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ইয়াঙ্কি খ ়াক়া-গুন্ড়া 
  

ইয়়াঙ্কি বলে ড়াক়া হয়, আলেঙ্কিক়ানলেি। আি গুন্ড়া ক়ালক বলে ত ়ােি়া সকলেই  ়া 

জ়ালন়া। গুন্ড়া তনই এেন তেশও তব়াধহয় দুঙ্কনয়়ায় তনই। ঙ্ককন্তু গুন্ড়াঙ্কেল  এখন সকে 

তেলশি তসি়া তব়াধ কঙ্কি ইয়়াঙ্কিলেিই তেশ। আজ  ়ালেিই তেলশি ব়ােক-গুন্ড়ালেি কথ়া 

ঙ্ককছু ঙ্ককছু বেব। 

  

প্রথলেই ইয়়াঙ্কি-গুন্ড়ালেি ন়াে তথলকই শুরু কঙ্কি।  ়ালেি অলনলকিই ড়াক-ন়াে ভ়াঙ্কি 

েজ়াি। যথ়া–তখ়াক়ােুলখ়া উইঙ্কে, পঙ্গু চ়াঙ্কচি, খয়াপ়া ব়াচ , েস্ত ে়াইক, পুুঁচলক ে়াইক, নকে 

হ়াুঁস, নিলকি ঙ্কবড়়াে েয়াঙ্কি, হুঙ্কচ কঙু্কচ তেঙ্কি, খ়াই-খ়াই তজ়ান্স, গু গু নক্স, ত ়ালড়়া েইু, 

ঘুঘু ঙ্কেঙ্কজ, ঙ্কসদ্ধ ঙ্ক নুক েয়ােয়, পুরু  পয়াঙ্কড, িেে়া ঙ্কচিংঙ্কড় ঙ্কক, তছুঁড়়া-নয়াকড়়া ঙ্কিলে ও 

ওলেি ধলি খ়াও জয়াক প্রভৃঙ্ক । 

  

ওলেঙ্কশ গুন্ড়ালেি আড্ড়াগুলে়াি ন়ােও চেৎক়াি। যথ়া–আস্ত়াকুুঁড়, নিলকি ি়ান্ন়াঘি, 

নিলকি ি ি, তেয়়ালেি ি ি, েড়়াঘি, তেি, ধ্বিংস, তি়াল্ল়ায় য়াওয়়াি পথ, িলেি ব়ােঙ্ক  

ও আত্মহ য়াি ঘি প্রভৃঙ্ক । ওইসব ন়াে তেলখই তব়া ়া য়ালছে,, আলেঙ্কিক়াি গুন্ড়াি়া– 

জ্ঞ়ানপ়াপী। 

  

অন়াথ তছলেি়া তেখ়াপড়়া ন়া ঙ্কশখলে ও গুরুজলনি উপলেশ ন়া তপলে ঙ্কক হয়, আলেঙ্কিক়ায় 

 ়াি জ্বেন্ত েৃষ্ট়ান্ত তেখ়া য়ায়। ক়ািণ, আলেঙ্কিক়ায় গুন্ড়াি়া গুন্ড়াঙ্কে কিল  তশলখ প্র়ায় 

তছলেলবে়া তথলকই। ওখ়ানক়াি কলয়কঙ্কি ঙ্কবখয়া  ব়ােক-গুন্ড়ােলেি ন়াে হলছে,, চঙ্কল্লশ 

তছ়াট্ট তচ়াি, খুলে েি়া খিলি়াশ ও তখ়াক়া, গুন্ড়ােে প্রভৃঙ্ক । ওইসব েলেি তছ়াকি়ালেি 

বয়স আি-েশ-ব়ালি়াি তবঙ্কশ ন়া হলেও চুঙ্কি, জুয়়াচুঙ্কি, পলকি ক়াি়া, ি়াহ়াজ়াঙ্কন ও 

খুনখ়াি়াঙ্কপ প্রভৃঙ্ক ল   ়াি়া ধ়াঙ্কড়লেি তচলয় ঙ্ককছুে়াত্র কে শয় ়াঙ্কন তেখ়ায়ঙ্কন! 
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ওলেি একঙ্কি েলেি েেপঙ্ক ি ন়াে, তখ়াক়ােুলখ়া উইঙ্কে, তস ঙ্কনলজি স়ালঙ্গ়াপ়াঙ্গলেি ঙ্কনলয় 

গ্র়ান্ড ঙ্কডউক ঙ্কথলয়ি়াি ন়ালে একঙ্কি িঙ্গ়ােয় খুলে ব়াহ়াদুঙ্কিি পঙ্কিচয়ও ঙ্কেলয়ঙ্কছে।  ়াি়া 

ঙ্কনলজি়াই ন়ািক ঙ্কেলখ অঙ্কভনয় কি ! ঙ্কসন ও স়াজলপ়াশ়ালকি জলনয  ়ালেি তক়ানও 

ভ়াবন়াই ঙ্কছে ন়া। ক়ািণ, য়া-য়া েিক়াি, শহলিি বড় বড ়ঙ্কথলয়ি়ালিি ভ়াণ্ড়াি তথলক চুঙ্কি 

কলি আনলেই চে । এই ঙ্কশশু-ঙ্কথলয়ি়ালিি েশিক হ  ঙ্কনউ ইয়কি শহলিি য  অন়াথ 

ব়ােক-ব়াঙ্কেক়া ও ব়ালপ-লখে়ালন়া ে়ালয়- ়াড়়ালন়া তছলেি়া এবিং আসলনি ে়াে ঙ্কছে ে়াত্র 

প়াুঁচ আন়া পয়স়া! ঙ্ককছুঙ্কেন ঙ্কথলয়ি়াি খুব-লজ়ালি চেে। ব়াচ্চ়া-গুন্ড়ালেি ্য়ালক পয়স়া 

আি ধলি ন়া! ঙ্ককন্তু  ়ালেি ব়াড়ব়াড়ন্ত অনয়ানয তছ়াকি়া গুন্ড়ালেি েে সইল  প়ািলে ন়া! 

 ়াি়া অঙ্কভনলয়ি সেলয় তি়াজ এলস এেন। ে়াঙ্গ়াহ়াঙ্গ়াে়া শুরু কিলে তয, পুঙ্কেশ তশষি়া 

ঙ্কশশু-ঙ্কথলয়ি়াি উঙ্কিলয় ঙ্কেল  ব়াধয হে। 

  

পুুঁচলক ে়াইক বলে এক তছ়াকি়া-গুন্ড়া েস্ত এক দুষ্ট তছলেি েে িলড় ঙ্ককছুক়াে তবজ়ায় 

উৎপ়া  শুরু কলিঙ্কছে।  ়ালেি ন়াে ঙ্কছে, উঙ্কনশ নম্বি ি়াস্ত়াি েে। ও-েলেি তছ়াকি়ালেি 

স্বভ়াব ঙ্কছে এেঙ্কন ভয়়ানক তয, পুঙ্কেশ পযিন্ত  ়ালেি ক়ালছ তঘুঁষল  চ়াই  ন়া!  ়ালেি 

অ য়াচ়ালি তস-অঞ্চলে প়ােঙ্কিলেি ইস্কুে পযিন্ত বন্ধ হলয় তয , ক়ািণ ভ়ালে়া তছলেি়া 

তচ়ালখি স়ােলন বলস পড়়ালশ়ান়া কিলব, এি়া  ়ালেি সহয হ  ন়া! ক্ল়াস বসলেই  ়াি়া 

বড়-বড় ইি-প়াথি ছুড়  এবিং পুুঁচলক ে়াইক ঘলিি ঙ্কভ লি েুখ ব়াঙ্কড়লয় ে়া়্ািলেি তডলক 

বে , ওলি বুলড়়া প়ােঙ্কিি েে, ত ়াি়া নিলক য়ানিলক য়া! 

  

ত ়ােি়া শুনলে অব়াক হলব তয, তক়ানও-লক়ানও ঙ্কশশু-গুন্ড়ােলেি চ়াই ঙ্কছে, ব়াঙ্কেক়া! 

চঙ্কল্লশ তছ়াট্ট তচ়াি-েলেি সেি়ািঙ্কনি ন়াে ঙ্কছে, প়ািঙ্কে েয়াঙ্কি ক়াসিন। নয় বছি বয়লসই তস 

চঙ্কল্লশঙ্কি ঙ্কশশু-লচ়াি ঙ্কনলয় শহলিি তে়াকলেি বযঙ্ক বযস্ত কলি  ুলেঙ্কছে। প্রল যক ঙ্কশশু-

তচ়ািই  ়াি হুকুলে প্র়ালণি ত ়ায়়াক্ক়া ি়াখ  ন়া! ঙ্ককন্তু  ়াি বয়স যখন ব়ালি়া বৎসি, তসই 

সেলয় ঙ্কেিঃ ঙ্কপজ ন়ালে এক প়ােঙ্কি স়ালহব  ়ালক সদুপলেশ ঙ্কেলয় তসে়াইলয়ি ক়াজ 

তশখ়ান। তসে়াইলয়ি ক়ালজ প়ািঙ্কে েয়াঙ্কিি এেন েন বলস তিে তয, ঙ্কশশু-গুন্ড়ালেি ে়ায়়া 
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ক়াঙ্কিলয় তস এলকব়ালি েক্ষ্মীলেলয় হলয় পড়ে!  ়ািপি এক ভদ্র-পঙ্কিব়ালি আশ্রয় তপলয় 

ঙ্কবলয় কলি তস সুলখ ঙ্কেন ক়াঙ্কিলয় তেয়। 

  

.  

  

খয়াপ়া ব়াচ ন়ালে আি- এক তছ়াকি়াি কীঙ্ক ি তশ়ালন়া। আি বছি বয়লস ব়াপ-ে়া হ়াঙ্কিলয় 

তস হয় অন়াথ।  ়ািপি দুষ্টু তছলেলেি েলে ঙ্কভলড় তস একি়া ককুিু চুঙ্কি কলি  ়াি ন়াে 

ি়াখলে ি য়াঙ্কব এবিং  ়ালক হলিক িকে তক শে তশখ়ালে। ি়াস্ত়া ঙ্কেলয় তেেস়ালহলবি়া 

হ়া বয়াি  ুঙ্কেলয় চলেলছ, তক়াথ়া তথলক  লড়ি েল ়া ছুলি এে ি য়াঙ্কব এবিং ঙ্কচলেি েল ়া 

তছ়াুঁ তেলি হ়া বয়াি েুলখ কলি ঙ্কেলে তভুঁ-লে ড়!  ়ািপি ি য়াঙ্কব েয়াজ ন়াড়ল -ন়াড়ল  

এলকব়ালি েঙ্কনলবি ক়ালছ ঙ্কিলয় হ়াঙ্কজি! |||||||||| 

  

খয়াপ়া ব়াচ আিও তেি ফঙ্কি জ়ান । তসও একি়া তছ়ািখ়ালি়া তচ়ালিি েে িলড়  ুলেঙ্কছে। 

এবিং  ়াি ক়াযিপদ্ধঙ্ক  ঙ্কছে এইিকে। ঙ্কবশ-ঙ্কত্রশ জন ঙ্কশশু- পলকিে়াি ঙ্কনলয় তস পলথ 

তবঙ্কিলয় পড় । ঙ্কনলজ তয  ব়াইস়াইলকলে চলড়। পলথ তক়ানও বুঙ্কড় ব়া দুবিে তে়াক 

তেখলেই খয়াপ়া ব়াচ  ়াি ি়ালয় ইছে,়া কলি ব়াইস়াইলকলেি ধ়াক্ক়া ে়াঙ্কিলয় ঙ্কে  এবিং 

 ়ািপি ি়াঙ্কড় তথলক তনলে পলড় তচুঁঙ্কচলয় এেন ি়াে়াি়াঙ্কে শুরু কি  তয, েস্ত ঙ্কভড় জলে 

তয । তক  ূহেী তে়ালকি যখন বয়াপ়াি ঙ্কক জ়ানব়াি জলনয বযস্ত হলয় উি ,  খন খয়াপ়া 

ব়াুঁলচি সয়াঙ়া ি়া সকলেি পলকলি সুপি ুহ়া  চ়াঙ্কেলয় িপ়ািপ ে়াঙ্কণবয়াি প্রভৃঙ্ক   ুলে 

ঙ্কনলয় সলি পড় ! বে়া ব়াহুেয, েলেি প্রধ়ান প়ান্ড়া বলে ে়ালভি অিংশ তবঙ্কশি ভ়ািই হ  

 ়াি প়াওন়া। 

  

ত ়ােি়া পলকিে়ালিি ইস্কুলেি ন়াে শুলনছ?…ন়া? ঙ্ককন্তু আলেঙ্কিক়ায় সঙ্ক য সঙ্ক যই এই 

ইস্কুে ঙ্কছে, আজও হয়ল ়া আলছ! 

  

তক়ানও ে়াঙ্কি পুলি়ালন়া ও বয়স্ক ি়াুঁিক়াি়া হয় এি ে়া়্াি। ি়ালজযি খুলে বেে়াইশি়া হয় 

এি ছ়াত্র। ক্ল়ালস স়াজ়ালন়া থ়ালক ন়ান়ান ভঙ্কঙ্গল  স়ালি-স়ালি স়াজ-লপ়াশ়াক পি়ালন়া েূঙ্ক ি। 

ছ়ালত্রি়া স়াবধ়ালন তসইসব েূঙ্ক িি পলকি তকলি ব়া পলকলি হ়া  চ়াঙ্কেলয় ঙ্কজঙ্কনস  ুলে ঙ্কনল  
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তচষ্ট়া কলি। প্র়ায়ই এেন যন্ত্র বযবহ়াি কি়া হয়, পলকলিি ঙ্কভ লি জ়াে়াি ক়াপলড় হ়া  

ে়ািলেই িুিং-িুিং কলি ঘণ্ট়া তবলজ ওলি। পলকি ক়ািল  ঙ্কিলয় ছ়াত্রলেি এিকে তক়ানও 

ভুে হলেই ে়া়্াি তচ়াি প়াহ়াি়াওয়়াে়াি তপ়াশ়াক পলি এলস সপ়াসপ তব  ে়ািল  থ়ালক! 

  

তছ়াকি়া-গুন্ড়ালেি েলে এক-একজন ভীষণ প্রকঙৃ্ক ি তে়াকও তেখ়া তিলছ। তযেন, তি়াবি 

িলণশ েুই। ন়াে  ়াি তি়াবি-িলণশ বলি, ঙ্ককন্তু তি়াুঁফ ওি়াি আলিই তস ে়ানুষ খুন কিল  

ওস্ত়াে হলয় উলিঙ্কছে। খুব ভ়ালে়া তপ়াশ়াক পলি সবিে়াই তস ঙ্কফিফ়াি হলয় থ়াক  বলি, 

ঙ্ককন্তু  ়াি েলনি ঙ্কভ িি়া ঙ্কছে তন়ািংি়া ও ভয়়াবহ। 

  

ঙ্ককড িুই্–আলেঙ্কিক়াি এক ন়ােজ়াে়া গুন্ড়া-সেি়াি। বযল়স, ি়ালয়ি তজ়ালি ও সহ়ায় 

সম্পলে তস েইুলয়ি তচলয় তেি বড়। েুই ঙ্ককন্তু এেঙ্কন ড়ানঙ্কপলি তছলে তয,  ়ালকও গ্র়াহয 

কি  ন়া। তয-িুইল্ি ন়াে শুনলে েহ়া ধঙ্কড়ব়াজ ইয়়াঙ্কি-ড়াক়া ি়া পযিন্ত প়াঙ্কেলয় য়ায়, 

েইু একঙ্কেন  ়াি সলঙ্গই  িড়়া কলি বসে! অথচ তসঙ্কেন িুইল্ি সলঙ্গ ঙ্কছে ত ়ালড়়া েুই 

ন়ালে আি-একজন এেন ষণ্ড়া-গুন্ড়া, তয হ়াল ি চ়ালপ ে়ানুষলক তভলঙ দুখ়ান়া কলি তফেল  

প়াি । 

  

 িড়়াি়া ব়াধে এক তহ়ালিলেি তে়া ে়ায়। ঙ্ককড িুই্  ়াঙ্কছে,লেযি হ়াঙ্কস তহলস বেলে, 

ওলহ তছ়াকি়া, শুলনঙ্কছ  ুঙ্কে খুব চিপলি! আছে,়া, এখঙ্কন ওই জ়ানে়া ঙ্কেলয় ি়াস্ত়ায় ে়াফ 

ে়ালি়া তেঙ্কখ! 

  

েইু তবচ়াি়া একে়া ে়াি়াে়াঙ্কি কিল ও প়ািলে ন়া, অ  উুঁচু তথলক  ়াি ে়াফ ে়ািব়ািও 

ভিস়া হে ন়া। তস ই স্ত  কিল  ে়ািে। 

  

ঙ্ককড িুই্ তচ়াখ ি়াঙ্কঙলয় পলকি তথলক ঙ্কিভেভ়াি ব়াি কিল  উেয  হে।  খন েইু আি 

কী কলি, ব়াধয হলয় জ়ানে়া তথলক ে়ািলে এক ে়াফ!  

  

অল্প বয়স, হ়ােক়া তেহ, ক়ালজই তে়া ে়া তথলক নীলচ পলড়ও  ়াি খুব তবঙ্কশ ে়ািে ন়া। 

ঙ্ককন্তু তস গুন্ড়া-সেি়াি িুইল্ি ওপলি েেি়াঙ্কন্তক চলি তিে। 
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ি়াস্ত়ায় ে়াুঁঙ্কড়লয়ই তস শুনল  তপলে, ওপলি বলস িুই্ তহুঁলড় িে়ায় অট্টহ়াসয কিলছ। েইু 

েলন-েলন প্রঙ্ক জ্ঞ়া কিলে, এ অপে়ালনি প্রঙ্ক লশ়াধ ন়া ঙ্কনলয় তস জেগ্রহণ কিলব ন়া! 

  

 খঙ্কন তস তফ়ান কলি েলেি জন-ছলয়ক তে়াকলক আঙ্কনলয় তহ়ালিলেি েিজ়াি ক়ালছ পথ 

জুলড় ে়াুঁঙ্কড়লয় িইে। 

  

খ়াঙ্কনক পলিই তেখ়া তিে, ঙ্ককড িুই্ ও ত ়ালড়়া েইু সকলেি সভয় তসে়াে কলুড়়াল  

কলুড়়াল  তহ়ালিে তথলক তবঙ্কিলয় আসলছ! 

  

তি়াবি-িলণশ েুই তহলস বেলে, ঙ্ককড, এইঙ্কেলক এলস়া! 

  

ঙ্ককড িুই্ েুখ  ুলে  ়াক়াল -ন়া- ়াক়াল ই েুই ঙ্কিভেভ়ালিি দুই গুঙ্কেল   ়াি ে়াথ়া ও 

বুক ছ়াে়া কলি ঙ্কেলে! পিেুহূল ি  ়াি েৃ লেহ পলথি ওপলি পলড় তিে। 

  

ত ়ালড়়া েইু তবিঙ্ক ক তেলখ প়াে়াল  তচষ্ট়া কিলে, ঙ্ককন্তু তি়াবি-িলণলশি স়ালঙ্গ়াপ়াঙ্গি়া 

 ়ালকও কুকলুিি েল ়া গুঙ্কে কলি তেলি তফেলে। 

  

একজন প়াহ়াি়াওয়়াে়া তে লড় এে, ঙ্ককন্তু তি়াবি-িলণলশি ঙ্কিভেভ়াি আব়াি িজিন 

কিল ই তস বুঙ্কদ্ধে়ালনি েল ়া চিপি সলি পড়ে। 

  

ঙ্ককছুঙ্কেন পলি তি়াবি-িলণশ তযলচ পুঙ্কেলশি হ়াল  আত্মসেপিণ কিলে। 

  

ঙ্কবচ়ািক  ়াি ঙ্কন ়ান্ত ক়াুঁচ়া বয়স তেলখ  ়ালক এি়ালি়া ে়ালসি জলনয সিংলশ়াধনী ক়াি়াি়ালি 

প়াঙ্কিলয় তেওয়়াি বযবস্থ়া কিলেন। 

  

তি়াবি-িলণশ েইু অবলহে়া ভলি বেলে, তে়ালি এি়ালি়া ে়াস? ওিঃ, ভ়াঙ্কি ত ়া! আঙ্কে 

শূলনয প়া  ুলে ে়াথ়াি ওপি ভি ঙ্কেলয়ই এি়ালি়া ে়াস ক়াঙ্কিলয় ঙ্কেল  প়াঙ্কি। 

  

.  
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আি-এক তছ়াকি়া-গুন্ড়াি িল্প বলে আেি়া এব়ালিি প়াে়া তশষ কিব।  ়াি ন়াে হলছে,, 

ওঙ্কন েয়ালডন। ঙ্ককন্তু তে়ালক  ়ালক ড়ালক, খুঙ্কন ওঙ্কন বলে। 

  

ঙ্কবে়াল   ়াি জন্ম। এি়ালি়া বছি বয়লস তস আলস আলেঙ্কিক়ায়। সল লি়া বছি বয়লসই 

তস খুঙ্কন ওঙ্কন ন়াে অজিন কলি।  ়াি ে়াি়াত্মক বীিত্ব তেলখ বড়-বড় ইয়়াঙ্কি-গুন্ড়াি়া েগু্ধ 

হলয়  ়াি েলে ঙ্কিলয় ভঙ্ক ি হয়।  ়ািপি এলক এলক প়াুঁচি়া নিহ য়া কলি খুঙ্কন ওঙ্কন 

সবিপ্রথে পুঙ্কেলশি প়াল্ল়ায় পলড় তজে খ়ালি। 

  

খুঙ্কন ওঙ্কন যখন পলথ তবরু ,  খন  ়াি সলঙ্গ থ়াক  অলনক িকে অস্ত্রশস্ত্র। প্রথেব়াি 

তজে খ়ািব়াি আলি তস কখনও শ়ািীঙ্কিক পঙ্কিশ্রে কলিঙ্কন। স়াি়াঙ্কেন ঘুঙ্কেলয ়থ়াক  এবিং 

স়াি়াি়া  তহ়ালিলে তনলচ-লিলয় ফুঙ্ক ি কলি তবড়়া । ি়াক়াি েিক়াি হলেই ি়াহ়াজ়াঙ্কন ও 

নিহ য়া কি –য়ালক বলে, আেশি ঙ্কহিংস্র পশুি জীবন। 

  

তজে তথলক তবঙ্কিলয় তস আব়াি দুঙ্কি ে়ানুষলক যলেি ব়াঙ্কড় প়াঙ্কিলয় তেয়। পুঙ্কেশ আব়াি 

 ়াি ঙ্কপছলন ে়ালি। ঙ্ককন্তু স়াক্ষীি অভ়ালব  ়ালক ধিল  প়ালি ন়া। 

  

খুঙ্কন ওঙ্কন বু লে, এখন ঙ্কেন কলয়লকি জনয ি়া-ে়াক়া ঙ্কেলয় ভ়ালে়াে়ানুষ স়াজ়া উঙ্কচ । তস 

 খন কলয়কজন স়াঙ়া লক ঙ্কনলয় ভদ্রপ়াড়়ায় একখ়ান়া ব়াঙ্কড় ভ়াড়়া কিলে–ব়াঙ্কড়ওয়়াে়াি 

ন়াে ঙ্ককঙ্কিিং। তস স়াধু ও িৃহস্থ বযঙ্কে; ভ়াড়়ালিি়া তক়ান তশ্রঙ্কণি তে়াক, ঘুণ়াক্ষলিও  ়া কল্পন়া 

কিল  প়ালিঙ্কন। 

  

ঙ্ককন্তু স্বভ়াব ন়া য়ায় েলে! ঙ্কবলশষ, ব়াঘ আি ক ঙ্কেন শ়ান্ত হলয় থ়াকল  প়ালি? খুঙ্কন ওঙ্কন 

আি  ়াি চয়াে়া-চ়ােুন্ড়াি়া স়াি়া ি়া  তনলচ-কুুঁলে হট্টলি়াে কলি এ  তবঙ্কশ ফুঙ্ক ি কিল  

ে়ািে তয, প়াড়়াি ভদ্রলে়াকলেি পলক্ষ আলশপ়ালশ ঙ্ক ষ্ঠ়ালন়া ে়ায় হলয় উিে। 

  

একঙ্কেন সন্ধয়ায়  ়াি়া ি়ানব়াজন়া আিম্ভ কলিলছ, এেন সেলয় ব়াঙ্কড়ওয়়াে়া ঙ্ককঙ্কিিং এলস 

হ়াঙ্কজি। 
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ঙ্কবিেেলুখ ভ়াঙ্কিলক্ক-চ়ালে ঙ্ককঙ্কিিং বেলে, প়াড়়াি তে়ালক ি়াি কিলছ। আে়াি ব়াঙ্কড়ল  এ  

তি়ােে়াে কিলে আঙ্কে ত ়াে়ালেি উঙ্কিলয় তেব। 

  

ভ়াঙ্কি ঙ্কেলি হ়াঙ্কস তহলস ওঙ্কন বেলে, বলেন ঙ্কক েশ়াই, আে়ালক আপঙ্কন উঙ্কিলয় তেলবন? 

তবশ, তবশ। আছে,়া, আপঙ্কন ঙ্কক ওঙ্কন েয়ালডলনি ন়াে শুলনলছন? 

  

খুঙ্কন ওঙ্কন?  ়াি ন়াে তক তশ়ালনঙ্কন? 

  

তবশ, তবশ।  ়াহলে আি-একি়া ন ুন খবি শুলন ি়াখুন। আে়ািই ন়াে খুঙ্কন ওঙ্কন। 

  

ঙ্ককঙ্কিিং-লবচ়াি়া আি একি়াও কথ়া কইলে ন়া, ভলয় ক়াুঁপল  ক়াুঁপল  নীলচ তনলে তিে। 

 ়ািপি আি তক়ানও হট্টলি়ােই তস ক়ালন  ুেলে ন়া, পুঙ্কেলশ খবি ঙ্কেলে ন়া। ক়ািণ তস 

জ়ান , খুঙ্কন ওঙ্কনলক ধঙ্কিলয় ঙ্কেলে  ়াি েলেি তে়ালকি়া এলস  ়ালক ঙ্কিলপ তেলি তফেলব। 

  

ঙ্ককন্তু তস চুপ কলি থ়াকলে ঙ্কক হলব, প়াড়়াপড়ঙ্কশলেি আি সহয হে ন়া! থ়ান়ায় খবি তিে। 

একজন প়াহ়াি়াওয়়াে়া  ে়ািক কিল  এে। ঙ্ককন্তু তস এলসই তযই শুনলে ভ়াড়়ালিি ন়াে 

খুঙ্কন ওঙ্কন, অেঙ্কন তচ়াখ কপ়ালে  ুলে সলি পড়ে। 

  

 ়ািপি পুঙ্কেশ এে সেেবলে, সশস্ত্র হলয়। ঙ্ককন্তু খুঙ্কন ওঙ্কন ত ়া সহজ তছলে নয়, সহলজ 

ধি়াও ঙ্কেলে ন়া। িীঙ্ক েল ়া একি়া খণ্ডযুলদ্ধি পলি  লব পুঙ্কেশ খুঙ্কন ওঙ্কন ও  ়াি বন্ধুলেি 

প়াকড়়াও কলি ে়ািল  ে়ািল  থ়ান়ায় ঙ্কনলয় তযল  প়ািলে। 

  

পিঙ্কেলনই ঙ্কবচ়াি। জজস়ালহব ঙ্ককন্তু খুঙ্কন ওঙ্কনলক ন়াব়ােক তেলখ  ়ালক সৎপলথ থ়াকল  

উপলেশ ঙ্কেলয় েুঙ্কে ঙ্কেলেন। 

  

গুন্ড়ালেি জিল  খুঙ্কন ওঙ্কনি শত্রুও ঙ্কছে তেি, ক়ািণ অলনলক  ়ালক ঙ্কহিংস়া কি ।  
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একঙ্কেন এক ন়াচঘলি খুব ন়াচ-ি়ান চেলছ, শ -শ  তে়াক আলে়াে কিলছ, এেন সেলয় 

খুঙ্কন ওঙ্কন ধীলি ধীলি তসখ়ালন প্রলবশ কিলে।  ়ালক তেলখই সব়াই ভলয়  িস্থ, ন়াচ তিে 

তথলে এবিং অলনলকই প়াে়াব়াি উপক্রে কিলে। 

  

ওঙ্কন সব়াইলক অভয় ঙ্কেলয় তহলস বেলে, ত ়ােি়া য  খুঙ্কশ ন়ালচ়া–ি়াও–আলে়াে কলি়া! 

ভয় তনই, আজ আঙ্কে ে়াি়াে়াঙ্কি কিল  আঙ্কসঙ্কন। আব়াি ন়াচ শুরু হে, খুঙ্কন ওঙ্কন ঙ্কন ়ান্ত 

ঙ্কনিীলহি ে ন বলস ন়াচ তেখল  ে়ািে। 

  

ঙ্ককন্তু  খঙ্কন  ়াি শত্রুেহলে খবি িলি তিে তয, খুঙ্কন ওঙ্কন আজ একে়া পলথ তবঙ্কিলয়লছ! 

  

এি়ালি়া জন শত্রু ন়াচঘলিি ব়াইলি ে়াুঁঙ্কড়লয়  ়াি জলনয অলপক্ষ়া কিল  ে়ািে। ওঙ্কন 

ব়াইলি আসল ই এি়ালি়াি়া ঙ্কিভেভ়াি গুঙ্কেবৃঙ্কষ্ট কিলে। ছয়ি়া গুঙ্কে ওঙ্কনি ি়ালয় েুকে–

তস। ি়াজপলথ অজ্ঞ়ান হলয় পলড় তিে। 

  

হ়াসপ়া ়ালে পুঙ্কেশ যখন ঙ্কজলিযস কিলে, ক়াি়া ত ়াে়ালক তেলিলছ? ওঙ্কন  খন বেলে, 

তস-কথ়ায় ত ়াে়ালেি েিক়াি ঙ্কক? ক়ারুি ন়াে আঙ্কে বেব ন়া। আে়াি চয়াে়াি়াই  ়ালেি 

শ়াঙ্কস্ত তেলব! 

  

ওঙ্কন ঙ্কেলথয জ়াুঁক তেখ়ায়ঙ্কন। হপ্ত়াখ়ালনলকি েলধযই  ়াি এি়ালি়া জন শত্রুি েলধয 

ঙ্ক নজনলক পিলে়ালক প্রস্থ়ান কিল  হে। এবিং ওঙ্কেলক ছয়-ছয়ি়া গুঙ্কে তখলয়ও খুঙ্কন ওঙ্কন 

েিে ন়া। ঙ্ককছুঙ্কেন পলি তস আব়াি সুস্থ হলয় হ়াসপ়া ়াে তথলক ঙ্কফলি এে! ইয়়াঙ্কি-

গুন্ড়ালেি িল্প ত ়াে়ালেি হয়ল ়া ভ়ালে়াই ে়ািলছ; ত ়াে়ালেি েলধয য়াি়া অয়াডলভঞ্চ়াি 

তখ়াুঁলজ়া,  ়াি়া হয়ল ়া ভ়াবছ, কী েজ়াি ওলেি জীবন। ঙ্ককন্তু ত ়ােি়া হয়ল ়া জ়ালন়া ন়া 

তয, গুন্ড়াি়া প্র়ায় সকলেই জীবলন কখনও সুখী হল  প়ালি ন়া। অঙ্কধক়ািংশ গুন্ড়ািই পুঁঙ্কচশ-

ঙ্কত্রশ বৎসি বয়লসি ঙ্কভ লিই প্র়াণেলণ্ডি হুকুে হয়; অলনলক য়াবজ্জীবন ক়াি়াব়াস তভ়াি 

কলি; য়াি়া পুঙ্কেশলক ফ়াুঁঙ্কক তেয়,  ়াি়া অলনলকই ে়াঙ্গ়া-হ়াঙ্গ়াে়া ব়া ঙ্কনলজলেি েলধযই 

ে়াি়াে়াঙ্কি কলি অল্পবয়লসই ে়াি়া পলড়। েীঘিজীবী গুন্ড়া তজেখ়ান়াি ব়াইলি খুব কেই 

তেখ়া য়ায়। তয দু-চ়ািজন ব়াুঁলচ,  ়াি়া প্রভুত্ব ও শঙ্কে হ়াঙ্কিলয় প্র়ায় ঙ্কভখ়াঙ্কিি েল ়া কষ্ট 
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প়ায়, ক়ািণ তক়ানও গুন্ড়ািই আঙ্কধপ য তবঙ্কশ ঙ্কেন থ়ালক ন়া। পিলে়ালকি কথ়া তকউ জ়ালন 

ন়া। ঙ্ককন্তু ইহলে়ালকই তবঙ্কশি ভ়াি গুন্ড়াি পঙ্কিণ়াে হয় ভয়িংকি। সুলখ ও শ়াঙ্কন্তল  

জীবনয়াপলনি পলক্ষ পৃঙ্কথবীল  একে়াত্র তশ্রষ্ঠ পথ হলছে,, সৎপথ, এি তচলয় বড় স য আি 

তনই। 
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