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১. সাইকেল িালাক া শেখা 

সাইকেল িালাক া শেখার জ য সন্তুকে এখ  শ ারকেলা োচলগঞ্জ শলকে সসক  য়।  

ওকের পাড়ার পােকটা শেকরা শরকলর জ য খুকড় শেলা য়ক।কে, শসখাক  এখ  শখলাুুকলা 

েরার উপা। শ ই  
  

শ ারকেলাক ই োচলগঞ্জ শলকে শেে চ ড় থাকে  েহু ে।স্ক শলাে সকস  েচ কিং ও।াে 

েরক   অল্পেক।সী শেকলকেক।রা শেৌড়।  অক কে শরাচ  িং েকর  োলীোচড়র উকে 

চেকের গ্রাউন্ডটা। েুটেকলর চেে প্র্যােচটস য়।  শলকের শপে  চেেটা। শ খাক  

চলচলপুল সকে, শসখা োর রাস্তাটা অক েটা চ জক   ঐ জা।গাক ই দুচ  কট েল 

সাইকেল শেকখ  

  

সাকড় পাাঁিটার সে। সন্তু শেচরক। পকড় োচড় শথকে  সকে থাকে রেুেু  সন্তুর চ কজর 

সাইকেল শ ই  েু ালকের োচড়ক  এেটা পুরক া সাইকেল চেল  েু াকলর োো ডাক্তার, 

 াাঁর শিম্বাকরর েম্পাউণ্ডারোেু এই সাইকেলটা েযেয়ার েরক    েম্পাউণ্ডারোেু িােচর 

শেকড় শেকে িকল শগকে  চ  -িার োস সকগ, সাইকেলটা চ ক।  া চ   েু াল শসই 

সাইকেলটা চ ক। চেেুচে  পযাড়ল েরক  েরক  িালাক া চেকখ শগকে  শসই শেখাকেচখ 

সন্তুরও সাইকেল শেখার েখ য়ক।কে  

  

েু ালকে ডােক  য়।  া, শস ত চর য়ক।ই থাকে  চেন্তু েুেচেল য়। োচপকে চ ক।  

োচপকের োচড়ক  সোই খুে শেচর েকর ওকে  ওকের োচড়র সােক  চগক। অক েক্ষণ 

ডাোডাচে েরকলও শেউ সাড়া শে।  া  সন্তু সর েু াল  খ  রাস্তা শথকে োচপর  াে 

ুকর ডােক  থাকে,  খ  রেুেুও শেউকেউ েরক  শুরু েকর শে।  

  

শেষ প কন্ত োচপ শিাখ েুেক  েুেক  শো লার োরান্দা। একস েকল, এে চেচ ট োাঁড়া 

োথরুে শথকে সসচে  
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 ারপকরও োচপ পক করা চেচ ট োচটক। শে।  শলকে শপৌাঁেক -কপৌাঁেক  শরাে উকে  া।  

  

খুে শেকলকেলা। সন্তু রাইসাইকেল িাচলক।চেল, চেন্তু দু িাোর সাইকেল িালাক া খুে 

েক্ত েযাপার  এেটু-এেটু  ক। গা-চেরচের েকর  সাইকেলটা। ওোর পর েু াল সর 

োচপ  াকে দুচেকে ুকর শথকে শেলক  থাকে   ারপর দুজক  চ কেকে শে।, শজাকর পযাড়ল 

ের, সােক   াচেক। থাে, েরীরটা য়ালো ের, এ  চিে য়ক। সচেস শে ? 

  

েু াল সর োচপ য়োৎ এেসে।  াকে শেকড় চেকলই সন্তুর শিাকখ সেস্ত পথচথেীটাই শ   

দুলক  থাকে, য়া  দুকটা লগােগ েকর  সন্তু শিাঁচিক। ওকে, এই, এই পকড়  াে, ুর, ুর 

  

ওরা দুজ  য়াসক -য়াসক  শেৌকড় একস সোর ুকর শেকল  

  

এই রেে দুচে  ুকর িলকে  সজ  থ ী। চে   সজ সত্ত্বর অক েটা  । শেকট শগকে  

সাইকেকল পা শেোর সকে সকে েরীরটা সর সড়ষ্ট য়ক।  াকে  া  োচপ সর েু াল 

োকে-োকে শেকড় চেকে  চেন্তু েুেচেল য়কে, সজ এখাক  সরও িারকট েল একসকে, 

এে েকলর সকে সর-এে েকলর শ -কো ও সে। ুাক্কা শলকগ শ ক  পাকর  উকোচেকে 

অ য শো ও েলকে শেখকলই সন্তু  া াস য়ক।  াকে  

  

প্র্া। পাঁ। াচিে চেচ ট শোটােুচট েরার পর এেসে। োচপ সন্তুর চপকে িাপড় শেকর 

েলল, এইোর  ুই চ কজ িালা, সন্তু  এই েু াল, শেকড় শে! 

  

সন্তুর সর য়া  োাঁপল  া, শস শসাজা সাাঁ-সযা েকর শেচরক। শগল  োরুণ স ন্দ য়কে 

সন্তুর, চিৎোর েকর েলক  ইকে েরকে, চেকখ শগচে; চেকখ শগচে! চিৎোর েরার েেকল 

সন্তু চরিং চরিং েকর শেল োজাক  লাগল  

  

চেন্তু েক।ে েুয়ূক কর েকুযই সোর সে েেকল শগল  সোর য়া  োাঁপকে, য়যাকণ্ডলটা 

এচেে-ওচেে েুকর  াকে, পাক। শ   শজার েকে শগকে  সন্তুর ুারণা য়ল, শস এে-এো 
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অক েটা েূকর একস শগকে, েু াল সর োচপ শেৌকড় একস  াকে ুরক  পারকে  া  েী 

য়কে? এই শর, এই শর, সাইকেলটা শয়কল  াকে… 

  

শপে  শথকে োচপ শিাঁচিক। েলল,  াল য়কে, িাচলক।  া সন্তু, সােক র চেকে  াচেক।-  

  

চেে এই সেক। োাঁ চেকের রাস্তা চেক। সর-এেটা েল একস পড়ল  এখ  পাে োটাক  

 া-পারকলই েুকখােুচখ েচলো   সন্তু শোকট শসাজা িালাক  চেকখকে, এচেে-ওচেে 

েুরক  জাক   া  েু াল েকলচেল, সাইকেকল সে সে। োাঁচেকে টা ক শ োর শিষ্টা েরচে, 

ডা  চেকে য়োৎ টা ক শ ও।া চডচেোে  চেন্তু এখাক  ো চেকে টা ক চ ক  শগকল শ  

শসাজা শলকের জকল শ কে শ ক  য়কে  

  

উকোচেকের েলটা সন্তুর একেোকর োকে একস শিাঁচিক। সােুা  েকর চেল, োাঁচেে 

শিকপ… োাঁচেে শিকপ! 

  

সন্তু সর চেেু চিন্তা  া েকর ডা  চেকে েুচরক। চেল য়যাকণ্ডল  পকরর েুয়ূ কটা শস শিাকখ 

চেেু শেখক  শপল  া  েী শ   ওকলাট-পাকলাট য়ক। শগল পথচথেীক   এেটা গাকে ুাক্কা 

শখক। সন্তু চেটকে পকড় শগল,  ারপর সাইকেলটাও পড়ল  ার োকড়র ওপর  

  

শো ওরেে েযথা শোু েরার সকগই সন্তু  ােল, শিাখ দুকটা চেে সকে  শ া? পাক।র 

য়াড় শ কে শগকে? 

  

রেুেু েুকট সসচেল সন্তুর শপে  শপে   সাইকেলটা পকড় শ ক  শেকখ শস  । শপক। 

এেটু েূকর সকর চগক। শেউকেউ েকর ডােক  লাগল  

  

সাইকেলটা সচরক। সন্তু উকে োাঁড়াোর শিষ্টা েকরও পারল  া  এেজ  েচ কিং ও।াোর 

সাইকেলটা  ুকল ুকর চজকেস েরকল , খুে শলকগকে  াচে, শখাো? সোর য়া  ুকর 

ওেোর শিষ্টা েকর  

  

  ক্ষকণ েু াল সর োচপ একস শপৌাঁকে শগল শসখাক   
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েু াল েলল, এই ওষ্ঠ, শ ার চেেু য়।চ   

  

োচপ েলল, জকল  া  াচেকল শেয় শেকখ  া  সাাঁ ার/সাইকেল শেকখ  া  শেয়  া শখকল 

সোড়! 

  

েচ কিং ও।াোর  দ্রকলাে েলকল ,  া শয়, ওর শেে  ালই শলকগকে েক  য়কে, য়াাঁটুর 

োকে রক্ত শেকরাকে! 

  

েু াল েলল, সোর ওর শথকে শের শেচে রক্ত শেচরক।চেল  সাইকেল চেখকে, সর 

এেোরও রক্ত শেরুকে  া? 

  

 দ্রকলােচট সোর য়াাঁটা শুরু েকর চেকল   

  

েু াল সর োচপ দুয়া  ুকর সন্তুকে শটক   ুলল  েু াল েলল, সাইকেলটা টাল শখক। 

শগকে শুুু, সর চেেু য়।চ   াচগযস! 

  

সন্তু োকে-োকে েুলপযান্ট পরকলও সাইকেল িালাোর জ য পকর একসকে েটকস সর 

শগচঞ্জ   ার এেটা য়াাঁটুর  ু -োল উকে চগক। রক্ত শেচরক। সসকে  শোাঁটা শোাঁটা  শসখাক  

খাচ েটা জ্বালা েরকলও সসল েযথা য়কে সন্তুর োাঁ  পাক।র শগাড়াচলক   

  

এে পা িলার শিষ্টা েকরই সন্তু উঃ েকর শিাঁচিক। উেল   ন্ত্রণা। প্র্া। শিাকখ জল একস 

শগল  ার  

  

োচপ েলল, েী শর,  ুই এ  সে চেপকের েকুয অযাডক ঞ্চার েরক   াস, সর সাো য 

এেটু পাক।র েযথা। শোঁকে শেলচল? 

  

সন্তু েলল,  ীষণ লাগকে, োচটক  পা শেলক  পারচে  া  

  

েু াল েলল, শজার েকর য়াাঁটার শিষ্টা ের, এেটু োকে চেে য়ক।  াকে! 
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সন্তু েলল,  চে ফ্র্যােিার য়ক। থাকে? 

  

েু াল েলল, ুযা , অ  সয়কজ ফ্র্যােিার য়।  া  

  

রেুেু সোর এর েকুয সন্তুর পা শিকট চেক  িা।  সন্তু েু ালকে েলল, ওর গলার শি টা 

শোঁকু শ   

  

Vbr y  

  

এর পকর সর সাইকেল িালাোর প্র্শ্ন ওকে  া  েু াল সাইকেলটা চেে েকর চ ল  োচপর 

োাঁকু  র চেক। সন্তু য়াাঁটক  লাগল খুাঁচড়ক। খুাঁচড়ক।   ার সচ য খুে েষ্ট য়কে  শস োাঁক  

োাঁ  শিকপ সকে, শো ও েথা েলকে  া  

  

খাচ েক্ষণ িলার পর োচপ েলল, েী শর,  ুই শ  এখ ও লযািংিাচেস? শজার েকর োাঁ 

পাটা শেলার শিষ্টা ের  

  

সন্তু ুরা গলা। েলল, চেেুক ই পারচে া  য়াড় শ কে শগকে চ শ্চ।ই  

  

োচপ য়াসক  য়াসক  েলল,  াঃ,  া য়কল েী য়কে?  ুই শ া সর শো ও অযাডক ঞ্চাকর 

শ ক  পারচে  া  শ ার োোোেুর এেটা পা শ া, ইক।, োক  চডকেেচট    ুইও  চে 

শখাাঁড়া য়ক।  াস,  া য়কল শ া শ াকে সর উচ  সকে শ কে   া! 

  

েু াল েলল, এই োচপ, ওরেে চ ষ্ঠুকরর ে   েথা েচলস  া  ওর পা সোর চেে য়ক। 

 াকে  

  

সন্তুর েুখখা া েযাোকস য়ক। শগকে  োচপ শ া চেেই েকলকে  শস শখাাঁড়া য়ক। শগকল শ া 

োোোেুকে সর শো ও সায়া য েরক  পারকে  া   ার জীেক র সে চেেু শেষ য়ক। 

শগল? 

  

খাচ েটা পথ পার য়োর পর েু াল চজকেস েরল, এেটা চরেো। উেচে, সন্তু? 
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সন্তু দুচেকে োথা  াড়ল  োচড়র সােক  চরেো শথকে  ােকল ো  । শপক।  াকে   

সকগই োকে চেেু েলার েরোর শ ই  চেো োর োো ডাক্তার,  াাঁকে শেচখক। চ ক  

য়কে এেোর  

  

সন্তুকের োচড়র োকেই চেো োকের োচড়  চেো ো পাইলট, চ চ  োচড় শ ই, চ উ 

ই।কেক শগকে   চেো োর োোও  াচসিং শয়াকে িকল শগকে  জরুচর েল শপক।  দুপুরকেলা 

চ চ  োচড়ক  শখক  সকস , শসইসেক। সন্তুকে সোর সসক  য়কে  

  

োকেই এেটা শিে াচর শোোক র সােক  োাঁচড়ক। সকে  োোোেু, েী শ   চে কে   

রি  া চ ক। োোোেু য়াাঁটক  পাকর   া,  েু প্র্ক যেচে  সোকল  াাঁর েচ কিং ও।াকে 

শেরুক া িাই  

  

সন্তু প্র্থকে োোোেুকে শেখক  পা।চ   োচপ  ার োাঁকু িাপ চেক। েলল, এই সন্তু 

েযাখ. 

  

সন্তু েুখ চেচরক। শেখল োোোেু  ার চেকেই শিক। সকে   সন্তুকে শখাাঁড়াক  শেকখ 

চ চ  চেটচেচট য়াসকে , েুকখ চেেু েলকল   া! 

  

অ য শ -কো ও োচড়র োো-োোরা  াাঁকের োচড়র শেকলকে এইরেে অেস্থা। শেখকল 

োরুণ েযস্ত য়ক। উেক    য়াাঁ-য়াাঁ েকর েুকট একস েলক  , অযাাঁ, েী য়ক।কে? েী েকর 

পড়চল? য়াড় শ কে শগকে? ই যাচে ই যাচে  োোোেু সন্তুকে ঐ অেস্থা। শেকখ পাত্তাই 

চেকল   া  

  

এে  েী, এেটু োকে োচড় চেকরও োোোেু োকে চেেুই েলকল   া  

  

সন্তু চ কজর েকর চগক। িুপ েকর েকস রইল  এখ  দুচ   েণ্টা  ার পড়ার সে।, ের 

শথকে  া শেরুকলও িলকে  েযথাটা রেেই োড়কে, োাঁ পাক।র শগাড়াচলর োেটা শেে 

েুকল শগকে  এেটু সক  াকডক্স োচলে েরকল য়   সক।াকডকক্সর এেটা চটউে চেল শ   
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োচড়ক  শোথা।, চেন্তু েরোকরর সে। শ া শসসে চেেু খুাঁকজ পাও।া  াকে  া  োক।র 

োকেও িাইক  সায়স পাকে  া  সন্তু জাক , ো জা ক  পারকল একু্ষচ  শো ও ডাক্তাকরর 

োকে চ ক।  াকে ,  ারপর এক্স-কর,  ারপর সরও ে  েী! পাক। প্লািার েচরক। 

শুইক। রাখকে  এে োস  ঐ প্লািার চজচ সটা সন্তু এেেে পেন্দ েকর  া  এে োস 

চেো া। শুুু শুুু শুক। থাে…অসয়য! 

  

চেো োর োো অে ীো চ কজ শখলাুুকলা েকর   চ চ  চ শ্চ।ই এেটা সয়জ েযেস্থা 

েকর শেকে   ো সোকলর চেকে অক েটা সে। স্না  সর রান্না চ ক। েযস্ত থাকে , সয়কজ 

শটর পাকে   া  

  

শেলা এগাকরাটা সন্দাজ সন্তু োরান্দা। খটখট েব্দ শপক। েুেল োোোেু সসকে   ার 

েকর  পড়ার শটচেল শথকে সন্তু েুখ চেচরক।  াোল  

  

েরজার সােক  য়াচসেুকখ োাঁচড়ক। োোোেু  ুরু  াচিক। চজকেস েরকল , েী শর, 

োচড়ক  োরুকে চেেু েচলসচ  শ া? পা  চে শ কে চগক। থাকে,  া য়কল চে এেচ -

এেচ  সারকে? 

  

সন্তু েী উত্তর শেকে শ কে শপল  া  

  

োোোেুেকরর েকুয েুকে রাি দুকটা  াচেক। রাখকল    ারপর েলকল , এচেকে স।, 

য়াটোর শিষ্টা ের, শেচখ ে েূর েী য়ক।কে! 

  

োোোেু গুরুজ  য়ক।  ার পাক। য়া  শেকে , এটা শ কে সন্তু সপচত্ত জা াক   াচেল  

চেন্তু সপচত্ত জাচ ক।ও শো ও লা  শ ই  

  

সন্তু এে পাক। লাোক  লাোক  িকল এল োোোেুর োকে  োোোেু েকস পকড় সন্তুর 

োাঁ পাটা দু য়াক  ুরকল   সন্তুর গা চেরচের েরকে  ঐখা টা। য়া  চেকলই েযথা  

  

োোোেু েলকল , হুাঁ, শেে েুকলকে শেখচে! 
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 ারপর পাটা শেে শজাকর শিকপ ুকর সন্তুর শিাকখ শিাখ শরকখ েলকল , শো ,   ই েযথা 

লাগুে, িাাঁিাক া িলকে  া  চেন্তু  শেচখ েী রেে শ ার েক র শজার  ে  েক্ত েকরচেস 

শ া? এে, দুই…চ  ! 

  

োোোেু সযাট েকর সন্তুর শগাড়াচলটা েুচরক। চেকল   সন্তুর েুখখা া েস্ত েড় য়াাঁ য়ক। 

শগল,  েু শস শো ও েব্দ েরল  া  েক  য়ল শ   োোোেু  ার পাক।র য়াড় শ কে 

চেকল  েট্ েকর  

  

োোোেু েলকল ,  া, চেে য়ক। শগকে, সর চেেু য়কে  া  
  

সন্তু প্র্োণ্ড চেস্মক। শিাখ েড় েড় েকর েলল, চেে য়ক। শগকে? 

  

োোোেু েলকল , েট্ েকর এেটা েব্দ শপচল  া?  াক ই শ া য়াড় সোর শসট য়ক। 

শগল  শ ার শগাড়াচলটা এেটু েুকর চগক।চেল  

  

উকে োাঁচড়ক। োোোেু েলকল , সচে অক েোল পায়াচড় শলাকেকের েকুয োচটক।চে 

শ া  শসখাক  শ া ডাক্তার পাও।া  া।  া, ওরা এইরেে াকে চিচেৎসা েকর  সচে 

ওকের োে শথকে চেকখচে  

  

সন্তুর েথচষ্ট অেচ  োোোেুর পাক।র চেকে িকল শগল  

  

োোোেু েলকল ,  ুই  ােচেস শ া সোর পাটা শে  এই াকে সারাক  পাচরচ ? সোর 

পাক।র ওপর এই অযাকত্তা েড় এেটা পাথকরর িাই একস পকড়চেল, এখা োর য়াড়কগাড় 

একেোকর শ কে িুরোর য়ক। শগকে  পাটা শ  শেকট োে চেক  য়।চ    াই  কথষ্ট   ুই 

এোকর এেটু য়াাঁটার শিষ্টা েকর েযাখ শ া! 

  

সশ্চ ক েযাপার, পাক। এখ ও েযথা সকে  চেও,  েু সন্তু দুপা শেকল য়াাঁটক  পারকে  
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োোোেু েলকল , সোর েক  য়কে চেে য়ক। শগকে   েু এেোর চেোক র োো। 

োকে চগক। শেচখক। চ স  

  

গরকের েুচট,  াই স্কুল-েকলজ েন্ধ  সারাচে  সন্তু োচড়ক ই েকস রইল  পাক।র েযথা 

রেেই েকে  াকে সর সন্তুরও ে   াল য়ক। উেকে  চেকেকল অে ীোর শিম্বার  াোর 

পর চ চ  ওর পা শেকখ েলকল , েই, চেেু য়।চ   শ া  এেটু সুটু েিুকে শগকল চিন্তার 

েী সকে? োচড়ক  চগক। োকে েকলা এেটুিু -য়লুে গরে েকর ওখা টা। লাচগক। চেক   

  

পরচে  শ ারকেলা সন্তুর েকরর েরজা। খটখট েব্দ য়ল  েরজা খুকল সন্তু শেখল োোোেু 

োাঁচড়ক। সকে   

  

োোোেু চজকেস েরকল , সাকড় পাাঁিটা শেকজ শগল, সজ সর সাইকেল চেখক   াচে 

 া? 

  

সন্তু সোে শথকে পড়ল  সাইকেল? সাইকেল শেখার চিন্তা শ া শস ে  শথকে একেোকর 

েুকে শেকলকে  ঐ অপ।া সাইকেলটার জ যই শ া োল শথকে অ  েষ্ট শপক  য়ল  েী 

য়। সাইকেল চেকখ? এটা গাচড়র  ুগ  সর এেটু েড় য়ক। সন্তু গাচড় িালাক া চেখকে  

  

সন্তু েলল, সচে সর সাইকেল চেখে  া, োোোেু! 

  

োোোেু অোে য়ক। চজকেস েরকল , শে ? সাইকেল েী শোষ েরল?  ুই পকড় 

শগচেস, শসটা শ া সাইকেকলর শোষ  ।  চেেু এেটা চেখক  চেখক  োেপকথ শেকড় 

শেও।া শোকটই চেে  ।  

  

সন্তু  েু গাইগুই েকর েলল, পাক। এখ ও এেটু-এেটু েযথা,  চে সোর শলকগকটকগ 

 া।? 
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োোোেু েলকল , সোর শলকগ শগকল সোর সারকে  সাইকেল শেখাটা  । শপক। 

এেোর শেকড় চেকল সর শেখা য়কে  া   া,  া, শেচরক। পড়! সাইকেলটা এেোর চেকখ 

চ কল শেখচে  চেষযক  ে  োকজ লাগকে? 

  

সন্তু শ কেচেল, সজ শেে অক েক্ষণ চেো া। শুক। থােকে  োোোেুর  াড় াক   াকে 

শেচরক। পড়ক ই য়ল  েু াকলর োচড়র চেকে শ ক -ক ক  শস  ােল, োোোেু সাইকেল 

শেখার ওপর এ  শজার চেকে  শে ? এোকর শ খাক   াও।া য়কে, শসখাক  চে সাইকেল 

িালাক া েরোর য়কে? 

  

সন্তুর ে  েলকে, চেগচগরই শোথাও  াও।া য়কে  লম্বা, েসগক ে   এেজ  েুকড়াকলাে 

প্র্া।ই সসকে  োোোেুর োকে  শলােচট চেে সাকয়ে  ।, সোর  ার ী। েকলও েক  

য়।  া  শলােচট োোোেুকে শোথাও চ ক। শ ক  িা   সন্তু এেচে  শু ক  শপক।চেল, 

েুকড়া শলােচট  াো  াো ইিংকরচজক  েলকে , ইউ োে. সই উইল শোে অল 

অযাকরঞ্জকেন্টস  

  

োোোেু েকলচেকল , োাঁড়া ,  াও।াটা ও।াথককয়া।াইল য়কে চে  া সকগ চিন্তা েকর 

শেচখ! 

  

শলােচট শ  শোথা।  াও।ার েথা েলকে , শসটা সন্তু েুেক  পাকরচ   শলােচট চে 

োশ্মীচর? চেিংো োেুকলর শলাে? 
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২. চেচের েনু্ধ চস্নগ্ধাচের ের চসদ্ধাথকো 

চেচের েনু্ধ চস্নগ্ধাচের ের চসদ্ধাথকো েকলকজ পড়াক ার োজ শেকড় েকর  সাচ ককস শ াগ 

চেক।কে   এখ  োইকর-োইকর থাকে   শসই শ  শসোর োশ্মীকর েচণষ্কর েুণু্ড উদ্ধার 

েরার েযাপাকর অক ে সায়া য েকরচেকল ,  ারপর শথকে সর অক েচে  চসদ্ধাথকোর 

সকে সন্তুর শেখাই য়।চ   চসদ্ধাথকোরা েক।ে েের োটাকল  শেলচজ।াকে,  ারপর 

শসখা  শথকে িকল চগক।চেকল  ো াডা।  সোর শ   শোথাও েেচল য়ক।কে , শসই 

োাঁকে শেড়াক  একসকে   েলো াক   

  

চস্নগ্ধাচে এেচে  একসচেকল  সন্তুকের োচড়ক   চেচে শ া এখাক  শ ই, চেচে এখ  

 ূপাকল  োক।র সকে অক ে গল্প েরার পর চস্নগ্ধাচে সন্তুকে শ েন্তন্ন েরকল   াাঁকের 

োচড়ক   

  

চসদ্ধাথকো সোর েকখর েযাচজচে।া   খাও।া-োও।ার পর চসদ্ধাথকো েযাচজে শেখাক  

লাগকল  েক।েটা  সন্তু অক ে েযাচজকের েই পকড়কে, চসদ্ধাথকোর সে েটা েযাচজেই 

শস ুকর শেলক  পার   চেন্তু েযাচজকের সসকর ওরেে েরা উচি   । েকল শস িুপ 

েকর রইল  শেষোকল এেটা  াকসর েযাচজকে চসদ্ধাথকো এেটুখাচ   ুল েকর শেলা। 

সন্তু সর য়াচস িাপক  পারল  া  

  

চসদ্ধাথকো েলকল , এই,  ুচে য়াসকল শে ? শেখকে, শ াোর জাোর পকেট শথকে সচে 

এেটা েুচগকর চডে োর েকর শেে? 

  

চস্নগ্ধাচে েলকল , সয়া, শ াোর  া পিা-পিা োচজে, সন্তু চেে ুকর শেকলকে! 

  

চসদ্ধাথকো  ুরু েুাঁিকে সন্তুর েুকখর চেকে  াচেক। শথকে েলকল , সন্তু োক ? ো শগ্রট 

অযাডক ঞ্চারার? সচে শ া ওকে চি ক ই পাচরচ , অক ে েড় য়ক। শগকে! 
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েযাচজে শেখাক া েন্ধ েকর চসদ্ধাথকো সন্তুকে োকে শডকে  া া  গল্প শুরু েকর চেকল   

এে সে। চ চ  েলকল , জাক া সন্তু, ো াডা। সোকের এেেযাচসর শেকলকেক।কের 

জ য এেচে  সেুজ দ্বীকপর রাজা চসক োটা শেখাক া য়ল   ুচে সর োোোেু শ  

একেোকর সন্দাোক  জাকরা।াকের েকুয িকল চগক।চেকল, সচে শ া জা  ুেই  া!  ুচে 

শ া সাঙ্ঘাচ ে োণ্ড েকরচেকল  সচে একেোকর চিলাড! সন্তু লাজুে-লাজুে েুখ েকর 

রইল  চসদ্ধাথকো চজকেস েরকল ,  ারপর সর শোথাও চগক।চেকল? সন্তু  াকের 

অচ  াক র োচয় ী শো াক  লজ্জা পা।  শস েলল, এই, সরও দুএে জা।গা।… 

  

চসদ্ধাথকো েলকল , সোর এোর শপাচিিং শোথা। জাক া শ া? ইচজকে  োোোেুকে 

েকলা  া, শসখাক  এেোর িকল সসক ? শসখাক ও শ া ে  রয়সযে। েযাপার সকে, 

চপরাচেড, চফিংেস, েরু ূচে… 

  

চস্নগ্ধাচে েলকল , য়যাাঁ, িকল একসা, শেে েজা য়কে, সেরাও থােে  

  

সন্তু েলল, শুুু সচে শ ক  িাইকলই শ া য়কে  া  োোোেু অ য এেটা োজ চ ক। এখ  

েযস্ত সকে   

  

েক।েচে  সকগ োোোেু িকল শগকে  চেচিক   সন্তুকে সকে চ ক।  াও।ার েযাপাকর 

শো ও উচ্চোিযই েকর চ    াও।ার চে  সত্ত্বই চ কজ শথকে চজকেস েকরচেল, 

েোোেু, সোকে চ ক।  াকে   া? 

  

োোোেু েকলচেকল ,  া শর,  ুই চগক। েী েরচে? সচে  াচে সরোচর োকজ  শপ্লক  

 াে, শপ্লক  সসে, শো ও অসুচেকু শ া শ ই! 

  

চেন্তু সন্তুর সকন্দয় য়ক।চেল, চেচি শথকে োোোেু সরও শোথাও  াকে   শসই েস, 

লম্বা েথদ্ধ শলােচট এ।ারকপাকটক  াও।ার সে।  ুকল চ ক  একসচেকল  োোোেুকে  সন্তুর 

শেে ে  খারাপ য়ক।চেল  
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সন্তুর সোর ে  খারাপ য়ক। শগল,  খ  শু ল শ , চস্নগ্ধাচের শো  চরচ ও এোকর ওাঁকের 

সকে  াকে ইচজকে  চরচ  সন্তুর শিক। োত্র এে েেকরর শোট, এ-েের োুযচেে পরীক্ষা 

চেক।কে  শস চেচে-জাোইোেুর সকে েুচট োটাক   াকে  চরচ   সন্তুর সকগই েকর  

োচিক   াকে? সন্তু এ-প কন্ত চেকেে েলক  শুুু শ পাল েুকর একসকে  অেেয শ পালও 

খুে সুন্দর জা।গা  সন্তুর সোর শ ক  ইকে েকর  

  

চরচ  েলল, চসদ্ধাথকো, ইচজে শথকে চগ্রস শ া খুে েূকর  ।! সোকে এেোর চগ্রস 

েুচরক। স কে  শ া? 

  

চসদ্ধাথকো েলকল , য়যাাঁ, চগ্রস শ া েুকর সসাই  া।  ইকে েরকল সেরা শরাকেও শ ক  

পাচর  সোর শরাে শেখা য়।চ   

  

চগ্রস, শরাে, এইসে  াে শু কল সন্তুর শরাোঞ্চ য়।  সকলেজাণ্ডার, জুচল।াস চসজার 

এইসে  াে েক  পকড়  

  

সন্তু  াড়া াচড় োচড় িকল এল  

  

সােক  অক েচে  েুচট, সন্তুর সর সে।ই োটক  িা।  া  েু াল িকল শগকে  ওর 

োোোচড়  াগলপুকর  োচপও োচজকচলিং  াকে– াকে েরকে  শখলাুুকলা জেকে  া  

োচড়ক     েই চেল, সেই সন্তুর পড়া,   ু  েই সর শজাগাড় েরা  াকে  া  

  

চেেু এেটা েরক  য়কে শ া  এেচে  দুপুরকেলা খেকরর োগজ পড়ক  পড়ক  সন্তু চেে 

েরল, শস এে-এোই এোর শথকে এে-এেটা রয়সয সোুাক র শিষ্টা েরকে  

োোোেুর  চেও অক কের সকেই শিন্নাশুক া,  েু োোোেুও শ া চেকেষ োরুর সায়া য 

চ ক  িা   া  

  

েচে  ুকরই োগকজ এেটা খের শেরুকে  চ লজলা। এেটা পুেুকর এে সপ্তাকয়র েকুয 

দুচট শেকল ড়ুকে শগকে  চেন্তু  াকের েথ কেয় খুাঁকজ পাও।া  া।চ   শেউ জকল ড়ুকে শগকল 
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চেেুক্ষণ োকে  ার েথ কেয়টা শ কস উেকেই  পুেুরটা শেচে েড়  ।  অথি শপাটক 

েচেে াকসকর শপোোর ড়ুেুচররাও েক।ে েণ্টা ুকর শিষ্টা েকর শেকল দুচটর শো ও চি্ 

শেখক  পা।চ   

  

শেকলদুচটকে ড়ুকে শ ক  অক কেই শেকখকে  েট া দুচটই েকটকে চেকেলকেলা  — গরকের 

চেক  এই সে। অক কেই ওই পুেুকর স্না  েরক  সকস  ওই শেকলদুচট জকল  ােল, 

সর উেল  া,  া য়কল ওরা শগাল শোথা।? অক কে েলকে, ওই পুেুকরর  লা। চ শ্চ।ই 

গুপ্ত সুড়ে সকে  অক ে োকলর পুরক া পুেুর, শসই  োচে সেকলর  শপোোর ড়ুেুচররা 

অেেয শো ও সুড়কের েথা েকলচ   এ চে  ঐ পুেুকর অক কেই স্না  েরকে, োরুর 

চেেু য়।চ , য়োৎ এে সপ্তাকয়র েকুযই দুচট শেকল অেথেয য়ক। শগল েী েকর? 

  

সন্তু েক -েক  এই শেন্সটা শটে সপ েকর চ ল  

  

চ লজলা জা।গাটা শোথা।? সন্তু শো ওচে  ঐ  াকের জা।গা।  া।চ ,  ার শি া শেউ 

ওখাক  থাকেও  া  চ লজলা েী েকর খুাঁকজ পাও।া  া।? েু াল ওর সাইকেলটা সন্তুর 

োকে শরকখ শগকে  ইকে েরকল সন্তু এখ  সাইকেকল েলো ার শ -কো ও অঞ্চকল 

িকল শ ক  পাকর  

  

রাস্তার শোকড় এেটা েই-পত্রপচত্রোর িল সকে  শসই িকলর োচলে গুচপো শেে 

 ালো ুষ ুরক র  সন্তু ক্লাস চসকক্স পড়ার সে। শথকেই এই িল শথকে েযাগাচজ , 

েচেক্স, গকল্পর েই শেক   গুচপো  াকে শিক    

  

সন্তু শসই িল শথকে েলো ার এেটা েযাপ চেক  পাকের শে।াকল শেকল ুরল  চেন্তু 

 াক ও শস চ লজলা খুাঁকজ পা।  া  েী েযাপার,  া য়কল চে চ লজলা েলো ার েকুয 

 ।, োইকর শোথাও? 

  

সন্তু চজকেস েরল, গুচপো, চ লজলা জা।গাটার  াে খুাঁকজ পাচে  া শে ? 
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গুচপো েলকল , পাচে  া? চপেচ ে গাকডক স েযাকখা,  ার পাকেই পাকে  

  

সন্তু অোে  চপেচ কের জ য োগা , শসখাক  সোই চপেচ কের জ য  া।? সন্তু শ া 

এরেে শো ও জা।গার  ােই শোক চ   

  

গুচপো ওর য়া  শথকে েযাপটা চ ক। জা।গাটা শেচখক। চেকল    ারপর েলকল , এই 

েযাকখা,  ো ীপুর, এই য়াজরা শোড়, এই য়ল োচলগঞ্জ োাঁচড়,  ারপর এই েকণ্ডল শরাড 

ুকর শসাজা শগকল শরল-লাইক র শলক ল রচসিং পাকে,  ার ওপাকর.  

  

শেলা এখ  িারকট  সকে সর োরুকে চ কল য়   োচপকে ডােকে? চেন্তু োচপর এইসে 

েযাপাকর শো ও উৎসায় শ ই  থাে, সন্তু এোই  াকে  

  

সাইকেলটা  া চ ক।  াও।াই  াল  শলাকের শিাকখ পকড়  াকে  সন্তু য়াাঁটক  শুরু েকর 

চেল  

  

োচলগঞ্জ োাঁচড় প কন্ত শপৌাঁকে শগল সয়কজই  শলােকে চজকেস েকর শজক  চ ল েকণ্ডল 

শরাড শো টা  ে চে ই সন্তু এেলা-এেলা রাস্তা চেক। য়াাঁকট  চেন্তু সজকে একেোকর 

অ যরেে লাগকে  সজ সন্তু এে  এেটা োজ চ ক।  াকে,  ার েথা পথচথেীক  সর 

শেউ জাক   া  সন্তুর চে েুখ শেকখ চেেু শোো  াকে? রাস্তার প্র্া। সোই  ার চেকে 

 াোকে শে ? 

  

শলক ল রচসিং পার য়ক। অ য চেকে িকল এল সন্তু  শ   েলো া  ।, শ   অ য এেটা 

  ু  জা।গা। শেড়াক  একসকে শস   চেও জা।গাটাক    ু ত্ব চেেু শ ই,  াো, চেচঞ্জ 

রাস্তা, োস সর সাইকেল-চরেো িলকে  

  

খাচ েেূর একগাোর পর সর-এেটা সেসযা োথা। এল সন্তুর  শো  পুেুকর শেকলদুকটা 

ড়ুকে চগক।চেল,  া েী েকর শোো  াকে? চ লজলাক  চে এেটাই পুেুর সকে? চপেচ ে 
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গাকডক স  ার খুে শেখক  ইকে েরকে? ে  েড় োগা ? শসখাক ও চ শ্চ।ই পুেুর 

থােকে! েটক াটা চে শসখাক ই েকটচেল? 

  

সন্তু এেটা সাইকেল-চরেো শডকে উকে পড়ল  

  

িালে চজকেস েরল, শোথা।  াকে ? 

  

সন্তু েলল, চপেচ ে গাকডকক   

  

সাইকেল-চরেোর িালে এেটু চেরক্ত াকে েলল, অযাাঁ? এটাই শ া চপেচ ে গাকডক   

  

সন্তু রাস্তার িারপাকে োচড়গুকলার চেকে  াোল  শো ও োগা  শ া শেখক  পাও।া 

 াকে  া  পুেুর শোথা।? 

  

সন্তুর েক  য়ল, ই ক চিকগটর য়ক  শগকল সকগ সে রাস্তা-টাস্তাগুকলা  াল েকর শি া 

েরোর  এোর শথকে শস চ ।চে  েলো ার চেচ ন্ন রাস্তা। েুকর শেডাকে  

  

সন্তু চজকেস েরল, এখাক  এেটা পুেুর সকে? 

  

িালে েলল, এেটা শে , অক ে গণ্ডা পুেুর সকে  শোথা।  াকে  শসটা েলু   া  

চেো া েী? 

  

সন্তু েলল, চেো াটা েক  শ ই, সোর চপচসোর োচড়, োকেই এেটা পুেুর সকে… ঐ 

শ  শ -পুেুকর দুকটা শেকল ড়ুকে শগকে… 

  

িালে সর োেযেয।  া েকর পযাড়ল শোরাল  

  

এেটু োকেই েড় রাস্তা শেকড় সাইকেল-চরেোটা েুেল এেটা োোচর রাস্তা।  েক।েোর 

ডা -চেে েী-চেে েুকর শসটা একস থােল এেটা পুেুকরর সােক   

  

িালে চজকেস েরল, এোকর শি া লাগকে? 
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সন্তু েলল, য়যাাঁ, ঐ শ া ঐ শোকণর োচড়টা? 

  

 াড়া শপক। সাইকেল-চরেোর িালে িকল শগল উকো চেকে  শো ও োরণ শ ই,  েু 

সন্তুর েুেটা এ  চটপটপ েরকে  এই শসই পুেুর,  ার েকুয রয়সযে। চেেু সকে, শ  

দুকটা শেকলকে শটক  চ ক।কে, সর চেচরক। শে।চ   

  

পুেুরটা শেে েড়ই  োকলা রকের জল  োেখা টা। চেেু েিুচরপা া রক।কে,  াক  সুন্দর 

য়ালো- ীল রকের েুলও েুকটকে  পুেুরটার চ  চেকেই োচড়, এেটা চেে োাঁো  

শসখাক  খাচ েটা শোপোকড়র ে   য়ক। সকে,  ারপর খাচ েটা েূকর এেটা োরখা া  
  

সন্তু শ কেচেল শ , এখাক  অক ে শলােজ  শেখক  পাকে  পুচলে, েেেল, খেকরর 

োগকজর শোকটাগ্রাোর…  চেন্তু শেউই শ ই  খেকরর োগজ পড়কল েক  য়।, এই 

জা।গাটা েুচে চ কড়-চ ড়াক্কার য়ক। গেগে েরকে! এেটা শলােও স্না  েরকে  া পুেুকর  

রাস্তা চেক। দুিারজ  শলাে  াকে, চেন্তু োরুর শো ও শেৌ ূয়ল সকে েকলও েক  য়। 

 া  

  

পুেুরটার জকলর চেকে  াচেক। চেচ ট পাাঁকিে িুপ েকর োাঁচড়ক। রইল সন্তু  োোোেু 

য়কল েী েকর এই রয়সযটার সোুা  েরক  ? খেকরর োগজ পড়কল েক  য়।, ড়ুেুচররা 

চেেু খুাঁকজ পা।চ  েকল পুচলে য়াল শেকড় চেক।কে  চেন্তু শেকলদুকটা শ া জকলর  লা। 

অেথেয য়ক। শ ক  পাকর  া! 

  

শ -জা।গা। শো ও েট া েকট, শস-জা।গাটা োোোেু চ কজর শিাকখ শেখক   া  সে 

সে।  খেকরর োগজ পকড়ই শ া চ চ  সুন্দরেক র  েীক  খাচল জায়াজটা শেখক  

চগক।চেকল   এখাক  একস চে োোোেু জকল শ কে পড়ক  ? পাক।র জখকের জ য 

োোোেুর সাাঁ ার চেক  অসুচেকু য়।   ায়কল? োোোেু চ শ্চ।ই সন্তুকে েলক   জকল 

 ােক   
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সন্তু  াল সাাঁ ার জাক   চেন্তু অকি া জা।গা। এই রেে এেটা পুেুর, োকলা চেেচেকে 

জল, এখাক   াোর েথা  ােক ই সন্তুর  ।- । েরকে  োোোেু সকে থােকল েক্ষক া 

 । েকর  া  শখাাঁড়া পা চ ক। োোোেু চ কজ ে  সািংোচ ে চেপকের চেকে এচগক। 

 া , শুুুেক র শজাকর  

  

এেটা শলােও এই পুেুকরর জকলর ু াকর োকে শ ই  সোই  । শপক।কে? এেটা পুেুকরর 

জকল    িংের েী থােক  পাকর? খেকরর োগকজ চলকখকে, ড়ুেুচররা জল শ ালপাড় েকর 

চেেুই শেখক  পা।চ   শো ও শগাপ  সুড়কের েকুয এেটা শো ও অদু্ভ  জন্তু লুচেক। 

সকে? : لم  ک
  

শুুু শুুু জকলর চেকে  াচেক। শথকে শো ও লা  শ ই  চেকর  াকে? চেেুই েরা শগল 

 া? প্র্থে শেস য়াক  চ ক।ই সন্তু শয়কর  াকে?  চেও শেউ জাক   া,  েু সন্তুর লজ্জা 

লাগকে  

  

পুেুরটার িারপােটা অন্ত  এেোর েুকর শেখা েরোর  রাস্তার চেে উকো চেেটা। 

শ খাক  শোপোড় রক।কে, শসখাক  চে শো ও োট সকে? শেকল দুকটা ড়ুে-সাাঁ াকর 

ওপাকর চগক। ঐ শোকপর েকুয  চে লুচেক। থাকে,  ায়কল অক কেই  ােক  পাকর ওরা 

ড়ুকে চগক। সর ওকেচ   েজা েরার জ য শেকলদুকটা এরেে েরক ও পাকর  

  

সন্তু পুেুকরর পাড় ুকর য়াাঁটক  লাগল  চ  চেকে চ  কট োট সকে,  ার েকুয এেটা 

োট শেে েড়, থাে-থাে ইকটর চসাঁচড়, দুপাকে েসোর জা।গা  

  

শ - চেেটা। শোপোড়, শসই চেেটা শেে শ ািংরা  শোুয়। োরখা ার শলাকেরা  াকের 

সেজক া এই চেকে েুাঁকড়-েুাঁকড় শেকল   াো োি, িাক।র খুচর, ে।লা  যােড়া েচড়ক। 

সকে অক ে  অক ে েড়-েড় োস গচজক। শগকে এখাক   এেটা ো দুকটা শেকল ইকে 

েরকল অ া।াকসই এই োকসর েকুয লুচেক। থােক  পাকর  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপাধ্যায় । মমশর রহসয। কাকাবাবু সমগ্র 

 20 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

এই জা।গাটার োচট থসথকস, োো-োো  িার-পাাঁিচে  সকগও  চে শেউ এ-চেেটা। 

একস থাকে  ায়কল  ার পাক।র চি্ এখ ও পাও।া  াকে  এেটা শেে েড় গ কও রক।কে, 

শেউ োচট শেকট চ ক। শগকে  সন্তু এচেে-ওচেে  ীক্ষ্ণ  জর শরকখ য়াাঁটক  লাগল  য়োৎ 

শস শেখক  শপল, এে জা।গা। এেটা য়লকে রকের জাো পকড় সকে  জাোটা শেকখ খুে 

পুরক া েকল েক  য়।  া  সন্তুর শিাখ উজ্জ্বল য়ক। উেল  এখাক  এেটা জাো এল েী 

েকর? 

  

জাোটার খাচ েটা রক।কে শোকপর েকুয, খাচ েটা জকল ড়ুকে সকে  সন্তু পা চটকপ-

চটকপ এচগক। চগক। েুাঁকে পকড় জাকোটা  ুলক  শ ক ই এে োণ্ড য়ল! 

  

পাক।র  লার  রে োচট ুকস চগক। সন্তু হুড়েুচড়ক। পকড় শগল জকল   াল সাাঁ ারু য়ক।ও 

শস  ক। প্র্া। শিাঁচিক। উেক   াচেল   ার েক  য়ল, েুচেকরর শিক।ও সািংোচ ে শো ও 

জন্তু একু্ষচ   াকে োেকড় শেকে! 

  

শস-রেে চেেুই য়ল  া  প্র্থে পড়ার শোাঁকে সন্তু িকল শগল অক েখাচ  জকলর েকুয  

পুেুরটা খুে খাড়া সর চপেল, পা রাখা  া।  া  ড়ুেজকল শথকে উকে সসোর পর 

োাঁড়াোর শিষ্টা েকরও  ার পা য়ড়কে শ ক  লাগল োরোর   ারপর শস সাাঁ কর পাকরর 

োকে একস এে শগাো োস েুকো েকর ুরল, অেচ  শসখা োর োচটও খকস পড়ল  

  

েক।েোর এরেে শিষ্টা েরার পর সন্তু উকে এল ওপকর  জাো পযান্ট একেোকর জেজকে 

চ কজ, জুক া োো। োখাোচখ  োথা। েযাওলা জচড়ক। শগকে  জাোর পকেকট দুখা া 

দুটাোর শ াট চেল, শস দুচট েুচে শগকে একেোকর  

  

এেটা শগালোল শুক  সন্তু েুখ  ুকল  াোল  পুেুকরর ওপাকর রাস্তার ুাকর এেেল শলাে 

জকেকে, সোই সন্তুকেই শেখকে সর েী শ   েলােচল েরকে   ারপর  ারা শেৌকড় 

সসক  লাগল  এচেকে  
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 ারা োোোচে সসক ই সন্তু শু ক  শপল, েক।েজ  শিাঁচিক। েলকে, েরা শেকল চেকর 

একসকে! েরা শেকল চেকর একসকে! সুড়ে চেক। পা ালপুরীক  িকল চগক।চেল? 

  

এ-েথা শুক  সনু্ধর শিাখ েড়-েড় য়ক। শগল  এই শর, এরা চে শ কেকে, জকল-কডাো 

দুজ  শেকলর েকুয শস এেজ ? চ  -িার চে  পর শেউ জকলর  লা শথকেচেকর সসক  

পাকর? এ চে রূপেথা  াচে? 

  

শলােগুকলা সন্তুকে চেকর ুকর এে  িাাঁিাকেচি েরক  লাগল শ , সন্তু শো ও েথাই 

েলক  পারল  া  অক কেরই ুারণা, সন্তু ড়ুকে  াও।া শেকলকের এেজ   েক।েজ  

অেেয সকন্দয় প্র্োে েরল শ , এর পাক। জুক া রক।কে শে ? জুক া পকর শ া শেউ 

সাাঁ ার োটক   াকে  া   াকের চেকেষ শেউ পাত্তা চেকে  া  এেজ  শেে গলা িচড়ক। 

েলল, সচেই শ া প্র্থে শেকখচে, োেপুেুকর  ুে েকর জল শেকল উেল,  ারপর সাাঁ কর-

সাাঁ কর এই চেকে িকল এল  

  

রেেই শেচে চ ড় জেকে  েজা শেখোর জ য পাড়ার শোট-কেট শেকলকেক।রা োচড়র 

েউরাও েুকট সসকে  শেউ েলল, ওর েুখ শুচেক। শগকে, ওকে দুু খাও।াও? শেউ 

েলল, পুচলকে খের োও; শেউ েলল, খেকরর োগকজর শোকটাগ্রাোরকে ডাকে  

  

এেজ  ে।স্কে    াচরচক্ক শিয়ারার শলাে সন্তুর একেোকর েুকখােুচখ োাঁচড়ক। চজকেস 

েরল, এই শ  শখাো,  ুচে সকন্ধকেলা এখাক  েী েরচেকল? শোথা শথকে একল? 

  

সন্তু উত্তর চেক  পারল  া  

  

শলােচট েলল, চেচিচর।াস েযাপার  চ   চে  ুকর এই পুেুকরর জল শেউ শোাঁ।  া, 

অথি এেটা শেকল জল শথকে উকে এল? 

  

সন্তু এোকর শো ওরকে েকল উেল, সচে পা চপেকল পকড় চগক।চেলুে  

  

ে।স্ক শলােচট চেেট গলা। য়যা য়যা েকর শয়কস উেল  
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শেষ প কন্ত েযাপারটা গড়াল অক ে েূরী  সন্তুকে ওরা চেেুক ই শেকড় শেকে  া  

পা ালপুরীক  সন্তু েী শেকখকে,  া েলোর জ য শখাাঁিাক  লাগল অক কে  এর েকুয 

একস পড়ল পুচলে  সন্তুকে চ ক। িলল থা া।  

  

সন্তু একসচেল শগাক।ন্দাচগচর েরক ,  াকে থা া। শ ক  য়ল শিাকরর ে  !  

  

থা া। েড়োেু চ ড় য়চটক। এে সন্তুকে চ ক। শগকল  চ কজর েকর  েড়োেুর গাক।র রে 

খেু েস, োথা। অল্প-অল্প টাে, শেখকল েক  য়। চসক োর পুচলে  চ চ   ুরু  াচিক। 

েলকল ,  াও, শলট চে চয়।ার ইওর সিং!  ুচে জাো-পযান্ট-জুক া পকর পুেুকর ড়ুে 

চেক।চেকল শে ? সন্তু েলল, েলচে, সকগ এে শগলাস জল খাে? সন্তুর গলা একেোকর 

শুচেক। োে  ে  দুগকে জা।গা। ে  রেে চেপে োচটক। শেচরক। একসকে শস  চেন্তু 

সজ েলো া েয়করর েকুযই শস শ  চেপকে পকড়কে,  ার সকে সকগর শো ও চেেুরই 

 ুল া য়।  া  শলােগুকলা  চে  াকে োরক  শুরু ের ? থা া। একস শস অক ে চ রাপে 

শোু েরকে  

  

জল খাোর পর সন্তু েুখ  ুলক ই েড়োেু েলকল ,  াও, েই ে।, সচে সচ য েথা শু ক  

িাই,  াচথিং োট ো টুথ.. 

  

েড়োেুর েথার োেখাক ই সন্তু েলল, সপচ  শেোল সই. চজ. চেঃ সর.  ট্টািা ক 

চেিংো চড. সই. চজ. রাইে চেঃ চে, সায়াকে এেোর শো  েরকে ? 

  

েথা েলক -েলক  থা ার েড়োেুর েুখখা া য়াাঁ য়ক। শগল  চ চ   ুরু  ািাক   ুকল 

শগকল   

  

শসই রেে অেস্থা। প্র্া। এে চেচ ট শথকে শথকে চ চ  েলকল , োকের  াে েলকল? 

শেোল সই. চজ. চেিংো চড. সই. চজ? একের শো  েরে শে ? 
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সন্তু েলল, ওাঁরা দুজক ই সোর োোোেুকে শিক    সোকেও শিক    পুচলে 

েচেে ারও এেচে  সোকের োচড়ক  একসচেকল   

  

েড়োেু য়াাঁে চেকল , চেোে! চেোে! সর-এেজ  পুচলে অচেসার উাঁচে োরক ই 

েড়োেু েলকল , ওকয় চেোে, এ শেকলচট শ  েড়-েড় েথা েকল! লম্বা-লম্বা পুচলে 

অচেসারকের  াে েরকে  

  

সন্তু েলল, সপ ারা য়।ক া সোর েথা চেশ্বাস েরকে   া  সোর পচরি।টা জা কল 

সপ াকের সুচেকু য়কে  শসইজ য সচে ওাঁকের শো  েরক  েলচে  

  

চেোে  াকের োকলা; লম্বা শিয়ারার পুচলে অচেসারচট েলল, শ াোর গল্পটা েী সকগ 

শুচ ? 

  

সন্তু েলল, ঐ পুেুরটা।  াচে দুকটা শেকল ড়ুকে শগকে,  াকের সর পাও।া  া।চ , 

শসইজ য সচে পুেুরটা শেখক  একসচেলুে  

  

 ারপর জাো-জুক া পকর জকল শ কে শগকল? 

  

ইকে েকর  াচেচ   পা চপেকল পকড় চগক।চেলুে  

  

েড়োেু েলকল ,  া শ া য়ক ই পাকর  পা চপেকল চে শেউ জকল পকড় শ ক  পাকর  া? 

  

চেোে েলল, সযার, োইকর অক ে শলাে চ ড় জচেক। সকে  তয়-য়ািা েরকে   ারা 

এ  সয়জ গল্প চেশ্বাস েরকে  া  

  

েড়োেু শরকগ উকে েলকল ,  াকের জক য চে শরােয়ষকে গল্প ো াক  য়কে? েয়া 

েুেচেল! এ-কেকলচট েড় েড় পুচলে অচেসারকের  াে েরকে,  চে সচ যই  াাঁকের সকে 

শি া থাকে? শো  েকরা! শো  েকর  ওকয় শখাো, েী  াে শ াোর? 
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সন্তু েলল, সোর োোর  াে রাজা রা।কিৌুুরী   াাঁর  াে েলু   সোকে সন্তু  াকে 

উচ  চি কে   

  

শোক  ঐ দুজক র েকুয এেজ কে পাও।া শগল   াাঁর সকে েথা েলক  েলক  েড়োেুর 

েুকখর শিয়ারাটাই েেকল শ ক  লাগল  শিাখ দুকটা য়ল শগাল-কগাল সর  ুরুদুকটা উকে 

শগল অক েখাচ   

  

চ চ  েলক  লাগকল , অযাাঁ? েী েলকে  সযার? চেখযা ? অযাডক ঞ্চার েকর? ওকের চ ক। 

েই শলখা য়ক।কে?  া সযার, সচে েই-টই চেকেষ পচড়  া, েই পড়ার সে। পাে  েখ ! 

য়যাাঁ  শেকলচট সোর সােক ই েকস সকে…সপ াকে শেে, েথা েলকে ? 

  

শেোল সই. চজ. সাকয়ে শটচলকোক  য়াসক -য়াসক  েলকল , েী শয় সন্তু, চ লজলার 

পুেুকর ড়ুে চেক  চগক।চেকল শে ? ওখাক  চে গুপ্তু  সকে  াচে? 

  

সন্তু লাজুে াকে েলল,  া, োক  এেচ ই  পুেুকরর ুার চেক। য়াাঁটচেলুে, য়োৎ পা 

চপেকল. 

  

য়োৎ ঐ পুেুরটার ুার চেক।ই ো য়াাঁটক  শগকল শে ?  ুচে চে এে-এেই শগাক।ন্দাচগচর 

শুরু েকরে  াচে? 

  

 া, এেচ ই শেড়াক  একসচেলুে  এচেকে… 

  

এরপর েড়োেু শথকে শুরু েকর থা ার সেস্ত শলাে োরুণ খাচ র েরক  লাগল সন্তুকে  

োইকরর চ ড় য়চটক। শেও।া য়ল  সকন্দে-রসকগািা-চেোড়া একস শগল সন্তুর জ য  সন্তু 

শখক  িা।  া,  েু ওাঁরা োড়কে   া  

  

 ারপর পুচলকের গাচড় সন্তুকে শপৌাঁকে চেক। এল  াকের োচড়র োোোচে  
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সন্তুর ে টা  েু খুে খারাপ য়ক। রইল  লজ্জাও েরকে খুে  প্র্থেোকরই এরেে েযথক া  

চেচেচে  

  

োচড়ক  শপৌাঁকেই সন্তু শেখল  এেজ  অপচরচি  শলাে েকস সকে   াকের েসোর েকর  

োো  াাঁর সকে েথা েলকে   

  

চ কজ জাে-োপড়  াক  শেউ শেখক   া পা।  াই সন্তু পাকের োরান্দা চেক। সুট েকর 

উকে  াচেল ওপকর, পাক।র সও।াজ শপক। োো য়াাঁে চেক। েলকল , শে শর? সন্তু  াচে? 

এচেকে স।…শুক   া ! 

  

সসচে, েকলই সন্তু এে শেৌকড় িকল শগল ওপকর   াড়া াচড় জাো-পযান্ট েেকল সোর 

 ীকি শ কে এল  

  

োো েলকল , শোথা। চেচল এ ক্ষণ? এই  দ্রকলাে শ ার জ য েখ  শথকে েকস 

সকে ! েযাখ, রাজা শ ার  াকে চিচে পাচেক।কে  

  

সন্তু  াড়া াচড় োোোেুর চিচেটা চ ক। খুলল  চিচেটা একসকে চেচি শথকে  োোোেু 

চলকখকে  : 

  

শস্নকয়র সন্তু, এেটা োকজর জ য চেচি একসচেলাে / দুিারচেক র েকুযই চেকর  াও।ার 

েথা চেল  চেন্তু পরশু শথকে খুে জ্বকর পকড় শগচে  শেে োেু েকর  চেক।কে  এ োজটা 

শেষ  া েকর চেকর শ ক  িাই  া  শ কেচেলাে  এোর শ ার সায়াক যর শো ও েরোর 

য়কে  া  চেন্তু এখ  েুেক  পারচে, শ াকে সকে স াই উচি  চেল  চে  েকোকের জ য 

েলো া শেকড় একল চে শ ার পড়াশুক ার ক্ষচ  য়কে? োো সর শেৌচেকে চজকেস েরচে 

/  চে শো ও অসুচেকু  া থাকে,  ায়কল সগােীোলই িকল সসক  য়কে  শ  

 দ্রকলাকের য়ক  চিচে পাোচে  চ চ ই শপ্লক র চটচেট শপৌাঁকে শেকে   চেচি এ।ারকপাকটক 

শ াকে চরচস  েরার জ য শলাে থােকে  োোকেও সলাো চিচে চেলাে / ইচ  
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োোোেু 

  

পু শ্চ : শ ার এেটা পাসকপাটক েরাক া য়ক।চেল, েক  সকে? শসটা সকে  চ ক। সসচে  
  

চিচেটা পড়ক  পড়ক ই সন্তু স কন্দ প্র্া। লাচেক। উেক   াচেল  এ ক্ষকণর ে খারাপ 

সর লজ্জা এে চ কেকষ শোথাও উুাও য়ক। শগল  

  

োোর চেকে  াোক ই োো েলকল , য়যাাঁ, িকল  া! অসুকখ পকড়কে, এে-এো সকে! 

েী অসুখ শস-েথাও শলকখচ   

  

সগন্তুেচট েলকল , সচে  ায়কল চটচেকটর েযেস্থা েকর রাখচে  োল চেকেকলর 

ফ্লাইকট… 

  

ওপকর একস সন্তু োোোেুর চিচেখা া শ  ে োর পড়ল  ার চেে শ ই  অচ  সাুারণ 

চিচে,  েু দুকটা চজচ স শোো শগল  া  োোোেু শো  োকজ চেচি শগকে ? সর 

পাসকপাটক শ োর েথা চলখকল  শে ? চেচি শ ক  শ া পাসকপাটক লাকগ  া  
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৩. শপ্লক  িড়া সন্তুর পকক্ষ   ু  চেেু 

 ।  

শপ্লক  িড়া সন্তুর পকক্ষ   ু  চেেু  ।,  কে সকগ েখ ও শস এো শোথাও  া।চ   

এ।ারোস- চ ক শলাে, এেজ ও সন্তুর শি া  ।  শেে েক।েজ  চেকেচেও রক।কে  

  

সে। োটাোর জ য সন্তু এেটা েই এক কে সকে, চেন্তু েই পড়া। ে  েসকে  া  শস 

 াত্রীকের লক্ষ েরকে  চেো টা সোকে ওড়ার খাচ ে পকরই অক কে চসট শেে খুকল 

শোরােুচর শুরু েকরকে  োরুর োরুর  াে চে শেখকল েক  য়। শপ্লক  িড়া  াাঁকের োকে 

একেোকর জল া   চেচ োকস শিকপ শরাজ অচেকস  াোর ে   শপ্লক  শিকপ শরাজ চেচি 

ো শোকম্ব  া   

  

েক।েচে  সকগই শ্ৰী গকর এেটা শপ্ল  য়াইজযাচেিং য়ক।কে  এ।ারকপাকটক োো এ সন্তুকে 

শপৌাঁকে চেক , চ চ  োরোর ঐ েথা েলচেকল   োো  । পাচেকল , য়োৎ  চে শপ্ল টা 

য়াইজযাচেিং য়ক। শো ও চেকেকে িকল  া।,  ায়কল সন্তু এে-এো েী েরকে! 

  

সন্তুর চেন্তু য়াইজযাচেিং সম্পকেক শোকটই  । শ ই  েরিং েক -েক  এেটু ইকে সকে, 

শসরেে এেটা চেেু য়কল েন্দ য়।  া! এখ  শস  াত্রীকের েুখ শেকখ শোেোর শিষ্টা 

েরকে, একের েকুয শেউ শেউ চে য়াইজযাোর য়ক  পাকর? োথরুকের োকে চ  কট 

শেকল োাঁচড়ক। সকে, ওকের েকুয দুজক র েুকখ োচড়, এেজ  পকর সকে এেটা িােড়ার 

শোট  ওরা শ -কো ও েুয়ূক ক চর ল ার োর েরক  পাকর  শিাকখর েথচষ্টও শেে 

সকন্দয়জ ে! 
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সুেণ্টার েকুযও চেেুই য়ল  া  সন্তু জা লা চেক। োইকর শেখক  লাগল  পা লা-

পা লা শেে োড়া সর চেেুই শেখোর শ ই  শেকের ওপর চেক। শ কস  াচে  ােকলই 

ে টা েী রেে শ   য়ালো লাকগ  

  

সন্তু এেটু অ যে স্ক য়ক। চগক।চেল, য়োৎ োইকরাকোক  চেেু এেটা শোষণা য়ক ই শস 

োরুণ িেকে উেল   ায়কল চে এোকর শুরু য়ল  াটে? 

  

 া, শসসে চেেু  া   াত্রীকের অ ুকরাু েরা য়কে সোইকে চসটকেে শোঁকু চ কজর চ কজর 

জা।গা। েসক   োইকর েড় য়কে  

  

সন্তু েুখ চেচরক। শসই সকন্দয়জ ে িচরকত্রর চ  চট শেকলকে শেখক  শপল  া! জা লা 

চেক।  াোকলও োইকর েড় শোো  া।  া  

  

শেষ প কন্ত শপ্ল  য়াইজযাচেিংও য়ল  া, েকড়র জ য চেেু চেপেও েটল  া  চেো চট 

চ রাপকে একস শপৌাঁেল চেচিক   

  

শপ্ল  শথকে শ কে সন্তু লাউকঞ্জ একস োাঁড়াোর এেটু পকরই পাইলকটর ে   শপাোে-

পরা এেজ  শলাে একস েলল, একসা সোর সকে  

  

সন্তু এেটু অোে য়ল  শলােচটকে শস শিক   া  শলােচট  ার  ােও চজকেস েরল  া  

চেন্তু শলােচট এে  শজার চেক। েলল েথাটা শ , অো য েরা  া।  া  সন্তু িলল  ার 

চপেু-চপেু  

  

শলােচট একেোকর এ।ারকপাকটকর োইকর িকল  াকে শেকখ সন্তু েলল, সোর সুটকেস? 

শসটা চ ক  য়কে শ ! 

  

শলােচট েলল, য়কে  সে েযেস্থা য়কে  
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োইকর সর-এেজ  শলােকে সেুকলর ইোরা। শডকে শসই পাইলকটর ে   শপাোে-

পরা শলােচট েলল, একে চ ক। চগক। গাচড়ক  েসাও, সচে ওর সুটকেসটা পাচেক। চেচে! 

  

সন্তু এোকর েলল, োাঁড়া   সপ ারা োর োে শথকে একসকে ? সোর  াে চে সপ ারা 

জাক  ? 

  

প্র্থে শলােচট এোকর েুখ েুচরক। িার চেেটা শেকখ চ ক। েলল,  াে-টাে েলার েরোর 

শ ই  শ াোকে শ াোর োোোেুর েথাে   শপৌাঁকে শেও।া য়কে  িট েকর গাচড়ক  

চগক। েকস পকড়  

  

োোোেুর েথা শুক  সন্তু সর সপচত্ত েরল  া  চদ্ব ী। শলােচটর সকে চগক। এেটা 

চে।াট গাচড়ক  উকে েসল  এেটুক্ষকণর েকুযই সুটকেসটা চেক। শগল এেজ , গাচড়টা 

িাটক চ ল  

  

অক েচে  সকগ োশ্মীর  াও।ার পকথ সন্তুরা চেচিক  শ কেচেল এেচেক র জ য  

শসোকর চেচি  াল েকর শেখা য়।চ   চেচিক  ে  েী শেখার সকে  চেন্তু এখ  রা  

য়ক। শগকে, রাস্তার দুপাকে চেকেষ চেেু শিাকখ পড়কে  

  

গাচড়ক  শ  শলােচট সকে িকলকে, শস এেটাও েথা েকলচ  সন্তুর সকে  োোচল চে  া 

 াও শোো  াকে  া  

  

সন্তু চ কজ শথকে শ কি েথা েলক  পাকর  া অপচরচি  শলাকের সকে  শস-ও িুপ েকর 

রইল  চেন্তু এেটু শ   অস্বা াচেে লাগকে  শস এ।ারকপাকটক শপৌাঁেক   া শপৌাঁেক ই শ   

 াড়াহুড়া েকর চ ক। সসা য়ল  াকে  পাইলকটর ে   শপাোে পরা শলােটা েী েকর 

চি ল সন্তুকে? শস শে  েলল, শো ও  াে েলার েরোর শ ই? 

  

অক ে রাস্তা েুকর, এেটা সকলা-েলেকল পাড়ার েকুয এেটা পাাঁি লা োচড়র সােক  

থােল গাচড়টা  গাচড়র িালে চ কজ  া শ কে েলল, সপ উ চরক।! 
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সন্তু গাচড় শথকে  ােক ই গাচড়টা শ াাঁ েকর িকল শগল  সন্তু শিাঁচিক। উেল, সকর, সোর 

সুটকেস! 

  

োচড়র শ  র শথকে এেজ  শলাে শেচরক। একস েলল, সপ অন্দর সইক।? 

  

সন্তু েলল, য়াোরা সুটকেস শলকে  াগ চগ।া  

  

শলােচট শয়কস েলল, চেোর ো  চেচজক।, সুটকেস শপৌাঁকে জা।গা! 

  

শলােচটর য়াচসর েকুয  কথষ্ট  রসা সকে   াই সন্তু সর চেেু  া েকল িকল এল ওর 

সকে  চলেকট পাাঁি লা। শপৌাঁকে শলােচট এেটা েকরর েন্ধ েরজা। শটাো োরাল  

  

েরজা চ চ  খুলকল ,  াাঁকে শেকখ সন্তুর েুখটা খুচেক   কর শগল   াে,  া য়কল চেে 

জা।গাক ই স া য়ক।কে  সর সুটকেকসর জ য চিন্তা েরক  য়কে  া  

  

চেপচেকপ লম্বা শলােচটর  াে  করন্দ্ৰ  াো  চেচিক  চস. চে. সই-এর এেজ  েড়ে া  

োোোেুর অক ে চেক র েনু্ধ  সন্তুকেও ইচ   ালই শিক    এই শ া গ  েেকরই 

চত্রপুরা। ইচ  একসচেকল  োোোেুকে সায়া য েরক    করন্দ্ৰ  ােকা েলো া। 

শলখাপড়া েকরকে  েকল োিংলা শোটােুচট  ালই জাক    

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , একসা, স টু! শেেু  সে? রাস্তা। শগালোল য়।চ  শ া চেেু? 

টা।াডক? 

  

সন্তু োথা শ কড় েলল,  া, এেটুও টা।াডক  ই  সপচ   াল সকে  শ া? 

  

 করন্দ্ৰ  ােকা  ুরু েুাঁিকে েলকল ,  াল েী েকর থােে? শ াোর সিংেল চেচিক  একস 

এেু  শো োট োুাল, অথি সচে চেেুই জাচ   া! সোকে সকগ শো ও খেরই 

শে।চ ! এসে েী শেপার েকল শ া? সন্তু সোে শথকে পড়ল  শস শ া চেেুই জাক   া  

েকরর িার চেকে শিাখ েুচলক। শস চজকেস েরল, োোোেু শোথা।?  করন্দ্ৰ  ােকা 
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েলকল , এখাক  শ ই  শসইে জা।গা। সকে  সো! স টু,  ুচে েকলা শ া, স েযাট 

য়াজ  াই  লাই স  শ াোর এই োোোেুর েখা া জীে ? 

  

শে , েী য়ক।কে সোর? 

  

সকর  াই, শডলচয়ক  সসোর সকগ সোকে এেটা চিটুচে চেল  া, এখাক  একস চ  

খের চেল  া  সচে খের শপলাে োডার অযাকটোট য়োর পর? 

  

অযাাঁ? োডার অযাকটোট? োর ওপর? শ াোর োোোেুর ওপর! সোর োর ওপর? 

শে , শ াোকে চিটুচে শলকখ চ ? 

  

চিচেক  শ া চলকখকে , ওাঁর জ্বর য়ক।কে! 

  

য়াাঁ য়যাাঁ,  া শ া চলখকে ই  সসল েথা চলখকল শ াোর ো-োো েকয়া  দুচশ্চন্তা েরক   

শ া! এোকর েড় রেে ই জুচর য়ক।কে, খুে শজার শোঁকি শগকে   

  

সচে োোোেুর সকে একু্ষচ  শেখা েরক  িাই   া য়কে  া  

  

শ াোর োোোেুই েকলকে , শ াোকে সােুাক  রাখক   োরা শোরল  া শ া শোো 

শগল  া  শ াোর োোোেুর অক ে এচ চে,  কে শে য়োৎ চেচিক  একস োরক   াকে? 

রা।কিৌুুরী সোকে েলল, শ াোকেও সােুাক  রাখক   শ াোর ওপর অযাকটেচট য়ক  

পাকর  রা।কিৌুুরীর ওপর 

  

সন্তুর োাঁকু য়া  শরকখ  করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , শেচে চিন্তা শোকরা  া  এখ   াল সকে  

োোোেু  এোকর েকলা শ া, েী শেস চ ক। একসকে  চেচিক ? 

  

সন্তু েলল, সপচ  জাক    া, সচে জা ে েী েকর? সো। শ া চেেুই েকল চ   

  

গ  ককেকন্টর শো ও শেস য়কল সচে চেেই জা  ুে  শস সে চেেু  া  শু লাে েী, 

এেজ  সরকের সকে শ াোর োোোেুর খুে শোচস্ত য়ক।কে  
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সরে? 

  

য়যাাঁ  চেডল ইকির শো ও শেকের শলাে  শলােটাকে সচে শেচখচ  এখ ও  রা।কিৌুুরীও 

চেেু  ােকে  া  সোর োকে  েলকে, ই সে শ াোকের গ  ককেকন্টর চেেু শেপার  ।  

  

েলো াক ও োোোেুর োকে এেজ  শলােকে সসক  শেকখচে   াকে শেকখ সাকয়েও 

েক  য়।  া   ার ী।ও েক  য়।  া  

  

শপ্র্াোেচল েযাট ইজ সও।ার েযা   শলােটাকে ুরক  য়কে  শো  িক্ককর োাঁচসক। 

চেক।কে শ াোর োোোেুকে  

  

সন্তুর  ুরু েুাঁিকে শগকে  চেচিক  একস োোোেুর সকে শেখা য়কে  া, এটা শস চিন্তাই 

েরক  পাকরচ   

  

শস চজোসা েরল,  করন্দ্ৰেো, সচে চে এখাক ই থােে  াচে? 

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল ,  া, এেেণ্টা োে শ াোকে সর এে শগিয়াউকস চ ক।  াও।া 

য়কে  শেখক  য়কে চে, শ াো। শেউ েকলা েরকে চে  া  অ য শগিয়াউকস শ াোর 

সুটকেস শপক।  াকে  

  

োোোেুর সকে এেোর শটচলকোক  েথা েলা  া।  া? 

  

সজ অসুচেকু সকে  োল য়কে  সজ রা টা েুকোও  েণ্টাখাক ে োকে সন্তুকে সোর 

সর এেচট গাচড়ক  িাচপক। চ ক।  াও।া য়ল অ য এেচট োচড়ক   এটা এেটা েস্ত েড় 

শগিয়াউস  অক ে শলােজ    করন্দ্ৰ  ােকা চ কজ সন্তুকে চেক। শগকল এেচট েকর  

শসখাক  সকগ শথকেই  ার সুটকেস রাখা সকে  
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 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , শ াোর রাক র খাোর এই েকরই একস  াকে  সর চেেু লাগকল 

শেল োচজক। ডােকে শে।ারাকে  প।সার চিন্তা শোকরা  া  সর, সজ রা টা এেলা 

োইকর শ ও  া  

  

 করন্দ্ৰ  ােকা িকল  াোর পর সন্তু চেো ার ওপর চেেুক্ষণ িুপ েকর েকস রইল  এেটা 

অকি া জা।গা। শস এেেে এো  োোোেু চিচে পাচেক।  াকে শডকে স কল , অথি 

োোোেুর সকে শেখা য়ল  া  

  

গ োল প্র্া। এই সে। সন্তু চ লজলার োকে এেটা থা া। েকসচেল, সর সজ শস 

চেচিক  এেটা শগিয়াউকস  সগােীোল সোর েী য়কে শেউ েলক  পাকর  া  

  

রাচত্তরটা এেচ ই শেকট শগল   াল েুে য়।চ  সন্তুর, সারা রা  প্র্া। চেো া। শুক। েটেট 

েকরকে  শ াকরর সকলা েুটক ই শস শেচরক। এল োইকর  

  

এখ ও অক কেই জাকগচ   োচড়টার সােক র োগাক  অক ে রেে েুল  শগকটর োইকর 

খুে িওড়া এেটা রাস্তা  খুে সুন্দর এেটা সোল, চেন্তু সন্তুর ে টা খারাপ য়ক। সকে  

  

সন্তু েড় রাস্তাটা। খাচ েটা শয়াঁকট শেড়াল  শেচে েূর শগল  া  চেচির রাস্তা শস চেেুই 

শিক   া  

  

 করন্দ্ৰ  ােকা একল   টা োজার খাচ েটা পকর  সন্তু  খ  চ কজর েকর েকস শরেকেোিক 

খাকে  এখাক  শরেকেোকি অক ে চেেু শে।, েকলর রস, ে কফ্লেস, দুু সর েলা, শটাি 

সর ওেকলট, সর এেটা সকন্দে  

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , েী সন্তু, ইউ সর ই  ও।া  চপস? শেউ শ াোকে গুচল েকরচ   

চেিংো চেড যাপ েরার শিষ্টাও েকরচ ? 

  

সন্তু েলল, শেউ সোর সকে এেটা েথাও েকলচ   
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 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , িকলা, ত ।ার য়ক।  াও  রাজা শ াোকে চ ক। শ ক  েকলকে   

  

সন্তুর ত চর য়ক। চ ক  পাাঁি চেচ টও লাগল  া  

  

চেক র সকলা। চেচি েয়রটাকে  াল াকে শেখল  সন্তু  রাস্তাগুকলা শ ে  েড় েড়, 

শ েচ  পচরষ্কার, পচরেন্ন  দুপাকে েড়-েড় োচড়  চেচির  াে শু কলই সন্তুর েক  পকড় 

লালকেিা সর েু ুে চে াকরর েথা  চেন্তু শস-দুকটা শেখা  াকে  া   কে এেটা প্র্োণ্ড, 

শগালে   োচড় শেকখ সন্তু চি ক  পারল  েচেক  অক েোর শেকখকে, ওটাই পালাকেন্ট 

 ে   

  

 করন্দ্ৰ  ােকার গাচড় একস থােল এেটা  াচসকিং শয়াকের সােক   চ   লার এেটা 

েযাচেক র েরজা খুলক ই োোোেুর গলার সও।াজ পাও।া শগল  

  

সন্তু শেখল, োোোেুর শপট সর োাঁ য়া  জচড়ক। েস্ত েড় েযাকণ্ডজ  েুকখ চেন্তু শেে 

য়াচেখুচে  াে  েযাচে টা শেে েড়, শয়াকটকলর সুইকটর ে    সােক র চেকে েসোর 

জা।গা, দুচট শসাো ও দুচট শি।ার রক।কে, শপে  চেকে খাট সর এেটা শোট শটচেল  

োোোেু েকস সকে  এেটা শসাো।, অ যচটক  েকস সকে   এেজ  লম্বাে   শলাে  

সন্তু চি ক  পারল, এই শলােচটকেই েলো া।  াকের োচড়ক  েক।েচে  সসক  

শেকখকে  এরা দুজক  েক াক াগ চেক। েী শ   সকলাি া েরচেকল   সন্তুকের শেকখ 

শথকে শগকল   

  

োোোেু সন্তুকে শডকে েলকল , স। সন্তু, োল রাচত্তকর শ ার এো থােক  খারাপ 

লাকগচ  শ া? 

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , দুজ  গাডক শপাকিড চেল ওর েকরর চেকে  জর রাখার জ য, সন্তু 

 া শটরই পা।চ   

  

সন্তু শেে অোে য়ল  সচ য শস চেেু েুেক  পাকরচ  শ া! 
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োোোেু েলকল , সর চেেু য়কে  া  সোকে শো ও উটকো ডাো  োরক  একসচেল 

শোো  াকে  এটা শো ও েকলর োজ  ।  

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , উরকো? উটুকো েথাটার োক  েী সকে? 

  

োোোেু েলকল , এই সাুারণ এেটা শেউ    করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , শ াোকে গুচল েকর 

পালাল, ের শথকে চেেু চজচ সপত্র চ ল  া, এ চে সাুারণ ডাো ? 

  

অপচরচি  শলােচট োথা চ িু েকর েকস চেকল   এোকর েুখ  ুকল েলকল , সই চেল 

চগলচট 

  

োোোেু ইিংকরচজক  েলকল ,  া,  া, সপ ার শো ও োচ  ত্ব শ ই  সচে শ া চ কজর 

ইকেক ই একসচে  

  

 ারপর সন্তুকের চেকে চেকর েলকল , শ াোকের সকে সলাপ েচরক। চেই  ইচ  য়কে . 

এর  ােটা েস্ত েড়, সেটা েলকল েক  থােকে  া, সোই এাঁকে সল োেু  েকল ডাকে  

ইচ  এেজ  েযেসা  ী  

  

 দ্রকলাে সন্তুর চেকে োথা  াচড়ক। েলকল , গুড েচ কিং, য়াউ ড়ু ইউ ড়ু? 

  

 ারপরই য়োৎ উকে োাঁচড়ক। েলকল , সই োি শগা! চেিার রা।কিৌুুরী, সই উইল 

শগট ই  টাি উইথ ইউ 

  

শেে  াড়াহুকড়া েকর শেচরক। শগকল   েষ্ট েক  য়ল, ওাঁর েুকখ শ   এেটা  ক।র োপ  

  

শগকল   ের শথকে  

  

োোোেু েলকল , সন্তু,  ুই সে  াকে  াোচেস শে ? এই েযাকণ্ডজটা শেখক ই এ  

েড়, সসকল চেকেষ চেেু য়।চ   পাাঁজরা শোঁকষ এেটা গুচল িকল শগকে, চেন্তু পাাঁজরা-
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টাজরা  াকেচ  চেেু  েযাটারা শে  শ  এরেে একলাপাথাচড় গুচল িালা।! চটপ েরক ই 

শেকখচ ! 

  

সন্তু এেেথচষ্টক  োোোেুর চেকে  াচেক। সকে  শপকট গুচল শলকগকে,  া চ ক।ও 

োোোেু োট্টা ই।াচেক েরক  পাকর   

  

শ াোর পাচখ শো  োসা। থাকে  া চেে শজক  সসকে  

  

োোোেু য়াসকল   

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , এোকর সে খুকল েকল শ া রাজা!  ুচে সোর ওপকরও শুাাঁো 

িালাে? সোকের  া জাচ ক। ও শলােটার সকে শ াোর চেকসর োেলা? 

  

োোোেু শস-রেেই য়াসক  য়াসক  েলকল , সকর শসরেে চেেু  া  এর েকুয শো ও 

রাইে ো ষড় ন্ত্র ো েড় ুরক র রয়কসযর েযাপার শ ই  ওই শলােটা এেটা অদু্ভ  েথা 

েকলচেল,  াই সচে শেৌ ূয়লী য়ক। একসচে চেচিক   

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলল, রাইে চেেু শ ই?  কে গুচলটা িালাল শে?  

  

োোোেু েলকল , শসটা অেেয সলাো েযাপার  সচে শ জ য চেচিক  একসচে  ার 

সকে এর য়।ক া শো ও সম্পেক শ ই  সোর থােক ও পাকর  সো, সচে সে েুচেক। 

েলচে, সুচস্থর য়ক। শোকসা  

  

সন্তুর চেকে চেকর চ চ  চজকেস েরকল ,  ুই জাচ স, চয়ক।করাচিচে্স োকে েকল? 

  

সন্তু েলল, য়যাাঁ  

  

োোোেু সর  করন্দ্ৰ  ােকা দুজক ই অোে য়ক। পরেকরর চেকে  াোকল   

  

োোোেু েলকল , অযাাঁ?  ুই জাচ স? েল শ া োকে েকল? 
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সন্তু েলল, চয়ক।করাচিচেক্স য়কে এরেে েচের  াষা  চেেকরর চপরাচেকড চেিংো অ য-

সে স্মথচ স্তকে েচে এাঁকে একে অক ে েথা শলখা য়   

  

অক েটাই চেে েকলচেস  এ  ুই শোথা শথকে চেখচল? 

  

এেটা েচেেকস পকড়চে  

  

 া য়কল শ া েচেেসগুকলা    খারাপ  াে ুে    খারাপ  ।  

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল ,  ুচে শ  েব্দটা েলকল, সচে চ কজই শ া  ার োক  জা  ুে  া  

  

োোোেু েলকল ,  া য়কল  ুচেও েচেেস পড়ক  শুরু েকর োও! সো, এোর  ায়কল 

েট াটা শগাড়া শথকে েচল  এই শ  সল োেু   াকে  দ্রকলােকে শেখকল, ইচ  

েলো া। চগক। সোর সকে েক।েোর শেখা েকরচেকল   এেটা েযাপাকর সোর 

সায়া য িা   উচ  েক।েটা লম্বা-লম্বা য়লকে োগজ চ ক। চগক।চেকল ,  াক  লাল রকের 

অক ে শোট-কোট েচে সাঁো  শেখকল েক  য়।, শ  এাঁকেকে,  ার সাঁোর য়া  খুেই 

োাঁিা, এেিং খুে সেে  এেজ  েুকড়া শলাে  সল োেু  েকলকে , ঐ েচেগুকলা 

এাঁকেকে   াাঁর এে সত্মী।  

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , শসই েচেগুকলা, ঐ শ  েী  াে েলকল, শসই  াষা। শলখা? 

  

সচন্ত েলল  চয়ক।করাচিচে্স!  

  

োোোেু য়ায়া েকর শয়কস উেকল   য়াসক  য়াসক ই েলকল , েক।ে য়াজার েের সকগ 

লুপ্ত য়ক। শগকে এই  াষা  এখ  চে সর এই  াষা। শেউ শলকখ? চলখকলও েুেক  য়কে 

শস-কলােচট পাগল  

  

 করন্দ্ৰ  ােকা চজকেস েরকল , েচেগুকলা শ াোর োকে চ ক।  াোর োক  েী?  ুচে চে 

ঐ  াষার এেজ  এক্সপাটক? 
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োোোেু েলকল ,  া েলক  পাকরা  এে সে। সচে ঐ চ ক। িিকা েকরচে  শ াোর েক  

শ ই,  করন্দ্ৰ, েের েকেে সকগ সচে টা া ো োস ইচজকে চেলাে? চেেকরর সে 

চয়ক।করাচিচেেকসর পাে সজও উদ্ধার েরা  া।চ   অক কেই শিষ্টা েরকে   সচে চেেু 

চেেু পড়ক  পাচর  এ সম্পকেক সোর শলখা েক।েটা প্র্েন্ধও চেকেচে োগকজ শেচরক।কে  

  

 করন্দ্ৰ  ােকা জা ক  িাইকল , ঐ সল োেু  শো  শেকের শলাে? 

  

ইচজপচে।া   েযেসা সূকত্র প্র্া।ই সসক  য়। একেকে  এখা  শথকে উচ  িা, 

শসলাইকেল, সাইকেল, এইসে চজচ স চ ক।  া  চ কজর শেকে  

  

 া এেজ  েযেসা  ীর এরেে ইচ য়াকস উৎসায়? 

  

শসটাও এেটা েজার েযাপার  ঐ  দ্রকলাে প্র্ািী  চেেকরর ইচ য়াস সম্পকেক চেেুই 

জাক    া  প্র্থকে সচে শ কেচেলাে েচেগুকলা শোুয়। ইচজকের শো ও চপরাচেকডর 

শে।াল শথকে েচপ েরা  চেন্তু  া-ও  ।  সল োেু  শো ও চে  চপরাচেড শিাকখও 

শেকখ চ   

  

অযাাঁ? ইচজকের শলাে অথি চপরাচেড শেকখচ ! 

  

এক  সশ্চ ক য়োর েী সকে?  ার েকষক সে শলাে চে  াজেয়ল শেকখকে? চয়োল।ই 

ো শেকখকে েজ ? সল োেু  েূর শথকে য়।ক া এেটা দুকটা চপরাচেড শেকখ থােক  

পাকর   চেন্তু শ  কর েখ ও  া চ   উচ  েলকে  শ , এই চেচিক ই ওাঁর এে সত্মী। 

থাকে , েচেগুকলা চ চ  এাঁকেকে   

  

 করন্দ্ৰ  ােকা চেরক্ত য়ক। েলকল , শুত্ব! েী  ুচে সে েচে-টচের েথা েলচে, শো  েুকড়া 

েী এাঁকেকে,  াক  সচে শো ও সগ্রয় পাচে  া? 

  

োোোেু েলকল , শসইজ যই শ া শ াোকে সকগ এসে েলক  িাইচ   
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চেন্তু এর সকে শ াোকে োডার েরার সম্পেক েী? োক  েলচে েী, শ াোকে য়োৎ শেউ 

োরক  এল শে ?  

  

সম্পেক এেটাই থােক  পাকর  সল োেু  ঐ েচেগুকলার অথক েকর শেও।ার জ য 

সোকে এে লক্ষ টাো চেক  শিক।চেকল   

  

 করন্দ্ৰ  ােকা হুই-ই েকর চেস চেক। উকে েলকল , এে লাখ টাো? েক।েটা েচে পকড় 

শেোর জ য? েী সকে  ঐ েচের েকুয?  ুচে োক  েুকেচেকল? 

  

সকগ সর-এেটা েযাপার শোক া  সল োেুক র ওই শ  সত্মী।,  াাঁর  াে েুেচ  

েয়ম্মে  চ চ  খুে ুাচেকে েযচক্ত,  াাঁর অক ে চেষয সকে   াাঁর েক।স  াচে সা া ্বইই, 

েরীর শেে েক্তসেথক  শুুু গ  েের শথকে  াাঁর েথা েন্ধ য়ক। শগকে  এেটা েব্দও 

উচ্চারণ েরক  পাকর   া   াাঁকে চিচেৎসার জ য স া য়ক।কে চেচিক   

  

সা া ্বইই েের েক।স?  ার সোর চিচেৎসা? 

  

এটা শেখা  া। শ , সন্নযাসী-েচেররা অক ে োাঁকি    াাঁকের স্বাস্থুযও  াল থাকে  সাুে 

েুেচ  েয়ম্মকের শুুু েথা েন্ধ য়ক। শগকে  

  

সা া ্বইই েের ে।কস চ চ  েচে সাঁেকে ? 

  

সল োেুক র েুকখ  া শুক চে, উচ  চলখক  জাক    া  সকগ েখ ও েচেও সাঁকে চ   

েুসলো  সাুকেরা শেউ েচে সাঁকে   া  ইচ  েচে এাঁকেকে  েুকের শোকর  

  

অযাাঁ? েী গাাঁজাখুচর গল্প শুরু েরকল রাজা? 

  

সর-এেটু তু ক ুকর শোক া,  করন্দ্ৰ  সচে  া শুক চে,  া-ই েলচে  ুেকী। গুরু েকল 

েুেচ  েয়ম্মেকে য়াসপা াকল রাখা য়।চ , রাখা য়ক।কে সলাো এেটা োচড়ক   এে-

এেচে  োেরাক  েুকের েকুয উকে েকস ঐ েচেগুকলা সাঁেকে   
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য়লকে োগকজ, লাল োচলক ? েুকের েকুয চ চ  শস-সে শপকল  শোথা।?  

  

লাল োচল  ।, লাল শপচন্সল  উচ  শ  েকর থাকে ,  ার পাকের েকরর শটচেকল অক ে 

রেে োগজ সর শপচন্সল থাকে  শসটা সল োেুক র অচেস-ের  েুেচ  েয়ম্মে সাকয়ে 

েুকের েকুযই পাকের েকর উকে একস, শেকে শেকে য়লকে োগজ সর লাল শপচন্সকল 

েচেগুকলা সাঁেকে   েচেগুকলা শ  চয়ক।করাচিচেেকসরই ে  ,  াক  শো ও সকন্দয় 

শ ই  চেেু চেেু পচরষ্কার অথক পাও।া  া।  

  

েী োক  েুেকল?  

  

শসটা এখ  েলা  াকে  া  খুে শগাপ  েযাপার  সাুে েুেচ  েয়ম্মকের অক ে চেষয এই 

চেচিক ই সকে   সল োেু   াাঁকের চেেু জা াক  িা   া  গুরুকেে েী চলখকে  শসটা 

চ চ  চ কজ সকগ শজক  চ ক  িা   

  

শসইজ য চেক  িা  এে লাখ টাো? উচ  চে  ােকে , এটাই গুরুর চেষ।-সম্পচত্তর 

উইল?  

  

গুরুর উপকেেও অক কের োকে খুে েূলযো   

  

 ুচে  কে এে লাখ টাো শপক। শগে, সর টাোর শলাক ই দুেে  শ াোকে গুচল েরক  

একসচেল? 

  

শসই টাো পাও।ার শ া প্র্শ্নই ওকে  া  ঐ োগকজ েী শলখা য়ক।কে,  া সচে সল 

োেু কে েচলচ  এখ ও! 

  

েকলাচ ? ওকেও েকলাচ  শে ? 

  

োোোেু েুিচে-েুিচে য়াসক  লাগকল   
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 করন্দ্ৰ  ােকা সোর চজকেস েরকল , এে লাখ টাো চেক  িা।,  েুওকে  ুচে দুিারটা 

েচের োক  েকল োওচ ? 

  

োোোেু েলকল ,  া  ওকে চেেু েচলচ ,  ার োরণ সচে সল োেুক র শো ও েথা 

চেশ্বাস েচরচ   

  

সন্তু এ ক্ষণ প্র্া। েে েন্ধ েকর শু চেল, এোকর শস এেটা েড় চ শ্বাস শেলল  টাোর 

শলাক  োোোেু শো ও োজ েরকে ,  া শস চেশ্বাসই েরক  পাকর  া  

  

োোোেু সোর েলকল , ওই েচের  াষা শথকে সচে েুকেচে,  া এখ োর শো ও 

েযাপারই  ।  অন্ত  সাকড় চ   য়াজার েের সকগোর এেটা েট ার েথা েলা য়কে  

 াও শেষ য়।চ   সচে শপক।চে োত্র িারখা া য়লকে োগজ  এর পকর শ   সরও সকে  

শসইজ য সচে সল োেু কে েকলচেলুে, সচে গুরু েুেচ  েয়ম্মেকে চ কজর শিাকখ 

শেখক  িাই  শসইজ যই সোর চেচি সসা  

  

 করন্দ্ৰ  ােকা চজকেস েরকল , শেখা য়ক।কে? 

  

োোোেু েলকল ,  া  শসইটাই শ া েুেক  পারচে  া  এ চে  চেচি একস েকস রইলুে, 

 েু সল োেু  শসই েযেস্থা েকর চেকে   া  েখ ও েকল  শ , ওাঁর গুরুর শেজাজ  াল 

 া থােকল োইকরর শলাকের সকে শেখা েরক  িা   া  সোর েখ ও েকল  শ , অ য 

চেষযরা সে সে। চেকর থাকে, শসইজ য সুক াগ য়কে  া  

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , শ াোর ঐ সল োেু  শোথা। থাকে  সচে সজই শজক   াচে  

সচে ওকে েকলা েরার জ য শলাে লাচগক। চেক।চে  এোকর েকলা, শ াোর ওপর শ -

শলােটা গুচল িালাক  একসচেল, শস শলােটা শেে ? শসও চে পরকেচে?  ার েুখ  ুচে 

 জর েকরচেকল? 
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োোোেু েলকল , য়যাাঁ, েুখ শেকখচে, চেন্তু এেপাে শথকে  সোর ুারণা শস এেটা 

 াড়াকট খুচ   শেউ  াকে টাো চেক। েকলকে সোকে সাোড় েকর চেক   েযাকখা, সোর 

ওপর অক কের রাগ সকে  ে  পুরক া েত্ৰু সকে   াকেরই শেউ চেচিক  সো। 

চি ক  শপকর খ ে েকর চেক  শিক।কে  ও েট া। গুরত্ব শেোর চেেু শ ই! 

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল ,  ুচে েী েলচে, রাজা? এেটা শলাে শ াোকে খ ে েকর চেক  

একসচেল, সর  াক  শো ও গুরুত্ব শ ই?  াজে! শলােটা  চে সোর সকস? শুক ে 

স টু, শ াোর োোোেু শেেু  শেকলো ুকষর ে   েথা েকল ? 

  

োোোেু শয়কস শেকল েলকল , সকর, ওসে চ ক। োথা োোক  শগকল শ া শো ও 

োজই েরা  া।  া  

  

সন্তু চজকেস েরল, শলােটা চে রাচত্তরকেলা েকরর েকুয একস গুচল েকরচেল? 

  

োোোেু েলকল ,  খ  রা  শেচে  া, এগাকরাটা য়কে েড়কজার  শয়াকটকলর েকর েকস 

সচে পড়াশুক া েরচেলাে  েকরর পাকেই এেটা শোট োরান্দা,  ার েরজাটা শখালা  

এেটা েব্দ য়ক ই শিাখ  ুকল শেচখ শ , োইকর শথকে োরান্দা। এেটা শলাে লাচেক। 

উকে এল   ার য়াক  চর ল ার  সোরও োচলকের  লা। চর ল ার থাকে,  ুই 

জাচ স  চেন্তু সচে েকস চেলাে োচলেটা শথকে শেে েূকর  য়া  োচড়ক। শসটা শ োর 

সে। শপলাে  া  শলােটা একসই শো ওরেে েথাো কা  া েকল চর ল ার  ুলল সোর 

েপাল লক্ষ েকর   চে চটপ েকর গুচল িালা ,  া য়কল সচে শসই েুয়ূক ক শেষ য়ক। 

শ  ে   খ  োাঁিার এেটাই উপা।  সচে প্র্িণ্ড শজাকর চিৎোর েকর েললুে, ব্লাড েুল! 

লুে চেয়াইণ্ড  

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , েপাকলর সােক  চর ল াকরর  ল শেকখও  ুচে চিৎোর েরক  

পারকল? শ াোর  া ক সকে েকট  
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োোোেু েলকল , সচে সকগও অক েোর এই রেে শিাঁচিক। সুেল শপক।চে  য়োৎ খুে 

শজাকর েব্দ য়কল পাো-পাো চেোচরকেরও চটপ  ষ্ট য়ক।  া।  এখাক ও  াই য়ল  সোর 

ুেে শুক  শলােটার য়া  শোঁকপ শগাল এেটু,  ার গুচল লাগল সোর পাাঁজরা।  সচে 

সাঙ্ঘাচ ে সয়  য়োর  া  েকর োাঁচপক। পড়লুে  চেো া।  সকে-সকে োচলকের  লা 

শথকে চর ল ার োর েকর এক চে  শলােটাকে সচে  খ  গুচল েরক  পার ুে  চেন্তু 

সচে শেখক  িাইলুে শলােটা এর পর েী েকর! শো ও চজচ সপত্তর চ ক  িা। চে  া  

শলােটা চেন্তু সর চেেু েরল  া  শস  ােল শোুয়। শ , এেটা গুচল িাচলক।ই  ার 

োজ শেষ য়ক। শগকে  সোর টপ েকর োরান্দা চডচেক। পাচলক। শগল  

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , য়যাাঁ,  াড়াকট খুচ  েকলই োলুে য়কে  চেচিক  এরেে অক ে 

সকে  

  

োোোেু েলকল , সোর সকন্দয় য়কে, শ  ওকে  াড়া েকরচেল, শস ওকে পুকরা টাো 

শে।চ   এ  োাঁিা োকজর জ য  ওর পাাঁি টাোর শেচে পাও।া উচি   ।  

  

য়কে েক  য়কে! 

  

োোোেু সোর শজাকর শয়কস উেকল    করন্দ্ৰ  াোও য়াসক  লাগকল   

  

এই সে। োইকরর রাস্তা। এেটা তয়চি সর দুেোে েব্দ য়ক  লাগল  সন্তু িকল এল 

জা লার োকে  

  

েী শ   এেটা োণ্ড য়ক।কে রাস্তা।  শলােজ  শোটােুচট েরকে  এেটা োকস সগু  শলকগ 

শগকে  

  

 করন্দ্ৰ  ােকা উকে একস উাঁচে চেক। েলকল , ওঃ! এে  চেেু  ।  োস শোুয়। এেটা 

শলাে িাপা চেক।কে,  াই পােচলে শরকগ চগক। োসটাক  সগু  ুচরক। চেক।কে! এসে 

শ াোকের েযালোটাক  সকগ য় , এখ  সেোচ  য়ক। শগকে চেচিক ও  
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৪. চেচি েয়কর খুে গণ্ডকগাল 

শসচে  চেচি েয়করর অক ে রাস্তাক ই খুে গণ্ডকগাল, োরাোচর িলল  পকরর চে  োরা 

শ   শডকে েসল  য়র াল  োস, টযাচক্স, অকটা চরেো সে েন্ধ  সোকলর চেকে েক।েটা 

প্র্াইক ট গাচড় শেরুকলও শলাকেরা েন্ধ েকর চেল ইট-পাটকেল শেকর  চেচির িওড়া-

িওড়া রাস্তাগুকলা একেোকর োাঁো  

  

এ  েড় এেটা েযস্ত েয়রকে চেক র শেলা একেোকর শু ো  শেখকল শেে  অদু্ভ  লাকগ! 

  

সকগর রাচত্তকর সন্তু চেকর একসচেল শগি য়াউকস  সোল শথকে শস েটেট েরকে  েী 

েকর শসই  াচসকিংকয়াকে োোোেুর সকে শেখা েরক   াকে? গাচড় েন্ধ েকল  কর োোও 

সসক  পারকে   া  সন্তু শ  রাস্তা শিক   া   া য়কল সন্তু শয়াঁকটই িকল শ ক  পার   

  

শেলা এগাকরাটা প কন্ত অকপক্ষা েরার পর সন্তু সর থােক  পারল  া, শেচরক। পড়ল  

সন্তু জাক , য়র াকলর চে  রাস্তা চেক। য়াাঁটকল শেউ চেেু েকল  া  েক।েটা সাইকেলও 

িলকে  

  

শেচেেূর শ ক  য়ল  া, এেটু পকরই এেটা পুচলকের গাচড় একস থােল সন্তুর পাকে  

ড্রাই াকরর পাে শথকে  করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , উকে পকড়া স টু! একেলা শোথা  াচেকল? 

  

এেটু োকেই ওরা শপৌাঁকে শগল  াচসকিং শয়াকে  

  

োোোেু খুে উদ গ্রীে য়ক। েকস চেকল   ওকের শেকখই েযস্ত য়ক। েলকল , একসে? সচে 

 ােচেলাে শ  েী েকর সসকে! শোক া  করন্দ্ৰ, রচে োগক শোথা।? এখা  শথকে শয়াঁকট 

 াও।া  া।? 

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , রচে োগক? শস শ া এখা  শথকে অক ে েূর  এটা চিত্তরঞ্জ  পােক 

সর রচে োগক শসই ে ট শপ্লকসর োকে  শয়াঁকট  াও।া অসেে  
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োোোেু েলকল , শ কপাচল।  েী েকলচেকল  জাক া  া? অসেে েকল চেেু শ ই  াাঁর 

চডেে াচরক   

  

শসটা শ কপাচল।ক র শেলা সচ য য়ক  পাকর  চেন্তু সেকলর পকক্ষ  ।  েী েযাপার,  ুচে 

রচে োগক প কন্ত শয়াঁকট শ ক  িাও  াচে? 

  

য়যাাঁ  সর শেচর েকর লা  শ ই  িকলা, শেচরক। পড়া  াে  

  

োোোেু উকে পড়ক   াচেকল ,  করন্দ্ৰ  ােকা োুা চেক। েলকল , সকর, োকরা, োকরা! 

য়োৎ রচে োগক শয়াঁকট শ ক  য়কে শে  শসটা শুচ ! 

  

োোোেু েলকল , সল োেু  শো  েকরচেল এেটু সকগ  

  

শ াোর এ-েকর শ া শো  শ ই? 

  

শো লা। সকে  শসখাক  শ কে চগক। সচে শো  ুকরচে  

  

এখ ও শ াোর েযাকণ্ডজ োাঁুা, এই অেস্থা। চসাঁচড় চেক। শ কে অ যা। েকরে   াই শয়াে, 

 ারপর েী েলল, শটচলকোক ? 

  

গুরু, েুেচ  েয়ম্মে সোর শোকরর োথা। েচে সাঁেক  শুরু েকরকে   সজ সর ওখাক  

শো ও শলােজ  শ ই  সেরা এখ  শগকল শেখক  পাচর  

  

এই শ  শুক চেলুে উচ  োেরাক  েচে সাঁকে ? 

  

োেরাক ই শ  সাঁেকে ,  ার শো ও োক  শ ই  য়োৎ েুে শ কে উকে সচেক  শুরু 

েকর   শু লুে শ , উচ  োল সারারা  েুকো চ , চেো ার ওপর ো। েকসচেকল , 

েুচেক।কে  সোল সটটা।  িকলা, িকলা, সর শেচর েকর লা  শ ই  
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শোক া রাজা, শ কপাচল।   াই-ই েলু , শ াোর পকক্ষ এখ   াও।া অসেে  ডাক্তার 

শ াোকে চসাঁচড় চেক।  ােক ই োরণ েকরকে   সর  ুচে রাি চ ক। অ েূর শ ক  িাও? 

  

সকরা ডাক্তারকের েথা সে সে। ো কল িকল  া  সচে  াল সচে শেে  অ া।াকস 

শ ক  পারে  

  

পগলাচে শোকরা  া, রাজা  সোকের ে   শলাকেরই শয়াঁকট শ ক  চ  -িার েণ্টা লাগকে  

সর  ুচে রাি চ ক। ে ক্ষকণ শপৌাঁেকে? পুচলকের গাচড়টা শেকড় চেলাে…চেে সকে 

শটচলকোক  সর-এেটা গাচড় স াচে, শসই গাচড়ক   াে  

  

োোোেু োথা শ কড় েলকল , উাঁহু,  া িলকে  া  শস-েথা সকগই শ কেচেলাে  সল 

োেু কে সচে েকলচেলাে, সজ শ া গাচড়কোড়া িলকে  া, শ ক  শগকল পুচলকের সায়া য 

চ ক  য়কে  সল োেু   ীরেক সপচত্ত েকর েকলকে,  া পুচলকের গাচড়ক   াও।া চেেুক ই 

িলকে  া  ও-োচড়র সােক  পুচলকের গাচড় থােকলই সেকলর শিাকখ পকড়  াকে  েুেচ  

েয়ম্মকের ে   সম্মাচ   ো ুকষর োকে পুচলে একসকে, এ-েথা জা কল  ার চেষযরা 

িকট  াকে খুে? 

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল ,  াও এেটা েথা েকট  পরকেচে  াগচরে, েটাচেকস ওকের োকে 

পুচলকের গাচড়  াও।া চেে  ।   া য়কল েী উপা।? 

  

শয়াঁকটই শ ক  য়কে  শুুু শুুু শেচর েরে, শে ? 

  

রাজা,  ুচে েুেক  পারে  া, রযাি চ ক। শয়াঁকট শপৌাঁেক  শ াোর েে শস েে িার েণ্টা 

শলকগ  াকে    ক্ষণ চে শ াোর ঐ েুঢ়া-োো েকস েকস েচে সাঁেকে ?  

  

োোোেু এোকর েযাপারটা েুেকল   েুখখা া গ ীর য়ক। শগল  এ শ া সর পায়াকড় 

ওো  ।, শুুু শুুু এেটা েয়কর িার-পাাঁি েণ্টা য়াাঁটার শো ও োক  য়।  া! 
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এেটু িুপ েকর শথকে োোোেু েলকল , সর এেটা উপা। সকে, শো ও ডাক্তাকরর 

গাচড় শ ক  পাকর,  াই  া? ডাক্তাকরর গাচড় চেিংো য়াসপা াকলর গাচড় চ শ্চ।ই সটোকে 

 া? 

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , য়া,  া য়ক  পাকর  শেচখ শো ও ডাক্তাকরর গাচড় শজাগাড় েরা 

 া। চে  া  

  

সন্তু েলল, সাইকেকলও  াও।া  া।  সচে শেখলুে রাস্তা। সাইকেল িলকে  

  

োোোেু েলকল , চেে েকলচেস   া য়কল শেখচল শ া সাইকেল শেখারও উপোচর া 

সকে  এে-এে সে। ে  োকজ লাকগ  ডাক্তাকরর গাচড়  চে েরা  া ।া।,  ায়কল  ুই 

সর  করন্দ্ৰ সাইকেকল িকল শ ক  পারচে  পাক।র জ য সচে শ া সজোল সর 

সাইকেল িলাক  পাচর  া  

  

 করন্দ্ৰ  াো ীকি শথকে েুকর একস েলকল , এখ  শ া এেটাও ডাক্তাকরর গাচড় শ ই  

 কে এেটা অযাম্বুকলন্স  যা  এেটু োকেই চেরকে  

  

োোোেু অচস্থর াকে েলকল , এেটু োকে োক  ে ক্ষণ োকে? েযাকখা,  া য়। দুকটা 

সাইকেলই শজাগাড় েকরা  

  

শেষ প কন্ত  াই-ই েরক  য়ল   া া  জা।গা। শটচলকো  েকরও শো ও ডাক্তাকরর 

গাচড় ো অযাম্বুকলন্স পাও।া শগল  া  সোই েকলকে, সুা েণ্টা ো এে েণ্টার েকুয 

সসক  পাকর  োোোেু অ  শেচর েরক  রাচজ      াচসকিং শয়াকের েকরা।া কের োে 

শথকে দুকটা সাইকেল শজাগাড় য়ল,  াই চ ক। শেচরক। পড়ল সন্তু সর  করন্দ্ৰ  াো  

  

এ রেে োাঁো রাস্তা। সাইকেল িাচলক। সরাে  য়র াকলর চে  েলো ার রাস্তা। 

শেকলরা েুটেল শখকল, চেন্তু চেচিক  শস-রেে চেেু শেখা  াকে  া  রাস্তা। ো ুষজ  

খুে েে  
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 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , শসই েকলজ-জীেক র পর সর সাইকেল িালাইচ   শ াোর 

োোোেুর পািা। পকড় ে  েী শ  েরক  য়। সোকে! অেেয, খারাপ লাগকে  া  

সো স টু, এেটা সচ য েথা েলকে? 

  

য়যাাঁ, েলু   

  

এেটা েুড়া সাুু েী সে েচে সাঁেকে,  া চ ক। োথা োোোর চে শো ও োক  সকে? 

সেরা চে েুক ায়াাঁস  াড়া েরচে  া? 

  

সে েযাপারটা সচে এখ ও েুেক  পারচে া,  কর োো  
  

িকলা, চগক। শেখা  াে! 

  

সাইকেকল রচে োগক শপৌাঁেক ই এে েণ্টার শেচে শলকগ শগল   করন্দ্ৰ  ােকা চেচির সে 

রাস্তা খুে  াল শিক  ,  াই চেো া খুাঁকজ শপক  অসুচেকু য়ল  া  

  

এই রাস্তার সে োচড়ই অচেসোচড় েকল েক  য়।   ারই েকুয এেচট শোট, য়লকে রকের 

শো লা োচড়  শোট য়কলও োচড়চট শেখক  খুে সুন্দর, সােক  অক েখাচ  েুকলর োগা   

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , এই রাস্তা চেক। ে োর শগচে, চেন্তু এ-োচড়ক  শ  ইচজপচে।া রা 

থাকে, শো ও চে  জা ক ই পাচরচ   চেচিক  শ  ে  চেচসকের ো ুষ থাকে  

  

শগকটর সােক  এেজ  েকরা।া  েকস সকে   ার োকে সল োেুক র  াে েরক ই শস 

শো লা। উকে শ ক  েলল  

  

সারা োচড়টা একেোকর চ স্তব্ধ, শো ও ো ুষ সকে েকল েক ই য়।  া  শো লাক ও 

চসাঁচড়র েুকখ শোলাপচসেল শগট  ওরা শসখাক  একস োাঁড়াক ই সল োেু  এেটা ের 

শথকে শেচরক। একস শোাঁকট সেুল চেক। ওকের শো ও রেে েব্দ েরক  চ কষু েরকল   

 ারপর চেসচেস েকর চজকেস েরকল , শয়া।ার ইজ চেঃ রা।কিৌুুরী? 
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 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , গাচড় শজাগাড় েরা  া।চ  েকল চ চ  সসক  পাকর চ   

  

সল োেুক র েুকখ এেটা য় াোর চি্ েুকট উেল  চ চ  েলকল , সপ াকের শ া 

ডাচেচ   সপ াকের চেক। শো ও োজ য়কে  া  সপ ারা চেকর  া   

  

এই েথা েকল সল োেু  শপে  চেরক ই  করন্দ্ৰ  ােকা শগকটর েুয চেক। য়া  েুচেক। 

সল োেুক র এেটা য়া  শিকপ ুরকল    ারপর খুে সকস্ত অথি েথঢ় গলা। েলকল , 

সচে  ার  সরোকরর প্র্চ চ চু  চেঃ রা।কিৌুুরী সোকে সর  াাঁর  াইকপাকে 

পাচেক।কে   এখাক  েী েটকে,  া শেকখ চগক। চরকপাটক েরোর জ য  এই য়র াকলর 

চেক ও সেরা েষ্ট েকর এেচ -এেচ  চেকর  াোর জ য সচসচ   শগট খুলু   

  

 করন্দ্ৰা  ােকা এেচ ক  য়াচসখুচে ো ুষ  চেন্তু এে-এে সে।  াাঁর েুখখা া এে  েচে  

য়ক।  া। শ , শেখকল  । লাকগ  

  

সল োেু  সর চদ্বরুচক্ত  া েকর শগট খুকল চেকল    ারপর েলকল , জুক া খুকল 

শেলু ! 

  

খাচল পাক। এেটা টা া োরান্দা শপচরক। একস ওরা েুেল এেটা োোচর সাইকজর েকর  

শস-েকর খাট-চেো া পা া, চেন্তু চেো াক  শেউ শ ই  চেো ার চেে পাকেই অ য এেটা 

েকর  াও।ার েরজা  

  

সল োেু  ওকের ইোরা েরকল  শসই েরজার পাকে চগক। োাঁড়াক   

  

অ য েরচটক  রক।কে এেটা শটচেল সর েক।েখা া শি।ার  এেটা শি।াকর েকস সকে  

এেজ  খুেই লম্বা ো ুষ, পরক  এেটা োকলা রকের সলখািা   াাঁর োথার িুল 

ুপুাকপ সাো উকলর ে  , সর েুখ চ ক সাো োচড় পা লা  ুকলার ে    য়াক  এেটা 

লাল শেলচট শপ , শটচেকলর ওপর এেটা েড় য়লকে োগকজ চ চ  েচে সাঁেকে   
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সচ য, শেখকল েক  য়। শ   চ চ  েুচেক।-েুচেক। সাঁেকে   শিাখ দুচট প্র্া। শোজা, 

য়াক র েলেটা চেক। এেটা োগ শেকট শথকে  াকে ,  ারপর খাচ েক্ষণ িুপিাপ  

সোর এেটা োগ োটকে   

  

সন্তু সর  করন্দ্ৰ  ােকা প্র্া। চ ম্পন্দ য়ক। োাঁচড়ক। োাঁচড়ক। শেখক  লাগল  এই েথেয  

এেজ  সা া ্বইই েেকরর েথদ্ধ শি।াকর শসাজা য়ক। েকস েচে সাঁেকে , এ শ   চেশ্বাসই 

েরা  া।  া  

  

েুেচ  েয়ম্মে এেোর য়োৎ এই েরজার চেকে  াোকল    াাঁর শিাখ দুকটা শখালা,  েু 

চ চ  ওকের শেখক  শপকল  চে  া শোো শগল  া  এেটুও চেরক্ত য়কল   া  েরিং  াাঁর 

েুকখ শ   এেটা পচেত্র  াে েুকট সকে  শেখকলই  চক্ত জাকগ  

  

সোর েুখ চেচরক। েচে সাঁোক  ে  চেকল   

  

 করন্দ্ৰ  যাোস ুকে শিাকখর ইচেক  েলকল , এোর িকলা! 

  

ওরা ের শথকে শেচরক। োরান্দা চেক। খাচ েটা সসক ই চসাঁচড়ক  ে্ ে্ েব্দ উেল  

  

সল োেু  েযস্ত য়ক।  াড়া াচড় এচগক। শগকল   চসাঁচড়র েুকখর শোলাপচসেল শগট চ চ  

 ুল েকর শখালা শরকখ একসচেকল   চ চ  শগট প কন্ত শপৌাঁেোর সকগই শ  কর েুকে 

একল  রাি েগকল চ ক। এেজ  ো ুষ  

  

 করন্দ্ৰ  ােকা োাঁু োাঁচেক। েলকল , স ড কটড রাজা রা।কিৌুুরী!  াাঁকে শেউ শপেক  

শেকল শরকখ সসক  পাকর  া! 

  

োোোেু য়াচসেুকখ েলকল , শ ােরা িকল সসার পকরই এেটা অযােেুকলন্স শপক। 

শগলাে  

  

 ারপর চ চ  সল োেু কে চজকেস েরকল , খের েী? এখ ও েচে সাঁেকে ? 
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ওরা চ  জ ই এে সকে োথা  াড়ল  

  

োোোেু েলকল , িকলা  সচে এেটু শেচখ  ওাঁর সকে সোর েথা েলা খুে েরোর  

  

সল োেু  সকজাকর োথা শ কড় েলকল , শ া শ া শ া, েযাট ইজ সউট অে শোক।কেি   

ওাঁকে এই অেস্থা। চেেুক ই চডসটােক েরা  াকে  া  

  

োোোেু েলকল , সোর েথা েলাটা অ যন্ত জরুচর  সপ ারা েুেক  পারকে   া, 

োরুর সকে েথা েলার জ যই উচ  ওই েচেগুকলা সাঁেকে ?  

  

সল োেু  েলকল , েী েকর েথা েলকে  সপচ ? ওাঁর গলার সও।াজ  ষ্ট য়ক। শগকে, 

উচ  শো ও উত্তর চেক  পারকে   া  সপ ার ইিংকরচজ প্র্শ্নও উচ  েুেকে   া  

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , সচেও শসই েথা  ােচেলুে  রাজা, উচ  শ াোর প্র্শ্ন েুেকে  েী 

েকর? সল োেু   চে েুচেক। শে ,  া য়কলই ো উচ  েী েকর উত্তর শেকে ? 

  

োোোেু েলকল , উচ  শ   াষা শোকে , শসই  াষাক ই সচে প্র্শ্ন েরে  

  

জাোর পকেট শথকে োোোেু এেটা  াাঁজ-েরা োগজ োর েরকল    ারপর শেখাকল  

শসটা খুকল   াক ও ে েগুকলা শোট-কোট েচে সাঁো  

  

োোোেু েলকল , এই েচের  াষা শ ােরা শেউ েুেকে  া, উচ  য়।ক া েুেক  পাকর   

  

োোোেুকে চ ক। সসা য়ল শসই েকর  সন্তু সর  করন্দ্ৰ  ােকা োাঁচড়ক। রইকল  েরজার 

োকে  সল োেু  োোোেুকে চ ক। েুেকল  পাকের েকর  

  

োোোেুর রাকির েব্দ শপক। শিাখ  ুকল  াোকল  েুেচ  েয়ম্মে  সল োেু  খুে 

চে ী  াকে চেেু েলকল   াাঁকে  খুে সেে  োোোেুর পচরি। চেকল   

  

োোোেু েপাকলর োকে য়া  েুইক। েলকল , সোে  
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 ারপর  াাঁর েচে-সাঁো োগজটা েচড়ক। চেকল  শটচেকলর ওপর  

  

েুেচ  েয়ম্মে এখ  চ শ্চ।ই শজকগ উকেকে  পুকরাপুচর  শে  া, শসই োগজক্ট শেকখই 

 াাঁর েুকখ োরুণ অোে  াে েুকট উেল  এেোর োগজটার চেকে, সর এেোর 

োোোেুর েুকখর চেকে  াোক  লাগকল  চ চ   

  

 ারপর য়া োচ  চেক। োোোেুকে োকে ডােকল   োোোেু  াাঁর পাকে চগক। 

োাঁড়াক ই  াাঁর লম্বা ডা  য়া  রাখকল  োোোেুর োথা।, চ কজ শিাখ েুকজ রইকল  

এেটুক্ষণ  চেে শ   চ চ  োোোেুকে সেীোে েরকে   ার ী।কের প্র্থা।  

  

এেটু পকর য়া টা সচরক। চ ক। লাল েলেটা  ুকল েচে সাঁেক  শুরু েরকল   

  

চেন্তু  াাঁর য়া  শ   িলকেই  া  খুে অলস াকে োগ োটকে , শোো  া।  াাঁর য়া  

শোঁকপ  াকে  এেটুখাচ  একেই চ চ   াোকে  োোোেুর চেকে  োোোেুোড় 

 াড়কে   

  

োত্র চ  চট েচে শো ওরকে সাঁোর পকরই  াাঁর য়া  শথকে েলােটা খকস পকড় শগল 

োচটক   েুখখা া েুকে পড়ল েুকের ওপর,  ারপর একেোকর  ুক। শটচেকলর ওপর পকড় 

 াোর সকগই োোোেু সর সল োেু  দুচেে শথকে ুকর শেলকল   াাঁকে  
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৫. েড়া পুচলে পায়ারা 

োোোেু সর সন্তুকে েড়া পুচলে পায়ারা। রাখা য়ক।কে এেটা সরোচর শগি য়াউকস  

এর েকুয দুোর য়ােলা য়ক। শগকে োোোেুর ওপর  োোোেুর েনু্ধরা সোই েলকে  

ওাঁকে েলো া। চেকর শ ক   এখাক  থােকল ওাঁর জীে  চেপন্ন য়ক  পাকর  চেন্তু 

োোোেু শস-েথা চেেুক ই শু কে   া  

  

সাুে েুেচ  েয়ম্মে শসচে  শসই শি।াকর েকসই েথ ুয েরণ েকরকে   শেষ সেক।  াাঁর 

েুকখ শো ও  ন্ত্রণার োপ চেল  া, েরিং েুকট উকেচেল অপূেক সুন্দর য়াচস  শ   চ চ  খুে 

 থচপ্তর সকে এই জীে  শেষ েকর িকল শগকল   

  

সাুে েুেচ  েয়ম্মকের অক ে চেষয এই চেচিক ই সকে  এই চেষযকের সোর দুচট 

েল  এে েকলর শ  া সল োেু , সর অ য েলচটর শ  া য়াচ  সলোচে  াকে 

এেজ   চেষযকের ুারণা, সাুে েুেচ  েয়ম্মকের েথা েন্ধ য়ক। চগক।চেল েকল চ চ  

 াাঁর শেষ উইল েচে চেক। চলকখ শগকে   শুুু রাজা রা।কিৌুুরীই শসই েচের োক  

শজক কে  রাজা রা।কিৌুুরী োইকরর শলাে, শস শে  এই শগাপ  েথা জা কে? সল 

োেু  শে  রাজা রা।কিৌুুরীকে শডকে চ ক। চগক।চেল? চদ্ব ী। েকলর শ  া য়াচ  

সলোচে অচ ক াগ েকরকে শ , সল োেু  চ কজ শ  া য়োর ে লকে শসই উইকলর 

েথা অ য োরুকে জা ক  চেকে  া  

  

চেন্তু েজা য়কে এই, সল োেু ও শরকগ শগকে োোোেুর ওপর  েথদ্ধ েুেচ  েয়ম্মকের 

সাঁো ঐ েচেগুকলার শ  েী োক ,  া োোোেু সল োেু কেও েকল চ   

  

এে  েী,  করন্দ্ৰ  ােকা োরোর চজকেস েরকলও োোোেু েুিচে শয়কস েকলকে , ুকর 

 াও, ঐ েচেগুকলার শো ও োক  শ ই  সচে অেেয এেরেে োক  েকরচে, শসটা  ুলও 

য়ক  পাকর  
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 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল ,  ুচে েী োক  েুকেচে, শসটাই শুচ ? 

  

োোোেু েলকল , উাঁহু, শসটাও েলা  াকে  া  েুেচ  েয়ম্মে চ কষু েকর শগকে   

  

অযাাঁ! উচ  েখ  চ কষু েরকল  শ াো।? সেরা শ া োকেই োাঁচড়ক। চেলুে! 

  

োকে োাঁচড়ক। থােকলই চে সে শোো  া।? শেখকল  া, সচে েুেচ  েয়ম্মেকে চলকখ 

চেেু প্র্শ্ন জা ালুে  উচ ও েচে এাঁকে  ার উত্তর চেকল   

  

 ুচে েী প্র্শ্ন েকরচেকল? 

  

সচে এেটা োক  উকিখ েকর জা ক  শিক।চেলুে, সপচ  চে এটাই শোোক  িাইকে ? 

উচ   ার উত্তকর য়যাাঁ, ো  া চেেুই চলখকল   া  উচ  চলখকল ,  ুচে সকগ চ কজ  ািাই 

েকর শেকখা,  ার সকগ োরুকে চেেু শোকলা  া  

  

 ািাই েকর শেকখা, োক ? অ য শো ও পচণ্ডক র পরােেক শ কে?  া,  াও শ া পারকে 

 া  অ য োরুকে েলাই শ া চ কষু  

  

এটা  ািাই েরার জ য সোকে অক ে েূর শ ক  য়কে  ইচজকে! 

  

সন্তু েকল উেল, চপরাচেকডর শেকে? 

  

োোোেু শিাখ চেক। শয়কস েলকল , েক  য়কে শ ার এোকর চেকেে শোরা য়ক।  াকে, 

সন্তু! 

  

সন্তুর েক  পকড় শগল চরচ র েথা  চসদ্ধাথকোকের সকে চরচ  ো।করা শেড়াক  শগকে   খ  

শস-েথা শুক  সন্তুর চয়িংকস য়ক।চেল  এোকর শস-ই ো।করাক  শপৌাঁকে চরচ কের িেকে 

শেকে  োোোেু এইজ যই পাসকপাটক স ক  েকলচেকল ? 
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 করন্দ্ৰ  ােকা চিচন্ত  াকে েলকল , রাজা, এখ  ইচজে শগকল  ুচে শ  একেোকর োকের 

েুকখ চগক। পড়কে! এখাক ই  ুচে দুচ  োর চেপকে পকড়চেকল  চেচিক  শ  এ  

ইচজপচে।া  থাকে জা া চেল  া  ওখা  শথকে সোকের শেকে অক কে পড়া-চলখা 

েরক  সকস  চেজক কসর জ যও সকস  সচে খের চ ক। শজক চে, ঐ শ  য়াচ  সলোচে 

 াকের শলােটা, ওর অক ে শগাাঁড়া সাকপাক টর সকে  ওর পাচট এেোর এেটা শপ্ল  

য়াইজযাে েকরচেল  েুেচ  েয়ম্মকের চসকরট  ুচে  চে সকগ ওকের োকে োাঁস  া  

েকরা,  া য়কল ওরা শ াোকে োড়কে  া? 

  

োোোেু েলকল , োকের েুকখ চগক। পড়ক ই শ া সোর ইকে েকর   ুচে চে  াচেে, 

পুচলে-পায়ারা। সচে এখাক  েকস থােে? 

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , ইচন্ড।া গ  ককেন্ট শ াোকে এখ  ইচজে পাোক  রাচজ য়কে  া  

ও শেকের সকে সোকের শেকের শেে  াল সম্পেক সকে,  ুচে চগক।  চে এখ  এেটা 

গণ্ডকগাল পাোও… 

  

োোোেু  াাঁকে োুা চেক। েলকল , চেেু গণ্ডকগাল পােে  া  সোকে গ  ককেকন্টরও 

পাোোর েরোর শ ই  সচে চ কজই  াে   ুচে েরিং এেটু সায়া য েকরা,  করন্দ্ৰ  

সজকের েকুযই সোকের দুজক র চ সা শজাগাড় েকর োও  

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , সচে এখ ও েলচে, শ াোকের ওখাক   াও।া উচি   ।  

  

োোোেু এোকর শয়কস শেকল েলকল , শ াোর চয়িংকস য়কে েুচে,  করন্দ্ৰ? সেরা শেে 

ইচজে েজা েরক   াচে, শ াোর  াও।া য়কে  া  চেন্তু শ াোকে সচে চ ক।  াচে  া  

  

েজা?  ুচে ইচজকে েজা েরক   াে? য়াচ  সলোচেকে সচে   টা চিক চে, শস এেটা 

দুেকান্ত টাইকপর শলাে? 
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সকর, দুেকান্ত প্র্েথচ র শলােকের খুে সয়কজ োগ ো াক া  া।   াকের োইকর শথকে 

 রে-সরে েক  য়।,  াকেরই েক র সসল শিয়ারাটা শোো েক্ত  শেকখা  া  ওখাক  

ে  েজা য়।  চেকর একস শ াোকে সে গল্প শো াে  

  

োোোেু উকে চগক।  াাঁর য়া েযাগ খুকল চর ল ারটা োর েরকল   শসটা  করন্দ্ৰ  ােকার 

শোকলর ওপর েুাঁকড় চেক। েলকল , এটা শ াোর োকে জো রইল  চেকেকে  াচে, সকে 

সেকস চ ক।  াও।া চেে  ।  

  

 করন্দ্ৰ  ােকা শিাখ েপাকল  ুকল েলকল , য়াচ  সলোচের েলেল শ াোর ওপর 

সাঙ্ঘাচ ে শরকগ সকে শজক ও  ুচে শো ও য়াচ ।ার োড়া অ  েূকরর শেকে  াকে? 

  

োোোেু চ কজর োথা। সেুল চেক। শটাো োরক  োরক  ই।াচেকর সুকর েলকল , 

োাঁকুর ওপর শ  চজচ সটা রক।কে,  ার শথকে সর শো ও অস্ত্ৰ চে েড় য়ক  পাকর? 

  

 করন্দ্ৰ  ােকা এে  এেটা েুকখর  াে েরকল , শ   চ চ  েলক  িা , সঃ, শ াোকে 

চ ক। সর পারা  া।  া! 

  

সকন্ধকেলা  করন্দ্ৰ  ােকা িকল  াোর পর োোোেু সন্তুকে েলকল , শো , —এখাক  খুে 

সােুাক  থােচে  এো োইকর শেরুচে  া  ওরা  চে শ াকে ুকর চ ক। চগক। শোথাও 

সটকে রাকখ,  া য়কল সোর ওপর িাপ শেও।া সয়জ য়কে  

  

সন্তু েুকখ সো েলকলও  লার শোাঁটটা এে  াকে োাঁপাল  াক  শেে এেটু গেক-গেক াে 

েুকট উেল  

  

শসটা লক্ষ েকর োোোেু েলকল , েুকেচে,  ুই েক  েক   ােচেস শ া, শ াকে শে 

সটকে রাখকে!  ুই চেে পালাক  পারচে,  াই  া?  াক ই শ া সোর শেচে চিন্তা! 

শ ার ে   েক।চস এেটা শেকলকে সয়কজ োকর  া, চেন্তু  ুই পালাোর শিষ্টা েরকল 
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চ েচ  গুচলটুচল েুাঁড়কে  এর সকগ  ুই   োর পালাোর শিষ্টা েকরচেস,   োর শেচে 

চেপকে পকড়চেস, েক  শ ই? 

  

সন্তু েলল, প্র্ক যেোর  ।  শসোকর চত্রপুরা। শ  সচে পাচলক।চেলুে, সর সো। শেউ 

ুরক  পাকরচ ! 

  

োোোেু েলকল , সো চেে সকে  ো লুে  চেন্তু এোকর চেচিক  সর ো।করাক  

চগক। সে সে। সোর সকে থাচেচে  এে-এো শগাক।ন্দাচগচর েরার শিষ্টা েরচে  া  

  

স ুর েক  পড়ল, শস এে চ লজলা। রয়সযসন্ধা  েরক  চগক। েী শেকলঙ্কাচরই  া 

য়ক।চেল   াচগযস োোোেু শস-েথা জাক    া  

  

অেেয সন্তু  খ ই চেে েরল,  া েকল শস েকে  াকে  া   চেষযক  সোর শস ঐ রেে 

শিষ্টা েরকে  শস এে-এো এেটা রয়কসযর সোুা  েকর োোোেুকে  াে লাচগক। 

শেকে  

  

পরচে  োোোেু শটচলকোক ই অক ে োজ শসকর শেলকল    ার পকরর চে ই  াাঁকের 

ইচজে  াত্রা   করন্দ্ৰ  ােকা শগােড়া েুকখ ওাঁকের শপৌাঁকে চেক  একল  এ।ারকপাকটক  ওরা 

শ  কর শোোর সকগর েুয়ূক ক  করন্দ্ৰ  ােকা চজকেস েরকল , েী রাজা, এখ ও চে েক  

য়কে শ ােরা ওখাক  েজা েরক   াে? 

  

োোোেু শিাখ চটকপ েলকল , য়যাাঁ, োরুণ েজা য়কে  ইে,  ুচে শ ক  পারকল  া  

  

 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল , সচে শখাাঁজ শপক।চে  য়াচ  সলোচেও সজ সোকল অ য এেটা 

শপ্লক  ইচজে িকল শগকে  চ শ্চ।ই এেেযাচস শথকে খের শপক।কে  শ ,  ুচে ইচজকের 

চ সা চ ক।ে! 

  

োোোেু শস খের শুক  এেটুও চেিচল   া য়ক। েলকল ,  া শ া  াকেই   ইকল েজা 

জেকে শে ? সল োেু   া।চ ? শস শ া রাগ েকর সোর সকে সর শেখাই েকর  া? 
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 করন্দ্ৰ  ােকা েলকল ,  ার খের জাচ   া  

  

োোোেু েলকল ,  াকে, শসও চ শ্চ।ই  াকে  সো  করন্দ্ৰ, চেকর একস সে গল্প য়কে  

  

এই শ া েচে  সকগই সন্তু শপ্লক  শিকপ েলো া শথকে একসকে চেচিক   শসই শপ্ল টা 

চেল এ।ারোস সর এটা শোচ  িং  এেটা চেয়র  জাগকে সন্তুর েুকের েকুয  চেকেে, 

চেকেে! চপরাচেকডর শেে  চক্লওকপরার শেে  

  

শপ্ল  সোকে ওড়োর পকরই সন্তু চসটকেে খুকল উকে োাঁড়াল  

  

োোোেু চজকেস েরকল , শোথা।  াচেস? 

  

ন্তু েুখ খুকল চেেু েলার সকগই োোোেু েলকল , চেে সকে, চেে সকে, োথরুকে 

 াোর েথা েলচে শ া? শুুু শুুু চেকথয েথা েলক  য়কে  া  পুকরা শপ্ল টা েুকর শেখার 

ইকে য়ক।কে শেকখ স।  িলন্ত শপ্লক  শ া সর শ াকে শেউ চেড যাপ েরকে  া! এে 

 চে শপ্ল টা শেউ য়াইজযাে েকর   া  চে েকরই,  া য়কল সর েী েরা  াকে! 

  

সন্তুর সসল উকেেয য়ল  াত্রীকের েুখগুকলা  াল েকর শেখা  শি া শেউ সকে চে  া  

 ার েথঢ় চেশ্বাস, সল োেু ও এই শপ্লক  রক।কে  প্র্থে শথকেই ঐ শলােচটকে সন্তু চেে 

পেন্দ েরক  পাকরচ   শলােচটর সে সে। েী রেে শ   শগাপ -কগাপ   াে  েক র 

েথা খুকল েকল  া  সল োেু  প্র্থকেই োোোেুকে এে লক্ষ টাোর শলা  শেচখক।চেল  
  

েুেচ  েয়ম্মে েকর  াোর পর সল োেু  খুে এেটা দুঃখ শপক।কে  এে  েক  য়।চ   

চ চ  োোোেুকে েকলচেকল  শ , োোোেু  চে সে েচেগুকলার  াষা শুুু সল 

োেু কেই জাচ ক। শে ,  া য়কল চ চ  পাাঁি লক্ষ টাো শেকে   

  

োোোেু য়াসক  য়াসক  েকলচেকল ,  া েী েকর য়কে? সপ ার গুরুই শ  েলক  োরণ 

েকরকে ! 
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 া, শপ্লক র  াত্রীকের েকুয এেজ ও শি া ো ুষ শেখক  শপল  া  সন্তু  েক।েজ  

 ার ী।  াত্রী রক।কে, চেন্তু  ারা শেউ োিংলা। েথা েলকে  া  

  

 খ ও সন্তু জাক   া শ ,  ার জ য এেটা োরুণ চেস্ম। অকপক্ষা েরকে  

  

খাোর চেকে শেকখ সন্তু এল চ কজর জা।গা।  শটচেলটা খুকল শপক  চ ল  

  

শখক  শখক  োোোেু েলকল ,  ুই চয়ক।করাচিচে্ কসর োক  েকল সো। িেকে 

চেক।চেল  চপরাচেডগুকলা শে  ত চর য়ক।চেল  াও  ুই জাচ স চ শ্চ।ই?  

  

সন্তু েলল, রাজা-রাচ কের সোচু শেোর জ য  শ  কর অক ে চজচ সপত্তর রাখা থাে , 

রাজারাচ রা  ােক   শ ,  াাঁরা সোর শোঁকি উেকে   

  

সেকিক। পুরক া চপরাচেড ে চে  সকগ ত চর য়ক।কে েল শ া? 

  

সাকড় পাাঁি য়াজার েের সকগ! 

  

এটা সন্দাকজ েলচল,  াই  া? 

  

ুরা পকড় চগক। সন্তু লাজুে াকে য়াসল  

  

োোোেু েলকল , খুে পুরক া চপরাচেডগুকলা চিিপূেক ২৬৮৬ শথকে ২১৬০ েেকরর েকুয 

ত চর য়ক।চেল   া য়কল েলা শ ক  পাকর শোটােুচট সাকড় িার য়াজার েের সকগ   াই 

শয়াে, চপরাচেড শ া অক েগুকলাই সকে  এর েকুয চগজার চপরাচেড খুে চেখযা   সর 

এেটা সকে  খুেু  এটা চেরাট লম্বা  এখ  শ া পথচথেীক  েস্ত-েস্ত োচড় ত চর য়ক।কে  

এে সে। চ উ ই।কেকর এম্পা।ার শিট চেচডিং চেল সেকিক। েড় োচড়,  ারপর… 

  

এখ  চেোকগার চস।াসক টাও।ার সেকিক। েড়  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপাধ্যায় । মমশর রহসয। কাকাবাবু সমগ্র 

 60 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

হুাঁ,  াও জাচ স শেখচে  চেন্তু ঐ খুেুর চপরাচেড এখ ও ঐ সে েড়-েড় োচড়র সকে 

উচ্চ া। পািা চেক  পাকর  এোকর শ াকে এেটা  ূক র গল্প েচল শো ! 

চপরাচেডগুকলার সকেপাকে সরও অক ে শগাপ  সোচুস্থা  সকে োচটর  ীকি  োইকরর 

শথকে শসগুকলা শোোই  া।  া  সাকয়েরা এেটা-এেটা েকর শসগুকলা সচেষ্কার েকরকে  

সম্রাট খুেুর োক।র  াে চেল শয়কটকেচরস   াাঁর সোচুস্থাক র েথা অক কে জা  ই  া  

এেজ  সাকয়ে শসচট সচেষ্কার েকর   শসখাক  শো ও চপরাচেড শ ই, োচটর  ীকি 

এেটা সুড়কের েকুয চেল শসই সোচু  েচেগুকলা শ  েচেক র েকুয রাকখ,  াকে েকল 

সারকোকেগাস  সশ্চক কর েযাপার য়ল, প্র্থে চ চ  শসই সুড়কের েকুয  ােকল , চ চ  

শসখাক  অক ে চেেু শেখক  শপকলও সারকোকেগাকসর েকুয রাচ  শয়কটকেচরকসর েচে 

শেখক  শপকল   া  

  

শেউ েচেটা িুচর েকর চ ক। শগকে! 

  

য়যাাঁ, চপরাচেড শথকে অক ে েচে িুচর শগকে েকট, চেন্তু রাচ  শয়কটকেচরকসর সোচুস্থাক  

শ া শেউ সকগ শোকেচ    াোড়া, রাজা-রাচ কের সোচুস্থাক  অক ে োচে োচে চজচ স 

থাে   শ ে  শসা ার খাট, শসা ার জুক া, েচণেুকক্তা-েসাক া পা পত্র, সরও অক ে 

চেেু  প্র্থে চ চ  শসই সুড়ে সচেষ্কার েকর , শসই িালকস রেকেওক। অক ে েূলযো  

চজচ স শেখক  শপক।চেকল , শুুু েচেটাই চেল  া  শিাকররা সর-চেেু চ ল  া, শুুু 

েচেটাই চ ল? শিাকররা শ া েচে শ । চেচর েরোর জ যই!  

  

 ারপর? 

  

এর এে েের চ   োস োকে এেেল পুরা ত্ত্বচেে সোর ঐ সুড়কে  াকে    াাঁরা চেন্তু 

সারকোকেগাকসর েকুয রাচ  শয়কটকেচরকসর েচে শেখক  পা    াাঁরা শসই েচের েচেও 

 ুকলচেকল   চেের সরোকরর অ ুেচ  োড়া েচে সরাক া  া।  া   াই  াাঁরা শসচে  

সর চেেু েকর চ   ওপকর পায়ারা েচসক। শরকখচেকল   পরচে  সোর শসখাক  চগক। 

শেখা শগল সারকোকেগাকসর েকুয েচে শ ই! সোর অেথেয য়ক। শগকে   াই চ ক। শস-
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সে। অক ে তয়চি য়ক।চেল, পথচথেীর েহু োগকজ খেরটা োপা য়ক।চেল, এই চ ক। েইও 

শলখা য়ক।কে  িালকস রেকেওক। অেেয চদ্ব ী। অচ  াত্রী েলচটর েক্তেয এেটুও চেশ্বাস 

েকর চ   

  

সরও চেেু শো োর জ য সন্তু োোোেুর েুকখর চেকে েযগ্র াকে  াচেক। সকে শেকখ 

োোোেু েলকল , শ াকে এেচ  এেটা রয়সযোচয় ী শো ালুে  সেরা শ -োকজ 

 াচে   ার সকে রাচ  শয়কটকেচরকসর সোচুর খুে এেটা সম্পেক শ ই  

  

খাও।া শেষ য়ক। শগকে  এাঁকটা শপ্লট সচরক। চ ক। শগল এ।ার-য়কিসরা   ার এেটু পকর 

এেজ  এ।ার-য়কিস সন্তুর োকে একস ইিংকরচজক  েলল, শ াোর  াে শ া সন্তু,  াই 

 া? চপ্লজ োে উইথ চে! শ াোকে সর-এেোর চসচেউচরচট শিে েরা য়কে  

  

সন্তু োরুণ অোে য়ক। োোোেুর চেকে  াোল  এ।ার-য়কিসচট োোোেুকে েলল, 

সই অযাে সচর সযার, এই শেকলচট সকন্দয়জ ে াকে সারা শপ্ল  েুকর শেড়াচেল, 

শসইজ য েযাকে  েলকল , ওকে এেোর সািক েকর শেখক  য়কে! সচে ওকে এেটু 

চ ক।  াচে! 

  

োোোেু েলকল , শগা অযাকয়ড! 

  

সন্তু এেই সকে সশ্চ ক য়ল, শরকগ শগল, সোর শেে েজাও শপল  এরা  াকে 

য়াইজযাোর  ােকে  াচে? সকে এেটা শখল া চপস্তল থােকলও একের শেে  । শেখাক া 

শ    

  

এ।ার-য়কিসচট সন্তুকে চ ক। এল েেচপকট  শসখা োর েরজা খুকল শ  কর শোো োত্র 

এেজ  েকল উেল, য়যান্ডস সপ! 

  

 ারপরই শয়কস উেল শয়া শয়া েকর! 

  

সন্তুর েুখ শথকে শেচরক। এল, চেো ো! 
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সন্তুকের পাড়ার শ  চেো  পাইলট, শস-ই এই শপ্লক র েযাপকট   এরেে শ াগাক াগ শ  

েটক  পাকর,  া সন্তুর এেোরও েক  য়।চ   

  

এ।ার-য়কিস সর শো-পাইলটরা য়াসকে সন্তুর  যাোিযাো অেস্থা শেকখ  এ।ার-

য়কিসচট েলল, সচে  খ  চগক। েললুে শ , ওকে সািক েরা য়কে,  খ  এই ই  ািং 

শজন্টলেযা চটর েুখ একেোকর  ক। শুচেক। চগক।চেল  পকেকট সচ য শোো-চপস্তল চেেু 

সকে  াচে? 

  

চেো  অ য সেকলর সকে সলাপ েচরক। চেল সন্তুর   ারপর চজকেস েরল, 

োোোেুও শেখলুে রক।কে   শ ারা শোথা।  াচেস? 

  

সন্তু েলল, ইচজে  

  

চেো  েলল, ইচজকে? শসখাক  শ ারা শো  েযাপাকর  াচেস? চ শ্চ।ই শেড়াক   ।? 

  

সন্তু এোর এেটু  াচরচে  াে েকর েলল, শসটা এখ  েলা  াকে  া! 

  

চেো  অ যকের েলল, জাক া, এই  াাঁকে োোোেু েলচে, চ চ  এেজ  েযা টাসচটে 

পাসক   পথচথেীক  শ -সে চেচি অ য শেউ সল  েরক  পাকর  া, শসগুকলা চ চ  সল  

েরার শিষ্টা েকর   শ ে  ওাঁর ো , শ েচ  সায়স  

  

শো-পাইলট চেঃ শোয়চল েলকল ,  ায়কল সেরা সোই  াাঁকে এেোর শেখক  িাই  

  

চেো  েলল, সর এেটা েজা েরা  াে  সন্তুকে সেরা এখাক  সটকে রাচখ,  া য়কল 

োোোেু চ শ্চ।ই এে সেক। এখাক  েুকট সসকে   

  

েেচপকট েকস অপূেক েথেয শেখা  া।  শপ্ল টা শেকের রাজয চেক।  াকে েকট   েু োকে-

োকে শিাকখ পকড়  ীকির পথচথেী  চেো  সন্তুকে শোোক  লাগল সোকের ো চিত্র  
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এে েণ্টা শেকট শগল,  েু োোোেু সন্তুর শো ও শখাাঁজ েরকল   া  চেো  েলল, িল 

শর, সন্তু, সচেই োোোেুর সকে শেখা েকর সচস  

  

েূর শথকে শেখা শগল োোোেু েুকের ওপর োথা েুাঁচেক। েুকোকে   ওরা োকে  াোর 

পর োোোেুকে ডােক  য়ল  া, চ চ  েুখ  ুকল, এেটুও অোে  া  য়ক।, স্বা াচেে 

গলা। েলকল , েী খের, চেো ? 

  

চেো  চজকেস েরল, সপচ  চে জা ক   সচে এই শপ্লক  থােে? 

  

োোোেু েলকল ,  া,  া জা  ুে  া!  কে জা াটা েক্ত চেেু  ।  সন্তুকে চ ক।  াোর 

পরই েক  পড়ল, শপ্ল  শটে অে েরার পর শোষণা েরা য়ক।চেল, েযাপকট  েযা াচজক 

এেিং  াাঁর রু-রা সোইকে স্বাগ  জা াকে   খ  দুই সর দুইক। িার েকর চ লুে  

  

চেো  এেটু য় াে য়ক। েলল, োোোেু, সপচ  েখ ও িেকে  া   া, ো অোে য়  

 া? 

  

োোোেু েলকল , শে  য়ে  া? পথচথেীক  অোে য়োর ে   েট াই শ া শেচে   কে 

এ  সাো য েযাপাকর েযস্ত য়ই  া  

  

োোোেু, চেেকর েী েযাপাকর  াকে , জা ক  পাচর? 

  

অচ  সাো য েযাপার! 
  

 ার োক  এখ  েলকে   া! ইে, সোকে চরচলজ েরকে সকথকন্স   চে ো।করাক  

 ােক  পার ুে! শেচখ  চে েযাক জ েকর িকল সসক  পাচর  ো।করাক  সপ ারা 

শোথা। উেকে ? 

  

উেে শ া ওক।চসস শয়াকটকল  চেন্তু ো।করাক  সেরা দুএেচেক র শেচে থােে  া  

শেেচেকস িকল  াে  শসখাক  শোথা। উেে  ার চেে শ ই  
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সন্তু েলল, চেো ো,  ুচে চসদ্ধাথকোকে শিক া শ া? চস্নগ্ধাচের ের? ওরা এখ  ো।করাক  

সকে    ুচে ইচন্ড।া  এেেযাচসক  শখাাঁজ শোকরা! চসদ্ধাথকো োিক শসকরটাচর… 

  

োোোেু এেটু  ৎকস ার শিাকখ  াোকল  সন্তুর চেকে  
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৬. এ।ারকপাকটক চসদ্ধাথক, চস্নগ্ধা, চরচ  

এ।ারকপাকটক শ  চসদ্ধাথক, চস্নগ্ধা, চরচ  সোই উপচস্থ  থােকে এটা অেেয সন্তুও জা    া  

োোোেু শ া সোই েকর চ   এটা  কর   ােকার েীচ ক, চ চ  ো।করার ইচণ্ড।া  

এেেযাচসক  শটকলক্স পাচেক। চেক।কে , শসটা শেকখ চসদ্ধাথক চ কজই একসকে  
  

ো।করাক  শপ্ল টা এে েণ্টা থাকে  চেো ও শ কে একস এেোর ওকের সেকলর সকে 

শেখা েকর িকল শগল  

  

চরচ  সন্তুকে এেপাকে শডকে চ ক। চগক। চজকেস েরল, েী শর, সন্তু, েলো া।  খ  

শেখা য়ল,  খ  শ া এেোরও েলচল  া শ , শ ারা এখাক  সসচে? 

  

সন্তু গেীর াকে েলল, সেরা েখ  শ  শোথা।  াে,  ার শ া শো ও চেে থাকে  া  

সজ ো।করাক  একসচে, পরশুই য়।ক া সোর েকস্কা িকল  াে  

  

চরচ  শোাঁট উকে েলল, ইে, সর িাল োচরস  া! সেরা সেরা েরচেস শে  শর?  ুই 

শ া োোোেুর োয় ! উচ   াল েকর য়াাঁটক  পাকর   া,  াই শ াকে সকে সক    

  

েলো া। থােক  চরচ  ো।করা শেড়াক  সসকে শুক  সন্তুর ঈষা য়ক।চেল  এখ   ার 

েক  য়ল, এইসে অকোু শেক।র সকে েথা েলার শো ও োক ই য়।  া! শস েুখটা 

চেচরক। চ ল অ যচেকে  

  

সন্তুকে সরও রাগাোর জ য চরচ  েলল,  ুই শসই গল্পটা জচ স  া? িাকষর শখক  এেটা 

শগারুর চেিং-এ এেটা েো েকসচেল  এেজ  শলাে শসই েোটাকে চজকেস েরল, ওকয় 

েো,  ুচে এখাক  েী েরে? েো েলল, সেরা য়াল িাষ েরচে!  ুই য়চেস শসই েো! 

চয়চয়চয়চয়  
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শেে রাগ য়ক। শগকলও সন্তুর েক  য়ল, চরচ  এই ুরক র েথা েলকে শে ? ও চে 

চ লজলার শসই শেকলঙ্কাচরর েযাপারটা শজক  শগকে? 

  

সন্তু চরচ র োে শথকে সকর চগক। োোোেুর পাকে চগক। োাঁড়াল  

  

চসদ্ধাথকো োোোেুর সুটকেসটা  ুকল চ ক। েলকল , িলু  োোোেু োচড়ক  চগক। সে 

গল্প শু ে  সোর োচড়টা খুে সুন্দর জা।গা।, সপ ার পেন্দ য়কে  

  

োোোেু েলকল , শ াোর োচড়?  া, শসখাক  শ া সেরা  াচে  া? 

  

চসদ্ধাথকো চ রাে য়ক। েলকল , শস েী? সোর োচড়ক   াকে   া? শে ? 

  

োোোেু েলকল , চেেু েক  শোকরা  া  সচে শয়াকটল েুে েকরই একসচে  সচে শ  

েযাপাকর একসচে,  াক  শ াোর জচড়ক।  া পড়াই  াল   ুচে শ া সরোচর োজ েকরা! 

  

 ারপর চ চ  সন্তুর চেকে চেকর েলকল , সন্তু,  ুই চগক। ওকের সকে থােক  পাচরস  

চেকেকে একস শো ও শি া শলাকের োকে শ ার থােক   াল লাগকে  

  

সন্তু েুকখর এে   াে েরল শ   শস প্র্শ্নই ওকে  া  চেকেষ  চরচ  ওরেে েথা েলার 

পর শস সর চরচ র সকে এেটা চেচ টও োটাক  িা।  া  

  

চস্নগ্ধাচে অ ুক াকগর সুকর েলল, োোোেু, সপচ   াকে   া? সচে সপ াকের জ য 

চিিংচড়র োলাইোচর রান্না েকর শরকখচে  ে  েকষ্ট শজাগাড় েরলুে চিিংচড়… 

  

োোোেু এোকর য়ালো গলা। েলকল ,  ুচে েী েকর জা কল ঐ চজচ সটা সোর 

সেকিক। শে াচরট? চেে সকে, সকন্ধকেলা চগক। শখক। সসে! চেন্তু উেক  য়কে 

শয়াকটকলই  

  

ওক।চসস শয়াকটলচট চেকেষ েড়  ।  েয়র েচড়ক। এেটু োইকরর চেকে  গরেোল েকল 

এই সেক। টুচরিকের চ ড় শ ই, শয়াকটল প্র্া। োাঁো  চসদ্ধাথক চস্নগ্ধা সর চরচ  সন্তুকের 
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ের প কন্ত শপৌাঁকে চেক। এেটু পকর চেো। চ ক। িকল শগল  েথা য়ল শ , সকন্ধকোলা 

চসদ্ধাথক সোর একস ওকের চ ক।  াকে োচড়ক   

  

োোোেু ের শথকেই দুচ  কট শটচলকো  েরকল    ারপর চ চ  চেো া। গা এচলক। 

চেক। সন্তুকে েলকল ,  ুই িা -টা  েকর শ   সজ দুপুকর সেরা েকরই শখক। শ ে  

দুপুকর  া িড়া শরাে ওকে, োইকর শেরুক াই  া।  া  

  

গরকে সন্তুর গা িযাটিযাট েরচেল, শস েুকে শগল োথরুকে  শসখা োর জা লা চেক। 

শেখল, রাস্তা চেক। রচল োস িলকে  ঐটাই  া   ু ত্ব,  ইকল ো।করা েয়রটাকে চেকেে 

চেকেে েক  য়।  া,  ার েকষকর শ -কো ও েড় েয়কররই ে    ইচজে শেেটা  চেও 

সচফ্র্োর েকুয, চেন্তু এখাক  শো ও ো ুষ শ ই  ে কো  ইচজকের অচুোসীরা 

জাচ ক  সরে  

  

স্না  শসকর শেচরক। একস সন্তু শেখল, োোোেু  াাঁর শ াটেুকে েী সে চলখকে   সন্তু িুল 

সিড়াক  শুরু েরক ই জরজা। েে েে েব্দ য়ল  োোোেু সন্তুর চেকে  াোকল   

  

সন্তু েরজা খুলক ই এেজ  োোচর শিয়ারার শলাে চজকেস েরকল , চেঃ রাজজা 

রা।কিৌুাচর চয়।ার? 

  

োোোেু চেো া শথকে উকে োাঁড়াক  োাঁড়াক  েলকল , োকন্টা? োে ই ! োে ই ? 

  

লম্বা শলােচট প্র্া। েুকট একস োোোেুকে জচড়ক। ুরকল   একেোকর েথঢ় সচলে   

 ারপর শোলােুচলর  চে েকর চ চ  সকর োাঁড়াকল   

  

এই গরকেও  দ্রকলাে এেটা সলখািার ে   শপাোে পকর সকে   োথা। শেজ টুচপ, 

শিাকখ শসা াচল শফ্র্কের িেো  োচড়-কগাাঁপ োোক া  

  

োোোেু েলকল , সন্তু, শ ার সকে সলাপ েচরক। চেই, ইচ  য়কে  সচল সাো  

োকন্টা, ো।করা চেউচজ।াকের চেউকরটর, সোর পুরক া েনু্ধ  
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োকন্টা ইিংচরচজক  েলকল , রা।কিৌুাচর,  ুচে শ  এই সে। ো।করাক  একসে,  া শুক  

সচে চেশ্বাসই েরক  পাচরচ   প্র্থকে   ুচে েী োণ্ড েকরে? জাক া, এখা োর সে 

োগকজ শ াোর েথা শেচরক।কে? 

  

োোোেু েলকল ,  াই  াচে?  া য়কল শেে চেখযা  য়ক। শগচে েকলা! েী চলকখকে 

োগকজ সোর সম্পকেক? 

  

োকন্টা এেটা শি।ার শটক  েকস পকড় েলকল , খুে গুরু র অচ ক াগ  এখা োর এে 

চেখযা  শ  া েুেচ  েয়ম্মে চিচেৎসা েরাক  চগক।চেকল  চেচিক   শসখাক  চ চ  

েক।েচে  সকগ য়োৎ োরা  া   শেষ েুয়ূক ক চ চ  শ  উইল েকর  া ,  ুচে  াচে শসটা 

িুচর েকরে  

  

োোোেু অট্টয়াচস েকর উকে েলকল , ওকর োো শর, একেোকর শিার োচ ক। চেক।কে? 

  

োকন্টার েুখ গ ীর  চ চ  েলকল , য়াচসর েযাপার  ।, রা।কিৌুাচর! এখাক  য়াচ  

সলোচে  াকে এেজ  জচে শ  া সকে  শস োচে জাচ ক।কে  শ ,  ার  সরোকরর 

ওপর িাপ চেক। শ াোকে এখাক  ুকর স াক  য়কে  সর  ুচে চ কজই এখাক  িকল 

একসে? শ াোর ে টা চেপে  া েুেক  পারে  া? 

  

োোোেু  েু য়ালো িাকল েলকল , উইল  চে সচে িুচর েকরই থাচে,  া য়কল 

 ার েকষক েকস শথকে লা  েী? েুেচ  েয়ম্মকের চেষ।-সম্পচত্ত সে চেেু শ া  একেকেই  

 াই  া? 

  

রা।কিৌুাচর,  ুচে গুরুত্ব েুেক  পারচে  া  য়াচ  সলোচে অচ  সাঙ্ঘাচ ে শলাে   ার 

েকলর শেকলরা খুে শগাাঁড়া, শ  ার হুেুকে  ারা  া খুচে েরক  পাকর  

  

োকন্টা,  ুচে চেশ্বাস েকরা শ , সচে োরুর উইল িুচর েরক  পাচর?  
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 া,  া,  া, সচে শস-েথা  ােে শে ? শ াোকে শ া সচে চিচ !  া োড়া েুেচ  

েয়ম্মকের উইল চ ক।  ুচে েী েরকে? সসকল েী য়ক।কে েকলা শ া? 

  

 ার সকগ  ুচে সোর দুএেটা প্র্কশ্নর উত্তর োও! েুেচ  েয়ম্মে শলখাপড়া জা ক   

 া, এেথা চেে শ া? 

  

য়যাাঁ,  া চেে  উচ  শো ওচে  স্কুল-েকলকজ  া চ , পড়ক  ো চলখক  জা ক    া  

 কে ো ী শলাে চেকল   

  

উইল শলখার ক্ষে া  াাঁর চেল  া  অক েচে  ুকর ওাঁর গলার সও।াজও একেোকর  ষ্ট 

য়ক। চগক।চেল   ায়কল উইল ত চর য়ল েী েকর? 

  

 াও শ া েকট? 

  

এ সম্পকেক শ াোকের োগকজ চেেু শলকখচ ? 

  

 া, চেেু শলকখচ    কে য়াচ  সলোচে অচ ক াগ েকরকে শ , সল োেু   াকে এে 

েযেসা।ী শ াোর সকে েুেচ  েয়ম্মকের পচরি। েচরক। চেক।চেল   ারপর  ুচে ঐ 

োণ্ডটা েকরে! 

  

োকন্টা, শ াোকে সচে সসল েটক াটা পকর েলে   ার সকগ  ুচে েথ ুযঃ েুয়ম্মে 

সম্পকেক েী জাক া সোকের েকল শ া   ুচে চে ওাঁকে চি ক ? 

  

য়যাাঁ, ইচজকে  াাঁকে শে  া শিক   ওাঁর েক।স য়ক।চেল এেকো েের  

  

সচে শুক চে সা া ্বইই  

  

 া য়ক  পাকর  ওাঁর জীে টা েড় চেচিত্র  খুে গচরেেকরর সন্তা  চেকল   ওাঁর  খ  সা  

েের েক।স,  খ  ওাঁর োো সর ো দুজক ই োরা  া   সা  েের েক।স শথকে উচ  

রাস্তা। চ কক্ষ েরক    এেটু েড় য়ক। ওোর পর শুরু েকর  েুচলচগচর   ারপর চ চ  
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য়কল  চেকেচে ভ্ৰেণোরীকের গাইড  ইিংকরজ সর েরাচসরা  খ  চেচ ন্ন চপরাচেকডা 

েুকে শ  করর চজচ সপত্র সচেষ্কার েরক  শুরু েকর , শসই সেক। চ চ  অক ে 

অচ  াক  ওকের সকে চগক।চেকল   শলখাপড়া  া চেখকলও উচ   াো  াো ইিংচরচজ সর 

েরাচস েলক  পারক    সর ওাঁর গাক র গলাও  াচে চেল খুে সুন্দর  এই সে। ওাঁর 

অেস্থা শোটােুচট সেল চেল  চেন্তু উচ  ওখাক ই শথকে থােকল   া  গাইকডর োজ 

শেকড় চেক। উচ  শ াগ চেকল  এেটা চেপ্লেী েকল   খ  ইচজকের রাজা চেকল  োরুে  

 ুচে শ া জাক া, রাজা োরুেকে সচরক। শেোর জ য এখা োর চেপ্লেীরা ে  েচর।া 

য়ক। উকেচেল  েুেচ  েয়ম্মে য়ক। উেকল  এেটা প্র্ুা  চেপ্লেী েকলর শ  া  

  

োোোেু সন্তুর চেকে চেকর েলকল , সন্তু,  ুই রাজা োরুকের  াে শুক চেস? রাজত্ব 

য়ারাোর পর এই োরুে েকলচেকল , এরপর পথচথেীক  সর শোকট পাাঁিজ  রাজা 

থােকে   াকসর িারকট রাজা সর ইিংলযাকণ্ডর রাজা! য়যাাঁ, োকন্টা  ারপর েকল? 

  

োকন্টা েলকল , রাজা োরুেকে শ  রাজত্ব শেকড় পালাক  য়।,  ার শপেক  েুেচ  

েয়ম্মকের েকলর অক েটা য়া  চেল  রাজা োরুকের পর একল  শজ াকরল শ গুইে  

অক কে  খ  োচে  ুকলচেল শ , েুেচ  েয়ম্মকেরই উচি  এ শেকের শপ্র্চসকডন্ট য়ও।া  

েুেচ  েয়ম্মে চ কজ  া চেেুক ই য়ক  িা চ , চ চ  েলক   শ , চ চ  এে সে। রাস্তা। 

চ কক্ষ েরক  , রাস্তাক ই  াাঁর স্থা   এর পর শজ াকরল  াকসর  খ  শপ্র্চসকডন্ট য়কল , 

 খ  েুেচ  েয়ম্মে শোষণা েরকল  শ ,  াকসরই সুক াগয েযচক্ত, সর চেপ্লে সকন্দাল  

িালাোর েরোর শ ই  রা ারাচ  চ চ  সে চেেু শেকড় েচেকরর শপাোে পকর রাস্তা। 

শেচরক। পড়কল    ারপর সর শো ওচে  চ চ  চেপ্লেীকের সকে সম্পেক রাকখ চ   

ো ুষকে সৎপকথ িলার উপকেে চেক  , চ কজও খুে সাুারণ াকে চে  োটাক    

শেকের ো ুষ  াাঁকে এেজ  সেক যাগী েয়াপুরুষ চয়কসকে শ্ৰদ্ধা ের   

  

োোোেু েলকল , সোকের শেকের শ্ৰীঅরচেকন্দর ে    উচ ও সকগ চেপ্লেী চেকল , 

পকর সাুে য়ক।  া   েুেচ  েয়ম্মে চে শো ও সশ্ৰে েকরচেকল  ো ওাঁর অক ে 

চেষ।সম্পচত্ত চেল? 
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োকন্টা েলকল ,  া,  া, শসসে চেেু  া  ওাঁর অক ে  ক্তচেষয চেল েকট  চেন্তু উচ  

চ কজকে েলক   েচের  ওাঁর চ জস্ব শো ও সম্পচত্তই চেল  া  

  

 া য়কল এেজ  েচেকরর উইল চ ক। এ  োথা-োটাোচট শে ? েচেকরর সোর উইল 

েী? অথি সল োেু  শসই উইকলর জ যই সোকে পাাঁি লাখ টাো চেক  শিক।চেল  

য়াচ  সলোচে সোর েুণু্ড িাইকে  এটা শ া েড় সশ্চ ক েযাপার 

  

 ার োরণ সকে, রা।কিৌুাচর! েুেচ  েয়ম্মে এে সে। এেটা েড় চেপ্লেী েকলর শ  া 

চেকল   য়োৎ শসই েল শ কে শে   এেটা চেপ্লেী েল িালাক  শগকল প্র্িুর টাো সর 

অস্ত্ৰেকস্ত্ৰর  াণ্ডার রাখক  য়।  েুেচ  েয়ম্মকের েকলও শসরেে টাো সর অস্ত্ৰ চেল  

অক কেরই প্র্শ্ন, শসগুকলা শোথা। শগল? চ চ  চ কজ চেেুই শ াগ েকর চ   এখ ও 

েক।েটা চেপ্লেী েল একেকে সকে,  ুচে জাক া চ শ্চ।ই  এই শ া শসচে  এই রেে 

এেটা েকলর শলাকেরা শপ্র্চসকডন্ট সক া।ার সাো কে খু  েকরকে  সচে শ াোকে 

িুচপিুচপ েলচে, সোর ু ারণা, ঐ য়াচ  সলোচের েকলর শলাকেরাই এই খু টা েকরকে  

 ায়কলই েুেক  পারচে, ওরা ে  সাঙ্ঘাচ ে! 

  

 ুচে চিন্তা শোকরা  া, োকন্টা  য়াচ  সলোচে সোকে এখ  খু  েরকে  া,  চে  ার 

এেটুও েুচদ্ধ থাকে  

  

 ুচে এ  চ চশ্চ  য়ক  পারচে েী েকর জাচ   া  সো, এোর েকলা শ া, েুেচ  

েয়ম্মকের সকে শ াোর সম্পেক েী?  ুচে  াাঁর উইল িুচর েকরে, এরেে েথা উেকে 

শে ? 

  

 ুচে েলকল, েুেচ  েয়ম্মে শলখাপড়া জা ক    া   ুচে চে জাক া, চ চ  

চয়ক।করাচিচেেস  াষা জা ক  ? 
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োকন্ট শ   য় োে য়ক। শগকল  েথাটা শুক   এেেথচষ্টক   াচেক। রইকল  োোোেুর 

চেকে   ারপর সকস্ত-সকস্ত েলকল , সচে চ কজই শ া ঐ েচের  াষার পাকোদ্ধার 

েরক  পাচর  া   কে, সচে শ াোর েথা একেোকর অচেশ্বাস েরক  পারচে  া  েক  

পড়কে শ  , েের িচিকেে সকগ েুেচ  েয়ম্মে এেটা চপরাচেকডর শ  করর চলচপর 

োক  এে সাকয়েকে েুচেক। চেক। অোে েকর চেক।চেকল    খ  অেেয অক কে 

শ কেচেল, উচ  সন্দাকজ েকলকে   উচ   া য়কল ঐ  াষা। উইল রি া েকর শগকে ? 

  

 া  েুেচ  েয়ম্মে শো ও উইল েকর  া চ   অন্ত  সচে শস রেে চেেু জাচ   া  

েথ ুযর সকগ উচ  ওাঁর শেষ এেটা ইকে োগকজ েচে একে েুচেক।  াচেকল   শসটা সচে 

খাচ েটা ুরক  পাচর  ওাঁর শসই শেষ ইকেটা এ ই অদু্ভ  শ , সচে শেে অোে 

য়ক।চেলুে   াক  টাো প।সার শো ও েযাপারই শ ই  সচে েচে এাঁকে ওকে চজকেস 

েকরচেলুে, সচে  া েুকেচে  া সচেে চে  া  উচ  সোর োথা। য়া  চেক। সেীোে 

েরকল ,  ারপর েচে 

  

একে জা াকল  শ , সচে সকগ চ কজ  ািাই  া েকর শ   োরুকে  া েচল! 

  

 ািাই েরা োক ? েী  ািাই েরকে? 

  

শসটা  ািাই  া েকর শ া েলা  াকে  া   াে, শস-সে পকর জা ক  পারকে  এখ  অ য 

েথা েলা  াে  শ াোর োচড়র খের েী? শেৌচে শেে  সকে ! শ াোর শেকল-কেক। 

োচট য়ল?  

  

দুএেটা সাুারণ েথার পর োকন্টা সোর েলকল , রাজুজ রা।কিৌুাচর, সচে শ াোর 

সম্পকেক সচ য চিচন্ত   য়াচ  সলোচে শ াোর ওপর শরকগ সকে, সর  ুচে এরই েকুয 

ো।করা একস পকড়ে!  চে শটর শপক।  া।… 
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োোোেু েলকল , সোর ওই েথা! োকড়া শ া! শোক া, শ াোকে সর এেটা েথা 

চজকেস েরে শ কেচেলুে…রাচ  শয়কটকেচরস-এর েচে চে শেষ প কন্ত খুাঁকজ পাও।া 

শগকে? 

  

োকন্টা িেকে উেকল    ারপর  াাঁর শিাকখ শ্ৰদ্ধার  াে েুকট উেল  চ চ  সকস্ত সকস্ত 

েলকল ,  ুচে এটাও জাক া! রাচ  শয়কটকেচরকসর েচে  ার সারকোকেগাকসর েকুয 

এে-এেোর শেখা শগকে, সোর উুাও য়ক। শগকে  সোই েল  শসটা অকলৌচেে 

েযাপার  েের চ চরকেে ুকর অেেয শসই েচে সর শেখক  পাও।া  া।চ   য়োৎ  ুচে 

এই প্র্শ্ন েরকল? 

  

োোোেু শয়কস েলকল , এেচ ই  শপ্লক  সসোর সে। সন্তুকে ঐ গল্পটা েলচেলুে চে 

 া   াই  ােলুে, ও চ শ্চ।ই শেষটা শু ক  িাইকে  চ চরে েের ুকর রাচ র েচে সর 

শেখক  পাও।া  া।চ ? 

  

োকন্টা চেেু উত্তর শেোর সকগই েরজা। েেেে েব্দ য়ল  এেজ  শেউ েলল, রুে 

সাচ কস  ইক  ার লাঞ্চ ইজ শরচড সযার 

  

সন্তু েরজা খুলক ই শয়াকটকলর শে।ারার েেকল চ  জ  সেস্ত্ৰ শলাে  াকে ুাক্কা চেক। 

শ  কর েুকে এল  এেজ  োাঁড়াল েরজা। চপে চেক।  অ য দুজ  লম্বাকট ুরক র 

চর ল ার  ুকল ুরল  ওকের চেকে  

  

চেউচজ।াকের চেউকরটার োকন্টার েুখখা া  ক। একেোকর চেেণক য়ক। শগল  চে দুপুকর 

শয়াকটকলর োেরার েকুয শ  এরেে গুণ্ডাচে িলক  পাকর,  া চ চ  শ   েল্প াই 

েকর চ  শো ওচে   এরা একসকে   খ , চ শ্চ।ই খু  েকর শেলকে! একের 

চ  জক রই গাক। খাচে জাো, এেজক র গলা। এেটা স্কােক োাঁুা  

  

েরজা। শেস শেও।া েলপচ  ুরক র শিয়ারার শলােচট োকন্টকে েলল, ইউ চেপ 

শো।াক।ট  উই শডান্ট ও।ান্ট ইউ! 
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োোোেু এেটুও চেিচল   া য়ক। চজকেস েরকল , শ ােরা চে য়াচ  সলোচের শলাে? 

শস শোথা।? 

  

গলা। স্কা কয-োাঁুা শলােচট চিচেক। চিচেক। েলল, সেরা এখাক  শো ও প্র্কশ্নর উত্তর 

চেক  সচসচ   হুেুে েরক  একসচে  প্র্কেসার, পাক। জুক া পকর  াও, সেরা শ াোকে 

চ ক।  াে  

  

োোোেু েলকল , প্র্কেসার? শে প্র্কেসার? সচে শ া প্র্কেসার  ই  শ ােরা  ুল 

জা।গা। একসচে  
  

শলােচট পকেট শথকে এেটা শোকটা োর েকর শেচখক। েলল,  া  সোকের  ুল য়।চ   

 াউ, শগট শগাচ  িং! 

  

োোোেু েলকল , ই, পাো োজ! শোক া, সোকে ওরেে াকে হুেুে শেও।া  া।  া  

সোর এখ  এখা  শথকে  াোর ইকে শ ই  য়াচ  সলোচের সকে সচে শেখা েরক  

িাই,  াকে এখাক  শডকে চ ক। একসা, সেরা এেটা জরুচর চেষ। চ ক। সকলাি া 

েরে?  

  

এেজ  শলাে রুক্ষ াকে োোোেুকে এেটা ুাক্কা চেক। েলল, সকর লযািংড়া, 

িলচেগচগর 

  

োোোেুর শিা।াল েচে  য়ক। শগল  শিাকখ জ্বকল উেল সগু   চ চ  েুখ েুচরক। শেখকল  

শলাে চ  চটকে   ারপর  ীরেক গলা। েলকল , চেচিক  সোর ওপর চ  োর অযাকটোট 

য়ক।চেল, এখাক ও চেক র শেলা গুণ্ডাচে েরক  একসচে  শ ােরা শ কেে েী? সোকে 

শিক া  া শ ােরা  

  

দুয়াক র রাি দুকটা  ুকল চ চ  চেদুযৎ-গচ ক  োরকল  দুজ  শলাকের য়াক    াকের 

য়া  শথকে চর ল ার চেটকে পকড় শগল, দুজক ই  ন্ত্রণা। স ক াে েকর উেল  োকন্ট 
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 ক।র শিাকট োচটক  েকস পড়কল   সন্তু এেটা চর ল ার  ুকল শ োর শিষ্টা েরক ই 

েরজা। শেস-কেও।া  থ ী। শলােচট োন্ত গলা। েলল, িপ েযাট োচ  চেজক স  সই 

উইল শুচট টু চেল! 

  

োোোেু শসই শলােচটর একেোকর েুকখােুচখ োাঁচড়ক। েলকল , েকরা শ া গুচল, শেচখ 

শ াোর ে  সায়স! সো। গুচল েরকল শ াোর চ কজর োথা োাঁিকে? য়াচ  সলোচে 

সোকে জযান্ত অেস্থা। িা।  সোকে শেকর শেলকল শস চেেুই সর জা ক  পারকে  া  

  

 থ ী। শলােচট েলল, য়যাাঁ, এটা চেে শ , শ াোকে জযান্ত অেস্থাক ই চ ক। শ ক  য়কে  

চেন্তু  ুচে  চে শ ক  অস্বীোর েকর  া য়কল শ াোর পাক। গুচল েকর শ াোর সর 

এেটা পাও শখাাঁড়া েকর চেক  শো ও অসুচেকু শ ই   ুচে  াই িাও? 

  

োচটক  েকস থাো অেস্থা। োকন্টা েলকল , রা।কিৌুাচর, চপ্লজ োথা গরে শোকরা  া! 

ওরা  া েকল  াই-ই েকরা  ওকের েথা শেক   াও 

  

 থ ী। শলােচট েলল, প্র্কেসার,  ুচে  াল াকে িকল একসা সোকের সকে  শ াোর 

শো ও ক্ষচ  েরা য়কে  া  

  

োোোেু েলকল , শসটা  দ্র াকে সোকে সকগ অ ুকরাু েরকলই পারক   েকর েুকে 

গুণ্ডার ে   চর ল ার ওাঁিাকল শে ? শ ােরা গুণ্ডা  া চেপ্লেী? শ াোকের শেকে সচে 

অচ চথ য়ক। একসচে, য়াচ  সলোচের উচি  চেল চ কজ একস সোর সকে শেখা েরা  

  

 থ ী। শলােচট অ ুচ্চ গলা। শয়কস উকে েলল,  ুচে সচ য এেজ  অদু্ভ  শলাে,  া 

স্বীোর েরচে  য়াচ  সলোচের  াে শু কলই সোই  । পা।, সর  ুচে  াকে ুেোে! 

  

োোোেু েলকল ,  াকে সোর  । পাোর শো ও োরণ শ ই  সচে এেজ   ার ী। 

 াগচরে, সোর গাক। য়া   ুলকল এ-কেকের সরোর য়াচ  সলোচেকে োড়কে  া   .  

  

এখ  েথা োটাোচট েরার সে। শ ই   ুচে একু্ষচ  িকল সোকের সকে  
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োোোেু সন্তুর চেকে চেকর েলকল , শো ও  । শ ই, সন্তু  সচে সজ রাচত্তকরর েকুয 

 চে  া চেচর,  া য়কল শ াকে খের পাোে   চে শো ও খের  া পাস,  া য়কল চসদ্ধাথককে 

েলচে এখা োর শয়াে চডপাটককেকন্ট খের চেক   

  

োকন্টকে েলকল , সোর জ য চেেু চিন্তা শোকরা  া, শ াোর সকে সোর শেখা য়কে  

  

 থ ী। শলােচট সন্তুকের েলল, সেরা এখা  শথকে িকল  াোর েে চেচ কটর েকুয ের 

শথকে শেরুকে  া  পুচলকে খের চেক। শো ও লা  শ ই  শ াোর সিংকেকলর খের সেরা 

 থাসেক। জাচ ক। শেে! 

  

ওরা শেচরক। চগক। োইকর শথকে েরজা। হুড়কে লাচগক। চেল  

  

োকন্ট উকে একস সন্তুকে ুকর েলকল , োপ শর োপ! চ   চ  কট চর ল ার  সচে সকগ 

েক্ষক া এরেে শেচখচ    চে এেটা শথকে গুচল েেকে-কেচরক। সস ! শ াোর সিংেল 

েী সািংোচ ে শলাে! সোর এখ ও পা োাঁপকে? 

  

োোোেু শ  রাি চেক। দুকটা চর ল ারুারীকে য়োৎ অে  োরক  শুরু েরকে ,  া 

সন্তু এে েুয়ূ ক সকগও েুেক  পাকরচ   োোোেুর অে  রুদ্র েূচ ক শস শেকখচ  েখ ও 

সকগ  এখ ও  ার েুে ুড়াস ুড়াস েরকে  

  

এরই েকুয সন্তু  ােল, এখ  েী েরা  া।? োোোেুকে চ ক। ওরা চসাঁচড় চেক।  ােকে, 

শটচলকো   ুকল শয়াকটকলর চরকসপেচ িকে শস-েথাটা জাচ ক। চেকল য়।  া? 

  

সন্তু শস-েথা োকন্টাসাকয়েকে েলক ই চ চ  সন্তুর য়া  শিকপ ুকর েলকল , খেোর, 

ওরেে চেেু েরক  শ ও  া  ওরা  া েকল শগল,  া-ই শু ক  য়কে   ুচে জাক া  া  ওরা 

ে  চ ষ্ঠুর  েকর েুকেই শে  শ  ওরা গুচল িালাক  শুরু েরল  া,  াক ই অোে য়ক। 

 াচে  শসটাই ওকের িাইল  ওরা োরুকে শো ও েথা েলার সুক াগ শে।  া  
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সেুর গলা শুচেক। শগকে  শস জকলর শো ল চ ক। েেঢ়ে েকর অক েটা छलc थहश 

निब्न  

  

 ারপর খাচ েটা িাো য়ক। চ ক। েলল, োোোেু জা ক  , ওরা গুচল েরকে  া  

েুেকল   া, সে চজচ সটাই রক।কে োোোেুর োথার েকুয  উচ  চ কজ শথকে  া েলকল 

শেউ ওাঁর োে শথকে শজার েকর েথা োর েরক  পারকে  া? 

  

োকন্টা চেরক্ত াকে েলকল , চসয়কঃ! েী শ  েঞ্ঝাট! একসা, চেো া। েকস থাচে, েে 

চেচ ট োটুে  চেক র শেলা শয়াকটকলর ের শথকে এেজ কে ুকর চ ক। শগল? চে, চে, 

চে, েী শ  য়ক। শগল শেেটা  েে চেচ ট োকে সোকের এই ের শথকে শে োর েরকে? 

 চে শেউ একস েরজা খুকল  া শে।? 

  

সন্তু চজকেস েরল, সো চেঃ োকন্টা, সপচ  য়াচ  সলোচেকে চ কজর শিাকখ শেকখকে  

েখ ও?  

  

 া  শেচখচ , শেখক ও িাই া!  কে োগকজ েচে শেকখচে অেেয! 

  

সোর  । য়কে  োোোেুকে শেউ হুেুকের সুকর েথা েলকল উচ  চেেুক ই  া শু ক  

িা   া  শসইজ য  ওরা রাকগর োথা।  চে োোোেুকে চেেু েকর েকস  

  

শ াোর োোোেুর উচি  চেল এরেে োকজর  ার  া শ ও।া! েুেচ  েয়ম্মকের শেষ 

ইকে েী চেল,  া  ািাই েকর শেখা ওাঁর েী েরোর  সো, ই  িংেযা , শ াোকে চজকেস 

েরচে,  ুচে চে জাক া েুেচ  েয়ম্মকের শেষ ইকে েী চেল? সোর খুে জা ক  ইকে 

েরকে  

  

সন্তু এেটুক্ষণ িুপ েকর শথকে েলল, েোোেু সোকে চেেু েকল চ    কে সচে 

অক েটা সন্দাজ েকরচে  চেন্তু োে েরকে , সোর সন্দাজটাও সচে সপ াকে এখ  

জা াক  পারে  া  
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৭. োোোেু ইচজকে 

োোোেু ইচজকে সকগ একসচেকল , ো।করা েয়র এেিং োোোচে অক েগুকলা জা।গা  

 াাঁর শেে শি া  এরা  াাঁর শিাখ োাঁকুচ   শয়াকটকলর োইকর একস এেটা চজপগাচড়ক  

 ুকলকে  পাকে শেউ চর ল ার উাঁচিক। শ ই  এরা েুকেকে শ , এই ো ুষচটকে অ থা 

 । শেচখক। শো ও লা  য়কে क ों!  

  

ো।করা েয়র শথকে পাাঁি-েোইল েূকরই চ  চট চপরাচেড পাোপাচে  োকেই জগৎ-

চেখযা  চফিংেস  এখ  টুচরি চসজ   া য়কলও চফিংেকসর সােক  শোটােুচট চ ড় 

সকে  এই দুপুর-করাকের েকুযও  শসখাক  রক।কে অক ে উটও।ালা সর েযাকেরােযা   

এরা টুচরিকের একেোকর ো  োলাপালা েকর শে।  

  

োোোেু লক্ষ েরকল , গাচড়টা এই জা।গার পাে চেক। এচগক। িলল শেেচেকসর চেকে  

সকগোর  ুল া। এই রাস্তা। অক ে শেচে োচড়ের ত চর য়ক। শগকে  েকুয-েকুয 

দুএেটা উাঁিু উাঁিু সরোচর োচড়  সকগ এ-রাস্তা। অক ে শখজুরগাে চেল, এখ  সর 

শিাকখ পকড়  া  

  

শেেচেস শেচে েূর  ।  ো।করা শথকে েে-োকরা োইল  সড়ে-পকথ খাচ েটা  াোর 

পকরই শুরু য়ক।  া। েরু ূচে  গাচড়টা চেন্তু শেেচেকসর চেকে শগল  া, ুুুু েরু ূচের 

েকুয েুটক  শুরু েরল  

  

োোোেু  ােকল , সকগোর চেক  সরেসন্দাররা েরু ূচের েকুয  াাঁেু  খাচটক। থাে  

েলেল চ ক।  এখ  সরেরা অক ে েড়কলাে য়ক। শগকে,  ারা এ।ার-েচণ্ডো ড 

োচড়ক  থাকে  য়াচ  সলোচে চে এখ ও পুরক া ো।ো েজা। শরকখকে?  ইকল এই 

েরু ূচের েকুয  াাঁকে চ ক।  াকে শোথা।! গাচড়র শো ও শলাে এেচটও েথা েলকে 

 া  োোোেুও  াকের চেেু চজকেস েরকল   া! 
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প্র্া। েণ্টাখাক ে িলার পর েূকর শেখা শগল  াো শেও।াল-কেরা এেটা প্র্ািী  প্র্াসাে  

 ার অক ে েরই শ কে পকড়কে  েূর শথকে শেখকল েক  য়।  শসখাক  ো ুষজ  থাকে 

 া  চেন্তু োকে একল শেখা  া।, এেটা উাঁিু পাাঁচিকলর সড়াকল দুকটা উট োাঁুা সকে সর 

চ  খা া শিো  ও।াগ   

  

চজপটা থােোর পর অ যরা চেেু েলোর সকগই োোোেু চ কজই শ কে পড়কল    াল 

েকর  াচেক। শেখকল  িারচেেটা  

  

এেজ  োোোেুকে েলল, েকলা চে! 

  

খাচ েটা ধ্বিংসন্তুপ পর য়োর পর ওরা একস শপৌাঁেল এেটা শেে পচরষ্কার-পচরেন্ন 

পাথকরর েকর  শসখাক  খাট-চেো া পা া সকে  রক।কে এেটা শোট শটচেল, েক।েটা 

শি।ার  শে।াকলর গাক। এেটা োকের সলোচর, শসটা েন্ধ  

  

সকে শ  শলােচট একসচেল, শস োোোেুকে েলল,  ুচে এইখাক  চেশ্ৰাে  াও! শ াোর 

চে চখকে শপক।কে?  া য়কল খাোর পাচেক। চেক  পাচর  

  

োোোেু েলকল , সচে চেশ্ৰাে চ ক  িাই  া, সোর জ য খাোর পাোোর েরোর 

শ ই  সচে একু্ষচ  য়াচ  সলোচের সকে শেখা েরক  িাই  

  

শলােচট েলল, অল ই  গুড টাইে  েযস্ত য়কে শে ? এখ  চেশ্ৰাে  াও চেেুক্ষণ  সো 

েচর  ুচে এখা  শথকে পালাোর শিষ্টা েরকে  া  এই েরু ূচের োচলর ওপর চেক। 

শ াোর ওই রাি চ ক।  ুচে এে োইলও শ ক  পারকে  া  

  

শলােটা েরজা শখালা শরকখই শেচরক। শগল ের শথকে  োোোেু শিাখ েুকজ, েপালটা 

েুাঁিকে এেটুক্ষণ োাঁচড়ক। রইকল   শলােটা এেটা চ ষ্ঠুর সচ য েথা েকল শগকে  এেটা 

পা অকেকজা েকল এখ  সর িলাকেরার স্বাুী  া শ ই  াাঁর  শ  োকজর জ য চ চ  
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একসকে ,  ার জ য দুখা া শজারাকলা পা থাো খুেই েরোচর  অক েচে  োকে চ চ  

 াো পাখা ার জ য দুঃখ শোু েরকল   

  

এেটু োকে োোোেু শুক। পড়কল  খাকট  দুপুকর খাও।া য়।চ ,  াাঁর শেে চখকে পাকে, 

চেন্তু একের এখাক  চ চ  শখক  িা   া  শ  কর শ  কর  াাঁর এখ ও খুে রাগ জকে 

রক।কে  এেোর রাগ য়কল সয়কজ োটক  িা।  া  

  

শুক। পড়োর পর চ চ  শেখকল  োচলকের পাকে দুখাচ  েই  শেৌ ূয়কলর েকে চ চ  

প্র্থকে এেচট েই  ুকল চ কল   শসচট েেচপ্লট ও।ােকস অে শেক্সচপ।ার  োোোেু োরুণ 

অোে য়কল   এই েরু ূচের েকুয, এেটা প্র্া।  গ্নস্তুকপর েকুয শেক্সচপ।াকরর েচে া! 

অ য েইচট শেকখ সরও অোে য়কল   শসটাও ইিংকরচজ েচে া, সিং অোচরিংগস োই 

সযার সর. এ  শটকগার! 

  

োোোেু চেহুল াকে রেীন্দ্ৰ াকথর েচে ার েইটা য়াক  চ ক। পা া ওোকল   েইখাচ  

এেচ -এেচ  এখাক  পকড় শ ই  শেউ এেজ  ে  চেক। পকড়কে  অক ে েচে ার 

লাইক র  লা। লাল োচলর োগ শেও।া! 

  

প্র্া। সুা েণ্টা েই দুকটা চ ক।  াড়ািাড়া েরোর পর এেটা েব্দ শুক  োোোেু েুখ 

 ুকল  াোকল   

  

শেও।াল-সলোচরটার পািা খুকল শগকে  শসটা সসকল এেটা েরজা   ার পাে চেক। 

শ কে শগকে োচটর  ীকি চসাঁচড়  শসই চসাঁচড় চেক। উকে একস এেজ  শলাে েরজা খুকল 

োাঁচড়ক।কে  

  

শলােচটকে শেকখ প্র্থকেই োোোেুর েক  য়ল চসক োর  া।ে  অপূেক সুন্দর  ার 

শিয়ারা  অন্ত  েেুট লম্বা, িেৎোর স্বাস্থয, শগৌর েণক, চটকোকলা  াে, োথার িুল সু 

শোাঁেড়াক া  েুকখ সরু োচড়  শস পকর সকে এেটা েু চজ স সর চেকে য়লকে চট োটক  

শসই োকটক এেটা চসিংকয়র েুখ সাঁো   ার শোেকর এেটা েুকলকটর শেে, সর দুপাকে 
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দুকটা চর ল ার  শস-দুকটার োাঁট সোর সাো  শলােচটর েক।স চ চরে-েচত্রকের শেচে 

 ।  

  

শলােচটকে শেকখ োোোেুর য়াচস শপক। শগল  

  

শলােচট অক কুে শোাঁট োাঁে েকর শয়কস চ খুাঁ  উচ্চারকণ ইিংচরচজক  েলল, য়যাকলা, চেঃ 

রা।কিৌুুরী, গুড সেটার ু   সো েচর শ াোর এখাক  সসক  শো ও অসুচেকু 

য়।চ ?  

  

োোোেু সকস্ত-সকস্ত েলকল ,  ুচেই য়াচ  সলোচে? 

  

শলােচট সােক র চেকে োথা েুাঁচেক। য়াাঁ েলল   ারপর শেকেক  শ কে একস েলল, 

েকরর েকুয এখ ও গরে, োইকর চেন্তু িেৎোর য়াও।া চেকে  িালা. সেরা োইকর 

চগক। েচস  শ াোকে সেরা োইক ি ইচন্ড।া  চট খাও।াে  শসই সকে চেে োোে! 

শ ােরা শেেচলরা শ া চেে  ালোকসা  

  

োোোেু েলকল , ওসে শপ্লজা চরস েন্ধ েকরা  সকগ সচে শ াোর োে শথকে 

েক।েটা এক্সপ্লাক ো  িাই   ুচে সোকে এখাক  ুকর সচ ক।ে শে ? সচে  ার ী। 

 াগচরে, সোকে েন্দী েরার েী অচুোর সকে শ াোর? 

  

য়াচ  সলোচে খুে অোে য়োর  া  েকর েলল, ুকর এক চে? শোকটই  া! শ াোর চে 

য়া  োাঁুা সকে? শ াোকে সচে শ েন্তন্ন েকর এক চে   ুচেই শ া শু লুে সোর দুজ  

শলােকে য়াক  এে  শেকরে শ , এে শেিাচরর েচজ েুিকে শগকে! 

  

োোোেু চস্থর েথচষ্টক  য়াচ  সলোচের শিাকখর চেকে  াচেক। শথকে েলকল , শ াোকের 

শেকে েুচে চর ল ার উাঁচিক। শ েন্তান্ন েরাই প্র্থা? সচে সকগও এখাক  একসচে, অক ে 

শ েন্তন্ন শখক।চে, শো ওচে  শ া এরেে শেচখচ ? 
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য়াচ  সলোচে লচজ্জ   াে েকর েলল, সকরা চো চো চে, শয়া।াট স শেে! সোর 

শলাকেরা এরেে োড়াোচড় েকর শেকল! সচে শোকটও শসরেে চ কেকে চেইচ   অেেয 

শ াোর সে েথা শুক টুক  ওরা এেটু োেকড় চগক।চেল  চেঃ রা।কিৌুুরী, সচে সচ য 

েলচে, সেরা এখাক  অক কেই  ার ী।কের খুে পেন্দ েচর  সচে শ াোকের 

রেীন্দ্ৰ াথ শটকগাকরর খুে  ক্ত  সোই সোকে চেপ্লেী েকল জাক , চেন্তু সচে এেজ  

েচেও েকট  েদ্ম াকে সোর দুকটা েচে ার েই শেচরক।কে  

  

োোোেু েলকল , রেীন্দ্ৰ াকথর শো ও  ক্ত শোেকর দুকটা চপস্তল েুচলক। রাকখ, এটা 

শেখা সোর পকক্ষ এেটা   ু  অচ ে া েকট   াে শগ  াে, 

  

য়াচ  সলোচে এচগক। একস োোোেুর রাি দুকটা  ুকল ুকর েলল,  ুচে েড় শরকগ 

সে  এই  াও, োইকর িকলা, সোেটা েী সুন্দর য়ক। সকে এখ , শেখকল শ াোর ে  

 াল য়ক।  াকে  

  

অগ যা োোোেু োইকর শেচরক। একল   শসখা োর োাঁো িত্বকর এেটা শটচেল ও দুচট 

শি।ার পা া য়ক।কে  চেেু শলােজ  শসখাক  খাোরোোর সর িাক।র পট সাচজক। 

চেকে  সোেটার এেপ্র্াকন্ত টেটকে লাল   ার পকরর চেেটার শেকে  অক ে রকের 

শখলা  েড় অপূেক েথেয  

  

োোোেু  েু েলকল , শোক া য়াচ  সলোচে, সোর ে েগুকলা চপ্র্চন্সপাল সকে  

শ াোর সকে েকস সচে খাোর শে , এে শগলাস জলও খাে  া  োরণ  ুচে খুচ    ুচে 

চে া শোকষ সোকে য় যা েরোর জ য এেজ কে পাচেক।চেকল চেচিক   

  

য়াচ  সলোচে েলল, শ াোকে য় যা েরক ? শোকটই  া!  া য়কল এটা েয শখা   েকলই 

শিাঁচিক। ডােল, শোসকলে! শোসকলে! 

  

অেচ  এেজ  শলাে শেচরক। এল পাকের গচল শথকে  োোোেু  াকে শেকখই চি ক  

পারকল   এই শলােটাই চেচিক   াাঁর স  া  ী য়ক। একসচেল এে রাচত্তকর  
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য়াচ  সলোচে অক ে েূকরর এেটা শখজুরগাে শেচখক। শসই শলােচটকে েী শ   েলল 

সরচে  াষা।   ারপর চ কজর এেটা চর ল ার চেল শলােচটর য়াক   

  

শলােচট শিাখ েন্ধ েকর এে পাে চেকর গুচল েরল  চ খুাঁ  লক্ষযক কে উকড় শগল  শখজুর 

গাকের ডগাটা  

  

য়াচ  সলোচে শ    াক ও খুচে য়ল  া  শলােচটর পাকে চগক। ুেে চেক। েী শ   

েলক  লাগল  শলােচট সোর চর ল ার  ুকল গুচল শোড়া। জ য ত চর য়ল  চরগার 

চটপক   াকে এে  সে। য়াচ  সলোচে শিাঁচিক। েলল, ব্লাচড েুল! লুে চেয়াইণ্ড! েকলই 

শলােচটর োাঁকুর ওপর এেটা থাপ্পড় েষাল  

  

শলােচট  েুও গুচল েুড়ল এেিং এোকরও শখজুরগােটার ডগার খাচ েটা অিংে উকড় শগল  

  

য়াচ  সলোচে য়াসক -য়াসক  োোোেুর চেকে েুয়ে চেচরক। েলল, শেখকল? শেখকল 

শ া? এই শোসকলে সোর েচডগাডক  পথচথেীক  শ খাক ই  াই, ওকে সকে চ ক।  াই  

ওর োথা োণ্ডা  চটপ অেযথক  শ াোর োকে ওকে পাচেক।চেলাে  শুুু শ াোকে এেটুখাচ  

সো  শেোর জ য  শ াোকে প্র্াকণ শেকর শেলক  িাইকল ও চেেই শেকর সস ! 

 খ ও শ াোর সম্পকেক সেরা চেকেষ চেেু জা  ুে  া  শ াোকে এেটু  । শেচখক। 

সোকের পথ শথকে েূকর সচরক। চেক  শিক।চেলুে  

  

য়োৎ োোোেুর এেটা য়া  জচড়ক। ুকর য়াচ  সলোচে খুেই অ ু প্ত গলা। েলল, 

শ াোকে সো  চেক  য়ক।চেল েকল সচে ক্ষো িাইচে  ঐ শ  েললুে,  খ  শ াোর 

সম্পকেক  াল েকর জা া চেল  া  সেরা শ কেচেলুে,  ুচে সল োেুক র এেটা  াড়াকট 

শলাে! 

  

য়াচ  সলোচের এ খাচ  চে ী  েযেয়ার শেকখ োোোেু অচ  ূ  য়ক। শগকল   শোেকর 

দুদুকটা চপস্তল থােকলও শলােচট সচ যই এেজ  েচে! 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপাধ্যায় । মমশর রহসয। কাকাবাবু সমগ্র 

 84 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োোোেু েলকল , চেে সকে, চেে সকে, এোকর েুকেচে  সোর অেেয শেচে সো  

লাকগচ   

  

িকলা,  া য়কল চেেু শখক। চ ই  িা োণ্ডা য়ক।  াকে   ুচে চ শ্চ।ই জাক া শ ,  াল 

জাক র  ার ী। িা এেটু োণ্ডা য়কলই চেস্বাে য়ক।  া।  

  

দুজক  একস েসকল  শটচেকল  য়াচ  সলোচে  ত্ন েকর োোোেুর শপ্লকট খাোর  ুকল 

চেল  িা ো াল শস চ কজই  োোোেু িা পা  েরক  েরক  সোকে সূ কাকস্তর েথেয 

শেখক  লাগকল   

  

িা শেষ েকর য়াচ  সলোচে এেটা িযাো ুরক র চসগাকরট ুরাল   ারপর োোোেুর 

চেকে ডা  য়া  োচড়ক। েলল, এোকর োও! 

  

োোোেু চজকেস েরকল , েী? 

  

েুেচ  েয়ম্মকের উইল!  ারপর সোর শলাকেরা শ াোকে শয়াকটকল শপৌাঁকে শেকে  
  

 চে সচে  া চেই? 

  

 া য়কল  ুচে সোকের এখাক ই সম্মাচ   অচ চথ য়ক। থােকে  সেরা শরাজ শ াোকে 

অ ুকরাু েরে   াক   ুচে চেক। োও! চেিংো শসগুকলা শোথা। সকে  ুচে েকল োও! 

চেঃ রা।কিৌুুরী, সোকের গুরু েুেচ  েয়ম্মকের সম্পে সটকে শরকখ শ াোর েী লা ? 

 া শ া  ুচে চ কজ শ াগ েরক  পারকে  া   ুচে চে  া ইচজকের োইকর চ ক। শ ক  

পারকে? শস সে চে  সর শ ই! 

  

শোক া য়াচ  সলোচে, শ াোকের গুরু, েুেচ  েয়ম্মকের শো ও সম্পে চেল চে চেল 

 া  া সচে জাচ   া  থােকলও  া শ াগ েরার চেন্দুোত্র ইকে সোর শ ই  চ চ  শ া 

েচের চেকল  শুক চে,  ার সম্পে সম্পকেক শ াোকের এ  সগ্রয় শে ?  
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েচের য়োর সকগ চ চ  এে চেরাট চেপ্লেী েকলর শ  া চেকল   প্র্িুর অস্ত্ৰেস্ত্ৰ সর টাো 

চেল  ার েকলর  শস সে শোথা। শগল? 

  

চ চ  শ া চেপ্লেী েল শ কে চেক।কে  প্র্া। িচিে েের সকগ  এ চেক ও  শ ােরা  ার 

সন্ধা  পাওচ ? 

  

 া  শেউ  া পা।চ   ওাঁকে শেউ েটাক  সায়স ের   া  চেন্তু েথ ুযোকল চ চ  চ শ্চ।ই 

সে েকল চেক। শগকে   শসই সন্ধা ই সেরা জা ক  িাই! উচ  শ  েচেগুকলা ঐকেচেকল , 

শসগুকলা সোকের চেক। োও! 

  

শসগুকলা শ া সোর োকে শ ই  সল োেু  শসগুকলা শুুু সোকে শেখক  চেক।কে, 

সোকে শ া শে।চ   

  

ই।া সিা! সেরা েরাের শ কেচে, শসগুকলা  ুচেই লুচেক। শরকখচে  সল োেুক র 

এেটা শলােকে সেরা ুকর এক  টিকার েকরচেলুে, শসও ঐ েথাই েকলকে!  

  

 া,  া  ।  েচেগুকলাক  েী শলখা সকে  া এেোত্র সচে জাচ   েচেগুকলা সল োেু  

চ কজর োকেই শরকখকে, চেন্তু ওক  েী শলখা সকে  া ও চেেুই জাক   া  অেেয ও 

লণ্ডক  লডক শপেকরেকাকের োকে েচেগুকলা চ ক। শ ক  পাকর, চ চ  সোর শিক। অক ে 

 াল াকে ওগুকলা চডসাইোর েকর চেক  পারকে   

  

চেঃ রা।কিৌুুরী,  ুচে চে জাক া  া, লডক শপেকরেকাে োত্র দুসপ্তায় সকগ োরা শগকে ? 

সু রািং এখ  প কন্ত শুুু  ুচেই ওগুকলার অথক জাক া! শেচর েরার সে। শ ই  সজই 

সেরা সে চেেু জা ক  িাই  সল োেু ও েচেগুকলার অথক জা ক  শিক।চেল   াকে 

েচলচ    া য়কল শ াোকের েলে শে ? 
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এই প্র্থে য়াচ  সলোচে শরকগ উেল  শটচেকলর ওপর এে  শজাকর এেটা েুচস শোরল 

শ , েচপ-কপ্লটগুকলা শোঁকপ উেল ে েচ  েকর   ার েস েুখখা া টেটকে লাল য়ক। 

শগকে  

  

শস েলল, েী েলচে  ুচে, সোকের সকে ঐ চপোিটার  ুল া? সেরা চেপ্লেী, সেরা 

শেউ চ কজকের স্বাকথকর েথা  াচে  া! সর ঐ শলােটা, ঐ সল োেু , ও শ া এেটা 

েূণয শলা ী ো ুষ  ওর অক ে টাো,  েুওর টাোর সে শেকট  া  ও েুেচ  েয়ম্মেকে 

চেচিক  চিচেৎসা েরাক  চ ক। চগক।চেল শুুু এই শলাক  শ ,  চে েুেচ  েয়ম্মে শেষ 

প কন্ত ওকেই সে চেেুর সন্ধা  েকল শে   ওকে সচে খু  েরে! চ কজর য়াক   

  

োোোেু এেটা েীেকশ্বাস শেকল েলকল , শস শ ােরা  া ইকে েকরা  এর েকুয সোকে 

জড়াে শে ? 

  

য়াচ  সলোচে চ কজর রাগ খাচ েটা সােকল চ ল   ারপর শসও এেটা েীেকশ্বাস শেকল 

েলল, শ াোকে জড়াচে,  ার োরণ,  ুচেই এখ  প কন্ত েুেচ  েয়ম্মকের উইকলর অথক 

জাক া   ুচে  চে সোকের েলক   া িাও,  া য়কল সর শেউ  াক  শজক   া শেকল, 

শসজ য সেরা শ াোর েুণু্ডটা শেকট শেলক  োুয য়ে  

  

োোোেু েলকল , ইউ সর ওক।লোে  সোর োটা েুণু্ড শো ও েথা েলকে  া! 

  

য়াচ  সলোচে  এোকর য়োৎ োোোেুর পাক।র োকে েকস পকড় েলল, চেঃ রা।কিৌুুরী, 

 ুচে শটকগাকরর শেকের শলাে, গান্ধীর শেকের শলাে, শ ােরা  াক।াকলন্সকে েথণা েকরা, 

 া সেরা জাচ   চেন্তু শ ােরা শ া সোকের এচেেোর শেেগুকলার অেস্থা জাক া  া! 

শস  াই শয়াে, শ াোর েুণু্ড োটার েথা সচে এেচ ই রাকগর োথা। েকল শেকলচে   ুচে 

সোকের েকলা ো  া-ই েকলা, সেরা শ াোর শো ওই ক্ষচ  েরে  া   েু সচে 

ো র াকে শ াোর সায়া য প্র্াথক া েরচে  সোকের েল এখ  এে  অেস্থা। রক।কে, 

প্র্িুর টাো ও অস্ত্ৰেস্ত্ৰ  া শপকল সেরা সজ োজ িালাক  পারে  া! শসইজক যই েুেচ  

েয়ম্মকের উইকলর ওপর সেরা এ  সো শরকখচে  
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োোোেু য়াচ  সলোচের োাঁু ুকর েলকল , ওকে, শি।াকর শোকসা! শোক া, শ াোকে 

সোর শেে পেন্দ য়ক।কে  শ াোকে সচে শখালাখুচল েলচে, েুেচ  েয়ম্মে শেষ উইল 

েকরচেকল  চে  া,  া সচে জাচ   া  সচ যই জাচ   া? 

  

চেঃ রা।কিৌুুরী, শ াোকে সচে চেশ্বাস েরচে   া য়কল েকলা, েচেক  একে একে উচ  

েী েুচেক।চেকল ? 

  

শসটা েলক  পাকরা এে ুরক র শেকলো ুষ  এেজ  সা া ্বইই েেকরর েথকদ্ধর শেষ 

শেৌ ুে  শসটা শজক  শ াোর ো সল োেুক র শো ওই লা  য়কে  া  েরিং সোর ে   

শ -সে শলাে ইচ য়াকসর েযাপাকর শেৌ ূয়লী,  াকেরই সগ্রয় য়কে  েুেচ  েয়ম্মে 

সোকে সকেে েকরকে  শ , শসটা সচে  ািাই েরার সকগ শ   োরুকে  া েচল  

শসটা  ািাই েরার পর সচে শ াোকে েলে চ শ্চ।ই  চেন্তু  ার সকগ সোকে শ াো। 

েক।েটা সায়া য েরক  য়কে  

  

েী সায়া য েকল? 

  

সোকে এেটা চপরাচেকডর েকুয েুেক  য়কে  য়।ক া এেটা সোচু-েুক  ার েকুযও 

 ােক  য়ক  পাকর  এজ য গাইড িাই, উট িাই, সর চেেু সরঞ্জাে িাই   ুচে  চে শস-

সে েযেস্থা েকর োও,  া য়কল সচে েথা চেচে, সচে  চে শো ও গুপ্ত সম্পকের সন্ধা  

জা ক  পাচর,  কে  া শ াোকেই সকগ জা াে  

  

য়াচ  সলোচে ডা  য়া  োচড়ক। চেক। েলল, ইটস স চডল!  ুচে েকে রও া য়ক  িাও 

েকলা? োল সোকল? 

  

োোোেু েলকল ,  ার সকগ দুএেটা োজ সকে  শেেচেকস ডাকগা সেোিা  াকে 

পুরক া এেজ  গাইডকে সচে চি  াে  শস  চে শোঁকি থাকে,  াকে সোর েরোর 
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য়কে  সর শয়াকটল ওক।চসস শথকে সোর  াইকপা সন্তুকেও স াক  য়কে এখাক    াকে 

সচে এেটা চিচে চলকখ চেচে,  ুচে শপৌাঁকে চেক  পারকে? 

  

য়াচ  সলোচে েলল,  ুচে একু্ষচ  চিচে শলকখা  দুেণ্টার েকুয শপৌাঁকে  াকে  ডাকগা 

সেোিাও শেে েয়াল  চে।ক ই শোঁকি সকে   াকে সচে সচ ক। চেচে  

  

 ারপরই শস  ার শলােজ কের হুেুে েরল োগজ সর েলে স োর জ য  শস-সে 

একস শগকল োোোেু চিচে চলখক  শুরু েরকল ! 

  

শস্নকয়র সন্তু, 
  

সচে  াল সচে  এরা সোকে শেে  কত্ন শরকখকে  য়াচ  অযালোচে শলােচট েন্দ  া, 

 ার সকে সোর  াে য়ক। শগকে  এরপর এখা  শথকে সেরা এেটা অচ  াক  শেরুে, 

শসজ য শ াকে সসক  য়কে এখাক   শ াকে  া েরক  য়কে  া েলচে  এই চিচে শ  চ ক। 

 াকে, শস োল সোকল শ াকে এেটা উট  াড়া েকর শেকে  শসই উকট শিকপ  ুই 

শেেচেকস িকল সসচে  শসখাক  শিপ চপরাচেড সকে চি ক  শ ার অসুচেকু য়কে  া  

অ য চপরাচেকডর শিক। এর শিয়ারাটা একেোকরই সলাো  এর োইকরর গা চেক। ুাকপ 

ুাকপ চসাঁচড়র ে   উকে শগকে   ুই শসখাক  একস অকপক্ষা েরচে  এখা োর শলাে 

শ াকে চগক। চ ক। সসকে  

  

চিন্তার চেেু শ ই  োল সকন্ধর েকুয শেখা য়কে  

  

ইচ  োোোেু 

  

পু শ্চ : চসদ্ধাথককে সকে স োর শো ওই েরোর শ ই  ওকে েুচেক। েলচে  সেরা 

শ -োকজ  াচে,  াক  সরোচর শলােজ কের  া জড়াক াই  াল  োকন্টকে েলচে, সচে 

সর চ  -িারচে  পকর ওর সকে চেউচজ।াকে চগক। শেখা েরে  
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৮. চেো  েলল, সকর সন্তু… 

চেো  েলল, সকর সন্তু,  ুই এ  োেড়াচেস শে ? োোোেু শ া চিচেক  চলকখকে  

চসদ্ধাথকোকে সকে চ ক।  া শ ক   সোকের েথা শ া োরুণ েকর চ    াোড়া সচে 

শ া শসই শসকন্স চেে শটেচ েযাচল সরোচর শলাে  ই! 

  

সন্তু েুখ শগাাঁজ েকর েলল,  াই েকলা চেো ো, চিচে পকড় েক  য়কে োোোেু সোকে 

এেলাই শ ক  েকলকে   অ য োরুর সায়া য শ োর েরোর য়কল  া চ শ্চ।ই জা াক    

  

চেো  েলল,  ুই চেেু েুচেস  া  েন্দী অেস্থা। শেউ স  চেেু চলখক  পাকর? ঐ শ  

োোোেু চলকখকে   া এরা সোকে খুে  কত্ন শরকখকে,  ার োক  েী  েুেচল শ া? 

দুপাকে দুজ  শলাে লাইট শেচে গা  চ ক। োাঁচড়ক। সকে? 

  

চরচ  েলল, সচে শ া  ােই! শুুু শেকলরাই েুচে এে-এো অযাডক ঞ্চার েরকে  

  

চেো  েলল, চ শ্চ।ই  াচে! সচে সকথন্স শথকে হুকড়াহুচড় েকর িকল এলুে,  ার সকগই 

শেচখ    সে োণ্ড েকট শগকে  সচে থােকল চে সর ওরা োোোেুকে ুকর চ ক। শ ক  

পার ? 

  

চসদ্ধাথক চজকেস েরল,  ুচে থােকল েী েরক , চেো ? শু কলই শ া শ  চ  জ  শলাে 

একসচেল, উইথ সেকস  োোোেু দুজ কে চটট েকরচেকল , চেন্তু থাডক শলােটা চেল 

সচ যোকরর টাে  

  

চেো  েলল, সচে থােকল  াকে এেখা া শস্কা।ার োট োড় ুে! চজকেস েকরা  া  

সন্তুকে, সুন্দরেক  খাচল জায়াকজর রয়সয সোুা  েরক  চগক। সচে োটা শলােকে 

োক।স্তা েকরচেলুে  

  

সন্তুর এসে েথাো কা এেেে পেন্দ য়কে  া  শস েটেট েরকে  েখ  শেচরক। পড়কে  
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সকগর চে  োোোেুকে ুকর চ ক।  াোর পর সন্তু সর োকন্টাসাকয়ে এে েণ্টার সকগ 

োড়া পা।চ   েে চেচ ট পকর ওরা চরকসপেক  শো  েকরচেল, শেউ উত্তর শে।চ   শস 

এে চেচ চেেচর অেস্থা  শেষ প কন্ত এে োড ুোর েরজা খুকল চেক।চেল  

  

েকন্টাসাকয়ে এেটু পকরই িকল চগক।চেকল , চেন্তু সন্তু িুপিাপ েকস চেল েকরর েকুয  

শসইরেেই চেল োোোেুর চ কেকে  

  

সকন্ধকেলা চসদ্ধাথক একস সে শুক  য় োে  এরই েকুয োোোেুকে গুে  েকরকে? 

চে দুপুকর? চসদ্ধাথক  কু্ষচ  এেটা তয়চি োচুক।  ুলক  শিক।চেল, চেন্তু সন্তু  াকে চ কষু 

েকরকে  সকগোর অচ ে া শথকে শস জাক  শ , চেপে শেখকল একেোকর োেকড় শগকল 

িকল  া  োোোেু েকল শগকে  োল সোল প কন্ত অকপক্ষা েরক    ার েকুয শো ও 

খের  া চেকল  ারপর এখা োর গ  ককেন্টকে জা াক  য়কে  এখ  িুপিাপ থাোই 

 াল  

  

চসদ্ধাথক সন্তুকে  খ  চ কজর োচড়ক  চ ক। শ ক  শিক।চেল,  াক ও সন্তু রাচজ য়।চ   

োোোেু খের পাোকে  এই শয়াকটকলই  এখাক ই সন্তুকে অকপক্ষা েরক  য়কে  চসদ্ধাথক 

েকলচেল,  ুচে রাচত্তকর এই শয়াকটকল এেলা থােকে?  া য়ক ই পাকর  া  সোর  চে 

য়ােলা য়।? 

  

শস-সেসযার সোুা  য়ক। শগল এেটু পকরই  রা  সটটার সে। শসই শয়াকটকল একস 

য়াচজর য়ক। শগল চেো   সকথন্স শথকে শস অ য এেটা ফ্লাইট ুকর িকল একসকে  চেে 

য়ল, চেকো ই থােকে সন্তুর সকে ঐ শয়াকটল-েকর  

  

প্র্া। োেরাচত্তকর োোোেুর চিচে চ ক। উপচস্থ  য়ক।চেল এেজ  শলাে  োেেক।চস, 

শোটাকসাটা শগালগাল ুরক র শিয়ারা  োথা চ ক িেিকে টাো  শেখকল চেপ্লেী েকল 

েক ই য়।  া  
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 দ্রকলাে েলকল , চ চ  এেচট েুচর।ার সাচ কস একজচন্সর শলাে   াাঁর এে েকেল এই 

জরুচর চিচে পাচেক।কে, এেিং  াাঁকে েলা য়ক।কে োল সোকল এেটা উট  াড়া েকর 

শেোর েযেস্থা েকর চেক   োল চেে সাকড় এগাকরাটা। উট ত চর থােকে চফিংেকসর 

সােক   এচেেোর পাচট শ   োকস েকর শসখাক  চেে সেক। শপৌাঁকে  া।  

  

চেো  শসই শলােচটকে চজকেস েকরচেল, সপ ার েকক্কল শে? শোথা শথকে এই চিচেটা 

একসকে? 

  

 দ্রকলাে শয়কস েকলচেকল ,  া েলা  াকে  া  চেজক স চসকরট  গুড  াইট! 

  

চিচে পকড়ই সন্তু চেে েকরচেল শস এোই  াকে  চেন্তু চেো  োকেলা োঞ্চল  সন্তুকে শস 

চেেুক ই এো োড়কে  া   া োড়া শস চ কজও অযাডক ঞ্চার েরক  িা।  চরচ রও শসই 

এেই সেোর  

  

সন্তু অক েোর সপচত্ত েরার পর চেো  েলল, সো, চেে সকে!  ুই উকটর চপকে 

শিকপ শেেচেস  াচে, সেরা েুচে সর এেটা উট  াড়া েকর শ ার পাোপাচে শ ক  

পাচর  া! অ য টুচরিরা  াকে  া? শ -কেউ ইকে েরকল শেেচেকসর চপরাচেড শেখক  

শ ক  পাকর  

  

শেষ প কন্ত  াই চেে য়ল  চেিংেকসর োকে একস সন্তু  ার জ য চ চেকষ্ট উকট িাপল, 

চেো  সর চরচ  েসল  সর-এেটা  াড়া-েরা উকট  

  

চফিংেস সর োোোচে চপরাচেডগুকলাক  সোলকেলাক ই অক ে টুচরি একসকে  সন্তু 

স থষ্ণ াকে এেোর চফিংেকসর চেকে  াোল   ার  াল েকর শেখা য়ল  া  

  

চেো  েলল, জচ স সন্তু, সকন্ধকেলা এখাক  সক -লুচেক।র য়।  সকলার শখলাক  পুরক া 

চেেকরর ইচ য়াস শেখক  পাও।া  া।  

  

চরচ  েলল, সোকের চেচিক  লালকেিা। শ -রেে সকে? 
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সন্তুর এসে েথা। ে  লাগকে  া  শস খাচল  ােকে, েখ  োোোেুর োকে শপৌাঁেকে  

শস শুক কে, সরে শগচরলারা ো ুষ খু  েরক  এেটুও চদ্বুা েকর  া  

  

উকটর চপকে িাপার অচ ে াও সন্তুর এই প্র্থে  সেস্ত েরীরটা শোকল  সােক  ুুুু 

েরকে েরু ূচে  সন্তুর য়োৎ শ   সে েযাপারটাই অচেশ্বাসয েক  য়ল  শস স্ব্ন  শেখকে  া 

শ া? সচ যই চে শস উকটর চপকে শিকপ েরু ূচে পার য়কে? 

  

েক  পকড় শগল  রেীন্দ্ৰ াকথর েচে া :  

  

ইয়ার শিক। য় াে   চে সরে শেদুই  

িরণ কল চেোল োরু চেগকন্ত চেলী ! 

  

পাে শথকে চেো  েলল, শেখচে োল গাক। েীরেে েযথা য়।   খ  উকট িড়ার েজাটা 

শটর পাচে  চেো া। শোোর েেকল সারা রা  ইকে েরকে: োাঁচড়ক। থােক   

  

চরচ  চজকেস েরল, সেরা চে সজই চেকর সসে? 

  

চেো  েলল, এই শর, এরই েকুয শেরার চিন্তা? িল  া য়কল একু্ষচ  শ াকে চেচরক। 

চেক। সচস  

  

চরচ  েলল, শোকটই  া! সচে শস-েথা েলচে  া  সচে েলচে, শপৌাঁেক  ে ক্ষণ লাগকে? 

  

চেো  েলল, দুেণ্টাও লাগক  পাকর, সোর সারাচে ও শলকগ শ ক  পাকর  উকটর 

শ রেে শেজাজ েচজক য়কে  

  

চরচ  চজকেস েরল, এই সন্তু,  ুই েথা েলচেস  া শে  শর?  ুই শগােড়া েুকখ রক।চেস 

সোল শথকে. 
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গ োল এ।ারকপাকটক চরচ  শ  সন্তুকে অপো  েকরচেল  া শোুয়। শস চ কজই  ুকল 

শগকে   ারপর শথকেই সন্তুর সর েথা েলার ইকে শ ই চরচ র সকে  

  

সন্তুর উটটা শ  িালাকে,  ার েক।স প্র্া। সন্তুরই সো   শস দুিারকট ইিংকরচজ েব্দ শোকট 

জাক   সন্তু চেেু চজকেস েরকল, ইক।স োিার, শ া োিার েকল  

  

ওকের দুকটা উট োড়া সর শো ও টুচরি  াকে  া  উকটর চপকে শিকপ  অসয়য গরে, 

শরাে একেোকর গা গ  েরকে  এ  গরকেও চেন্তু এেটুও োে য়।  া  

  

োত্র সুা েণ্টা িলার পকরই েক  য়ল েূর শথকে এেটা চেোল োকলা রকের শুাাঁ।ার 

েুণ্ডলী শ কড় সসকে  ওকের চেকে  চেো  শিাঁচিক। েলল, এই শর, সেক াে, েড় সসকে! 

  

সন্তুর উট-িালে েুখ েুচরক। েলল, শ া অযাকফ্র্ড োিার! শ া শডঞ্জার! 

  

দুজ  িালেই  াকের দুকটা উটকে েচসক। চেল োচটক   সন্তুরা শ কে পড়ল  িটপট  

সোই চেকল উকটর চপকের সড়াকল েসল  চেো  েলল, েকড়র ুুকলা এেচেে শথকে 

সকস শ া,  াই এেটু সড়াকল েসকলই গাক। চেেু লাকগ  া  

  

সন্তু চজকেস েরল, েুচণকেড় য়।  া? 

  

চেো  েলল,  াও য়। োকে-োকে   খ  উপুড় য়ক। শুক। েুখ ওাঁকজ থােক  য়।  সর 

ো  োো চেক  য়।  
  

চরচ  েলল, েী োরুণ লাচ গকে! চেে চসক োর ে    সজই চেকর চগক। োকে এেটা 

চিচে চলখে  

  

চেো  েলল,  ুই এখ ও  ােচেস সজই চেরচে? শেেচেকস শ াকে এেটা শরি য়াউকস 

শরকখ সচে সর সন্তু  াে োোোেুর োকে  

  

চরচ  েলল, সয়া-য়া, অ  েস্তা  ।  সচেও  াে শ াোকের সকে! 
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এর পকরই োথার ওপর চেক। েড় একস শগল  অন্ধোর য়ক। শগল িারচেে, চেেুই সর 

শেখা  া।  া  শসই প্র্িণ্ড ে ে  েব্দ  ওরা ো  শেকে েুখ চ িু েকর রইল, সর েথা 

েলারও উপা। শ ই  

  

শসই েড় শ   সর থােক ই িা।  া  ে ক্ষণ শ  িলল  ার চেে শ ই  উট  দুকটা োকে-

োকে  -র-র-র  -র-র-র েকর শজাকর চ শ্বাস শেলকে, শুুু শসই েব্দ েকড়র েব্দ 

োচপক।ও শো া  া।  

  

শ ে  য়োৎ একসচেল, শ ে ই য়োৎ েড় শেষ য়ক। শগল এে সে।  সোে একেোকর 

পচরষ্কার  

  

সন্তু উকে োাঁচড়ক। এেটা অদু্ভ  েথেয শেখল  সকগ েরু ূচেটা চেল সে ল  এখ  

োোোচে অক েগুকলা োচলর পায়াড় ত চর য়ক। শগকে  শেচে েূর প কন্ত সর শেখা  া। 

 া  

  

চেো  েলল, েড় য়ক।  াোর এই সর এে েুেচেল  এই সে সযান্ড চডউ স  পার য়ক  

উটগুকলার শেচে সে। লাকগ  

  

সোর ওরা শিকপ েসল  উকটর চপকে  সর শো ও েট া েটল  া  প্র্া। দুেণ্টা ুকর 

এেকেক।  াত্রা   ারপর েূকর শেখা শগল  েক।েচট চপরাচেকডর িুড়া, সর শেেচেস 

েয়করর চিন্তু  

  

চেো  েলল, জচ স সন্তু, এই শেেচেস চেল চেেকরর প্র্ািী  রাজুা ী  শস প্র্া। পাাঁি 

য়াজার েের সকগোর েথা   খ ও সোকের শেকে স ক-স য ার জন্ম য়।চ   

  

সন্তু েুখ েুচরক। েুচরক। িারচেে শেখক  শেখক  েলল, শিপ চপরাচেড শোথা।? ঐ শ া, 

ঐ শ ! সচ য শেখকলই শি া  া।  
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চরচ  েলল, ঐ চপরাচেডটার েচে অক ে েইক  শেকখচে  সো চেো ো, শেচের  াগ 

েইক  ঐ চপরাচেডটার েচেই শে। শে ? সরও শ া ে  চপরাচেড রক।কে  

  

চেো  েলল, োরণ এই চপরাচেডচটই সেকিক। প্র্ািী   একেোকর প্র্থে ত চর েরা 

য়ক।চেল  

  

সন্তু উটও।ালাকে ঐ চপরাচেকডর চেকে শ ক  েলল  

  

শিপ চপরাচেকডর গাক। ুাকপ-ুাকপ খাাঁজ োটা সকে  েূর শথকে চসাঁচড়র ে   শেখাকলও 

োকে একল শোো  া। ুাপগুকলা অক ে উাঁিু উাঁিুক   সয়কজ শেক। ওোর উপা। শ ই  
  

ওরা উট শথকে শ কে োাঁড়াল  শসখাক  সর শো ও শলাে শ ই  

  

উটও।ালা দুজ  েলল, গাইড েল োিার? চেেচট চপ।াস্তা! চে চগ  চেেচট চপ।াস্তা  

  

সন্তু েলল,  া, গাইকডর েরোর শ ই  সোকে এখাক  অকপক্ষা েরক  য়কে  

  

চরচ  েলল, োো শর, এেটাও ো ুষজ  শ ই  সোকের  চে এখাক  শেকর পুক  রাকখ, 

শেউ শটরও পাকে  া  

  

এ ক্ষণ োকে সন্তু চরচ কে েলল, অ ই  চে  ।,  া য়কল শে সসক  েকলচেল শ াকে? 

  

চরচ  েলল, শেে েকরচে    ারপর শস শোট্ট এেটা েযাকেরা োর েকর েচে  ুলক  লাগল  

চেো  েলল, চিচেটা শজ ুই  চেল শ া? সচে োোোেুর য়াক র শলখা চিচ   া  

  

সন্তু েলল, য়যাাঁ, শজ ুই    া োড়া এখাক  সর শে োিংলাক  চিচে চলখকো? 

  

খাচ েোকে েূর শথকে এেটা চজপ সসক  শেখা শগল  

  

সন্তু েলল, ঐ সসকে! 
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চরচ  েলল, েরু ূচেক   চে চজপগাচড় িকল,  া য়কল সর উকট িড়োর েরোর েী? 

সোর চেচেচর শলকগকে? 

  

চজপটা োকে একস থােক ই  ার শথকে এেজ  েলোলী শলাে  ােল  শলােচট     া 

লম্বা,  ার শিক। শেচে িওড়া  

  

শস প্র্থকেই সন্তুর চেকে  াচেক। চজকেস েরল, শসা টু? শসা টু? চে ডাকগা সেোিা  

চে োে ফ্র্ে রা।কিৌুুরী  ইউ োে উইথ চে 

  

চেো  েলল, শ াোর োকে রা।কিৌুুরীর শো ও চিচে সকে? 

  

ডাকগা সেোিা োথা শ কড় জা াল,  া  

  

চেো  েলল,  া য়কল সেরা েী েকর চেশ্বাস েরে? 

  

সিেো শ -রেে েরু ূচেক  েড় উকেচেল, চেে শসইরেে াকে সিেো এেটা 

সাঙ্ঘাচ ে োণ্ড েটল  

  

শিপ চপরাচেকডর সড়াল শথকে খুে শজাকর েুকট এল এেটা শিে  ও।াগ   চেেট েব্দ 

েকর শসটা শরেকে েষল ডাকগ সেোিার চেে শপেক   িাপা পড়োর  ক। ডাকগা এেটা 

লাে চেক। োাঁচপক। পড়ল পাকের চেকে  

  

গাচড় শথকে টপটপ েকর শ কে পড়ল  িারজ  শলাে   াকের প্র্ক যকের য়াক  রাইকেল  

 াকের েকুয এেজ  অচ ো। শিয়ারার শলাে প্র্া। এে য়াক ই সন্তুকে এেটা 

শেড়ালো ার ে   উাঁিুক   ুকল চ ক। চগক। েুাঁকড় চেল গাচড়র েকুয  

  

চরচ   ক। চিৎোর েকর উেল  

  

এেজ  শলাে চেোক র চেকে চেকর েলল, ইউ শগা েযাে  
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সর-এেজ  শলাে োচটক  পকড় থাো ডাকগা সেোিার চপকের ওপর চ কজর 

েুটজুক াসুনু্ধ পা  ুকল চেক।কে  েেকে গলা। শস েলল, শয়ই ডাকগা, ইউ ও।ান্ট টু ডাই? 

  

রাকগ, অপোক  ডাকগা সেোিার েুখখা া অদু্ভ  য়ক। শগকে  ো ুষটার অ েড় শিয়ারা, 

চেন্তু িারখা া রাইকেকলর চেরুকদ্ধ শস েী েরকে! ডাকগা শ  চজকপ একসকে,  াক  রক।কে 

শুুু এেজ  ড্রাই ার   ার চেকেও এেজ  রাইকেল উাঁচিক। সকে  

  

ডাকগার চপকে শ  পা  ুকল সকে, শস সোর চজকেস েরল, ডাকগা,  ুই েরক  িাস? 

সচে চেে পাাঁি গু ে  

  

ডাকগা চেসচেস েকর েলল, শ া, একেচন্দ! 

  

শলােচট পাটা সচরক। চ ক। পকেট শথকে এেটা োগজ োর েরল  শসটা ডাকগার েুকখর 

সােক  েুাঁকড় চেক। েলল, এটা শ ার োচলেকে চেচে  েলচে, োকরা েণ্টার েকুয উত্তর 

িাই  

  

ডাকগা সকস্ত-সকস্ত োচট শথকে উেল  দুকটা রাইকেল  াে েরা রক।কে   ার চেকে  

চিচেটা য়াক  চ ক। শস সকস্ত সকস্ত শয়াঁকট চগক। চজকপ উেল  

  

এেজ  হুেুে চেল, িাটক! চজপটা িলক  শুরু েরার পকরও চেেুক্ষণ রাইকেকলর  ল 

শ ালা রইল শসচেকে  

  

চজপটা শিাকখর সড়াকল িকল  াোর পর ওরা চেো  সর চরচ র চেকে চেরল  চরচ  েুকখ 

য়া  িাপা চেক। সকে,  ার সারা েরীর োাঁপকে  চেো   াচেক। সকে  অসয়া। াকে  

সন্তুকে শ োর জ য দুকটা েকলর শলাে একসকে  এর েকুয োরা শ  শো  েকলর,  া শস 

েুেক  পারকে  া   ার চ কজরও চেেুই েরার শ ই  সুন্দরেক র ডাো কের সকে লড়াই 

েরা সর সরে শগচরলাকের সকে লড়াই েরা শ া এে েথা  ।  এরা শপ্ল  ু েিংস েকর, 

চড াোইট চেক। শগাটা োচড় উচড়ক। শে।  
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রাইকেকলর  ল শোলাক  শোলাক  এেজ  েলল, শগট শগাচ  িং! শগট শগাচ  িং? 

  

চরচ র য়া  ুকর চেো  এে পা এে পা েকর চপচেক। শগল  ওকের উটও।ালা   ক্ষকণ 

 ার উটটাকে েচসক। শেকলকে  চেো  চরচ কে চ ক। শিকপ েসল  উকটর চপকে  

  

ওকের এেজ  এোর অোরকণই সোকের চেকে রাইকেল  ুকল এেোর চরগার চটপল  

শসই সও।াকজ উট দুকটাই শেৌড় চেল  ড়েচড়ক।  

  

শিো  ও।াগ টা সন্তুকে চ ক। িকল শগল উকো চেকে  

  

  
  

ওচেকে য়াচ  সলোচে োোোেুর অচ  াক র সে েকন্দােস্ত েকর শেকলকে  উকটর 

েেকল োোোেু  াকে  গাচড়ক ,  াক  সে। োাঁিকে  য়াচ  সলোচেও  াকে অ য এেচট 

গাচড়ক   োোোেুর সকে  ার ে ক য়ক।কে শ , য়াচ  সলোচে  ার েলেল চ ক। 

অকপক্ষা েরকে  চগজাক   শসখা  শথকে শস সর এগুক  পারকে  া  োোোেুর সকে 

শুুু  াকে সন্তু সর ডাকগা সেোিা  োোোেু  চে িার েণ্টার েকুয চেকর  া সকস , 

 া য়কল য়াচ  সলোচে  াাঁর শখাাঁজ চ ক   াকে   

  

সোল শথকে চেকেল প কন্ত োোোেু এেই োচটক।কে   য়াচ  সলোচের শেখা পাও।া 

 া।চ   অ য শলােজ ও চেকেষ শেউ চেল  া েক  য়।  সকন্ধর চেকে এে-এে েকর সে 

সসক  লাগল  এরা চেপ্লেী য়কলও চেক র শেলা। চ শ্চ।ই অ য োজ েকর  

  

অন্ধোর য়ক। সসার পর েক।েটা েোল জ্বালা য়ল িত্বকর  োোোেু োইকরই শি।ার 

শপক  েকস চেকল , এে সে। শসখাক  য়াক  এেটা েোল চ ক। উপচস্থ  য়ল য়াচ  

সলোচে  সজ  াকে সরও সুন্দর শেখাকে  জলপাই-সেুজ রকের শপাোে পরা, 

োথার িুকল এেটা চরে  োাঁুা  শিাখ দুকটা একেোকর েেেচে েরকে  

  

য়াচসেুকখ শস েলল, য়যাকলা, প্র্কেসার! য়াউ সর ইউ চেস ই চ িং? 
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োোোেুও শয়কস চজকেস েরকল , শ ােরা অক কেই সোকে প্র্কেসার েকলা শে ? 

সচে শ া েখ ও শো ও েকলকজ পড়ইচ ! 

  

য়াচ  সলোচে েলল, ওঃ শয়! সসকল েযাপারটা য়কে, সোকের এখাক  অক ে 

েকলকজই সকগ ইচন্ড।া  প্র্কেসাররা পড়াক    শসইজ য শো ও চডগচ োইড শিয়ারার 

ইচন্ড।া  শেখকলই সোকের প্র্কেসার েক  য়।   াই শয়াে,  ুচে এে-এো চেরক্ত য়ক। 

 াওচ  শ া? োইকর েকস সোকের রিং-কেরা শেখচেকল? 

  

সূ কাকস্তর সে। এখা োর সোে সচ য েড় অপূেক শেখা।  দুপুকর এেোর েড় উকেচেল, 

 ারপর সোে সোর েেেকে পচরষ্কার য়ক। শগল! 

  

চেঃ রা।কিৌুুরী, এেটা েথা েলক  পাকর ? পথচথেীর শথকে সোকের রিং সোর শেচে 

সুন্দর লাকগ  সোকে  ীল, সাো, লাল, শসা াচল, রুকপাচল, োকলা সে রিং-ই শেখা 

 া।  চেন্তু সেুজ রিং েখ ও শেখা  া।  া শে ? সচে প্র্া।ই এ েথাটা  াচে  

  

োোোেু শজাকর শয়কস শেলকল ,  ারপর েলকল , শ াোকে শেখার সকগ শ াোর 

সম্পকেক ে  েথাই শুক চেলাে   ুচে  াচে সাঙ্ঘাচ ে এে চেপ্লেী,    িংের চ ষ্ঠুর  এখ  

শ া শেখচে  ুচে এেচট স্ব্ন -কেখা  রে স্ব াকের  ুেে  

  

য়াচ  সলোচে এেটু লজ্জা শপক। েলল,  ারা  চেষযক র স্ব্ন  শেখক  জাক   া,  ারা 

েী েকর চেপ্লেী য়কে? 

  

 ারপর য়া েচড় শেকখ েলল, ইক  ার শ চেউ গুড চে চয়।ার এচ  চেচ ট   ুচে চে সজ 

রাচত্তকরই শেচরক। পড়ক  িাও? 

  

োোোেু েলকল ,   টা এচগক। থাো  া।,   টাই  াল  োল শ ার শথকে োজ শুরু 

েরা শ ক  পাকর  
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েোলটা োচলক  শগকথ য়াচ  সলোচে, এেটা শি।ার শটক  চ ক। েসল  এেটা চসগাকরট 

ুচরক। েলল, েুেচ  েয়ম্মে েচের উইকল েী চলকখ শগকে ,  া জা ার জ য সোর খুেই 

শেৌ ূয়ল য়কে   ুচে  া েলকে  া,  া? 

  

োোোেু োথা শ কড় েলকল , সর এেটু তু ক ুকরা  

  

এই সে। গাচড়র েব্দ য়ক ই দুজক  উৎেণক য়ক। উেল  

  

গাচড়টা থােক ই ডাকগা সেোিা েুকট এল ওকের চেকে   ারপর য়াাঁটু শগকড় েকস 

য়াউয়াউ েকর শোঁকে শেলল  
  

অ েড় শিয়ারার এেচট শলােকে চেশুর ে   োাঁেক  শেকখ োোোেু প্র্থকে অোে 

য়কলও সকে-সকে েুকে শগকল  েী েকটকে  

  

য়াচ  সলোচে প্র্া। লাচেক। উকে  ীরেক গলা। চজকেস েরল, েী য়ক।কে? শেকলটাকে 

সচ সচ ? 

  

ডাকগা সেোিা েলল, সোকে  া খুচে োচস্ত োও, একেচন্দ! সোর শিাকখর সােক  

শথকে শেকলটাকে শেকড় চ ক। শগল  সচে চেেুই েরক  পাচরচ   ওকের িারকট রাইকেল 

চেল  

  

য়াচ  সলোচে চিৎোর েকর েলল, শেওেুে, সকগ েল, োরা চ ক। শগকে!  ুই  াকের 

চিক চেস? োকের এ  সায়স শ , সোর শলাকের ওপর য়া  শে।? 

  

ডাকগা সেোিা েলল, য়যাাঁ চিচ , একেচন্দ  ওরাও সোকে চিক কে  সোর  াে ুকর 

ডােল  ওরা সল োেুক র শলাে  

  

য়াচ  সলোচের সুন্দর েুখখা া এোকর রাকগ একেোকর চয়িংস্র য়ক। উেল  শস ডাকগা 

সেোিার িুকলর েুচে ুকর েলল, শসই েুেুরটা শ ার সােক  শথকে শেকলটাকে চ ক। 
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শগল,  ুই শোঁকি চেকর এচল? ওকের এেটাকেও  ুই খ ে েকরচেস? সল োেু ! সচজ 

সচে ওকে শেষ েকর শেে  চ কজর য়াক  ওকে এেটু-এেটু েকর োটে  

  

ডাকগাকে শেকড় চেক। য়াচ  সলোচে য়া  াচল চেক। চ কজর শলােকের ডােক  লাগল  

  

ডাকগা েলল, এেটা চিচে চেক।কে  েকলকে, োকরা েণ্টার েকুয উত্তর িাই  

  

োোোেু সরচে  াষা শোটােুচট জাক    ওকের েথাো কা প্র্া। সেটাই েুেক  

পারচেকল   এোকর য়া  োচড়ক। েলকল , শেচখ চিচেটা  

  

চিচেখা া োোোেুকে উকেে েকর শলখা  ।  চলকখকে  য়াচ  সলোচেকে  চিচেটা এই 

রেে :  

  

সল োেু  চ কজ য়াচ  সলোচের ে   এেজ   গণয, চ কেচু শলােকে চিচে শলখার 

শ াগয েক  েকর  া  সল োেু   ার েকলর এেজ  শলাে োরে  জা াকে শ , চেঃ 

রাজা রা।কিৌুুরীকে েন্দী েকর রাখার শো ও অচুোর য়াচ  সলোচের শ ই  চেঃ রাজা 

রা।কিৌুুরী সল োেুক র শলাে  সল োেুক র োকেই  াাঁকে চেচরক। চেক  য়কে  েুেচ  

েয়ম্মকের উত্তরাচুোরী সল োেু ,  ার েথা সোই ো য েরকে  শ  সল োেুক র 

অোুয য়কে, শস োচন্ত পাকে  য়াচ  সলোচে  চে ১২ েণ্টার েকুয সল োেুক র সকেে 

 া পাল  েকর,  া য়কল শস েচে  োচস্ত পাকে  চেঃ রাজা রা।কিৌুুরীকে শ   জাচ ক। 

শেও।া য়। শ , ১২ েণ্টা পার য়কল  াাঁর  াইকপা খু  য়কে,  ার েথ কেয় শেউ খুাঁকজ পাকে 

 া  চ কেচু য়াচ  সলোচে শ   সরও শেচে চ কোাঁকুর ে   োজ  া েকর  

  

চিচেটা পড়ার সে। োোোেু শো ও উকত্তজ ার চিন্তু শেখাকল   া  োন্ত াকে চিচেটা 

এচগক। চেকল  য়াচ  সলোচের চেকে  

  

য়াচ  সলোচে চিচেটা পড়ক  পড়ক  শ   লাোক  লাগল  পড়া য়ক। শগকল োগজটা 

শগািা পাচেক। োচটক  েুাঁকড় শেকল চেক।  ার ওপকর লাচথ েষাল েক।েটা  শসই সকে 
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সকে েলক  লাগল, এেটা সলুর েস্তার ইদুর! োাঁুা েচপর শপাো!  েকোর সরকোলা 

ঐ সল োেু টাকে সচে চটকপ শেকর শেলে! সজ রাক  সোর শোসক চ ক। চগক। ঐ 

োাঁেকরর গাক।র উেু টাকে সচে সেিংকে শেষ েরে  

  

োোোেু গেীর গলা। েলকল , য়াচ  সলোচে, এখ  িযাাঁিাকেচি েরার সে।  ।, সচে 

শ াোর সকে েক।েটা েথা েলক  িাই! 

  

য়াচ  সলোচে এচগক। সসক -সসক  েলল,  ুচে চিন্তা শোকরা  া, রা।কিৌুুরী, য়াচ  

সলোচে  খ  শরকগ শগকে,  খ  সল োেু  সজই খ ে  য়কে  েরু ূচেক  োচল 

সজ সল োেুক র রক্ত শুচষকে! োজপাচখরা সল োেুক র হৃৎচপণ্ড চোঁকড় খাকে  

  

শোের শথকে শস এে  াকে চর ল ার োর েরল, শ   সল োেু   ার সােক ই 

োাঁচড়ক। সকে, একু্ষচ  শস গুচল েরকে  

  

এর েকুয অক ে শলাে জকড়া য়ক। শগকে িারপাকে   ারা ডাকগা সেোিার োে শথকে 

েটক াটা শু কে  

  

োোোেু য়াচ  সলোচেকে চজকেস েরকল , শোক া, সল োেু কে শ া সচে েযেসা  ী 

েকলই জা  াে  চেন্তু  ারও চে শ াোর ে   েল সকে  াচে? শস এ  রাইকেলুারী 

শপল শোথা।? 

  

সকে এেটা শোট েল  শস এে  চেেু  া  সোর েকল য়াজার-য়াজার শলাে সকে  ওকে 

সেরা, এই েযাকখা, এইরেে াকে এেটা েুচগকর ে   জোই েরে? 

  

শ াোকের দুেকলর চে সকগ শথকেই েগড়া চেল? 

  

ওর েলকে সেরা গ্রায়াই েচর  া  ওরা েল ুেকী। শগাাঁড়াচে েড়াক  িা।, সর সোর 

েল িা। শেকের সে ো ুকষর উন্নচ   
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এর সকগ সেরা ওকের চ ক। োথা োোইচ , চেন্তু সল োেুক র েল  চে সোর পকথ 

োুা সথচষ্ট েকর,  া য়কল সচে ওকের শেষ েকর শেে  েুেচ  েয়ম্মকের উত্তরাচুোরী 

ওকে শে েকরকে? সচেই েুেচ  েয়ম্মকের সসল উত্তরাচুোরী  

  

সল োেু  েুচদ্ধো  শলাে  সোর  াইকপা সন্তুকে শস শোথা। লুচেক। শরকখকে,  ুচে 

েী েকর খুাঁকজ োর েরকে? 

  

সোর য়া  োচড়ক। পালাোর ক্ষে া সকে সল োেুক র? সচে সকগ ওর োথার খুলটা 

গুাঁকড়া েকর শেে  

  

 ার সকগই  চে ওরা সন্তুকে শেকর শেকল? 

  

 ুচে অ থা চিন্তা শোকরা  া, রা।কিৌুুরী… 

  

য়যাাঁ, চিন্তা সোকে েরক ই য়কে  শ াোকের দুেকলর েগড়ার েকুয সচে জচড়ক। পড়ক  

িাই  া  সল োেু  োত্র োকরা েণ্টা সে। চেক।কে   ার ে ক শেক  শ ও।া োড়া উপা। 

শ ই! 

  

অযাাঁ? েী েলচে  ুচে? ঐ ে। াক র োাঁক র ে।লাটা  । শেখাকলই সেরা  । শপক। 

 াে?  া য়ক ই পাকর  া? 

  

োত্র োকরা েণ্টা সে।  এর েকুযই সন্তুকে সচে শের  িাই  শো ও েুাঁচে শ ও।া সোর 

পকক্ষ সেে  ।  শোক া, সচে দুকটা উপা। শ কেচে  এে য়কে, সোকে শের  

পাোক া  সল োেু   ার চিচেক  শুুু সোকেই শের  চেক  েকলকে   ুচে সোকে 

শেকড় োও 

  

চেঃ রা।কিৌুুরী, শ াোকে সচে সায়সী ো ুষ েকল শ কেচেলুে  সল োেুক র হুেচে 

 ুচে শেক  শ কে?  ুচে চে ওর রী োস? শ াোকে ও য়াে চেচল।া  ইচন্ড।া  টাো 

চেক  শিক।চেল,  ুচে  া  াওচ , শস খেরও সচে জাচ ? 

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপাধ্যায় । মমশর রহসয। কাকাবাবু সমগ্র 

 104 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

শোক া য়াচ  সলোচে  ঐ সন্তু শেকলটাকে সচে েড়  ালোচস  ওর শো ও ক্ষচ  য়কল 

সচে চেেুক ই সয়য েরক  পারে  া  শ াোর েকলর এ  েচক্ত,  েু শ ােরা সোর 

 াইপাকে এখাক  স ার েযেস্থা েরক  পারকল  া, োেপথ শথকে ওরা চেচ ক। চ ক। 

শগল  ওকে োাঁিাোর জ য সোকে চেকর শ ক  য়কে  

  

 চে সেরা শ াোকে  া োচড়? সল োেুক র হুেুে সচে চেেুক ই ো ে  া! 

  

শ াোকের দুই েকলর েগড়ার জ য সোর  াইকপাক টা োরা  াকে? য়াচ  সলোচে, 

শ াোকে শেকখ সচে  া েুকেচে,  ুচে েীর,  ুচে লড়াই েরক   ালোস, চেন্তু শো ও 

শোট শেকলকে চ শ্চ।ই  ুচে শো ওচে  োরক  পারকে  া! চেন্তু সল োেু   া পাকর  

  

 ুচে দুকটা উপাক।র েথা েলচেকল  চদ্ব ী।টা েী? 

  

সল োেু কে  ুচে এেটা চিচে শলকখা  শস শ ে  শ াোকে ুেচেক।কে  সর গালাগাচল 

চেক।কে, শসই রেে  ুচে    খুচে ুেে সর গালাগাচল োও  শসই সকে শলকখা শ , 

সন্তুকে সজ রাক র েকুযই এখাক  শের  পাোক  য়কে  েুেচ  েয়ম্মকের শেষ ইকে  

 ািাই েরক  চগক।  চে সচে শো ও ু -সম্পকের সন্ধা  পাই,  া য়কল  ুচে  ার 

অক কুে সল োেু কে শেকে!  ুচে সরে শ াদ্ধা, শ াোর েথার োে সকে   ুচে েথা 

চেকল চ শ্চ।ই  া রাখকে  

  

অসেে! অসেে! অসেে! েুেচ  েয়ম্মে চেপ্লেী শ  া চেকল   চেপ্লেী েকলর জ যই 

চ চ  টাোপ।সা সিংগ্রয় েকরচেকল    াাঁর শসইসে চজচ স এখা োর চেপ্লেী েলই পাকে  

সল োেু টা শে? এেটা অথককলা ী ে। া   

  

য়।ক া টাো প।সা চেেুই শ ই  শ ােরা এেচ -এেচ  েগড়া েরে! 

  

চ শ্চ।ই সকে  থােক  োুয! 
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শোক া, সোর সায়া য  চে িাও,  া য়কল সোর েথা ো ক ই য়কে   ুচে চে এটা 

শোকোচ  শ , সচে  চে চ কজ শথকে েলক   া িাই,  া য়কল সোকে খু  েকর শেলকলও 

সচে েুখ খুলে  া  

  

সল োেু কে টাোপ।সার  াগ চেকল সোর েকলর শলােরা শরকগ  াকে  

  

েকলর শলােকের শোোও! সন্তুকে  চে োাঁিাক   া পাকরা,  া য়কল শ ােরা চেেুই পাকে 

 া! সে।  ষ্ট য়ক।  াকে  ডাকগা সেোিার য়াক  একু্ষচ  চিচে চলকখ শিপ চপরাচেকডর 

োকে পাোও 

  

য়াচ  সলোচের েুখখা া েুাঁেকড় শগকে  সল োেু কে য় যা েরার েেকল  াকে টাো 

প।সার  াগ চেক  য়কে, এই েযাপারটা শস চেেুক ই শেক  চ ক  পারকে  া   ার েক র 

েকুয অসেে েষ্ট য়কে  

  

োোোেু  ার চপকে য়া  চেক। েলকল , েূ যকে  চে দু াগ েরা  া।? েক  েকর, েুেচ  

েয়ম্মকের ু সম্পে েূ য   ার অক কুে সল োেু কে চেক   ুচে সপচত্ত েরে, শে ? 

  

য়াচ  সলোচে পাে চেকর  ার েকলর এেজ  শলােকে েলল, এই চিচে শলখার োগজ 

সর েলে চ ক। একসা  
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৯. সন্তুর োথা। এেটা েযাকণ্ডজ োাঁুা 

সন্তুর োথা। এেটা েযাকণ্ডজ োাঁুা   াকে চেচরক। স া য়ক।কে  রা  চ  কটর সে।  

সল োেুক র শলাকেরা  াকে  খ  গাচড়র েকুয েুাঁকড় চেক।চেল,  খ  এেটা শলায়ার 

রকড শলকগ  ার োথা শেকট  া।  োথার িুল একেোকর চ কজ চগক।চেল রকক্ত  সল 

োেুক র শলাকেরা  া শেকখও  ার শো ও চিচেৎসার েযেস্থা েকরচ   ডাকগা সেোিা 

 াকে এখাক  চেচরক। স োর পর য়াচ  সলোচে চ কজ  ার ক্ষ স্থা  পচরষ্কার েকর, 

ওষুু লাচগক।, েযাকণ্ডজ শোঁকু চেক।কে  

  

সন্তু চেন্তু শেে িাোই সকে  ঐ সোক  শস এেটুও োেু য়।চ   চেিংো য়কলও োইকর 

 া প্র্োে েরকে  া  েরিং  ার এেটু স ন্দই য়কে  চেচিক  পাাঁজরা। গুচল শখক। 

োোোেু েক।েচে  েযাকণ্ডজ শোঁকু চেকল , এখ  শসও অক েটা োোোেুর সো -

সো  য়ল  

  

শ াকরর সকলা শোাঁটার সকগই োোোেু শেচরক। পকড়কে  সন্তুকে চ ক।  সকে ডাকগা 

সেোিা  শস-ই িালাকে গাচড়  সন্তু সুস্থ সকে শেকখ োোোেু সর শেচর েরক  িা চ   

োজটা চ চ      াড়া াচড় সেে িুচেক। শেলক  িা   

  

গাচড়ক  শ ক -ক ক  োোোেু সন্তুকে চজকেস েরকল , সন্তু,  ুই জাচ স চপরাচেকডর 

েকুয েী েকর েুেক  য়।? শ ার চে ুারণা শ , চপরাচেকডর গাক। এেটা েরজা থাকে 

সর শসই েরজা খুকল শ  কর শোো  া।? 

  

এই েযাপারটা সন্তুর জা া শ ই  েরজা  া থােকল শ  কর শোো  াকে েী েকর? 

  

োোোেু সোর চজকেস েরকল , শ ার চে ুারণা চপরাচেকডর শ  রটা োাঁপা? শ  কর 

সে ের-চটর সকে? 
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সন্তু সরও অোে য়ক। শগল! োাঁো  া য়কল শ  কর ের-টর থােকে েী েকর? অক ে 

েচেক ই শস শেকখকে শ , চপরাচেকডর েকুয েন্ত-েস্ত য়লেকরর ে  ,  াক  অক ে 

চজচ সপত্র, েূচ ক, পাথকরর েচে  ই যাচে থাকে   া য়কল োোোেু এরেে েলকে  

শে ? 

  

োোোেু দুচেকে োথা শ কড় েলকল ,  া শর, চপরাচেকডর গাক। েরজা শ ই  শ  রটা 

োাঁপাও  ।, শ  কর ের-টর চেেু শ ই  চপরাচেডগুকলা য়কে সচলড পাথকরর চত্র ুজ  

  

সন্তু চজকেস েরল,  া য়কল রাজা-রাচ কের েের শোথা। থাে ? 

  

শসগুকলা শেচের  াগই োচটর  ীকি  শুুু রাজা-রাচ কের সোচু  ।,  াাঁকের েযেয়ার েরা 

অক ে চজচ সপত্রও শসখাক  থাে   এে েী খাট-চেো া প কন্ত  অচুোিংেই শসা ার  

চক্লক  াকপরার শোোর খাট, িুচটজুক া প কন্ত শসা ার ত চর চেল  এই সে েূলযো  

চজচ সপত্র  াক  শিাকর িুচর েকর চ ক।  া শ ক  পাকর,  াই ঐ সে সোচুস্থাক র শোোর 

পথটাও খুে শগাপ  রাখা য়   চপরাচেকডর গা য়া কড় শেউ সারাজীে  খুাঁজকলও শ  কর 

শোোর পথ পাকে  া  

  

 ায়কল সাকয়েরা চপরাচেকডর শ  কর েুেল েী েকর? 

  

চপরাচেকডর শ  কর  া, চপরাচেকডর  ীকি  অক ে েূকর এেটা সুড়কের েুখ থাকে  

শসখা  চেক। শ ক  য়।  সাকয়েরা এে-এে েকর শসই সে সুড়কের পথ খুাঁকজ োর 

েকরকে  খুে েষ্ট েকর েুেক  য়।  সযার চফ্র্ণ্ডাসক শপচর  াকে এেজ  ইিংকরজ এই সে 

সচেষ্কাকরর জ য চেখযা   এে-এেটা চপরাচেকডর  লা। চগক। চ চ  ে  শ  ু রত্ন 

শপক।কে ,  ার চেে শ ই   কে সযার চফ্র্ণ্ডাসকও প্র্থে দুএেটা সোচুস্থাক র শ  কর েুকে 

শেকখচেকল ,  াাঁরও সকগ শিাকররা অ য চেে শথকে সুড়ে শেকট একস শ  কর েুকেচেল  

সোর ুারণা, েুেচ  েয়ম্মে এই সযার চফ্র্ণ্ডাকসকর েকল গাইকডর োজ েরক    উচ  

অক েচে  সাকয়েকের োকে প্র্থকে োলোয়ে েুচল,  ারপর গাইকডর োজ েকরচেকল , 

 া শ া শুক চেস োকন্টার োকে  
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য়যাাঁ   ারপর গাইকডর োজ শেকড় চেপ্লেী য়কল   

  

সাকয়েরা চপরাচেকডর সুড়ে চেক। চ  কর চগক। সেস্ত শসা ার চজচ স সর োচে-োচে 

চজচ স চেকেকে চ ক।  াকে শেকখ এ-কেকের অক ে শলাে িকট চগক।চেল  েুেচ  েয়ম্মে 

শ া চ কজর শিাকখই শেকখকে , সাকয়েরা চেেকরর সম্পে লুট েরকে   াই চ চ  চেপ্লেী 

েল গে  েকরচেকল , এই সে সটোোর জ য  য়।ক া চ চ  চ কজও শো ও-কো ও 

সোচুস্থা  শথকে শসা াো া  ুকল চ ক। চগক। শসসে  াাঁর েকলর োকজ লাচগক।কে   

  

উচ  েচে একে-একে শসই সে শসা া শোথা। লুকোক া সকে  াই েুচেক। শগকে ,  াই 

 া? 

  

 া শর, সচে চেকথয েথা েচল  া  সচে শ  সোইকে েকলচে শ , েুেচ  েয়ম্মকের শেষ 

ইোপকত্র টাো-প।সা, শসা াো ার েথা চেেু শ ই,  া সচ যই  উচ  শসসে চেেু জাচ ক। 

 া চ   

  

ডাকগা সেোিা েুখ চেচরক। েলল, চগজার েড় চপরাচেড শ া একস শগকে, একেচন্দ  

এোর শো  চেকে  াে? 

  

োোোেু চজকেস েরকল , য়াচ  সলোচের গাচড় শোথা।? 

  

ডাকগা েলল, ওকের গাচড় এেটু সকগই শপৌাঁকে শগকে  সােক  শথকে সকে  

  

ওকের ওখাক ই শথকে থােক  েকল   ুচে ডা  চেকে িকলা  

  

সর চেেুক্ষণ োকে সর-এেচট োোচর সোকরর চপরাচেকডর োকে একস োোোেুর 

চ কেককে গাচড় থােল  
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গাচড় শথকে শ কে োোোেু িারচেকে  াোকল   ুাকর োকে শো ও শলােজ  শেখা 

 াকে  া   কে োচলর ওপর এেটা গাচড়র িাোর োগ রক।কে  য়।ক া সকগর চে  

শো ও টুচরকির গাচড় একসচেল  

  

োোোেু েলকল , ডাকগা, সচে এই চপরাচেকডর  ীকি  াে  

  

ডাকগা োোোেুর চেকে এেেথচষ্ট শিক। রইল  েরুণ য়ক। এল   ার েুখখা া  সকস্ত 

সকস্ত েলল, সপচ   াকে , একেচন্দ? 

  

োোোেু য়াসকল    ারপর সন্তুর চেকে চেকর েলকল , শে  ও এই েথা েলকে জাচ স? 

সকগরোর  খ  সচে ইচজকে একসচেলাে,  খ  ডাকগা সে  সে। সোর সকে-সকে 

থাে   ওকে চ ক। সচে অক ে সোচুক  শ কেচে   খ  সোর দুকটা পাই  াল চেল  

ডাকগা  ােকে, এখ  এই শখাাঁড়া পা চ ক। সচে সর  ীকি  ােক  পারে  া! 

  

োোোেু ডাকগাকে েলকল ,  ুচে সকে থােকল সচে চ শ্চ।ই পারে  সকগরোর সেরা 

এর েকুয এেসকে শ কেচেলাে েক  শ ই? 

  

ডাকগা েলল, সপ ার েষ্ট য়কে, একেচন্দ! 

  

 া শয়াে,  ুচে োজ শুরু েকর োও! 

  

গাচড় শথকে েক।েটা চজচ সপত্র  াোক া য়ল  চ  কট েচক্তোলী টিক ওাঁকজ শ ও।া য়ল 

চ  জক র শোেকর  এেটা শোট শোলােযাগ োোোেু িাচপক। চেকল  সন্তুর োাঁকু  

  

চপরাচেড শথকে প্র্া। পাাঁিকো গজ েূকর ডাকগা শুক। পড়ল এে জা।গা।  য়া  চেক। োচল 

সরাক  লাগল   ারপর শেচরক। পড়ল এেটা োকের পাটা    শসটা সচরক। শেলক ই 

শেখা শগল এেটা অন্ধোর গ ক শ কে শগকে  শ   পা াকল  

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপাধ্যায় । মমশর রহসয। কাকাবাবু সমগ্র 

 110 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

োোোেু েলকল , োকের পাটা ক র েেকল এখাক  সকগ পাথর িাপা শেও।া থাে   

 ার ওপর অক েখাচ  োচল েচড়ক। চেকল সর োরুর েুেোর উপা। চেল  া  খুে 

সােুাক   ােচে চেন্তু সন্তু  এেটু পা চপেকল শগকলই অক ে  ীকি গচড়ক। পকড়  াচে  

  

চেে য়ল, ডাকগা  াকে সেকিক। সকগ, োেখাক  োোোেু, সেকেকষ সন্তু  ডাকগা এেটা 

শোটা েচড় সলগা েকর জচড়ক। চেল চ  জক র শোেকর  এখাক  রাি চ ক। চগক। 

শো ও লা  শ ই েকল োোোেু শস-দুকটা শরকখ শগকল  োইকর  

  

সুড়েটা োলু য়ক। শ কে শগকে  ীকির চেকে  দুচেকের শেও।াকল দুয়াক র  র চেক। েকস-

েকস  ােক  য়।  য়াক র শেে শজার লাকগ  

  

সন্তু  ােল,  ীকি  ােোর েী অদু্ভ  েযেস্থা  অেেয য়াজার য়াজার েের সকগ এই 

েযেস্থাটাই শোুয়। সেকিক। সুচেকুজ ে চেল  

  

োোোেুর শ  োরুণ েষ্ট য়কে  া েুেক  পারকে সন্তু  ওাঁর  াো পাটার ওপকরও শজার 

পড়কে  চে া  োকে-োকে োোোেু েুখ চেচরক। চজকেস েরকে ,  ুই চেে সচেস 

শ া, সন্তু? 

  

োোোেুর েুখ  চ ক িন্দক র শোাঁটার ে   োে  

  

ওপকরর সকলা খাচ েটা োত্র শ  কর শোকে,  ারপকরই েুরেুচট অন্ধোর  ডাকগা েী 

ো।ো। শ   এেটা টিক শজকল েগকল শিকপ সকে  সর োকে-োকে সরচে  াষা। েী 

শ   েকল উেকে  য়।ক া শো ও প্র্াথক ােন্ত্র! 

  

চেচ ট েকেে পকর ওরা শপৌাঁকে শগল সে ল জা।গা।  েচড়ক  েে চেচ ট োটকলও েক  

য়। শ   েক।ে েণ্টা শলকগ শগকে  

  

চ  কট টকিকর সকলা। শেখা শগল শসখাক  এেচট শিৌকো শোট ের  েরটা একেোকর 

খাচল  শেও।াকলও শো ও েচে শ ই  েকরর এেটা শেও।াকল,  ীকির চেকে এেটা শিৌকো 
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গ ক   ার েুয চেক। এেটা সরু পথ  শসই পকথ খাচ েটা  াোর পর সর-এেচট 

শেও।াল, শসই শেও।াকলর গাক। এেচট শলায়ার েরজা  শেখকলই শোো  া।, শসই 

েরজাটা   ু  েসাক া য়ক।কে, সকগ অ যচেেু চেল  

  

েরজাটা শেলা চেক ই খুকল শগল   ারপরই এেচট চেোল য়লের  এখা োর শেও।াকল 

েড়-েড় েচে সাঁো  চেন্তু চজচ সপত্তর চেেু শ ই  

  

োোোেু েলকল , সে চ ক। শগকে  সকগরোর একসও অক ে চেেু শেকখচেলাে   াই 

 া, ডাকগা? 

  

ডাকগা েলল, য়যাাঁ, একেচন্দ  চেেুই থাকে  া  শিাকররা সে চ ক। শ । েকল গ  ককেন্ট 

এখ  চ কজই  ুকল চ ক। চগক। চেউচজ।াকে রাকখ  

  

োোোেু েলকল , শেচে সে।  ষ্ট েরা  াকে  া  ডাকগা, শসই লযাচেচরন্থটা শোথা।? 

  

ডাকগা চেচস্ম  াকে েলল, শসটাক ও  াকে ? সপ ার সরও েষ্ট য়কে  এে োজ েচর, 

একেচন্দ  সচে সপ াকে চপকে েকর চ ক। শ ক  পাচর  

  

 ার েরোর য়কে  া   ুচে পথটা খুাঁকজ োর েকর  সোর জা।গাটা চেে েক  পড়কে  া  

  

য়লেরটা পার য়ক। এে জা।গা। একস ডাকগা এেটা শিৌকো পাথকরর স্ল্যাে সরাল   ার 

ে   েচক্তোলী শলাে োড়া অ েড় পাথর সরাক  শ -কস পারকে  া   ারপর এেটা 

শোট শগাল জা।গা  শসখাক  শেকেক  শুক। পকড় শস সোর এেটা পাথকরর পাটা   

সচরক। শেলল  এখাক  সোর সর-এেটা সুড়ে  

  

োোোেু েলকল , এইখাক  সোকের শ ক  য়কে, সন্তু  

  

 ারপর চ চ  ডাকগাকে েলকল , সর শ াোকে শ ক  য়কে  া   ুচে চেকর  াও! 
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োরুণ িেকে উকে ডাকগা েলল, েী েলকে , একেচন্দ? সচে  াে  া? সোকে োে 

চেক। সপচ  এই োচ্চাকে চ ক।  াকে  েী েকর? 

  

চেে শপকর  াে   ুচে েড় য়লটা। অকপক্ষা েকর, চেিংো ওপকরও উকে শ ক  পাকরা  

সেরা শেরার সে। শ াোকে ডােে? 

  

 া,  া,  া,  া য়।  া! সপ াকে এখাক  শেকল শরকখ শগকল য়াচ  সলোচে সো। সস্ত 

রাখকে  া? 

  

য়াচ  সলোচের সকে সোর এই রেেই েথা সকে  সচে  া শেখক  পাচে,  া সচে 

শেখার সকগ, অ য শেউ জা ক  পারকে  া  েুেচ  েয়ম্মকের এটা সকেে  এই সকেে 

শ া সেলকে ো ক ই য়কে  শ াোকে অক ে ু যোে, ডাকগা   ুচে সোকের  া 

উপোর েরকল,  ার শো ও  ুল া শ ই  শ াোকে োড়া সর োরুকে চেশ্বাস েকর 

সচে এখাক  সসক  পার ুে  া  

  

ডাকগা েুখ শগাাঁজ েকর োাঁচড়ক। রইল  

  

সন্তুর োাঁকু য়া  চেক। োোোেু েুকে পড়কল  শসই লযাচেচরকন্থর েকুয  োোোেু 

েলকল ,  াড়াহুকড়া েরার েরোর শ ই, সন্তু  শ  রটা খুে সাঁোোাঁো  এেটু অ যে স্ক 

য়কলই েুকখ গুক া লাগকে  সকগরোর সোর  াে শথ কল চগক।চেল  এখ  চে েুেক  

পারচেস শ , সোকের োথার ওপকর রক।কে এেটা চেরাট চপরাচেড? 

  

সন্তুর েুে চটপটপ েরকে  োচটর ে   ীকি, জোট অন্ধোর  রা এে সুড়ে  সর চে 

ওপকর ওো  াকে?  চে য়োৎ এেটা পাথর শ কে শেরার পথ েন্ধ য়ক।  া।? ডাকগ সকে 

থাো।  েু খাচ েটা  রসা চেল  

  

সন্তুর োাঁু ুকর োোোেুকে লাচেক।-লাচেক। সসক  য়কে  সন্তু টিক শজ্বকল একগাকে 

খুে সােুাক   এেটুখাচ  অন্তর-অন্তরই সুড়েটা োাঁে 
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োোোেু চজকেস েরকল ,  । পাচেস  াচে শর, সন্তু? 

  

সন্তু শুেক া গলা। েলল,  া  

  

সেরা শোথা।  াচে,  া েুেক  পারচেস? 

  

 া  

  

এে-এেটা সোচুস্থা  খুে শগাপ  রাখা য়   শে  শ  এ  শগাপ ী। া  া জা া  া। 

 া  য়।ক া োচে চজচ সপত্র অক ে শেচে রাখা য়   শসখাক   এটা শসইরেে এেটা 

শগাপ  সোচুক   াোর পথ; ে  েষ্ট েকর এরেে সুড়ে োচ ক।কে  য়।ক া এই 

সোচুক   াোর সরও শো ও রাস্তা সকে,  া সেরা এখ ও জাচ   া  রাজা-রাচ রা 

চে এ  েষ্ট েকর শ ক  ? 

  

সেরা শো  সোচুক   াচে? 

  

রাচ  শয়কটকেচরকসর গল্প শ াকে েকলচেলুে, েক  সকে? 

  

য়যাাঁ, শসই শ  েচেক র েকুয  াাঁর েচে খুাঁকজ পাও।া  া।চ ? 

  

য়যাাঁ, য়যাাঁ  শলাকের ুারণা, এই জা।গাটা  ু ুকড়  শসই েচেটাকে োকে-োকে শেখক  

পাও।া শগকে, সোর োকে-োকে শসটা অেথেয য়ক। শগকে  শ ার  ূক র  । শ ই শ া? 

  

অযাাঁ?  া! 

  

েুেচ  েয়ম্মে  াকে এেজ  েথদ্ধ েী সে েচে এাঁকেচেকল ,  া শেকখ সোকের চে এ  

েষ্ট েকর এ  েূকর সসার শো ও েরোর চেল, েল? 

  

সন্তু এ-েথার েী উত্তর শেকে! শস চেেুই েলল  া  
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োোোেু সোর েলকল , সচে এলুে শে  জাচ স? ঐ শ  েুেচ  েয়ম্মে চ কেকে চেকল , 

 ুচে সকগ চ কজ  ািাই েকর শেকখা, শসইজ যই সোর শেৌ ূয়ল য়ল  এটা শ   েথকদ্ধর 

এে িযাকলঞ্জ  

  

টকিকর সকলা এোকর এেটা োাঁো জা।গা। পড়ল  সুড়েটা শেষ য়ক। শগকে! সুড়েটা খুে 

শেচে লম্বা  ।  

  

োাঁো জা।গাচটক  েক।ে ুাপ চসাঁচড় উকে শগকে ওপকরর চেকে  শসই চসাঁচড় চেক। উকে 

সসার পর এেচট শেে েড় শিৌকো ের  

  

োোোেু েলকল , এই য়ল রাচ  শয়কটকেচরকসর সোচুস্থা   এে সে।  াচে এখাক  

অ ুল ঐশ্ব ক চেল  এেজ  রাচ র    চজচ স েযেয়াকর লাকগ, শসই সে চেেু  ওরা চেশ্বাস 

ের  চে  া শ , রাজা-রাচ রা সোর য়োৎ এেচে  শোঁকি উেক  পাকর   খ  সে চেেু 

লাগকে শ া! 

  

েরটার চেে োেখাক  এেচট োরুো কেরা পাথকরর েচে   সরও চ  -িারকট েচে  

েড়াক া রক।কে এচেে-ওচেে  

  

েড় েচে টা শেচখক। োোোেু েলকল , এই য়কে রাচ  শয়কটকেচরকসর সারকোকেগাস  

 ার সকগ শেখা  াে, এর েকুয রাচ র েচে সকে চে  া!  চে থাকে,  া য়কল োরুণ 

এেটা সচেষ্কার য়কে  

  

সারকোকেগাকসর ওপকর রাচ র েচে সাঁো  োোোেুর সকে ুরাুচর েকর সন্তু োে াটা 

সচরক। শেলল  

  

শ  রটা োাঁো  

  

োোোেু েুিচে শয়কস েলকল , জা  ুে  
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সন্তু চজকেস েরল, অ য েচে গুকলা খুকল শেখে? 

  

শো ও লা  শ ই  পথচথেীর  া া শেকের চেউচজ।াকে েচেগুকলা  াল োকে চেচর য়।  

িুচর  াোর  ক। সে েচে শসইজ য ওপকর  ুকল চ ক।  াও।া য়ক।কে  

  

সন্তু টকিকর সকলা েুচরক।-েুচরক। শেখক  লাগল শেও।ালগুকলা  প্র্ক যে শেও।াকলই 

অসিংখয েচে  এইগুকলাই চয়ক।করাচিচেেস  শোুয়। রাচ র জীে োচয় ী শলখা সকে  

ে  চেল্পী, ে  পচরশ্ৰে েকর ঐ সে শোট-কেট েচে এাঁকেকে  োোোেুও েুকর-েুকর 

শেও।ালগুকলা পরীক্ষা েরক -েরক  এে জা।গা।  থেকে োাঁড়াকল   

  

এইোর সন্তু, েুেচ  েয়ম্মকের শেষ ইোর েথা শ াকে জা াক  য়কে  োরণ, শ ার 

সায়া য োড়া এর পর সোর সর চেেু েরার সাুয শ ই   ুই শেখা োক ই সোর শেখা  

  

সন্তু চেল উকো চেকের শেও।াকলর োকে  শস  াড়া াচড় এচেকে িকল এল  

  

োোোেু, সচে অক েটা সন্দাজ েকরচে  এই েকর েুকেই েুেক  শপকর শগচে  
  

 ুই েুেক  শপকর শগচেস? েী েুকেচেস শুচ ? 

  

রাচ  শয়কটকেচরকসর েচে এখাক ই শোথাও লুকোক া সকে  সর শসই লুকোক া 

জা।গাক ই েুেচ  েয়ম্মে শসা া সর টাো প।সা লুচেক। শরকখকে   

  

োোোেু  ুরু েুাঁিকে খাচ েক্ষণ শিক। রইকল  সন্তুর চেকে   ারপর শয়কস শেকল 

েলকল , অক েটা চেেই ুকরচেস শ া   কে টাো প।সার েথা শ ই এর েকুয  েুেচ  

েয়ম্মকের শেষ ইকের েথা জা কল অক কে  ােকে পাগলাচে  উচ  েচে এাঁকে  া জা াক  

িাইচেকল ,  া য়ল এই; উচ  খুে সিংকক্ষকপ চলকখচেকল , সচে শ াকে েুচেক। েলচে  

উচ  এে সে। সাকয়েকের োকে গাইকডর োজ েরক    শসই সেক।ই সল েুখাচর  াকে 

সর-এেজ  গাইকডর সকে  াাঁর েনু্ধত্ব য়।  সল েুখাচর অক েগুকলা চপরাচেকডর  ীকি 

এেিং শগাপ  সোচুস্থাক  শোোর রাস্তাও সচেষ্কার েকরচেল  চেন্তু শসইসে সচেষ্কাকরর 
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েথচ ত্ব সাকয়েরাই চ ক। চ    এেজ  সাকয়েকে জব্দ েরার জ যই সল েুখাচর েুেচ  

েয়ম্মকের সায়া য চ ক। রাচ  শয়কটকেচরকসর েচে এে জা।গা। লুচেক। রাকখ  েজা 

েরোর জ য  ওরা শসই েচেটাকে োকে-োকে োর েকর এক  সারকোকেগাকসর েকুয 

শরকখ চে , োকে-োকে সোর সচরক। শেল   শসই শথকে  ূক র গল্প রকট  া।  এ 

রেে েযাপার োত্র দুচ  োরই য়ক।চেল  চেন্তু শলাকে চেশ্বাস ের  শ , রাচ র েচে 

প্র্ক যে েের এেোর েকর চেকর সকস   াই শয়াে, সল েুখাচর এেটা দুেকট া। োরা 

 া।, েুেচ  েয়ম্মে গাইকডর োজ শেকড় চেপ্লেীকের েকল শ াগ শে   শসই শথকে েচেটা 

লুকোক া অেস্থাক ই সকে  েথ ুযর সকগ েুেচ  েয়ম্মে জাচ ক। চেক  িা  শ , শসটা 

শোথা। সকে  চেন্তু এর েকুয  চে অ য শেউ শসই শগাপ  জা।গাটা শজক  শেকল েচেটা 

সচরক। শেকল থাকে,  া য়কল েুেচ  েয়ম্মে চেকথযোেী য়ক।  াকে   শসইজ যই চ চ  

সকগ সোকে  ািাই েকর চ ক  েকলকে   

  

শসই লুকোক া জা।গাটা শোথা।? 

  

শসটা শ াকে খুাঁকজ োর েরক  য়কে  এই েযাখ, এই শেও।াকলর গাক। োকে-োকে খাাঁজ 

োটা সকে  এই খাাঁকজ খাাঁকজ পা চেক।  ুই ওপকর উেক  পারচে? শ ার োাঁকুর েযাগটাক  

েযাখা েক্ত  াইলক র েচড়, শলায়ার হুে এই সে সচে এক চে,  চে োকজ লাকগ শ কে  

  

সন্তু েযাগ খুকল চজচ সগুকলা োর েরল   ারপর েলল, সোর ওসে লাগকে  া, সচে 

এেচ ই উেক  পারে  

  

খাাঁকজ খাাঁকজ পা চেক। সন্তু শেও।াল শেক। উকে শগল ওপকর  

  

োোোেু টকিকর সকলা শেকল েলকল , ঐ শ  রাচ র েচে শেখচেস, এরপর ডা  চেকে 

পরপর  টা েচে গুক   া! গুক চেস? এইোকর েে  ম্বর েচেটার ওপর শজাকর ুাক্কা শে  

  

সন্তু ুাক্কা চেল, চেন্তু চেেুই য়ল  া  
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োোোেু েলকল , সরও শজাকর ুাক্কা চেক  য়কে  সল েুখাচর  সর েুেচ  েয়ম্মে 

দুজক ই শগাটাকগাটা শজা।া  চেকল  চ শ্চ।ই   া োড়া েহু েের জা।গাটা শখালা য়।চ   

  

সন্তু প্র্াণপণ েচক্তক  দুে-দুে েকর ুাক্কা চেক  লাগল   াও চেেুই য়ল  া! 

  

োোোেু এেটুক্ষণ চিন্তা েরকল    ারপর েলকল , েযাখ শ া, ঐ এে শথকে েে  ম্বর 

েচের ে    েচে শ ার োথার োকে োকেও সাঁো সকে চে  া! 

  

য়যাাঁ, সকে  

  

ঐখাক  ুাক্কা শে  

  

এোকর োকের শসই জা।গাটা। ুাক্কা চেক ই সন্তুর য়া  অক েখাচ  শ  কর েুকে শগল  

শসখা োর এেটা পাথর শ  কর সকর শগকে  শসখাক  সরও ুাক্কা চেক  চেক  এেজ  

ো ুষ গকল  াোর ে   জা।গা য়ক। শগল  

  

টিক জ্বালক  পারচে? েযাখ শ া, ওখাক  েী সকে! 

  

শেকজচ   শফ্লাকরর ে   জা।গাটা  শ  কর এেটা েচে  সকে  

  

ঐটাই খুকল শেখক  য়কে  শ  কর েুেক  পারচে শ া? খুে সােুাক   

  

সন্তু োথা গলাক ই  ীকি শেে শজাকর এেটা েব্দ য়ল  সন্তু িেকে চগক। সোর োথাটা 

োর েকর স ল   ীকির চেকে  াচেক।  া শেখল  াক   ার রক্ত চয়ে য়ক। শগল 

একেোকর  

  

শ খাক  েব্দটা য়ক।চেল, োোোেু টকিকর সকলা েুচরক।কে  শসই চেকে  শসখাক  এেটা 

েচেক র োে া খুকল শগকে   ার েুয শথকে সকস্ত সকস্ত উকে োাঁড়াকে এেটা েূচ ক  

এেটা েচে শ   জীেন্ত য়ক। উকেকে  
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শসই েূচ ক শেকখ টিকসুদ্ধ োোোেুর য়া টাও শোঁকপ শগল এেোর   ারপর চ চ  অফুট 

গলা। েলকল , সল োেু  r  

  

সত্ত্বও এোর চি ক  পারল  চেন্তু সল োেু   এখাক  সকগ শথকেই এল েী েকর? 

োোোেু শ া োরুকেই েকল চ  শ , চ চ  শোথা।  াকে   

  

সল োেুক র গাক। এেটা সাো োপড় জড়াক া  শসটা খুকল শেকল শস এেটা লম্বা েুচর 

োর েরল   ারপর চয়িংস্র গলা। েলল, চেকেচে েুেুর  চ েেয়ারাে! সচে েলো া। 

চগক। শ ার সকে শেখা েকরচে  সচে চেচিক  েুেচ  েয়ম্মকের সকে শ াকের শেখা 

েচরক। চেক।চে  সর  ুই ঐ েুত্তা সলোচের েকল শ াগ চেক।চেস? 

  

োোোেু অক েটা সপ  েক  েলকল , এেটাই  ুল েকরচে  সচে  চেউচজ।াকের 

চেউকরটর োকন্টার োকে রাচ  শয়কটকেচরকসর েথা েকল শেকলচেলাে  শস েুচে শ াোর 

েকল, সল োেু ? চেিংো শজার েকর  ার োে শথকে েথা সো। েকল শেকলে!  ুচে 

এ  েষ্ট েকর এখাক  একল শে  সল োেু ! েুেচ  েয়ম্মকের  চে লুকোক া টাো 

প।সা চেেু থাকেই,  ুচে শ া  ার অক কুে  াগ পাকে  

  

অক কুে! ঐ ে। া টাকে সচে অক কুে শেে? সচে েুেচ  েয়ম্মকের উত্তরাচুোরী  সচে 

 ার সম্পকের সন্ধা  শপক। শগচে  এখ  শ াোকে সর ঐ শখাোটাকে সচে এখাক ই 

শেষ েকর চেক।  াে  এই সম্পকের েথা পথচথেীর সর শেউ জা কে  া  

  

 ুচে সোকের খু  েরকে?  ুচে ুেক ীরু শলাে, এরেে এেটা অ যা। েরকল শ াোর 

চেকেকে লাগকে  া? 

  

শেউ শেখকে  া, শেউ জা কে  া,  াক  সোর চেকেকের েী সকস  া।? 

  

সল োেু , শ াোর ে   খুচ কের সচে চেন্তু খুে েচে  োচস্ত চেই!  
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সল োেু  েুচর  ুকল এচগক। সসক ই োোোেু োচট শথকে  াইলক র েচড়টা  ুকল 

চ কল   সন্তু  ােল, ওপর শথকে সল োেুক র োথার ওপর লাচেক। পড়কে চে  া! 

  

োোোেু েচড়টা চ ক। েচপিং েকর িােুকের ে   েব্দ েকর েলকল , সকগোর চেক  

 কলা।ার সর িােুকের লড়াইক।র েথা শোক াচ ? 

  

েকলই চ চ  িােুকের ে   শসই েচড়র এে ো েষকল  সল োেুক র েুকখ  

  

লড়াইটা শেষ য়ক  এে চেচ টও লাগল  া  লম্বা েচড়র সকে েুচর চেক। সল োেু  

লড়ক  পারলই  া শোকট  োোোেু  াকে অ ের  োরক  লাগকল   সল োেুক র 

য়া  শথকে েুচর খকস পকড় শগল   ন্ত্রণা। চিৎোর েরক  লাগল শস  োোোেু, েচড়র 

োাঁস  ার গলা। লাচগক। য়যাাঁিো টা  চেক ই শস োচটক  পকড় শগল  েচড়র োচে অিংেটা 

চেক। োোোেু  ার য়া -পা শোঁকু শেলকল   

  

 ারপর শ   চেেুই য়।চ  এই  চেক  য়া  শ কড় চ চ  সন্তুকে েলকল ,  া, শ  রটা 

শেকখ স।  

  

সন্তুর পা োাঁচপচেল  চ কজকে এেটুখাচ  সিং   েকর শস টািকটা েুকখ শিকপ চ ল,  ারপর 

দুয়াক   র চেক। োথাটা গলাল শ  কর  

  

চেে শসই েুয়ূক ক  ার েক  পড়ল চরচ র েুখটা  চরচ   াকে োট্টা েকরচেল  েকলচেল 

গরুর চেকের ওপর েকস থাো এেটা েো! এখ  শস এো েুেচ  েয়ম্মকের সম্পে 

সচেষ্কার েরক   াকে  েলো ার চপেচ ে গাকডক কসর শসই থা াটার েথাও  ার েক  

পকড় শগল এে েলে  শসই োকরাগ  চে  াকে এই অেস্থা। শেখক  ! 

  

শ  কর েুকে চগক। সন্তু উেু য়ক। েকস টিক জ্বালল   ার গা েেেে েরকে  শে  শ    ার 

ুারণা য়ল, এখাক  এেটা অজগর সাপ থােক  পাকর  োশ্মীকরর শসই শুেক া েুক  াটার 

েকুয শ -রেে চেল  
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চেন্তু শসসে চেেু শ ই  এেটা শুুু েচে , সর এে পাচট িচট পকড় সকে  সকস্ত সকস্ত 

এচগক। চগক। শস েচেক র োে া খুলল  

  

খুলক ই েুেটা োাঁ  েকর উেল  ার  শসখাক  সচ যই এেটা েচে রক।কে  সন্তু  ূক র 

 । পা।  া,  েু  ার য়া -পা েেেে েকর োাঁপকে  চেেুক ই চ কজকে সােলাক  পারকে 

 া  শস  

  

 ার েথঢ় চেশ্বাস এই েচের গাক। জড়াক া েযাকণ্ডকজর েকুযই চেিংো এর  ীকি প্র্িুর ু  রত্ন 

সকে  চেন্তু শসটা পরীক্ষা েকর শেখার জ য শস য়া   ুলক ই পারকে  া  

  

অচ  েকষ্ট সন্তু শিাখ েুকজ য়া টা শোাঁ।াল েচের গাক।  এোকর  ার োাঁপুচ  শথকে শগল  

 াল েকর েচেটা পরীক্ষা েরল  েক।েখা া য়াড় োড়া সর চেেুই শটর পাকে  া  েচের 

 লাক ও চেেু শ ই  

  

চেচ ট পাাঁকিকের েকুযই সন্তু েুকে শগল,  ার সো েযথক য়ক।কে  ু সম্পে লুচেক। রাখা 

থােকল  া শ া এেটু-সুটু য়কে  া  অক ে য়োর েথা  থােকল চেেই শটর পাও।া 

শ    

  

য় াে াকে চেকর একস সন্তু গ কটাক  েুখ োচড়ক। েলল, োোোেু, চেেু শ ই! 

  

েচে শ ই? য়যাাঁ, েচে সকে  রাচ র েচেই েক  য়কে, চেন্তু টাো প।সা ো শসা া-কটা া 

এেটুও শ ই! 

  

েুেচ  েয়ম্মে শ া টাো প।সার েথা েকল চ ! শ াকে সর-এেটা োজ েরক  য়কে  

েযাখা শ া, ঐ েকরর শে।াকল ো োকে ো েচেক র গাক। শো ও েচে সাঁো সকে চে 

 া? 

  

সন্তু শেকখ একস েলল, য়যাাঁ, সকে  েচেক র োে ার শ  করর চেকে পাাঁিটা শোট শোট 

েচে সকে  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনীল গঙ্গাপাধ্যায় । মমশর রহসয। কাকাবাবু সমগ্র 

 121 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

োোোেু, শোলােযাগটা সন্তুর চেকে েুাঁকড় চেক। েলকল , এর েকুয োগজ-েলে সকে  

 ুই শ া এেটু-সুটু েচে সাঁেক  পাচরস, খুে সােুাক  ঐ েচেগুকলা েচপ েকর চ ক। 

স। শ া! 

  

েচেগুকলা েচপ েরক  সন্তুর সরও েে চেচ ট লাগল   ারপর চিচটজুক াটা েুচড়ক। চ ক। 

শস শ কে এল  জুক াটা িােড়া ো রোকরর  ।  শো ও ুা ুর  শসা ারও য়ক  পাকর  

ওপকর েযাওলা জকে শগকে  

  

োোোেু সল োেুক র েুকখর ওপর টিক শেকল েলকল , শ াোকে সচে খুকল চেচে  া  
  

সল োেু  েলল, সোকে োাঁিাও  শ াোকে সচে েে লাখ টাো শেে! 

  

 ুচে সোকের খু  েরক  শিক।চেকল!  ার েেকল  ুচে অন্ত  এেটা চে  েথ ুয  ন্ত্রণা 

শ াগ েকরা  

  

সন্তুকে চ ক। োোোেু শসই য়লের শথকে শেচরক। েুকে পড়কল  সুড়কে  শসটা পার য়ক ই 

ডাকগা সেোিাকে শেখক  পাও।া শগল  শস অুীর াকে ওকের জ য অকপক্ষা েরচেল  

 ারপর সর ওপকর উেক  শো ও অসুচেকু য়ল  া  

  

য়াচ  সলোচে শোথা শথকে েুকট একস োোোেুর য়া  জচড়ক। ুকর চজোসা েরল, চেঃ 

রা।কিৌুুরী, ইউ গট ইট? 

  

োোোেু েলকল , শোক া, ে টা েক্ত েকরা  দুঃসিংোে শুক  য়োৎ অো  য়ক। শ ও  া  

েুেচ  েয়ম্মকের শগাপ  েথা য়কে রাচ  শয়কটকেচরকসর েচে  শসটা সচেষ্কাকরর েথচ ত্ব 

 ুচে  াও ো শ -ই  াও,  াক  সোর চেেু  া। সকস  া  শসখাক  টাো প।সা ো 

অস্ত্ৰেস্ত্ৰ চেেুই পাও।া  া।চ   এই এে পাচট িচট পাও।া শগকে, শোুয়। এটা শসা ার 

ত চর  শে এটা শেকল শগকে জাচ   া  এর অক কুে  ুচে ইকে েরকল সল োেু কে চেক  
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পাকরা  শস অেেয  ীকি শুক। সকে  চেকেকলর চেকে শো ও শলাে পাচেক।  াকে উদ্ধার 

েরক  য়কে  

  

য়াচ  সলোচে রাকগর শিাকট িটটা েুাঁকড় শেকল চেল েূকর! 

  

োোোেু েলকল , সোর এখ  চেশ্ৰাে েরোর এেটু  সচে ক্লান্ত  এখাক  এেটা শরি 

য়াউস ত চর য়ক।কে  া? 

  

সকগর রাক  েুে য়।চ ,  ার ওপর এ  উকত্তজ া ও পচরশ্ৰে  সন্তু সর োোোেু 

দুজক ই েুকোল প্র্া। সকন্ধ প কন্ত  

  

সন্তু শজকগ উকে শেখল, চরচ , চসদ্ধাথক চেো  সোই একস েকস সকে  চসদ্ধাথক চেোক র 

োকে খের শপক। োল রাক ই এখা োর সরোকরর সকে শ াগাক াগ েকরচেল  সজ 

 ারা খুাঁজক -খুাঁজক  চগজাক  একস শপৌাঁকেকে  

  

চরচ  েলল, সন্তু, সে েট া সচে সকগ শু ে   ার সকগ  ুই সর োরুকে েলক  পারচে 

 া  

  

োোোেু চেে েরকল ,  খুচ  ো।করার চেকে রও া য়কে   ডাকগা সেোিাকে চ চ  

অক ে টাো েখচেে চেকল    ারপর  াকে েলকল , এেটু পকরই শস চগক। শ   সল 

োেু কে েুচক্ত চেক। সকস  

  

ডাকগা েলল, শস শ া িকল শগকে  

  

োোোেু েলকল , সোর োে শথকে শস চেো।  া চ ক। িকল শগল? য়ক ই পাকর  া  

 ার শখাাঁজ চ ক। েযাকখা  

  

এেটু শখাাঁজাখুাঁচজ েরক ই  াকে এে সরকের োচড়ক  পাও।া শগল  শসও েুকোচেল  

েক র দুঃকখও শ া ো ুকষর খুে েুে পা।  
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োোোেু  াকে এেলা এেটু েূকর শডকে চ ক। শগকল    ারপর েলকল , সচে িকল 

 াচে  শ াোর শো ও উপোর েরক  পারলুে  া, শসজ য দুঃচখ   

  

য়াচ  সলোচে চেষন্ন াকে েলল,  েু শ   ুচে েুেচ  েয়ম্মকের েথা রাখোর জ য এ  

েূকর েুকট একস এ  েষ্ট েরকল, শস জ য শ াোকে ু যোে  

  

শিাকখ শেৌ ুকের চেচলে চেক। োোোেু েলকল ,  কে শোুয়। চেেু এেটা  ুচে শপক। 

 াকে  শুুু এেটা েচে শেখোর জ য চে েুেচ  েয়ম্মে সোকে এ  েূর পাচেক।চেকল ? 

এ েচেটাও এেটা সিংকে ! 

  

য়াচ  সলোচে েলল,  ার োক ? 

  

োোোেু পকেট শথকে এেটা োগজ োর েরকল    ারপর েলকল , রাচ র লুকোক া 

েচেক র গাক। েক।েচট েচে সাঁো সকে  শসগুকলাও সসকল সিংকে -চলচপ  শসটা সচে 

শ াোর জ য অ ুোে েকর চেক।চে   াক  শলখা সকে, োরাও সকসেকয়ট  থ ী।র 

সোচুস্থা    থ ী। েক্ষ  ডা  চেকের শেও।াকলর ওপর চেকে চেে পাাঁিচট েচে সাঁো 

সকে  সোর েক  য়।, শসই েচে সর এই েচেক র গাক।র েচে েুেচ  েয়ম্মকের সাঁো  

খুে সেে  শসখাক  চেেু লুচেক। রাখা সকে  শসখাক  েী সকে  া সকে  া সচে সর 

শেখক  িাই  া   ুচে চগক। েযাকখা,  া সো েরচে  া য়।ক া ওখাক ই শপক  পাকরা  

গুড লাে! 

  

স কন্দ িেিে েকর উেল য়াচ  সলোচের শিাখ  শস দুয়াক  জচড়ক। ু রল োোোেুকে  

োরোর েলক  লাগল, ু যোে, রা।কিৌুুরী, ু যোে  সেরা শ াোর োকে েথ ে! 

  

োোোেু খাচ েটা অস্বচস্তর সকে চ কজকে োচড়ক। চ ক। েলকল , চেে সকে, চেে সকে, 

এ সর এে  েী েযাপার! 
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