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আমার অ্যাডভেঞ্চার 

  

[অনেককাল আনে একটি টিলাটি েল্প পনেটিলমু। ললখনকর োম মনে লেই। টকন্তু 

েল্পটি ভানলা ললনেটিল িনল িার প্লি এখেও লিশ মনে আনি। লিামানেরও ভানলা 

লােনি পানর এই টিশ্বানে লেই েল্পটির িায়া অিলম্বে কনর এই কাটিটেটি আরম্ভ করা 

িল।]  

  

অন্নটিন্তা িমৎকারা টক ো জাটে ো, কারণ িািা পরনলানক টেন ়েনিে িযাাকনকর িাকা 

ইিনলানক লরনখই। কানজই কানজর মনযযা দুই, খাই আর শুই। ওরই মনযযা একিুখাটে াঁা ক 

লপনলই িাে-োিা লখটল আর পরিিচা কটর। 

  

উঃ, জীিেিা কী একনেন ়েই ো লােনি! টিটিটিরক্ত িন ়ে টির করলুম, এইিানর দুএকিা 

অযাাডনভঞ্চানরর লখা নজ লিটরন ়ে পেি। 

  

টকন্তু আমার উপন ােী অযাাডনভঞ্চার কই? োন ়ে লজার লেই, পনে-োনি কািটলওয়ালার 

েনে িািািাটি িা াঁুিিনলর মানে লোরার েনে গ নিাগটি করা আমার পনে অেম্ভি। 

এমে োিে লেই ল , উনোজািানজ িনে অেযা কারুর লরকডচ ভাঙি। এমেটক আটম 

িযাাডটমটন ে িা লিটিলনিটেে প চন্ত লখলনি পাটর ো। 

  

লিনলনিলায় মানিচল, গটল-ডান্ডা আর িা-ে-ুেু-েু লখনলটিলুম িনি, টকন্তু লে েিনক 

লিামরা লিা লকউ অযাাডনভঞ্চার িনল মােনি রাটজ িনি ো? 

  

টকন্তু আমার িুটি আনি িনল আটম টিশ্বাে কটর। লকিল েুিুটি েয়, দুষ্টুিুটিও। অিএি 

টেনজর িুটির আশ্রয় টেন ়ে আটম একিা েিুে অযাাডনভঞ্চানরর পে আটিষ্কার কনর 

লাঁললুম। 

  

অেচিনলর েনে িুটিিল োকনল অযাাডনভঞ্চানরর ভািো কী? 
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লেটেে রা টি াঁাস্ট পযাানেঞ্জার িাওো লেনক খেেপুনর ল নি পুনরা আয ে্া ললি িন ়ে 

টেন ়েটিল লকে, লিামরা টক লকউ লে গপ্ত খির রানখা? 

  

িাওো লেনক লেনের একখাো াঁাস্ট ক্লাে কামরায় ঢুনক লেটখ, োটের লভিনর  া্ী 

আনিে খাটল আর-একটি ভদ্রনলাক। লিিারা লেখনলই মনে িয়, ল ে একটি লপি-নমািা 

গ্লাডনস্টাে িযাাে। 

  

টেনজর আেনে িনে খাটেকেণ লস্টশনের টভে লেখলুম। িারপর টাঁনর কামরার 

ভদ্রনলাকটিনক লডনক শুযালুম, মশাইন ়ের লকাোয়  াওয়া িনে? 

  

ভদ্রনলাক িার টশকাটর টিোনলর মনিা লো নাঁ িা টেনি টেনি িলনলে, রা টি। 

  

িাওয়া লখনি? 

  

ো, লেখানে আমার জটমোটর আনি। 

  

মশাই িািনল জটমোর? 

  

ভদ্রনলাক আমার টেনক মস্তিো লোলোল মুখখাো টাঁটরন ়ে লো নাঁর আোনল িােনলে 

টক ো ি টখনিানলে, স্পষ্ট লিাঝা লেল ো। 

  

আটম মুখ িুনল কটমউটেনকশে কনডচর টেনক িাকালমু। ওখানে ললখা রন ়েনি, অকারনণ, 

ওই কডচ িা টশকল যনর িােনল পঞ্চাশ িাকা জটরমাো িনি। এ লোটিশ লিামরাও টেশ্চয় 

লেনে িনে লে কনরি? পনে িোৎ লকােও টিপে িনল ওই কডচ িা টশকল যনর িােনলই 

িলন্ত লেে িখেই লেনম  ায়। 

  

লেে িখে িাওো লিনে মানের লভির টেন ়ে, গ্রানমর পর গ্রানমর পাশ টেন ়ে লেৌেনি শুরু 

কনরনি উর্ধ্চশ্বানে। খাটেকেণ িুপিাপ িাইনরর েৃশযা লেখলুম। টকন্তু লেখানে 

http://www.bengaliebook.com/


 হেভমন্দ্রকুমার রায়  ।   আমার অ্যাডভেঞ্চার  

 3 

www.bengaliebook.com 
 

 

অযাাডনভঞ্চানরর েন্ধ ো লপন ়ে টিরক্ত িন ়ে উনে ো োলুম এিক কটমউটেনকশে কডচ যনর 

মারলুম এক লজার-িাে! 

  

লো নাঁ িা লেওয়া লশষ কনর জটমোর িখে েুনমািার লিষ্টায় টিনলে। টকন্তু পার। লেনখ 

টিটে িমনক, আশ্চ চ স্বনর িনল উেনলে, আ -আ  কনরে কী? 

  

আর কনরে কী, লেখনি লেখনি মানের মটযযাখানে লেে ো টেন ়ে পেল।  

  

জােলা টেন ়ে মুখ িাটেন ়ে লেখলুম, োডচ োনিি িন্তেন্ত িন ়ে িুনি আেনি। 

  

আটম একোল লিনে িললুম, Good evening guard!  

  

কডচ যনর লক লিনেনি? 

  

আটম। 

  

লকে? কামরায় লকউ খুে িন ়েনি? 

  

োঃ! 

  

কামরায় িোৎ কারুর অেুখ কনরনি? 

  

উহ । আো, োডচ! আজ লকমে েুন্দর িা ে উনেনি িনলা লেটখ? 

  

োডচ প্রেমিা িিভম্ব িন ়ে লেল। িারপর একিার িীে েৃটষ্টনি আমার মুনখর পানে 

িাটকন ়ে িলল, ও, িাই োটক? কিিা মে খাওয়া িন ়েনি? 

  

মে! িা ে লেখা আর মে খাওয়া এক কো োটক? 

  

িানজ কো রানখা! কডচ যনর লিনেি লকে িনলা। 
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শখ িন ়েনি িাই লিনেটি। এই শনখর োম পঞ্চাশ িাকা লিা? আটম োম টেনি রাটজ আটি। 

োমিা টক এখেই লেনি? 

  

আো, খাপুনর লপৌনি লেিা লেখা  ানি। আপািি লিামার োম আর টেকাো োও। 

  

োম-টেকাো টেন ়ে োডচ েজেজ করনি করনি িনল লেল। লেে আিার িুিল। 

  

আে-নিানখ লিন ়ে লেখলুম, জটমোনরর টশকাটর লো াঁনজাো কী এক ভন ়ে কািু িন ়ে ঝুনল 

পনেনি। আটম আিার কটমউটেনকশে কনডচর টেনক টির-নিানখ িাটকন ়ে রইলুম। 

  

জটমোর এস্ত স্বনর িলনলে, ওকী মশাই, আপটে ওটেনক িাটকন ়ে আনিে লকে? টশকল 

যনর লাঁর িাে মারনিে োটক? 

  

আটম িাটেমুনখ িললমু, লিাযিয় আর-একিার িাে মারি। 

  

জটমোর িাোিাটে উনে অনেক েূনর টেন ়ে আেষ্টভানি িনে পেনলে। িারপনর ল ই 

আন্দুল লস্টশনে োটে োমল, টিটে শশিযাস্ত িন ়ে টেনজর িযাােিা িুনল টেন ়ে কামরা লিনে 

লেনম লেনলে। 

  

আটম িললুম, কী মশাই, এই ো িলনলে, আপটে রা টি  ানেে? 

  

জটমোর আমার টেনক একিা ভীি েৃটষ্ট টেনেপ কনরই লেৌে মারনলে। লিাযিয় টিটে 

অেযা কামরায় টেন ়ে উেনলে। লিাযিয় টিটে আমানক িি পােল ভািনলে।  

  

োটে িােল। অনেকেণ যনর কটিনের িিচা করলুম—অেচাৎ লেখনি লােলুম, যু যু মাে, 

লঝাপঝাপ, োিপালা আর েুমন্ত গ্রানমর ওপনর িা নের আনলার কল্পো। িা নের িািার 

লেনখ টশয়ালরা হক্কা-হয়া োে লেন ়ে উেল। 

  

টকন্তু লিটশ কটিে আমার যানি েয় ো। আটম িাই অযাাডনভঞ্চার। অিএি োন্াত্থাে। 

কনর আিার কডচ যনর টেলুম লজানর এক িাে! 
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আিার োটে োমল। অটিলনম্বই োনডচর পুেরাটিভচাি। এিানর িার অটিমূটিচ। হমটক টেন ়ে 

িলনল, মািলাটম করিার জায়ো পাওটে? জানো, লিামানক আটম োটে লেনক োটমন ়ে 

লেি? 

  

আটম পরম শান্ত ভানিই িললুম, জােো, আটম জীিনে কখেও মে খাইটে? জানো, আটম 

াঁাস্টচ ক্লাে পযাানেঞ্জার? জানো, আমানক অপমাে কনরি িনল আটম লিামার োনম টরনপািচ 

করি?  

  

লিামার  া-খুটশ লকানরা িািু! টকন্তু লকে িুটম আিার কডচ যনর লিনেি? এিানরও টক শখ 

িন ়েনি? 

  

ো, এিানর শখ েয়। এিানর আমার েটেিা িন্ধ িন ়ে লেনি। লিামার েটের েনে লেিানক 

টমটলন ়ে টেনি িাই। 

  

কী আশ্চ চ, এই জনেযা িুটম লেে োটমন ়েি? দু-িানর লিামানক একনশা িাকা জটরমাো 

টেনি িনি। এরপনর আিার কডচ যনর িােনল লেে আর োমনি ো। 

  

রান্  টে আটম েুটমন ়ে দুঃস্বপ্ন লেটখ, িািনলও লেে োমনি ো? িাও টক িয় িন্ধু? আটম 

আরও জটরমাো লেি, আিার কডচ যনর িােি। োটে ো োমনল আটম লিামার োনম োটলশ 

করি। আইে ো মােনল লিামার শাটস্ত িনি। িুনঝি?… াও, আর আমায় িানজ িটকনয়া 

ো! 

  

োডচ টাঁনর ল নি ল নি িোৎ কী লভনি ো টেন ়ে পেল। িারপর িলনল, লিামার টিটকি 

লেটখ! 

  

আটম অনেকেণ যনর পনকি িািনে িািনে িাওো লেনক খাপুনরর একখাো োডচ ক্লাে 

টিটকি িার করলুম। 
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োডচ মিা উৎোনি এক লাাঁ লমনর িনল উেল,  া লভনিটি িাই! 

  

আটম েম্ভীর স্বনর িললুম, িুটম কী লভনিি, আটম জােনি িাই ো। িনি এই টিটকনির 

ওপনর িােটি  া োম িনি আটম িা টেনি রাটজ আটি। 

  

োডচ কোস্বনর িলনল, লরনখ োও লিামার ওেি িালাটক! োনমা াঁাস্টচ ক্লাে লেনক!  াও 

োডচ ক্লানে। 

  

েটের ওপনর জা টকন ়ে, েম্পূণচ টিনেটশ কায়োয় আেেটে টে িন ়ে িনে পনে িললুম, আটম 

এখাে লেনক েি েেেিেে েি টকেু, িািা! আটম আইে জাটে। িুটম এখাে লেনক 

আমানক িাোনি পারনি ো। 

  

োডচ ক্রুি স্বনর িলনল, আো, পনরর লস্টশনেই, লিামার কী অিিা িয়, লেনখা। লেে ললি 

িন ়ে লেনি, এখানে আটম আর লোলমাল করনি িাই ো। 

  

আটম দুই িনস্তর দুই িৃিােুষ্ঠ লেটখন ়ে িললুম, িুটম আমার কলা করনি। আটম পা িনশা 

িাকা িাটজ িারি—পনরর লস্টশনে লকউ  টে এই কামরা লেনক আমানক এক-পা েোনি 

পানর। 

  

কামরার োমনে, লাইনের ওপনর িখে অেযাােযা আনরািীরা টভে কনর ো টেন ়ে োগ্রনি 

আমানের কোিািচা শুেটিল। লেই জেিার লশষপ্রানন্ত আটম জটমোরমশাইন ়ের টশকাটর 

লো াঁনজাোও আটিষ্কার করলমু। 

  

োডচও িা নক লেনখ িলনল, িািু, আপটেও এই কামরায় টিনলে ো?  

  

জটমোর িলনলে, টিলুম। টকন্তু পােনলর কাি লেনক প্রাণ টেন ়ে পাটলন ়ে এনেটি। 

  

োডচ িলনল, আপোনক আটম োেী মােি। 

  

আটম িললুম, জটমোরমশাই, আমরা দুজনেই েি া্ী টিলমু, আপটে আমার োেী। 
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টশকাটর লো াঁ-নজাো আিার ঝুনল পেল, টেনজর লমািা লেি টেন ়ে িা োঁাে করনি 

করনি জটমোর অেৃশযা িন ়ে লেনলে িৎেণাৎ। 

  

োডচ িলনল, িুটম আমার োেী ভাঙািার লিষ্টা করি? িহি আো, পনরর লস্টশনেই 

লিামার েনে আিার আমার লেখা িনি। 

  

আটম লিা লিা কনর লিনে িললুম, আটম প্রস্তুি িন ়েই রইলমু। লিামার মিে েশ-টিশিা 

োডচনক আটম িযাানক পুরনি পাটর। িািাযে, পনরর লস্টশনে খাটল িুটম লকে, েমস্ত লরল 

লকাম্পাটেনক আটম অভযােচো করনি রাটজ আটি। 

  

রানে াঁুলনি াঁুলনি জেিা েটরন ়ে, োডচ টেশাে লেনে টেেেযাাল টেনল। োটে আিার 

িলল।  

  

আিার খাটেকেণ যনর িুপিাপ িনে িনে লেখনি লােলমু, োনির ওপনর িা নের রুনপাটল 

আনলা আর োনির েীনি কানলা অন্ধকার। মানে মানঝ মানঝ পুকুনরর জল িকিক করনি। 

  

একিার কটমউটেনকশে কনডচর টেনকও েৃটষ্টপাি করলুম। টকন্তু িানক টেন ়ে িৃিীয়িার 

িাোিাটে করনি ভরো িল ো। 

  

পনরর লস্টশে িনে উলুনিটেয়া। লেে লস্টশনের লভিনর ঢুকল। খাটেক পনরই োডচ এল 

লস্টশেমাস্টার এিক আরও জেকন ়েক ললাকনক েনে টেন ়ে। লস্টশেমাস্টার আমানক। লডনক 

হকুম টেনল, োটে লেনক িুটম লেনম এনো। লিামার টিটকি লেখাও। 

  

িললুম, োটে লেনক ো লেনমই আটম টিটকি লেখানি পাটর। এই েযাানখা িনেই াঁে কনর 

একখাো াঁাস্টচ ক্লাে টিটকি িার কনর লাঁললুম। 

  

দুই িেু িাোিোর মনিা টিস্ফাটরি কনর োডচ খাটেকেণ স্তটম্ভি িন ়ে রইল। িারপর 

টিটিি স্বনর িলনল, একিু আনেই ওই িািু আমানক োডচ ক্লাে টিটকি লেটখন ়েনি। 
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িললুম, িনি পানর। আটম দু-রকম টিটকি টকনেটি। খুটশ িনল আটম িার রকম টিটকিও 

টকেনি পাটর। টকন্তু লেিা লিআইটেও েয়, আর লেজনেযা লিামানের মুখমাোও েইনি 

রাটজ েই।  াও, এখাে লেনক েনর পনো! 

  

লস্টশেমাস্টার েলািা  োেম্ভি ভাটরনক কনর িুনল িলনল, কডচ যনর লিনে িুটম দুিার 

লেে োটমন ়েি। 

  

িযাা , এই োও োম িনলই একখাো একনশা িাকার লোি িার কনর লাঁনল টেলমু। 

  

লস্টশেমাস্টার িলনল, এ  া্া লিামানক লিনে টেলুম, টকন্তু ভটিষযানি এমে কাজ আর 

লকানরা ো। 

  

অদুনর আিার লেখা টেন ়েনি লেই টশকাটর লো াঁনজাো। লো নাঁর মাটলকনক েনম্বাযে কনর 

িললুম, আেুে জটমোরিািু, আিার এই কামরায় এনে উেুে। আপোর আর লকােও ভয় 

লেই। 

  

টকন্তু আমার পােলাটম েম্বনন্ধ িার েনন্দি এখে লিাযিয় টিগণ িন ়ে উনেনি। লো নাঁর 

েনে িা র মুখখাো আিার ো ৎ কনর লকাোয় টমটলন ়ে লেল। 

  

আমার টকিু িাকা খরি িল িনি, টকন্তু এই অযাাডনভঞ্চারিা লিামানের লকমে লােল? 
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