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তেক্কাকার াদেদে আতজও তোতের পদর নগাকু কাজাতরর িদ আা আকতফর উবা অইা । জুাের আগাগ 
কামাদরা কা জাকাোদে গার বাতগা নচইদি নচইদি নপইরা ক াদরৌ অা আির ছপা তো ঘদরদে োবতে। 
ঘদর তগা নজতি বেক কুুমদর াদিক কদর ডাতা মাি, ‚ইদচ, কা মজাতে অকদদছ।‛ 
‚ত!‛ বেদক আততগ ডাঙর ডাঙর কতরা মাৎ, ‚হুৎিুদমও?!‛  
‚াই এদ নচা।‛ বেকদর আিাোৎ ধতরা িা মুদঙ অা োবদে োবদে কাজাতরর িদ আতো উবা করা । 
গদজদে আঙুতগদা নেহুদো মাৎ, ‚ঔদর চা, আগ ািংঙা অদছিা।‛  
‚াইোদর!‛ কুুদম বার নবকদর নচা মাৎ, ‚াাঃ এমাতিক তচপাগৎ আদছ ঔগ তি তকাদে নেখদিা?‛  
নগাকুদ তকৎিাও োমাতিা কা ঔগ কূপকদর নচা থাই। কুৎ কদর নপ তগ। নপ োগই নযমে কা ঔগ 
আর জাদর েুোতরা িুল িুপ ক’ িার থিাাোৎ পরদিই আুিাগ তগ পারা। এ নখিাদম বাপকদর গান্টাাদেদে 
দমইদি নেতা কুুদম নবকদর মাৎ, ‚নগাকু, ঔদর এইগা আদর।‛  
‚ক’নি?‛ কাজাদক আিতকা আতছ আতথমদর কুদোরকম ছুদিা গান্টাাোদে এদর তেদিই িা বাপকদর 
নেখ।  
‚এইগা...‛ বেকর দগ তিংো তো িাও বাপকদর তেলা কতরা োবতে। তিতগর উদেদলে আকাে— কুিংগই আদগ 
বাপকদর নপৌাে বাগাতে। িার আদগ বেদক বাপকর কাোৎ নফৌঅইতগাাে নেতা োিংো’া নগাকুদ 
আধাপদথৎি নৌতো বাদগই, ‚এইগা... কা মদজদছ...‛ 
নগাাপদো রাজকুমাদর পুিক তজকদর তি আদি ধতরা এা েুোতরা কুদোরকম হুকাো মুকত আাে তে। 
িােু বার মজা কা ঔগ তকাদে কান্দাৎ, কইগর াতেৎ আদছ, রিংাে তকাদে, কুিংগদে নবকা অদছ— াতি 
তববরণ িুািুত তো হুেুোতেৎ নমইখুে অতছ।   
 
নগাাপদো রাজকুমার । রাজকুমার— রাজার পুিক। িার নচৌেপুরুদ তকাদেগ কুদেইর রাজাগ আতছ িা 
তেদজও ারোপাদছ। রাজোেওবা কতি ডাঙর অতছ কুিংগই জাদে । তকন্তু িার বাপক তকাদে রাজাগ পা’তছিা 
িা তেদজ নেখ। িাও রাজার পুিকগর াদে আতছগ। বাপক তেে রাতি জক আককাতরদা মািংকদ তফিা 
আাে পাতরা বা থাই। নখতিবাতরদি নেইিার নেই অেে কামেুমও ুপ নেই। ঔিাও, চাকামাের তজরে নেই। 
এ পইা তক এিা াতব কুরািংি আত? ঔবাকা নগাাপদোই ো ারদপইদও  তপদছদে নযবাকা ারদপই, 
ঔবাকা িার আত আধার। বাপকদি েুদঙই অা জককাতরদা স্বগগরাজেৎ রাজা পাইগা । মাকও ািবছর 
আদগ পইাকার োতিেকগর াোে নেতা আলাচুতি আােদা আতথম তজদপই। নইদক অা থাই 
নগাাপদো বাপক-মাদক কদরতো নগাগা তজো এােদা বুতি নৌতলিং মাঙ’ই। তপদছ েতি বুদি হুো 
বাপকর খািংাোৎি কুদোরকম তজিংিা অদছ পুরাো তভিা এগর নখইপক, বার দগ এ বগোলা লকুতের আর—  



‘রাজকুমার’ উপাতধ। তেোের তেদে এ উপাতধ এাে নে’ইইছিাও খাতে আাে তেিংলাাে নবইছ। এাে 
থাোই ো পাদরর আ ধরাতে ো পাদরর মােুর ঘদর কামেুম পািংকরাতে। মাজর রীতিদ োদের ম্মাদে বাদধর। 
 
‘নখতিবাতরও ো’ই মাতদি তমতিাতরৎ অইদও নযইিংগা। রাজধমগও তিক থাইবিা বার নপিগও চবিা’ বুতা 
নগাাপদো তরকু্রতিিং অতফদ উবা অইগা। তকন্তু, াজার বা রাজবিংলরগ অইদিা তকিা অইব, তবেোাোৎ খম 
নথঙ’ই াদে ঔগদেও োই। ঔগদেও োই মাতদি বুতা াতি তেক খাকতরা গাদঙ েুকােদলৌ আােদা 
বত। পাচ মাা া ো’ইদি হুো ‘বাজার কাা নেকুরা’-র ডাঙর ে এাদে েুকাোের জড়গ কাদর উহুদ 
তোইা। িা বা কদর ারদপই মােুদে মাৎিারা এাে াইাে— আমার এ জাি এাোৎ োতিদকরিা েুাে 
তজতে, এক েুকাে, েুই প্রতিষ্ঠাে।  
 
এাদে কদর আতজ াি আি বছর এাে নপির  াদদে ারচার অা আদর েুাঃখ এাে চাকুরা আগ নেই। 
আতজ কমতেীদ মািাতেদ আক’া মোে েঢ়া কতরা গাঙর পাপা মুতিার বদেব খুড়ারািং তগা মাৎগা,  
‚খুড়া আর েুোরু, নমাদর তজিংিা কর। খুড়ার তব তিে তকার পারা ভাতগ নে, োইদ নলৌদে শুমারাই উিা োদা 
মরাৎ পরািং।‛  
‚াাঃ তগতর, তকিা বুরিাদি? ভাতগ নেো? তি নখতি করিাওথািং?‛  
‚াই খুড়া, াজকাজ াতব নবু।‛ 
‚নরা, ঔােদি তকাদে কথাাে। তি রাজার পুিকগই ািংগর কিা ধরাতে— ো-ো োর। থকদেই । হু 
আপাবপার আমদৎি চতা আদর রীতিাে বাগাতে থকিা?‛ 
‚াই খুড়া, মাির ােদি চুম, তকন্তু রীতিাে থইদি অ যাউতরগা গতি এােদি খুড়াই নেরোই।‛ 
‚কৃষ্ণ— কৃষ্ণ। ঔােদি ভগবাের ীাাে এো তগতর। আতজ তগতরদ তেপাছৎ, ঈশ্বদর তেদ কাত বার নঙকদঙক 
করিাও। িা নিাদরদা কুদো নখা আাে নখারিা। আতজ তগতর তেপাছৎ আতমদি নেইথািং? ঔিা বুতা বিংলৎ 
কুদোতেে ো’নছ কাম আাে করাতে বুর এাে... ‛  
‚তম মদো করাতে বুুতরিা োগই খুড়া, উপাই নো।‛ 
‚উপাই নো বুর ঔাে োই োকরুতরিা‛, বদেব খুড়াই খািংিা নৌঅা মাি, ‚নিার বাবা গন্টাতগতর, বুড়াবা 
নোতর তগতরগাতছ জীবে এাে পুকর াে োদেতাওদি াদি নখা তপা তগা পারাগা, তিদি তকা 
েুোরিাওিা?‛  
‚তম গৎ নেই নগাাপ এ খুড়া, গৎ নেই নগাাপ। আর াজদপা তকিা করিু, কাতকার চারাাে নপা নেই।‛  
বদেব খুড়া ুপ োহুতে িাে তো ুপ োতজদরা মািাতে অকর, ‚এমেও জািাে পািাদদে তযারগা । 
আতজকাত বামেও নেতিও তমাঙর দগ, োহুমগ দকইর দগ লকালতক তো চাা তপদি বাছতবচার নে’ই । 
একমাি িুমাদরদা ঙাা আতছ বুদি, এবাকা িুতমও ািংগর কিা ধরদদি আর জািাে থাইিা? মােুরািং 
নমইথিং নেহুো পারািংিা?‛  



‚আমাদরদি তকিা খুড়া‛, নগাাপদোই মাৎ, ‚নমার নডতক নইরা রাজার তজপুৎ এিাদি গৎ নেই ফু এো। 
ো নৌঅই। াইদে আ োধরদিৌ। াদে, কথা আাে মািতে মদো...‛ 
‚মাৎ মাৎ।‛ নৌঅতের নমইচাক উগ থা বদেব মুতিাদর মাৎ। 
‚আমারকাদি তকৎিাও নেই খুড়া । এহ্ , অবুঝ নলৌতগ ভাির বদক কােিারা ঔদপইৎ বুক এগৎ তি আগ িদর 
পারা।‛ নগাাপদোই নইচা কর, ‚খুড়া, নলৌতগদর বাোদপা ধাে তি-আক কাতি আকিা উোতর নেদে । তম 
ািংপাাে আতদ নযাদেও হুদজ তেদিৌ।‛ 
বদেব মুতিাদর নপইরাক োরগ কঙাা কতরা নমঙ’া মাি, ‚তগতর, উোতরদি বার তকা, ইদমও নেগাদ। তকন্তু, 
এবছরদি এমদেৌ োপাছু, ঔিার গদজ এদর রতববারর তেদে তেব আােও...‛ 
‚অ।‛ নগাাপদো রাজকুমার মুরগ েদঙা নবদা আত। 
 
নলৌতগদর আিাতেৎ ধতরা নগাাপদো িার উিাের আগাগৎ উবা অইা । কমতেী ঘদরৎি তেকুতা মািংকর 
খুিা আগৎ ধতরা গভীর আগ্রদা িাদর নচা থাইত। নগাাপদো তচোই তচোই তপঙাা অদছ িার আততগ 
িুতা নিইদর আকতফর নচা বার মাতিদদে াদমই। কোকর তঘ-নথৌর মাদরক িার কুচুকুদমদ খাতেমাতে 
থাইদও আততগৎদি ুপ নেই । কমতেী িুতেিংলা আাে নবদা খুিাগ এদরতো নলৌতগদর মাৎা, ‚কুুম, 
নগাকু,নযইগা, িুমার এইগার দগ তো নবদইগা।  তম ভাি াজা তেিং।‛ নিই ঘদরদে দমইতগা। 
 
নগাাপদো তদো চাকচাফাাোৎ বতা । কমতেীন ভাি নৌ তকদর তো আিংকর, ‚বদেব খুড়ারািং 
নগতছাইগািাদি োইথািং?‛ 
‚ো।‛ 
ঙাাক আাে ইোতে অা থাইা কমতেীদ মাৎ, ‚কাতকারিাদি আতি আগ নপাও নেই, তকােদি করাতে?‛  
নগাাপদোই মুরগ নইরাপ িুতা মাৎ, ‚নগৌরতর ইপুর েুকাদে িিদরা আতু।‛ 
‚বার!‛ কমতেীর আতরপাতে পদি পদি অই। 
‚াই ঔাে ছাড়াদি আর...‛ মাতিা ম োকদরদছ পুিক তজক কাোর কুপািংাতে মুদঙ তো বইাাাে নেতা 
নগাাপদো ইোতে অই।  
কুুদম কুপািংাে নচা মাকদর মাৎ, ‚ইমা, আতজও কচুর নৌ রাদধছৎিা?‛  
‚াই, াই। নখই। গাতরৎ বািাো। এিাৎদ ভাইিাতমে মাত আদছগদি। নখই।‛ কমতেীদ নিমজইতর। 
‚ঈ— ভাইিাতমে বুদ বুদ তেক্কা কচু মাত তো ভািদি গুতপ্পারা তেতরিা। তম োও নখইদিৌ ।‛ আততগ মুজুদর 
মুজুদর কুুম িাপ্প উবা অইত। নগাকুু্ন বেকদর আকতফর নচই।  
‚তমও ো তখদিৌ,‛ বুতা িাও থক ক’ উবা’ই। 
‚াইদে াইদে, ো’ইদগা আরকও ভাি তেদিৌ। বদা, নখই ।‛ মাদক কুুমদর নোাোৎ ধতরা বহুদেই। 
বেকদর আকতফর নচা নগাকুও বত। কদিাাে তপদছ কুুদম মাৎ, ‚ইমা নমাদর ভাি নে।‛ 
নগাকুও তড োকতরা মাৎ, ‚ইমি, নমাও নে।‛ 



কমতেীদ নিইরকা থতছত ভাি ডা ঔগ ভাির আতরগৎি তেকাদা তি নবইবুতেদর বাদি তে। নগাাপদো 
আরাক কামর আাে উিাতেরকা আিাে তেগা ঔগই বার আেতচ কর। ভাির আতরগ আকতফর, মইকদর 
নলৌতগদর আকতফর নচা নেতছত ভাি ঔিার নখইপক থা খুদচইগদা উতি। 
‚াাঃ, তকা উিাইিা?‛ কমতেীদ খাঙ’া আিংকর।  
‚ো নপি এগ তগিাতগতি আাে কদররিা, আর েুোরু ।‛ ঔিা বুতা িা তেকুত। কমতেীদ ারদপই। 
িারদবদে কূপকদর নচা আততগ ফুতির চুতিগ পুতছা কুপািং ঔাে আছু তে। 
 
নগাাপদো ফামাোৎ ঙাা কমতেীদর চার। িা নমকতরা উতি ভাি ঔতগ নিই মুর েদঙা নখইতর। নিইর 
হুোা আি, গার বার কাে নচা িা তোঃলদে তডগ তেিংলা আাে নব। োিংজাো ধদো পতিির তজক িারািং 
থুঙ’া কতি তেপা নযইতরগািা। নিইদর কুদোতেে িা লাতে আকচুতি নেতে েুোদরদছ, ঝমকা আকথম তপে বুতা 
নেতে েুোদরদছ।  তেোের নবৌবরের োপি এােদি নিইদ ঙাক্কতরতরোই । তেদে রাতিদ ফুতি বুদে বুদে ঘরর 
খুতিোতি খরচদি নিইদ এতেদেই চদা আততরোই। ঔিাও, আতজ মাা আাের গদজ অই ুতরাতে, নবৌাতে 
নপা ই পইা নো নিইর আিােও বা আদছ। এিা াতব কতরতর বুতা নিইরািং োপ্পা চুতি আােও 
নেই। মােুর নিৌো ঔিা খুিাও োকাতরতর । হুো াতিিা পাহুতরা নখতিবাতর খাতে করাতেরকা িাদর তেদে রাতিদ 
নইচা কতরতর, যুতি নেদইতর— ‘স্বািং জেক রাজাওদি তেদজ আ ধর, নখতি কর। তকৎিাও নেই। 
আমারিাদি তকা োকদররিা? ো, জেক রাজার বিংলৎি আমার জাির রাজার তজপুির বিংলই গজর থাকর... ’ 
খাকরদি খাকরদি নগাাপদো িুহুমাে পারা অা নগগা। তপদছ, মাোদেদে কাজাক ঔাে নদো আতো 
বারদে থই। 
 
তপদছকার তেদে নগাবধগে পূজা। নকৌোক যািাৎি গািংাের নলৌ এিা পতরর পাদর পাদর আিাত মাতি তবারা 
তবারা োব তেিারা। কুুম বার নগাকুও লািংগৎ নিপাদিা বতা কাচা মাতি নেৌ িংকরাৎ াদগতছ। বেদক 
িংকদরতে মই ঔগৎ নগাকুদ বার নবকা নবকা বাতর েুগ নদচইতগ তো আরাক বাতর আগ কিাগ াক্কতরা ুতর 
আকোেদা বাধ তে। মাতিদা মােু আগ িংকতরা কিাগিও ধরুো তোই। তি নবইবুতে রঞ্জাম ঔােদা 
মাদিদপ তগা নগাবধগে ঔগর গদজ ঔিা থা উবা অইা। বদেব খুড়া বার আরাক মুতিার েুগ আগই র 
কতরক বুতা কাোৎ আা নগাকুদর আিংকরা, ‚বাবাগুত, কিাগৎ ধতরা আদছ বুজে ঔগদি তকাদেগ থািং?‛ 
নগাকুদ িা িংকদরদছ নেৌগদে তজিং ধদর নপ’া নচইদি নচইদি মাৎ, ‚তম।‛ 
মুতিার ঔতগ আপ্পাদে খািং াগা। 
 
এদবদে বুদি, নগাাপদো কাজাক ঔােদা ঘদরৎি  তেকুতা মািংকদ বার বত। গাদছ মদজদছ কাজাক 
ােদি রাতি আাের তভিদর গজর তি কান্দা নউর ফুগ অদছ। 
কমতেীদ মাি, ‚নলৌতগ মাদিদপৎি আা নেদ নবিাগা।‛ নমইথিংাে বুদা বার মাৎ, ‚তেদগা চাাক 
কদর তো নবদইগা।‛  



‚অহ্ , াই।‛ নগাাদপো িাপ্প উতি। 
‚পারদ নলৌতগরকা কান্দা আাে অইদও থতো নযইগাদে,‛ কমতেীদ মাৎ। 
‚এবাকাদি তকাদে ।‛ োতরগৎি াদম াদম নগাাপদোই মাৎ, ‚কাত নগৌরতর ইপুরািং জাকাে াতব রূপা 
ছাোৎ ফুদরা আদছু। এবাকা কান্দা বাগদদি চউদি আর আদে পারদিৌিা?‛  
নগাাপদো উিাোে োাদছ কুুদম নগাকুদ পথগৎি নেতা গান্টাাের বাার াতেদদে তিা তচকাতর তো 
োবদে আতা। কুুদম কাজাক ধতরা আিদকা মাৎ, ‚ো, এইগা োতেগা, বার োতেগা!‛ 
নগাকুদ তকৎিাও োমাতিা কাজাক নচৎকদর ককতরা ধতরা বেকদর পািংকর। মাক কমতেী ঔাে 
নেতা থিাাে ইোতফর চুতিগদা গুতরা ঘদরদে োবদে দমইতগা। নগাাপদো আর জাদর েুোর। োি 
কামাদরা ফর ক’ বুে তে। 
‚বাগরর কা খাকুরািা আদতছিা, এদর নেই, এদর নেই ।’ তিতগর কঙাা গাতগৎ ছট  ছট  কদর তি চাপড় তো 
িা কাজাক কাদরাই। তকদই আি ঔাে থই পথ োদপা নগাাপদো আিাে তকা তকা গান্টাাোদে 
উর উর নগগা। িার বুকগর তিগ গাতরগ াতবৎ ত’া আকাদি পুড়াতে অকর। 
 
কুুম বাদরা নগাকু গাতগদে অর অর আতরপাতে নবা নবা অিতগ ফুদা বাপকদর নচা থাইা। 
 
ইকতরা ম’তের িাতরখ, ২২-০৮-১৯৮০ ইিং। পইা প্রকাল, বরাক প্রবা ৯,১০ িংখো ৬,২১-১১-১৯৮০ ইিং। সৃ্মতিকুমার তিংর পইা প্রকাতলি গল্পাে 
‘গৎ নেই ফু’। তগরকর পইা ইকরা গল্পােদি ‘নকথকতপ’।  

     
  
           


