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বাগানের বাঘ 

  

মুকু, নমু, দীপু, মঞ্জু আর প্যাঁচযবযবুর সঙ্গে ত যমযঙ্গদর এখনও পররচয় হয়রন তবযধহয়? 

এরয হঙ্গে ভযই-ঙ্গবযন। দীপু আর প্যাঁচয হঙ্গে ভযই, মুকু, নমু আর মঞ্জু হঙ্গে তবযন। 

  

সবঙ্গচঙ্গ ়ে ত যঙ্গ য হঙ্গে প্যাঁচয আর মঞু্জ, রকন্তু সবঙ্গচঙ্গ ়ে ডযনরপঙ্গ  হঙ্গে  যরয দুজঙ্গনই। 

দুষ্টুরম বুরিঙ্গ  দযদয-রদরদরয  যঙ্গদর কযঙ্গ  থই পযয় নয। 

  

 যঙ্গদর জ্বযলযয় দযদু তবচযরযর ঘরুমঙ্গ ়েও শযরি তনই। মঞু্জ চুরপ চুরপ রযঙ্গ ়ে ঘমুি দযদুর 

নযঙ্গকর তভ ঙ্গর করঙ্গব নরস্র রডঙ্গব খযরল, আর কযাঁরচ রনঙ্গ ়ে প্যাঁচয তদঙ্গব দযদুর তযযাঁফঙ্গজযড়য 

কচ কঙ্গর তহাঁঙ্গ । দযদুঙ্গক শযরি তদওয়যর এমরন রন ্-ন ুন ফরি আরবষ্কযর করঙ্গ   যঙ্গদর 

জুরড় তনই। 

  

মুকু, নমু আর দীপু অ  য দুষ্টুরম কঙ্গর নয বঙ্গ , রকন্তু দযদু  খন ভয়যনক হযাঁচঙ্গ  হযাঁচঙ্গ  

তজঙ্গয উঙ্গে তেযঙ্গ  হয  রদঙ্গ ়ে শঙ্গখর তযযাঁফঙ্গজযড়য আর খুাঁঙ্গজ পযন নয,  খন  যঙ্গদর এক ুও 

দয়য হয় নয, উলঙ্গ   যরয রখলরখল কঙ্গর তহঙ্গসই খুন হয়। দযদু  রদ তরঙ্গয ওঙ্গেন  ঙ্গব 

 যরযও আরও তজযঙ্গর তহঙ্গস ওঙ্গে। 

  

রযয করঙ্গলও ত সব নযর -নয রনর হযরসর ধুম বযঙ্গড়,  যঙ্গদর রনঙ্গ ়ে কী আর করয  যয় 

বঙ্গলয? দযদু  খন নযচযর হঙ্গ ়ে হযল ত ঙ্গড় রদঙ্গ ়ে বঙ্গলন, আেয দযদু, আেয, রদরদ, ত যমরয 

রক আমযঙ্গক এক ু ঘুঙ্গমযঙ্গ ও তদঙ্গব নয? 

  

নমু ঘযড় তনঙ্গড় বঙ্গল, নয, আমযঙ্গদর সযমঙ্গন ঘুম ুম চলঙ্গব নয। 

  

মুকু যম্ভীর মুঙ্গখ বঙ্গল, দযদু হঙ্গল ঘুঙ্গমযঙ্গ  তনই। 

  

দযদু বঙ্গলন,  য হঙ্গল আমযয় কী করঙ্গ  হঙ্গব শুরন? 

  

http://www.bengaliebook.com/
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দীপু বঙ্গল, খযরল যল্প বলঙ্গ  হঙ্গব। 

  

অথথযৎ তজঙ্গয তজঙ্গয স্বপ্ন তদখঙ্গ  হঙ্গব? তবশ! এখন হুকমু কঙ্গরয, কী যল্প শুনঙ্গ  চযও? 

দীপুর বঙ্গড়য শখ, বযঘ রশকযর করঙ্গব। তসইজঙ্গন্ তস এক য এয়যরযযনও রকঙ্গনঙ্গ । দুই 

তচযখ পযরকঙ্গ ়ে বলল, বযঙ্গঘর যল্প। 

  

দযদু তকযনওরকঙ্গম তযযাঁঙ্গফর তশযক সযমঙ্গল বযঙ্গঘর যল্প শুরু করঙ্গলন। 

  

নরস্র রডঙ্গব আর করচ রনঙ্গ ়ে মঞু্জ আর প্যাঁচয চকু্ষলজ্জযর খযর ঙ্গর ঘঙ্গরর বযইঙ্গর পযরলঙ্গ ়ে 

রযঙ্গ ়ের ল। তযযাঁফ- যাঁ য দযদু হযাঁরচ থযরমঙ্গ ়ে যল্প শুরু কঙ্গরঙ্গ ন শুঙ্গনই  যঙ্গদর সমি 

চকু্ষলজ্জয এঙ্গকবযঙ্গরই  ুঙ্গ  তযল। গুর  গুর  ঘঙ্গর ঢুঙ্গক দযদুর রপ ঙ্গন এঙ্গস রভঙ্গজরবড়যঙ্গলর 

মঙ্গ য শযিভযঙ্গব যল্প শুনঙ্গ  বসল। 

  

দযদু তসই পুঙ্গরযঙ্গনয বই কঙ্কযব ীর যল্প বলঙ্গ  লযযঙ্গলন। বঙ্গনর তভ ঙ্গর একরকম রশকড় 

পযওয়য  যয়,  যর গুঙ্গে মযনুষ নযরক বযঙ্গঘর রূপধযরে করঙ্গ  পযঙ্গর। বলয বযহুল্, যল্প য 

জঙ্গম উেল রীর মঙ্গ য। 

  

যল্প তশষ হঙ্গল পর দীপু বলঙ্গল, আেয দযদু, বযঘরয ত য ত যঙ্গপ জেঙ্গল থযঙ্গক? 

  

 য নয় ত য কী? 

  

প্যাঁচয বলঙ্গল, আমযঙ্গদর রখড়রকর বযযযঙ্গন ত য অঙ্গনক ত যপ যপ আঙ্গ । তসখযঙ্গন রদঙ্গনর 

তবলযয় তরযজ আমরয তখলয করর, রকন্তু বযঘ- যঘ ত য তদরখরন, দযদু! 

  

প্যাঁচযই ত   যর তযযাঁফঙ্গজযড়যঙ্গক বরল রদঙ্গ ়েঙ্গ , দযদু এ য বু ঙ্গ  তপঙ্গরর ঙ্গলন, কযঙ্গজই 

 যঙ্গক ভয় তদখযবযর জঙ্গন্ র রন বলঙ্গলন, রদঙ্গন ওখযঙ্গন বযঘ থযঙ্গক নয বঙ্গ , রকন্তু তরযজ 

রযঙ্গ  আঙ্গস। এবযর দুষ্টুরম করঙ্গলই ত যমযঙ্গদর ধঙ্গর রনঙ্গ ়ে  যঙ্গব। 
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প্যাঁচয হঙ্গে রবষম ত ঙ্গল, ভয় পযওয়যর পযত্রই নয়। বলল, ইস, গুলর   ুঙ্গড় বযঙ্গঘর মযথয 

ফযর ঙ্গ ়ে তদব! 

  

দযদু ভঙ্গ ়ে ভঙ্গ ়ে বলঙ্গলন, গুলর   ুঙ্গড় বযঙ্গঘর মযথয ফয যঙ্গ  চযও ফযর ঙ্গ ়ে, রকন্তু তদঙ্গখয। 

ভযই, ও রজরনসর  রনঙ্গ ়ে বুঙ্গড়যদযদুর  যঙ্গকর রদঙ্গক ত ন র ঙ্গপ তকযঙ্গরয নয। 

  

তসইরদনই সন্ধ্্যর আঙ্গয দযদয-রদরদঙ্গদর পরযমশথ সভযর এক তযযপনীয় অরধঙ্গবশন হল। 

সভযপর রূঙ্গপ দীপুবযবু এই ত যট্ট বরি যর  রদঙ্গলন। 

  

দযদুর মুঙ্গখ তশযনয তযল, ত খযঙ্গন জেল, ত যপ যপ থযঙ্গক তসইখযঙ্গনই রযঙ্গ র তবলযয় 

বযঙ্গঘরয তবড়যঙ্গ  আঙ্গস। আমযঙ্গদর বযরড়র রপ ঙ্গনর বযযযঙ্গন ফুলযযঙ্গ র তচঙ্গ ়ে ত যপ যপই 

তবরশ। রদঙ্গনর তবলযয় আমরয সবযই স্বচঙ্গক্ষ তদঙ্গখর ,  যর তভ ঙ্গর রযররযর  থযঙ্গক, তবরজ 

থযঙ্গক, তহঙ্গল সযপ থযঙ্গক, ভাঁশ-মশয থযঙ্গক, সু রযাং রযরিঙ্গর তসখযঙ্গন বযঙ্গঘরযই বয আসঙ্গব 

নয তকন? আমযর এয়যরযযন আঙ্গ , আর প্যাঁচযর আঙ্গ  গুলর । আজ আমরয বযঘ রশকযর 

করব।  

  

একখযনয রযরন-চঙ্গকযঙ্গল  চুষঙ্গ  চুষঙ্গ  মুকু বলঙ্গল, রকন্তু দযদুর যঙ্গল্প শুনরল ত য, তস 

বযঘ মযনষু-বযঘও হঙ্গ  পযঙ্গর। 

  

দীপু বলঙ্গল,  ুরম আর হযরসঙ্গয়য নয রদরদ! মযনুষ কখনও বযঘ হঙ্গ  পযঙ্গর? ওসব হঙ্গে। 

যঙ্গল্পর কথয। 

  

নমু বলঙ্গল, রকন্তু রযরিঙ্গর ত  আমরয ঘুরমঙ্গ ়ে পরড়? 

  

–আজ আর তকউ ঘুঙ্গমযব নয। বযবয-ময ঘুঙ্গমযঙ্গলই আমরয পয র ঙ্গপ র ঙ্গপ ঘর তথঙ্গক পযরলঙ্গ ়ে 

আসব। 

  

রকন্তু দীপু, রযরিঙ্গর বযযযঙ্গন বযঘ  যড়য আরও তকউ তকউ ত য তবড়যঙ্গ  আসঙ্গ  পযঙ্গর? 
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আবযর তক আসঙ্গব? 

  

ভূ  আর তপ রন? আমযঙ্গদর তদখঙ্গ  তপঙ্গল  যরয কী বলঙ্গব? 

  

এইখযঙ্গনই দীপু মি ধযাঁধযয় পঙ্গড় তযল। তস বযঘ রশকযর করঙ্গ  পযঙ্গর, রকন্তু ভূ ঙ্গপ রনর 

সঙ্গে তদখয করঙ্গ  রযরজ নয়। বযপ তর,  যঙ্গদর পযঙ্গ ়ের তযযড়যরল নযরক সযমঙ্গনর রদঙ্গক। 

 রদ কঙ্কযব ীর ঘযঙ্গঘয, নযঙ্গকশ্বরী প্রভৃর র উদয় হয়,  ঙ্গব  যঙ্গদর সযমলযঙ্গনয ত য। বঙ্গড়য 

চযরর -খযরনক কথয নয়। ভ্যবযচ্যকয তখঙ্গ ়ে দীপু মযথয চুলঙ্গকযঙ্গ  লযযল। 

  

প্যাঁচয বলঙ্গল, ভযবর স তকন দযদয, বযযযঙ্গন নয রযঙ্গ ়েও ত য বযঘ রশকযর করয  যয়! ১ 

তকমন কঙ্গর? 

  

বযযযঙ্গনর ওপঙ্গরই ত য আমযঙ্গদর হলঘর। জযনলযর পযল্লযগুঙ্গলয এক ুখযরন ফাঁক কঙ্গর 

তভরজঙ্গ ়ে তরঙ্গখ আমরয লরুকঙ্গ ়ে বযযযঙ্গনর রদঙ্গক নজর রযখব। ভূ -ঙ্গপ রনরয আমযঙ্গদর 

তদখঙ্গ ও পযঙ্গব নয, রকন্তু বযঘ তদখঙ্গলই আমরয বিুক আর গুলর   ুড়ঙ্গ  পযরব। 

  

প্যাঁচয বয়ঙ্গস ত যঙ্গ য হঙ্গল কী হয়,  যর পির র ই ত  উদ্যনবযসী তপ্র যাযঙ্গদর হয  তথঙ্গক 

রনিযর লযভ করবযর পঙ্গক্ষ সবঙ্গচঙ্গ ়ে রনরযপদ, সভ্ঙ্গদর মঙ্গধ্ এ সম্বঙ্গন্ধ্ ম ঙ্গভদ হল। 

  

নয। 

  

রকন্তু মঞু্জ প্রর বযদ কঙ্গর বলঙ্গল, বয তর, আমযর বিুকও তনই গুলর ও তনই, আরম কী 

রনঙ্গ ়ে বযঘ রশকযর করব? 

  

দুই রদরদই একসঙ্গে মযথয তনঙ্গড় বঙ্গল উেল, তমঙ্গ ়েরয বযঘ রশকযর কঙ্গর নয, তমঙ্গ ়েরয খযরল 

তদঙ্গখ। 

  

http://www.bengaliebook.com/
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রকন্তু এই করচ বয়ঙ্গসই মঞ্জুর মঙ্গনর মঙ্গধ্ নযরীজযর র অরধকযর সম্বঙ্গন্ধ্ এক য রবঙ্গশষ 

ধযরেয স্পষ্ট হঙ্গ ়ে উঙ্গেঙ্গ । তস-ও প্রবল মযথয-নযড়য রদঙ্গ ়ে বলঙ্গল, ওসব হঙ্গব- ঙ্গব নয, বযঘ 

রশকযর আরম করবই! 

  

বুরিমযন প্যাঁচযই আবযর মঞু্জঙ্গক েযন্ডয করবযর জঙ্গন্ বলঙ্গল, হ্য তর মঞু্জ,  ুইও রশকযর 

কররব বই রক! রকন্তু সবযই একরকম অির রনঙ্গল চলঙ্গব তকন?  ুই ক গুঙ্গলয বঙ্গড়য বঙ্গড়য 

ই -পযথর রনঙ্গ ়ে আয়, বযঘ তদখঙ্গলই দমযদ্দম  ুঙ্গড় মযররব। 

  

রয  এঙ্গযযরয যর পর প্যাঁচয তলঙ্গপর তভ র তথঙ্গক উাঁরক তমঙ্গর তদখঙ্গল, ময আর বযবয নযক 

ডযরকঙ্গ ়ে ঘুঙ্গমযঙ্গেন। প্যাঁচয রনঙ্গজর মঙ্গনই বলঙ্গল, বযবযর সঙ্গে ময তরযজ  যড়য কঙ্গরন, 

 যর নযক নযরক ডযঙ্গক নয। হুাঁ, এই ত য আরম রনঙ্গজর কযঙ্গন শুনর , ময-র নযক দস্তুরমঙ্গ য 

ডযঙ্গক! তরযঙ্গসয, কযল বযরড়সুি সব্বযইঙ্গক বঙ্গল রদরে। 

  

 যরপর প্যাঁচয রচমর  তকঙ্গ  আর সব ভযইঙ্গবযনঙ্গক জযরযঙ্গ ়ে রদঙ্গল। সকঙ্গল এঙ্গক এঙ্গক 

হলঘঙ্গর রযঙ্গ ়ে জু ল। 

  

হলঘঙ্গরর এক য জযনলযয় গুলর  রনঙ্গ ়ে প্যাঁচয, আর-এক য জযনলযয় বিুক রনঙ্গ ়ে দীপু, 

আর-এক য জযনলযয় মঞু্জ রযঙ্গ ়ে দযাঁড়যল— যর সযমঙ্গন রযরশক ৃ ই -পযথর, এমনরক দুঙ্গ য 

ভযঙয তবয ল প থি। মুকু আর নমু দুজঙ্গন একসঙ্গে আর-এক য জযনলযয় রযঙ্গ ়ে আ্রয়য় 

রনঙ্গল,  যরয রনরস্ত্র কযরে রশকযর করবযর নয়, তকবল রশকযর তদখবযরই শখ  যঙ্গদর আঙ্গ । 

  

তভজযঙ্গনয জযনলযর ফযক তদখয তযল, বযযযঙ্গন আব য চযাঁঙ্গদর আঙ্গলয এঙ্গস চযররদক কঙ্গর 

 ুঙ্গলঙ্গ   যয়যমযয়যময়। তকযথযও জনপ্রযেী তনই—শঙ্গের মঙ্গধ্ তশযনয  যঙ্গে তকবল যযঙ্গ  

যযঙ্গ  বয যঙ্গসর কযন্নয আর ত যঙ্গপ যঙ্গপ র র ঙ্গদর একঙ্গঘঙ্গ ়ে ডযক। বযঙ্গঘর তদখয বয সযড়য 

তনই। 

  

রকন্তু  যঙ্গদর মঙ্গনর তভ ঙ্গর  খন বযসয তবাঁঙ্গধঙ্গ  রশকযররর ধধ থ, কযঙ্গজই অন্ধ্কযর ঘঙ্গর 

সবযই চুপ কঙ্গর দযাঁরড়ঙ্গ ়ে দযাঁরড়ঙ্গ ়ে অঙ্গপক্ষয করঙ্গ  লযযল। 
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 হেনেন্দ্রকুোর রায়  ।  বাগানের বাঘ  

 6 

www.bengaliebook.com 
 

 

হলঘঙ্গরর বঙ্গড়য ঘরড়ঙ্গ   খন বযঙ্গরয য তথঙ্গক দুঙ্গ য প থি তবঙ্গজ তযল এবাং বযঙ্গঘর আশযয় 

 যরয  খন রদঙ্গ ়েঙ্গ  জলযঞ্জরল এবাং নমু ও মুকু  খন দযাঁরড়ঙ্গ ়ে-দযাঁরড়ঙ্গ ়েই তচযখ মুঙ্গদ 

ঘুঙ্গমযবযর তচষ্টয করঙ্গ ,  খন প্যাঁচযর মঙ্গন হল,  যয়যর ম ন কী এক য বঙ্গড়য মূর থ সযাঁৎ 

কঙ্গর এ ত যপ তথঙ্গক ও ত যঙ্গপ রযঙ্গ ়ে ঢুকল। দীপুও তদঙ্গখর ল, মঞ্জুও তদঙ্গখর ল। 

  

ত যপ তথঙ্গক মূর থ য আবযর ত ই আাপ্রকযশ করঙ্গল, অমরন দীপু  ুড়ঙ্গল হযওয়যর বিুক, 

প্যাঁচয  ুড়ঙ্গল গুলর  এবাং মঞু্জ  ুড়ঙ্গল ভযঙয তবয ল। সঙ্গে সঙ্গে রবক  এক আ থনযদ বযপ 

তর, ময তর, মঙ্গর তযর  তর! 

  

এ ত  মযনুঙ্গষর যলয! ওঙ্গযয, মযঙ্গযয, ভূ  তযয! বঙ্গল তচাঁরচঙ্গ ়েই নমুরদরদ রদঙ্গল র রঙ্গবঙ্গয তস 

ঘর তথঙ্গক চম্প ! দীপুদযদযর রশকযঙ্গরর শখ উঙ্গপ তযল, েকেক কঙ্গর কযাঁপঙ্গ  কযাঁপঙ্গ  

 ৎক্ষেযৎ তস বিুক  ্যয করঙ্গল। মুকুরদরদর ত য তলঙ্গয তযল দযাঁ কপযর । ভূঙ্গ র জঙ্গন্ 

 যরয তকউ প্রস্তু  র ল নয। 

  

রকন্তু প্যাঁচয ভয় কযঙ্গক বঙ্গল জযঙ্গন নয, মঞু্জও  যই। প্যাঁচয বলঙ্গল, মঞু্জ, ত যড়, ই , আরম 

 ুরড় গুলর । ও য মযনুষ-বযঘ, ও যঙ্গক তমঙ্গর ওর কয  তথঙ্গক তশকড় তকঙ্গড় রনঙ্গ  হঙ্গব! 

ত যঙ্গপর ওপঙ্গর ফ যফ  গুলর র গুরল আর ধপযধপ ই  বরৃষ্ট হঙ্গ  লযযল। রকন্তু বযঙ্গঘর 

আর সযড়যই তনই। 

  

নমু  খন রনঙ্গজঙ্গদর ঘঙ্গর ঢুঙ্গক রব যনযর ওপঙ্গর  যপ তখঙ্গ ়েঙ্গ ,  খন তযযলমযঙ্গল  যর ময-

বযবযর ঘুম তযঙ্গ  তভঙ্গঙ। বযবয রবরি  স্বঙ্গর রজজ্ঞযসয করঙ্গলন, কী তর নমু, কী হঙ্গ ়েঙ্গ ? 

  

ও বযবয, বযযযঙ্গন এক য ভয়যনক ভূ  এঙ্গসঙ্গ —বঙ্গলই তস তসযজয তলঙ্গপর তভ ঙ্গর ঢুঙ্গক 

তযল, কযরে তস জযন  তলঙ্গপর তভ ঙ্গর একবযর ঢুকঙ্গ  পযরঙ্গল আর ভূঙ্গ র ভয় থযঙ্গক 

নয। নমুর বযবয লযরে রনঙ্গ ়ে  খনই বযযযঙ্গন  ু ঙ্গলন। 

  

বযযযঙ্গনর ত যঙ্গপর তভ ঙ্গর পযওয়য তযল এক য হ ভযয্ তচযঙ্গরর অঙ্গচ ন তদহ।  যর রঙ্গয 

তলঙ্গযর ল গুলর র গুরল। এর তদহও ই  আর ভযঙয তবয ঙ্গলর তচযঙ্গ  রিযি। কী 
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অশুভক্ষঙ্গেই তস আজ এ বযরড়ঙ্গ  চুরর করঙ্গ  ঢুঙ্গকর ল।  যর অবস্থয তদঙ্গখ  যঙ্গক থযনযয় 

পযরেঙ্গ ়ে হযসপয যঙ্গলই পযেযঙ্গনয হল। 

  

রকন্তু দযদুর অরবচযর য দ্যঙ্গখয! তকযথযয় এইসব বীর নযরী ও বীর পুরুষঙ্গক অরভনিন 

তদঙ্গবন, নয র রন রকনয ফস কঙ্গর বঙ্গল বসঙ্গলন, আজঙ্গকই ও সবথঙ্গনঙ্গশঙ্গদর এয়যরযযন 

আর গুলর  তকঙ্গড় রনঙ্গ ়ে রনরস্ত্র করয তহযক! আমযর তযযাঁফ ওরয তকঙ্গ  রনঙ্গ ়েঙ্গ , এইবযঙ্গর 

ওঙ্গদর নজর পড়ঙ্গব আমযর  যঙ্গকর ওপঙ্গর। 

  

দযদুর সঙ্গিহ স ্ রক নয জযরন নয, রকন্তু মুকু, নমু, দীপু, প্যাঁচয আর মঞু্জঙ্গক ত যমরয 

রচঙ্গন রযঙ্গখয, কযরে ভরবষ্ঙ্গ  ওঙ্গদর সঙ্গে ত যমযঙ্গদর আবযর তদখয হঙ্গলও হঙ্গ  পযঙ্গর। 
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