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পুপুল ত�নও গ�োয়েন্ো হেন্ন  

এক

বোবো-মোয়ের সয়গে প্থম গবেোয়ত গবয়রোয়নো গ�োট্ট পুপুয়লর। কলকোতোর 
কোয়�ই। শঙ্করপুয়রর সমুদ্র গদ�য়ত। প্থম সমুদ্র দশ্ণয়ন অপোর ন্বস্য়ে 
তোন্কয়ে থোয়ক গস। বোবো বয়লন, “আমরো ‘ন্স’ গদ�য়ত এয়সট�।” পুপুল 
এক�োল গহয়স বয়ল “নো, ‘টড।’” 

পপূন্র্ণমোর রোয়ত শঙ্করপুয়রর ন্নজ্ণন বোলুকোয়বলোে তিতল্োন্শ করয়ত 
গবন্রয়েট�ল ওরো। পুপুল তোর মো-বোবোর হোত ধয়র হোঁিট�ল। গেউ এয়স 
সয়জোয়র আ�য়ে পেয়�। পোয়ের পোতোর ময়ধ্ বোন্ল ে্য়ক একোকোর। জল 
সয়র যোয়ছে। আবোর আসয়� গেউ। পুরীর ময়তো বে গেউ নে তবুও সমুদ্র 
গদয়� পুপুল আত্মহোরো। �ম্ীর পোহোয়ের �ন্ত গনই আয়� একয়ঘয়েন্ম; আর 
সমুদ্র গযন কথো বয়ল তোর জয়লর উচ্ছোস ন্নয়ে। �ল�ল কয়র তোর গেউ। 
গেউগুয়লো গযন ঘো�রোর ক্ঁটি দুন্লয়ে গনয়ি গনয়ি বয়ে যোে বোন্ল, নুটে-
পোথরয়ক �ুঁয়ে। �ুন্শয়ত ড�ম� পুপুল। আরও �ুন্শ রকমোন্র শোঁ�, ন্�নুক 
ক্টেয়ে। 

হঠোৎ পুপুয়লর পোয়ে এয়স গঠকল কী একিো গযন। ভোবল নো জোন্ন কী 
সোমুন্দ্রক প্োরী এয়স অজোয়তে তোয়ক ধরো ন্দয়েয়� অনোেোয়স। অন্ধকোয়র গস 
ভে গপয়ে মোয়ের আঁিল ধয়র বয়ল উঠল, “উন্রবোবোয়র! এিো আবোর কী?”

গদয়� একিো বে কোয়ির গবোতল। 
ভোসয়ত ভোসয়ত িয়লট�ল গসিো। হেয়তো গস আসয়� টহমোলয়ের বরে 

�লো জল সোঁতয়র, �গেোর ময়ধ্ ন্দয়ে। বে বে শহয়রর গকোল গঘঁয়ে, গঘোলো 
জয়লর ময়ধ্ ন্দয়ে, গ্োয়তর আনুকূয়ল্, �ে-বৃন্ষ্য়ত। ড্য়ব ন্�য়ে আবোর 
গভয়স উয়ঠ িয়লট�ল নদীর �ুন্শয়ত, জয়লর গ�েোল-টডন্িয়ত কয়র। ক্ন্ময়রর 
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ঠোম্োর হোর ি্ন্র 

গ�োট্ট একরন্ত্ত পুপুল। বে বে গিো� গময়ল গিয়ে থোয়ক তোয়দর দন্�য়নর 
একেোন্ল বোরোন্োর ন্গ্য়লর ময়ধ্ টিবুক গরয়�। গভোরয়বলোয়তই মো উটঠয়ে 
গদে গময়েয়ক। ঠোম্োর তোই একি্ রো� গবৌমোর উপর। 

“গকন বোপু? ঐি্ক্ন্ন হোয়ের শরীর, সব্ণসোক্য়ল্ পয়নয়রো-গেোয়লো গকন্জ 
ওজন গময়েিোর, কট্টভুক্ন্ন �োে দোে, ঘুম নো হয়ল গিহোরো হয়ব?”

পুপুয়লর মো নরম স্বয়র বয়ল, “হোে থোকয়লই মোস হয়ব মো। মোথো কোজ 
করয়লই মোনুে হয়ব।”  

ঠোম্ো কথো বোেোন নো। পুপুল গসই ব�র ন্তন-িোয়রয়কর ত�ন। নোস্ণোন্র 
স্্য়ল পোঠোেন্ন তোর মো-বোবো তোয়ক। বোটেয়তই মুয়� মুয়� িয়লয়� মোথো�োিন্ন; 
মোয়ন নোমতোর ধোরোপোত গথয়ক অ-এ অজ�র আসয়� গতয়ে, জোহোজ ভোয়স 
সো�র জয়ল। এ সব মোয়ের কোয়� িলয়ত ন্েরয়ত গশ�ো। আবোর মোয়ের 
গিোষ্োয়র গিোষ্ গসঁকয়ত গসঁকয়ত মুয়� মুয়� িোয়রয়ক্ক িোর, িোর দুগুয়র আি। 
ক�নও �রম গতয়ল ডোল সোঁতলোয়ত সোঁতলোয়ত মো বয়ল, “�োড়ু হোয়ত এল 
কোনোই, পুপুল তোপ্পর?” পুপুল বয়ল ওয়ঠ, “�োলু হোয়ত এয়লোক্কোনোই, ইঁওে 
িয়ল নোয়চে দুবোই।”  

ক�নও আবোর িোয়ে ি্মুক ন্দয়ত ন্দয়ত মো বয়ল, “মপূধ্ণন্ নোয়কর পয়র। 
তোপ্পর?” 

পুপুল বয়ল, “ন্তন্ম আপন ন্শকোল ধয়ল।” 
“এই ন্তন্মর ইংয়রন্জ কী পুপুল?” পুপুল বয়ল, “গহোয়েল।”  
এভোয়বই কোয়ি পুপুয়লর গরোজনোমিো। 
দুপুরয়বলোে ঠোম্োর পোয়শ শুয়ে উল্্ন্নর মোর �য়প্পো, ি্োঁপো আর গিঁন্পর 

�য়প্পো শুনয়ত শুনয়ত পোশবোন্লয়শর দটে হোয়ত গপঁটিয়ে পুপুল যোে ঘুয়মর 
গদয়শ। গকোনও গকোয়নোন্দন ঘুম গভয়ি যোে বোসনওেোলোর সোইয়কয়লর শয়ব্দ। 
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গ�োয়েন্ো পুপুয়লর সোয়রং রহস্
(প্থম পব্ণ)

এক

পুপুল বে হয়ছে। গসইসয়গে পন্ররত হয়ছে ওর গ�োয়েন্োপ্বর মন। স্্য়লর 
পেোশুয়নোর িোপ বোেোর সয়গে সয়গে গ�োয়েন্ো �য়ল্পর বইয়ে মনঃসংয়যোয়� 
ঘোিন্ত পেয়�। গ�োিয়বলো গথয়ক কলকোতোর গ�োিয়দর লোইয়রিন্রগুন্লর 
গমম্বোরন্শপ এয়কএয়ক ন্রন্নউ কন্রয়ে ন্দয়ছেন পুপুয়লর বোবো ন্কন্তু গসই 
আয়�র ময়তো স্্ল গথয়ক গেরোর পয়থ লোইয়রিন্র যোওেো আর গ�োয়েন্ো 
�য়ল্পর বই ধোর কয়র নোিয়ত নোিয়ত গেরোর সুয়যো� কয়ম আসয়�। উঁি্ 
ক্োস তোর। পয়রর ব�র গময়ের ক্োস গিয়নর েোইনোল গবোডচি পরীক্ষো। মো 
একি্ রোশ গিয়নয়�ন সবন্দয়কই। 

গ�োয়েন্ো �ল্প আর গতোমোর গ�োয়েন্োন্�ন্র ন্শয়কে গতোয়লো ন্ক�ুন্দন। 
পরীক্ষোর গবোয়ডচির পেোর িোপ গবশ আর গসইসয়গে রয়েয়� প্ি্র প্য়জয়টির 
িোপ। এ�ন কী ভোন্�্স স্্ল প্য়জটি দোঁে করোয়ত পোেোর গদোকোন বো বোজোয়র 
গযয়ত হে নো বোবোর সয়গে। গ�োিয়বলো গথয়কই পুপুল ইন্োরয়নি ঘোঁিয়ত 
ন্শয়�য়�। অতএব প্য়জয়টির �ন্বর গযো�োন গদে বোবোর সয়গে বয়স। বোটের 
ন্প্ন্োয়র ন্দব্ ন্প্ন্ আউি গনে। সটঠক মোয়প গকয়ি গদে মো আর পুপুয়লর 
প্য়জটি �োতোে সোঁিোয়নো হয়ে যোে। 

এন্দয়ক সোরোন্বশ্ব তথো গদশ জুয়ে কয়রোনো ভোইরোয়সর থোবো। সবোই 
ঘরবন্ন্। গরোয়�র সংরেময়রর ভয়ে তিস্। 

গসই কয়রোনো অন্তমোরীর দমবন্ধ করো পন্রয়বশ গদ�য়ত গদ�য়ত আর 
কয়রোনোর সয়গে ন্দনযোপন করয়ত করয়তই ি্ক কয়র একন্দন ক্োস গিয়ন 


