস্ট েোন ওেোেন ইউ টোনে চনকে  ুকট 

এল ওকির চিকে। ছসোজো ওকির ওপর চিকে িকল েোকব  কন হল। ছিোকখর চনক কে ছে-

ছেচিকে পোরল লোি চিল, ছে ছেন হোত ধকর টোন  োরোল সন্তুর।  
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তোরপকরই ছস ঘুকর ছিখল ছস্ট েোন ওেোেনটো অনয দুকটো েোচড়কে ধোক্কো  োরকত  োরকত 

ছেোনওরেক  পোে েোচটকে ছবচরকে েোকি, আর রোস্ত োর  োেখোকন পকড় আক  েোেোবোবুর 

ক্রোি দুকটো। 

  

রোস্ত োর দুপোকে ছলোে িোেঁচড়কে পকড়ক । এেটো চবরোট দুঘেটনো হকত-হোকত ছবেঁকি ছেল। সন্তু 

ছিখল, েোেোবোবু এেটু িূকর িোেঁচড়কে জো োর ধুকলো েোড়ক ন। সন্তু তোেঁর েোক  চেকে 

িোেঁড়োকতই চতচন বলকলন, িরেোকরর স ে আচ  এই ছখোেঁড়ো পোকেই প্ৰোে হনু োকনর  তন 

লোিোকত পোচর। িযোখ ছতো, আ োর ক্রোি দুকটো চঠে আক  চে নো? 

  

 জি।ু  ুকট একস বলল, আপনোকির লোকেচন ছতো? 

  

অ ল  ুখ ছভ্াংচিকে বলল, এখোনেোর চে ু-চে ু ছলোে এ ন চবচিচর েোচড় িোলোে, 

ট্রোচিকের ছেোনও চনে   োকন নো…চনশ্চেই ওই ড্রোইভ্োরটো ছনেো েকরচ ল, নইকল এ ন 

চভ্কড়র রোস্ত োে ছেউ অত ছজোকর ইউ টোনে ছনে? 

  

সন্তুর  ুখখোনো আড়ষ্ট হকে ছেক । এটো সোধোরণ ছেোনও অযোেচসকডকন্টর বযোপোর নে। 

ছলোেটো ইকি েকরই তোকির িোপো চিকত একসচ ল। এে েলকের জনয সন্তু ড্রোইভ্োরটোর 

 ুখ ছিখকত ছপকেচ ল। েোল-ভ্চতে িোচড়, ছিোকখ েোকলো িে ো,  োথোে ছিকল্টর টুচপ। 

ছটচলকিোকন ছে ভ্ে ছিচখকেচ ল, ছস বকলচ ল ছহোকটল ছথকে নো ছবকরোকত। ছস বকলচ ল, 

েোেোবোবুর প্ৰোকণর ভ্ে আক । 

  

অ ল ক্রোি দুকটো েুচড়কে একন বলল, আপনোর এেটো ক্রোি। ডযোক জ হকে ছেক । 

বিলোকত হকব। তোর ছেোনও অসুচবকধ ছনই। ক্রোি দুকটো িট েকর ছ কড় চিকে আপচন ভ্োল 

েকরক ন। 

  

 জি।ু বলল, ক্রোি সকঙ্গ চনকে ছতো লোিোকনো েোে নো! ইে, আর-এেটু হকল েী েোণ্ড হকে 

ছেত। 
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েোেোবোবু বলকলন, িকলো, ছেে পেেন্ত েোরও ছতো চে ু হেচন। সুতরোাং এটোকে 

অযোেচসকডন্ট বলো েোে নো। ওই েোচড়র নের টুকে রোখকলও ছেোনও েোকজ লোেত নো। 

  

 জি।ু বলল, বোবো , আ োর এখনও বুে েোেঁপক । 

  

েোচড়কত ওঠোর পর েোেোবোবু ক্রোি দুকটো ভ্োল েকর পরীক্ষো েকর ছিখকলন। অ ল তখনও 

বোইকর িোেঁচড়কে। েোেোবোবু সো কনর চসকট বকসক ন, ক্রোি চনকে নোড়োিোড়ো েরকল েোচড় 

িোলোকনো েোকব নো। 

  

অ ল চজকেস েরল, তো হকল চে আকে আপনোর ক্রোিটো বিকল আনব? 

  

েোেোবোবু  োথো ছনকড় বলকলন, নো , তোর িরেোর হকব নো। তোর চিকে ছবেঁকধ েোজ িোলোকত 

হকব। আ োর চবকেে এেটো ছিনো ছিোেোন  োড়ো আচ  অনয ছে-কেোনও জোেেোর ক্রি 

বযবহোর েচর নো। তোরপর, ছেন এেটো  জোর েথো বলক ন, এইভ্োকব হোসকত হোসকত 

বলকলন, ছলোেটো আনোচড়র  তন েোচড় িোচলকে আ োর এেটো ক্রোকির ক্ষচত েকর চিকেক , 

এজনয ওর চে ু এেটো েোচস্ত  পোওেো উচিত। েী বকলো? 

  

অ ল বলল, ওকে আর আপচন পোকিন ছেোথোে? 

  

 জি।ু বলল, তোড়োতোচড় িকলো, এরপর সকন্ধ হকে েোকব। 

  

ওরো চঠেই বকলচ ল, নযোেনোল পোকেের ছেকট ছপ েঁ কত ছবচেক্ষণ লোেল নো। ছসই ছেকট 

চটচেট ছেকট চনকে চনজ্বপ েোচড়কতই ছভ্তকর েুকে পড়ো েোে। এেটো চপি-বোেঁধোকনো রোস্ত ো 

ছসোজো িকল ছেক , এেটু পকরই ডোন-চিকে বী-চিকে ছ কঠো পথ চোংবো ইকি েরকল 

 োকঠর  কধযও ছনক  পড়ো েোে। 

  

 োকে- োকে এেটো-দুকটো বড় েো । আর সবই প্ৰোে ঘোসজচ , ছেোথোও ছেোথোও পোথুকর 

শুেকনো  োচট। আ োকির ছিকের নযোেনোল পোেে বলকত ছে চবেোল-চবেোল েোক র ঘন 

জঙ্গল ছবোেোে, তোর সকঙ্গ ছেোনও চ লই ছনই। 
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চ চনট-পোেঁকিকের  কধযই ছিখো ছেল এে েোেঁে হচরণ। 

  

সন্তু চজকেস েরল, ছপোেো?  

  

 জি।ু বলল, ধযোত? এখোকন ছেোনও চে ুই ছপোেো নে। এরপর এত েোেঁকে-েোেঁকে হচরণ 

ছিখকব ছে, তুচ  এেসকঙ্গ অত ছেোরু- োেলও েখনও িযোকখোচন। 

  

সচতয তো-ই, নোনোরে  হচরকণর েোেঁে ছিোকখ পড়কত লোেল। অনবরত। এে জোেেো ছথকে 

ছবে খোচনেটো িূকর ছিখো ছেল দুকটো উটপোচখ, অ ল দ্রুত েোচড় িোচলকে ছেল ছসচিকে, 

চেন্তু তোর আকেই ধুকলো উচড়কে  ুকট ছসই চবেোল পোচখ দুকটো উধোও হকে ছেল ছেন 

ছেোথোে! 

  

আধঘণ্টোর  কধযই তধেে হোচরকে অ ল চজকেস েরল, চসাংহ ছেোথোে? এই  জি।ু, চসাংহ 

ছিখো েোকি নো ছেন? 

  

 জি।ু বলল, আচ  েী েকর বলব? আচ  চে আকে ছথকে অডেোর চিকে চসাংহ ছরচড েকর 

রোখব? 

  

অ ল বলল, চেন্তু ছসবোর ছে অচনলন্দোকে পোেঁি চ চনকটর  কধয চসাংহ ছিখোকনো হল? 

  

অচনলিোর ছলোে ভ্োল চ ল! চসাংহরো ছতো সব স ে এে তিোকট থোকে নো। 

  

জোকনন েোেোবোবু,  জি।ু এখোকন এে-এেো িকল আকস। ও  োনুকের ছিকে জন্তু-জোকনোেোর 

ছিখকত ছবচে ভ্োলবোকস। ও একলই নোচে চসাংহ ছিখকত পোে। 

  

হযোেঁ। আ োর চসাংহ ছিখকত ভ্োল লোকে। েতবোর ছিচখ, ততবোরই ভ্োল লোকে। চসাংহর েত 

 চব তুকল চনকে ছেচ , তোকতও ছতো োর চবশ্বোস হেচন? 
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এখোনেোর চসাংহরো এ ন ছট্রইন্ড হকে ছেক  ছে, েযোক রোর সো কন চিচবয ছপোজ ছ কর 

িোেঁড়োে। 

  

সন্তু হঠোৎ ছিেঁচিকে উঠল, ওটো েী? ওটো েী? 

  

সবোই এেসকঙ্গ ডোন চিকে তোেোল। এেটু িূকর ঘোসজচ র পোকে এেটো  স্ত  বড় হচরণ 

শুকে  টিট েরক , তোর ছপটটো চিকর ছেক । অকনেখোচন, ছসখোন ছথকে  েলেল েকর 

ছবচরকে আসক  রক্ত। 

  

অ ল চিসচিস েকর বলল, হচরণটোকে ছ করক , তো হকল চসাংহটো চনশ্চেই েো োেোচ  

আক । 

  

 জি।ু বলল, উহুেঁ তো  কন হে নো। চসাংহ ছতো এ চন-এ চন হচরণ  োকর নো। চখকি ছপকলই 

 োকর, তোরপর সকঙ্গ সকঙ্গ ছখকত শুরু েকর। ছিকল ছরকখ ছতো িকল েোে নো। 

  

েোেোবোবু বলকলন, আচ  েতিূর জোচন, চসাংহর বিকল চসাংহীই চেেোর েকর ছবচে। চসাংহরো 

অলস হে।  

  

 জি।ু বলল, আপচন চঠেই বকলক ন। চসাংহ-পচরবোকর বউরোই খোটোখোটচন েকর ছবচে। 

তোরোই খোবোর ছজোেোড় েকর। 

  

েোেোবোবু বলকলন, তো হকল ছবোধহে এেটো চসাংহী এই োত্র হচরণটোকে ছ কর ছরকখ তোর 

 োনোকপোনো আর অলস ্বপো ীকে ডোেকত ছেক । 

  

অ ল চজকেস েরল,  জি।ু, এই হচরণটোকে বোেঁিোবোর ছিষ্টো েরো েোে নো? আ োকির েোচড়কত 

েচি তুকল চনই, ছেকটর সো কনই ওকির হোসপোতোল আক ।  

  

সন্তু বলল, হযোেঁ, িলুন, তুকল চনই! 
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সন্তু েোচড়র িরজো খুলকত ছেকতই  জি।ু তোর হোত ছিকপ ধকর বলল, ছতো রো চে পোেল 

হকে ? এসব জোেেোে েক্ষকনো েোচড় ছথকে নো কত ছনই। েোচড় ছথকে নো কল েখন-তখন 

চবপি হকত পোকর। এই ঘোসবকন েচি ছেোনও ছলপোডে লুচেকে থোকে…ওরো েী রে  পোচজ 

হে ছতো রো জোকনো নো… 

  

েোেোবোবু বলকলন, ছস-েথো চঠে, েোচড় ছথকে নো টো চবপজ্জনে। আইকনও ছবোধহে 

চনকেধ আক । তো  োড়ো, আ োর ছতো  কন হে, জঙ্গকলর রোজকত্ব জন্তু-জোকনোেোরকির 

বযোপোকর আ োকির হস্ত কক্ষপ েরো উচিত নে। 

  

সন্তু তবু কু্ষণ্ণভ্োকব বলল, এখোকন চসাংহ-চটাংহ চে ু ছনই। েোচড়র আওেোজ শুকন পোচলকেক । 

হচরণটো শুধু শুধু… 

  

 জি।ু বলল, আচিেোর চসাংহ েোচড়টোচড় ছিকখ ভ্ে পোে নো, গ্ৰোহযই েকর নো! 

  

এই স ে আর-এেটো েোচড় একস এেটু িূকর িোেঁড়োল। সন্তু অ চন উকিচজতভ্োকব বলল, 

ওই ছতো, ওই ছতো, ছসই েোচড়টো? 

  

অ ল চজকেস েরল, ছসই েোচড়টো  োকন! ও হযোেঁ, এটোও ছতো ছিখচ  এেটো ছস্ট েন 

ওেোেন, অকনেটো এেই রে  ছিখকত, তকব ছসটোর রাং খকেচর চ ল নো? 

  

সন্তু বলল, নো, ছ রুন চ ল। এই েোচড়টো আ োকির িোপো চিকত একসচ ল। 

  

অ ল বলল, এই এেইরে  েোচড় নোইকরোচব েহকর অকনে আক । আ োকির অচিকসও 

এেটো আক ।  জি।ু, তুচ  ছসই েোচড়টোর নেরটো ছিকখ ছরকখচ কল? 

  

নো। এ ন আি েো একস পকড়চ ল ছে, ছখেোলই েচরচন। তকব ড্রোইভ্োরটোর ছিহোরো ছেন 

ছিকখচ লু  এে পলে। 
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 সুনীে গলঙ্গাপাযোয় । জঙ্গলের মলযে এক হ ালেে। কাকাবাবু সমগ্র 

 24 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

সন্তু বলল, ড্রোইভ্োর বিকল ছেক । তখন ড্রোইভ্োকরর িোচড়-কেোেঁি চ ল, এর চে ু ছনই। এ 

অনয ছলোে হকত পোকর, চেন্তু এটোই ছসই েোচড়! 

  

অ ল ছহকস বলল, এটো তুচ  েী েকর বলচ , সন্তু? বললু  নো, এই এেই  কডল, এেই 

রকের অকনে ছস্ট েোন ওেোেন আক  নোইকরোচব েহকর। তুচ  চে ভ্ে পোচ্ ?  

  

েোেোবোবু েোন্ত েলোে বলকলন, ছতো রো অনথেে েথো বকল স ে নষ্ট েরচ । ওই িযোকখো, 

চসাংহীটো একস ছেক ? 

  

সচতযই এর  কধয এেচট চসাংহী একস  ু ূেে হচরণটোর ছপকটর েোক  েো কড় ধকর টোনোটোচন 

েরক । হচরণটোর েলো চিকে ছবকরোকি এেটো চবেষত আওেোজ। চসাংহীটোর ছপ কন রকেক  

দুকটো বোচ্চো চসাংহ। 

  

েোেোবোবু বলকলন, চসাংহীটোর ছবোধহে চেেচেরই চডকভ্োসে হকে ছেক , তোই ওর ্বপো ী 

আকসচন, ছ কলক কেরো একসক । 

  

অ ল লোচিকে উকঠ বলল, েযোক রো!  জি।ু, ছতো োর বযোে ছথকে েযোক রটো বোর েকর। 

  

 জি।ু েিু োিু  ুকখ বলল, এই েো ! েযোক রোটো আক , চেন্তু আসবোর স ে চিল  চেকন 

আনব ছভ্কবচ লু ! 

  

অ ল চনকজর  োথোর িুল ছিকপ ধকর বলল, ছহোপকলস! এরে  এেখোনো 
  

সন্তু আকে েখনও চসাংহী। ছিকখচন। চসাংহ বলকতই ছেের সক ত প্ৰেোণ্ড  োথোওেোলো 

পশুরোকজর েথো  কন পকড়। ছসই তুলনোে চসাংহীকে ছিখকত এ ন চে ুই নো। প্ৰোে এেটো 

খুব বড়সড় েুেুকরর  তন। 

  

চসাংহীটো এেটো জযোন্ত হচরকণর ছপট চ েঁকড় চ েঁকড় খোকি। এ-িষেয সন্তুর ছিখকত ইকি হল 

নো। ছস আবোর ছস্ট েোন ওেোেনচটর চিকে তোেোল। ড্রোইভ্োর  োড়ো ছস-েোচড়কত আর ছেোনও 
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েোত্রী ছনই। তো হকল শুধু শুধু অতবড় েোচড় চনকে এেলো এেটো ছলোে এখোকন একসক  

ছেন? ড্রোইভ্োরটোও চসাংহীটোর হচরণ-খোওেো ছিখক  নো, ছেন ও বযোপোকর তোর ছেোনও 

আগ্ৰহই ছনই। ছস-ও তোচেকে আকস সন্তুকির েোচড়র চিকে। তোর িোচড়কেোেঁি ছনই,  োথোে 

টুচপ ছনই চেন্তু ছিোকখ েোকলো িে ো।  

  

ওই ছলোেটো েচি তোর বড় েোচড় চনকে সন্তুকির েোচড়টো ধোক্কো ছ কর উলচটকে ছিে, তো 

হকলও ছেউ জোনকত পোরকব নো এখোকন। সন্তুর িষঢ় ধোরণো হল, ওই ছলোেটো ছসই  তলকবই 

একসক । েোেোবোবুকে সোবধোন েকর ছিওেো উচিত। 

  

সন্তু চে ু বলবোর আকেই আরও দুচট েোচড় একস থো ল ছসখোকন। এেটো চজপ, আর এেটো 

ছস্ট েোন ওেোেন। এখোনেোর চনে ই এই ছেোথোও এেটো-দুকটো েোচড় থো কলই অনয 

েোচড়রো ছসখোকন একস চভ্ড় েকর চে ু ছিখকত পোবোর আেোে। দুচট েোচড়রই  োি ছখোলো 

ভ্চতে আক চরেোন টুচরস্ট ! তোকির েোক  নোনো রে  েযোক রো,  ুচভ্ েযোক রো, চভ্চডও 

েযোক রোই চতন িোরকট। 

  

ছিখো ছেল, এই চসাংহীটোর  চব ছতোলোর বযোপোকর ছবে আপচি আক । ছস সকব োত্র তোর 

 োনো দুকটোকে চডনোর খোওেো ছেখোচিল, চভ্চডও  চব ছতোলোর আকলো তোর েোকে একস 

পড়োে ছস এেবোর চবরক্তভ্োকব এচিকে তোেোল, তোরপর হচরণটোর ছপকট এেটো বড় 

েো ড় বচসকে টোনকত টোনকত ঘোসবকনর  কধয অিষেয হকে ছেল। হচরণটো তখনও ডোেক । 

  

আরও চে ুক্ষণ ছসখোকন অকপক্ষো েরো হল, চেন্তু চসাংহীটোকে আর ছিখো ছেল নো। 

  

অ ল বলল, তো হকল এবোর ছিরো েোে! ছিখো ছতো হল! 

  

পকর ছে েোচড় দুকটো একসচ ল, ছস দুকটোও স্ট োটে চনকেক । চেন্তু ছ রুন রকের ছস্ট েোন 

ওেোেনটো এখনও িোেঁচড়কে আক  এে জোেেোে। েোকলো িে ো পরো ড্রোইভ্োরটো তোচেকে 

আক  সন্তুকির চিকে। 
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সন্তু বলল, আকে ওই েোচড়টো িকল েোে! 

  

অ ল বলল, েী বযোপোর, সন্তু, ভ্ে ছপকে ছেকল নোচে? 

  

েোেোবোবু বলকলন, সন্তু েখন ভ্োবক  ওই েোচড়টো আ োকির িোপো চিকত একসচ ল, তখন 

এেবোর ছিে েকর ছিখো উচিত। সন্তু ছতো সহকজ ভ্ুল েকর নো। অ ল, তুচ  েোচড়টো চনকে 

ওই েোচড়টোর একেবোকর েোক  িকলো ছতো। ওই ড্রোইভ্োকরর সকঙ্গ এেবোর েথো বলব। 

  

অ ল বলল, হযোেঁ, তো বলো ছেকত পোকর। 

  

ছস তোর েোচড়টোকে বযোে েরকত লোেল। এেটু ছবচে ছপ কন িকল চেকে ছসটো ছনক  ছেল 

রোস্ত োর নীকি। তোর িকল, েোচড়টো আবোর তুলকত খোচনেটো স ে লোেল। ছসইটুেু স কের 

 কধযই ছস্ট েোন ওেোেনটো হুে েকর ছবচরকে ছেল উলকটো চিকে।  

  

অ ল েোচড়টো ছসোজো েরোর পর চজকেস েরল, ওকে িকলো েরব? 

  

েোেোবোবু বলকলন, নো , তোর িরেোর ছনই। িকলো, এবোকর ছেকটর চিকে চিকর িকলো। 

  

 জি।ু বলল, আ োর  কন হে, তুচ  ভ্ুল ের  সন্তু। এই েোচড়টো চনরীহ, চনকিেোে। 

  

সন্তু আর চে ু বলল নো। 

  

অ ল বলল, আর-এেটু ঘুরব? এইভ্োকব হোচত-টোচত ছিখকত পোওেো ছেকত পোকর। 

  

েোেোবোবু বলকলন, নো, এখন ছিরো িরেোর। তো  োড়ো, ওই ছতো আেোকে হোচত ছিখো 

েোকি। 

  

সো কনর আেোকে এ নভ্োকব ছ ঘ জক  আক , চঠে ছেন  কন হে দুকটো ঐরোবত গুড় 

তুকল লড়োই েরক । এখোকন আেোে বহুিূর পেেন্ত ছিখো েোে। ছেে সূকেের আকলোে অকনে 

রে  রাং চঠেকর পড়ক । অপূবে িষেয। সন্তু অকনেচিন এেসকঙ্গ এতখোচন আেোে িযোকখচন। 
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অ ল বলল, িযোন্টোচস্ট ে! এখোকন সবোই শুধু জন্তু-জোকনোেোর ছিখকত আকস, অনয ছেোনও 

চিকে তোেোেই নো। ডোন পোকের েো টোে ছিখুন, েী রে  বড়-বড় জবোিুল িুকট আক । 

  

েোেোবোবু চজকেস েরকলন, জবোিুকলর এত বড় েো  হে? এ ছতো ছবে েক্তকপোক্ত েো  

ছিখচ । 

  

অ ল বলল, হেকতো এ-িুকলর অনয ছেোনও নো  আক । চেন্তু চঠে জবোিুকলর  তন 

ছিখকত নো? 

  

ছিরোর পকথ আরও অকনে হচরণ ছিখো ছেল। ছেোটো-পোেঁকিে ছজিো একেবোকর রোস্ত োর ওপর 

একস পকড় ভ্ে ছপকে ছি ড়কত লোেল। েোচড়র সো কন সো কনই।  

  

অ ল বলল, ছজিোগুকলো একেবোকর ছবোেো হে। আসকল েোধো ছতো! ওকির গুচল েকর  োরো 

েত সহজ ছিখুন। 

  

 জি।ু বলল, এত সুন্দর প্ৰোণী, ওকির ছিকখ ছতো োর গুচল েকর  োরোর েথো  কন এল? 

  

অ ল থত ত ছখকে বলল, আচ  চে  োরব নোচে? বলচ  ছে, গুচল েকর  োরো সহজ। 

আকে সোকহবরো েত ছ করক । 

  

 জি।ু বলল, এে স ে নোইকরোচব েহকর ছজিো-টোনো েোচড় িলত। আচ   চবকত ছিকখচ । 

আ োকির ছিকে ছে ন ছেোরুর েোচড়। 

  

সন্তু চজকেস েরল, এখন বুচে ছজিো েক  ছেক । 

  

 জি।ু বলল, েক ক  েী, ছবকড়ক ! এখন  োরো চনকেধ ছতো। েহর ছ কড় এেটু ছবকরোকলই 

েত েত ছজিো ছিখো েোে। অকনে স ে ছজিোর জনয েোচড় আটকে েোে।  

  

অ ল এেবোর ছজোকর হনে বোজোকতই ছজিোর িলটো আরও ভ্ে ছপকে পোকের চিকে ছনক  

ছেল হুড় ুচড়কে। এ নভ্োকব তোরো লোিোল ছে, ছিখকল হোচস পোে।  
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অ ল বলল, আজ চজরোি ছিখো ছেল নো। চজরোিগুকলো েোচড়র সো কন একস পড়কল আরও 

 জো লোকে। এেবোর নোইভ্োসো ছলোে ছিখকত েোবোর স ে রোস্ত োে েতগুকলো চজরোি একস 

পকড়চ ল, ছতো োর  কন আক ,  জি।ু? 

  

 জি।ু বলল, আ োর চজরোি ছিখকল খুব  োেো হে। অতবড় ছিহোরো, চেন্তু েী রে  ছ োট্ট 

 ুখখোনো। এত জন্তু থোেকত ভ্েবোন শুধু ওকিরই ছে ছেন ছবোবো েকরক ন, তোই-ই বো ছে 

জোকন? 

  

অ ল বলল, আ োর চজরোি ছিখকলই  কন হে ইনে চেট। ছতো োকির ভ্েবোন ছেন 

চজরোিকে েড়কত েড়কত হঠোৎ ভ্ুকল চেকে অনয ছেোনও েোকজ  ন চিকে ছিকলক ন। 

  

েল্প েরকত েরকত ছেোট পেেন্ত ছপ েঁক  েোওেো ছেল।  জি।ু বলল, এখন আ োকির বোচড়কত 

এেটু িো ছখকে েোকবন? 

  

েোেোবোবু ঘচড় ছিকখ বলকলন, সোকড়  োেঁটোর  কধয চিরকত হকব, ছিচর হকে েোকব। েোল 

েোব বরাং। এখন আ োকির ছহোকটকল ছপ েঁক  িোও! 

  

সন্তুর আবোর ছিোখ আটকে ছেক  সো কনর চিকে। এেটু িূকর ছসই ছস্ট েন ওেোেনটো ছথক  

আক । 

  

ছস বলল, আ লিো, ওই ছে ছিখুন! 

  

অ ল  ুখ চিচরকে ছহকস বলল, নোইকরোচব েহকর চঠে এই এেই রকের, এেই  কডকলর 

অন্তত এেকেোটো ছস্ট েোন ওেোেন আক , এটো তোর  কধয তষতীেটো। 

  

 জি।ু বলল, তো  োড়ো ছসটো ছতো উলকটো চিকে িকল ছেল। আ োকির আকে চিরকব। েী 

েকর? 
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অ ল বলল, তো অবেয পোকর, ছিরোর অকনেগুকলো রোস্ত ো আক । আ রো আকস্ত  আকস্ত  

একসচ । 

  

েোেোবোবু বলকলন, চদ্বতীে েোচড়টোর নের আচ  লক্ষ েকরচ লু । এটো ছসটোই। িকলো, ওর 

েোক  চেকে ড্রোইভ্োকরর সকঙ্গ আলোপ েরো েোে। 

  

অ ল চনকজর েোচড়টো ছসই েোচড়টোর সো কন চনকে পোেে েকর ছনক  িোেঁড়োল। েোেোবোবুও 

নো কলন। চেন্তু ছস্ট েোন ওেোেনচটকত এখন ছেোনও ড্রোইভ্োর ছনই। এচিে-ওচিে 

তোচেকেও েোউকে ছিখকত পোওেো ছেল নো। 
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৩. ছহোকটকলর চরকসপেোন ছথকে ছিোন 

চঠে সোকড়  টোে ছহোকটকলর চরকসপেোন ছথকে ছিোন এল। অকেোে ছিেোই ছিখো েরকত 

একসক ন। চতচন ওপকর আসকত িোন। 

  

সন্তু িরজো খুকল চিল। ছসই  োইে নোক র ছ কলচট অকেোে ছিেোইকে সকঙ্গ েকর চনকে 

একসক । আরও এেজন ছলোে রকেক  অকেোে ছিেোইকের সকঙ্গ। ইচন এেজন আচিেোন, 

পোক্কো সোকহচব ছপোেোে পরো। অকেোে ছিেোইকের ছপোেোেও ছসইরে । তোেঁর েোকের রাং 

এত িস ছে, সোকহবকির  তনই ছিখোে। 

  

অকেোে ছিেোই িরজো চিকে েুকে েোেোবোবুর হোত ধকর েোেঁেুচন চিকে বলকলন, গুড ইভ্চনাং 

চ   রোেকি ধুচর। আেো েচর নোইকরোচব আপনোর ভ্োল লোেক ।  

  

েোেোবোবু সন্তুর সকঙ্গ তোেঁর আলোপ েচরকে চিকলন। 

  

অকেোে ছিেোই তোেঁর সঙ্গীর চিকে হোত ছিচখকে বলকলন, ইচন চ   েযো  চননজোকন। ইচন 

এখোনেোর ছপ্ৰচসকডন্ট  ই-এর আত্মীে, এ-কিকের চিনোন্স ছসকক্রটোচর এবাং আ োর 

চবজকনস পোটেনোর। 

  

অকেোে ছিেোই এ নভ্োকব েথোগুকলো বলকলন, েোকত ছবোেো ছেল ছে, তোেঁর সঙ্গীচট এেজন 

চবকেে ছেউ-কেটো ছলোে। ছপ্ৰচসকডকন্টর আত্মীে হওেোটোই ছতো এেটো চবরোট বযোপোর। 

  

চ   চননজোকন ছে েোেোবোবুকে ছিকখ িোরুণ অবোে হকেক ন তো চতচন লুকেোবোর সো োনয 

ছিষ্টোও েরকলন নো। চতচন প্ৰোে হোেঁ েকর এেবোর েোেোবোবুকে ছিখক ন, এেবোর অকেোে 

ছিেোইকের চিকে তোেোকিন। 

  

েোেোবোবু বলকলন, বসুন, আপনোরো বসুন!  
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চ   চননজোকন তবু িোেঁচড়কে ছথকেই অকেোে ছিেোইকের চিকে চিকর বলকলন, এই.এই 

ভ্েকলোকের েথোই আপচন বকলচ কলন? ইচন…এেজন অযোডকভ্ঞ্চোরোর? ইচন…  োকন… 

ইচনই পষচথবীর অকনে জোেেোে… 

  

অকেোে ছিেোই বলকলন, ইচনই চ   রোজো রোেকি ধুরী। আ োর আাংেল একে পোচঠকেক ন। 

  

েোেোবোবু ছহকস বলকলন, আপচন চনশ্চেই আ োর  তন এেজন ছখোেঁড়ো  োনুেকে ছিকখ 

অবোে হকেক ন? 

  

চ   চননজোকন বলকলন, হযোেঁ,  োকন, আচ  িযোাংেচল বলচ , আচ  অকেোকের  ুকখ েল্প 

শুকনচ লো , আপচন নোচে চহ োলে পোহোকড় এেিল কু্রেকে ধরবোর জনয এেোকরো-বোকরো 

হোজোর চিট ওপকর উকঠচ কলন? ছসটো চে অকনে চিন আকের েথো? 

  

েোেোবোবু বলকলন, নো, খুব ছবচেচিন আকে নো, ব র পোেঁি- ে হকব। আ োর এেটো পো 

অবেয তোর আকেই অকেকজো হকে ছেক । 

  

চেন্তু ছসটো েী েকর সম্ভব? এই পো চনকে আপচন চহ োলে পোহোকড় উকঠচ কলন েী েকর? 

  

বুচেকে বলচ । বসুন আকে। আ োকির সাংস্কষত ভ্োেোে এেটো েথো আক , পঙু্গ লঙ্ঘেকত 

চেচরাং। তোর  োকন হল, ভ্েবোকনর েষপো হকল আ োর  তন েোনো-কখোেঁড়ো-পঙু্গরোও পোহোড় 

চডচেকে ছেকত পোকর। আপচন ভ্েবোন  োকনন? 

  

হযোেঁ, অি ছেোসে ভ্েবোন  োচন। আচ  এেজন চনষ্ঠোবোন চিস্ট োন। 

  

আচ  ভ্েবোন চবশ্বোস েচর নো। আচ  চবশ্বোস েচর  োনুকের অিুরন্ত  োনচসে েচক্তকে। 

 কনর ছজোর থোেকল  োনুে সব চে ু পোকর। পোহোকড় উঠকত চেকে আচ  পো চপ কল পকড় 

 কর ছেকতও পোচর, তো বকল ছসই ভ্কে আচ  ছেোনওচিন পোহোকড় উঠকত িোইব নো, তো 

ছতো হে নো! েত ছলোে ছতো েহকরর রোস্ত োে েোচড় িোপো পকড়ও  কর! 
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 সুনীে গলঙ্গাপাযোয় । জঙ্গলের মলযে এক হ ালেে। কাকাবাবু সমগ্র 

 32 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

তো ছতো বকটই।তো ছতো বকটই! 

  

আপনোরো িো চোংবো েচি েী খোকবন বলুন। চে ু আনোব? 

  

অকেোে ছিেোই এবোকর বলকলন, চ   চননজোকন সকন্ধর পর চবেোর  োড়ো অনয চে ু খোন 

নো। আ োর ছেোনও রে  ছনেো ছনই। পোনও খোই নো। আচ  চ   চননজোকনর জনয চবেোর 

বকল চিচি। 

  

চ   চননজোকন হোত তুকল বলকলন, আচ  েকথষ্ট চবেোর পোন েকর একসচ । রোচিকর আর-

এেটো জোেেোে ছন ন্তন্ন আক , ছসখোকন চেকে অকনে ছখকত হকব। এখন চে ু ছখকত িোই 

নো। এখন েোকজর েথো ছহোে। 

  

েোেোবোবু বলকলন, েোকজর েথো চে ু আক  নোচে? আচ  ছতো তো জোনতু  নো। আ োর 

ধোরণ আ রো এখোকন  ুচট েোটোকত একসচ । 

  

অকেোে ছিেোই বলকলন, নো,  োকন, আপনোর ভ্চবেযৎ ছপ্ৰোগ্ৰো  চনকে দু-িোরকট েথো বলোর 

চ ল. 

  

সন্তু ওেঁকির েোক  নো বকস এেটু িূকর িোেঁচড়কে আক । তোর চিকে ছেউ  কনোকেোে চিকি 

নো। ছস এে িষচষ্টকত চ   চননজোকনকে লক্ষ েরক । ওেঁকে অকনেটো বিোর  হম্মি আচলর 

 তন ছিখকত। চেন্তু ওেঁর েলোর আওেোজটো ছে ন ছেন ছিনো-কিনো। দুপুকর েোরো ভ্ে 

ছিচখকে ছটচলকিোন েকরচ ল, তোকির  কধয প্ৰথ  ছে-কলোেটো চিচবকে চিচবকে ইাংকরচজ 

বলচ ল, তোর েলোর আওেোজটো চঠে চ   চননজোকনর  তন নে? চেন্তু তো েী েকর সম্ভব? 

উচন েোেোবোবুকে ভ্ে ছিখোকত েোকবন ছেন? 

  

েুবোবু বলকলন, আচ  চ   চননজোকনকে এেটো বযচক্তেত প্ৰশ্ন েরকত চ   চননজোকন 

বলকলন, চনশ্চেই। আপনোর বকেস েত? 
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হঠোৎ এই প্ৰশ্ন? চ   েেোজো রোেকি চড্র, আপচন আ োকে এই প্ৰশ্ন েরকলন ছেন চঠে বুেকত 

পোরলো  নো ছতো! 

  

এ চনই, ছে তূহল। আচ  আচিেোনকির বকেস বুেকত পোচর নো। আপনোর  ুকখর িো ড়ো 

এেটু েুেঁিকে ছেক , চেন্তু আপনোর িুল েুিেুকি 

  

আ োর বকেস আটোন্ন! 

  

তো হকল ছতো আপচন আ োর ছিকেও ছবে েকেে ব করর বড়। চেন্তু আপনোর ্বপোস্থয আ োর 

ছিকেও ভ্োল, আপনোর  োথোে েত িুল.আচ  আজ পেেন্ত এেজনও টোে- োথো আচিেোন 

ছিচখচন। 

  

চ   চননজোকন। এবোকর অট্টহোচস ছহকস উঠকলন। এতক্ষণ বোকি তোেঁকে ছবে সহজ  কন 

হল। চতচন পকেট ছথকে এেটো চসেোকরকটর পযোকেট বোর েকর েোেোবোবুর চিকে এচেকে 

চিকে বলকলন, িলকব? 

  

েোেোবোবু দুচিকে  োথো নোড়কলন। 

  

চ   চননজোকন চনকজ এেটো চসেোকরট ধচরকে বলকলন, তো হকল এেটো  জোর েল্প বচল 

শুনুন! আপচন িোইট চক্র  বকল িুকলর এেটো চক্র  আক , নো  শুকনক ন? 

  

েোেোবোবু বলকলন, হযোেঁ, শুকনচ , আ োকির ছিকেও িকল।  

  

এেস ে আচিেোর েকেেটো ছিকে ছসই িোইট চক্রক র খুব চবচক্র ছবকড় ছেল। 

ছিোেোনিোররো সোেোই চিকে েুচলকে উঠকত পোকর নো। তখন ছে চবচলচত ছেোম্পোচন এই 

চক্র  বোনোে, তোকির টনে নড়ল। তোরো বুেকতই পোরল নো, হঠোৎ আচিেোে তোকির িুকলর 

চক্রক র চবচক্র বোড়ল ছেন? আচিেোনকির ছতো এত পেসো ছনই। ছহড-অচিস ছথকে 

দুচতন জন সোকহব এল ছখোেঁজ-খবর চনকত। তোরো চে ুই বুেকত পোরল নো। প্ৰকতযে 
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ছিোেোনিোর বলক , সোকহব, আরও ছবচে েকর িোইট চক্র  পোঠোও! খকির চিকর েোকি, 

আ রো েোলোেোচল খোচি! 

  

তোরপর আরও দুজন বড়সোকহব এল  োকেেট চরসোিে েরকত। তোকির চজচনস চবচক্র হকি 

চঠেই। চেন্তু ছেন ছে এত ছবচে চবচক্র হকি, তো চে ুকতই ধরকত পোরক  নো। প্ৰকতযে 

 োকস চড োন্ড চদ্বগুণ হকে েোকিো! 

  

তখন ছেোম্পোচন চঠে েরল, আচিেোর এই েকেেটো ছিকে এই সুকেোকে আরও িোইট 

চবলচক্র  পোঠোকব, চবচক্র আরও বোড়কব! প্ৰকতযে েোেকজ বড়-বড় েকর চবেোপন চিল, 

িোইট চক্র  িুকলর ্বপোকস্থর পকক্ষ অতযন্ত উপেোরী। িুল ভ্োল রোখকত হকল প্ৰকতযে চিন 

িোইট চক্র  বযবহোর েরুন! 

  

শুধু খবকরর েোেকজর চবেোপন নে, গ্ৰোক -গ্ৰোক ও এই চবেোপকনর ছহোচডোং টোেোকনো হল। 

তোর িকল েী হল বলুন ছতো, এই চবেোপন ছবকরোবোর পর িোইট চক্র  চবচক্র এেি  বন্ধ 

হকে ছেল। আর ছেউ ওটো ছেকন নো। 

  

েল্প ছেে েকর চ   চননজোকন চবরোট ছজোকর ছিেঁচিকে হোসকত লোেকলন। 

  

েোেোবোবু বলকলন, আচ  চেন্তু েল্পটোর   ে চঠে বুেকত পোরলু  নো? 

  

অকেোে ছিেোই বলকলন, বোচেটো আচ  বুচেকে চিচি। আসকল বযোপোর েী জোকনন, 

আচিেোর চবচভ্ন্ন উপজোচতর ছলোে ওই চক্র  চেনত ছটোকস্ট   োচখকে খোবোর জনয। 

চজচনসটোর ্বপোিও ভ্োল, িোক ও  োখকনর ছিকে েস্ত ো। েখন তোরো জোনল ওটো িুকলর চক্র , 

তখনই তোরো ছেনো বন্ধ েকর চিল। িুকলর েত্ন েরোর জনয পেসো চিকে ছেোনও িুকলর 

চক্র  ছেনোর েথো সোধোরণ ছলোে েল্পনোই েরকত পোকর নো।  

  

েোেোবোবুও ছহকস বলকলন, ভ্োল েল্প। আেো েচর এটো সচতয। 
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চ   চননজোকন বলকলন, ছ োকটই সচতয নে। চন েই েল্প। তকব, আপচন আ োকির িুকলর 

েথো তুলকলন ছতো…। জোকনন, আ োকির এখোকন অকনকে 

  

অকেোে ছিেোই বলকলন, এবোকর আ োর েথো ছসকর চনই। সোকড় সোতটোর স ে আ োর 

আর-এেটো অযোপকেন্টক ন্ট আক । চ   রোেকি ধুরী এখোকন আপনোর ছপ্ৰোগ্ৰো  েী তো 

জোকনন চনশ্চেই? 

  

েোেোবোবু বলকলন, ছপ্ৰোগ্ৰো  ছতো ছস-রে  চে ু ছনই। ভ্ুলোভ্োই ছিেোই আ োকে বকলক ন। 

এখোকন দু-এেচিন থোেোর পর আ রো অনয এেটো জোেেোে িকল েোব।  োসোই োরো 

িকরকস্ট  নোচে আপনোরো এেটো নতুন ছহোকটল খুকলক ন? ছসখোকন আ োকির থোেোর েথো। 

  

অকেোে ছিেোই েলো খোেঁেোচর চিকে বলকলন, ছসই বযোপোকরই আপনোকে দু-এেটো েথো 

বলকত একসচ । আপচন এই ছহোকটকল েতচিন খুচে থোেকত পোকরন। েচি ছেোথোও ছবড়োকত 

ছেকত িোন, চভ্কক্টোচরেো ছলে চোংবো চেচল োজি।োকরো পোহোকড়, তোরও সব বযবস্থো েকর ছিওেো 

েোকব। চেন্তু  োসোই োরো িকরকস্ট  ছে ছহোকটকল আপনোকির েোওেোর েথো আ োর েোেো 

আপনোকির বকল চিকেক ন, ছসখোকন েোওেোটো চঠে হব চে নো, তোকতই এেটু সকন্দহ ছিখো 

চিকেক । 

  

েোেোবোবু বলকলন, আ রো ছসখোকন ছেকল আপনোকির অসুচবকধ হকব? তো হকল ছথোে, েোব 

নো? 

  

অকেোে ছিেোই এেটু ছজোকর বকল উঠকলন, নো, নো, আ োকির অসুচবকধ চে ু ছনই। আপচন 

ছেকল আ রো খুচেই হব। চেন্তু আপচন আ োকির  োননীে অচতচথ, ছসখোকন চেকে েচি 

আপনোর খোরোপ লোকে,  োকন… 

  

ছেন, ছসখোকন খোরোপ লোেকব ছেন! আপনোর ছেোেো ছস-জোেেোটোর উচ্চ প্ৰোংসো 

েরচ কলন।  োসোই োরো িকরস্ট  আ োরও ছিখোর খুব ইকি আক । চবশ্বচবখযোত িকরস্ট , 

আ োর ভ্োইকপোকে চনকে একসচ , ওরোও খুব ভ্োল লোেকব এই আেো েকর… 
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তো হকল পুকরো বযোপোরটো আপনোকে খুকল বলকত হে। 

  

বলুন। 

  

 োসোই োরো ছেই  চরজোকভ্ের একেবোকর  োেখোকন েকেেটো ছহোকটল আক । তোর  কধয 

এেটো আ রো চনকেচ । এখনও চেচনচন। আপোতত  যোকনজক কন্টর ভ্োর চনকেচ ।  ।  োস 

ছিখোর পর পুকরোপুচর চেকন ছনব, এরে  েথো আক । ছসই ছহোকটকলর নো  চলটল 

ভ্োইসরে। 

  

অদু্ভত নো  ছতো। ভ্োইসরে আবোর চলটল? 

  

এ-নো টোরও এেটো ইচতহোস আক । আকে ওখোকন শুধু ভ্োইসরে নোক  এেটো ছহোকটল 

চ ল। তোরপর খুব েো োেোচ ই আর-এেটো ছহোকটল ছখোলো হল, তোর নো  ছিওেো হল 

চলটল ভ্োইসরে। আসকল চেন্তু চদ্বতীে ছহোকটলটো, ছেটো নতুন ছসটোই ছবচে বড়। ক্রক  

এে স ে  ূল ভ্োইসরে ছহোকটল উকঠ ছেল, চেন্তু অনয ছহোকটকলর নো  চলট ল ভ্োইসরেই 

রকে ছেল। এই ছহোকটলটোই এখন আ োকির। 

  

ছসখোকন আচ  ছেকল আপনোকির চে অসুচবকধ হকব? 

  

নো নো, আ োকির অসুচবকধর ছেোনও প্ৰশ্নই ছনই। বরাং আপনোর  তন এেজন  োনুে ছেকল 

আ োকির খুবই উপেোর হকত পোকর। আ োর েোেো ছসই েথো ছভ্কবই আপনোকে 

পোচঠকেক ন। চেন্তু ভ্োল- ন্দ সব চিে আপনোকে আকে জোনোকনো িরেোর বকল আচ   কন 

েচর। ছসটোই আ োর নীচত। 

  

 ন্দ চিে চে ু আক  বুচে? 

  

চ   রোেকি ধুরী, চলটল ভ্োইসরে খুব িোচ  ছহোকটল। ওটো িোলোবোর খরি অকনে। প্ৰধোনত 

ইউকরোচপেোন ও আক চরেোনরোই ওখোকন ছবড়োকত েোে। চেন্তু েত চতন-িোর  োস ধকর 
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ওখোকন টুচরকস্ট র সাংখযো খুবই েক  ছেক । ছলোকে ভ্কে ওখোকন ছেকত িোইক  নো। ছহোকটকলর 

দুজন ছবোডেোর রহসয েভ্োকব উধোও হকে ছেক । অকনে ছখোেঁজোখুেঁচজ েকরও তোকির খুেঁকজ 

পোওেো েোেচন। 

  

খুেঁকজ পোওেো েোেচন  কন হোচরকে ছেক , নো ছেোথোও ছেোনও জন্তু-জোকনোেোকরর হোকত 

পকড়ক ? 

  

প্ৰথ ত ওখোকন আ রো খুব সোবধোনতো অবলেন েচর। জন্তু-জোকনোেোকরর হোকত পড়োর 

প্ৰোে ছেোনও সম্ভোবনোই ছনই। চদ্বতীেত, ছেোনও জন্তু-জোকনোেোকরর  ুকখ েচি তিবোৎ পকড়ও 

েোে, ছেোনও জোকনোেোরই ছতো  োনুকের জো ো-েোপড় সুনু্ধ ছখকে ছিকল নো। তোকির 

ছেোনওরে  চিহ্নই পোওেো েোেচন। 

  

সন্তু িে েকর বলল, েচি েুচ র চোংবো জলহস্ত ী জকলর তলোে ছটকন চনকে েোে? 

  

অকেোে ছিেোই সন্তুর চিকে  ুখ চিচরকে বলকলন, দুজন  োনুেকে এে সকঙ্গ জকলর তলোে 

ছটকন ছনকব? এরে  ঘটনো এখোনেোর ইচতহোকস েখনও ঘকটচন। তো  োড়ো ছলোে দুচট ছতো 

ছবোেো নে, দুজকনই জো েোন বযবসোে ী। 

  

েোেোবোবু বলকলন, ছসই ঘটনোচট রকট ছেক , তোই টুচরস্ট  ছেকত িোে নো? 

  

শুধু ছসই জনযই নে। এর পকরও েোরো ছেক , তোরো চিকর একস অচভ্কেোে েকরক  ছে, 

রোচিকর তোরো ঘুক োকত পোকর নো। চেকসর ছেন এেটো অ্বপচস্ত  হে। েচিও আ োকির বযবস্থোর 

ছেোনও কু্রচট ছনই.কহোকটলটো িোলোকত চেকে এখন আ োকির খুবই ক্ষচত হকে েোকি। এখন 

আপচন ছভ্কব ছিখুন। ছসখোকন েোকবন চে নো।  

  

চ   চননজোকন বলকলন, আপনোর ছেোনও চবপি ছহোে, তো আ রো ছেউ িোই নো। 

  

েোেোবোবু হঠোৎ চজকেস েরকলন, আিো, হযোচর ওটোাংকেোর চঠে েী হকেচ ল। আপনোরো 

জোকনন? 
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ছিেোই আর চননজোকন দুজকনই ছেন ি কে উঠল। এ-ওর  ুকখর চিকে তোেোল। চননজোকন 

এেটো রু োল বোর েকর েপোল  ু ল, অকেোে ছিেোই বলল, আপচন…আপচন হযোচর 

ওটোাংকেোর নো  জোনকলন েী েকর? 

  

েোেোবোবু বলকলন, উচন চবখযোত ছলোে, সোরো পষচথবীর ছলোে ওেঁর নো  জোকন। উচন েকেে 

 োস আকে অদু্ভতভ্োকব  োরো ছেকলন, েোেকজ পকড়চ । 

  

ছিেোই বলল, উচন ছেোনও চহাংে জন্তুর সো কন পকড় চেকে  োরো ছেক ন, এইটুেুই আ রো 

জোচন। 

  

চননজোকন খোচনেটো রুক্ষ েলোে বলল, ওই ওটোাংকেোর সকঙ্গ আ োকির ছহোকটকলর েী 

সম্পেে?  োসোই োরোে ছেকল আপনোকির েোকত ছেোনও চবপি নো হে, ছসটো ছিখো 

আ োকির িোচে ত্ব। 

  

েোেোবোবু ছহকস বলকলন, আচ  চনকজই চনকজর িোচে ত্ব চনকত পোচর। আচ  ছসজনয ও-েথো 

চজকেস েচরচন। 

  

ছিেোই তোড়োতোচড় বকল উঠল, আপচন ছবড়োকত একসক ন,  কনর সুকখ ছবড়োন। এখোনেোর 

েঞোচট চনকে  োথো ঘো োকবন ছেন? ছসজনযই আপনোকে ওই ছহোকটলটোে পোঠোকত 

িোইচ লো  নো। আবোর পকরর ব র আসনু নো! তখন ছহোকটলটো চঠে তন িোলু হকে েোকব। 

  

েোেোবোবু হোচস ুকখ তোেোকলন সন্তুর চিকে। তোরপর বলকলন, আ োিোবোকির ভ্ুলোভ্োই 

ছিেোই অচত িোলোে ছলোে। এখোকন আ োকির পোঠোবোর স ে এ নভ্োকব েথো বলল, ছেন 

আ োকে ছেোনও েোজ েরকত হকব নো,  োথো খোটোকত হকব নো, শুধু ছবড়োকনো আর চব্ো । 

চেন্তু তোর  কন এেটো  তলব চ ল চঠেই, এখন ছসটো ছবোেো েোকি।  

  

অকেোে ছিেোই বলকলন, আপচন ওখোকন নো ছেকত িোইকল আ রো ছ োকটই ইনচসস্ট  েরব 

নো। আপচন েত চিন খুচে চব্ো  চনন, ইকি  কতো ছবড়োন, তোরপর চিকর েোন। 
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েোেোবোবু বলকলন, চেন্তু চবপকির েন্ধ ছপকল আচ  ছে ছসখোকন নো চেকে পোচর নো। 

 োসোই োরো ছেকতই হকব। েী বচলস, সন্তু? 

  

সন্তু সকঙ্গ সকঙ্গ ঘোড় নোড়ল। 

  

েোেোবোবু বলকলন, আপনোরো আ োকির েোবোর বযবস্থো েরুন। 

  

আরও দু-এেচিন বরাং ছভ্কব ছিখুন, তোরপর চঠে েরুন। 

  

নো, নো, েোলই েোব। ছিচর েরোর ছেোনও  কন হে নো। ছিরোর স ে নো। হে নোইকরোচব 

েহর ভ্োল েকর ছিকখ েোব। এখোন ছথকে েী ভ্োকব ছেকত হে? 

  

ছ োট ছেকন। আ োকির িোটচর েরো ছেন আক ।  

  

তো হকল েোল সেোকলই আ রো ছবচরকে পড়কত িোই। তোর আকে দু-এেটো বযোপোর ছজকন 

ছনওেো িরেোর। এই ছে ছহোকটলটো আপনোরো িোলোকিন, আপনোকির ছেোনও ে চপচটটর 

আক ? 

  

ে চপচটটর  োকন? চ   চননজোকন আর আচ  এেটো জকেন্ট ছেোম্পোচনর  োচলে। এই 

ছেোম্পোচনর নোক ই েকেে  োস বোকি পুকরোপুচর ছহোকটলটো চেকন ছনবোর েথো। এে সুইস 

ছেোম্পোচন ওই ছহোকটলটোর  োচলে চ ল। তোরো চবচক্র েকর চিকত িোইক । 

  

আর ছেোনও ছেোম্পোচন চে ওটো ছেনোর বযোপোকর আগ্ৰহী? 

  

আর ছে চেনকব? অকনে টোেোর বযোপোর। ওই ছহোকটলটো ছে েত বড় আর জঙ্গকলর  কধয 

ওই রে  ছহোকটল িোলোকনো ছে েী েক্ত বযোপোর, তো আপচন ছেকলই বুেকবন। 

  

চ   চননজোকন বলকলন, আচ  ছে ছহোকটল চেনকত িোইচ , ছসটো চেনকত এ-কিকে আর 

ছেোনও ছলোকের সোহস হকব নো। 
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েোেোবোবু চজকেস েরকলন, েো োেোচ  অনয ছেোনও ছহোকটকলর সকঙ্গ প্ৰচতকেোচেতো ছনই! 

  

অকেোে ছিেোই বলকলন, খুব েোক  অনয ছেোনও ছহোকটল এখন আর ছনই। সরেোর ছথকে 

আর ছেোনও ছহোকটল ততচর েরোর অনু চতও ছিওেো হকি নো।  

  

দুজন ছলোে ছে উধোও হকে ছেক , ছস সম্পকেে পুচলে ছথকে ছখোেঁজখবর আ রো সকঙ্গ সকঙ্গ 

পুচলেকে জোচনকেচ লো । নোইকরোচব ছথকে ছিেোল ছিোসে চনকে সবরে  তিন্ত েকরক , 

চেন্তু তোরোও ছেোনও হচিস পোেচন। 

  

চঠে আক , তো হকল বযবস্থো েরুন, আচ  আর আ োর ভ্োইকপো ওখোকন চেকে চিন-সোকতে 

থোেব। 

  

চ   চননজোকন উকঠ িোেঁচড়কে বলকলন, েচি আপচন চ চিটো সলভ্ েরকত পোকরন, তো হকল 

আপচন পেঁচিে হোজোর চেচলাং পোকবন। আ রো আকে ছথকেই ওই পুরস্কোরটো চডক্েোর েকর 

ছরকখচ ; গুড লোে, চ   রোজো রোেকি ধুরী। 

  

ওেঁরো দুজন ছবচরকে েোবোর পর েোেোবোবু বলকলন, তো হকল দুপুকর ছটচলকিোনটো ছে 

েকরচ ল? অ লই চনশ্চেই ঠোট্টো েকরচ ল ছতোর সকঙ্গ? 

  

সন্তু বলল, েলোর আওেোজটো চেন্তু চঠে চ   চননজোকনর  তন! 

  

অ ল অকনেচিন এ-কিকে আক , ও আচিেোনকির েলোর আওেোজ নেল েরকত পোরকব। 

একত আর আশ্চেে েী আক । এেটো চজচনস লক্ষ েকরচ স? চ   চননজোকনর  োথোর িুল? 

উচন িোইট চক্রক র েল্প বলকলন বকট। চেন্তু চনকজ  োথোে েলপ  োকখন। এ-কিকের 

 োনুেকিরও িুল খুব ঘন আর ছেোেঁেড়ো হে, সহকজ টোে পকড় নো, চেন্তু বকেস বোড়কল 

সোিো হে চঠেই। চ   চননজোকনর সব িুল েুিেুকি েোকলো। অকেোে ছিেোই সম্পকেেও 

এেটো বযোপোর বুেলো  নো। অ ল বকলচ ল, ওেঁর অকনেগুকলো বযবসো, অকনে টোেো। চেন্তু 
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উচন এই ছহোকটলটো চনকে খুব চিচন্তত। এই ছহোকটলটো চনকে েখন এত েণ্ডকেোল, তখন 

উচন নো। চেনকলই ছতো পোকরন। এখনও ছতো ছেনো হেচন। েুেঁচে ছনওেোর িরেোর েী? 

  

সন্তু বলল, এেবোর চেনকবন চঠে েকরক ন ছতো, তোই ছজি ছিকপ ছেক  ছবোধহে। 

  

চঠে বকলচ স, ছজকির বকে  োনুে অকনে স ে অদু্ভত অদু্ভত েোজ েকর। 

  

েোেোবোবু, আ রো রোচিকর ছেোথোে খোব? 

  

ছেন, ছতোর চখকি ছপকে ছেক  নোচে? রোচিকর আ রো এই ছহোকটকলই ছখকে ছনব। রু  

সোচভ্েকস বকল চিকলই হকব। রোচিকর রোস্ত োে ছবকরোকল েচি ছেউ আবোর েোচড় িোপো চিকত 

আকস। ছসই এে েোক লো। — 

  

চবকেকল সচতযই ওই েোচড়টো ছে আ োকির িোপো চিকত একসচ ল, তো তুচ  চবশ্বোস েকরো 

নো? 

  

িোপো ছিবোর ছিষ্টো েরকলও আ োর  তন এেটো ছখোেঁড়ো ছলোেকে  োরকত পোরল নো? 

ছলোেটো খুবই আনোচড় বলকত হকব। েোে, তুই ছেচনেোর  যোচপটো বোর ের ছতো! আচ  

খোবোর অডেোর চিচি, খোবোর আসকত আসকত  যোপটো ছিকখ চনই।  

  

সকন্ধকবলো ছিরোর পকথ  যোপটো ছেনো হকেচ ল, সন্তু ছসটো একন ছটচবকলর ওপর খুকল 

চিল। 

  

েোেোবোবু এেটো ছপনচসল তুকল বলকলন, এই ছে নোইকরোচব েহর, আর এই হকি 

নোইকরোচব নযোেনোল পোেে, এখোকন আ রো চেকেচ লো । ছবে বড় জোেেো। ছলে 

চভ্েকটোচরেো ছিকখচ স? পষচথবীর চদ্বতীে বষহি  পোনীে জকলর হ্রি, এর চতন চিকে চতন 

ছিে, ছেচনেো, তোনজোচনেো আর উেোণ্ডো। এখোকন আরও অকনেগুলো হ্রি আক , ছসগুকলোও 

আ োর ছিখোর ইকি আক , ছসসব হ্রকির নো  নোইভ্োসো, চেলচেল, নুেুরু, বোচরাংকেো এই 
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সব। ছেচনেোর এেটো নিীর নো  চহরো ন, েী ি ৎেোর নো! চেন্তু ছসটো অকনে িূকর, 

ছসচিকে েোওেো েোকব নো। এবোকর  োসোই োরো ছেোথোে তুই খুেঁকজ বোর ের ছতো! 

  

সন্তু খুব  ন চিকে খুেঁকজ খুেঁকজ এেস ে আেুল ছিখোল। 

  

েোেোবোবু বলকলন, হযোেঁ, িযোখ, তোনজোচনেোর বডেোকরর একেবোকর েোক ই। তোনজোচনেোর 

ওপোেটোে আক  চবশ্বচবখযোত ছসচরাংকেট িকরস্ট । এই অঞ্চলটো খুব ইন্টোকরচস্ট াং, দু-এেটো 

 ষত আকেেচেচর আক … 

  

ওরো দুজকন  যোপ ছিখকত ছিখকত একেবোকর তন্মে হকে চেকেচ ল, এে স ে িরজোে 

ঠেঠে েব্দ হল। 

  

েোেোবোবু  ুখ তুকল বলকলন, িযোখ ছতো, খোবোর একস ছেক  ছবোধহে।  

  

সন্তু উকঠ চেকে িরজো খুকল ছিখল, ছসই  োইে নোক  ছ কলচট হোকত এেটো ছট্র চনকে 

িোেঁচড়কে আক , ছট্রর ওপকর এেটো লেো সোিো খো ।  

  

 োইে সরল সোিো হোচস ছহকস বলল, ছতো োর আাংকেকলর জনয এেটো চিচঠ।  

  

সন্তু চজকেস েরল, ছে চিকেক ? 

  

 োইে বলল, এেজন ছজন্টল যোন চিকে বলল, একু্ষচন ছপ েঁক  চিকত। িযোকখো, আচ  সকঙ্গ-

সকঙ্গ একনচ , এেটুও ছিচর েচরচন। চেন্তু! 

  

েোেোবোবু বলকলন, চিচঠটো চনকে আে। 

  

সন্তু খো টো েোেোবোবুর হোকত চিকল চতচন ছসটো চ েঁকড় এেটো েোেজ বোর েরকলন। তোকত 

 োত্র এেটো লোইন ছলখো আক । ছসটো পকড় েোেোবোবুর  ুকখ হোচস িুকট উঠল, চতচন 

েোেজটো সন্তুর চিকে এচেকে চিকলন। 
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েোেজটোকত টোইপ েরো অক্ষকর ছলখো আক  : 

  

Dont Go To Masai-Mara.  

  

সন্তু চববণে  ুকখ বলল, আ রো ছে এখোকন আচ , তো ছতো  োত্র দুজন ছলোে  োড়ো এখনও 

আর ছেউ জোকন নো? 

  

ভ্োেোকনো আক , তোর ছথকে ওকে িেটো চেচলাং চিকে ছি! 
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৪. ছেনটো ছবে ছ োট 

ছেনটো ছবে ছ োট। িেোর ছিন্ডচেপ, েুচড়-বোইেজন েোত্রীর বসবোর বযবস্থো। এখন েোত্রী 

 োত্র পোেঁিজন। সন্তু আর েোেোবোবু  োড়ো এেকজোড়ো ছশ্বতোঙ্গ িম্পচত, আর এেজন 

বুকড়ো তন সোকহব একেবোকর সো কনর চিকে বকস আক । পোইলকটর ঘকরও এেজন  োত্র 

সঙ্গী, ছসই ছলোেচটই এেবোর ছবচরকে একস সবোইকে এেটো েকর ছেোেোকেোলোর ছবোতল 

চিকে ছেল। 

  

ছেনটো উড়ক  খুব চনিু চিকে, তলোর সব চে ু িষ্ট ছিখো েোে। ছিখবোর অবেয চবকেে 

চে ু ছনই। নোইকরোচব  োড়বোর পর প্ৰথ -প্ৰথ  চে ু-চে ু ছক্ষত-জচ  আর ছ োট-ক োট গ্ৰো  

ছিখো েোচিল, তোরপর ছথকে শুধু পোথুকর ডোেো।  োকে- োকে ছ োট-ক ট চটলো। 

  

প্ৰোে পেতোচিে চ চনট পর ছেনটো নো ক   কন হল। সন্তু ভ্োবল, ওরো বুচে ছপ েঁক  ছেক । 

তো অবেয নে, এটো এেটো ছ োট্ট েহর, এর নো  বোচতটোবু। এেোরকপোটে বলকত চে ু ছনই, 

 োকঠর  োেখোকন রোনওকে আর এেখোনো  োত্র श।  

  

এখোকন এেেোিো  ুরচে, আলুর বস্ত ো, েকেেটো তর ুজ, আনোরস—এইসব ছতোলো হল 

ছেকন। 

  

েোেোবোবু বলকলন, ছহোকটকলর জনয খোবোর েোকি। জঙ্গকল ছতো চে ুই পোওেো েোকব নো, 

ছরোজোকরোজ তো হকল এরে  ছেকন েকর খোবোর চনকে ছেকত হে।  

  

সন্তু বলল, চনশ্চেই এই ছহোকটকল থোেোর অকনে খরি! 

  

ছতোর আর আ োর ছতো ছসই চিন্তো ছনই। আ রো  োচলকের অচতচথ।  

  

আ রো ছে েোচি তো চে ওখোনেোর ছহোকটকলর ছলোেরো জোকন? 

  

http://www.bengaliebook.com/
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চনশ্চেই ওে যোরকলকস খবর পোঠোবোর বযবস্থো আক । 

  

েোেোবোবু, েোল, রোচিকর ওই চিচঠটো ছে পোঠোকত পোকর? 

  

আপোতত ছস-চিন্তো আচ  েরচ  নো। ছে-ই পোঠে, তোর আসল উকেেযটো েী ছসটো আকে 

জোনো িরেোর। 

  

এবোর ছেনটো আেোকে ওড়বোর খোচনে বোকি  োকে- োকে এেটু-এেটু জঙ্গল ছিখো ছেকত 

লোেল। খুব ঘন নে, দু-িোরকট বড় েো , আর ছেোপেোড়। এেটো নিীর ধোকর এেেোিো 

জন্তু ছিখো ছেল, েী জন্তু তো ছিনো েোকি নো। তোর খোচনেটো পকরই ছেোটো-পোেঁকিে হোচত। 

  

সন্তু েোেোবোবুকে ছডকে ছিখোল। 

  

েোেোবোবু বলকলন, এেজন সোকহব আ োকে এেবোর বকলচ ল, ভ্োরতবকেে ছে ন সব 

জোেেোে চপলচপল েরক   োনুে, আচিেোে ছসইরে  জন্তু-জোকনোেোর। এখোকন  োনুকের 

ছিকে বনযপ্ৰোণী অকনে ছবচে। 

  

নীকি বুকনো হোচত ঘুকর ছবড়োকি আর সন্তু ছেকনর জোনলো চিকে তো-ই ছিখক , একত তোর 

খুব  জো লোেল। 

  

এর ছথকেও ছবচে  জো পোওেো ছেল এেটু পকর। 

  

 োসোই োরোর চলটল ভ্োইসরে ছহোকটকলর চনজ্বপ রোনওকের ওপকর ছপ েঁক ও ছেনটো নো কত 

পোরল নো, ছেোল হকে িক্কর চিকত লোেল। রোনওকের ওপর  চড়কে আক  এেেোিো ছজিো, 

আর চঠে  োেখোকন েভ্ীর হকে িোেঁচড়কে আক । দুকটো প্ৰেোণ্ড িোেঁতোল হোচত। ওগুকলো থোেকল 

ছেন নো কব েী েকর। 

  

জোনলো চিকে সব িষ্ট ছিখো েোকি, ছশ্বতোঙ্গ িম্পচতচট চখলচখচলকে হোসকত লোেল। 
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েোেোবোবু বলকলন, এটো ছিকখ আ োর আর-এেটো ঘটনো  কন পকড় েোকি। এেবোর রোেঁচি 

েহর ছথকে আ োর েলেোতোে ছেকন ছিরোর েথো চ ল, বুেচল! এেোরকপোকটে একস বকস 

আচ , পোটনো ছথকে ছেনটো এল, চেন্তু নো কত পোরল নো। এেোরকপোকটের পোেঁচিল ভ্োেো, 

ছসখোন চিকে ছেোটো পঞ্চোকেে ছেোরু রোনওকেকত েুকে পকড়ক , েকেেটো ছ কল ছসখোকন 

আবোর সোইকেল িোলোকি। ছসই সোইকেলওেোলোকির সরোকনো ছেকলও ছেোরুগুকলোকে 

চে ুকতই তোড়োকনো ছেল নো, তোকির এেচিকে তোড়ো েরকল অনযচিকে িকল আকস। ছেে 

পেেন্ত ছেনটো নো কলই নো, চবরক্ত হকে িকল ছেল! 

  

সন্তু বলল, এখোকন হোচত-কজিো ছে সরোকব? 

  

েেচপকটর িরজো খুকল ছেো-পোইলট ছবচরকে একস বলল, আপনোরো চিন্তো েরকবন নো, 

একু্ষচন এেটো বযবস্থো হকে েোকব। আপনোকির ভ্োেয ভ্োল, দু-িোরকট চসাংহ একস বকস ছনই, 

চসাংহকির সরোকনো খুব েক্ত। আ োকির ছতল ছবচে ছনই, ছবচেক্ষণ ওপকর িক্কর ছিওেো 

েোকব নো। 

  

এবোকর ছিখো ছেল, ছেোটো চতকনে ছস্ট েোন ওেোেন আসক  এেটু িূর ছথকে ধুকলো উচড়কে। 

ছসই েোচড়গুকলো ছজিোগুকলোকে ছতকড় ছেল। রোেঁচি এেোরকপোকটের ছেোরুকির  তন 

ছজিোগুকলোও এেবোর এচিকে আর এেবোর ওচিকে েরকত লোেল, তোরপর ছেে পেেন্ত 

পোলোল। 

  

হোচত দুকটো চেন্তু সহকজ নকড়িকড় নো। তখন িটিট েকর ছধোেঁেোর পটেো িোটোকনো হল 

তোকির সো কন। তোকত তোরো সো োনয এেটু সকর চেকে আবোর িোেঁচড়কে পড়ল ঘোড় চিচরকে। 

  

ছেনটো আর ওপকর থোেকত পোরক  নো, ওই অবস্থোকতই ছনক  পড়ল েুেঁ চে চনকে। 

  

সন্তু ছিখল, তোকির জোনলো ছথকে  োত্র িচিে-পঞ্চোে হোত িূকর হোচত দুকটো িোেঁচড়কে আক । 

সন্তু েলেোতোর চিচড়েোখোনোে হোচত ছিকখক , আসোক র জঙ্গকল বুকনো হোচতও ছিকখক , 
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চেন্তু এই হোচতকির আেোর ছেন তোকির চদ্বগুণ। ছে ন প্ৰেোণ্ড  োথো, ছত নই বড়-বড় 

িোেঁত। 

  

সন্তু বলল, আ রো নো কত ছেকল েচি হোচত ছতকড় আকস? 

  

েোেোবোবু বলকলন, আচ ও ছতো ছসই েথোই ভ্োবচ । ছবে চরচস্ক বযোপোর!  

  

ছেনটো থো োবোর পর পোইলট আর ছেো-পোইলট ছবচরকে এল দুকটো রোইকিল হোকত চনকে। 

েম্ভীরভ্োকব েটেট েকর ছপ ন চিকে চেকে িরজো ধুকল তোরো ি োস-ি োস েকর গুচল 

 ুেঁড়কত লোেল। 

  

ছ  সোকহবচট দু েোকন হোত িোপো চিকে ছিেঁচিকে উঠল উ-ও-ও েকর। 

  

হোচত দুকটোকে অবেয ছ কর ছিলোর জনয গুচল িোলোকনো হেচন। ছ োট সোতটো গুচল ওপকরর 

চিকে  ুেঁকড় খরি েরোর পর তোরো েকজন্দ্রে কন ছপ ন চিকর িকল ছেল।  

  

সন্তু ভ্োবল, বোপস, এইভ্োকব ছলোকে এচিকে ছবড়োকত আকস। 

  

েোেোবোবু এচেকে চেকে পোইলটকির সকঙ্গ আলোপ েরকলন; ওরো এেজন ছশ্বতোঙ্গ, 

অনযজন েষষ্ণোঙ্গ। দুজকনই ছবে আ ুকি। ছেনচট ওকির চনজ্বপ ছেোম্পোচনর। প্ৰকতযেচিনই 

এচিকে আকস, চবচভ্ন্ন ছহোকটকলর পযোকসজি।োর আনোর জনয ভ্োড়ো খোকট। 

  

েোেোবোবুর বেকল ক্রোি ছিকখ ছশ্বতোঙ্গচট বলল, তুচ  চেন্তু এচিকে েখনও এেলো—এেলো 

ছবচরও নো। েখন-তখন চসাংকহর সো কন পকড় ছেকত পোকর, তখন পোলোকত পোরকব নো। 

  

েোেোবোবু হোসকত-হোসকত বলল, তুচ  চে জোকত চিচটে? জোকনো নো, চিচটে চসাংকহর সকঙ্গ 

লড়োই েকর আ রো ভ্োরকতর ্বপোধীনতো ছপকেচ । 
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পোেঁি চ চনকটর  কধয তোর সকঙ্গ েোেোবোবুর এ ন ভ্োব হকে ছেল ছে, ছস েোেোবোবুকে 

চবেোর খোওেোবোর জনয পীড়োপীচড় েরকত লোেল। চেন্তু ছহোকটকলর ছলোেরো েোবোর জনয 

তোড়ো চিকি। 

  

ছশ্বতোঙ্গ িম্পচতচট আর সন্তু-েোেোবোবুকে ছতোলো হল এেটো েোচড়কত। বুকড়ো সোকহবচট অনয 

এেচট েোচড়কত রইকলন এেো। এই েোচড়গুকলো আলোিোভ্োকব ততচর,  োচট ছথকে অকনে 

উেঁিু, দু পোকে বড়- বড় েোকির জোনলো থোেকলও তোর বোইকর ছলোহোর রড ছিওেো, েোচড়র 

 োি ইকি েরকল খুকল ছিলো েোে। 

  

অল্প-বকেচস সোকহব-ক   দুচট চনকজকির  কধয েল্প েরক  আর অনবরত হোসক । ধুধু 

েরো  োকঠর  ধয চিকে এবকড়োকখবকড়ো রোস্ত ো,  োকে- োকে বড়-বড় ঘোস, এেিল হচরণ 

রোস্ত োর এে পোে ছথকে অনয পোকে  ুকট িকল ছেল। এে জোেেোে এেটো ছবে লেো। আর 

ডোলপোলো- ড়োকনো েো  ছিকখ েোেোবোবু বলকলন, ওই িযোখ, ওটো বোওবোব েো । 

  

সন্তুর  কন পকড় ছেল, চবভ্ূচতভ্ূেকণর িোেঁকির পোহোড়-এ ছস এই েো টোর েথো পকড়চ ল। 

ছস েো টোকে ভ্োল েকর ছিখকত েোকি, এ ন স ে ছ  সোকহবচট তোর েোেঁকধ িোপড় ছ কর 

বলল, ছহই! লুে! লুে! 

  

বোওবোব েোক র  োেোে বকস আক ন এে পশুরোজ। ছেের-ভ্রো  স্ত  বড়  োথো, দুচট পো 

সো কনর চিকে  ড়োকনো, এই েোচড়র চিকে ঘু -ঘু  ছিোকখ এেবোর তোেোকলন। 

  

প্ৰথ  ছিখোে এেবোর বুেটো ছেেঁকপ উঠল সন্তুর। এত েোক  এেটো চসাংহ। তোরপর ছিখল, 

এেটো নে, অকনেগুকলো। পশুরোজ এেলো বকস আক ন, খোচনে িূকর এে িঙ্গল। তোর 

 কধয দুচট চসাংহী, পোেঁিটো নোনো বকেকসর বোচ্চো। বোচ্চোগুকলো চঠে ছবড়োল োনোর  তন এ-

ওকে েো কড় ছখলো েরক ! 

  

সোকহব-ক   দুচট ছিেঁচিকে ড্রোইভ্োরকে বলল েোচড় থো োকত! 
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ড্রোইভ্োর  ুখ চিচরকে বলল, আচ  েোচড় ছিো েরচ , আপনোরো ছিখুন, তকব অনুগ্ৰহ েকর 

ছবচে ছজোকর েথো বলকবন নো। 

  

েোচড় থো ল চে নো-থো ল তো গ্ৰোহও েরল নো চসাংকহর িলটো। ছে ন চ ল, ছত চনই রইল। 

চঠে ছেন  কন হে, ওরো সপচরবোকর বকস ছরোি ছপোহোকি আর ছখলো েরক , শুধু বোচড়র 

েতো এেটু িূকর বকস আক ন। 

  

চ চনট েুচড় েোচড় িলবোর পর থো ল এেটো েো পোলো-কঘরো জোেেোে। ড্রোইভ্োর ছনক  

পকড় বলল, এবোকর আপনোকির ছহেঁকট ছেকত হকব।  োলপত্র সব থোে, পকর অনয ছলোে 

একস চনকে েোকব, ছসজনয চিন্তো েরকবন নো। আসুন আ োর সকঙ্গ। 

  

েো পোলোর  ধয চিকে এেটো সরু রোস্ত ো েোলু হকে ছনক  ছেক  নীকির চিকে। খোচনেটো 

ছেকতই এেটো নিী ছিোকখ পড়ল। ছবচে িওড়ো নে। নিীর এপোর ছথকে ওপোর পেেন্ত 

এেটো নোইলকনর িচড় টোেোকনো, এপোকর বোেঁধো রকেক  এেটো ছখেো-কন কেো। এই ছন কেো 

বোইকত হে নো, িচড় ধকর-ধকরই ওপোকর িকল েোওেো েোে! 

  

নিীর জল ছবে পচরষ্কোর, ছেোত আক । ড্রোইভ্োরচট বলল, আপনোরো এই নিীকত ছেউ 

েখনও নো বোর ছিষ্টো েরকবন নো, একত েকথষ্ট েুচ র আক । এই ছন কেোকতও েক্ষকনো 

এেো পোর হবোর ছিষ্টো েরকবন নো। 

  

নিীর ওপোকর আর-এেটো খোড়োই সরু পথ। তোরপর খোচনেটো ঘন জঙ্গল। ছবোেো ছেল, 

নিীর ওই চিেটো পেেন্ত েোচড় িকল। এপোকর দুজন লেো আচিেোন ছ কল ওকির জনয 

অকপক্ষো েরচ ল, ছবোধহে েোচড়র আওেোজ শুকন একসক । দুজকনর হোকতই রোইকিল। 

তোকির  কধয এেজন ভ্োেো-ভ্োেো ইাংকরচজকত বলল, চেজ ছডোনট অযোকলোন ছেো টু িকরস্ট । 

ছভ্চর ছডজি।োর! গ্রুপ েো , গ্রুপ ছেো। িকল চ ! 

  

েকেে পো ছেকতই ছ কলচট থ কে িোেঁচড়কে ছঠোেঁকট আেুল চিকে বলল, শ শ শ শ!  
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 োত্র েুচড়-পেঁচিে হোত িূর চিকে ছি কড় েোকি দুচট িোেঁতোল শুকেোর। রোস্ত োর ধোকর এেটো 

বড় েোক র ডোল ধকর েুলক  েকেেটো ছববুন।  

  

েোেোবোবু চিসচিস েকর সন্তুকে বলকলন, ছহোকটকল ছপ েঁ বোর আকেই ছতো অকনে রে  

জোকনোেোর ছিখো হকে ছেল ছর! 

  

েোকলো ছ কল দুচট হোকতর রোইকিল তুলল নো, চে ুই েরল নো, শুধু চস্থর হকে িোেঁচড়কে 

রইল েকেে চ চনট। তোকতই রোস্ত ো পচরষ্কোর হকে ছেল। তখন এেজন বলল, েো  ছিো, 

ছনো রোন! 

  

জঙ্গল এেটু পোতলো হকতই সন্তু ভ্োবল, এইবোর ছহোকটল-চবচডাংটো ছিখো েোকব। চেন্তু 

ছেোথোে চবচডাং। আর এেটুখোচন ছেকত ছিোকখ পড়ল এেটো সোইনকবোডে, ছহোকটল চলটল 

ভ্োইসরে। তোর ওপোকে খোচনেটো বযবধোকন দুকটো তোেঁবু, এেটো ছবে বড়, আর-এেটো 

 োেোচর, ছসটোর েোকে ছলখো আক  অচিস। এই নোচে ছহোকটল? এ েী ছহোকটকলর চ চর! 

তকব ছে অকেোে ছিেোই বকলচ কলন চবরোট ছহোকটল? 

  

ওরো ছসই অচিস-তোেঁবুর েোক  আসকতই এেজন ছবে স্মোটে ছিহোরোর েোকলো েুবে ছবচরকে 

একস হোচস ুকখ বলল, ওকেলেো ! ওকেলেো ! আজকের চিনটো খুব সুন্দর, তোই নো? 

ছিখুন বষচষ্ট ছনই, েেেকে ছরোি উকঠক , আপনোরো সুন্দরভ্োকব ছবড়োকত পোরকবন। আকে 

খোতোে আপনোকির সবোর নো -চঠেোনো চলখুন, তোরপর আচ  আপনোকির থোেোর জোেেো 

ছিচখকে চিচি! 

  

েোেোবোবুর চিকে এচেকে একস েুবেচট বলল, আেো েচর আপচনই চ   রোেকি চড্র? েোল 

রোচিকরই আপনোকির আসোর খবর ছপকেচ । আচ  িচিে ঘণ্টোই এখোকন থোচে। আপনোর 

েখন েো িরেোর হে, আ োকে বলকবন। 

  

খোতোে নো -টো  ছলখো হকে েোবোর পর ছসই  যোকনজোর সবোইকে চনকে সো কনর চিকে 

একেোল। ছিখো ছেল, ওই বড় তোেঁবুটো হল খোবোর ঘর। তোরপর ডোন পোকে এেটো জলোভ্ূচ , 
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বো চিকে জঙ্গল, ছসই জঙ্গকলর িোেঁকে িোেঁকে খোচনেটো িূকর িূকর  ড়োকনো আরও অকনে 

তোেঁবু, অন্তত ছেোটো িচিকেোে ছতো হকবই। 

  

এই তোেঁবুগুকলোই ছহোকটল-ঘর। সবুজ তোেঁবুগুকলো জঙ্গকলর  কধয চ কে আক , তোই জঙ্গকলর 

ছস ন্দেে নষ্ট হেচন। এখোকন এেটো চসক ন্ট-োংচক্রকটর  স্ত  বড় বোচড় থোেকল চবচিচর 

ছিখোত। 

  

ডোন পোকের জলোভ্ূচ কত জল ছবচে ছনই,  োকে- োকে ঘোস েচজকেক , ছসখোকন ঘুকর 

ছবড়োকি েতেগুকলো ছ োে।  োেখোকন এেটো দ্বীকপর  তন জোেেোে এেেোেঁে ছববুন ও 

বুকনো শুকেোর, ছবে খোচনেটো িূকর আব ো-আব োভ্োকব ছিখো েোকি েকেেটো হোচত। 

  

 যোকনজোরচট বলল, আপনোরো ছেউ এই জলোভ্ূচ কত নো কবন নো। ছে-কেোনও জন্তু েখন-

তখন এখোকন একস পড়কত পোকর, তোকত ভ্ে পোবোর চে ু ছনই। সব জন্তুরই চনজ্বপ খোিয 

এখোকন প্ৰিুর আক , ছসইজনয  োনুে ওকির ক্ষচত নো েরকল ওরোও  োনুকের ছেোনও ক্ষচত 

েকর নো। তকব, এেটো বযোপোকর খুব সোবধোন, ওই ছে ছ োেগুকলো ছিখক ন, আপোতত 

চনরীহ  কন হকলও ওরোই আচিেোর সবকিকে সোঙ্ঘোচতে প্ৰোণী। ওকির েো োেোচ  

খবরিোর েোকবন নো। ওরো অতযন্ত বিরোেী, এে োত্র ওরোই চবনো েোরকণ  োনুে সো কন 

ছিখকল টুচসকে ছপট িুকটো েকর ছিে। ওরো িল ছবেঁকধ থোেকল চসাংহ েোক  ছঘেঁকে নো। 

  

সন্তু শুকন অবোে হল। ছ োেগুকলোকে ছতো আ োকির ছিকের ছ োকের  তনই ছিখকত প্ৰোে। 

তকব, একির পোকের েোক  এেটু সোিো ছ োপ,  কন হে ছেন সোিো ছ োজো পরো। জলোভ্ূচ  

ছ কড় এই ছ োেগুকলো েচি তোেঁবুর েোক  িকল আকস? 

  

অচধেোাংে তোেঁবুই খোচল। এেচট-দুচট ছলোেকে  োত্র ছিখো ছেল। সন্তুকির ছিওেো হল ৩৪ 

নের তোেঁবু, তোর ছপ ন চিেটোে বোেঁেবন, ডোন পোকে, বোেঁ পোকেও এ ন ছেোপেোড় ছে, 

ছসখোন ছথকে অনয ছেোনও তোেঁবু ছিখকত পোওেো েোে নো। 
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 যোকনজোর বলল, আপনোরো এেটু চব্ো  চনন, আপনোকির  োলপত্র একু্ষচন ছপ েঁক  েোকি। 

সোকড় বোকরোটোর স ে লোঞ্চ ছিওেো হকব, প্ৰথ  ছে বড় তোেঁবুটো ছিকখচ কলন, ছসখোকন িকল 

আসকবন। 

  

এই তোেঁবু সোধোরণ তোেঁবু নে, ছিেোলভ্োকব ততচর। নোইলকনর ততচর এ ন পুরু বনোত ছে 

 ুচর চিকেও েোটো েোকব নো। বযবস্থো ছিকখ েোেোবোবু পেেন্ত  ুগ্ধ  হকে বলকলন, বো ! এরে  

আেোই েচরচন। 

  

তোেঁবুর সো কনটোে এেটো ছ োট বোরোন্দোে বসবোর জোেেো, ছসখোকন রকেক  চতন-িোরকট 

ছিেোর আর এেটো চনিু ছটচবল। তোরপর ছভ্তকর ছেোেোর িরজো।  োেখোকনর এেটো 

চজপোর ছটকন খুলকলই িরজোর দুকটো পোিো হকে েোে। ছভ্তকর দু পোকে দুচট খোট পোতো, 

তোকত ধপধকপ সোিো চব োনো। চঠে ছেন ছেোনও ভ্োল ছহোকটকলর ডোবল-কবড রু । চেেকরর 

েোক  ছ োট ছটচবল, তোর ওপকর বোইকবল ও েকেেটো পত্রপচত্রেো, এ নেী ছিওেোকল 

প্ৰোেষচতে িষকেযর  চবও টোেোকনো আক । দুচিকে দুচট দুচট জোনলো, তোকত তোকরর জোল। 

ছপ ন চিকে আবোর চজোপোর ছটকন িরজো খুলকল এেটুখোচন িোেঁেো জোেেো, তোরপর আর-

এেটো ছ োট তোেঁবু। ছসটো বোথরু । ছসই বোথরুক র বযবস্থো ছিখকল হেিোচেকে ছেকত হে। 

তোকত েক োড আক , েোওেোর আক , ছবচসন আক । ছসই ছবচসকনর দুকটো েল, সন্তু খুকল 

ছিখল, এেটো চিকে ঠোণ্ডো আর-এেটো চিকে ের  জল ছবকরোকি! সবো-চে ু একেবোকর 

চনখুেঁত আর েেেকে পচরষ্কোর! 

  

ওরো দুজকন সো কনর বোরোন্দোে ছিেোর ছটকন বসল। েচিও েেেকে ছরোি উকঠক , তবু 

ের  ছনই। প্ৰথ  িে-পকনকরো চ চনট ওরো িুপ েকর বকস রইল। সো কনর িষেয ছিখকল 

ছিোখ জুচড়কে েোে। জলোভ্ূচ কত নোনো রে  প্ৰোণী আসক , িকল েোকি, এেিল হচরণ 

ছখলক । আপন কন, চে ু  োনুে ছে ওকির ছিখক  ছসচিকে ওকির হুেঁেই ছনই। এই প্ৰথ  

সন্তু চজরোি ছিখকত ছপল। এে ছজোড়ো চজরোি নোকির ভ্চঙ্গকত আকস্ত -আকস্ত   ুকট একস 

আবোর জলোভ্ূচ র ডোন পোকের জঙ্গকল চ চলকে ছেল। েো োেোচ  েী ছেন এেটো পোচখ 

চেস চিকি, পোচখটোকে ছিখো েোকি নো। 
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 সুনীে গলঙ্গাপাযোয় । জঙ্গলের মলযে এক হ ালেে। কাকাবাবু সমগ্র 

 53 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

েোেোবোবু এে স ে বলকলন, এখোকন বকস-বকসই ছতো সোরোটো চিন েোচটকে ছিওেো েোে 

ছর 

  

সন্তু বলল, এখনও আ োর ছিোখকে চঠে চবশ্বোস হকি নো! 

  

েোেোবোবু বলকলন, এখোকন েোরো ছবড়োকত আকস, তোকির পেসো খরি সোথেে হকে েোে। 

চেন্তু ছহোকটলটো ছতো সচতয িলক  নো ছিখচ । এতগুকলো তোেঁবু। খোচল!  এত বড় ছহোকটল 

েখন বোচনকেক , তখন এে স ে চনশ্চেই প্ৰিুর ছলোে আসত। 

  

হঠোৎ ি-র-র ি-র-র েব্দ শুকন সন্তু ি কে উঠল। তোেঁবুর খুব েোক ই এেটো ছজিো একস 

চনশ্বোস ছিলক । এই ছজিোট  ছপ কনর বোেঁেবকনর চিে ছথকে একসক । ছি কড় একস থ কে 

িোেঁচড়কে অবোে ছিোখ ছ কল ছস এই  োনুে দুচটকে ছিখক ।  

  

এত েো  ছথকে সন্তু েখনও ছজিো িযোকখচন। তোর েোকের িো ড়ো েী  সষণ, চঠে চসকস্কর 

 তন। সোিো েরীকর েোকলো ছডোরোগুকলো ছেন ছেোনও চেল্পীর আেো।  ুখখোনো েচি 

বোচ্চোকির  তন সরল। 

  

সন্তু উকঠ িোেঁচড়কে বলল, েোেোবোবু, ওর েোকে এেটু হোত েুচলকে ছিব? 

  

েোেোবোবু বলকলন, ছজিোগুকলো ছতো এ চনকত খুব েোন্ত হে শুকনচ । তকব লোচথ-টোচথ ছ কড় 

চে নো তো জোচন নো। ছিষ্টো েকর িযোখ। 

  

সন্তু বোরোন্দো ছথকে নো কতই ছজিোটো চবদুযৎ-েচতকত ছপ ন চিকর ছপ েঁকপোেঁ েকর  ুট 

লোেোল। 

  

এই স ে এেচট আচিেোন ছ কল এল ওকির সুটকেস দুকটো বকে চনকে। ছস-দুকটো 

বোরোন্দোে নোচ কে ছরকখ ছস চজকেস েরল, ইউ চনড এচনচথাং সযোর? চট, েচি, চবেোর, 

িুটস? ছন? ছেোেোকেোলো, ছসকভ্ন আপ? ছনো ? সযোন্ডউইি, হযো , সকসজ, ছপচি? 
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েোেোবোবু বলকলন, ছনো, থযোাংে ইউ। সোকড় বোকরোটো বোজকত আর আধঘণ্টো ছিচর আক , 

তখন আ রো লোঞ্চ ছখকত েোব। 

  

ছলোেচট ন স্কোর জোচনকে িকল ছেল। 

  

েোেোবোবু বলকলন, এই  রুভ্ূচ  আর জঙ্গকলর  কধযও েত রে  চজচনস পোওেো েোে 

ছিখচল? আপযোেকনর ছেোনও কু্রচট ছনই। এেটো চজচনস লক্ষ েকরচ স, নিীর ধোর ছথকে 

ছে-ক কল দুচট বন্দুে হোকত চনকে আ োকির পথ ছিচখকে চনকে এল, তোকির সকঙ্গ এই 

ছলোেটোর ছিহোরোর অকনে তিোত। এই ছলোেটো ছবেঁকট, ওরো দুজন খুব লেো। এখোকন ছতো 

অকনে উপজোচত আক , তোকির ভ্োেো আলোিো, ছিহোরোও আলোিো, েোকের রাংও ছিখচব 

সবোর স োন েোকলো নে। ওই লেো ছ কল দুকটো খুব সম্ভবত ছ োসই। এই  োসোইরো খুব 

সোহসী ছেোদ্ধো হে। আর খুব আত্মসম্মোন েোন আক ।  

  

সন্তু বলল, ও, তো হকল এই উপজোচতকির নোক ই জোেেোচটর নো   োসোই োরো?  োরো 

 োকন েী? 

  

তো আচ  জোচন নো। তকব  োরো নোক  এচিকে এেটো নিী আক ।  

  

এই স ে এেজন ছপ্ৰ ঢ় ছশ্বতোঙ্গ আকস্ত -আকস্ত  ছহেঁকট একস এই তোেঁবুর সো কন িোেঁচড়কে 

বলল, গুড  চনোং! ছতো রো বুচে আজকেই একল? 

  

েোেোবোবু বলকলন, গুড  চনোং। হযোেঁ, আ রো নতুন একসচ । আপচন েতচিন আক ন? 

  

ছলোেচট এেটু েোক  একস বলল, আচ  একসচ .প্ৰোে দু সপ্তোহ হকে ছেল, আরও চে ুচিন 

থোেব। 

  

েোেোবোবু ছলোেচটর সকঙ্গ আলোপ েরবোর জনয বযস্ত  হকে উকঠ এেটো ছিেোর এচেকে চিকে 

তোেঁকে বসবোর জনয অনুকরোধ েরকলন। ছলোেচটর নো  গুনোর ওকলন, জোকত সুইচডে। চতচন 

এেজন নোটযেোর। চনচরচবচলকত এখোকন এেচট নতুন নোটে চলখকত একসক ন। দু ব র 
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আকে চতচন এখোকন আর-এেবোর একসচ কলন, ছসবোর ছে নোটেচট চলকখচ কলন, ছসচট 

সুইকডকন খুব জনচপ্ৰে হকেক , ইাংকরচজকতও অনুবোি ছবচরকেক ।  

  

েোেোবোবু বলকলন, আপনোকির ছিকের ইাংেো োর বোেে যোকনর অকনেগুকলো চিল্ম আচ  

ছিকখচ , আ োর খুব ভ্োল ছলকেক । 

  

গুনোর ওকলন ছহকস বলকলন, আ োর সকঙ্গ ছেোনও চবকিচের ছিখো হকল ওই নো টোই সবোই 

বকল। হযোেঁ, ইাংেো োর এখন আ োকির ছিকের সবকিকে চবখযোত বযচক্ত। আপনোরো চে 

ইচন্ডেো ছথকে একসক ন? 

  

হযোেঁ। 

  

ছবড়োকত!  

  

হযোেঁ, ছবড়োকতই। আচ  আপনোর  তন ছলখে নই। আপচন ছতো দুব র আকে এখোকন 

একসচ কলন বলকলন। তখনেোর ছথকে এখন ছেোনও তিোত ছিখক ন? 

  

জোেেোটো এেই রে  আক । তকব দুব র আকে এই ছহোকটলটো ভ্চতে ছিকখচ । ছলোেজকন 

জ জ োট চ ল। এবোর ছতো প্ৰোে িোেঁেো। েতেোল পেেন্ত সোতজন চ ল  োত্র, তোর  কধয 

পোেঁিজন িকল ছেল। আজ। আপনোরো েজন একলন? ে  ছলোে একল ছহোকটকলর ক্ষচত হে 

বকট, চেন্তু আ োর পকক্ষ ভ্োল। আচ  চনজেনতো প ন্দ েচর। 

  

আিো, চ   ওকলন, আ রো ছতো নতুন একসচ , আপনোর েো  ছথকে েকেেটো েথো ছজকন 

চনই। এখোকন ছেোনও ভ্ে-টে ছনই ছতো? এই ছে এত জন্তু-জোকনোেোর েো োেোচ  ঘুকর 

ছবড়োে, রোকত্র ছেোনও চহাংে প্ৰোণী আক্র ণ েরকত পোকর নো? 

  

এেটো েথো  কন রোখকবন, চ   রোেকি ধুরী। প্ৰেষচতর জেকত আপচন েচি েোরও ক্ষচত নো 

েকরন, তো হকল অনয ছেউ সহকজ আপনোর ক্ষচত েরকত িোইকব নো! এে রোচিকর আচ  

এেটো হোচতর  ুকখো ুচখ পকড় চেকেচ লো । চেন্তু আচ  ভ্ে পোইচন। আচ  জোচন,  োনুে 
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ছতো হোচতর খোিয নে। ছস শুধু শুধু আ োকে  োরকব ছেন? আচ  হোচতটোকে ন স্কোর েরলু , 

ছস অনযচিকে িকল ছেল! 

  

বো , এ ছে প্ৰোে েকল্পর  তন। 

  

েল্প নে। সচতয। আ োর চনকজর অচভ্েতো। 

  

নোইকরোচবকত থোেোর স ে আ রো এেটো গুজব শুকনচ লো , দুজন চবকিচে টুচরস্ট  নোচে 

এখোন ছথকে অিষেয হকে ছেক । তোকির আর খুেঁকজ পোওেো েোেচন। ছসটো ছবোধহে গুজবই, 

তোই নো? 

  

এই েথোটো আচ ও শুকনচ । আচ  চবশ্বোসও েচরচন, অচবশ্বোসও েচরচন। দুজন জো েোন েচি 

অিষেয হকে চেকে থোকে, তো হকল তোরো চনশ্চেই চনকজরো ইকি েকরই হোচরকে ছেক । এে-

এে স ে আ োরই ছতো ইকি েকর, হোেঁটকত-হোেঁটকত চিেকন্ত চ চলকে েোই। 

  

এই ছহোকটকল হঠোৎ টুচরস্ট  ে  আসক  ছেন বলুন ছতো? আপনোর েী  কন হে?  

  

আ োর চে ু  কন হে নো। েত ে  ছলোে আকস, ততই ভ্োল! ছবচে ছলোে একস জঙ্গকলর 

 কধয হইিই েকর, ছসটো আ োর ছ োকটই প ন্দ নে। 

  

তো অবেয আপচন চঠেই বকলক ন, চ   ওকলন! 

  

আপনোর নো  েী ছেন বলকলন? চ   ছরোেো, ছরোেো, িুডচর? 

  

রোেকি ধুরী। তকব শুধু রোে বো ছরোে বলকলও ক্ষচত ছনই।  

  

গুনোর ওকলন সন্তুর চিকে তোচেকে রইকলন েকেে পলে। তোরপর েোেোবোবুকে বলকলন, 

চ   ছরোেকি ডোচর, আপচন ছে জঙ্গল ছিখকবন, তো এই চেকেোরচটর ছিোখ চিকে ছিখুন। 

এই বকেসটোই সবচে ু দুকিোখ ভ্কর ছিখকত জোকন। আচ  জকন্মচ  সুইকডকনর এেটো দ্বীকপ। 
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ছসখোকন প্ৰিুর জঙ্গল চ ল। এখন আচ  পষচথবীর ছে-কেোনও জঙ্গকল ছবড়োকত ছেকলই 

আ োর ছ োটকবলোর েথো  কন পকড়। 

  

এই স ে েুনেুন েকর এেটো ছবল ছবকজ উঠল। ছবে খোচনেটো িূকর। খুব সম্ভবত অচিস-

তোেঁবুর েো  ছথকে। 

  

েোেোবোবু বলকলন, ওই ছবোধহে খোবোর ঘণ্টো বোজক । 

  

গুনোর ওকলন ছহকস বলকলন, নো, এটো ছস-ঘণ্টো নে। এটো হোচত আসোর ঘণ্টো। েো োেোচ  

চনশ্চেই ছেোনও হোচতর পোল একস পকড়ক । তখন ঘণ্টো বোচজকে এরো আ োকির তোেঁবুর 

বোইকর ছেকত চনকেধ েকর। 

  

েোেোবোবু বলকলন, ছস েী, এই সব তোেঁবুর েোক ও হোচত আকস নোচে? 

  

গুনোর ওকলন বলকলন, এরো েখন খুচে আসকব, ছসইটোই ছতো ্বপোভ্োচবে, তোই নো? আ রোই 

ওকির জোেেো িখল েকর আচ । তকব, চিন্তোর চে ু ছনই। আচিেোর হোচত  োনুে প ন্দ 

েকর নো।  োনুে ছিখকল তোরোই অবেোর সকঙ্গ িূকর সকর েোে।  

  

তোরপর চতচন সন্তুর চিকে ভ্ুরু নোচিকে চজকেস েরকলন, ছতো োর বুচে হোচতগুকলোকে 

ছিখোর ইকি হকি? িকলো নো, এচেকে ছিখো েোে।  

  

গুনোর ওকলন সন্তুর েোেঁকধ হোত চিকে জলোভ্ূচ র েোক  িকল ছেকলন। েোেোবোবু ছেোকটর 

পকেকট হোত চিকে খুেঁজকত লোেকলন। েী ছেন। ছবে েকেে ব র আকে চতচন িুরুট খোওেো 

ছ কড় চিকেক ন, চেন্তু এখনও উকিজনোর  ুহূকতে িুরুকটর জনয তোেঁর হোত চনেচপে েকর। 

  

িুরুট নো ছখকলও েোেোবোবু পকেকট সবস ে এেটো লোইটোর রোকখন। অকনে স ে ওটো 

অস্ত্র চহকসকব েোকজ লোকে। ছসই লোইটোরটো বোর েকর চতচন আপন কন জ্বোলোকত লোেকলন। 
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সত্ত্বরো অবেয হোচতর পোলটো ছিখকত ছপল নো। দুকরর জঙ্গকল ছহোকটকলর ে েীরো পটেো 

িোটোকি, ছসই ছধোেঁেো উড়ক । 

  

এেটু বোকি অল চ্েোর ঘণ্টো বোজল। ওরো এবোর ছখকত ছেল বড় তোেঁবুটোর চিকে। 

  

সুন্দর ছরোি-চেচেচ চে চিন বকল খোওেোর বযবস্থো হকেক  বোইকর। অকনেগুকলো ছটচবল 

একন পোতো হকেক । ওকপন এেোকর বুকিো লোঞ্চ। অকনে রেক র খোবোর, ছে েত খুচে 

ছখকত পোকর। সন্তু গুকন ছিখল, ছখকত বকসক  ওরো  োত্র আটজন। আর ছহোকটকলর 

এেোকরোজন ে েিোরী ওকির ছিখোকেোনো েরক । েী েরুণ অবস্থো এই ছহোকটকলর। 

  

ছে সোকহব-ক   িম্পচতচট ওকির সকঙ্গ এেই ছেকস একসচ ল, তোকির সকঙ্গ আলোপ হল। 

ওরো আক চরেোন, চবকে েরোর পর ছবড়োকত একসক । চে ুচিন আকে ছে এই ছহোকটল 

ছথকে দুজন টুচরস্ট  অিষেয হকে ছেক , ছস-েথো ওরো জোকন নো। 

  

আর এেটো ছপ্ৰ ঢ় িম্পচত এখোকন রকেক ন, চিন-পোেঁকিে ধকর। েোেোবোবু তোেঁকির সকঙ্গও 

ছেকি আলোপ েরকলন। ছসই ভ্েকলোে ভ্ে চহলোরোও এই ছহোকটল সম্পকেে ছেোনও 

অচভ্কেোে ছনই। এেঁরো জোচতকত পতুেচেজ, ্বপো ী আর স্ত্রী দুজকনই িোেচর ছথকে চরটোেোর 

েরোর পর সোরো পষচথবীকত অযোডকভ্ঞ্চোর খুেঁজকত ছবচরকেক ন। দুজকনই ছবে  জোর েথো 

বকলন। 

  

সন্তুকির সকঙ্গ এেই ছেকন আর এেজন ছে বুকড়ো সোকহব একসচ কলন, চতচন ছখকত 

বসকলন এেো এেচট ছটচবকল। অনয েোরও চিকে তোেোকিন নো। চতচন উকঠ উকঠ চনকজর 

খোবোরও চনকত েোকিন নো, ছহোকটকলর ে েিোরীরো তোেঁর খোবোর একন চিকি। ইচন এেটু 

েকর খোকিন আর অকনেক্ষণ উিোসভ্োকব তোচেকে থোেক ন জলোভ্ূচ র চিকে। 

  

ছহোকটকলর  যোকনজোরচট একস ছঘোেণো েরল, খোওেো-িোওেো ছেে েরোর আধঘণ্টো পকরই 

সবোইকে ছবড়োকত চনকে েোওেো হকব। নিীর ওপোকর েোচড় ততচর আক ।  
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খোওেো ছেে েকর েোেোবোবু ক্রোি বেকল চনকে আকস্ত -আকস্ত  ছহেঁকট চেকে ছসই বুকড়ো 

সোকহকবর ছটচবকলর েো োেোচ  চেকে িোেঁড়োকলন। সন্তু এেটো বোেকনোেুলোর একনক , ছসটো 

চিকে ছস জলোভ্ূচ র িূকরর জোকনোেোরগুকলোকে ভ্োল েকর ছিখবোর ছিষ্টো েরক । এেটো 

চজচনস ছস লক্ষ েকরক । এখোকন ছেোনও েুেুর ছনই। ছখোলো জোেেোে ছখকত বসকল দু-

এেটো েুেুর একস সো কন ঘুরঘুর েরকব, এটোই ছেন ্বপোভ্োচবে  কন হে। গুনোর ওকলন। 

অবেয সন্তুকে বকলচ কলন ছে, এখোকন েোেঁকে-েোেঁকে ওেোইড ডেস আক , তোরো এ নই 

চহাংে ছে, ছ োে চোংবো চসাংহরোও তোকির ভ্ে পোে।  

  

বুকড়ো সোকহবচট এেবোর ছিোখ তুলকতই েোেোবোবু বলকলন, শুভ্ চদ্বপ্ৰহর। এখোকন ছরোি 

ছবে িড়ো, চেন্তু হোওেোটো ঠোণ্ডো, এটো ছবে ি ৎেোর, তোই নো? 

  

ছলোেচট েম্ভীরভ্োকব বলল, হুেঁ! 

  

েোেোবোবু আবোর বলকলন, আপনোর ছতো ছিখচ  এখনও েচি খোওেো হেচন, আচ  

আপনোর ছটচবকল বকস আর-এে েোপ েচি পোন েরকত পোচর চে? 

  

ছলোেচট বলল, হযোেঁ, চনশ্চেই। 

  

সন্তুর ছিোকখ েচিও িূরবীন তবু ছস েোন খোড়ো েকর সব েথো শুনক । ছস আকে েখনও 

েোেোবোবুকে এরে  ছসোকধ-কসকধ অনযকির সকঙ্গ আলোপ েরকত িযোকখচন। 

  

ছসই বষদ্ধচটর ছটচবকল বকস েোেোবোবু বলকলন, অচত সুন্দর জোেেো। ইকি েকর এখোকন 

অকনেচিন ছথকে ছেকত। 

  

বষদ্ধচট শুেকনো েলোে বলকলন, আপনোর ভ্োল লোেক । এ-জোেেোটো? শুকন সুখী হলো । 

  

েোেোবোবু চজকেস েরকলন, ছেন, আপনোর এ জোেেোটো ভ্োল লোেক  নো?  
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বষদ্ধচট বলকলন, ভ্োল লোেোলোচের ছতো প্ৰশ্ন নে। আচ  প্ৰকতযে ব র অন্তত   োস েকর 

এখোকন থোচে। 

  

েোেোবোবু ভ্ুরু তুকল বলকলন, আপচন প্ৰচত ব কর  ।  োস…তোর  োকন েত ব র ধকর 

এখোকন আসক ন? 

  

তো প্ৰোে পকনকরো ব র হকব? পকনকরো ব র? অথেোৎ এই জোেেোচট আপচন এত ভ্োলবোকসন 

ছে, প্ৰচত ব র আপনোকে আসকতই হে? 

  

এই জোেেোটো ছে আ োর খুব ভ্োল লোকে, তো আচ  বলকত পোরব নো।  োকে- োকে ছবে 

খোরোপ লোকে, এেকঘকে লোকে, তবু আ োকে আসকতই হে। 

  

খোরোপ লোকে, এেকঘকে লোকে, তবু আসকত হে? চঠে বুেলো  নো। তোর  োকন চে এই 

ছে,  োসোই োরো আপনোকে িুেকের  তন টোকন? আপচন নো একস পোকরন নো? 

  

বষদ্ধচট েোেোবোবুর ছিোকখর চিকে তোচেকে রইকলন েকেে  ুহূতে। তোরপর আকস্ত  আকস্ত  

বলকলন, িুেকের টোকনর বযোপোর নে। আ োকে আসকত হে সমূ্পণে অনয েোরকণ। আ োর 

নো  চপকের লোিোেে। আচ  এই ছহোকটলটোর  োচলে? 
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৫.  োসোই োরোর রোচির 

 োসোই োরোর রোচির ছে এত লেো হকব, ছস সম্পকেে েোেোবোবুরও ছেোনও ধোরণো চ ল নো। 

  

সূকেের আকলো িুচরকে েোবোর এে ঘণ্টোর  কধযই তোেঁকির তোেঁবুকত পোচঠকে ছিওেো হকেক । 

তোরপর ছথকে আর ছবকরোকনো চনকেধ। তখন বোকজ  োত্র আটটো।  

  

রোচিকরর চডনোর ছিওেো হকেচ ল বড় তোেঁবুটোর  কধয। তোরপর প্ৰকতযে তোেঁবুর 

অচধবোসীকির এে-এেজন  োসোইেোডে সকঙ্গ চিকে ছিরত পোঠোকনো হকেচ ল। ছিরোর 

স ে সন্তুকির এেটো সোঙ্ঘোচতে ছরো োঞ্চের অচভ্েতো হকে ছেল। 

  

সকন্ধ হকত নো হকতই িতুচিেকে একেবোকর চ েচ কে অন্ধেোর। এই ছহোকটকল এত সব 

আধুচনে বযবস্থো থোেকলও ইকি েকরই ছবোধহে ইকলেচট্রে আকলোর বযবস্থো রোখো হেচন। 

প্ৰকতযে তোেঁবুর  কধয রকেক  ছবেঁকট-কবেঁকট হযোজোে-বোচত। আর তোেঁবুর বোইকর অন্ধেোকরর 

রোজত্ব। আর এই অন্ধেোকরর  কধয বণযপ্ৰোণীরো চেসচেস েরক , এ-েথো ভ্োবকলই েো 

     েকর। 

  

ছে- োসোই েোডেচট সন্তুকির ছপ েঁক  চিকত একসচ ল, তোর হোকত চ ল এেটো বেেো আর এেটো 

েচক্তেোলী টিে। তোর নো  এ কবো। েোেোবোবু তোর সকঙ্গ েল্প জ োবোর ছিষ্টো েকরচ কলন, 

চেন্তু ছেোনও লোভ্ হেচন। ছস  োত্র পকনকরো-কেোকলোটোর ছবচে ইাংকরচজ েব্দ জোকন নো। তো 

 োড়ো তোর ্বপভ্োবটোও েম্ভীর ধরকনর। 

  

ছস আকে-আকে টকিের আকলো ছিকলো-কিকল এচেকে েোকি। হঠোৎ এে স ে ছস িোপো 

েলোে বকল উঠল, স্ট প! 

  

টকিের আকলোে ছিখো ছেল, এেটো িোেঁেো তোেঁবুর পোকে দু-এেচট েোকলো রকের েী ছেন জন্তু 

ঘুকর ছবড়োকি। তোকির  ুখ ছিখো েোকি নো। 
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 োসোইেোডেচট আবোর বলল, বোকিকলো! ছভ্চর বযোন্ড। 

  

বোকিকলো শুকনই সন্তুর বুে ছেেঁকপ উঠল। এত েোক  ছ োে? সেোকলই  যোকনজোর বকল 

চিকেচ ল, এই ছ োেগুকলো হঠোৎ ছরকে চেকে ছপট িুকটো েকর ছিে!  

  

 োসোই-েোডেচট টকিের আকলো নোিোকত লোেল। জন্তুগুকলোর ওপকর। অরকণযর ছেোনও প্ৰোণীই 

আকলো প ন্দ েকর নো। আকলো ছিখকল তোরো িকল েোকব। চেন্তু ছ োে চে এত বড় হে? এ 

ছে ছ োটখোকটো পোহোকড়র  তন ছিখোকি। হোচত নোচে? 

  

এেটো জন্তু  ুখ ছিরোকতই  োসোইেোডেচট আবোর বলল, চহকপো। 

  

তোরপর ছস চনকজর ভ্োেোে েী ছেন চবড়চবড় েরকত লোেল। 

  

জলহস্ত ী? খোওেোর ছটচবকল গুনোর ওকলন নোনো রে  জন্তু-জোকনোেোকরর ্বপভ্োব সম্পকেে 

েল্প ছেোনোচিকলন। জলহস্ত ী সম্পকেে বকলচ কলন, ওরো সোরোচিন জকল ড়ুকব থোকে শুধু 

নোেটো উেঁিু েকর। সহকজ ছিখোই েোে নো। চেন্তু সকন্ধ হকলই ওরো জল ছথকে উকঠ আকস, 

ছেখোকন-কসখোকন ঘোকসর সন্ধোকন ঘুকর ছবড়োে। জলহস্ত ী এ চনকত চনরীহ আর ছবোেো প্ৰোণী। 

চেন্তু সো নো-সো চন  োনুে পকড় ছেকল ওরো ছ কল োনুচে েকর েো কড় ছিে। ওকির হো-টো 

এত প্ৰেোণ্ড ছে তোর  কধয এেসকঙ্গ দুকটো  োনুে েুকে ছেকত পোকর। ওরো  োনুকের  োাংস 

খোে নো।  োনুেকে েো কড় তোর েরীরটো দু টুেকরো েকর ছিকল ছিে। 

  

েোেোবোবু সন্তুর হোত ছিকপ ধকর বলকলন, ভ্ে ছনই। 

  

টকিের আকলোে জলহস্ত ীর ছিোখকে  কন হে আগুকনর ভ্োেঁটো।  

  

 োসোইেোডেচট ধ কের সুকর বলল, ইউ, টিে! ইউ, টিে! 

  

সন্তু আর েোেোবোবুর পকেকটও টিে রকেক ।. েোডেচট ওকিরও টিে জ্বোলোকত বলক । এে 

সকঙ্গ চতনকট টকিের আকলো পড়কতই জলহস্ত ী দুকটো ছি কড় চেকে ছনক  পড়ল জলোভ্ূচ কত। 
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েকেে টন ওজকনর ওই জোকনোেোকরর চেন্তু ছ োটোর ছেোনও েব্দ ছনই, শুধু জকল নো োর 

স ে  কন হল, ছসখোকন ছেোনও পোহোকড়র িোই ছভ্কে পড়ক । 

  

এরপর সন্তু আর েোেোবোবু দ্রুত চনকজকির তোেঁবুকত ছপ েঁ কত  োসোইেোডেচট বকলচ ল, ছনো 

েো  আউট অযোট নোইট! গুড নোইট! 

  

েীকতর  কধযও সন্তুর সোরো েরীর ছঘক  ছেক । েোেোবোবু হোসবোর ছিষ্টো েকর বলকলন, 

ছবোেো জোকনোেোর দুকটো েচি ভ্ুল েকর আ োকির চিকেই  ুকট আসত, তো হকল ওকির 

পোকের িোকপই চপকে ছেতো ! 

  

সন্তু জুকতোটুকতো নো খুকলই েপোস েকর শুকে পড়ল চনকজর চব োনোে।  

  

েোেোবোবু বলকলন,  োত্র আটটো বোকজ, এর  কধযই শুকে পড়ব! বোচে রোতটো েোটকব েী 

েকর? 

  

গুনোর ওকলন বকলক ন, এটোই এখোনেোর চনে । রোচিরকবলো বোইকর ছবরুকনো 

ছেোনওক্রক ই উচিত নে। তোেঁবুর  কধয থোেকল অবেয ছেোনও চবপকির সম্ভোবনো ছনই। 

ছস-রে  ছেোনও ঘটনো এখোকন ঘকটচন। সোরো রোত চবচভ্ন্ন জোেেোে আগুন জ্বচলকে ছরকখ 

 োসোইেোডেরো পোহোরো ছিে। চসাংহ, ছনেকড়, চিতো, হোকেনোর  তন চহাংে প্ৰোণীরো আগুন 

ছিখকল ছসচিকে আকস নো, তকব হচরণ, ছজিো, শুকেোর, ওেোইন্ড চবস্ট - এর  তন ছে-সব 

প্ৰোণীরো িল ছবেঁকধ ছি ড ীে, তোরো অকনে স ে একস পকড়, তোকির সো কন পকড় ছেকলও 

 ুেচেল। 

  

সন্তু চজকেস েকরচ ল, এেপোল ছজিো চোংবো হোচত-টোচতরো তোেঁবু ছভ্কে চিকত পোকর নো? 

  

গুনোর ওকনল উির চিকেচ কলন, জীবজন্তুকিরও ছতো  নস্ত ত্ত্ব আক । ছস-সব স্ট োচড েরো 

হকেক । অেোরকণ ওরো তোেঁবু ভ্োেকত েোকব ছেন? 

  

ওকির েোওেো-আসোর পকথ েচি পকড়? 
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ওকির েোওেো-আসোর চনচিেষ্ট পথ আক । হোচতরো ছতো ধরোবোেঁধো পথ  োড়ো েক্ষকনো অনয 

পকথ েোে নো। তবু দু-িোরকট জোকনোেোর েচি চ টকে একস পকড়, তোরোও তোেঁবু এচড়কে িকল। 

তোেঁবুর িোর পোকে ছে িচড় আক , ছসগুকলো পোকে লোেকল ওরো চবরক্ত হে। এই িচড়গুকলো 

এত েক্ত ছে, সহকজ ছ কড় নো! আ োর ছতো এখোকন রোচিকর ছবে ভ্োল ঘু  হে? 

  

চেন্তু ওই জলহস্ত ী দুকটো ছিখোর পর ছথকে গুনোর ওকলকনর েথোে চবকেে ভ্রসো পোওেো 

েোকি নো। ওই ছবোেো জলহস্ত ীরো েচি ভ্ুল েকরও তোেঁবুর ওপকর এেখোনো পো রোকখ তো 

হকলই ছতো সব চে ু চিকড়িযোপ্টো হকে েোকব! 

  

েোেোবোবুর অকনে রোত পেেন্ত ছজকে থোেো অকভ্যোস। চতচন বলকলন, এ ছতো  হো  ুেচেল, 

রোচিকর বোইকর ছবরুকনো েোকব নো, এরে  জোেেোে আচ  আকে েখনও থোচেচন। 

  

সন্তুও ছেোনওচিন আটটোে ঘুক োে নো। ছস এেটু পকর জুকতোটুকতো খুকল এেখোনো বই 

পড়বোর ছিষ্টো েরল। বইটো আকে ছথকে এখোকন রোখো চ ল। ছসটোর নো  িয চহউ যোন জু। 

হযোজোকের আকলোে খুব ভ্োল পড়ো েোে নো। 

  

েোেোবোবুও এেখোনো বই খুলকলন। তোরপর আপন  কন বলকলন, চিকনর ছবলো এ-

জোেেোটো খুব ভ্োল, চেন্তু রোচিকর ছে এেকবোকর বন্দীকির  তন অবস্থো? 

  

খোচনে বোকি তোেঁবুর বোইকর ছথকে ছে ছেন অনুচ্চ েকে ডোেল, চ   রোেকি ধুরী! 

  

 োনুকের েলোর আওেোজ শুকন েোেোবোবু অতযন্ত খুচে হকে উকঠ তোড়োতোচড় খোট ছথকে 

ছনক  িরজো খুলকলন। 

  

ছহোকটকলর ছসই েোকলো  যোকনজোর। হোকত এেটো টিে। ছস বলল, আপচন এত তোড়োতোচড় 

ঘুক োন নো। আেো েচর। আপনোর সকঙ্গ এেটু েল্প েরকত এলো ।  
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েোেোবোবু বলকলন, আসুন, আসুন! নো, ঘুক োবোর ছেোনও প্ৰশ্নই ওকঠ নো। আপচন এই 

অন্ধেোকরর  কধয এেলো একলন? 

  

জন্তু-জোকনোেোকরর  ুকখর সো কন পকড় ছেচ । আ োর চে ু হেচন। 

  

সন্তুও উকঠ বচসল।  যোকনজোরচট সন্তুর চব োনোর এে ধোকর বকস বলল, প্ৰথ  রোতটোে 

অকনকেরই এখোকন ঘু  হে নো। েোল চিকনর ছবলো ঘুচ কে ছনকবন? 

  

 যোকনজোকরর নো  চিচলপ চেেুইউ, পেচত্রে- চত্রে ব র বেস, ছবে েড়েড় েকর 

ইাংকরচজ বকল। েকেেটো ভ্োরতীে েব্দও জোকন, ছে ন ন কস্ত , ধনযবোি, রুচপেো, চবকিচে। 

  

ওর নো  শুকন েোেোবোবু চজকেস েরকলন, তুচ  চেেুইউ? তোর  োকন ছজক ো ছেচনেোটোর 

জোকতর ছলোে? 

  

চিচলপ সেকবে বলল, হযোেঁ, আ রোই এ-কিকের উেঁহুরু  োকন ্বপোধীনতো একনচ । তুচ  ছজক ো 

ছেচনেোটো সম্পকেে জোকনো? 

  

েোেোবোবু সন্তুর চিকে চিকর বলকলন, ছজক ো ছেচনেোটো চ কলন। এখোনেোর ্বপোধীনতো 

আকন্দোলকনর ছনতো, এ-কিে ্বপোধীন হবোর পর অকনেচিন রোিপচত চ কলন। 

  

চিচলপ বলল, আচ  ইচন্ডেোকত চেকে চে ুচিন পড়োশুনো েকরচ । ছবোেোইকত এে ব র 

চ লো । তোরপর ইাংলযোকন্ড পকড়চ  িোর ব র। 

  

েোেোবোবু বলকলন, তুচ  ছতো ছবে চবদ্বোন ছিখচ । তো হকল এই জঙ্গকল পকড় আ  ছেন? 

  

চিচলপ দু আেুকল তুচড় চিকে বলল,  োচন!  োচন! আ োর অকনে টোেো িোই। এই 

ছহোকটকলর  োচলেরো আ োকে ভ্োল টোেো ছিে। অকনে টোেো ছরোজেোর েকর এেচিন আচ  

চনকজই এরে  এেটো ছহোকটল খুলব। এ-কিকে ছহোকটকলর বযবসোকে খুব লোভ্। 

  

চেন্তু এখন ছতো এই ছহোকটলটো ভ্োল িলক  নো ছিখচ ! 
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হযোেঁ, এেটো বিনো  রকটক । চে ুচিন বোকিই ছেকট েোকব। ছলোকে ভ্ুকল েোকব। 

  

হঠোৎ বোইকর হুড় ুড় েব্দ হল। েকেেটো বড় জন্তু  ুকট ছেল ছেন জোনলোর সো কন চিকে। 

সন্তু ি কে প্ৰোে লোচিকে উঠকতই চিচলপ তোর েোেঁকধ িোপড় ছ কর বলল, ভ্ে ছনই, ও 

এেটো ইলযোণ্ড! এরে  েব্দ সোরো রোত শুনকত পোকব। ওই জনযই ছতো বললো , প্ৰথ  রোকত 

ঘু  হকব নো? 

  

সন্তু চজকেস েরকল, ইলোণ্ড েী? 

  

ছতো রো ইলযোণ্ড িযোকখোচন? ইলোণ্ডও এে জোকতর হচরণ বলকত পোকরো, তকব এে-এেটো 

প্ৰোে ছঘোড়োর ছিকেও বড় হে,  োরকল সোতকেো-আটকেো ছেচজ  োাংস পোওেো েোে। 

  

েী েকর বুেকলন ওটো ইলযোণ্ড? েচি জলহস্ত ী হে? 

  

আচ  সব জন্তুর পোকের আওেোজ চিচন। 

  

েোেোবোবু জোনলো চিকে বোইকরটো ছিখোর ছিষ্টো েরকলন। আেোকে িোেঁি ছনই, বোইকরটো 

ঘুটিুকট অন্ধেোর। চে ুই ছিখো েোে নো। তকব খোচনে িূকর ছেোনও প্ৰোণীর চনশ্বোকসর 

ছিোেঁসকিোেঁস েব্দ ছেোনো েোকি। েব্দটো ক্র ে বোড়ল, এেসকঙ্গ অকনে জন্তুর চনশ্বোস। 

  

েোেোবোবু চজকেস েরকলন, ওগুকলো েী? 

  

চিচলপ বলল, ওই ছে ছিোেঁসকিোেঁস েরক ? ওরো হকি এই জঙ্গকলর সবকিকে চনরীহ আর 

ছবোেো প্ৰোণী। ওেোইড চবস্ট !  ুখখোনো ছ োকের  তন, চেন্তু ঘোড়টো লেো, তোকত আবোর 

ছঘোড়োর  তন ছেের, ছপ ন চিেটো আবোর হচরকণর  তন। এে চেম্ভূতচে োেোর জন্তু। 

  

সন্তু বলল, হযোেঁ, চিকনর ছবলো ছিকখচ । 

  

http://www.bengaliebook.com/
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চিচলপ বলল, েোল েোচড় চনকে ছবকরোকল ছিখকত পোকব হোজোর-হোজোর। লক্ষ-লক্ষও 

বলকত পোকরো। এই স ে ওরো টোনজোচনেো ছথকে িল ছবেঁকধ এচিকে আকস, এেটো িকলর 

ছথকে পঞ্চোে-এেকেোটোকে ছ কর ছিলকলও চে ু একস েোে নো। ওকির  োাংস চেন্তু খুব 

সু্বপোদু! 

  

েোেোবোবু চজকেস েরকলন, ওকির  োরো হে নোচে? 

  

চিচলপ বলল, নো, নো, জন্তু  োরো ছতো এ-কিকে চনকেধ।  োসোইরো লুচেকেিুচরকে  োকর। 

আর চসাংহকত  োকর। ওেোইড চবস্ট  চসাংহকির খুব চপ্ৰে খোিয। শুধু ছপকটর অাংেটো ছখকে 

বোচেটো ছিকল ছিে। ছসই বোচে অাংে হকেনোরো খোে।  

  

এখোন ছথকে ছে দুজন টুচরস্ট  অিষেয হকে ছেক , তুচ  তোকির ছিকখচ কল? 

  

হযোেঁ, ছিখব নো ছেন? এই ছতো েকেে  োস আকের ঘটনো। আচ  তখন চ লো  এখোকন। 

  

ছতো োর েী ধোরণো? তোরো েী েকর হোচরকে ছেল? 

  

ওকির হোচরকে েোবোর এেটোই েোরণ থোেকত পোকর। ওরো রোচিকর ছবচরকেচ ল। অকনকে 

ছতো ছবচে-কবচে সোহস ছিখোকত িোে। রোচিরকবলো পোকে ছহেঁকট ঘুরকত চেকে েচি এে পোল 

ওেোইড ডকের সো কন পকড়, তো হকল আর চিন্তো ছনই। একেবোকর চনচশ্চহ্ন হকে েোকব। 

  

বুকনো েুেুররো চে জো োেোপড়ও ছখকে ছিলকব? 

  

আশ্চেে চে ু নো। ওরো পোেঁি-সোত চ চনকটর  কধয এেটো বড় ছ োেকে পেেন্ত ছেে েকর 

চিকত পোকর। চে ুই পকড় থোকে নো। 

  

পুচলে এই চথকেোচর ছ কন চনকেক ?  

  

আর উপোেই বো েী? চে ুই েখন পোওেো ছেল নো, আ রোও ছতো অকনে ছখোেঁজোখুেঁচজ 

েকরচ । 
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আিো, ছসই টুচরস্ট  দুজন এেসকঙ্গ একসচ ল, নো আলোিো-আলোিো? ওকির সকঙ্গ তুচ  েথো 

বকলচ কল? ওরো  োনুে ছে ন চ ল? 

  

ওরো আলোিো একসচ ল। এখোকন দু-চতনচিন থোেোর পর বনু্ধত্ব হকে েোে। এ চনকত ছবে 

ভ্োলই ছলোে চ ল, হোচসখুচে, িুচতেবোজ, ছবচের ভ্োে টুচরস্ট  ছে ন হে। এেজন চ ল 

েোেে, আর এেজন অধযোপে। জোকনো ছতো, এেটো গুজব আক , এখোনেোর  োকঠঘোকট 

নোচে হঠোৎ চহকর খুেঁকজ পোওেো েোে, ছসই চহকরর ছখোেঁকজই ওরো রোচিরকবলো ছবচরকেচ ল 

চে নো ছে জোকন? 

  

সচতয এখোকন চহকর পোওেো েোে? 

  

নো, ওটো একেবোকরই গুজব। চহকরর খচন আক  সোউথ আচিেোে, এখোন ছথকে অকনে 

িূকর। 

  

আিো, আর-এেটো েথো শুকনচ লো । রোচিরকবলো এখোকন তোেঁবুর  কধয থোেকলও নোচে েী 

রে  এেটো অ্বপচস্ত ের অনুভ্ূচত হে। ঘু  আসকত িোে নো! 

  

ছস ওই জন্তু-জোকনোেোকরর পোকের আওেোজ আর চনশ্বোকসর েব্দ ছতো সোরোরোত ধকর ছলকেই 

থোকে। ছসই জনয অকনকের ঘু  হে নো। 

  

শুধু ওই? আর ছেোনও েোরণ ছনই? 

  

নো, আর েী থোেকব? 

  

অকনে টুচরস্ট  নোচে ওই জনয দু-এেচিন ছথকেই চিকর েোকি।  সোধোরণত এখোকন দু-

এেচিন থোেোর জনযই ছলোকে আকস। রোচিকর ওইসব েব্দ অকনকেরই সহয হে নো। 

অনযোনয ছিকে ছলোকে সোরোচিন জঙ্গকল ঘুকর এেটো-আধটো জন্তু ছিখকত পোে চোংবো 

এেটোও পোে নো। ছতো োকির ইচন্ডেোর এেটো জঙ্গকল আচ  বোঘ ছিখকত চেকেচ লো , েোচড় 

http://www.bengaliebook.com/
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চনকে, িট-লোইট ছজকল অকনে রোত পেেন্ত ঘুকরও বোঘ ছিখকত পোইচন। এেটোও নো। 

আর আচিেোে তুচ  এইসব জোেেোে একস প্ৰথ  চিকনই এত জন্তু-জোকনোেোর ছিখকত 

পোকব ছে, দু চিকনই ছতো োর জন্তু ছিখোর েখ চ কট েোকব। ছতো রো এখনও েী েী জন্তু 

িযোকখোচন বকলো? েোল সব ছিখোবোর বযবস্থো েকর ছিব।  

  

আিো, এখোকন রোচিরকবলো েোচড় চনকে চে ছবকরোকনো েোে নো? 

  

ছস-রে  চনে  ছনই।  

  

সবোই চে চনে   োকন? ধকরো, আজ রোচিকরই েচি আচ  ছতো োকে অনুকরোধ েচর আ োকির 

িুচপিুচপ এেটু েোচড়কত েকর ঘুচরকে আনকত… 

  

নোইকরোচব ছথকে ছিেোল পোরচ েন নো ছপকল ছস-বযবস্থো আচ  েরকত পোরব নো। 

ছেোনওরে  চবপি হকল তোর িোচে ত্ব ছে ছনকব? েোচড় চনকত ছেকল নিী পোর হকত হকব। 

নিী পেেন্ত পোকে ছহেঁকট েোওেোর স েই অকনে রে  চবপি ঘকট ছেকত পোকর। সোকপর 

েো ড় ছখকত পোকরো েখন- তখন।  

  

আকে এই ছহোকটকলর অনয  োচলে চ ল।  োকন, ছসই  োচলে এখনও আক । চেন্তু দু োস 

পকর অনয দুজন  োচলে হকব। এই নতুন  োচলেকির ছতো োর প ন্দ? 

  

নতুন  োচলেকির  কধয এেজন আ োর আত্মীে। অকেোে ছিেোইকেও আচ  অকনেচিন 

ধকর চিচন। আকে আচ  অনয এেটো ছহোকটকলর অযোচসস্ট যোন্ট  যোকনজোর চ লো । ওরো 

 যোকনজক ন্ট ছনবোর পরই আচ   যোকনজোর হকেচ ।  

  

ও, তুচ  তো হকল নতুন  োচলেকির চনকজকির ছলোে। ছসটো জোনতু  নো। তো হকল তুচ  

এই ছহোকটকলর উন্নচতর জনয ছবচে ছিষ্টো েরকব, ছসটোই ছতো ্বপোভ্োচবে। নতুন  োচলেরো 

ভ্োেযবোন, ছতো োর  তন এেজন উৎসোহী, ে েঠ েুবেকে ছপকেক ।  
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ধনযবোি। হযোেঁ, আচ  েথোসোধয ছিষ্টো েরচ । আ োর িষঢ় ধোরণো, এই ছহোকটল আবোর খুব 

ভ্োল িলকব। আচ  তো হকল এখন েোই, ছতো রো চব্ো  নোও। শুভ্রোচত্র! 

  

 যোকনজোরচটর জুকতোে  েো ে েব্দ হে। ছস ছবচরকে েোবোর পকরও খোচনেক্ষণ ছসই েব্দ 

ছেোনো ছেল। 

  

েোেোবোবু চজকেস েরকলন, ছলোেটোকে ছিকখ ছতোর ছে ন লোেল ছর সন্তু? 

  

ছবে ভ্োলই। তকব েথো বলবোর স ে েী ছেন লুকেোবোর ছিষ্টো েরচ ল  কন হল। 

  

তুই চঠে ধকরচ স ছতো। েভ্ীর জকলর  ো । 

  

হঠোৎ উকঠ িোেঁচড়কে ক্রোি দুকটো বেকল চনকে েোেোবোবু বযস্ত ভ্োকব বলকলন, তুই এে েোজ 

ের, হযোজোেটো ছন! আ োকির একু্ষচণ বোইকর ছেকত হকব।  

  

সন্তু ি কে উকঠ বলল, বোইকর েোব? সবোই ছে বোরণ েরল রোচিকর বোইকর ছেকত। 

  

েো বলচ  ছেোন। ছিচর েরো চঠে হকব নো। িল িল! 

  

সন্তু েোেোবোবুর অবোধয হকত সোহস েরল নো। চেন্তু তোর বুকের  কধয      েরক । 

তোেঁবুর বোইকর উেঁচে ছ কর ছস চেউকর উঠল, এেটু িূকরই দুকটো ছিোখ জ্বলজ্বল েরক । 

  

েোেোবোবু ছসচিকে টিে ছিকল বলকলন, ওটো ছতো এেটো ছজিো। ভ্কের চে ু ছনই। আে 

আ োর সকঙ্গ। 

  

ছসই অন্ধেোকরর  ধয চিকে েোেোবোবু দ্রুত এচেকে িলকলন। খোচনে িূকর আর-এেটো 

তোেঁবুর সো কন একস বলকলন, চিকনর ছবলো লক্ষ েকরচ , এটো খোচল আক । িটপট েুকে 

পড়, ছভ্তকর েুকে পড়। 
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এখোকন তোলো ছিবোর ছেোনও বযোপোর ছনই। চজোপোরটো ধকর টোনকতই তোেঁ বুর িরজোটো খুকল 

ছেল। ছভ্তকর চব োনো-চট োনো সবই পোতো আক । 

  

েোেোবোবু ছভ্তকর একস টিে ঘুচরকে ঘুচরকে পুকরো তোেঁবুটো পরীক্ষো েকর ছিখকলন। তোরপর 

িরজো বন্ধ েকর চিকে বলকলন, আকলোটো খোকটর নীকি ছরকখ ছি। শুকে পড়। আজকের 

রোতটো আ রো এই তোেঁবুকতই েটোব। বকনর চহাংে প্ৰোণীর ছিকে  োনুেকেই ভ্ে ছবচে ছর! 
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৬. সেোলকবলো ছিেিোস্ট  ছটচবকল 

সেোলকবলো ছিেিোস্ট  ছটচবকল ভ্োল েকর আলোপ হল চলটল ভ্োইসরে ছহোকটকলর  োচলে 

চপকের লোিকেের সকঙ্গ। বষদ্ধচট আজও প্ৰথ  চিকে ছেো ড়ো- ুকখো চ কলন। চেন্তু েোেোবোবু 

তোেঁর সকঙ্গ ভ্োব জ োবোর ছিষ্টোে অনবরত ছহোকটলটোর প্ৰোংসো েকর ছেকত লোেকলন। 

এেস ে বষদ্ধচট েোেঁকের সকঙ্গ বকল উঠকলন, ওকহ। ইচন্ডেোন, এখন আর এই ছহোকটলটো 

েী ছিখ ! আকে েচি ছিখকত, তখন বুেকত এই ছহোকটলটো েত ভ্োল চ ল! আচ  চনকজই 

ছহোকটলটোর সবেনোে েকরচ । 

  

সেোলকবলো িোরচিে এত সুন্দর ছিখোকি ছে, ছেোথোও ভ্কের চিহ্ন োত্র ছনই। ছরোেুর খুব 

নর , সো কনর জলোভ্ূচ কত এখন েকেেটো হচরণ  োড়ো অনয 

  

ছেোনও প্ৰোণী ছনই। অকনে রে  পোচখর ডোে ছেোনো েোকি। এেটো পোচখ েোক র ছেোনও 

েো  ছথকে খুব ছজোকর ছজোকর চপরুরুাং চপরুরুাং েকব্দ ডোেক , চেন্তু পোচখটো ছিখো েোকি 

নো। 

  

সন্তুরো বকসক  ছখোলো জোেেোে ছটচবল-কিেোকর। বোতোকস এেটু েীত-েীত ভ্োব। 

  

েোল রোকত জন্তু-জোকনোেোরকির হোেঁটো-িলো ও চনশ্বোকসর েব্দ শুকন অকনে রোত পেেন্ত ছজকে 

থোেকলও এেস ে ঘুচ কে পকড়চ ল সন্তু। েখন তোর ঘু  ভ্োেল, তখন ছবে ছরোি উকঠ 

ছেক । 

  

ছিোখ ছ কলই ছস পোকের খোকটর চিকে তোচেকে ছিকখচ ল, েোেোবোবু ছসখোকন ছনই। তোর 

বুেটো ধে েকর উকঠচ ল। তকু্ষচন  ুকট বোইকর একস ছস ছিখকত ছপকেচ ল, খোচনে িূকর, 

তোকির আকেেোর তোেঁবুর সো কন, বোইকর এেটো ছিেোর চনকে একস েোেোবোবু েোন্তভ্োকব 

বকস আক ন। 
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সন্তু েোক  ছেকতই েোেোবোবু বকলচ কলন, আ োর সকন্দহটো খুব এেটো চ কথয হেচন ছর, 

সন্তু। েোল রোচিকর আ োকির এই তোেঁবুকত েকেেজন অচতচথ একসচ কলন। েোল এে 

স কে ছবে ছজোর দু পচেলো বষচষ্ট হকে ছেক , তুই ছটর পোসচন। ছসই বষচষ্টর জনযই অচতচথরো 

তোেঁবুর  কধয তোেঁকির পোকের  োপ ছরকখ ছেক ন। েো, ছিকখ আে? 

  

সন্তু ছসই তোেঁবুর  কধয েুকে ছিখল দুচট চব োনোই লণ্ডভ্ণ্ড। েোরো ছেন বোচলে, ছতোেে 

উলকটপোলকট েী ছখোেঁজোখুেঁচজ েকরক । ছ কেকত িচড়র েোকপেকট দু-চতন রে  জুকতোর 

 োপ। েোেোবোবুর সুটকেসটো হোট েকর ছখোলো। 

  

সন্তু আবোর ছবচরকে আসকতই েোেোবোবু বলকলন, ছিখচল ছতো! তো হকল েোল তোেঁবু বিকল 

চঠেই েকরচ লো , বল? েোে, এ সম্পকেে েোউকে চে ু বলোর িরেোর ছনই। 

  

ছিেিোস্ট ে ছখকত একস প্ৰথক ই  যোকনজোর চিচলকপর সকঙ্গ ছিখো। ছস বকলচ ল, গুড  চনোং 

সযোর। েোল ঘু টু  চে হকেচ ল এেটুও? চনশ্চেই সোরো রোত ছজকে চ কলন? 

  

েোেোবোবু বকলচ কলন, আরও এেটো অসুচবকধ হকেচ ল। েী েকর ছেন তোেঁবুর  কধয 

েকেেটো  োচ  েুকে পকড়চ ল। 

  

চিচলপ অবোেভ্োকব বকলচ ল,  োচ ! রোচিরকবলো  োচ ? 

  

েোেোবোবু বকলচ কলন, হযোেঁ,  োচ ! আচ  ভ্োবলো , চনশ্চেই ছসট চস  োচ । নো  শুকনচ  ছতো 

আকেই। চেন্তু েী রে  ছিখকত চঠে জোচন নো। ওগুকলো ছসট চস  োচ  হকল ওকির েো কড় 

ঘু -করোে ধরত। তোই ভ্ে ছপকে আ রো অনয এেটো তোেঁবুকত িকল ছেলো । সোেঁইচত্রে 

নেকর। আ োকির  োলপত্রগুকলো ওখোকন সরোবোর বযবস্থো েকর চিও।  

  

চিচলপ বকলচ ল, চনশ্চেই, চনশ্চেই। ছতো রো তোেঁবু বিকল খবু ভ্োল েকর । েচি ছসট চস 

 োচ  একস থোকে, খুবই চবপকির েথো। চেন্তু এখোকন ছতো ওই  োচ  ছনই। আিো, আচ  

ভ্োল েকর ছিে েকর ছিখচ ! 
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তোরপর েোেোবোবু একস বকসচ কলন চপকের লোিকেের ছটচবকল।  

  

চপকের লোিোেে ওই েথো বলোর পর েোেোবোবু চজকেস েরকলন, চ   লোিোেে, আপনোর 

ছহোকটল েখন ভ্োলই িলচ ল, তখন আপচন এটো অকনযর হোকত চিকলন ছেন? 

  

বষদ্ধ লোিোেে বলকলন, বলকত পোকরো, ছসটো আ োর হঠেোচরতো! অকনে ব র ধকর ছবে 

ভ্োলভ্োকব ছহোকটল িোচলকেচ । তোরপর ভ্োবলু , বুকড়ো হকেচ , এখন আ োর ছ কলর হোকত 

ছহোকটকলর ভ্োর চিকে আচ   ুচট ছনব। ছ কল বড় হকেক । ছলখোপড়ো চেকখক , চেন্তু আ োর 

প্ৰস্ত োব শুকনই ছস বলল, ওই জঙ্গকল চেকে আচ  ছহোকটল িোলোব? েক্ষকনো নো! ছ কল এেটো 

িোেচর চনকে িকল ছেোল আক চরেো। তোকত আ োর রোে ধকর ছেল। আচ ও চঠে েরলু , 

ছহোকটল চবচক্র েকর ছিব! 

  

েোেোবোবু বলকলন, আপনোর ছ কল েচি নো আসকত িোে, তো হকল আর েতচিন আপচন 

এই ছহোকটল িোলোকবন? ছবকি ছিওেোটোই ছতো চঠে েোজ হকব।  

  

লোিে বলকলন, আচ  ছবকি ছিবোর েথো ছঘোেণো েরকত নো েরকতই ওই চননজোকন আর 

ছিেোই নোক  দুকটো ছলোে আ োর সকঙ্গ ছিখো েরল। তোরো ছহোকটলচট চেনকব, চেন্তু তোর 

আকে তোরো   োস চনকজরো িোচলকে ছিখকব, ছহোকটলটো ছে ন িকল। তোরপর ির চঠে 

হকব। আ োকেও ছসই প্ৰস্ত োকব রোচজ হকত হল। 

  

ছেোন রোচজ হকলন? 

  

আ োর আর উপোে চ ল নো। ওই চননজোকন ছলোেটোর। এখোনেোর সরেোকরর 

েতবযচক্তকির সকঙ্গ জোনোশুকনো আক । আর ওই অকেোে ছিেোইকের ক্ষ তো অকনে। 

একির েথো নো শুনকল এরো এ ন এেটো চে ু েরকব,েোকত আচ  আর এই ছহোকটল চবচক্র 

েরোর ছেোনও খকিরই পোব নো। এ নেী ছে-কেোনও  ুকতোে আ োকে ছ কর ছিলকতও 

পোকর। 
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ছ কর ছিলকবো? 

  

ছসটো আর এ ন আশ্চেে েী েথো! এখন ছিখচ , এরো ইকি েকরই ছহোকটলটো খোরোপভ্োকব 

িোলোকি। েোকত টুচরস্ট  ছবচে নো আকস। েোল  োেরোকত উকঠ ছিচখ েী, ছেোথোও আগুন 

জ্বলক  নো। আ োর আ কল এটো ভ্োবোই ছেত নো। এই রে  েরকল টুচরস্ট  আসকব ছেন? 

  োস বোকি। ওই চননজোকন আর ছিেোই আ োকে বলকব, ছতো োর ছহোকটল ভ্োল িকল নো। 

অতএব িো  ে োও! হেকতো অকধেেও িো  ছিকব নো। 

  

চ   লোিোেে, তুচ ও বযবসোে ী, ওরোও বযবসোে ী, বযবসোর ছক্ষকত্র এরে  িরোিচর ছতো 

িকলই? 

  

এটো িরিচর নে, ছেি ছজোিুচর। আচ  ওকির িোেঁকি পকড় ছেচ ।  

  

চেন্তু দুজন টুচরস্ট  এখোন ছথকে অিষেয হকে ছেক , ছস-েথোটো ছতো চঠে। তোকত এই 

জোেেোটো সম্পকেে বিনো  ছতো রটোকবই। 

  

ছেোকনো, ওকহ ভ্োরতীে, এবোকর আচ  জো েোচনকত চেকেচ লু  ওই বযোপোকরই ছখোেঁজখবর 

চনকত। ছে দুজন টুচরস্ট  অিষেয হকে ছেক , তোরো জোকত জো েোন, তোকির পচরিে আচ  

জোনকত চেকেচ লু । েী জোনলু  ভ্োবকত পোকরো? ওই ছলোে দুকটো চ ল ভ্োড়োকট গুণ্ডো, 

েোকির বকল  োচসেনোচর, টোেোর চবচন কে ছে-কেোনও ছিকে চেকে ওরো েুদ্ধ েকর,  োনুে 

খুন েকর। 

  

 যোকনজোর ছে বলল, ওকির এেজন চ ল েোেে আর এেজন অধযোপে? 

  

তো হকল এখোকন খোতোে নো  ছলখোর স ে ওরো চ কথয পচরিে চিকেচ ল। আচ  ওকির 

সম্পকেে চঠে খবর চনকেচ । ওকির সকঙ্গ সবস ে  োরোত্মে অস্ত্রেস্ত্র থোেত। সুতরোাং, ওরো 

হঠোৎ জন্তু-জোকনোেোকরর  ুকখ প্ৰোণ ছিকব, তো চে চবশ্বোস েরো েোে? 

  

তো হকল ওরো ছেল ছেোথোে? চনকজরোই ইকি েকর ছেোথোও লুচেকে আক ? 
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এখোকন ছখোলো জোেেোে ছেোনও  োনুে িচিে ঘণ্টোও ছবেঁকি থোেকত পোরকব চে নো সকন্দহ 

আক । 

  

আিো, চ   চননজোকন আর চ   ছিেোইকের অনয েী েী বযবসো আক , তো তুচ  জোকনো? 

আচ  েতিূর জোচন, ওরো আকে েখনও ছহোকটল িোলোেচন। 

  

চপকের লোিেে হঠোৎ ছথক  চেকে েোেোবোবুর  ুকখর চিকে এেিষচষ্টকত তোচেকে রইকলন। 

আবোর সন্তুকে ছিখকলন। তোরপর তীক্ষ্ণ ্বপকর চজকেস েরকলন, তুচ  এতসব েথো আ োকে 

চজকেস ের , ছেন? তুচ  ছে? 

  

েোেোবোবু ছহকস বলকলন, আচ  এেজন টুচরস্ট । আ োর ভ্োইকপোকে চনকে এখোকন ছবড়োকত 

একসচ । ছতো োকে এসব চজকেস েকরচ , চন ে ছে তূহকল। তুচ  এই ছহোকটকলর  োচলে, 

তুচ  অকনে চে ু জোনকব। 

  

আচ  েোেকজ-েলক  এখনও এই ছহোকটকলর  োচলে হকলও আ োর েথো ছেউ শুনক  নো। 

এই ছহোকটকল েো সব েোণ্ডেোরখোনো িলক , তো ছতো োর নো। জোনোই ভ্োল, জোনকল তুচ  

চবপকি পকড় েোকব। 

  

আ োর চবপকি পড়ো অকভ্যোস আক । আচ  ছেখোকনই েোই, ছসখোকনই চে ু নো চে ু ঘকট 

েোে। 

  

টোেো-পেসোর ক্ষচত েো হকব ছহোে। চেন্তু আ োর এত পচর্ক  েড়ো ছহোকটলটো নষ্ট হকে 

েোকি, ছসটোই আচ  সহয েরকত পোরচ  নো। 

  

ছহোকটলটোর েচি এরে  বিনো  হে, তো হকল ভ্চবেযকতও ছতো আর ছলোে  

  

আসকত িোইকব নো। েোরো এখন এই ছহোকটলচট িোলোকি, তোকিরও ছতো এই চিেটো চিন্তো 

েরো উচিত। ছহোকটকলর  যোকনজোরচট ছতো ছবে েোকজর ছলোে  কন হল।  
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 সুনীে গলঙ্গাপাযোয় । জঙ্গলের মলযে এক হ ালেে। কাকাবাবু সমগ্র 

 77 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হযোেঁ, এই নতুন  যোকনজোরটো েোকজর ছলোে ছতো বকটই। তকব, ছহোকটল িোলোকনোর ছিকে 

অনয অকনে বযোপোকর তোর উৎসোহ ছবচে! তকব, ছতো োকে আবোর বলচ , তুচ  এসব চনকে 

 োথো ঘো োকত ছেও নো। 

  

 োথো থোেকলই  োথো ঘো োকত হে, এই ছতো  ুেচেল! 

  

তুচ  হযোচর ওটোাংকেোর নো  শুকন ? তোর ভ্োকেয েী ঘকটচ ল জোকনো? 

  

এবোকর েোেোবোবু ি কে উঠকলন। েকেে  ুহূতে ওই বুকড়ো ছহোকটল- োচলকের চিকে 

তোচেকে আকস্ত  আকস্ত  বলকলন, হযোচর ওটোাংকেো…হযোেঁ, তোর েথো আচ  জোচন। েোচরেুচের 

েথোও আচ  জোচন। আচ  ওইরে ই চে ু সকন্দহ েকরচ লো । তুচ   কন েচরকে চিকল, 

ছসজনয ধনযবোন। অকনে ধনযবোি! 

  

বষদ্ধচট বলকলন, আচ  ছতো োকে সোবধোন েরচ , এখোনেোর ছেোনও বযোপোকর  োথো েচলও 

নো। তুচ  চবকিচে, তুচ  চে ুই েরকত পোরকব নো। ছবড়োকত একসচ , ছবড়োও, চিকর েোও! 

  

বষদ্ধ ছটচবল ছ কড় উকঠ িকল ছেকলন। েোেোবোবু এে  কন েচিকত িু ুে চিকত লোেকলন। 

  

পোকের ছটচবকল আক চরেোন ছ কলক কে দুচট বকসক । েোল ওরো খুব হোচসখুচে চ ল, আজ 

সেোকল ছবে েভ্ীর। ছেউ ছেোনও েথো বলক  নো। ওকির  কধয েেড়ো হকেক  নোচে? 

  

সন্তু ছ কেচটর চিকে তোচেকে বলল, গুড  চনোং। েোল রোচিকর ঘু  হকেচ ল? 

  

ছ কেচট বলল,  চনোং! হযোেঁ, নো, চঠে ঘু  হেচন; অকনেক্ষণ ছজকে চ লো , তোরপর ঘুচ কে 

পড়লো …ছতো রো েোল রোচিকর তোেঁবুর  কধয এেটো চ চষ্ট-চ চষ্ট েন্ধ ছপকেচ কল? 

  

সন্তু বলল, চ চষ্ট েন্ধ? েই, নো ছতো! 
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আক চরেোন ছ কলচট বলল, েন্ধটো আচ ও ছপকেচ । এ-রে  ছেোনও জন্তু আক  চে নো 

চজকেস েরকত হকব, েোর েো ছথকে চ চষ্ট-চ চষ্ট েন্ধ ছবকরোে। ওই েন্ধটো নোকে আসোর 

পর আ োর েো গুকলোচিল, সেোকলও বচ -বচ  পোকি। 

  

ছ কেচট বলল, আ োর ছতো চে ু ছখকত ইকি েরক  নো। িকলো, আজই িকল েোই। 

  

ছ কলচট বলল, িযোকখো, এেটু বোকি হেকতো চঠে হকে েোকব। আজকের চিনটো অন্তত থোচে। 

  

ছ কেচট ছটচবল ছ কড় উকঠ পড়কতই ছ কলটও তোর সকঙ্গ সকঙ্গ চিকর ছেল েোেোবোবু 

ছেোকটর পকেট ছথকে এেটো বই বোর েকর পড়কত লোেকলন  ন চিকে। িূকর আর-এেটো 

ছটচবকল  যোকনজোর চিচলকপর সকঙ্গ গুনোর ওকলন েল্প েরক ন। সন্তুকে চতচন হোত োচন 

চিকে ডোেকলন। 

  

সন্তু উকঠ ছেল ওকির ছটচবকল।  যোকনজোর চিচলপ এেটো ছিেোর ছটকন বসকত চিল তোকে। 

  

গুনোর ওকলন হোসকত হোসকত বলকলন, বুকড়ো ছহোকটল- োচলকের সকঙ্গ এতক্ষণ েী েথো 

হচিল ছতো োকির? আচ  ছতো ওই বুকড়োটোর েোক  ছঘেঁচে নো। বড় ছবচে েথো বকল। 

  

চিচলপ বলল, উচন ছলোে ভ্োল। তকব ইিোনীাং  োথোে এেটু ছেোল োল হকেক  ছবোধহে। 

ছহোকটলটো চবচক্র েরোর বযবস্থো েকর উচন চেন্তু বুচদ্ধর পচরিে চিকেক ন। েচিন বোকি 

আ োকির সরেোর এ চনই এটো িখল েকর চনত, তখন উচন এেটোও পেসো ছপকতন নো। 

  

চপকের লোিোেেকে সন্তুর ছবে প ন্দ হকেচ ল। তোেঁর সম্পকেে এইসব েথো শুনকত সন্তুর 

ভ্োল লোেল নো। 

  

ছস চজকেস েরল, আজ সেোকল ছবড়োকত েোওেো হকব নো? 

  

চিচলপ বলল, আ োকির েোচড়গুকলো এেোরচিকপ ছেক , আজকের অচতচথকির আনবোর 

জনয। ওগুকলো চিরকলই ছতো োকির পোঠোকনো হকব। ছতো োর েোেোবোবুকে বকলো, আজ আচ  
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চনকজ ছতো োকির চনকে েোব। েো ছিখোব, তো আর ছেউ ছিখোকত পোরকব নো। এে ঘণ্টোর 

 কধয ততচর হকে চনও! 

  

গুনোর ওকলন চজকেস েরকলন, ইে াং যোন, ছতো োর েোেোবোবু েী েকরন?  োকন ওেঁর ছপেো 

েী? 

  

েোেোবোবু সবোইকে বকলন ছে উচন আকে চ কলন চজওলচজস্ট , পো ছভ্কে েোওেোর জনয 

আকে-আকে চরটোেোর েকরক ন। সন্তুও ছসই েথোটোই বলল।  

  

গুনোর ওকলন এেবোর চিচলকপর ছিোকখর চিকে তোচেকে িুপ েকর ছেকলন। সন্তুর  কন 

হল, এরো দুজন এতক্ষণ েোেোবোবু সম্পকেেই আকলোিনো েরচ ল। এেজন ছখোেঁড়ো ছলোে 

সব বযোপোকর এত ছখোেঁজখবর চনকি ছিকখ ছলোকের ছতো ছে তূহল হকবই।  

  

ওকির সকঙ্গ আর চে ুক্ষণ েথো বলোর পর চিকর এল সন্তু। সো কনর জলোভ্ূচ কত এখন 

অকনে জন্তু একস ছেক । েোলকে চ ল এেিল ছ োে, আজ আর এেটোও ছ োে ছনই, তোর 

বিকল রকেক  অকনেগুকলো শুকে োর আর ছববুন। 

  

েোচড়র েকব্দ ছবোেো ছেল, এেোরচিপ ছথকে আজকের েোত্রীরো একস ছেক । সন্তু নিীর 

চিকের পথটোর চিকে ছিকে রইল। চ চনট িকেে বোকি  োসোইেোডেরো। পোেঁি- জন েোত্রীকে 

চনকে এল। তোকির  কধয এেজনকে ছে ন ছেন ছিনো-কিনো  কন হল। ছেোথোে ছেন 

ছিকখক , ছেোথোে ছেন ছিকখক ! ছলোেচট এেজন লেো- তন ভ্োরতীে। 

  

ছলোেচট চনকজ ছথকেই এচেকে একস েোেোবোবুর চিকে হোত বোচড়কে হোচস- ুকখ বলল, 

ছে ন আক ন, চ   রোেি ধুরী? বকলচ লো  নো। আবোর ছিখো হকে ছেকত পোকর! 

  

তকু্ষচন সন্তুর  কন পকড় ছেল, এই ছলোেচটই ছেন ছথকে নো বোর স ে েোেোবোবুর বযোেটো 

হোকত চনকেচ ল। এর নো  চপ. আর. ছলোচহেো। 
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েোেোবোবু হোত তুকল ন স্কোর জোচনকে বলকলন, হযোেঁ, আবোর ছিখো হকে ছেল। আপনোর 

চিচঠর জনয ধনযবোি। 

  

ছলোেচট ি কে উকঠ বলল, চিচঠ? তোর  োকন? চেকসর চিচঠ? েোেোবোবু বলকলন, আপচন 

ছহোকটকল আ োর নোক  ছে এে লোইন চিচঠ পোচঠকেচ কলন, ছসজনয ধনযবোি জোনোচি। 

  

ছলোেচট বলল, আচ  আপনোকে চিচঠ পোচঠকেচ ? েই, নো ছতো! ছস চিচঠকত আ োর নো  

চ ল? 

  

েোেোবোবু ছহকস বলকলন, নো, তো হকল ছবোধহে অনয ছেউ পোচঠকেক । েোই ছহোে, আবোর 

আপনোর সকঙ্গ ছিখো হকে খুচে হলো , চ   ছলোচহেো! আপচন ্োন্ত আক ন চনশ্চেই, েোন, 

এখন চব্ো  চনন! 

  

ছলোচহেো বলকল, আসবোর স ে ছেনটো অকনেবোর চডেবোচজ ছখকেক , ওকেিোর খোরোপ 

চ ল নোইকরোচবর চিকে। তোরপর এখোকন একস আর নো কত পোকর নো, এে পোল বুকনো ছ োে 

ঘুকর ছবড়োচিল এেোরচিকপ। 

  

েোেোবোবু বলকলন, েোল চ ল হোচত, আজ ছ োে! চসাংহ থোেকল নোচে নো োই েোে নো! 

  

ছলোচহেো এেটু িূকর চেকে থ কে িোেঁড়োল। ঘুকর তোেোল েোেোবোবুর চিকে। তোকে খুব 

চিচন্তত  কন হল। আবোর চিকর একস ছস চজকেস েরল, চ   রোেকি ধুরী, আপনোকির 

এখোকন ছেোনও অসুচবকধ হকি নো ছতো? 

  

েোেোবোবু বলকলন, নো, নো, ছেোনও অসুচবকধ ছনই। আচ  আর সন্তু চিচবয আচ । এখোকন? 

  

ছলোচহেো আবোর িকল ছেকত চেকেও পোরল নো। আবোর থ কে িোেঁচড়কে ছস হোত োচন চিকে 

বলল, চ   রোেকি ধুরী, অনুগ্ৰহ েকর এখোকন এেটু শুনকবন? 
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ছবোেো ছেল, ছস েোেোবোবুকে আরও চে ু বলকত িোে, চেন্তু সন্তুর সো কন বলকত অসুচবকধ 

হকি। 

  

েোেোবোবু উকঠ ছেকলন তোর েোক । সন্তু অনয চিকে  ুখ চিচরকেও েোনখোড়ো েকর ওকির 

েথো ছেোনোর ছিষ্টো েরল। চেন্তু চে ু ছেোনো ছেল নো। 

  

এেটু বোকি েোেোবোবু হোচস  ুকখ চিকর একস শুধু বলকলন, হুেঁ ! 

  

চপ. আর. ছলোচহেো িকল ছেল অচিস-ঘকরর চিকে। এেটু পকর  যোকনজোর চিচলপ একস 

বলল, িকলো, এবোর ছতো োকির ঘুচরকে চনকে আচস। 

  

েোেোবোবু বলকলন, তুচ  বযস্ত   োনুে। তুচ  চনকজ েোকব ছেন? ছে-কেোনও এেজন 

ড্রোইভ্োরকে চিকে চিকলই ছতো হে। 

  

চিচলপ বলল, তুচ  আ োকির ছিেোল ছেস্ট । আ োর  োচলেরো খবর পোচঠকেক  ছে, 

ছতো োকির েকত্নর ছেন ছেোনও কু্রচট নো হে। আ োর হোকত এখন অনয েোজ ছনই, আচ  

চনকজই ছতো োকির সবচে ু ঘুচরকে ছিখোব।  

  

েোেোবোবু উকঠ িোেঁচড়কে বলকলন, তো হকল িকলো, েোওেো েোে।  

  

নিী পেেন্ত জঙ্গকলর পথটো আজ িোেঁেো, এেটোও জন্তু-জোকনোেোর ছনই। দুজন  োসোইেোডে 

অবেয ওকির ছপ েঁক  চিকে ছেল ছন কেো পেেন্ত। ছন কেোকত উকঠ ছিখো ছেল, খোচনেটো িূকর 

চতনকট হোচত নিীর ধোকর িোেঁচড়কে জল খোকি, এেটো হোচত শুকড় েকর জল ছ টোকি 

িোরচিকে। 

  

েোেোবোবু চিচলপকে বলকলন, ছন কেোটো এেটু থো োও, ওকির ভ্োল েকর ছিচখ! 

  

চিচলপ অবেোর সকঙ্গ বলল, ও-রে  আরও অকনে ছিখকত পোকব। হোচতর চে অভ্োব! 

এচিকে হোচত খুব ছবকড় ছেক ! 
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এ-পোকে একস ছিখো ছেল, েোচড়র িোরপোকে এে পোল ছজিো, তোরো েোচড়র েন্ধ শুেক । 

তোকির তোড়োকতও হল নো,  োনুে ছিকখই তোরো লযোজ তুকল  ুকট পোলোল। 

  

িোরখোনো েোচড়র  কধয এেটো েোচড়র েোকে িোপড় ছ কর চিচলপ বলল, এইটোই সবকিকে 

ভ্োল, ছতো রো দুজকন সো কনর চসকট ছবোকসো, ভ্োল ছিখকত পোকব।  

  

েোচড়কত স্ট োটে চিকেই চিচলপ ছবে ছজোকর িোলোকত শুরু েরল। পথ ছ কড় ছসোজো  োকঠর 

 কধয। এবকড়ো-কখবকড়ো  োঠ,  োকে- োকে েতে, তোকত চিচলকপর ভ্ূকক্ষপ ছনই। তোর 

েোচড়টোও খুব েচক্তেোলী, েোেঁচে-েোেঁচে েকর  ুটক । 

  

প্ৰথক  চে ুই ছিখো েোে নো। ধুধু েরক   োঠ,  কন হে চিেন্ত পেেন্ত আর চে ুই ছনই। 

আসকল  োঠচট ছেউ-কখলোকনো। এেবোর এেটু উেঁিু জোেেোকত উঠকতই ছিখো ছেল এেচিকে 

চপলচপল েরক  জন্তু। েকেে হোজোর ছতো হকবই। েোচড়টো ছসচিকে চনকে ছেকত ছবোেো 

ছেল, ছসই জন্তুগুচল অচধেোাংেই ছজিো আর ওেোইড চবস্ট । তোরো  োকে- োকে ঘোস খোকি 

আর এেটু-এেটু েকর একেোকি। সন্তু এেসকঙ্গ এত ছেোরু- োেলও ছেোনওচিন িযোকখচন। 

  

েোেোবোবু বলকলন, সব জন্তুগুকলোর  ুখই এেচিকে. ছসটো লক্ষ েকরচ স সন্তু? 

  

চিচলপ বলল, তুচ  চঠে ধকর , রোেকি ধুরী। এইসব জন্তুরো আসক । তোনজোচনেোর 

সোচরাংকেচট জঙ্গল ছথকে। জন্তু-জোকনোেোররো ছতো ছেোনও ছিকের সী োনো  োকন নো। 

পোসকপোকটেরও পকরোেো েকর নো। প্ৰকতযে ব র এই স ে এই জন্তুগুকলো তোনজোচনেো ছথকে 

ছেচনেোে েুকে ছলে চভ্কক্টোচরেোর চিকে েোে। প্ৰোে এে হোজোর  োইল।  

  

সন্তু ছিোখ বড় বড় েকর চজকেস েরল, এে হোজোর  োইল? সচতয? 

  

চিচলপ বলল, হোেঁ সচতয। েোবোর পকথ েতগুকলো ছে  কর তোর চঠে ছনই। তবুওরো েোকবই। 

  

ছেন েোে? 
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েোে ঘোকসর ছখোেঁকজ। েখন ছেখোকন বষচষ্ট হে, ছসখোকন ঘোস ভ্োল হে। ওরো ছসটো জোকন। 

েত েোল ধকর ছে ওরো এই এেই পথ ধকর েোকি তো ছে জোকন? 

  

ওরো েোচড় ছিকখ ভ্ে পোে নো? 

  

েোচড়কেও ওরো এেটো জন্তু  কন েকর চনশ্চেই। অকনে েোচড় ছিকখ-কিকখ ওরো বুকে ছেক  

ছে, এই েব্দ-েরো জন্তুগুকলো ওকির ছেোনও ক্ষচত েরকব নো। ছে ন ওরো হোচত ছিখকল 

ভ্ে পোে নো। চেন্তু চসাংহ বো ছলপোডে ছিখকল ছি ড়কব? 

  

চিচলপ আবোর েোচড়কত স্ট োটে চিকতই সন্তু বলল, এখোকন িোেঁচড়কে আর এেটু ছিখব। 

  

চিচলপ বলল, এরে  আরও েত ছিখকত পোকব। একির সাংখযো লক্ষ-লক্ষ। িকলো, আকে 

েণ্ডোর খুেঁকজ ছিখো েোে। চসাংহ, হোচত এসবও অকনে ছিখকত পোকব, চেন্তু েণ্ডোর সহকজ 

ছিখো েোে নো। েণ্ডোর খুব েক  একসক । 

  

 োকে- োকে ছ োট-ক োট পোহোড় রকেক , ছসই পোহোকড়র েোকে-েোকে জঙ্গল। ছেোনও 

জঙ্গলই ছত ন ঘন নে। এইরে  এেটো জঙ্গকল ছিখো ছেল ছেোটো-পোেঁকিে চজরোি ঘুরক । 

চজরোিরো ছবোধহে েোচড়র  তন জন্তুকে প ন্দ েকর নো, েোচড় ছিকখই তোরো ছি ড়কত শুরু 

েরল, লেো-লেো পো ছিকল েকেে চ চনকটর  কধয অিষেয হকে ছেল একেবোকর। 

  

চিচলপ বলল, ওরো চেন্তু আ োকির ছিকখ ভ্ে পোেচন। চজরোিরো চনচরচবচল থোেকত 

ভ্োলবোকস। অনয ছেোনও জন্তুর সকঙ্গ ছ কে নো। তুচ  ছিখকব, হচরণ, ছ োে, ছজিো 

পোেোপোচে ঘুরক , চেন্তু চজরোিরো এরে  ছেোনও িকল থোকে নো। 

  

এেটু িূকর ছিখো ছেল এে পোল হচরণ। ছ োট-বড়, নোনোরে । ছেোনওটোর  োথোর চোং 

পযোেঁিোকনো-পযোেঁিোকনো, ছেোনওটোর  োেকলর  তন। 

  

েোেোবোবু বলকলন, আ রো সবগুকলোকেই হচরণ বচল। চেন্তু একির আলোিো-আলোিো নো  

আক । ওই ছ োটগুকলো… 
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েোেোবোবুকে বোধো চিকে চিচলপ বলল, হযোেঁ, ওই ছ োটগুকলো বুে বোে, েোকে সোিো-সোিো 

িোে। ওই চিকে িযোকখো ছেকজল, ওরো ছভ্ড়োর ছথকে বড় হে নো। ওর ছিকে বড়গুকলো 

ই পোলো, েী সুন্দর চোং ছিকখ , ওরো লোিোকতও পোকর িোরুণ ছজোকর। আর ছেগুকলোর 

ছিখচ  নীলো-নীল রাং, ওকির বকল ছটোচপ। 

  

এেটো চসেোকরট ধচরকে চিচলপ বলল, িোরচিকে লক্ষ রোকখো, এখোকন চনশ্চেই ছেোথোও 

চসাংহ ছিখো েোকব। চসাংহ ওই ই পোলো হচরণ ছখকত খুব ভ্োলবোকস। অবেয ওকির  োরো খুব 

েক্ত। 

  

চিচলপ আকস্ত -আকস্ত  েোচড় িোলোকত লোেল। এেটু িূকরই ছিখো ছেল এেটো বড় েোক র 

 োেোে শুকে আক  দুকটো ছলপোডে। চঠে ছেন দুকটো হলকি-েোকলো রকের বড় আেোকরর 

ছবড়োল। 

  

ওকির ছিকখই সন্তু বকল উঠল, েী সুন্দর  চিচলপ বলল, হযোেঁ, সুন্দর বকট, চেন্তু এরে  

চহাংে প্ৰোণী খুব ে ই আক । এই ছলপোকডের িো ড়োর খুব িো ।  

  

েোচড়টো এে জোেেোে থোচ কে চিচলপ বলল, িোেঁড়োও, এবোকর এেটো  জো ছিখো েোকব। 

হচরকণর পোলটো আসুে? 

  

হচরকণর পোলটো চ ল এেটো চটলোর ওপোকর। এেটু পকরই তোরো এচিকে িকল এল। সকঙ্গ-

সকঙ্গ ছলপোডে দুকটো তোড়ো েকর ছেল তোকির। 

  

চিচলপও তোর েোচড়টো ছ োটোল ওকির ছপ ন-কপ ন। 

  

ছলপোকডের তোড়ো ছখকে হচরণগুকলো  ুচটল পোেঁই-পোেঁই েকর। 

  

ছেোনও-কেোনওটো চতচড়ৎ-চতচড াং েকর লোিোকত লোেল। সন্তুর প্ৰোে ি  বন্ধ হকে এল, 

এই বুচে ছেোনও হচরণ ধরো পকড় েোে! 
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ছস ছিোখ বুেকত েোচিল, এ ন স ে চিচলপ ছহো-কহো েকর ছহকস উঠল। েোেোবোবুও 

হোসকলন। সন্তু ছিখল ছে, ছলপোডে দুকটো ছি ড় থোচ কে এে জোেেোে ধপোস েকর শুকে 

পকড় চজভ্ ছবর েকর হোেঁিোকি। 

  

হচরকণর পোলটোও খোচনেটো িূকর ছথক  চেকে ঘোড় ঘুচরকে ছিখক  ছলপোডে দুকটোকে। 

  

সন্তু চজকেস েরল, েী হল? 

  

চিচলপ বলল, এই ছলপোডেগুকলো সোঙ্ঘোচতে ছজোকর ছি ড ীে, চেন্তু ওকির িো  ছবচে ছনই, 

খোচনেটো চেকেই হোচিকে েোে। হচরণরো তো জোকন। হচরণকির ি  ছবচে, তোই ওরো খোচনে 

িূকর িোেঁচড়কে ছলপোডে দুকটোকে ছলোভ্ ছিখোকি। 

  

সন্তু বলল, চঠে ছেন এেটো ছখলো িলক । 

  

েোেোবোবু বলকলন, আসকল চেন্তু ছখলো নে। এেস ে এেটো নো এেটো হচরণ  োরো 

পড়কবই। ছলপোডে দুকটো ছতো আর উকপোস েকর থোেকব নো। চেন্তু ছসই িষেয আ রো ছিখকত 

িোই নো। িকলো, অনয চিকে েোই। 

  

এরপর হোচতর িঙ্গল, উটপোচখ, ছনেকড়, হোেনো, দু জোেেোে দুকটো চসাংহ পচরবোর, এই 

সবই ছিখো হল, চেন্তু েণ্ডোর আর ছিোকখ পকড় নো। অথি চিচলপ ছজি ধকরক , েণ্ডোর ছস 

ছিখোকবই। প্ৰোে দু ঘণ্টো ধকর ছস েোচড় িোলোকি, ছহোকটল ছথকে িকল একসক  বহু িূকর। 

  

েোেোবোবু এে স ে বলকলন, থোে, আজ আর েণ্ডোর ছখোেঁজোর িরেোর ছনই।  

  

চিচলপ বলল, ছিচখ নো। আর-এেটু ছিচখ। পোওেো েোকব চঠেই। 

  

েোেোবোবু চজকেস েরকলন, এখন পেেন্ত  োসোইকির গ্ৰো  ছতো এেটোও ছিখলো  নো। 
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 সুনীে গলঙ্গাপাযোয় । জঙ্গলের মলযে এক হ ালেে। কাকাবাবু সমগ্র 

 86 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চিচলপ বলল, আ োকির ছহোকটল ছথকে  োইল দু-একের  কধযই এেটো আক । ওরো অবেয 

অকনেটো সভ্য হকে ছেক । আর অনয  োসোইরো ছতো এখনও প্ৰোে েোেোবর। এে জোেেোে 

চে ুচিন ঘর ছবেঁকধ থোকে, তোরপর আবোর অনয ছেোথোও িকল েোে।  

  

 োসোইরো ছতো ছেোদ্ধোর জোত। ওকির সকঙ্গ েখনও ছতো োকির েেড়ো-টেড়ো হেচন? ওকির 

এলোেোর  কধযই ছতো ছতো রো ছহোকটল খুল । 

  

নো, েেড়ো হকব ছেন? আ োকির ছহোকটকলই ছতো েকেেজন  োসোই-ক কল েোজ েকর, 

িযোকখোচন? 

  

হযোেঁ, ছিকখচ । চেন্তু ওকির সকঙ্গ ছতো েথো বলোই েোে নো। ওরো ইাংচরচজ জোকন নো 

একেবোকর। 

  

ইাংচরচজ জোনকলও ছহোকটকলর ছেস্ট কির সকঙ্গ ওকির ছবচে েথো বলো চনকেধ। তুচ  ওকির 

েোক  েী জোনকত িোও? 

  

আকে  োসোইরো ইকি তন জন্তু-জোকনোেোর  োরত। ওকির ছ কলরো এেটো চসাংহ চোংবো 

হোচত  োরকত নো পোরকল চবকে েরকতই পোরত নো। এখন সরেোর ছথকে ওকির চেেোর 

েরো চনকেধ েকর চিকেক । ছসটো ওরো েতটো ছ কন চনকেক ? 

  

চেিু  োকনচন। ওরো এখনও েত জন্তু-জোকনোেোর ছ কর ছ কর ছেে েকর চিকি! 

  

ওরো  োকর, আর ছসইসব জন্তু-জোকনোেোকরর িো ড়ো েোরো চবচক্র েকর? 

  

রোেকি ধুরী, তুচ  চে এইসব চনকে েকবেণো েরোর জনযই ইচন্ডেো ছথকে একস  নোচে? 

  

নো, নো, নো, চন ে ছে তূহল। 

  

সব বযোপোকর সেলকে ছবচে ছে তূহল ছিখোকত ছনই, তো জোকনো নো? 
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ওইটোই ছতো আ োর ছরোে। আ োর বড় ছবচে ছে তূহল। 

  

তুচ  আ োকির বুকড়ো ছহোকটল- োচলকের েোক  হযোচর ওটোাংকেো চবেকে েী বলচ কল? 

  

তুচ  তো শুনকল েী েকর? আ রো ছতো খুব আকস্ত -আকস্ত  েথো বলচ লু ।  

  

এেজন ছবেোরো ছতো োকির েচি চিকত একসচ ল। ছতো োকির ধোরণো ছস ইাংচরচজ জোকন 

নো! ছস আ োকে সব বকল চিকেক । 

  

তুচ  হযোচর ওটোাংকেোকে চিনকত? তোর নো  উচ্চোরণ েরো অপরোধ নোচে? 

  

তুচ  চবকিচে, আ োকির বযোপোকর নোে েলোকনো ছতো োর পকক্ষ চনশ্চেই অপরোধ! 

  

ছেোকনো, চিচলপ, ছতো োর ছিকের বযোপোকর আচ  এেটুও নোে েলোইচন, ততবড় লেো 

নেও আ োর ছনই। আচ   োথো ঘোচ কেচ । আ োর এে বনু্ধ সম্পকেে। হযোচর ওটোাংকেো 

আ োর বনু্ধ চ কলন। ছেোনও বনু্ধর ছবলোে ্বপকিচে-চবকিচের প্ৰশ্ন ওকঠ নো। আ োর এেটো 

 োথো েখন আক , তখন তো আচ   োকে- োকে ঘো োবোই। 

  

তো হকল ছতো োর  োথোটো েোকত ছবচেক্ষণ নো থোকে, ছসই বযবস্থো েরো িরেোর। 

  

চিচলপ ঘচ্ েকর ছিে েকে পকেট ছথকে এেটো চরভ্লভ্োর বোর েকর সন্তুর েোকন ছঠেোল। 

তোরপর হুেুক র সুকর বলল, ছতো োর পকেকট েী েী আক  বোর েকরো। ছেোনওরে  

িোলোচে েরবোর ছিষ্টো েরকল এই ছ কলটোর  োথোর খুচল উচড়কে ছিব! 

  

সন্তু খুব এেটো ভ্ে ছপল নো। এরে  অচভ্েতো তোর আরও দুএেবোর হকেক । ছস 

েোেোবোবুর চিকে তোেোল। 

  

েোেোবোবু বলকলন, আ োর পকেকট ছেোনও অস্ত্র ছনই। চবকিকে আসোর স ে আচ  ছেোনও 

অস্ত্র বহন েচর নো। ছেন পোেলোচ  ের , চিচলপ। বযচক্তেতভ্োকব আচ  ছতো োর ছতো 

ছেোনও ক্ষচত েরকত িোই নো। হযোচর ওটোাংকেোকে ছে আকে খুন েকর তোরপর হোকেনোকির 

http://www.bengaliebook.com/
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পোকলর সো কন ছিকল ছিওেো হকেচ ল, তো আচ  জোচন। েকেে ব র আকে েো চরেুচি 

নোক  ছনতোর ভ্োকেযও ওই বযোপোর ঘকটচ ল, তোই নো? চেন্তু একত ছতো োর ছতো ছেোনও 

হোত ছনই। আচ  এখোকন একসচ , ছেো-জো চন টুচরস্ট  দুজন উধোও হকে ছেক , তোকির 

সম্পকেে ছখোেঁজখবর েরকত। েচি ছস-রহকসযর স োধোন েরকত পোচর, তো হকল ছতো োকির 

ছহোকটকলরই ছতো উপেোর হকব। 

  

আ োকির ছহোকটকলর উপেোর েরবোর জনয ছতো োর সোহোেয ছে ছিকেক ? 

  

ছতো োর  োচলেরো আ োকে ছসইজনযই পোচঠকেক । 

  

আ োর  োচলেরোই খবর পোচঠকেক , ছতো রো েোকত  োসোই োরো ছথকে আর চিকর নো েোও 

ছসই বযবস্থো েরকত। 

  

ছতো োর  োচলেরো?  োকন ছিেোই। আর চননজোকন? ও! ছসইজনযই তুচ  েোল রোচিকর ছলোে 

পোচঠকেচ কল আ োকির ছ্োকরোি ে চিকে অেোন েকর বোইকর চনকে চেকে ছেোথোও ছিকল 

চিকত? আ রো তোেঁবু পোলকট চ লু  বকল আর খুেঁকজ পোেচন। 

  

আজকের বযবস্থোটো অকনে ভ্োল। একেবোকর পোক্কো! নোক ো, েোচড় ছথকে নোক ো! 

  

এখোকন েোচড় ছথকে নো ব? তুচ ই ছতো বকলচ কল এখোকন েোচড় ছথকে নো ো চবপজ্জনে। 

তো  োড়ো চনে  ছনই। 

  

নোক ো িটপট নোক ো, নযোেোচ  ছেোকরো নো? 

  

এখোকন নো ব, তুচ  বলচ  েী চিচলপ? ছহোকটকল চিকর িকলো, আ োকির চখকি ছপকেক । 

  

খোওেো আর ছতো োকির এ-জীবকন জুটকব নো। ছতো রো এখন েোকির খোিয হকব, তোই-ই 

চিন্তো েকরো? 
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সন্তু এে েচটেোে  োথোটো সচরকে চনকে চিচলকপর হোত ছিকপ ধরকত ছেল। চেন্তু চিচলপ 

অতযন্ত সতেে। ছস চরভ্লভ্োকরর নলটো েোেোবোবুর চিকে ঘুচরকে অনয হোকত এেটো প্ৰিণ্ড 

থোপ্পড় েেোল সন্তুর েোকল। তোরপর েজেন েকর বলল, নোক ো। আচ  চঠে পোেঁি গুনব। তোর 

 কধয নো নো কল…এে. দুই. চতন…।  

  

েোেোবোবু েোচড় ছথকে ছনক  পড়কলন। চিচলপ তোরপর সন্তুকে এে ধোক্কো চিকে প্ৰোে 

ছিকলই চিল নীকি। চনকজও ছনক  একস েোেোবোবুর সোরো েো িোপকড় ছিখল, ছেোথোও 

ছেোনও অস্ত্র লুেকনো আক  চে নো। ছস চে ুই ছপল নো। 

  

এে পো সকর চেকে ছস বলল, আচ  এখনই ছতো োকির দুজনকে গুচল েকর খত  েকর 

চিকত পোচর। চেন্তু শুধু শুধু আচ  গুচল খরি েচর নো। ছতো োকির এখোকন ছিকল ছরকখ েোব, 

এখোন ছথকে ছহোকটল প্ৰোে েুচড়- পেঁচিে  োইল িূকর। ছসখোকন ছতো রো চে ুকতই পোকে 

ছহেঁকট চিকর ছেকত পোরকব নো। তোর আকেই ছেোনও জন্তু-জোকনোেোকরর সো কন পকড় ছতো রো 

ছেে হকে েোকব। আচ  চিকর চেকে বলব, ছতো রো চহকর ছখোেঁজোর ছলোকভ্ ছজোর েকর এে 

জোেেোে ছনক চ কল, তোরপর… 

  

েোেোবোবু বলকলন, জো েোন টুচরস্ট  দুজনকেও বুচে এরে  েকরচ কল?  

  

েোট আপ! ছতো োকির সকঙ্গ আর আচ  এেটোও েথো বলকত িোই নো।  

  

েোেোবোবু এবোকর চিচলকপর ছিোকখর চিকে এেিষচষ্টকত তোচেকে ঠোণ্ডো েলোে বলকলন, 

ছেোকনো চিচলপ, তুচ  সন্তুকে িড় ছ কর । চবনো ছিোকে ওর েোকে ছে হোত ছতোকল তোকে 

আচ  চে ুকতই ক্ষ ো েচর নো। আ োর হোকত েোচস্ত  ছস পোকবই। 

  

চিচলপ অট্টহোচস েকর উকঠ বলল, তুচ  পোেল হকে ছে  ছিখচ ! তুচ  চে ভ্ূত হকে 

আ োকে েোচস্ত  চিকত িোও নোচে? আজকের চিনটোই ছতো োর জীবকনর ছেে চিন। 
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আ োকে বোি চিকে তুচ  এে চিকর ছেকলই চপ. আর. ছলোচহেো ছতো োকে অযোকরস্ট  েরকব। 

তোকে আচ  সব বকল একসচ । 

  

চিচলপ  ুখ ছভ্াংচিকে বলল, এেজন ইচন্ডেোন আ োর ছহোকটকল বকস আ োকে অযোকরস্ট  

েরকব, এত সোহসী! এখোকন আচ ই রোজো। আচ  চিকর চেকেই ছিখচ  ছস ছে ন ছলোে? 

  

চিচলপ এে পো এে পো েকর চপচ কে চেকে েোচড়কত উকঠ বসল। 

  

েোেোবোবু ছিেঁচিকে বলকলন, আ োর ক্রোিদুকটো অন্তত চিকে েোও! 

  

েোচড়কত স্ট োটে ছিবোর পর  ুখ বোচড়কে চিচলপ বলল, ছলপোডে তোড়ো েরকল তুচ  ক্রোকি ভ্র 

চিকে ছবচে িূর ছেকত পোরকব নো? 

  

েোচড়টো খোচনেটো িলকত শুরু েকর তোরপর ওকির ছেোল েকর চঘকর দুচতনবোর িক্কর চিল। 

ছেন চিচলপ  জো ছিখক । তোরপর হুে েকর  ুকট ছেল চিেকন্তর চিকে। এেটুক্ষকণর 

 কধযই েোচড়টো ছ োট হকত হকত চ চলকে ছেল একেবোকর।  

  

সন্তু হোেঁটু ছেকড় বকস আক , তবু এখনও ছেন ছস পুকরো ঘটনোটো চবশ্বোস েরকত পোরক  নো। 

ছলোেটো সচতয তোকির ছিকল িকল ছেল? আচিেোর এই চহাংে জন্তু-জোকনোেোর ভ্রো 

প্ৰোন্তকর? েোেোবোবু ওকির েী ক্ষচত েকরক ন? েোেোবোবু শুধু ওটোাংকেো নো েোকটাংকেো েী 

ছেন এেটো নো  বলচ কলন। তোকতই ওরো ছরকে ছরকে উঠচ ল। অকেোে ছিেোইকের 

েোেোর ছন ন্তন্নকত তোরো এখোকন ছবড়োকত একসক , আর ছসই অকেোে ছিেোই তোকির 

ছ কর ছিলকত বকলক ? 

  

েোেোবোবু সন্তুর েোক  একস চজকেস েরকলন, বি োইেটো ছতোর েোকনর ওপর অত ছজোকর 

ছ োরল, ছতোর েোকনর ক্ষচত হেচন ছতো? শুনকত পোচিস চঠেঠোে? 
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সন্তুর এেটো েোন ছভ্ কভ্োেঁ েরক , তোকত চে ু আকস েোে নো। ছলোেটো তোকে েোচড় ছথকে 

ছঠকল ছিকল ছিবোর স ে তোর হোেঁটুকত এেটু ছিোট ছলকেক , তোকতও চে ু আকস েোে নো। 

চেন্তু এরপর েী হকব? 

  

সন্তু চবহ্বল ছিোকখ িোরচিকে তোেোল। এখোকন জঙ্গল প্ৰোে ছনই বলকত ছেকল,  োকে- োকে 

এেটো-দুকটো বড় েো , আর সব চিকে ধুধু েরক   োঠ।  োকে- োকে ছ োট ছ োট চটলো। 

ছেোথোও ছেোনও জন্তু-জোকনোেোর ছিখো েোকি নো।  োথোর ওপর েেেচে েরক  সূেে। 

  

েোেোবোবু সন্তুর হোত ধকর তুলকলন। তোরপরই এেটু চিকেভ্োকব ছহকস বলকলন, তুই ভ্ে 

ছপকে ছেকল নোচে ছর, সন্তু? িযোখ, এর আকে আ রো েতবোর েতরে  চবপকির  কধয 

পকড়চ । সব সোঙ্ঘোচতে সোঙ্ঘোচতে  োনুেকে ছেে পেেন্ত ঠোণ্ডো েকর চিকেচ । ছেে পেেন্ত 

আচিেোে একস জন্তু-জোকনোেোকরর  ুকখ প্ৰোণ হোরোব? তো হকত পোকর নো। িযোখ নো, এেটো 

চে ু বযবস্থো হকে েোকব। 

  

সন্তু তবু েথো বলক  নো ছিকখ েোেোবোবু তোকে এেটো েোেঁেুচন চিকে বলকলন, এই সন্তু, 

েী হল ছর ছতোর? ভ্ে ছপকে িুপ েকর বকস থোেকল ছতো বোেঁিো আরও েক্ত হকে েোকব! 

িল, হোেঁটকত শুরু েচর। 

  

সন্তুর ছিোকখ জল একস ছেল। েচিও ছস ভ্ে পোেচন, ছস ভ্োবক । অনয েথো। তোর দুখোনো 

েক্তস থে পো আক , ছস িরেোর হকল  ুটকত পোরকব। চেন্তু েোেোবোবুর ছে ছ োটোর ক্ষ তোও 

ছনই। 

  

জো োর হোতোে ছিোখ  ুক  ছস বলল, েোেোবোবু, ছতো োর ক্রোি দুকটোও চনকে ছেল, তুচ  

হোেঁটকব েী েকর? 

  

হযোেঁ, িযোখ ছতো, ছলোেটো শুধু বি োইে নে, তোর ওপর আবোর েী েষপণ। অন্তত ক্রোি 

দুকটো ছতো চিকে ছেকত পোরত! থোে ছে, েী আর েরো েোকব। বোচ্চো বকেকস তুই েেিোইট 
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 সুনীে গলঙ্গাপাযোয় । জঙ্গলের মলযে এক হ ালেে। কাকাবাবু সমগ্র 

 92 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ছখচলসচন? এেটো পো  ুকড় আর-এেটো পোকে লোচিকে-লোচিকে ছখলকত হে! ছসই 

ছটেচনকেই আচ  হোেঁটব। 

  

েোেোবোবুর এেটো পোকে একেবোকরই ছজোর ছনই।  োচটকত ভ্র চিকে ছেোনও কত িোেঁড়োকত 

পোকরন, চেন্তু হোেঁটো অসম্ভব। লোচিকে-লোচিকে খোচনেটো এচেকে চেকে চতচন ছডকে 

বলকলন, সন্তু, আে, এইভ্োকবই ছেকত হকব। 

  

সন্তু এবোকর ছি কড় একস বলল, েোেোবোবু, তুচ  আ োর েোেঁকধ ভ্র চিকে িকলো। 

  

নো ছর, তোকত দুজকনই হোচিকে েোব। আচ  লোচিকে-লোচিকেই েোব, খোচনেটো বোকি-বোকি 

ি  ছনবোর জনয িোেঁড়োকলই হকব। তোর আকে আ োকির েযোনটো চঠে েকর চনই। এেচিকে 

খুব ভ্োেয ভ্োল, এখন  োত্র ছবলো সোকড় এেোকরোটো বোকজ। অকনেক্ষণ চিকনর আকলো পোওেো 

েোকব। অকনকেই বকলক ন, এখোনেোর জোকনোেোররো পোরতপকক্ষ  োনুেকে  োকর নো। 

প্ৰকতযকেরই চনজ্বপ খোিয আক । বড়-বড় জোকনোেোর ছিখকল আ রো ছেোনও েোক র 

আড়োকল লুচেকে পড়ব। ভ্ে হকি সোপ আর বনয েুেুকরর পোলকে। চিকনর আকলোে 

সোকপর জনয নজর রোখকত হকব সব স ে। আর বনয েুেুকরর বযোপোরটো ভ্োকেযর ওপর 

ছ কড় ছিওেো  োড়ো উপোে ছনই।  

  

েোেোবোবু, আ রো ছেোন চিকে হোেঁটব? 

  

ছে-কেোনও এেচিকে একেবোকর ছসোজো। ছবেঁেকল িলকব নো। এখোকন সোতটোর স ে সকন্ধ 

হে। খুব আকস্ত  হোেঁটকলও ঘণ্টো সোকতকে আঠোকরো-েুচড়  োইল হোেঁটো েোে। আর তোর  কধয 

ছেোথোও নো ছেোথোও  োনুকের ছিখো পোবই। চলট ল ভ্োইসরে  োড়োও এখোকন চে ু িূকর 

িূকর  ড়োকনো আরও চতন-িোরচট ছহোকটল আক  শুকনচ । 

  

েোেোবোবু এ নভ্োকব েথো বলক ন, ছেন চসাংহ, ছলপোডে, হোচত, হোকেনো, সোপ, ওেোইড 

ডেোস ভ্রো এই চবেোল প্ৰোন্তর পোর হওেো এ ন চে ুই েক্ত বযোপোর নে। ছেন এটো এেটো 

 জোর অযোডকভ্ঞ্চোর। 
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েোেোবোবু, ওটোাংকেো নো েোকটাংেো েী ছেন এেটো ছলোকের নো  বলচ কল ওই চিচলপকে, 

ছস ছে? 

  

হযোচর ওটোাংকেো! তুই নো  শুচনসচন? নো, ছতোর জোনোর েথো নে। আট ব র আকে উচন 

এেবোর ইচন্ডেোকত চেকেচ কলন, তখন আ োর সকঙ্গ খুব বনু্ধত্ব হকেচ ল। হযোচর ওটোাংকেো 

আচিেোর এেজন চবখযোত  োনুে চ কলন। এে স ে চ কলন উচেল, তোরপর ছস ছপেো 

ছ কড় চিকে ছেখোকনই অনযোে-অচবিোর ছিখকতন, ছসখোকনই  ুকট ছেকতন বোধো চিকত। চতচন 

আবোর চ কলন চবশ্ব বনযপ্ৰোণী সাংরক্ষণ সচ চতর সভ্োপচত। আচিেোে এ ন অকনে রে  

জন্তু-জোকনোেোর এখনও আক , েো পষচথবীর আর অনয ছেোনও ছিকে ছনই। চেন্তু এখোনেোর 

চে ু-চে ু ছলোভ্ী বযবসোে ী  োাংস ও িো ড়ো চবচক্র েরোর জনয ছসইসব পশুকির ছ কর ছ কর 

ছেে েকর চিচিল। জোচনস ছতো, হোচতর িোেঁকতর অকনে িো , এেটো হোচত  োরকল তোর 

িোেঁত দুকটো চবচক্র েকরই অকনে টোেো পোওেো েোে। ছসই ছলোকভ্  োরো হচিল হোচত। েচিও 

এই সব পশু চেেোর েরো এখন চনচেদ্ধ। 

  

েোকটাংেো বুচে ছস-সব থো োকত চেকেচ কলন? 

  

েোকটাংেো নে, ওটোাংকেো। চতচন ছেচনেোে একস অকনে ছখোেঁজখবর চনকে ছিখকলন ছে, 

এখোনেোর েকেেজন বড় বড় বযবসোে ী আর সরেোচর ে েিোরী, দুএেজন  ন্ত্রীও আক , 

ছেোপকন ছেোপকন এই পশু-চনধকনর েোরবোর িোলোকি। ইওকরোপ-আক চরেোর েকেেচট 

ছেোম্পোচন তোকির েো  ছথকে ছসইসব ছেকন। ওটোাংকেো ছঘোেণো েরকলন, েোরো েোরো এই 

ছব-আইচন, নষোংস বযবসো িোলোকি, তোকির নো  চতচন প্ৰেোে েকর ছিকবন। পরচিন েী 

হল জোচনস? নোইকরোচব েহর ছথকে  োত্র ছতইে  োইল িূকর হযোচর ওটোাংকেোর চ ন্নচভ্ন্ন 

েরীরটো পোওেো ছেল। এেপোল হোকেনো তোেঁর অকনেখোচন  োাংস ছখকে চনকে ছেক । খবকরর 

েোেকজ ছবকরোল ছে, চ   ওটোাংকেো ছেোনওক্রক  হোকেনোর পোকলর  ুকখ পকড় চেকে প্ৰোণ 

চিকেক ন। চেন্তু অকনকেরই ধোরণো, ওেঁকে ছেউ আকে ছথকে খুন েকর হোকেনোকির সো কন 

 ুেঁকড় ছিকল চিকে ছেক । 
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ওেঁকে েোরো খুন েরকত পোকর, তো ছতো ছবোেোই েোে। 

  

হযোেঁ, ছবোেো েোে ছতো বকটই। চেন্তু ছসই িলটো এত েচক্তেোলী ছে, ছেউ তোকির নো  প্ৰেোে 

েরকত সোহস েকর নো। সব জোেেোকতই ওরো টোেো খোইকে রোকখ।  

  

ওই  যোকনজোর চিচলপটোও তো হকল ওই িকল? 

  

ও এেটো িুকনোপুচট। আসল িোই হল অকেোে ছিেোই। আর চননজোকনর  তন ছলোকেরো। 

অকেোে ছিেোইকের আক  টোেোর ছজোর। আর চননজোকনর আক  সরেোচর  হকল প্ৰচতপচি। 

পুচলেও ওকির ধরকত সোহস েরকব নো। এখন বুেকত পোরচ স ছতো, ওরো ছেন ছহোকটলটো 

চেনকত িোইক ? 

  

ছেন? 

  

এরে  জোেেোে এেটো ছহোকটল হোকত থোেকল এখোন ছথকে অকনে জীবজন্তু ছ কর 

পোঠোবোর সুচবকধ। ছহোকটলটো ভ্োল নো িলকলও অনযচিকে ওকির লোভ্ হকব অকনে। বুকড়ো 

সুইস সোকহবটোর ওপর িোপ চিকে ওরো ছহোকটলটোর িো ও েচ কে ছিলকব অকনে। 

  

তো হকল নোইকরোচব েহকর থোেকত দুপুকর ছে আ োকির ছটচলকিোকন ভ্ে ছিখোল, আর ছে-

ই বো ওই চিচঠটো পোঠোল। 

  

এেটু িোেঁড়ো, বড্ড হোেঁচপকে ছেচ  ছর সন্তু! ওই িযোখ… 

  

সো কনর চিকে তোচেকে সন্তু ছেেঁকপ উঠল। 
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৭. েণ্ডোরটো িোেঁচড়কে আক  

েণ্ডোরটো িোেঁচড়কে আক  এেটো ছ োট্ট চটলোর ওপকর। তোর ছপ ন চিকে ছিখো েোকি শুধু 

আেোে। েণ্ডোরটো এ ন চস্থর হকে রকেক , ছেন  কন হে এেটো পোথকরর  ূচতে। 

  

 যোকনজোর চিচলপ তোকির েণ্ডোর ছিখোবোর  ল েকর এতিূর চনকে একসচ ল, এবোকর 

সচতয-সচতয ছসই েণ্ডোর চনকজ ছথকেই ছিখো চিল। 

  

েোেোবোবু সন্তুর হোত ধকর হযোেঁিেো টোন চিকে দুজকনই বকস পকড়ক ন  োচটকত। চতচন 

চিসচিস েকর বলকলন, এবোকর আকস্ত - আছস্ত  উপুড় হকে শুকে পড়। ওর চিকে ছিোখ 

ছরকখ। েণ্ডোর এ চনকত  োনুে  োকর নো। চেন্তু ও আ োকির ছিখকত ছপকলই িকট ছেকত 

পোকর।  োচটকত শুকে থোেকল ছিখকত পোকব নো। 

  

সন্তু উপুড় হকে শুকে  োচটকত চিবুে ছঠচেকে বলল, চেন্তু ও েচি এচিকেই  ুকট আকস? 

  

েোেোবোবু বলকলন, ও েচি আ োকির চপকঠর ওপর চিকে িকল েোে, তো হকল টযোঙ্ক িোপো 

পড়কল ছে অবস্থো হে, আ োকিরও ছসই িেো হকব। আেো েচর, ও ভ্েতো ছিচখকে অনয 

চিকে িকল েোকব। আর েচি সচতয এচিকে ছি কড় আকস, তো হকল আ রো দুজকন েচড়কে 

েোব, বুেচল। তোকত অন্তত এেজন বোেঁিব। 

  

েণ্ডোরচট এে জোেেোে িোেঁচড়কে, এচিকেই তোচেকে আক , েী ছিখক  ছে জোকন! অনয বড় 

জন্তুরো এেসকঙ্গ অন্তত চতন-িোরজন থোকে, েণ্ডোরচট চেন্তু এেলো। চবেোল তোর ছিহোরো। 

েণ্ডোরচট েখন চটলোর ওপোে চিকে উকঠ একসক , তখন এই চিকেই তোর েোওেোর ইকি। 

  

হঠোৎ ছপ কন এেটো েব্দ হকত সন্তু িচেকত এেবোর ছপ কন তোেোকতই তোর বুে চহ  হকে 

ছেল। তোকির ছপ কন, চঠে ছপ কন নে, ডোন চিকে ছেোনোেুচন িোেঁচড়কে আক  চতনচট হোচত, 

চতনচট িোেঁতোল, তোকির  কধয এেচট শুড় তুকল ডোেক । 
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েোেোবোবু বলকলন, শুকে থোেো  োড়ো আর চে ু েরোর উপোে ছনই ছর, সন্তু। এেি  িুপ 

েকর থোে, এেটুও নড়োিড়ো েরচব নো। 

  

সন্তু এেবোর ভ্োবল, সো কন বো ছপ কন তোেকব নো। অথি নো-তোচেকে পোরক ও নো। 

েণ্ডোরচট ছে ন এে জোেেোে চস্থর হকে আক , ছত চন হোচত চতনচটও আর একেোকি নো, 

তকব চতজকনই এেসকঙ্গ শুেঁড় ছিোলোকি ঘন ঘন। 

  

এে-এেটো চ চনট ছেন এে-এে ঘণ্টো। েতক্ষণ ওরো িোেঁচড়কে থোেকব? ওরো চে 

পরিরকে তোড়ো েরকব,  োেপকথ সন্তুকির চিকড়িযোপ্টো েকর চিকে? েণ্ডোর আর হোচতকির 

 কধয েত্ৰুতো থোকে, নো বনু্ধত্ব? 

  

এেস ে েণ্ডোরচট ছপ ন চিকর আকস্ত  আকস্ত  ছনক  ছেল চটলোর অনয চিকে। ছে পথ চিকে 

একসচ ল, ছসই পকথ; সন্তু সকঙ্গ-সকঙ্গ ধড় ড় েকর উকঠ বসল। তোর ধোরণো, এবোকর 

বোেঁিকত হকল হোচতকির েো  ছথকে  ুকট পোলোকত হকব।  

  

চেন্তু হোচতগুলোও ছপ ন চিকরক । তোরোও েিোই লস্কর িোকল চিকর ছেকত লোেল। 

  

েোেোবোবু উকঠ বকস ছেোকটর ধুকলো েোড়কত েোড়কত বলকলন, এইসব জোকনোেোররো েী ভ্ে 

ছিখচল? ওরো এেিল অকনযর েো  ছঘেঁেোকঘেচে েরকত িোে নো, আবোর ছেউ েোরও পথও 

আটেোে নো। েণ্ডোরটো হোচতকির পথ ছ কড় চিল, হোচতরোও ভ্োবল, েণ্ডোরটোই থোে, আ রো 

চিকর েোই। 

  

সন্তু আিন্ন েলোে বলল, সচতয ওরো চিকর ছেল? আ োকির ছিখকত পোেচন?। 

  

আকর ওকির েোক  আ রো ছতো একলকবকল। আ োকির ছিখকলও ওরো গ্ৰোহযই েরত নো। 

আ রো েোর জনয ছবেঁকি ছেলো  বল ছতো? েণ্ডোরটোর জনয, নো হোচতগুকলোর জনয? বলো 

েক্ত। 
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হঠোৎ েম্ভীর হকে চেকে েোেোবোবু বলকলন, চেন্তু ছভ্কব িযোখ ছতো, েোরো লুচেকে চেেোর 

েকর, েোকির বকল ছপোিোর, ছসইরে  দুজন েচি এখোকন উপচস্থত থোেত আ োকির 

বিকল, তো হকল েী হত? এরে  চনজেন জোেেোে, েণ্ডোরটো, হোচতগুকলো, এেটোও বোেঁিত 

নো। আজেোল লোইট ছ চেনেোন চিকে এইসব বড় বড় জোকনোেোর ছ কর ছিলোও খুব 

ছসোজো। 

  

এেটো িীঘেশ্বোস ছিকল চতচন বলকলন, িল, আবোর েোত্রো শুরু েচর। ওই ছে সো কনর বড় 

েো টো ছিখচ স ওই চিকে েোব। এেটো চনচিেষ্ট চে ু ছিকখ একেোকত হকব, নইকল এত বড় 

 োকঠর  কধয চিে হোচরকে ছিলব। 

  

এে-পো-বোেঁধো ছ োরকের  তন েোেোবোবু লোচিকে লোচিকে একেোকত লোেকলন। সন্তু ছিখল, 

এেটু বোকিই ঘোক  েোেোবোবুর চপঠ একেবোকর চভ্কজ ছেক । এরে ভ্োকব লোচিকে 

লোচিকে েোওেো িোরুণ পচর্ক র বযোপোর। এ নভ্োকব  োনুে েত িূর ছেকত পোকর? তবু 

েোেোবোবুর অি য উৎসোহ। 

  

বড় েো টোর েোক  ছপ েঁক  সন্তু ভ্োবল এখোকন এেটু চব্ো  ছনওেো হকব, চেন্তু েোেোবোবু 

ছসখোকন নো ছথক  বলকলন, িল, হোচিকে নো েোওেো পেেন্ত ওই সো কনর বোেঁেেোড়টো অবচধ 

েোই, অবেয ওটোর খুব েোক  েোওেো চঠে হকব নো, ছভ্তকর ছেোনও জন্তু থোেকত পোকর। 

  

আর-এেটু েোওেোর পরই সন্তু শুনকত ছপল, েোেোবোবু চঠে হোপকরর  তন চনশ্বোস 

ছিলক ন। সন্তু েোেোবোবুর হোত ছিকপ ধকর বলল, েোেোবোবু, থোক ো, থোক ো! এবোর এেটু 

চব্ো  চনকতই হকব। আচ  আর পোরচ  নো। 

  

েোেোবোবু িোেঁচড়কে পকড় বুে ভ্কর েকেেবোর শ্বোস চনকলন। তোরপর ঘচড় ছিকখ বলকলন, 

ছিড়টো বোকজ। ছতোর চখকি ছপকে ছেক , নো ছর? আ রো নটোর স ে ছহচভ্ ছিেিোস্ট ে ছখকে 

ছবচরকেচ । অনযচিন এই স ে ছত ন চখকি পোে নো। চেন্তু আজই ছবচে চখকি পোকব। 

চখকি চজচনসটো খুব পোচজ, সুচবকধ অসুচবকধ গ্ৰোহয েকর নো।  
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সন্তুর ছপকট িোউিোউ েকর চখকির আগুন জ্বলকলও ছস ছস- েথো ভ্োবক  নো। ছস ভ্োবক , 

দুঘণ্টো ছতো ছেকট ছেল, এখনও জন োনকবর সো োনয চিহ্নও ছনই। প্ৰোন্তরচটর ছিহোরো 

আকেও ছে-রে  চ ল, এখনও ছস-রে । তকব ছহোকটল ছথকে ছবচরকেই এে ঘণ্টোর  কধয 

েত জন্তু-জোকনোেোর ছিখো চেকেচ ল, এচিকে ওকির সাংখযো খুবই ে । ছসই েণ্ডোর ও হোচত 

চতনকটর পর  োেখোকন ওরো শুধু দুকটো উটপোচখ ছিখকত ছপকেচ ল। ছস-দুকটো ছিকখ 

েোেোবোবু বকলচ কলন, ইে, ছেোনওরেক  েচি ওকির ধকর ওকির চপকঠ িোপো ছেত! ওরো 

ঘণ্টোে চত্রে  োইল ছবকে ছ োকট। 

  

এরে  অবস্থোর  কধযও েোেোবোবুর েথো শুকন ছহকস ছিকলচ ল সন্তু।  

  

েোেোবোবু আবোর বলকলন, চেতচিন ছতো আ রো সেোকল ছখকে ছবকরোই। রোচিকরর আকে 

আর খোওেোই হে নো।  কন ের, আজকের চিনটোও ছস- রে ?  

  

সন্তু বলল, েোেোবোবু, রোচিকর আ রো ছেোথোে খোব? 

  

সন্তুর চপকঠ িোপকড় চিকে েোেোবোবু বলকলন, হকব, হকব, এেটো চে ু বযবস্থো হকে েোকব। 

আকে ছথকেই অত ঘোবড়োচিস ছেন? িল, বোেঁেেোড়টো ছপচরকে আর-এেটো ছেোনও 

চনেোনো চঠে েচর। থো কল িলকব নো? 

  

বোেঁেেোকড়র েো োেোচ  চেকে ওকির থো কত হল। এই প্ৰথ  ওরো ছিখকত ছপল সোপ। 

  

আচিেোকত ছেোনও চে ুই ে -ে  নে। আ োকির ছিকে এেসকঙ্গ এেটো-দুকটো সোপ 

ছিখকত পোওেোই েকথষ্ট, এখোকন ওরো বোেঁেেোকড়র বোইকরই ছিখকত ছপল এেোকরোটো। 

ছভ্তকর আরও েত আক  ছে জোকন! 

  

েকেেটো সোপ বোেঁেেোক  জচড়কে আক , েকেেটো েো োেোচ   োচটকত চেলচবল েরক । 

সবগুকলোরই রাং েোকলো, তকব আেোকর খুব বড় নে। জোেেোটো সযোেঁতকসেঁকত।  োচটকত অকনে 

েতে। 
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েোেোবোবু থ কে িোেঁচড়কে পকড় নোে েুেঁিকে বলকলন, এই এেটো প্ৰোণীকে ছিখকলই আ োর 

ছঘন্নো হে। সোপও চনরীহ প্ৰোণী,  োনুেকে সহকজ েো ড়োে নো। জোচন, চেন্তু আচ  সোকপর 

চিকে তোেোকত পোচর নো, আ োর েো গুচলকে ওকঠ। আচ  চরভ্লভ্োর চিকে দুবোর দুকটো সোপ 

গুচল েকর ছ করচ । এখন েচি সকঙ্গ চরভ্লভ্োরটো থোেত… 

  

বলকত বলকত ছথক  চেকে েোেোবোবু হঠোৎ চিে েকর ছহকস ছিলকলন। 

  

সন্তু অকনেক্ষণ ধকরই চরভ্লভ্োরটোর েথো ভ্োবক । েোেোবোবুর সকঙ্গ ছসটো থোেকল ওই 

ছহোকটল- যোকনজোর চিচলপ চে এত সহকজ তোকির েোচড় ছথকে নোচ কে চিকে েোপুরুকের 

 তন পোলোকত পোরত? ছেকন বন্দুে-চপস্ত ল চনকে ওঠো চনকেধ বকলই েোেোবোবু ছসটো সকঙ্গ 

আকননচন।–তো  োড়ো, এবোকর ছতো ছেি ছবড়োকত আসো। 

  

সন্তুর  কনর েথোটোই ছেন বুেকত ছপকর েোেোবোবু বলকলন, চরভ্লভ্োরটো সকঙ্গ আচনচন, 

ভ্োলই হকেক । আনকল এেটো-চে ু রক্তোরচক্ত েোণ্ড হকে ছেত। ওই ছে চিচলপ, ওর ছিোখ 

ছিকখই ছবোেো েোে, ছলোেটো সোঙ্ঘোচতে চনষ্ঠুর। চহ ইজ অযো চেলোর। তুই ছতো জোচনস, 

সন্তু, আচ  চরভ্লভ্োর তুকল ছলোেকির ভ্ে ছিখোই, িট েকর েোউকে গুচল েরকত পোচর 

নো। চেন্তু ওই চিচলপ সহকজ ভ্ে পোবোর পোত্র নে, আচ  ওর চিকে চরভ্লভ্োর তুলকলই 

ও একলোপোথোচড় গুচল িোচলকে চিত। 

  

েোেোবোবু, ওই চিচলকপর  তন ছলোেকে  োেোিেো নো েকর গুচল েরোই উচিত। 

  

িযোখ নো, পকর ওকে েোচন্ত চিই। েী রে ! 

  

পকর  োকন? ওর সকঙ্গ চে আ োকির আর ছিখো হকব? 

  

বোেঁেেোড়টোকে পোে েোচটকে ওরো আর-এেটো চে ু চনেোনো চঠে েরোর জনয থো ল। চঠে 

ছসোজোসুচজ আর ছেোনও বড় েো টো ও ছিোকখ পকড় নো। ছ কঘর েোকে ছজকে উকঠক  এেটো 

চবেোল পোহোড়। তোর িুড়ো বরকি েোেো। 
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সন্তু এেবোর ছিোখ েোেঁিেোল। ছস সচতয-সচতয ওরে  এেটো সুন্দর পোহোড় ছিখক , নো। 

ওটো তোর ছিোকখর ভ্ুল? 

  

েোেোবোবু পোহোড়টো আকে ছিখকত পোনচন। সন্তু ছডকে ছিখোকতই চতচন বলকলন, বো , 

এতিূর ছথকেও ছে ছিখো েোে, জোনতু  নো ছতো! ওটো েী পোহোড় জোচনস? ওই হকি 

চেচল োজি।োকরো। আকনেস্ট  ছহচ াংওকের ছলখো আক , ছ োজ অব চেচল োজি।োকরো, পচড়সচন 

বুচে? এবোকর চিকর চেকে পকড় চনস! 

  

েচি চিরকত পোচর। 

  

চিরচব নো ছেন? আবোর ঘোবড়োচিস। তুই চে ভ্োবচ স, এই  রুভ্ূচ র  তন  োকঠ আ রো 

 কর পকড় থোেব; তো হকতই পোকর নো! রোজো রোেকি ধুরী এভ্োকব  রোর জনয জন্মোেচন। 

আকে ওই চিচলপচটকে েোচস্ত  চিকত হকব, অকেোে ছিেোই আর চননজোকনকে ছজকল ভ্োরকত 

হকব, তকব ছতো অনয েথো! 

  

েোেোবোবু, েোেোবোবু, এটো েী? আ োর পোকে, আ োর পোকে… 

  

সন্তুর চিৎেোর শুকন েোেোবোবু ছেেঁকপ উঠকলন। 

  

সন্তু ট্রোউজোসে পকর আক , তোর বোেঁ পোকে ছপেঁচিকে ধকরক  এেটো সোপ, তোর  ুখটো ওপকরর 

চিকে,  োকে- োকে এেটো লেলকে চজভ্ বোর েরক । 

  

এই প্ৰথ  ভ্ে ছপকে ছেকলন েোেোবোবু। তোেঁর  ুখখোনো রক্তেূনয িযোেোকে হকে ছেল, 

সোপটোকে ছিকখ এেবোর চতচন ছঘন্নোে িষচষ্টটো সচরকে চনকলন, ছবোধহে এে  ুহূকতের জনয 

চতচন ভ্োবকলন, এবোকর আর সন্তুকে বোেঁিোকনো সম্ভব হল নো।  

  

এেি  নড়চব নো, নো নড়কল ও চে ু েরকব নো… 
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পকেট ছথকে এেটো রু োল বোর েকর েোেোবোবু ডোন হোকত জচড়কে চনকলন। তোরপর 

চবদুযকতর েচতকত ছসই হোতটো চিকে ছিকপ ধরকলন সোপটোর  োথো। প্ৰবল েচক্তকত সন্তুর 

পো ছথকে সোপটোর পযোেঁিগুকলো খুকল, ছসটোকে আ ড়োকত লোেকলন  োচটকত। িোর-পোেঁি বোর 

ছসরে  আঘোকতই সোপটো অক্কো ছপকে ছেক , তবু েোেোবোবু থো ক ন নো। ছ করই 

িকলক ন। 

  

সন্তু এচিে-ওচিে তোচেকে ছিখল। আর ছেোনও সোপ আক  চে নো। এ জোেেোটো শুেকনো, 

েতে-টতেও ছনই। বোেঁেেোড়টোর পোে চিকে আসবোর স েই চনশ্চে এই সোপটো 

ছেোনওরেক  সন্তুর পোকে জচড়কে ছেক । 

  

এে স ে  রো সোপটোকে  ুেঁকড় ছিকল চিকে েোেোবোবু বলকলন, সন্তু, ছতোকে েো ড়োেচন 

ছতো? পযোন্টটো গুচটকে িযোখ। 

  

সন্তু বলল, নো, েো ড়োেচন, ছস-রে  চে ু ছটর পোইচন। 

  

তবু পযোন্টটো তুকল িযোখো। ওটো হোেঁটুর ওপকর ওকঠচন, ওই পেেন্ত ছেোনও ক্ষত-টত আক  

চে নো! এগুকলো েী সোপ আচ  জোচন নো। 

  

সন্তু পযোণ্ট গুচটকে ভ্োল েকর ছিখল। এেটুও রক্ত-টক্ত ছিোকখ পড়ল নো। 

  

ছতোর বচ  পোকি নো? চোংবো ঘু  পোকি নো, সন্তু? 

  

নো। 

  

েোেোবোবু এবোকর চনকজই শুকে পড়কলন  োচটকত। রু োলটো চতচন ছিকল চিকেক ন, হোত 

চিকে ঘো   ু কত  ু কত বলকলন, এবোকর আচ  সচতযেোকরর টোেোডে চিল েরচ  ছর, সন্তু। 

ছেন জোচনস? েকেে  ুহূকতের জনয আ োর  কনর ছজোর একেবোকর িকল চেকেচ ল। সোপ 

ছিখকল আ োর ছঘন্নো হে, ছভ্কবচ লু , ওটোকে আচ  ধরকত পোরব নো, ছতোকে বোেঁিোকত 
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 সুনীে গলঙ্গাপাযোয় । জঙ্গলের মলযে এক হ ালেে। কাকাবাবু সমগ্র 

 102 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

পোরব নো। এেবোকরর ছিষ্টোে ওকে ধরকত নো পোরকল ছেোনও উপোে চ ল নো, ছতোকে বো 

আ োকে চঠে েো কড় চিত। 

  

েোেোবোবু ছিোখ বুজকলন। 

  

সন্তুও চে  ছ কর বকস বইল। তোর বিকল েোেোবোবুর পোকে েচি সোপটো জড়োত, তো হকল 

ছস চে সোপটোর  োথো ওইভ্োকব ছিকপ ধরকত পোরত? 

  

সন্তুর ছিোকখর পোতো জুকড় আসক । এই অবস্থোে চে েোরও ঘু  পোে? সোকপ েো ড়োকল 

নোচে ঘু  আকস। তো হকল চে সোকপর চবে ছেোথোও ছলকেক ? 

  

এেটু পকরই েোেোবোবু উকঠ বকস বলকলন, িল, িল, স ে নষ্ট েরকল িলকব নো। অকনেটো 

স ে িকল ছেল। 

  

েোেোবোবু উকঠ আবোর লোচিকে লোচিকে িলো শুরু েরকলন। এর  কধযই চতচন হোলেো 

ছ জোজটো চিকর ছপকেক ন। সন্তুকে বলকলন, সব চজচনকসরই চে ু-নো-চে ু উপেোচরতো 

আক । এই ছে আচ  লোচিকে লোচিকে েোচি, এর উপেোর েী বল ছতো? আ োর পোকে 

ছেোনও সোপ জড়োকত পোরকব নো। তুই সোবধোকন ছিকখ ছিকখ আে।  

  

সন্তু বলল, এবোর আ রো ছেোন চিকে েোব! 

  

সো কন ছেোনও বড় েো  বো ছেোপেোড়ও ছিখো েোকি নো। শুধু ছিখো েোকি বরি-েোেো 

পোহোকড়র িুড়ো। 

  

েোেোবোবু েপোকল হোত চিকে ছরোি আড়োল েকর ছসই পোহোড়টোর চিকে এেিষচষ্ট ছিকে 

ছথকে বলকলন, ছ োজ অি চেচল োজি।োকরো। এই নো টোর  কধয েী নতুনত্ব আক  জোচনস? 

আক  চবস্মে। এখোন চিকে চবেুব ছরখো ছেক , অথেোৎ এই জোেেোটো খুব ের  হবোর েথো। 

অথি এখোকনও পোহোকড়র  োথোে বরি জক । েোে ছে, আ োকির ওই পোহোকড়র 
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চডকরেেোকন েোওেো চঠে হকব নো। বোেঁেেোড়টোকে চঠে ছপ কন ছরকখ এচেকে েোওেোই 

ভ্োল। 

  

আবোর খোচনেটো ছেকতই ছিখো ছেল অকনেগুকলো হোড়কেোড় পকড় আক । চঠে ছেন এেটো 

 োনুকের েঙ্কোল। 

  

সন্তু েোেোবোবুর হোত ছিকপ ধরকতই চতচন বলকলন, ভ্ে ছপচল নোচে?  োনুে নে, ছ োে-

ছটোকের েঙ্কোল  কন হকি। 

  

চিচলকপর সকঙ্গ েোচড়কত আসোর স েও এরে  েঙ্কোল েকেে জোেেোে ছিোকখ পকড়চ ল। 

চিচলপ বকলচ ল, চসাংহ ছতো ছ োে বো হচরণ ছ কর অকধেেটো ছখকে িকল েোে। বোচে  োাংস 

হোকেনো, ছেেোল, েেুকন খোে। হোড়গুকলো পকড় থোকে। বহু ব র পকড় থোকে। 

  

চেন্তু িলন্ত েোচড়কত বকস ছিখো আর অসহোে অবস্থোে হোেঁটকত-হোেঁটকত ছিোকখ ছিখোর  কধয 

অকনে তিোত।  কন হে, ছে চসাংহ ওই ছ োেটোকে ছ করচ ল, ছস েো োেোচ  ছেোথোও 

আক । 

  

েোেোবোবু বলকলন, এেটো ভ্োল বযোপোর এই ছে, এচিকে আ রো ছজিো, হচরণ, ছ োে বো 

ওেোইড চবকস্ট র েোেঁে ছিখকত পোইচন। ওরো থোেকলই েো োেোচ  চস ছনেকড়, ছলপোডে, 

চিতো, হকেনো। এই সব চহকন্ত্র পণ্ড থোেত। ७db श् 

  

সন্তুর  কন হল, এখন চসাংহ-চটাংহ চে ু এেটো সো কন পকড় ছেকলও চে ুই আকস েোে নো। 

ওরো এই ধূসর প্ৰোন্তর ছেোনও চিনই পোর হকত পোরকব নো।  

  

সো কন জচ টো উেঁিু-চনিু হকে ছেক । ছসোজো ছেকত ছেকল ওকির এখন খোচনেটো উেঁিুকত 

উঠকতই হকব। 
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েোেোবোবু আেোকের সূকেের চিকে তোচেকে বলকলন, আ রো ছ োটো ুচট িচক্ষণচিকেই 

েোচি। েচি তোনজোচনেোর সী োকন্ত ছপ েঁ কত পোচর, তো হকল চনশ্চেই  োনুেজকনর ছিখো 

ছপকে েোব। 

  

সন্তু খোচনেটো হতোেভ্োকব বলল, েোেোবোবু, চিচলপ ছে-জোেেোটোে আ োকির ছিকল চিকে 

ছেক , ছস চনশ্চেই চহকসব েকর ছিকখ চনকেক । ছস জোকন, ওখোন ছথকে আর ছেোনও 

চিনই আ রো  োনুকের েোক  ছপ েঁ কত পোরব নো।  

  

েোেোবোবু  ষদু ধ ে চিকে বলকলন, আবোর তুই ওই সব অলকু্ষকন েথো বলচ স? চিচলপ 

চে জোকন ছে, এেটো ছখোেঁড়ো ছলোেও চবনো ক্রোকি িে  োইল পোর হকত পোকর এই  োকঠর 

 ধয চিকে? আ রো িে  োইকলর ছবচে িকল একসচ ।  

  

লোচিকে লোচিকে িলো এ চনকতই েষ্টের, উেঁিুকত ওঠো আরও অকনে ছবচে েকষ্টর। 

েোেোবোবু ছসই ছিষ্টো েরকত ছেকতই সন্তু বলল, তুচ  এখোন চিকে উকঠ নো, িকলো, আ রো 

খোচনেটো ঘুকর েোই। অনয ছেোথোও চনিু জোেেো চনশ্চেই পোওেো েোকব। 

  

নো, তোকত সুচবকধ হকব নো। এইরে  িোেঁেো জোেেোে এেটো অন্তত চিে চঠে নো রোখকল 

আ রো ছেোলেধোেঁধোে পকড় েোব। এেই জোেেোে বোর বোর ঘুরব। িল, আচ  চঠে ছপকর 

েোব। 

  

েোেোবোবু িোেঁত চিকে ছঠোেঁট েো কড় রইকলন, েোকত  ুখ চিকে নো চনশ্বোস ছবকরোে। ছজোকর 

ছজোকর লোচিকে চতচন সন্তুর আকে উকঠ একলন ওপকর। তোরপর বুে ভ্কর চনশ্বোস চনকত 

চনকত বলকলন, এইবোর আ োকির এেটু ছবেঁেকতই হকব।  

  

 োঠটো ছেখোকন েোলু হকে ছেক , ছসখোনটো এেটো ঘোসবন। তোরপর অকনেটো িোেঁেো 

জোেেোে উইচেচপর  তন েী সব উেঁিু-উেঁিু হকে আক । ডোন চিকের ছেোকণ ছ োট ছ োট 

েোক র এেটো জঙ্গল। এে- োনুে উেঁিু েো । 

  

http://www.bengaliebook.com/
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েোেোবোবু বলকলন, ওই ঘোসবকন ছেোেো চঠে হকব নো। ছনেকড় আর ছলপোডেকির লুচেকে 

থোেোর প্ৰেস্ত  জোেেো। ওই উইচেচপগুকলোকেও আ োর চঠে চবশ্বোস হকি নো। ওখোকন 

ইদুকরর েতে থোেকল সোপও থোেকব। তোর ছথকে বরাং ওই জঙ্গলটোই চনরোপি। েো গুকলো 

িোেঁেো িোেঁেো আক , ছভ্তরটো ছিখো েোকব। তো  োড়ো, ছ োট েো  ছভ্কে দুকটো লোচঠ ততচর 

েরকত হকব। হোকত এেটো চে ু অন্তত অস্ত্র থোেকল  কন আরও ছজোর পোওেো েোকব, েী 

বল? তো  োড়ো, এেটো লোচঠ আ োর এই পোকে জচড়কে চনকল আচ  আর-এেটু ভ্োলভ্োকব 

লোিোকত পোরব। িল, আ রো ওপর চিকেই ডোন চিকে এচেকে েোই, তোরপর নীকি নো ব। 

  

  
  

হঠোৎ েুপেুপ েকর বষচষ্ট ছনক  ছেল। ছবে ছরোি চ ল আেোকে, েখন ছ ঘ একস ছেক , 

ওরো ছখেোলও েকরচন। এতক্ষকণ সন্তু ছখেোল েরল ছে, ছতষ্টোে তোর েলো শুচেকে েোঠ 

হকে ছেক । জো োটো োগুকলোও ঘোক  চভ্কজ সপোসকপ হকে আক । একেবোকর। এই বষচষ্টস্নোন 

ছবে ভ্োলই লোেল ওকির। সন্তু আেোকের চিকে  ুখটো হোেঁ েকর রইল। এ  োড়ো জল পোন 

েরোর ছতো ছেোনও উপোে ছনই। 

  

 োচট এখোকন এত শুেকনো ছে, বষচষ্ট পড়ো োত্র শুচেকে েোকি। ছহোকটকল থোেকত ছে ছেন 

বকলচ ল, েকেে  োস ধকর এখোকন খরো িলক । ঘোসবনটোর রাংও ছে ন ছেন হলকিকট 

হকে ছেক । 

  

খোচনেক্ষণ বষচষ্টকত চভ্কজই সন্তুর েীত েরকত লোেল। রীচত তন েোেঁপুচন চিকি েরীকর। 

েোেোবোবু চনকজর ছেোটটো আকেই খুকল চনকেচ কলন, সন্তুকে বলকলন, ছসোকেটোরটো খুকল 

িযোল। েীত লোেকলও েোকে চভ্কজ ছসোকেটোর থোেো চঠে নে। 

  

ছস ভ্োকেযর চবেে, চ চনট চিকেকের  কধযই ছথক  ছেল বষচষ্ট। আবোর ছরোেুকরর চেচলে 

ছিখো ছেল। 
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েোেোবোবু বলকলন, ঘোসবনটো পোর হকে একসচ , এখন ছেোনোেুচন ছেকত পোরকল জঙ্গলটোে 

তোড়োতোচড় ছপ েঁ কনো ছেত। চেন্তু এই উইচেচপগুকলোর পোে চিকে েোওেো চে চঠে হকব? 

এে েোজ েরো েোে। 

  

উেঁিু জোেেোটোে চে ু চে ু পোথর  ড়োকনো আক । েোেোবোবু েকেেটো বড় বড় পোথর তুকল 

চনকে এেটো উইচটচপ চটপ েকর  ুেঁড়কত লোেকলন। তোেঁর ছিখোকিচখ সন্তুও েকেেটো পোথর 

 ুেঁড়কত লোেল এেই চটচপ লক্ষ েকর। 

  

ছেোটোচতকনট পোথর এেটো চটচপর েোকে লোেকতই এেটো েোণ্ড ঘটল। তলো ছথকে  োেোচর 

সোইকজর এেটো প্ৰোণী লোি চিকে ছবচরকে একসই  ুচটল প্ৰোণপকণ। েো োেোচ  েতে ছথকে 

ছবচরকে এল ওই রে  আরও দুচতনকট। এত ছজোকর তোরো  ুটকত লোেল, ছেন ওচলচম্পে 

প্ৰচতকেোচেতোে নো  চিকেক । 

  

েোেোবোবু ছিেঁচিকে উকঠ বলকলন, িোেঁতোল শুকে োর। এগুকলোকে বকল ওেোটে হে। এরো েকতে 

লুচেকে থোকে। 

  

এরো  োনুেকে অযোটোে েকর? 

  

েী জোচন! তকব এগুকলো ছতো ছত ন বড় নে। আসল ওেোইন্ড ছবোর অকনে ছপিোে ছপিোে 

সোইকজর হে। েোেকে, ওকির েো োেোচ  নো েোওেোই ভ্োল।  

  

ওরো ছে উেঁিু জোেেোটোে িোেঁচড়কে আক , ছসটো ছেন হঠোৎ ছথক  েোওেো এেটো ছেউকের 

চপকঠর  তন। দুচিেটো েোলু। এখোকন সুচবকধ হকি এই ছে দুচিকের অকনেখোচন ছিখো 

েোে। দুচিকেই ছেোনও আেোর চিহ্ন ছনই। 

  

ছেউকের চপকঠর ওপর চিকে একেোকত একেোকতই ওরো জঙ্গলটোর েোক  ছপ েঁক  ছেল। 

এবোকর নো কত হকব। েোলু জোেেো চিকে লোচিকে-লোচিকে ওঠোর ছিকেও নো ো অকনে 

েক্ত। ছে-কেোনও  ুহূকতে উকল্ট পকড় েোবোর সম্ভোবনো। 
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েোেোবোবু বকস পকড় দু হোত চিকে ঘেটোকত ঘেোটোকত নো কত লোেকলন। সন্তু িোেঁকত িোেঁত 

ছিকপ ভ্োবল, ওই  যোকনজোর চিচলপটোকে িোেঁচস ছিওেো উচিত! ওকে েচি এখন হোকতর 

েোক  পোওেো ছেত… 

  

নীকি ছনক ই ছস েোেোবোবুকে চজকেস েরল, নোইকরোচবকত েোরো আ োকির সোবধোন েরকত 

ছিকেচ ল, তোরো চে জোনত ছে, এখোকন আ োকির এই অবস্থো হকব? 

  

েোেোবোবু বলকলন,  কন হে খোচনেটো জোনত। এখন ছভ্কব িোখ, ছস আ োকির উপেোরই 

েরকত ছিকেচ ল। ছে েোচড় িোপো চিকত একসচ ল, আ োকির শুধু ভ্ে ছিখোকনই চ ল তোর 

উকেেয। ইকি েরকলই ছস আ োকির এেজনকে অন্তত িোপো চিকে ছ কর ছিলকত পোরত। 

ছিোন েকর ছস-ই আ োকির চিকর ছেকত বকলচ ল। 

  

তো হকল ছস ছে? ছস চে আ োকির ছেোনও বনু্ধ? অ লন্দো- জি।কব চির ছতো এতখোচন জোনোর 

েথো নে। তো  োড়ো েোচড় িোপো চিকত আসোর বযোপোরটো ছতো অ লিোর হকতই পোকর নো! 

  

নো, অ ল নে। ছস চনশ্চেই এ ন এেজন ছেউ, ছে েত্ৰুপকক্ষর  কধয ছথকেও আ োকির 

বনু্ধ। 

  

েোেোবোবু, অকেোে ছিেোই েী েকর আ োকির েত্ৰু হল? আক িোবোি ছথকে তোর ছেোেো 

ভ্ুলোভ্োই ছিেোই আ োকির এখোকন পোচঠকেক ন। 

  

ভ্ুলোভ্োই চনশ্চেই তোেঁর ভ্োইকপোর আসল বযবসোটো জোকন নো। অকেোে ছিেোইও আকে 

বুেকত পোকরচন। আচ  হযোচর ওটোাংকেোর এতটো ছখোেঁজখবর ছনব।  

  

চবকেল হকে ছেল, এখনও আ রো ছেোনও  োনুকের চিহ্ন ছিখলু  নো।  

  

আরও ঘন্টো-কিকড়ে চিকনর আকলো থোেকব। িল, জঙ্গকল েুকে দুখোনো লোচঠ ছতো বোনোই 

আকে। 
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জঙ্গকলর েো োেোচ  একস ছেোনো ছেল, ছসখোকন েো পোলোর  কধয নোনোরে  েব্দ হকি, 

েোরো ছেন সড়সড় েকর েোক র ডোল ভ্োেক । দুজকনই থ কে িোেঁচড়কে পড়ল।  োনুে আক  

জঙ্গকলর  কধয। 

  

েোেোবোবু চিসচিস েকর বলকলন, হোচত! হোচতর পোল েুকেক ! আ োকির ছেোেোর আেো 

ছনই। বকস পড়। আর চে ু েরোর ছনই এখন।  

  

এেটো পোথকরর িোইকের আড়োকল ওরো বসোর জোেেো েকর চনল। অকনেক্ষণ তোচেকে 

থোেকত ছিখো ছেল। িলন্ত হোচতর পো। ছ োট, বড়, নোনোরে । হোচতকির পুকরো এেটো ছে থ 

পচরবোর। এখোনেোর েো গুকলোকত সিয েোেঁিো-েোেঁিো সবুজ সবুজ পোতো েচজকেক । এই েো  

ছবোধহে হোচতকির চপ্ৰে খোিয। 

  

প্ৰোে এে ঘণ্টো পকর হোচতর পোল ছবচরকে এল জঙ্গল ছথকে। প্ৰোে পকনকরো ছেোকলোটো। 

তোকির  কধয সবকিকে ছেটো বড়, ছসটো ছেন এেটো িলন্ত পোহোড়। এে-এেটো েোনই ছেন 

দুেেোপুকজোর চবরোট পোখোর  তন। িোেঁত দুকটো ছেন দুকটো সোিো থো । আবোর, ওই িকল খুব 

ছ োট-ক োট দুকধর বোচ্চোও রকেক । ছিখকল েকণে-েকণে  কন হে। এে-এেটো বোচ্চো 

চপচ কে পড়কলই  ো-হোচত ঘুকর তোচেকে ডোেক । 

  

পুকরো িলটোই আক  ছবে ছখোেক জোকজ। এচিকে-ওচিকে তোেোকি নো। আকস্ত  আকস্ত  পো 

ছিকল, শুেঁড় ছিোলোকত ছিোলোকত িকলকেল ঘোসবকনর চিকে। 

  

আরও চে ুক্ষণ অকপক্ষো েকর, েখন বকনর  কধয আর ছেোনও েব্দ পোওেো ছেল নো, তখন 

েোেোবোবু উকঠ িোেঁচড়কে বলকলন, িল? 

  

হোচতর পোল আসোে এেটো সুচবকধ হল এই ছে, তোরো অকনে েোক র ডোল ছভ্কে ছরকখ 

ছেক , সন্তুকির আর ছস পচর্  েরকত হল নো। বরাং প ন্দ তন দুখোনো ডোল ছবক  চনকত 

পোরল। 
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েোেোবোবু বলকলন, এই ছতো ছবে ি ৎেোর হল। এবোর আচ  অকনে সহকজ ছেকত পোরব। 

িল, তোড়োতোচড় বনটো ছপচরকে েোই। অন্ধেোর হকে ছেকল এখোকন থোেো চঠে হকব নো। 

  

এই বকন ছববুন  োড়ো আর ছেোনও প্ৰোণীর সন্ধোন পোওেো ছেল নো।  োচটকত েকেেটো 

ছববুনকে ঘুরকত ছিকখ সন্তু প্ৰথক   োনুে ছভ্কব ি কে উকঠচ ল। আেোর  লনো! তোর 

 নটো িক  ছেোল আবোর। সোরোচিকনর পচর্ক  পো আর িলকত িোইক  নো। ছপকটর  কধয 

চখকিোেঁটো চধচেচধে েকর জ্বলক । 

  

জঙ্গলটো পোর হবোর পর এেটুক্ষণ ছেকতই ছিখো ছেল, এেচিকের আেোে লোল হকে 

ছেক । সূেে ড়ুবকত বকসক । হোচতর পোল তোকির অকনেটো স ে খরি েচরকে চিকেক । 

  

েোেোবোবু বলকলন, তোই ছতো ছর, এেটু বোকিই অন্ধেোর হকে েোকব, আর ছতো হোেঁটো েোকব 

নো। রোচিকরর জনয এেটো বযবস্থো েরকত হকব? 

  

সন্তু িুপ েকর রইল। তোর শুকে পড়কত ইকি েরক । 

  

িোেঁেো জোেেোে খোচনে িূকর  োচত েোক র  তন ডোলপোলো- ড়োকনো এেটো েো  এেো 

িোেঁচড়কে আক । তোর ওপোকে আর চে ুই ছিখো েোে নো! 

  

িল সন্তু, ওই েো তলোে চেকে আ রো বচস। এেটু চজচরকে ছনওেো েোে। তুই ছতো েোক  

উঠকত পোরচব? তুই েোক  উকঠ বকস থোেচব রোতটো, আচ  নীকি বকস পোহোরো ছিব। 

  

এত দু কখর  কধযও সন্তুর হোচস ছপল। সো োনয এেটো লোচঠ চনকে েোেোবোবু েী পোহোরো 

ছিকবন? 

  

েো তলোে ছপ েঁক ই সন্তু ধপোস েকর শুকে পড়ল। 
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েোেোবোবু বকস পকড়, চবড়চবড় েকর বলকলন, এ ন এেটো বোকজ জঙ্গল, তোকত ছেোনও 

িকলর েো ও ছনই। হোচতর খোবোর হবোর জনযই ছেন জঙ্গলটো ততচর হকেক ,  োনুকের জনয 

নে।  

  

তোরপর চনকজর ডোন পোকে হোত বুকলোকত বুকলোকত বলকলন, এতক্ষণ ধকর লোচিকে আ োর 

পো-টো িুকল ছেক । েোল সেোকল হোেঁটকত  ুেচেল হকব। 

  

এরপর দুজকন িুপ েকর বকস রইল। ছবে চে ুক্ষণ। সব েথো িুচরকে ছেক । স স্ত  

আেোেটো লোলকি হকে ছেল এর  ধয, তোরপর আকস্ত  আকস্ত  েোকলোর ছ োেঁেো লোেকত 

লোেল। এেেোেঁে চিল নো বোজপোচখ নো েেুন েী ছেন উড়ক । ওকির  োথোর উপকর। 

েকেেটো একস বসল  োচতক র  তন েো টোর  েডোকল। 

  

এে স ে েোেোবোবু ছক্ষোকভ্র সকঙ্গ বল উঠকলন, তো হকল চে ওই  যোকনজোর চিচলপটোই 

চজকত েোকব? আ রো হোরব? নো, তো হকতই পোকর নো? 

  

সন্তু েোন খোড়ো েকর বলল, েোেোবোবু, চেকসর েব্দ? েুেুর ডোেক ?  

  

ছেোথোে। আচ  ছতো ছেোনও েব্দ শুনকত পোচি নো। 

  

হযোেঁ, আচ  শুকনচ । এেবোর। ওেোইড ডেস?  

  

সন্তু তড়োে েকর উকঠ পকড় ছসই জঙ্গকলর চিকে  ুখ চিচরকে ছিখল, সোর ছবেঁকধ আট-

িেচট  োনুকের  তন েী ছেন প্ৰোণী েোকি। বুকে বুকে, লোচিকে লোচিকে। ছববুন নে, 

ছববুকনর ছিকে অকনে বড়। 

  

েোেোবোবু, ছেচরলো! ছেচরলো? 

  

ধযোত! েী বলচ স! এখোকন আবোর ছেচরলো আসকব ছেোথো ছথকে? একিকে ছেচরলো ছনই। 

ভ্ে ছপকে ছতোর  োথো খোরোপ হকে ছেল নোচে? 
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ওই ছে, ওই ছে! 

  

েোেোবোবু এবোকর ছিখকত ছপকলন। সকঙ্গ সকঙ্গ চতচন আনকন্দ চিৎেোর েকর বলকলন, 

 োনুে!  োনুে! ওই ছতো  োনুে েোকি। সন্তু, ডোে, ডোে, েলো িোচটকে ডোে? 

  

েট েকর চনকজর জো োটো খুকল চতচন লোইটোর জ্বকল তোকত আগুন ধচরকে চিকলন। তোরপর 

ছসই জ্বলন্ত জো ো লোচঠর ডেোে জচড়কে ছঘোরোকত ছঘোরোকত চতচনও িযোেঁিোকত লোেকলন, 

ছহলপ! ছহলপ! 

  

 োনুকের  কতো ছে-িলচট নোিকত নোিকত েোচিল, তোরো ছবোধহে ওকির ডোে শুনকত 

পোেচন, চেন্তু আগুন ছিখকত ছপকেক । তোরো থ কে িোেঁড়োল। তোরপর সবোই এেসকঙ্গ েু-

ে-ুে ুধরকনর েব্দ েকর  ুকট এল এচিকে। 

  

েোেোবোবু জকের আনকন্দ ছহকস বলকলন, আগুন ছিকখ েোরো  ুকট আকস, তোরো  োনুে  োড়ো 

আর চে ু হকত পোকর নো! সন্তু, উকঠ িোেঁচড়কে হোত দুকটো  োথোর ওপর তুকল রোখ। লোচঠ 

ধচরস নো। 

  

চতচন চনকজও আগুন সক ত ডোণ্ডোটো ছিকল চিকে ওইরে  হোত উেঁিু েকর িোেঁড়োকলন। 

  

 োনুকের  তন িলচট েকড়র ছবকে  ুকট এল। ওকির ছেোনওরে  েথো বলোর সুকেোে চিল 

নো। তোকির দুজন সন্তু আর েোেোবোবুকে চপকঠ তুকল চনকে আবোর ছি ড়ল।  
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৮.  োসোইকির পুকরো গ্ৰো  

 োসোইকির পুকরো গ্ৰো টোই ছেোল েকর উেঁিু বোেঁকের ছবড়ো চিকে ছঘরো। তোর  কধয ছ োট-

ছ োট আলোিো েুেঁকড় ঘর। এেচট  োত্র ছ োট িরজো চিকে ছসই গ্ৰোক  ছেোেো েোে। লেো  োিোর 

ওপকর পোলো েকর পুরুকেরো পোহোরো ছিে সোরো রোত। রোকতর অন্ধেোকর ছেোনও চহাংে জন্তু-

জোকনোেোকরর এখোকন েুকে পড়োর উপোে ছনই।  

  

গ্ৰোক র  কধয এেটো বড় িোলোঘকর রকেক  অকনেগুকলো ছেোরু আর ছ োে আর ছভ্ড়ো। 

পশুপোলনই এখন একির জীচবেো। প্ৰকতযেচট  োসোই-পুরুেই  িুকটর েো োেোচ  লেো, 

েরীর ছেন ইিোত চিকে েড়ো, হোকত সবস ে থোকে বে।  োসোই ছ কেরোও ে  লেো 

নে, তোরোও েুদ্ধ েরকত জোকন।  োসোইরো আচিেোর অনয সব জোকতর তুলনোে আলোিো। 

  

এে িল  োসোইপুরুে সকন্ধকবলো গ্ৰোক  চিরচ ল। আকস্ত -আকস্ত  ছি ড়বোর স ে ওরো  োথো 

চনিু েকর নোকির ভ্চঙ্গকত একেোে আর েলো চিকে নোনোরে  পশু-পোচখর ডোকের অনুেরণ 

েকর। সন্তু আর েোেোবোবুকে ছিখকত ছপকে ওরো তোকির েোেঁকধ েকর তুকল একন গ্ৰোক র 

চঠে  োেখোকন ছিলল, দুজকন ওকির বুকে পো চিকে ছিকপ ধকর বেেো তুকল রোখল। 

েকেেজন ছেল সিেোরকে ডোেকত। 

  

ছসখোকনই িোউ-িোউ েকর আগুন জ্বলক  এেটো পোথর-কঘরো জোেেোে। ছসই আগুকনর িোর 

পোকে ছেোল হকে বকস আক  গ্ৰোক র সব নোরী-পুরুে। এেটো ছভ্ড়ো েলসোকনো হকি 

আগুকন। 

  

সিেোর একস বসল। এেটো েোকঠর গুচড়কত, চঠে রোজোকির  তন এেটো পো সো কনর চিকে 

বোচড়কে, এেটু বুকে। তোর বেস খুব ছবচে নে, বড়কজোর ব র িচিে। নোেটো ছবে 

চটকেোকলো, েোকের রাং েোকলো হকলও খসখকস ধরকনর নে, িেিকে, তোর  োথোর িুল নোনো 

রকের পুচতর  োলো চিকে বোেঁধো, তোর েলোকতও অকনেগুকলো পোথকরর  োলো। 
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সন্তু আর েোেোবোবুর চিকে এে পলে  োত্র ছিখল ছস,  কনোকেোে চিল নো। ছে-কলোেগুকলো 

ওকির চনকে একসক , তোকির চিকে হোত বোচড়কে সিেোর েী ছেন িোইল। ছসই ছলোেগুকলো 

সবোই এেসকঙ্গ েী ছেন উির চিল। 

  

সিেোর আবোর েী চজকেস েরল, ছলোেগুকলো উির চিল এেই রে । এইভ্োকব েকেে 

চ চনট উির-প্ৰতুযির িলল। তোরপর সিেোর ছেন খুব অবোে হল। েোকঠর গুচড়র আসন 

ছথকে উকঠ একস ছস েোেোবোবুর  ুকখর চিকে তোচেকে রইল এেিষচষ্ট।  

  

েোেোবোবু ইাংকরচজকত চজকেস েরকলন, তুচ  চে ইাংকরচজ ছবোকে? তো হকল আ োকে উকঠ 

বসকত িোও। আচ  সব েথো খুকল বলচ । 

  

সিেোর েোেোবোবুর েথো এেবণেও বুেল নো। ছস এবোর েী ছেন চজকেস েরল চনকজর 

ভ্োেোে, েোেোবোবুও তো বুেকলন নো এেটুও। 

  

ছে ছলোে দুচট সন্তু ও েোেোবোবুর বুকের ওপর পো ছিকপ ছরকখচ ল, সিোকরর হুেুক  সকর 

ছেল তোরো। তোরপর সিেোর হোততোচল চিকে অনযকির েী ছেন এেটো হুেু  েরল। 

  

েোেোবোবুর  োথোর েোক  েচিও এখনও এেজন বেেো তুকল আক , তবু ছসটো অগ্ৰোহয েকর 

েোেোবোবু বলকলন, ওেোটোর। জল নো ছখকল আ রো  কর েোব। এেটু জল িোও! 

  

হোকতর ইচঙ্গকত চতচন জল খোওেো ছবোেোকলন। 

  

সিেোর দুচিকে হোত ছনকড় ছবোেোল, নো, এখন জল ছিওেো হকব নো। েোেোবোবু এেটু 

িীঘেশ্বোস ছিকল বলকলন, ছতো োকির  কধয চে ছেউ এেটুও ইাংকরচজ জোকনো নো? 

  

দুজন ছলোে হোত ধকর-ধকর এেজন বষদ্ধকে চনকে এল ছসখোকন। বষদ্ধচটর েোকে এেটো 

টেটকে লোল রকের িোির।  োথোর িুল ছবে পোেো। ছিোখ দুচট ছিখকল  কন হে, ছলোেচট 

খুব অসুস্থ। চেন্তু তোর  ুকখ বুচদ্ধ ও বযচক্তকত্বর  োপ আক ।  
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ছসই বষদ্ধচট েোেোবোবুর পোকে একস বসকতই সবোই এেসকঙ্গ েথো বলকত শুরু েকর চিল। 

সিোর হোত তুকল অনযকির থোচ কে চনকজ চে ু বলল।  

  

বষদ্ধচট েোেোবোবুর ছিোকখর চিকে তোচেকে রইল এেিষচষ্ট। প্ৰোে দু-চতন চ চনট। তোরপর 

আকস্ত  আকস্ত , পচরষ্কোর ইাংকরচজকত চজকেস েরল, এরো জোনকত িোইক , ছতো োকির সকঙ্গর 

অস্ত্রেস্ত্র ছেোথোে লুচেকে ছরকখ ? 

  

েোেোবোবু এেটো ্বপচস্ত র চনশ্বোস ছিকল বলকলন, ঈশ্বরকে ধনযবোি, তুচ  ইাংকরচজ জোকনো! 

ছহ  োননীে বষদ্ধ, আ োকির সকঙ্গ ছেোনও অস্ত্রেস্ত্র চ ল নো। বন্দুে-চপস্ত ল ছতো িূকরর েথো, 

সো োনয এেটো  ুচরও চ ল নো। 

  

বষদ্ধ বলল, আ রো ছতো োর েথো চবশ্বোস েচর নো। ছতো োর সকঙ্গ এই এেটো বোচ্চো ছ কল 

রকেক , আর বোচে ছলোেজনরো ছেোথোে? 

  

েোেোবোবু বলকলন, আ োকির সকঙ্গ আর ছেউ চ ল নো। আ রো দুজন এই  োকঠ-জঙ্গকল 

পথ হোচরকে ছিকলচ । ছতো োকির ছলোেজন চঠে স কে নো চেকে পড়কল আ রো  করই 

ছেত । 

  

বষদ্ধ বলল, আ রো ছতো োকির েথো চবশ্বোস েচর নো। ছতো রো, সভ্য ছলোেরো, নোনোরে  

চ কথয েথো বলকত পোকরো। 

  

েোেোবোবু বলকলন,  োননীে বষদ্ধ, িেো েকর এেটু জল চিকত বকলো। েলো শুচেকে েোঠ 

হকে ছেক । জল নো ছপকল ছেোনও েথো বলকত পোরচ  নো। আ োর েথো চবশ্বোস েকরো। 

আ রো ছতো োকির েত্ৰু নই, চবপকি পকড় ছতো োকির েোক  আ্ে ছিকেচ । 

  

বষদ্ধ অনযচিকে চিকর বলল আগুনটো বোচড়কে চিকত। দু-চতনজন ছলোে আধকপোড়ো 

েোঠগুকলো ছঠকল চিকত আগুনটো আবোর ছজোর হকে ছেল। 
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বষদ্ধ বুকে পকড় েোেোবোবুর  ুকখর একেবোকর েোক  চনকজর  ুখটো চনকে এল, ছিোকখর 

এেটোও পলে নো ছিকল তোচেকে রইল ছবে চে ুক্ষণ। িোিকরর তলো ছথকে এেটো হোত 

বোর েকর জ্বর ছিখোর  তন েোেোবোবুর েপোকল হোত রোখল, ছতো োকির েোচস্ত  হল  ষতুয! 

  

েোেোবোবুও ছিোকখর পলে নো ছিকল বলকলন,  োসোইরো বীকরর জোচত বকল খযোচত 

শুকনচ লো । আ োকির  তন দুজন চনরস্ত্র  োনুেকে ছ কর েচি ছতো োকির খযোচত আরও 

বোকড়, তো হকল  োকরো! ছতো োর ছলোেজন প্ৰথক  আ োকির ছিখকত পোেচন আ রোই আগুন 

জ্বোচলকে ওকির ছডকেচ । ছেউ আ্ে িোইকলও বুচে ছতো রো তোকির ছ কর িযোকলো? 

  

বষদ্ধচট খুব ছজোকর ছহকস উঠল। তোরপর পোকের এেজন ছলোেকে েী ছেন এেটো হুেু  

েরল। সিকরর চিকে চিকর অকনে চে ু বলল। সিেোকরর  ুকখও হোচস ছিখো চিল এবোর। 

  

বষদ্ধচট আবোর েোেোবোবুর চিকে চিকর বলল, ছেোকনো ছহ অচতচথ,  োসোই েখনও নরহতযো 

েকর নো।  োসোই েখনও চনরস্ত্র ছলোকের সকঙ্গ েুদ্ধ েকর নো।  োসোই েখনও আচ্তকে 

অচবশ্বোস েকর নো।  োসোই েখনও েোরও েোক  জলপোন েরকত ছিকে তোরপর তোর সকঙ্গ 

চবশ্বোসঘোতেতো েকর নো। চেন্তু ছতো রো েোরো ছলখোপড়ো ছেকখো, েোরো সভ্যতোর বড়োই 

েকরো, তোরো এর প্ৰকতযেটো চজচনস েকরো! ছতো রো েখন-তখন  োনুে  োকরো, ছতো রো 

চনরস্ত্র ছলোেকেও আক্র ণ েকরো, েোউকে আ্ে চিকেও তোকে ঠেোও…চঠে চে নো? 

  

েোেোবোবু এেটু থত ত ছখকে ছেকলন, তোরপর বলকলন, হযোেঁ, এর অকনেটো সচতয। চেন্তু 

সব সভ্য  োনুেই স োন নে! ছলখোপড়ো চেখকলও অকনকে সৎ থোেকত পোকর। 

  

এেজন ছলোে এেটো অযোলুচ চনেোক র বোচটকত খোচনেটো েী ছেন তরল পিোথে চনকে এল। 

ছসটোর রাং লোল। দুকধর  তন ঘন। 

  

বষদ্ধ বলল, এটো ছখকে নোও আকে, তোরপর ছতো োর সব েথো শুনব।  

  

েোেোবোবু বোচটটো সন্তুর চিকে এচেকে চিকলন। 

  

http://www.bengaliebook.com/
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বষদ্ধ বলল, ছতো রো দুজকনই খোও। 

  

েোেোবোবু তরল পিোথেচটকত এেটু িু ুে চিকেই  ুখটো তুকল বলকলন, আ রো শুধু এেটু 

জল ছিকেচ লো । 

  

বষদ্ধচট হুেুক র সুকর বলল, আকে ওটো ছখকে নোও এে িু ুকে। তোকত েরীকর ছজোর পোকব। 

  

েোেোবোবু সন্তুকে চিসচিস েকর বলকলন, এরো দুকধর  কধয ছেোনও নো ছেোনও পশুর রক্ত 

চ চেকে খোে। ছতোর এেটু ছখকত খোরোপ লোেকলও এে িু ুকে েতটো পোচরস ছখকে ছন, 

নইকল এরো অপ োচনত ছবোধ েরকব। 

  

সন্তু চবকেে আপচি েরল নো। ছতষ্টোে তোর েলো ছিকট েোকি ছেন। ছিোেঁকিো েকর ছস 

অকনেখোচন রক্ত-ক েোকনো দুধ ছখকে ছিলল। েোেোবোবু বোচেটো ছেে েকর চিকে বলকলন, 

এবোকর চে আ রো খোচনেটো জল ছপকত পোচর? 

  

বষদ্ধচট বলল, পোকব। তোর আকে ছতো োর েোচহনীটো শুচন। ছতো রো ছে? ছেোথো ছথকে 

একস ? ছতো োকির  তন দুজন সভ্য  োনুেকে এ-রে  চনরস্ত্র অবস্থোে এই চিকে 

ছেোনওচিন ঘুকর ছবড়োকত ছিখো েোেচন, তোই আ োকির ছলোেজন খুব অবোে হকেক । 

  

েোেোবোবু সাংকক্ষকপ তোেঁকির ঘটকনোটো বলকলন। 

  

বষদ্ধচট আবোর ছপ ন চিকর ওকির ভ্োেোে সবোইকে ছসই েোচহনী ছেোনোল। সবোই িোরুণ 

ছে তূহল চনকে শুনল। তোরপর সিেোর উকঠ িোেঁচড়কে েী এেটো হুেু  েরকতই দুজন ছলোে 

একস েোেোবোবুর দুহোত ছিকপ ধকর িোেঁড় েরোল। সিোর এচেকে একস েোেোবোবুর ছখোেঁড়ো 

পোটো তুকল হোত েুচলকে ছিখল। 

  

তোরপর সিেোর প্ৰথক  অনযকির চিকে চিকর এেটো হোত  ুচষ্টবদ্ধ েকর তুকল েী এেটো 

দুকবোধ চিৎেোর েরল। প্ৰোে সকঙ্গ-সকঙ্গই ছস আবোর চিকর চনকজর েপোলটো ঠুকে চিল 

েোেোবোবুর েপোকল। 
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 সুনীে গলঙ্গাপাযোয় । জঙ্গলের মলযে এক হ ালেে। কাকাবাবু সমগ্র 

 117 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

এর পর ছেন এেটো হুকড়োহুচড় পকড় ছেল। দুজন চনকে এল দুবোচট জল। দুচট ছ কে চিল 

দুবোচট  োতুর  তন খোবোর। এেজন েলসোকনো ছভ্ড়োর  োাংস ছথকে অকনেটো ছেকট একন 

রোখল। েোেোবোবুর পোকের েোক । এেজন েোেোবোবুর েলোে পচরকে চিল এেটো পোথকরর 

 োলো। 

  

বষদ্ধচট ছহকস বলল, তুচ  ছখোেঁড়ো পোকে এত চবপকির  কধযও এতখোচন পথ পোর হকে একস  

শুকন এরো ছতো োকে বীর চহকসকব ্বপীেোর েরক ।  োসোইরো বীকরর সম্মোন চিকত জোকন। 

  

েোেোবোবু অচভ্ভ্ূত হকে চেকে হোত ছজোড় েকর বলকলন, আ োকে এরে  সম্মোন আকে 

েখনও ছেউ জোনোেচন। আজ আচ  ধনয হকে ছেচ । আপনোকির সবোইকে ন স্কোর 

জোনোচি। 

  

সিেোর বষদ্ধকে আবোর চে ু এেটো েথো  কন েচরকে চিকতই বষদ্ধচট েোেোবোবুকে বলল, 

ছতো রো আকে এেটু খোবোর ছখকে নোও, তোরপর ছতো োকির েকেেটো চজচনস ছিখোব? 

  

েোেোবোবু সন্তুকে বলকলন, এেটু এেটু ছখকে ছন। আজ সোরোচিন েো ধেল ছেক , হঠোৎ 

ছবচে খোবোর ছখকল বচ  একস েোকব। 

  

সন্তু বলল, আ োর আর ছখকত ইকি েরক  নো। ওই দুধ ছখকেই চখকি িকল ছেক । 

  

েোেোবোবু বলকলন, তবু এেটু েকর সবই  ুকখ ছি। 

  

সন্তু চজকেস েরল, েোেোবোবু, আ রো এখোন ছথকে চিরব েী েকর? এ জোেেোটো 

ছেোথোে? আ োকির ছহোকটল ছথকে েতিূর? 

  

িোেঁড়ো, সব জোনো েোকব। আকস্ত  আকস্ত  সব বযবস্থো হকে েোকব।  

  

বষদ্ধ ছলোেচট খুবই বুচদ্ধ োন। সন্তুর েথো ছস এে চবন্দু বুেকত নো পোরকলও ছবোধহে আন্দোজ 

েকর চনল, সন্তু েী বলকত িোে। খোচনেটো  জো েরবোর জনযই ছেন ছস এবোর সন্তুকে 
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বলল, ছতো রো েখন আ োকির  কধয একস পকড় ই, এখন এখোকনই ছথকে ছেকত হকব। 

সোরোজীবন। থোেকত পোরকব নো? আ োকির খোবোর ছতো োর প ন্দ হেচন? 

  

সন্তু বলল, হযোেঁ, এখোকন থোেকত আ োকির ভ্োলই লোেকব। চেন্তু তোর আকে ছহোকটকলর 

 যোকনজোর চিচলপকে েোচন্ত চিকত িোই। ছসইজনয এেবোর অন্তত চিকর ছেকত হকব। 

  

বষদ্ধচট বলল, বো , ছতো োরও ছতো ছবে ছতজ আক  ছিখচ । তো তুচ  ওই  যোকনজোরকে েী 

েোচস্ত  ছিকব চঠে েকর ছরকখ ? 

  

ওর িোেঁচস হওেো উচিত! 

  

িোেঁচসর ছিকেও ভ্োল েোচস্ত  আক । ধকরো, েচি ওকে চিকে একেবোকর সোরোজীবন ছেোরুর 

ছেোবর পচরষ্কোর েরোর েোকজ লোেোকনো েোে, তো হকল ছে ন হে। আ রো হকল তোই 

েরতো ! 

  

েোেোবোবু উকঠ িোেঁচড়কে বলকলন, আ োর খোওেো হকে ছেক । আপচন ছেোথোে েী ছিখোকবন 

বলচ কলন? 

  

বষদ্ধচটও উকঠ িোেঁচড়কে বলল, আচ  চনকজ হোেঁটকত পোচর নো, আ োকে ধকর চনকে ছেকত হে। 

আচ  খুব অসুস্থ, ছবচেচিন বোেঁিব নো। এই ছিখুন! 

  

বষদ্ধচট েো ছথকে লোল রকের েোপড়টো খুলকতই ছিখো ছেল, তোর বুকের ডোন চিকে এেটো 

 স্ত  বড় ঘো। িেিে েরক । 

  

আবোর েোপড়টো েোকে জচড়কে দুচিকে দুহোত  ড়োকতই দুজন ছলোে তোকে ধকর-ধকর চনকে 

িলল। আর এেজন সকঙ্গ চনকে িলল। এেটো  েোল। 
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প্ৰথক  ছেোেো হল এেটো েুেঁকড়ঘকর।  েোকলর আকলোে ছিখো ছেল, ছসখোকন ছবে েকেেটো 

বড় বড় হোচতর িোেঁত ও অকনে রে  জন্তুর িো ড়ো পকড় আক । আর-এে পোকে রকেক  

চতনকট রোইকিল, দুকটো চরভ্লভ্োর ও দুকটো লোইট ছ চেনেোন। েকেেটো ছবল্ট ভ্চতে ছটোটো। 

  

বষদ্ধ বলল, এইসব জন্তুগুকলো আ রো  োচরচন। ছ করক । েহকরর ছলোকেরো। আ রো 

আজেোল পশুপোলন েচর, পশুহতযো েচর নো। তবু আ োকির নোক  ছিোে পকড়। সরেোকরর 

ছলোে আ োকির ছ কলকির ধকর চনকে েোে। ছে-সব অস্ত্র চিকে ওকির  োরো হকেক  

ছসগুকলোও িযোকখো। 

  

েোেোবোবু অবোেভ্োকব চজকেস েরকলন, আপনোরো ওই অস্ত্রগুকলো ছপকলন 

  

ছেোথো ছথকে? 

  

সভ্য ছলোেকির েো  ছথকেই ছপকেচ । আ রো বযবহোর েচর নো। তো বকল ছভ্কবো নো ছে, 

আ রো বযবহোর েরকত জোচন নো। আচ  চনকজ  োউ োউ 

  

বষদ্ধ এেটো এল. এ . চজ. তুকল চনকে বোচেকে ধরল, চট্রেোর চটপল, গুচল ভ্রো ছনই, তোই 

শুধু খট -খট েব্দ হল েকেেবোর। বষদ্ধ ছসচট অবকহলোর সকঙ্গ  ুেঁকড় ছিকল চিল আবোর! 

  

এরপর আসো হল বড় িোলোঘরচটকত। ছসচট আসকল এেচট বষহৎ ছেোেোলঘর। ছসখোকন 

রকেক  ছেোটো-পঞ্চোকেে ছেোরু, েখোকনে ছভ্ড়ো ও ছেোটো-িোকরে ছজিো।  

  

বষদ্ধ বলল, এইসব পশু আ োকির চনজ্বপ। এগুকলোর ওপর চনভ্ের েকরই আ রো ছবেঁকি 

আচ । এে জোেেোর ঘোস িুচরকে ছেকল আ রো ছসখোন ছথকে গ্ৰো  তুকল চনকে আবোর 

ছেখোকন ঘোস আক  ছসখোকন িকল েোই। 

  

ছেোরুগুকলোর ্বপোস্থয ি ৎেোর। আ োকির হচরেোনোর ছেোরুকেও হোর  োনোে। 
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এইসব ছেোরুরই দুধ আর রক্ত এেসকঙ্গ আ রো খোই। তোকত েোকে ছজোর হে। একসো ছহ 

চবকিচে, ছতো োকির আর দুচট চবচিত্র পশু ছিখোই! 

  

ছেোেোলঘকরর খোচনেটো ছভ্তকর েুকে এে জোেেোে  েোকলর আকলো ছিলকতই েোেোবোবু 

আর সন্তু িোরুণ ি কে উঠল। দুজকনই প্ৰোে এেসকঙ্গ বকল উঠল, এ েী! 

  

দুকটো খুেঁচটর সকঙ্গ হোত-পো চপ ক োড়ো েকর বোেঁধো দুজন  োনুে। তোকির পরকন শুধু ছনাংচট, 

খোচল েো, সমূ্পণে েোিো োচট  োখো, িুল জট-পোেোকনো, তবু ছবোেো েোে ওরো দুজন ছশ্বতোঙ্গ 

সোকহব। 

  

সন্তু অস্ফুট ্বপকর বলল, ছসই দুজন জো েোন টুচরস্ট ! 

  

েোেোবোবু বলকলন, টুচরস্ট  নে,  োচসেনোচর। ভ্োড়োকট তসচনে। টোেোর চবচন কে  োনুে  োরত। 

  

বষদ্ধ বলল, একির দুজনকে ছতো োকির ওই চলট ল ভ্োইসরে ছহোকটল ছথকে ভ্োড়ো েরো 

হকেচ ল ছেোপকন এখোকন জন্তু-জোকনোেোর  োরোর জনয। এল. এ . চজ. চিকে হোচত-েণ্ডোর-

হচরণ-কলপোডে চে ুই  োরকত বোচে রোখত নো। িোেঁত, চোং, িো ড়োর জনয। ছিোে হত 

আ োকির। ছসইজনযই ওকির এখোকন ধকর ছরকখচ । 

  

বুচল একির ছখোেঁজ পোচন পুচলে ছতো একির অকনে ছখোেঁজোখুেঁজ েকরক ।  

  

নো। ছেোনও পুচলে বো সরেোচর ছলোে, েত   োকসর  কধয আ োকির এখোকন আকসচন। 

আ রো ওকির চিকে এই ছেোেোলঘর পচরষ্কোর েরোই ছরোজ। এর  কধয চতনবোর ওরো 

পোলোবোর ছিষ্টো েকরচ ল, চতনবোরই ধরো পকড়ক । আ োকির ছজোেোন ছ কলকির ছিোখ 

এড়োকনো খুব েক্ত! 

  

এেটু ছথক , এেটু ছহকস বষদ্ধ আবোর বলল, সোকহব জোচত আ োকির এখোন ছথকে লক্ষ 

লক্ষ ছলোে ধকর ধকর চনকে চেকে ক্রীতিোস বোচনকেক । তোই নো? এখন আ রো েচি দুিোরকট 

সোকহবকে ক্রীতিোস েকর রোচখ, ছসটো চে অনযোে, বকলো? 
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নো, ছ োকটই নো! 

  

 োকসর পর  োস এই জো েোন দুচট ছবোধহে সকন্ধর পর আকলো িযোকখচন।  েোকলর আকলো 

ছিকখ ছেোরুগুকলো ছে ন  টিট েরকত লোেল, ছসইরে । ওই  োনুে দুজনও ছিোখ 

চপটচপট েরকত লোেল। এেজন েোেোবোবুর চিকে ছেোনওরেক  তোচেকে ধরো েলোে 

বলল, ছহলপ! ইউ চেজ ছহলপ আচস 

  

েোেোবোবু েকঠোরভ্োকব বলকলন, দু চখত, আচ  ছতো োকির ছেোনও সোহোেয েরকত পোরব 

নো। ছতো রো এই সহৃিে বষদ্ধচটর েোক  ক্ষ ো িোইকত পোকরো। িেো িোইকত পোকরো। 

  

 োসোই বষদ্ধচট বলল, তো হকল ছেোকনো! এই দুজন ছশ্বতোঙ্গ েখন এখোকন বহু পশু হতযো 

েরচ ল, তখন আচ  ওকির বুচেকে-সুচেকে থো োকত চেকেচ লো । আ োর সকঙ্গ চ ল 

আ োর বড় ছ কল, ছস তখন  োসোই িলচটর সিেোর। আ রো দুজন একির সকঙ্গ েথো বলকত 

ছেকতই এরো আ োকির ওপর গুচল িোলোল।  োনুে বকল আ োকির গ্ৰোহয েরল নো। ওকির 

ছিোকখ আচিেোর েোকলো  োনুে আর পশু ছেন স োন। আ োর বড় ছ কল সকঙ্গ-সকঙ্গ  োরো 

েোে, আচ  তখন  চরচন, চেন্তু আ োর বুকের  কধয গুচল রকে ছেক , ছসই ক্ষতকতই আচ  

 রব। তোর পকরও িযোকখো, একির দুজনকে বন্দী েরোর পর আ রো সকঙ্গ-সকঙ্গ খুন েচরচন। 

তোরপকরও চে ছতো রো বলকব,  োসোইরো চনষ্ঠুর? 

  

বষকদ্ধর েথো শুকন জো েোন দুজন ছিোখ বুকজ পোে চিকরক । েোেোবোবু ছসই বষকদ্ধর হোত 

জচড়কে ধকর বলকলন, আপচনই প্ৰেষত িেোলু। এতটো ক্ষ োেীল আ রো ছেউ হকত পোরতো  

নো! 

  

সন্তু বলল, আচ  চে বোইকর ছেকত পোচর? আচ  আর ওকির ছিখকত িোই क्रा!  
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আপচন জোকনন চনশ্চেই, চনচবেিোকর পশুহতযো এখনও িকলক । আপচন দুজন খুচনকে বন্দী 

েকরক ন, ওরো আরও এরে  ছলোে ভ্োড়ো েরকব। এই সব বন্ধ েরোর জনয আ োকির 

এেবোর চিকর েোওেো িরেোর। 

  

বষদ্ধ ছহকস বলল, অি ছেোসে। ছতো রো চে ছভ্কব , ছতো োকির এখোকন আটকে রোখব। 

আ রো! েখন ইকি ছেকত পোকরো।  

  

চেন্তু আজ সোরোচিন এে পোকে লোচিকে আ োর হোেঁটু িুকল ছেক ।  

  

েোল-পরশুর  কধয আচ  এই হোেঁটুকত আর লোিোকত পোরব নো। এেটো েোচড় ডোেো িরেোর। 

আিো,  োসোই োরো এেোরচিপ ছথকে এই জোেেোটো েত িূকর? 

  

ছবচে িূর নে। 

  

তবু? েুচড়  োইল? চতচরে বো িচিে  োইল? 

  

অত নো। ছতো রো সোরোচিন হোেঁটকলও খোচনেটো অধে বষিোেোকর ঘুকর । এখোন ছথকে 

 োসোই োরো এেোরচিপ  োত্র িে  োইল আর চলটল ভ্োইসরে ছহোকটল হকব ছতকরো  োইল। 

আ রো অবেয ওচিকে েক্ষকনো েোই নো। 

  

আচ  এেটো চিচঠ চলকখ চিকল ছতো োকির ছেোনও  োসোই-ক কল ওই এেোরচিকপ ছপ েঁক  

ছেকনর পোইলকটর হোকত এেটো চিচঠ ধচরকে চিকত পোরকব নো? 

  

ছেোন পোরকব নো। এ আর এ ন েক্ত েী বযোপোর। চেন্তু ছস-সব েোল ছভ্োকরর আকে ছতো 

চে ু হকব নো। এখন িকলো, নোি ছিখকব। আ রো  োসোইরো প্ৰকতযে রো চিকর খোচনেটো নোি-

েোন নো েকর ঘুক োকত েোই নো? 

  

এর পর ছসই আগুকনর জোেেোটো চঘকর শুরু হল নোি-েোন। চেন্তু সন্তু আর ছবচেক্ষণ ছিোখ 

ছ কল থোেকত পোরল নো। ছসখোকনই ঘুচ কে পড়ল  োচটকত। েোেোবোবু আগুকনর আকলোে 
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এেটো চিচঠ চলখকলন। তোরপর এেটু বোকি বষকদ্ধর অনু চত চনকে চতচনও েরীর এচলকে 

চিকলন। 

  

পরচিন দুপুকরর আকেই এেচট েোচড় চনকে হোচজর হল চতনজন। এেজন েষষ্ণোঙ্গ, এেজন 

ছশ্বতোঙ্গ, এেজন ভ্োরতীে।  োসোইকির গ্ৰোক র এেটু িূকর েোচড় থোচ কে  োথোর ওপর 

হোত তুকল তোরো এচেকে এল আকস্ত  আকস্ত । 

  

ভ্োরতীেচট চপ. আর. ছলোচহেো, ছশ্বতোঙ্গচট ছেকনর পোইলট আর েষষ্ণোঙ্গ ছলোেচট ওকির 

অকিনো। 

  

েষষ্ণোঙ্গ ছলোেচটই আকে এচেকে একস  োসোই সিোর এবাং বষদ্ধ ছলোেচটকে অচভ্নন্দন 

জোকনোল। তোরপর েোেোবোবুর চিকে তোচেকে বলল, ঈশ্বরকে ধনযবোি, ছতো োকির ছেোনও 

অচনষ্ট হেচন। 

  

ছলোচহেো তোর পোকে একস িোেঁচড়কে বলল, ইচন চ   ছজোকসি এনকবোেো। ইচন ছেচনেোর 

ছপ্ৰচসকডকন্টর প্ৰোইকভ্ট ছসকক্রটোচর। ইচন আজ সেোকলর ছেকনই ছপ েঁক ক ন। ছহোকটকলর 

 যোকনজোর চিচলপ েখন েোল ছতো োকির বোি চিকে এেলো চিকর এল, তখনই আচ  

নোইকরোচবকত একে ছিোন েকর সব জোচনকে চিকেচ ।  

  

ছজোকসি এনকবোেো  োসোই-বষদ্ধচটকে বলকলন, ছতো োর ছলোেজনকে বকল িোও, 

 োসোইকির সকঙ্গ সরেোকরর ছেোনও েেড়ো ছনই। এই অঞ্চকল ছে ছব-আইচনভ্োকব বহু পশু 

হতযো েরো হে, তোর জনয  োসোইরো িোে ী নে, েকেেজন বযবসোে ীর দুষ্টিক্র এই েোজ 

েরক , আ রো তোর প্ৰ োণ ছপকেচ । ছপ্ৰচসকডকন্টর এেজন আত্মীে ছপ্ৰচসকডন্টকে চে ু নো 

জোচনকে পুচলেকে ঘুে চিকে এই েোরবোর িোলোচিল, তোকে আর তোর সঙ্গী-সোখী আরও 

িোরজনকে েোল বন্দী েরো হকেক । ছতো রো  োসোইরো এখোনেোর ঘোস-জচ কত ছে ন পশু 

িরোকত, এখনও ছসই অচধেোর পোকব। ছেউ ছতো োকির বোধো ছিকব নো। 
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বষদ্ধচট  োসোইকির ভ্োেোে ছসই েথোগুকলো অনুবোি েকর চিকত সবোই আনকন্দ ছিেঁচিকে 

উঠল।  

  

বষদ্ধচট এবোর ছজোকসি এনকবোেো আর পোইলটচটকে চনকে ছেল ছেোেোলঘর ছিখোকত। 

  

ছলোচহেো েোেোবোবুর হোত ধকর বলল, আবোর আপনোকির সকঙ্গ ছিখো হকে ছেল। চ   

রোেকি ধুরী, ছেকন আপনোকে ছিখকত পোওেোর পকরই আচ  চবকবকের িাংেকন ভ্ুেচ লো । 

তখনই বুকেচ লো , আপচন ছেোনও রহকসযর েন্ধ ছপকল সহকজ  োড়কবন নো। আর আপচন 

ছবচে চে ু ছজকন ছিলকল এরোও আপনোকে ছ কর ছিলবোর ছিষ্টো েরকব। 

  

েোেোবোবু হোচস ুকখ বকলন, আপচনই নোইকরোচবর ছহোকটকল ছটচলকিোকন আ োকির সোবধোন 

েরকত ছিকেচ কলন? 

  

ছলোচহেো বলল, প্ৰথ  ছটচলকিোনটো েকরচ ল চননজোকন। আ োরই অচিকস বকস। 

  

েোেোবোবু সন্তুর চিকে তোচেকে বলকলন, সন্তু, তুই তো হকল চঠেই ধকরচ চল। 

  

সন্তু চজকেস েরল, আ োকির েোচড োিোপো চিকত একসচ ল ছে? 

  

এটোও চননজোকনর েীচতে। ভ্োড়োকট গুণ্ডো পোচঠকেচ ল আপনোকির ভ্ে ছিখোকত। ছলোেটো 

ছে ন চনষ্ঠুর, ছত নই ছেোেঁেোর। অকেোে ছিেোইকের বুচদ্ধ আক , চেন্তু ছলোেটোর প্ৰিণ্ড 

টোেোর ছলোভ্। 

  

হযোচর ওটোাংকেো-কে ওরোই খুন েচরকেক , তোই নো? 

  

ছসটো আচ   োত্র েকেেচিন আকে জোনকত ছপকরচ । আপচন নোইকরোচব েহকর আরও 

দুিোরচিন থোেকল আচ  আকস্ত -আকস্ত  আপনোকে সব চে ু জোনতো । চেন্তু আপচন ছস 

সুকেোে চিকলন নো। আচ  চিচঠ চলকখ আপনোকে বোরণ েরলো , তবু আপচন  োসোই োরোে 

িকল একলন। 
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ছহোকটল- যোকনজোর চিচলপ েোল চিকর চেকে আপনোকির েী বলল 

  

আ োকির সম্পকেে? 

  

ছস এে উদ্ভট েল্প। আপনোরো নোচে ছেোথোে চহকর খুেঁকজ ছপকেচ কলন। তোরপর চরভ্লভ্োর 

ছিচখকে ওকে বোধয েকরক ন েোচড়টো তোনজোচনেোর চিকে চনকে ছেকত। ছসখোন ছথকে 

সী োন্ত ছপচরকে আপনোরো পোচলকে ছেক ন! এ-েল্প আচ  এে চবন্দু চবশ্বোস েচরচন। আচ  

ছতো আপনোকে চিচন। 

  

ছস আপনোকে ভ্ে ছিখোবোর ছিষ্টো েকরচন? ছস বকলচ ল, এই এলোেোে ছস েোরুকে 

পকরোেো েকর নো? 

  

ছস আ োকে েোচসকেচ ল। ছস তখনও জোনত নো, আচ  তোর  োচলেকির উচেল। আচ  

প্ৰথক  একস পচরিে চিইচন। তোরপর েখন আ োর আসল পচরিে জোনল, তখন িুপকস 

ছেল। এ-কিকের ছলোে উচেলকির খুব ভ্ে পোে। চেন্তু দু কখর চবেে েী জোকনন, ওই 

চিচলপকে ধরো ছেল নো। আজ ছভ্োরকবলো ছস পোচলকেক ।  

  

সন্তু ি কে উকঠ বলল, ছলোেটো পোচলকেক ? েী েকর পোলোল? 

  

ও ছতো এচিেেোর সব জোেেো ছিকন। ছেোথোে লুচেকে বকস আক  ছে জোকন। আ রো 

ছহোকটলটো চসল েকর চিকেচ । আপোতত এে  োস বন্ধ থোেকব। েোডেকির বকল ছিওেো 

হকেক , চিচলপকে ছিখকলই ছেন বন্দী েকর। 

  

ছেোেোলঘর ছথকে সবোই ছবচরকে একসক  বোইকর। জো েোন বন্দী দুজনকেও হোত ছবেঁকধ চনকে 

আসো হকেক ।  োসোইরো রোচজ হকেক  ছজোকসি এনকবোেোর হোকত ওকির তুকল চিকত। 

নোইকরোচবকত ওকির চবিোর হকব। 

  

সন্তু ছসই বষকদ্ধর েোক  চেকে বলল, জোকনন,  যোকনজোর চিচলপ পোচলকে ছেক ! ওকে 

েোচস্ত  ছিওেো ছেল নো? 
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বষদ্ধ েোন্তভ্োকব বলল, েোচস্ত  ও পোকবই। ও েচি  োসোই োরোে ছে-কেোনও জোেেোে লুচেকে 

থোকে,  োসোইরো ওকে চঠে খুেঁকজ বোর েরকব। এে পোচলকে ও ছবচেচিন বোেঁিকত পোরকব 

নো। ওকে চখকি েোচস্ত  ছিকব, ওকে ছরোেুর েোচস্ত  ছিকব, বষচষ্ট েোচস্ত  ছিকব, আেোে েোচস্ত  

ছিকব। ছে পশুকির ও ছ কর ছ কর ছেে েরকত ছিকেচ ল, ছসই পশুরোও ওকে েোচস্ত  ছিকব। 

  

সন্তু বলল, আপচন আ োকির সকঙ্গ েহকর িলুন নো। হোসপোতোকল চিচেৎসো েরকল আপচন 

ছসকর উঠকবন। 

  

বষদ্ধ সন্তুর েোেঁকধ হোত ছরকখ হোসল। তোরপর আকস্ত  আকস্ত  বলল,  োসোইরো জোকন, েখন 

তোকির  ষতয আসকব।  োসোইরো  ষতুযকে ভ্ে পোে নো। আ োর বুকের  কধয ছে গুচলটো েুকে 

বকস আক , ছসটো আসকল সভ্যতোর চবে। আচ  জোচন, আচ  আর বোেঁিব নো। ছতো রো েোও, 

ছতো রো েোচন্তকত ছথকেো। 

  

সন্তুর হঠোৎ েোন্নো ছপকে ছেল। েোন্নো লুকেোবোর জনয ছস  ুখটো চিচরকে চনল অনয চিকে। 
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