
 

  

প্যারিসেি কুব্জ িাজা 
হেসেন্দ্রকুোি িায় 
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প্যারিসেি কুব্জ িাজা 

  

প্যারিসেি প্ুরিশ-দপ্তসি একরি আশ্চর্য ছ াকিাি জীবনচরিত রিরপ্বদ্ধ আস , ছেইরিই 

ছতামাসদি ছশানাব। মসন ছিস া, এই অ্যাডসেঞ্চাসিি কারিরনি একরি বর্যও আমাি 

বানাসনা নর়্। 

  

নাম তাি–আবারদ। ছে রনশ্চর়্ ছকানও িাড়গরিব িাঘসি বাপ্-মাসর়্ি ছ সি  র্ ন তাি 

বর়্ে ছমাসি একরদন, ছেই েমসর়্ই তাি বাপ্-মা তাসক প্যারিসেি িাজপ্সে ছেসি 

প্ারিসর়্ র্ার়্। 

  

আবারদ িাস্তার়্ প্সড় ছবড়াি-কুকসুিি বাচ্চাি মসতা কাাঁদসত িাগি। এক বুরড় নযাকড়া 

কডু়ুরন ছে ান রদসর়্ ছর্সত- ছর্সত তাি কান্না শুনসত ছপ্সি। ছে  ারি নযাকড়া কডু়ত না, 

প্সে-প্সে রেক্ষাও কিত। বুরড় বুঝসি, এই ছ াকারিসক ছদর সর়্ ছে  ুব েিসজই ছিাসকি 

মন ছেজাসত প্ািসব। ছে ত নই আবারদসক ছকাসি কসি রনসর়্ ছগি। 

  

বুরড় র্া ছেসবর ি তাই  তাি ছকাসি ছ াঁড়া নযাকড়া-জড়াসনা, অ্তিুকু একরি করচ 

ছ াকাসক ছদস  েকসিিই দর়্ামার়্াি েঞ্চাি ির়্। প্রসতযসকই বুরড়ি িাসত রক ু না রক ু 

 ুাঁসজ ছদর়্। এইোসব তাি ছিাজগাি  ুব ছবসড় ছগি। 

  

ইরতমসযয একরদন উাঁচু জার়্গা ছেসক প্ােসিি ছমসঝি উপ্সি প্সড় রগসর়্ আবারদি 

রশিদাাঁড়া ছগি দুমসড় ছবাঁসক। বর়্সে করচ বসি ছে প্রাসর্ ছবাঁসচ ছগি বসি, রকন্তু তাসক 

ছদ সত িি রবকিাঙ্গ কুাঁসজাি মসতা। 

  

.  

  

এরদসক বুরড়ি ছিাজগাি ছদস  প্যারিসেি অ্নযানয রে ারিি ছচা  িারিসর়্ উলি। তািা 

বুঝসি, বুরড়ি শ্রীবৃরদ্ধি কাির্ িসে ওই আবারদ। 
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অ্নয-এক রে ারি একরদন বুরড়সক  ুন কসি আবারদসক চুরি কসি রনসর়্ ছগি। ছে ান 

ছেসক ছে রক ুরদন প্সি আবাি িাতসেিতা িি। ব ি- সর়্ক বর়্সেি মসযয আবারদ 

এইোসব নানা রে ারিি ঘসি আশ্রর়্ িাে কিসি। 

  

নানা চরিসেি রে ারিি েসঙ্গ ছেসক,  র়্ ব ি বর়্সেই আবারদ িসর়্ উলি  ুব চািাক 

চতুি। ছে জাি-অ্ন্ধ ও নকি-স াাঁড়া ছেসজ ছকবি রেক্ষা কিসতই রশ সি না, চুরি-

রবদযাসতও তাি িাসত রড় িি।  ুসদ ছদি রনসর়্ ছর্-সকানও গতয রদসর়্ গসি ছে ছিাসকি 

বারড়ি রেতসি ঢুকত, তািপ্ি র্া ছপ্ত তাই রনসর়্ই বাইসি প্ারিসর়্ আেত। প্সে ছকানও 

অ্ন্ধ বা প্ঙ্গু রে ারি বসে আস , িলাৎ আবারদ এসে তাি রেক্ষা কিা িাকাপ্র়্ো তুসি 

রনসর়্ রদসি ছদ  ুি। 

  

আবারদি মতন ছ সি ছর্ চুরি-জুর়্াচুরি রশ সব, এিা  ুব আশ্চর্য কো নর়্  ছে মানুষ 

িসর়্স  ছচাি-জুর়্াসচাসিি ঘসিই। রকন্তু আশ্চসর্যি রবষর়্ িসে এই ছর্, ছি াপ্ড়াি রদসক 

র ি তাি অ্তযন্ত প্রাসর্ি িান  ছকানও মাস্টাি ছে প্ার়্রন, ছকউ তাসক প্ড়াশুসনা কিসত 

বসিরন, রকন্তু তবু রক রবরচে উপ্াসর়্ ছে রি সত-প্ড়সত রশস র ি তা জাসনা? 

  

তাি রে ারি-মরনবিা প্ররতরদন র্ ন এক দুই রতন কসি প্র়্ো গুনত ও রিোব কিত, 

আবারদ ত ন মন রদসর়্ শুনত। এই উপ্াসর়্ ছে ছ াি াসিা অ্ঙ্ক রশস  রনসি। প্যারিসেি 

িাজপ্সে রবজ্ঞাপ্সনি ছপ্াস্টাি ও রবরেন্ন িাস্তাি নাম ছদস  তাি বর্যপ্রিচর়্ িসর়্ ছগি। 

প্ড়সত রশ সি বসি, তাসক বই রকসন ছদওর়্াি ছিাক ছনই  রকন্তু আস্তাকুাঁড়  ুাঁসজ ছে 

গৃিস্থসদি ছেসি-সদওর়্া ছ াঁড়া বই ও প্ুসিাসনা  বসিি কাগজ করুড়সর়্ আনত এবং তাি 

দ্বািাই প্ুস্তসকি অ্োব। দূি কিত। 

  

আিও একিু বড় িসর়্ আবারদ প্সেি যাসিি বুকস্টি ছেসক ছদাকারনি অ্সগাচসি বই চুরি 

কিসত িাগি। প্সে-ঘাসি বা প্াসকয ছ াি-স াি ছ সি-সমসর়্িা  রবি ও গসেি বই রনসর়্ 

ছবড়াসে, িলাৎ ছকাো িসত আবারদ এসে রচসিি মসতা ছ াাঁ ছমসি বই ছকসড় রনসর়্ আবাি 

ছকাোর়্ চম্পি রদসি  প্যারিসেি বড় বড় বারড়ি নীসচ মারিি তিার়্ কলুুরি োসক। এমন 
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একরি কলুুরি র ি আবারদি আড্ডা। ছে াসন ছে িীরতমসতা একিা িাইসেরি বারনসর়্ 

ছেিসি। 

  

তাি মতন বুরদ্ধমান ছ সি র্রদ েৎপ্সে োকত, তািসি আজ ির়্সতা প্ৃরেবীসত 

রচিস্মির্ীর়্ ও শ্রদ্ধা-েম্মাসনি অ্রযকািী িসত প্ািত। রকন্তু অ্েতয-প্সে রগসর়্ ছে প্রকৃত 

মানুষ িওর়্াি েব েুসর্াসগই বরঞ্চত িসর়্স । প্ুরিশ-দপ্তসিি বাইসি ছকাোও তাি লাাঁই 

ছনই। 

  

.  

  

আবারদি বর়্ে র্ ন এগাসিা ব ি, ত ন ছে স্বাযীন, ছকানও রে ারিি তাাঁসব আি কাজ 

কসি না। ছজাি কসি বা যমক রদসর়্ তাসক তসব িা বাি ক্ষমতাও ছকানও রে ারিি র ি 

না। প্রেম-প্রেম ছে অ্ন্ধ বা প্ঙ্গু রে ারিসদি প্ুাঁরজপ্ািা িিু কসিই অ্সন্নি েংস্থান কিত। 

তািপ্ি অ্ত অ্ে িাসে তাি মন আি  ুরশ িত না। ছতসিা ব ি বর়্সে এক যনীি 

বারড়সত িানা রদসর়্ ছে অ্সনক িাকাকরড় রনসর়্ েসি প্ড়ি। প্ুরিশ এই ছ াট্ট কুাঁসজা ছচাসিি 

বর্যনা ছপ্সি, রকন্তু তাি ছ াাঁজ ছপ্সি না। প্সনসিা ব ি বর়্সে আবারদ তাি মতন আিও 

রতনজন ছ াকিা েিকািী ছপ্সি, তািা তাসক েদযাি বসি ডাকসত শুরু কিসি। দু-ব সিি 

মসযয তাি দসি আিও রতনরি ছ াকিা ছর্াগ রদসি। দি রনসর়্ আবারদ-েদযাি রনর়্ম কসি 

চুরি-বযবো চািাসত িাগি। একরদন তািা এক গুদাসম চুরি কিসত ঢুসকস , এমন েমসর়্ 

প্ািািাওর়্ািাি আরবেযাব। রকন্তু আবারদ েদযাি ও তাি দিবসিি িাত ছেসক রবষম উ্ম-

মযযম িাে কসি, প্ািািাওর়্ািা িি কসুপ্াকাত  েসতসিা ব ি বর়্সে আবারদ প্রেম 

িসেি স্বাদ ছপ্সি। এক রডসিকরিে তাসক ছেপ্তাি কিসত এি, রকন্তু আবারদ ছ ািা ছমসি 

তাসক ছবহুশ কসি ছেিসি। 

  

আবারদি দিবৃরদ্ধি েসঙ্গ-েসঙ্গ প্যারিে শিসি চুরি, িািাজারন অ্েম্ভব ছবসড় উলি। কারুি 

ছিািাি রেন্দুক োসে, কারুি প্সকি র্ার়্ কািা, কারুি মাোর়্ প্সড় িারল। শিসি িইচই 

উলি।  
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আবারদি এই েমর়্কাি এক ানা ডার়্ারি প্াওর়্া রগসর়্স । তাসত ছে রিস স    জীবন 

িসে, র্ুদ্ধ। ছর্ আমাি রবরুসদ্ধ দাাঁড়াসব, তাসকই আরম মািব। মানুসষি েমাসজ দুরি দি 

ছদর । একদসিি েব আস , আি-একদসিি রক ুই ছনই। র্াসদি েব আস , তাসদি মাো 

ছকসি রনসর়্ আরম আমাি অ্োব প্ূির্ কিসত চাই। দুবযিসক েক্ষর্ করুক বরি্ঠরিা এবং 

প্ুরিশ গর্না। করুক কজন মািা প্ড়ি। 

  

েতযেতযই প্ুরিশসক গর্না আিম্ভ কিসত িি। এসকি নম্বি িসে–ছকচ। ছকচ র ি 

আবারদ-েদযাসিি ডানিাত। েদযাি কানাঘুসষার়্  বি ছপ্সি, তাসক প্ে ছেসক েরিসর়্ ছকচ 

দিপ্রত িসত চার়্  দুরদন প্সিই প্ুরিশ, ছকসচি মৃতসদি আরবষ্কাি কিসি। তাি বুসক 

ছ ািাি আঘাত  

  

দুইসর়্ি নম্বি িসে, এক জহুরি। আবারদ-েদযাি তাি ছদাকান আক্রমর্ কসির ি এবং ছে 

ছবাকাি মসতা বাযা রদসত রগসর়্র ি। ত রন তাি মুণ্ড ছগি উসড়। 

  

রতসনি ও চাসিি নম্বি িসে, এক গৃিস্থ ও তাি ছমসর়্। আবারদ দসিি একজন চুরি কিসত 

রগসর়্ গৃিসস্থি বন্দুসকি গুরিসত মািা প্সড়। রদনকর়্ প্সি আবারদ প্ররতরিংো ছনওর়্াি 

জসনয গৃিস্থ ও তাি ছমসর়্সক িতযা কসি এি। 

  

এইোসব প্ুরিসশি গর্নার়্ মৃতুযি েং যা ছবসড়ই চিি। 

  

োিা শিসি িি মিা রবেীরষকাি েঞ্চাি, কারুিই যন-প্রার্ আি রনিাপ্দ নর়্  অ্ন্ধকাি 

প্াতািিাসজযি কজু-িাজা আবারদ, বর়্ে তাি আলাসিা বৎেি মাে, রকন্তু এই রবকিাঙ্গ 

বািসকি েসর়্ েকসিই েিেরি কম্পমান  

  

প্যারিসেি রবশ্বরব যাত প্ুরিসশি িজ্জা ও অ্প্মাসনি েীমা ছনই। তািা আবারদি নাম 

শুসনস , ছচিািাি বর্যনা ছপ্সর়্স , রকন্তু তাি রলকানা জাসন না। উপ্িওর়্ািাসদি কাস  

যমক ছ সর়্-স সর়্, বড় বড় নামজাদা রডসিকরিেসদি প্রার্ িি ও্ঠরাগত। 
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মারিযন নাসম এক ছ াকিা ত ন ছগাসর়্ন্দা রবোসগ েসব ঢুসকস । ছে োবসি, আবারদ 

েদযািসক র্রদ যিসত প্ারি তািসি আমাি উন্নরতসত বাযা ছদর়্ ছক? ছেও তসি তসি ছ াাঁজ 

রনসত িাগি, রকন্তু ছকাোও তাি প্া্া ছপ্সি না  

  

.  

  

ইরতমসযয আি এক  বি ছশানা ছগি। ছপ্রুরগন নাসম এক দুিাত্মা তাি  ুরড়সক  ুন কসি 

প্রার্দসণ্ডি হুকুম ছপ্সর়্র ি, রকন্তু তাি আসগই ছে কািািক্ষীসক িতযা কসি ছজি ছেসে 

প্ারিসর়্স । প্ুরিশ েসন্দি কসি, ছে নারক প্যারিসে এসেই িরুকসর়্ আস   নানান  বসিি 

কাগসজ ছপ্রুরগসনি ছচিািািও বর্যনা ছবরুি। তাি গাসর়্ি ছজািও ছর্মন ের়্ানক, 

শিীিও ছতমরন িম্বা-চওড়া  এসক আবারদ-েদযািসকই রনসর়্ ছিাসকি প্রার্ান্ত-প্রিসেদ, 

তাি উপ্সি আবাি এই  ুসন ছপ্রুরগসনি কো শুসন েকসিি রপ্সি ছগি চমসক  এ ন 

কাসক ছিস  কাসক োমিাসনা র্ার়্? 

  

প্যারিসেি ছকানও-সকানও করে ানার়্ েদ্রসিাসকিা প্রার্ ছগসিও ছঢাসক না। ছে াসন 

ছকবি ছচাি, ডাকাত ও িতযাকািীি আড্ডা বসে। ছতামিা ছবাযির়্ জাসনা না, 

কিকাতাসতও এই যিসনি করে ানা আস , তাসদি মারিকিাও গুন্ডাসদি েদযাি। 

  

প্যারিসেি ওই ছশ্ররর্ি করে ানার়্ িলাৎ একজন নতুন ছিাসকি আরবেযাব িি। িম্বার়্ 

চওড়ার়্ ছচিািা মস্তবড়, ছে কারুি েসঙ্গই কো কর়্ না, রনসজি মসনই ছ সর়্-সদসর়্ চসি 

র্ার়্। 

  

ছচাি ও বদমাইসশি দসি ছকৌতূিি জাগি, এই ছিাকিা ছক? 

  

করে ানার়্ মারিক বিসি, ছচিািা আি িাবোব ছদস  মসন িসে, ও ছেই ছপ্রুরগন  াড়া 

আি ছকউ নর়্।  বসিি কাগসজ আরম প্সড়র , মারেযরিসেি ছজি ছেসে ছপ্রুরগন প্ারিসর়্ 

এসেস ।–আো, ওি েসঙ্গ একিু আিাপ্ কসিই ছদ া র্াক না ছকন? মারিক, ছিাকরিি 

কাস  রগসর়্ শুসযাসি, রক ছি োর়্া, মারেযরিে ছেসক আে  নারক? 
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ছিাকরি িাে ছমসি দাাঁরড়সর়্ ছচাঁরচসর়্ উলি, ছতাি রনকরুচ কসিস   র্রদ এসেই োরক, 

িসর়্স  রক? বসিই ছে ছকামিবসন্ধ িাত রদসি। তাি ছকামিবসন্ধ িসর়্স  মস্ত এক ছ ািা  

  

মারিক বিসি, হু, তুরম ছদ র  একরি জািাবাজ বাজপ্ক্ষী  বহুতআো, এসো তসব, 

আমাি োোতসদি েসঙ্গ বসে ছ সর়্-সদসর়্ একিু েুরতয কিসব চসিা  

  

ছিাকরি নািাজ িি না। দসি রগসর়্ রমশি বসি, রকন্তু কোবাতযা বড় একিা কইসি না। 

নাম রজজ্ঞাো কিাসত বিসি, ফ্রাসঙ্কাইে। রকন্তু েবাই বুঝসি, তাি আেি নাম–ছপ্রুরগন। 

  

আবারদি কাসন এই  বি ছগি। ছে রস্থি কিসি, এমন কাসজি ছিাকসক িাত াড়া কিা 

িসব না। তাি আড্ডার়্ ফ্রাসঙ্কাইসেি রনমন্ত্রর্ িি। রকন্তু আবারদ-েদযাি বর়্সে ছ াকিা িসি 

রক ির়্, ছে মিা হুাঁরশর়্াি বযরে। প্রেসমই ছে ছদ া রদসি না, আসগ আড়াি ছেসক িরুকসর়্ 

তীক্ষ্ণদৃরিসত অ্সনকক্ষর্ যসি ফ্রাসঙ্কাইেসক প্িীক্ষা কিসি। প্িীক্ষাি েি েসন্তাষজনক 

িসি প্সি ছে ছবরিসর়্ এি  

  

রকন্তু ফ্রাসঙ্কাইে প্রেমিা রক ুসতই তাি দসি েরতয িসত িারজ িি না। কসর়্করদন 

োযাোরযি ও অ্সনক ছিাে ছদ াবাি প্ি ছশষিা ছে স্বীকাি ছপ্সি। 

  

রলক ছেইেমসর়্ ফ্রাসেি এক মন্ত্রীি বারড় িিু কিবাি জসনয দসিি মসযয ষড়র্ন্ত্র চির ি। 

মন্ত্রীবারড়ি এক দােী র ি আবারদ েদযাসিি চি। ছে এসে  বি রদসর়্স , বারড়ি েমস্ত 

ছিাকজন রনসর়্ মন্ত্রী রবসদসশ িাওর়্া ছ সত ছগস ন, বারড়সত আস   ারি ছে আি একজন 

দ্বািবান। 

  

আবারদ রলক কিসি, প্রেসমই এই বযাপ্াসি ফ্রাসঙ্কাইেসক েসঙ্গ রনসর়্ রগসর়্ ছে তাি োিে, 

বুরদ্ধ ও শরে প্িীক্ষা কিসব। 

  

র্োেমসর়্ েন্ধযাি প্ি আবারদ-েদযাসিি এক চযািা এক ারন দারম ছমািিগারড় চুরি কসি 

রনসর়্ এি। আবারদ ও ফ্রাসঙ্কাইে দস্তুিমসতা ছিামিা-সচামিাি মসতা োজসপ্াশাক প্সি 

মন্ত্রীি বারড়ি উসেসশ িওনা িি। 
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ত ন প্েঘাি রনজযন। তাসদি েসন্দি কিসত প্াসি এমন ছকউ ছনই। 

  

বারড়ি রেতসি ঢুসক আবারদ ও ফ্রাসঙ্কাইে ছদ সি, এক ানা আিাম-সচর়্াসি আযসশার়্া 

অ্বস্থার়্ দ্বািবান নাক ডারকসর়্ রনদ্রা রদসে। 

  

আবারদ তাি ছমািা িারলগা িা বারগসর়্ যসি প্া রিসপ্রিসপ্ এরগসর়্ ছগি। 

  

আচরম্বসত রবনাসমসঘ বজ্রাঘাসতি মসতা দ্বািবান এক িাসে দাাঁরড়সর়্ উসল আবারদসক যসি 

তুসি আ সড় মািসি  

  

আবারদ মারিি উপ্সি প্সড়ই ছচাস ি রনরমসষ অ্সিাসমরিক রিেিোি বাি কসি বািংবাি 

ছঘাড়া রিপ্সত িাগি, রকন্তু কী ের়্ানক, ছঘাড়া প্সড়, তবু ছিািা োসি না   

  

আবারদ রচৎকাি কসি উলি, ফ্রাসঙ্কাইে  গুরি কসি ওসক ছমসি ছেি  

  

রকন্তু দ্বািবাসনি প্াসশ দাাঁরড়সর়্ তাি বন্ধু িােসত িােসত বিসি, আরম ফ্রাসঙ্কাইে নই, 

আরম ছপ্রুরগনও নই,আরম িরে, রডসিকরিে মারিযন  ছতমাি রিেিোি ছেসক আরমই 

ছিািা েরিসর়্ ছেসির   

  

রিংস্র ছগা সিাি মসতা ছোঁশ কসি উসল আবারদ বিসি, ও, তাই নারক? ছবশ, তািসি যি 

আমাসক  বসিই ছে জামাি প্সকি ছেসক েুদীঘয এক ছ ািা বাি কসি ছেিসি  

  

মারিযসনি েসঙ্কত শুসন ত রন গুপ্তস্থান ছেসক প্াাঁচজন েশস্ত্র প্ািািাওর়্ািা আত্মপ্রকাশ 

কিসি  

  

রবেি আসক্রাসশ প্াগসিি মসতা িসর়্ আবারদ দীঘয ছ ািা ানা শূসনয তুসি তীে ছবসগ 

মারিযনসক  ুাঁসড় মািসি  এমন তাি িাসতি রিপ্ ছর্, মারিযন োাঁৎ কসি েসি না দাাঁড়াসি 

ছ ািা ানা রনশ্চর়্ই তাি বুসক রগসর়্ রবাঁযত  
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মারিযন বাসঘি মসতা ঝাাঁরপ্সর়্ প্সড় দুই িাসত আবারদি গিা রিসপ্ যসি বিসি, িতোগা 

শর়্তান  ছতাসক বয কিসিও ছকান প্াপ্ ির়্না, রকন্তু তা আরম কিব না  ছন, এ ন 

িাতকরড় প্ি  

  

.  

  

মারিযসনি ন দপ্যসর্ র ি আবারদি েব ঘসিি  বি। এসক-এসক তাি দসিি প্রসতযসকই 

যিা প্ড়ি। 

  

আবারদসক অ্ের়্ রদসর়্ বিা িি, তুরম র্রদ েিকারি-োক্ষী িসর়্ েব কো স্বীকাি কসিা, 

তািসি ছতামাি দসিি েবাইসক শারস্ত রদসর়্, ছতামাসক ছ সড় ছদওর়্া িসব। 

  

ছে েদসপ্য বিসি, আরম িরে, আবারদ-েদযাি  দসিি প্রসতযকসক িক্ষা কিব বসিই আরম 

েদযাি িসর়্র । আরম তাসদি কারুি রবপ্সক্ষই োক্ষী িব না, আমাি র্া ির়্, ছতাক  

  

ছতামাসক র্রদ ছ সড় ছদওর়্া ির়্, তািসি তুরম কী কিসব? 

  

র্া কির িুম তাই কিব  আড্ডার়্ রেসি রগসর়্ আবাি নতুন দি গড়ব। 

  

 রবচাসিি েসি, আবারদসক েুদূি কারিসোরনযর়্ার়্ প্ারলসর়্ ছদওর়্া িি, কািাবাসেি জসনয। 

  

আবারদ বিসি, ছতামিা হুকুম রদসর়্  বসিই ছর্ আমাসক র্াবজ্জীবন কািাবাে কিসত 

িসব এমন ছকানও কো ছনই। আরম রলক আবাি প্ারিসর়্ আেব। 

  

রকন্তু আবারদ তাি প্ররতজ্ঞা িক্ষা কিসত প্াসিরন। কািাগাসিই জ্বি-সিাসগ অ্কাসি তাি 

মৃতযু ির়্। 

  

মানুষ র্া চার়্, আবারদ রনসজি ছচিার়্ ছে-েমস্তই অ্জযন কসির ি–রবদযা, বুরদ্ধ, শরে। 

ছকবি কুপ্সে রগসর়্ই ছেেব বযেয কিসি। 
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