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এ-যুগের সবগেগ়ে বড় ডাকাত 

  

এক 

  

আজ পর্যন্ত অনেক ডাকাত ও খুনের গল্প শ াো শগনে, নকন্তু, ফরানি-ডাকাত শ ানোনের 

ভর্ ়ংকর দনের কানে শিি  গল্প হনে খু  ঠান্ডা গল্প! 

  

১৯১১ নিস্টানের ১৯শ  নডনিম্বনরর িকােন োর্  ঝরঝর কনর  ৃনি ঝরনে। 

  

পযানরনির এক  ড   যাঙ্ক িন  দরজা খুনেনে। শকন  ও নপম্যাে োনম্  যানঙ্কর ুই  কম্যাার  

কনর্ ক েক্ষ োকা নেনর্  এখনে আিন , কতৃযপক্ষ তানদর  জেয অনপক্ষা করনেে। 

  

 যানঙ্কর কানে  রাস্তার ওপনর একখাো শম্ােরগানড  দাাঁনড নর্  আনে তার জােো-দরজা 

 ন্ধ, নকন্তু শম্ন ে  ন্ধ ের্ । 

  

শকন  ও প ম্যােনক শদখা শগে,–তারা গল্প করনত করনত  যানঙ্কর নদনক এনগনর্  আিনে। 

  

তারা  যানঙ্কর দরজার কানে এে। হঠাৎ  ন্ধ শম্ােরগানড র দরজা খুনে ুইজে শোক রাস্তার 

উপনর োনফনর্  পড ে–তানদর হানত নরভেভার। 

  

তানদর নরভেভার গজযে করনে–শকন  ম্ানের উপনর েনুেনর্  পড ে। একজে শোক তার 

হানতর োকার  যাগ নেনর্  োোোনে করনত োগে, নকন্তু শকন  আহত হনর্ ও  যাগ োড নত 

রানজ ের্  শদনখ শি আ ার নরভেভার েুাঁনড  তানক এনক ানর কা ু কনর শফনে। তারপর 

শি  যাগ নেনর্  এক োনফ শম্ােনরর উপর ানড   িে। 

  

রাস্তা তখে শোনক শোকারণ্য হনর্  শগনে। অনেক শোক শম্ােনরর নদনক েুনে এে, এ ়ং 

িনে িনে শম্ােনরর নভতর শেনক ুইনদনক ুইখাো হাত শ নরনর্  পড ে–প্রনতযক হানত  

এক-একো নরভেভার অনি উদগার করনে। জেতার   রত্ব উনপ শগে–শর্ শর্নদনক 
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পারনে পানেনর্  প্রাণ্  াাঁাানে। একখাো েনর পে জুনড  দাাঁনড নর্   াাা শদওর্ ার শািা 

করনে। নকন্তু পারনে ো–শম্ােরখাো। নতনরর ম্তে শ নগ তানক এনড নর্  শাানখর আড ানে 

ানে শগে। 

  

পুনেন র েেক েড ে। তানদর ানররা াানরনদনক শখাাঁজ নেনর্  এনি খ র নদনে, শম্ােনরর 

ম্নায নেে শ ানোে োনম্ একজে শোক ও তার িে রা। শম্ােরখাোও একো েদ র াানর 

পাওর্ া শগে–শিখাো াুনর করা শম্াের। 

  

নকন্তু শ ানোেনক পুনে  নকেুনত  আর ারনত পানর ো! শি ভানর াাোক–আজ এ  ািা, 

কাে ও- ািা কনর শ ড ানত োগে, শকাোও ুই-একনদনের শ ন  োনক ো। পুনে  র্খনে 

শখাাঁজ শপনর্  তানক ারনত র্ার্ , তখে  নগনর্  শদনখ শ ানোে আনগ  তানদর ফাাঁনক নদনর্  

িনর পনড নে! 

  

এ ভান  এগানরা  ার শি পুনেন র শাানখ াুনো নদনে। 

  

নেনর্  ি োম্ক স্থানে ুইজে াে  শোক  াি করত–স্বাম্  ও স্ত্র । এক রানে কারা তানদর 

খুে কনর অনেক োকা নেনর্  পানেনর্  শগে। পুনে  িন্ধাে নেনর্  জােনে, এ হনে, 

শ ানোনের দনের কাজ। 

  

একনদে একজে পুনেন র শোক হঠাৎ শদখনত শপনে, াম্ৎকার একখাো শম্াের াানেনর্  

শ ানোে রাজপে নদনর্  র্ানে। শি একোনফ শম্ােনরর পাদানের উপর উনঠ পড ে–নকন্তু 

শ ানোনের গুনে শখনর্  পরম্ুহূনতয  তানক  হনোক শেনক ন দার্  নেনত হে। শি-

শম্ােরখাোনকও পনর  হনরর একজার্ গার্  ভাঙানাারা অ স্থার্  পাওর্ া শগে এ ়ং 

শিখাোও াুনর করা শম্াের। 

  

ম্ািখানেক পনর কাউন্ট শরৌনগে তাাঁর শম্ােনর ানড  শ ড ানত শ নরনর্ নেে, আানম্বনত 

নতেজে  ন্দুকাার  শোক এনি গানড  োনম্নর্   েনে, গানড খাো এখনে আম্ানদর শেনড  

নদনত হন । 
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ড্রা ভার  তস্তত করনে িনে-িনে  ন্দুনকর গুনেনত তার ভ ে ো িাে হনর্  শগে। 

কাউন্ট গানড র নভতর শেনক শ নরনর্  পড নেে, নকন্তু নতনেও গুনে শখনর্  র্ত শজানর পানরে 

পা াানেনর্  নদনেে। 

  

 ন্দুকাার রা হনে,  নোে ও তার ুই জে িে । কাউনন্টর গানড নত আরও কনর্ কজে 

দনের শোকনক তুনে নেনর্  তারা আর-এক  যানঙ্কর দরজার এনি দাাঁড াে। তারপর 

দরজার ুই জে শোকনক পাহারা শদওর্ ার জনেয শরনখ নতেজে িে  নেনর্  শ ানোে  ুক 

ফুনেনর্   যানঙ্কর নভতনর প্রন   করনে। 

  

তারপর তারা ুই-নাাখা গুনে াাোনত োগে।  যানঙ্কর নতেজে শোকনক হত ও আহত 

কনর ভাণ্ডার েুনে োকা নেনর্  ডাকানতর দে আ ার িনর পড ে। 

  

এ ানর পুনে  অনেকো িা াাে হনর্   নেে। শম্ােনর ও শম্াের া নক ানড  দনে-দনে 

পুনে , ডাকাতনদর নপেনে-নপেনে েুেে। 

  

নকন্তু তানদর কানে র্ার্  কার িাায! গানড র নভতর শেনক রান -রান  গুনে েুনে আিনে! 

একো শস্ট নের কানে এনি ডাকাতরা শম্াের শেনক শেনম্ শেনে ানড   িে। পুনেন র 

শোনকরা পনরর শস্ট নে নগনর্  তানদর র্নোনাত অভযেযো কর ার জনেয অনপক্ষা করনত 

োগে। নকন্তু তার আনগ  পনের একো  াাঁনকর ম্ুনখ এনি শেে র্খে তার গনত কনম্নর্  

নদনে, শ ানোে নেনজ শোকজে নেনর্  গানড  শেনক অদৃ য হে। 

  

পযানরনি িম্স্ত শোক শখনপ উনঠ  েনত োগে–পুনে  শকােও কানজর ের্ , তানদর 

অকম্যণ্যতার্  আম্রা এ  ানর ানেপ্রানণ্ ম্ারা পড  । 

  

পুনেন র  ড কতযা প্রম্াদ গুনণ্ নেনজ  শকাম্র শ াঁনা কার্যনক্ষনে োম্নেে। এম্ে ভর্ ােক 

িাহি  ডাকানতর কো নতনে কখেও শ ানেেনে।  ো করনে এরা অোর্ ানি  ন নদন  

নগনর্  পুনে নক কো শদখানত পানর, নকন্তু তা ো কনর পুনেন র শাানখর িাম্নে   হনর 
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 হেগেন্দ্রকুোর রা়ে  ।   এ-যুগের সবগেগ়ে বড় ডাকাত  

 4 

www.bengaliebook.com 
 

 

 নি এরা র্া খুন  তা  করনে। পুনেন র  ড িানহ  শ ানোেনক আন ষ্কার কর ার জনেয 

একন া কনুড জে নডনেকনেভ নের্ুক্ত করনেে! 

  

.  

  

ুই  

  

গনজর  য িা নেে, শাারা -ম্াে শকো! পুনে  শি-খ র রাখত। নডনেকনেভ শজা ে ও 

শকােম্ার একনদে িদে নে গনজর  ািার্  নগনর্   েনেে, তুনম্ নেশ্চর্  শ ানোনের খ র 

রানখা। ন গনগর তার নঠকাো  নো। 

  

গনজ  েনে, শদাতোর্  একো ঘনর একখাো খাতার্  শ ানোনের নঠকাো শেখা আনে। 

আনম্ এখনে নগনর্  নেনর্  আিনে। 

  

শজা ে ও শকােম্ানরর শকম্ে িনন্দহ হে, তাাঁরাও গনজর িনে-িনে উপনর শগনেে। 

  

একো ঘনরর িাম্নে নগনর্  গনজ  েনে, ও  র্াাঃ, ঘনরর াান ো ে না শফনে এনিনে। 

আপোরা একেু দাাঁড াে, াান  নেনর্  আনম্ এখনে নফনর আিনে।–শি আ ার একতোর্  

শেনম্ শগে। 

  

নকন্তু ঘনরর দরজার্  াান  শদওর্ া নেে ো। কারণ্, শকােম্ার শঠেনত  দরজা খুনে শগে। 

  

শজা ে ও শকােম্ার নরভেভার  ার কনর ঘনরর নভতনর ঢুকনেে–তৎক্ষণ্াৎ নেন ড  

অন্ধকার শভদ কনর আর-একো নরভেভানরর অনিন খা গনজয উঠে! 

  

শকােম্ার তখনে শি নদনক ঝাাঁনপনর্  পড নেে এ ়ং অন্ধকানর  কানক ুই হানত জনড নর্  

ানর ম্ানের উপনর শপনড  শফেনেে। 
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নকন্তু শি কা ু ো হনর্  উেনে নরভেভার েুাঁনড  শকােম্ারনক  জখম্ করনে। তারপর 

শজা নের পাো! শ ানোনের নরভেভার আ ার অনি ৃনি করনে, শজা েও ারা ার্   

হনেে। 

  

নরভেভানরর  নে ে না শেনক একজে পুনেন র শোক েুনে এে। একো শদ ো নর্ র 

কানঠ শেনে শি শদখনে, ঘনরর শম্নঝর উপনর রক্তগোর ম্াঝখানে নতে-নতেনে ম্ৃতনদহ 

নস্থর হনর্  পনড  রনর্ নে। তার পানর্ র  ে শপনর্  শ ানোেও ম্ৃতযুর ভাে কনর আড ি হনর্  

র ে!  

  

পাহারাওর্ াোো তাড াতানড  খ র শদওর্ ার জনেয আ ার ে নার নদনক েুেে। শি  ফাাঁনক 

উনঠ পনড  শ ানোে জােো খুনে শ নরনর্  োনদ ানড  াম্পে নদনে! 

  

নতেনদে পনর শ ানোে শেেঘড োনম্ এক দপ্তনরনক আক্রম্ণ্ ও আহত করনে। শি নম্েযা 

িনন্দহ কনরনেে শর্, ও  দপ্তনর  তার ন রুনে োোর্  খ র নদনর্  এনিনে। 

  

.  

  

নতে 

  

ডু  ি নেে শ ানোনের ন ন ষ  ন্ধু। শগানর্ ন্দারা খ র শপনে, শ ানোে তার  ন্ধুর 

শম্ােরগানড র কারখাোর্  েুনকনর্  আনে। 

  

তখে পুনেন র শফৌজ শি নদনক েুেে! 

  

শ ানোে তখে কারখাোর  া নর একখাো শম্াের া নক াড  ার শািা করনেে। হঠাৎ 

পুনেন র আন ভযা  শদনখ  শি  ানড র  া নরর নিাঁনড  নদনর্  উপনর েুেে এ ়ং িনে িনে 

নরভেভারও েুাঁড নত োগে। ুইজে  েনেকের তার অ যেয েনক্ষয আহত হনেে। পুনেন র 

পল্টেও  ানড  আক্রম্ণ্ করনে, নকন্তু অতযান্ত গুনে ৃনির শাানে িকনে আ ার নপনেনর্  

আিনত  াায হে। 
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কারখাো  ানড ো নেে এনক ানর শখাো জার্ গার্ । শকােও নদক নদনর্   েনুকনর্  তার কানে 

এগু ার উপার্  নেে ো। 

  

াানরনদক শেনক খ র শপনর্  দনে দনে শতাক  ন্দুক প্রভৃনত নেনর্  েুনে এে–পুনে নক 

িাহার্য কর ার জনেয। 

  

নকন্তু শ ানোে ও তার িযাঙাত ডু  নির নরভেভানরর ঘে-ঘে গজযে শুনে শকউ  আর 

 ানড র কানে শঘাঁষনত ভরিা করনে ো! 

  

শ ো দ োর িম্র্  পুনে িানহ   ুঝনেে, শক ে পাহারাওর্ াোনদর িাহানর্য শ ানোেনক 

 নন্দ করা র্ান  ো। তখে খ র নদনর্  সিেযনদর আোনো হে। 

  

খনড -ন াঝা  ম্ােগানড র আড ানে েনুকনর্  সিনেযরা নডোম্া ে নদনর্   ানড র শদওর্ ানের 

খানেকো উনড নর্  নদনে। 

  

নকন্তু ত ু ন ন ষ িুন াা হে ো।  র়ং, ভাঙা-নদওর্ ানের নভতর নদনর্  শ ানোে ও 

ডু  নির  ন্দুক আরও শ ন  গুনে ৃনি কর ার িুনর্াগ শপনে! 

  

স কাে পর্যন্ত িম্াে র্ুে ােে–একপনক্ষ পুনে  ানহে , সিেযদে ও িারা  হনরর 

 ানিন্দা, ও অেযপনক্ষ ম্াে ুইনে প্রাণ্ । এম্ে র্ুে কখেও হর্ নে! 

  

নকন্তু অিম্ভ  কন  িম্ভ  হর্ ? সিনেযরা নডোম্া নের িাহানর্য  ানড র আরও খানেকো 

শভনঙ শফনে তার াানরনদনক আগুে োনগনর্  নদনে। 

  

তারপর িকনে একিনে  ানড খাোনক আক্রম্ণ্ করনে। 

  

 ানড র নভতর শেনক আর শকােও িাড া পাওর্ া শগে ো। 

  

http://www.bengaliebook.com/
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ে নার তোর্  শদখা শগে, ডু  নির ম্ৃতনদহ পনড  রনর্ নে, তার গানর্  নতে-নতেনে গুনের 

নাহ্ন! উপর-তোর ভিস্তূনপর নভতনর নগনর্  পুনে িানহ  প্রেম্ো নকেু  শদখনত শপনেে 

ো। 

  

তারপর শদখনেে, রান কতৃ আনজ- ানজ নজনেনষর তো শেনক একখাো হাত শদখা 

র্ানে। এ ়ং শি  হানত রনর্ নে একো নরভেভার! 

  

হাতিুে নরভেভারো কাাঁপানত কাাঁপানত উনঠ আর-এক ার অনি ৃনি করনে। 

  

শি িনে পুনে িানহ ও নরভেভার েুাঁড নেে। 

  

হাতখাো শেনতনর্  ম্ানের উপনর েুনেনর্  পড ে। 

  

 শি  হাত ানর পুনে িানহ  শ ানোেনক শেনে  ার করনেে। 

  

শ ানোনের তখে প্রার্  অজ্ঞাে অ স্থা। তার শদনহর  ানরা জার্ গার্  ও ম্াোর নতে জার্ গার্  

 ুনেনের ক্ষতনাহ্ন! 

  

 হনরর  ানিন্দারা শ ানোনের শদহনক নোঁনড  েুকনরা েুকনরা কনর শফে ার উপক্রম্ 

করনে। অনেক কনি তানদর নে ারণ্ কনর শ ানোেনক হািপাতানে নেনর্  র্াওর্ া হে। 

নকন্তু ন   নম্নেে পনর  তার প্রাণ্ শ নরনর্  শগে। 

  

তার জাম্ার নভতনর পাওর্ া শগে শেখােুকুাঃ 

  

আনম্ আম্ার  ম্নতা জ  ের্াপে কর । প্রনতযক শোনকর   াাঁা ার অনাকার আনে। নকন্তু 

শতাম্ানদর ও  পাপ  ও নেন যাা িম্াজ র্খে আম্ানক  াাঁানত নদনত রানজ ের্ , তখে নক 

আর করা র্ার্ ? আম্ানক ম্রনত  হে। 

  

.  
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াার 

  

ডাকাত িদযার শ ানোে ম্রে  নে, নকন্তু তার ডােহাত ও  াম্হাত এখেও শ াঁনা আনে। 

তার দে এখেও ভানঙনে। 

  

গানেযর্ ার আর ভযানেে, এরা  নেে শ ানোনের ডােহাত আর  াম্হানতর ম্নতা। 

  

নকন্তু িারা শদন র শাানখ তারা কতনদে াুনো নদনত পানর? হস্তাুইনর্ ক পনর খ র পাওর্ া 

শগে, তারা েদ র াানর একখাো  ানড  ভাড া নেনর্   াি করনে! শক ে তা  ের্ , দরকার 

হনে েড া  কর ার জনেয তারা এ   ানড খাোনক শকল্লার রিদখাোর্  পনরণ্ত কনরনে 

এ ়ং এ- ানড খাোও এম্ে জার্ গার্  আনে শর্, শকােওনদক শেনক  েনুকনর্  তার কানে 

শঘাঁষ ার উপার্  শে । 

  

তখনে  ানড খাোনক অ নরাা কর ার  য স্থা হে। শাানদাখাো শম্াের ভনতয কনর পুনেন র 

শোক েুেে এ ়ং তানদর িনে ােে  ত- ত সিেয, কনের কাম্াে-নেনণ্ ও অনেকগুনো 

িাাযো ে! এ শর্ে শকােও শদ জনর্ র আনর্ াজে! 

  

আক্রম্ণ্কার রা র্োস্থানে হানজর হনর্  িন স্মনর্  শদখনে, খ র শপনর্  তানদর আনগ  

হাজার হাজার শোক  ত- ত শম্ােনর ানড  শিখানে নগনর্  উপনস্থত হনর্ নে। 

  

তখে রানতর শ ো। উজ্জ্বে িাাযো েগুনো নকন্তু রাতনকও নদে কনর শফেনে।  ড - ড  

শোহার োনম্র আড ানে শদহ শঢনক পুনে  ও শফৌজ ডাকাতনদর  ানড  আক্রম্ণ্ করনে, 

কনের কাম্ােগুনো শাাঁনানর্  শোনকর কানে তাো ানরনর্  নদনত োগে, এ ়ং াতুনদযক 

শকাঁনপ শকাঁনপ উঠনত োগে, শেনক শেনক নডোম্া নের গভ র গজযনে! 

  

গানেযর্ ার ও ভযানেেও হাত গুনেনর্   নি র ে ো, তানদরও  ন্দুনকর গুনেনত 

আক্রম্ণ্কার নদর শকউ-নকউ হত ও আহত হে। 
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ের্  ঘণ্টা ানর র্ুে ােে অোন্তভান । অি়ংনখযর ন রুনে ম্াে ুই জনের আ্মররক্ষার এম্ে 

কানহনে শকােও  নতহানি  শেখা শে । 

  

রাত াারনের িম্নর্   ন্দুক, নরভেভার ও কনের কাম্ানের অনি ৃনিনত ক্ষতন ক্ষত শি  

শোে  ানড খাো নডম্া নের ম্ুনখ প্রার্  শভনঙ গুাঁনড া হনর্  শগে। 

  

নকন্তু তখেও তার নভতর শেনক আর এক ার  ুনেনের ঝড  েুনে এে–শি  শ ষ ার। 

তারপর ি  াুপাাপ। পুনে  ও সিেযগণ্ শিখানে নগনর্  শপনে শক ে গানেযর্ ার ও 

ভযানেনের ম্ৃতনদহ। অি়ংখয গুনের শাানে তানদর শদহ ঝুাঁজরা হনর্  শগনে। 

  

নকেুনদনের নভতনর  শ ানোে-িম্প্রদানর্ র আর-ি  শোকও ারা পড ে। অনেনকর 

র্া জ্জ  ে শজে হে এ ়ং অনেনক নগনেনেনে প্রাণ্ নদনে। শকউ করনে আ্মরহতযা। 

  

নকন্তু শ ানোনের দনের শকউ কম্ র্ার্  ো। কযারুনর্  োনম্ শ ানোনের এক িে নক পুনে  

শেপ্তার করনে। নকন্তু পানে শি আ্মরহতযা কনর, এ  ভনর্  তানক উেে অ স্থার্  

শজেখাোর্   ন্ধ কনর রাখা হে। ত ু একনদে শি ফাাঁক শপনর্   ােনরর ম্নতা শদওর্ াে 

শ নর্  পাাঁাতোর োনদর উপনর নগনর্  উঠে এ ়ং নাৎকার কনর  েনে, ঘনড নত শর্  

 ানরাো  াজন , অম্নে আনম্ এখাে শেনক োনফনর্  পনড  প্রাণ্ ন িজযে শদ ! 

  

শজনের কতযা কাকুনতনম্েনত কনর  েনেে, নোঃ অম্ে কাজ নক করনত আনে? ে্  

শেনেনের ম্তে ে না শেনম্ এনিা! 

  

কযারুনর্  শিকো আম্নে  আেনে ো। 

  

শজনের কতযা তখে পাাঁাতোর োনদ শোক পানঠনর্  তানক ার ার উনদযাগ করনেে। 

কযারুনর্  তখে কাকনুতনম্েনত কনর  েনে, নোঃ, অম্ে কাজ নক করনত আনে? শ ো 

 ানরাোর আনগ কারুনক ওপনর পানঠও ো, তাহনে আম্ার প্রনতজ্ঞাভে হন  শর্। 
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শজনের কতযা তার কো আম্নে  আেনেে ো, তানক ার ার জনেয শোক পাঠানেে। 

নকন্তু শি শোক উপনর আি ার আনগ  কযারুনর্  োদ শেনক োনফনর্  পনড  প্রাণ্তযাগ 

করনে! 

  

এ  শ ানোে ও তার দনের কো র্খে ম্ানঝ ম্ানঝ ভান  তখে ম্নে হর্  শর্, ন পনে 

াানেত হনর্  এনদর এম্ে অতুেে র্    রত্বও  যেয হনর্  শগে। নেনজনদর িাহি ও  নক্তর 

অপ য হার ো করনে পৃনে  র েো-পূজা োভ কনর আজ হর্ নতা তারা নেতয স্মরণ্ র্  

হনত পারত। 

  

নহ়ংিুক পশুজ  ে র্াপে কনর  নে   াঘ-নি়ংহনক শকউ   র  নে ডানক ো। 
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