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সসই অদ্ভুত স োিটো 

  

এি-এিটো মোনুশের কিছুশতই িশয়েসটো কিি সিোঝো যোয়ে নো। চকি ও হশত পোশর, 

পঁয়েেকিও হশত পোশর। কিি এই রিমই এিটো স োি িশস থোশি পোিক সোিকোস ময়োোশন। 

প্রশতযি  কনিোর। স োিকট পশর থোশি এিটো সরু পোজোমো আর এিটো রঙ-চশঙ সজোব্বো। 

মুশে িোঁচো-পোিো াোক ়ে। সচোশে চ মো, মোথোয়ে এিটো চযোপ্টো টুকপ। 

  

গনগশন সরোশার মশধ্যও স োিকট পোশিকর সিশে দুপুরশি ো িশস থোশি। এি াষশটে  সচশয়ে 

থোশি ঘোশসর কাশি। 

  

স্কু  সথশি িোক ়ে সেরোর সময়ে াীপু মোশঝ-মোশঝ পোিক সোিকোস ময়োোশনর সেতর কাশয়ে 

 টকিোট িশর। স োিকটশি সাশে সিমন সযন অদু্ভত  োশগ। এিই রিম সপো োি, প্রশতযি 

 কনিোর কিি এিই জোয়েগোয়ে িশস সিন এই মোনুেটো? সি সময়ে ও এি ো থোশি, সি  

ওর পোশ  িশস নো। 

  

এিকান ছুকটর পর িষকটে র মশধ্য স্কু  সথশি সিকরশয়েশছ াীপু। পোশিকর সরক   টপশি সা  ়ে 

 োগোশত কগশয়েই আছো ়ে সেশয়ে প ়ে । তো ়েোতোক ়ে  শি ছক ়েশয়ে প ়েো িইপরগুলোশ ো লোকছশয়ে 

কনশে, এমনসময়ে সাে , এিটু াূশরর সিশে সসই াোক ়েওয়েো ো, িোশ ো চ মো পরো 

স োিটো তোকিশয়ে আশছ তোর কাশি। 

  

াীপুর সশগ সচোেোশচোকে হশতই স োিটো হোতছোকন কাশয়ে তোশি িোশছ  োি । 

  

াীপুর এেন সমোশটই িষকটে শত কেজশত কেজশত স োিটোর সশগ িথো ি োর ইশে সনই। কিন্তু 

এই স োিটোই িো শুধ্ু-শুধ্ু এেোশন িশস িষকটে শত কেজশছ সিন? 

  

াীপুর সি তূহ  হ । সস একগশয়ে সগ  স োিটোর িোশছ। স োিকট ি  , ইসটুম, কিসটমু, 

দ্রুে-দ্রুে? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 সুনী  গশগোপোধ্যোয় । সসই অদু্ভত স োিটো। কিশ োর িল্পকিজ্ঞোন সমগ্র 

 2 

www.bengaliebook.com 
 

 

এ আিোর িীরিম েোেো? এই স োিটো কি িোিুক ওয়েো ো নোকি? সচহোরো সাশে সতো তো 

মশন হয়ে নো। স োিকটর সরোগো-পোত ো সচহোরো। াীপু িেনও সরোগো িোিুক ওয়েো ো সাশেকন। 

  

াীপু ি  , সিয়েো? হোম সনই জোনতো! 

  

স োিটো এিোশর দুশটো আঙু  তুশ  কজশজ্ঞস িরশ ো, কহকি? িো  ো? 

  

াীপু ি  , িো  ো। 

  

এিোশর স োিটো েোঙোেোঙো  চ্চোরশে ি  , সি  িথো! আকম িো  ো জোশন। এই ক কজশয়ে 

সেোিোিোিু, চিশ ট েোও! 

  

স োিটো তোর সজোব্বোর পশিট সথশি এিটো আধ্েোঙো চিশ শটর টুিশরো িোর িশর াীপুর 

কাশি একগশয়ে কা । 

  

াীপুর হোকস সপ । স োিটো কি তোশি ক্লোস কসক্স সসশেশনর সছশ শার মতন িোচ্চো সছশ  

সপশয়েশছ? েুক শয়ে-েোক শয়ে ঘুশমর ওেুধ্ সম োশনো চিশ ট েোইশয়ে তোরপর চুকর িশর কনশয়ে 

যোশি? াীপু এেন ক্লোস নোইশন পশ ়ে। সস ইশে িরশ  এই সরোগো স োিটোশি  যো  সমশর 

সেশ  কাশত পোশর। 

  

াীপু ি  , আকম চিশ ট েোশিো নো। আপকন আমোয়ে  োিশ ন সিন? 

  

স োিটো চিশ টটো কনশজর মুশে েশর কাশয়ে ি  , তুমহোর নোম সতো াীপি কমরগুো আশছ, 

তোই নো? 

  

াীপু এিটু অিোি হ । স োিটো তোর নোম জোন  িী িশর? স োিটো তোর সশগ েোি 

জমোশতই িো চোইশছ সিন? 

  

তিু সস ি  , কমরগুো নয়ে, কমরগু। আকম আর িষকটে শত কেজশত পোরকছ নো। িী ি শত চোন 

চটপট ি ুন! 
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স োিটো হিোৎ সোরো মুশে হোকস ছক ়েশয়ে সে  । তোরপর ি  , তুম্হোশি আমোর েুি েোশ ো 

 োগ । তুকম আমোর িোক ়েশত যোশি? সিক  সাকর হশি নো। সেে আধ্ো ঘন্টো থোিশি? 

  

াীপুর মশন হ , এ স োিটো সতো তোহশ  সকতযই সছশ ধ্রো। স্কুশ র িোশছ িশস থোশি। 

েুক শয়ে-েোক শয়ে সছশ শার কনশয়ে সযশত চোয়ে। 

  

াীপুশার স্কুশ র ক্লোস এইশটর সছশ  অেকি সরিোর গত মোশস কনরুশে  হশয়ে সগশছ। 

তোশিও কি এই স োিটো ধ্শর কনশয়ে সগশছ নোকি? 

  

াীপুর কিন্তু এিটুও েয়ে হ  নো। সস ি  , আমোশি আপনোর িোক ়ে কনশয়ে যোশিন? সিন? 

আকম মোছ েোই নো, শুধ্ু মো স েোই। আ  ুসসদ্ধ আর ক ম সসদ্ধ এিসশগ সমশে েোই। দুধ্ 

আর সিোশিো কমক শয়ে েোই। এসি েোওয়েোশত পোরশিন? 

  

স োিটো হো-হো িশর সহশস  শি ি  , সি  সতো, আকম তুমোশি মুরগ-ম িোম েোওয়েোি। 

িোন্ডো  কসয েোওয়েোি। যকা তুকম এিশিো িোম িরশত পোর! 

  

ধ্যোৎ? িশ  াীপু আিোর চ শত শুরু ির । স োিটো তেনও হোসশত  োগ  সজোশর সজোশর। 

  

াীপু আর সপছন কেশর তোিো  নো। 

  

এিটুেোকন সযশত নো সযশতই সিোথো সথশি এিটো মস্তি ়ে িুিরু সতশ ়ে এ  াীপুর কাশি। 

গ োয়ে সিল্ট িোঁধ্ো এিটো অযো শসক য়েোন। িোরুর িোক ়ের সপোেো িুিরু, হিোৎ সিকরশয়ে 

এশসশছ। 

  

াীপু এমকনশত িিুুরশি সাশে েয়ে পোয়ে নো। কিন্তু এই িিুরুটো সতশ ়ে আসশছ। তোর 

কাশিই। পোশিক আর সিোনও স োিজন সনই। িিুুশরর সশগ ছুশটও পোরো যোয়ে নো। াীপু 

তো ়েোতোক ়ে আর এিটো সিশের ওপর  শি াোঁ ়েো । 
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িিুরুটোও সসেোশন এশস সযই াীপুর ওপর ঝোঁকপশয়ে প ়েশত যোশি, অমকন এিটো  ো  

রশঙর াক ়ের েোঁস এশস প ়ে  িুিরটোর গ োয়ে। 

  

াীপু সাে  সসই িোশ ো চ মো পরো স োিটোই াক ়ে েঁুশ ়ে িিুরুটোশি সিঁশধ্ সেশ শছ। 

তোরপর িিুরুটোশি টোনশত-টোনশত কনশজর িোশছ কনশয়ে কগশয়ে স োিটো তোর গ ো সথশি 

েোঁস েুশ  কা , তোরপর িুিুরটোর মোথোয়ে এিটো চোপ ়ে সমশর ি  , যো, েোগ! 

  

অতি ়ে িিুরুটো এেন াোরুে েয়ে সপশয়ে স জ লোকটশয়ে প্রোেপশে সা শ ়ে পোক শয়ে সগ । 

  

স োিটো আিোর াীপুর কাশি হোতছোকন কাশয়ে ি  , ইধ্োশর এশসো, াীপিিোিু! াীপু ি  , 

থযোঙ্ক ই ! আমোর িোক ়ে সেরোর সাকর হশয়ে যোশে। 

  

স োিকট  শি াোঁক ়েশয়ে ি  , েয়ে সনই, াীপিিোিু! এি কমকনট িোশরো!  এিটো িথো িক  

নো। সতোমোশি এিশিো চীজ কাশত চোই। িহুত াোকম চীজ। 

  

াোকম চীজ, মোশন াোকম কজকনস? সসটো আমোশি সাশিন সিন? 

  

সাি, তুমোশি আমোর পছি হশয়েশছ সসইজনয। তোর িাশ  তুমোশিও এিটো িোজ িরশত 

সহোশি। যোশি, আমোর িোক ়েশত? 

  

নো। স্কু  সথশি কিি সমশয়ে িোক ়ে নো কেরশ  আমোর মো কচন্তো িরশিন। তো ছো ়েো আকম 

িষকটে শত কেশজ যোকে। সোমশনই আমোর পরীক্ষো–  

  

কিি আশছ, িষকটে  হোকম থোকমশয়ে কাকে। এই সাশেো–এি, সাো, কতন–।  

  

হোশতর সসই  ো  রশঙর াক ়েটো  ূশনয ছুশঁ ়ে কাশয়ে স োিটো পোঁচ পযকন্ত লোশন ি  , এই 

সাশেো, িষকটে শত সিঁশধ্ সেশ কছ আকম, এিোশর সরোা  িশি। 

  

িষকটে  সকতযই সথশম সগ । যকাও আশগ সথশিই এিটু িশম আসকছ । 
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াীপু সহশস ি  , আপকন িুকঝ িিুশুরর মতন িষকটে র গ োশতও াক ়ে িোঁধ্শত পোশরন? সহ-

সহ-শহ! আপকন-আপকনই িষকটে  িশম সগশছ! 

  

স োিটো ি  , তুমোশি আকম আর এিশটো চীজ সােোকে। তুকম এই াক ়েটোশত হোত াোও! 

  

াীপু সোিধ্োন হশয়ে কগশয়ে ি  ; নো, আকম পক ়েশত হোত সাি নো। 

  

কিি আশছ। ওই গোছটোয়ে হোত াোও! 

  

সিন? তোশত িী হশি? 

  

কাশয়ে সাশেো নো। 

  

স োিটো তোর হোশতর াক ়েটো কাশয়ে গোছটোর গোশয়ে এিিোর মোর । তোরপর াীপু সসই 

গোছটোর গোশয়ে হোত সছোঁয়েোশতই াোরুে চমশি  ি । াীপুর সোরো  রীরটো ঝন ঝন িশর 

 শিশছ। কিি িোশরন্ট  োগশ  সযমন হয়ে। 

  

গোশছর গোশয়ে সতো িেনও িোশরন্ট থোিশত পোশর নো! এই স োিটো তোহশ  মযোকজি 

সােোশে াীপুশি! 

  

কিি াীপুর মশনর িথোটো িুঝশত সপশরই স োিটো ি  , এসি মযোকজি সনকহ, মযোকজি 

সনকহ! আস  কজকনস আশছ। আর এিটো সােশি? ওই সাশেো, আ মোন কাশয়ে এিশিো 

এশরোশেন যোশে। যোশে সতো? 

  

াীপু ওপশরর কাশি তোকিশয়ে সাে , প্রোয়ে তোশার মোথোর ওপর কাশয়েই এিটো সেন  শ ়ে 

যোশে। 

  

সসই স োিটো  ো  াক ়েটো ছুশঁ ়ে কা   ূশনযর কাশি, তোরপর ি  , যোাঃ! সেনটো অমকন 

অাষ য হশয়ে সগ । 
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এিোশর গো ছমছম িশর  ি  াীপুর। এ িোর পোিোয়ে প ়ে  সস! এই সময়ে পোিকটো এত 

েোঁিোই িো সিন? স োিটো যকা াীপুশিও ওই াক ়েশত সিঁশধ্ সেশ ? 

  

াীপু শুিশনো গ োয়ে কজশজ্ঞস ির , িী হ  সেনটোর? ধ্ব স হশয়ে সগ ? 

  

নো-নো, ধ্ব স হশি সিন? তো হশ  সতো কেতশরর আাকমলোশ োও মশর যোশি। আকম সতো 

সিোনও মোনুে মোকর নো। আকম শুধ্ু সতোমোর আঁে সথশি মুশছ কা োম এশরোশেনটোশি। 

স োশনো াীপিিোিু, আকম তুমোশি সয চীজ সাি ি কছ োম, তো সিোনও আনসো চীজ নয়ে। 

তুমোশি সাি আসক  চীজ, তো হ  জ্ঞোন। তুকম আমোর িোছ সথশি এই জ্ঞোন যকা নোও, 

তশি তুকম আন্ধোশরও সােশত পোশি, আলোন  োগশ  হোত পু ়েশি নো, কতনকান কিছু নো 

সেশ ও েুেো  োগশি নো, আরও অশনি কিছু পোরশি। 

  

কিি আশছ, ক কেশয়ে কান। 

  

আকে সতো হশি নো। দু-এি ঘন্টো টোইম স শগ যোশি। তোর আশগ সয তুমোশি এিশিো িোম 

িরশত হশি। 

  

িী িোজ ি ুন? 

  

তুকম আমোশি এিটো াোওয়েোই েোওয়েোশি। 

  

াোওয়েোই, মোশন ওেুধ্? 

  

হোঁ-হোঁ। আমোর িোক ়েশত সসই ওেুধ্ আশছ। েুি াোকম সহকিকম ওেুধ্। পোঁচ সেোঁটো তোজো রক্ত 

কমক শয়ে সসই ওেুধ্ ততয়েোর িরশত হয়ে। সচ ে-পশনর িছশরর িুশির রক্ত। তুকম সসইটুিু 

রক্ত আমোশি সাশি? 

  

রক্ত? 
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হোঁ, মোরগু পোঁচ সেোঁটো! আসশ  হশয়েশছ কি জোশনো, আকম সতো শুধ্ু সরোেুর েোই। সরো্র নো 

থোিশ ই আকম দু ো হশয়ে যোই। তেন ওই াোওয়েোই সেশত হয়ে। 

  

আপকন সরোেরু েোন? 

  

হোঁ, াীপিিোিু! আকম কিছু েোিোর েোই নো। সরোেরু সেশ ই আমোর  রীর েুি তোজো থোশি। 

মু কি  হয়ে এই িেকোিোশ । এি-এিকান সরো্রই থোশি নো, শুধ্ু সমঘ। শুধ্ু িষকটে ! তেন 

আকম দু ো হশয়ে যোই। 

  

আপকন সতো ইশে িরশ ই িষকটে  থোকমশয়ে কাশত পোশরন। িষকটে  িন্ধ িশর কাশয়ে সরোা েোশিন! 

  

আশর িোপ সর িোপ! সস িী িেশনো হয়ে। িেকোিোশ  যকা িষকটে  িন্ধ হশয়ে যোয়ে, তশি িত 

ক্ষকত হশি। চোেিোস হশি নো। ধ্োন-গম হশি নো। িত স োি নো সেশয়ে মরশি। আমোর 

এশি োর সুশের জনয কি আকম িষকটে  িন্ধ িরশত পোকর? তুকম আমোয়ে এিটু াোওয়েোই েোইশয়ে 

াোও! সেে পোঁচ সেোঁটো রক্ত! 

  

াীপু েোকনিক্ষে হোঁ িশর স োিটোর মুশের কাশি তোকিশয়ে রই । তোরপর আশস্ত আশস্ত 

ি  , এেন আপনোর িোক ়ে যোি, অশনি সাকর হশয়ে যোশি, আমোর মো েুি কচন্তো িরশিন! 

আকম িো  যকা আপনোর িোক ়ে যোই? িো  মোশি িশ  আসি সয এিটু সাকর হশি। 

  

িো ? কিি আসশি? 

  

হযোঁ, আসি! আপকন েোিশিন নো সয, আকম পোঁচ সেোঁটো রক্ত কাশত েয়ে পোই। আকম আজশি 

এেন িোক ়ে যোি। 

  

তো হশ  এশসো িো শি! 

  

াীপু িোরিোর সপছশন তোিোশত-তোিোশত চশ  সগ  পোিকটো সপকরশয়ে। স োিটো এিই 

জোয়েগোয়ে াোঁক ়েশয়ে আশছ। িষকটে  সনশম সগ  আিোর। 
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াীপু অি য এই ঘটনোটো িোক ়েশত িোরুশি ি   নো। কিন্তু স োিটো তোশি াোরুে াোরুে 

মযোকজি ক কেশয়ে সাশি সেশি সস েুি  শেকজত হশয়ে রই । পোঁচ সেোঁটো রক্ত সতো অকত 

সোমোনয িযোপোর। 

  

সসকান কিশি  সথশি সোরো রোত িষকটে  হ । পশরর কানও সসই রিম িষকটে । সসকান রকিিোর, 

াীপুর ইস্কু  িন্ধ। তিু কিশিশ র কাশি এি িন্ধুর সশগ সােো িরোর নোম িশর সস চশ  

এ  সসই পোশিক। সসই স োক্টো সনই। এত িষকটে র মশধ্য সি ই পোশিক আশসকন। েোকনিক্ষে 

অশপক্ষো িশর চশ  এ  াীপু। 

  

এরপর পর-পর িশয়েিকান চ   েুি িষকটে । আিোশ  সরোাই ওশি নো। াীপুর েোক  মশন 

হয়ে, সসই স োিটো কিছু নো সেশয়ে আশছ। আরও দুিক  হশয়ে প ়েশছ। ওেুধ্ েোশি িী িশর। 

অনয সিোনও সছশ  কি পোঁচ সেোঁটো রক্ত সাশি? 

  

িষকটে র জনয ইস্কু  িন্ধ রই  দুকান। তোর পশরর  কনিোর াীপু ছুকটর পশরই সা শ ়ে এ  

পোশিক। স োিটো আজও িশস সনই তোর সসই কনশজর জোয়েগোটোয়ে। কিন্তু সসই সিেটোর 

ওপশর এিটো  ো  রশঙর াক ়ে পশ ়ে আশছ। 

  

এটো কি সসই মযোকজশির াক ়ে? স োিটো াীপুর জনয সরশে সগশছ? কিন্তু াীপু সসই াক ়েটো 

ছুশঁয়ে কিছুই িরশত পোর  নো। স োিটো সতো তোশি তোর সসই জ্ঞোন কি িো মযোকজি ক কেশয়ে 

যোয়েকন! 

  

স োিকটশি আর সিোনওকান সােশত পোয়েকন াীপু। 
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