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০১. গত ফালু্গন মান্স 
ববযামসকশ ও আরম গত ফাল্গুন মাসে বীসিনবাবুি কনযাি রববাহ উপলসে দু’রদসনি জনয 
করলকাতাি বারহসি রগয়ারছলাম। শহিরট প্রাচীন এবং বনাংিা। করলকাতা হইসত মাত্র 
রতন ঘণ্টাি পথ। বেন বদল করিসত না হইসল আিও কম েমসয় যাওয়া যাইত। 
 
রছসলন। বহুবাি বহু েূসত্র তাাঁহাি েংস্পসশে আরেয়ারছ। অরতশয় েজ্জন বযরি। বছি দুই 
আসগ অবেি লইয়া এই শহসি বাস্তুরিটায় বাে করিসতসছন। কনযাি রববাসহ আমাসদি 
েরনবেন্ধ রনমন্ত্রণ জানাইয়ারছসলন। ববযামসকসশিও হাসত কাজ রছল না। তাই রববাসহি 
রদন পূবেনু্ধস  আমিা বীসিনবাবুি গৃসহ অবতীণে হইলাম। 
 
রবসয়-বারিসত যথারবরহত কমেতৎপিতা ও হহ হহ চরলসতসছ, োনাই বারজসতসছ। 
বীসিনবাবু ছুরটয়া আরেয়া আমাসদি েম্বর্েনা করিসলন এবং একরট ঘসি লইয়া রগয়া 
বোইসলন। ঘসিি বমস ায় ফিাে পাতা; বিযাত্রীসদি জনয যথািীরত োজাসনা। রকন্তু বি 
ও বিযাত্রীিা স্থানীয় বযরি, তাহািা েন্ধযাি পি আরেসব। উপরস্থত ঘিরট খারল িরহয়াসছ। 
 
আমিা তারকয়া বেে রদয়া বরেলাম। চা জলখাবাি আরেল। বীসিনবাবু আমাসদি েসে 
আলাপ করিসত করিসত একটু উেখুরে করিসত লারগসলন। তাহা বদরখয়া ববযামসকশ 
বরলল, ‘আপরন কনযাকাতা, আজসকি রদসন আপরন বসে আড্ডা মািসল চলসব রক কসি? 
যান, কাজকমে করুন রগসয়।’ 
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বীসিনবাবু একটু অপ্ররতিিাসব এরদক ওরদক চারহসতসছন এমন েময় ঘসিি বারহসি 
কণ্ঠস্বি বশানা বগল, ‘কই বহ বীসিন, বমসয়ি রবসয়ি রক বযবস্থা কিসল বদখসত এলাম।’ 
 
‘এই বয দাদা।’ বীসিনবাবু তািাতারি রগয়া একরট বৃদ্ধ িদ্রসলাকসক ঘসিি মসর্য লইয়া 
আরেসলন–’িালই হল আপরন এসে পসিসছন। এাঁিা আমাি দুই বনু্ধ, কলকাতা বথসক 
এসেসছন। নাম জাসনন রনশ্চয়, আমাসদিই দসলি বলাক। ইরন হসলন স্বনামর্নয 
ববযামসকশ বক্সী, আি উরন েুসলখক অরজত বস্যাপার্যায়।’ 
 
‘নাম শুসনরছ হবরক।’ বরলয়া িদ্রসলাক আমাসদি প্ররত তীক্ষ্ণয়ত দৃরিপাত করিসলন। 
 
বীসিনবাবু বরলসলন, ‘ইরন হসেন নীলমরণ মজুমদাি। পুরলসেি নামজাদা অরফোি 
রছসলন, এখন রিটায়াি কসিসছন।’ 
 
আমিাও িদ্রসলাকসক বদরখলাম। বগৌিবণে লম্বা বচহািা; বয়ে ববার্ করি ষাসটি ঊসবে 
রকন্তু শিীি ববশ দৃঢ় আসছ; রপসেি রশিদাাঁিা তাাঁহাি হাসতি লারেি মতাই শি এবং 
ঋজু। মুখ বদরখয়া মসন হয় জবিদস্ত িাশিািী বলাক। গলাি স্বি গম্ভীি। 
 
ববযামসকশ বরলল, ‘বেসত আজ্ঞা বহাক।।’ 
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নীলমরণ মজুমদাি লারেেুদ্ধ হাত তুরলয়া নমস্কাি করিসলন এবং আমাসদি মুসখামুরখ 
হইয়া উপরবি হইসলন। বীসিনবাবু বরলসলন, ‘নীলমরণদা, আপনািা তাহসল গল্পেল্প 
করুন, আরম একটু—‘ 
 
ববযামসকশ বরলল, ‘হযাাঁ, হযাাঁ, আপরন প্রস্থান করুন। বকবল চাকিসক বসল বদসবন বযন 
তামাক রদসয় যায়। গিগিা দুসটা রনষ্কমাি মত হাত-পা গুরটসয় বসে আসছ।’ 
 
বীসিনবাবু প্রস্থান করিসল ববযামসকশ নীলমরণবাবুসক রজজ্ঞাো করিল, ‘আপনািও রক 
আরদ রনবাে। এই শহসি?’ 
 
নীলমরণবাবু মাথা নারিয়া বরলসলন, ‘না। আরদ রনবাে রছল পূবেবসে। রকন্তু বে-েব বগসছ! 
রিটায়াি কসি বুসিা বয়সে বকাথায় যাস ব, তাই এখাসনই আরছ।’ 
 
ববযামসকশ বরলল, ‘এখাসন আপনাি আত্মীয়-স্বজন আসছন বুর ?’ 
 
কাজই কসিরছ। পুরলসেি কাসজ একটা বমাহ আসছ; আরম আমাি কাসজ েমস্ত মনপ্রাণ 
বেসল রদসয়রছলাম। তািপি যখন রিটায়াি কিলাম, তখন এই শহসিই িসয় বগলাম। এই 
শহিটাি েসে আমাি একটা নারিি বযাগ আসছ; প্রথম যখন োব-ইন্সসপক্টি হসয় পুরলসে 
েুসকরছলাম, তখন এই শহসিই বপাসেড হসয়রছলাম। আবাি রিটায়াি কিলাম। এই 
শহি বথসকই।’ 
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ববযামসকশ হারেয়া বরলল, ‘শহিটাি ওপি মায়া পসি বগসছ আি রক। কতরদন রিটায়াি 
কসিসছন?’ 
 
‘োত বছি।’ এই েময় িূতয আরেয়া দুই রছরলম তামাক দু’রট গিগিাি মাথাি উপি 
বোইয়া রদয়া চরলয়া বগল। 
 
নীলমরণবাবু একরট গিগিাি নল হাসত লইসলন, অনযরট লইল ববযামসকশ। রকছুেণ 
নীিসব: রূ্মপান চরলল। উৎকৃি তামাক; রূ্ম-গসন্ধ ঘি আসমারদত হইয়া উরেল। 
 
ববযামসকশসক প্রথসম বদরখয়া এবং তাহাি পরিচয় পাইয়া অসনসকই তাহাসক পিম 
বকৌতুহসলি েরহত রনিীেণ করিয়া থাসক। নীলমরণবাবুও তামাক টারনসত টারনসত 
তাহাসক রনিীেণ করিসতরছসলন, রকন্তু তাাঁহাি রনিীেসণি মসর্য একটু রবসশষত্র রছল। 
িি-েুলি পুলক-রবহ্বলতা এসকবাসিই রছল না; বিং রতরন বযন চেু রদয়া ববযামসকশসক 
বতৌল করিসতরছসলন, ববযামসকসশি খযারত ও বযরিসেি মসর্য কতটা োমঞ্জেয আসছ 
তাহাাঁই ওজন করিবাি বচিা করিসতরছসলন। নীলমরণবাবু বুরদ্ধজীবী পুরলে কমেচািী 
রছসলন, স্বচসে বদরখয়া মানুসষি চরিত্র রনণেয় কিা তাাঁহাি কাজ রছল; পসিি মুসখ  াল 
খাইবাি বলাক রতরন নন। তাই ববযামসকশসক রতরন রনসজি বুরদ্ধি রনকসষ যাচাই করিয়া 
লইসত চান। 
 
অবসশসষ গিগিাি নলরট মুখ হইসত েিাইয়া রতরন যখন কথা বরলসলন, তখন তাাঁহাি 
কথাি মসর্যও এই প্রেন্ন অনুেরন্ধৎো বক্রিাসব প্রকাশ পাইল। রতরন বরলসলন, 
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‘ববযামসকশবাবুু্, আপনাসক রনসয় বলখা িহেয কারহনীগুরল েবই আরম পসিরছ। লেয 
কসিরছ, েব েমেযাই আপরন েমার্ান কসিসছন। তাই জানসত ইসে হয়, আপরন রক 
কখসনা বকাসনা িহসেযি মসমাদঘাটসন অকৃতকাযে হনরন? কখসনা রক িুল কসিনরন?’ 
 
ববযামসকশ গিগিাি নল আমাি হাসত রদয়া েরবনসয় হারেল। বরলল, ‘কখসনা িুল 
করিরন এত বি কথা বলাি স্পর্মে আমাি বনই। নীলমরণবাবুু্, আরম েতযাসেষী। িুল-
ভ্ৰারি অসনক কসিরছ; এমনও অসনকবাি হসয়সছ বয অপিার্ীসক র্িসত পারিরন। রকন্তু 
েসতযি েন্ধান পাইরন এমন ববার্ হয়। কখসনা হয়রন। অবশয বলসত পাসিন। আরম কটা 
িহেযই বা বপসয়রছ। আমাি বচসয় হাজাি গুণ ববরশ িহেয ঘটনা রনসয় কাজ কসিসছন। 
আপরন। আপরন যতরদন চাকরিসত রছসলন প্রতযহ দুচািসট বছাট-বি বকে রনসয় নািাচািা 
কিসত হসয়সছ। আমাসক যরদ তাই কিসত হত, আমািও অেংখয বকে অমীমাংরেত 
বথসক বযত েস্হ বনই।’ 
 
ববযামসকসশি উত্তি শুরনয়া নীলমরণবাবু মসন মসন েন্তুি হইয়াসছন মসন হইল। রতরন 
যখন আবাি কথা বলসলন তখন তাাঁহাি কণ্ঠস্বসি একটু ঘরনষ্ঠতাি েুি বরনত হইল। 
রতরন বরলসলন, ‘বদখুন ববযামসকশবাবুু্, পুরলসেি কাসজ অসনক  াসমলা। চুসনাপুরটি 
কািবািই ববরশ, রুই-কাৎলা কদারচৎ বমসল। আবাি মজা জাসনন, ওই 
চুসনাপুরটগুসলাসকই র্িসত প্রাণ ববরিসয় যায়, রুই-কাৎলা র্িা খুব শি নয়।’ 
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ববযামসকশ বরলল, ‘তা বসট। ডািাসিিা বসলন শি বিাসগি ওষুর্ আসছ, েরদে-কারশ 
োিাসনাই করেন। তা-আপনাি চাসি বয-কারট রুই-কাৎলা এসেসছ তাসদি েকলসকই 
আপরন বখরলসয় ডাঙায় তুসলসছন রনশ্চয়।’ 
 
নীলমরণবাবু রকছুেণ উত্তি রদসলন না। ভ্রূকুরিত করিয়া হাসতি নলরট লইয়া নািাচািা 
করিসত লারগসলন। তািপি ববযামসকসশি রদসক একরট েুতীক্ষ্ণ কটাে হারনয়া বরলসলন, 
‘েব মাছই ডাঙায় তুসলরছ ববযামসকশবাবুু্, বকবল একরট বাসদ। আমাি পুরলে-জীবসনি 
বশষ বি বকে। এই শহসিই বযাপািটা ঘসটরছল। রকন্তু রকনািা কিসত পািলাম না।’ 
 
ববযামসকশ প্রশ্ন করিল, ‘আোমী বক তা জানসত বপসিরছসলন, রকন্তু প্রমাণ বপসলন না?’ 
 
নীলমরণবাবু ঈষৎ রির্ািসি বরলসলন, ‘একটা বলাকসক পাকা িকম েস্হ কসিরছলাম, 
রকন্তু রকছুাঁসতই তাি অযারলবাই িাঙসত পািলাম না। তািপি এমন একটা ঘটনা ঘটল বয 
েব ওলট-পালট হসয় বগল। েরতযকাি আোমী বয বক বে েম্বসন্ধ বর্াাঁকা আি কাটল না।’ 
 
‘ই’ বরলয়া ববযামসকশ আমাি হাত হইসত নল লইল এবং তারকয়ায় বেে রদয়া টারনসত 
লারগল। নীলমরণবাবু ববযামসকসশি উপি চেু রস্থি িারখয়া গিগিায় একরট লম্বা টান 
রদসলন, তািপি নল িারখয়া রদয়া বরলসলন, ‘আপরন গল্পটা শুনসবন?’ 
 
ববযামসকশ উরেয়া বরেল, বরলল, ‘ববশ বতা, বলুন না। িারি চমকপ্রদ গল্প হসব মসন 
হসে।’ 
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‘চমকপ্রদ রকনা আপরন রবচাি কিসবন। আরম যা-যা জারন েব আপনাসক বলরছ। হয়সতা 
আপরন আোমীসক েনাি কিসত পািসবন।’ বরলয়া নীলমরণবাবু একটু হারেসলন। 
 
ইহা শুরু্ গল্প শুনাইবাি প্রস্তাব নয়, ইহাি অিিাসল একরট চযাসলঞ্জ িরহয়াসছ। 
নীলমরণবাবু বযন ববযামসকশসক িন্দ্বযুসদ্ধ আহ্বান করিয়া বরলসতসছন-এে বদরখ, বতামাি 
কত বুরদ্ধ প্রমাণ কি। 
 
ববযামসকশ রকন্তু িণাহ্বান গাসয় মারখল না, হারেয়া বরলল, ‘আসিা না না, আপনাি মত 
অরিজ্ঞ পুরলে কমেচািী যাি রকনািা কিসত পাসিরন, আমাি িািা রক তা হসব? তসব গল্প 
বশানাি বকৌতুহল আসছ। আপরন বলুন।’ 
 
আমিা নীলমরণবাবুি কাসছ েরিয়া আরেয়া বরেলাম। রতরন পসকট হইসত একটা বকাটা 
বারহি করিয়া এক রচমরট জ্া মুসখ রদসলন। পান নয়, শুরু্ জদোাঁ। ইহাই ববার্ হয় 
তাাঁহাি আেল Graft 
 
রতরন গলা  ািা রদয়া গল্প আিম্ভ করিবাি উপক্রম করিসতসছন, বীসিনবাবু ঘসি প্রসবশ 
করিয়া বরলসলন, ‘আি এক দফা চা হসব নারক? মর্যাহ্ন বিাজসনি এখসনা রবস্তি বদরি। 
রবসয়-বারিি বযাপাি– 
 
ববযামসকশ বরলল, ‘আেুক চা। এবং বেই েসে আি এক প্রস্থ তামাক।’ 
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েমু্মসখ চাসয়ি বপয়ালা এবং বাাঁ হাসত গিগিাি নল লইয়া আমিা বরেলাম। নীলমরণ 
মজুমদাি তাাঁহাি স্বািারবক গম্ভীি গলায় গল্প বরলসত আিম্ভ করিসলন। — 
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০২. চরটায়ার েচরবার বছর চতন্নে আন্গ 
রিটায়াি করিবাি বছি রতসনক আসগ নীলমরণবাবু এই বজলাি েদি থানাি কতো হইয়া 
আসেন। তাাঁহাি রতনরট প্রর্ান গুণ রছল; বয-বুরদ্ধ থারকসল তদিকসমে কৃতকাযে হওয়া যায় 
বে-বুরদ্ধ তাাঁহাি প্রচুি পরিমাসণ রছল; রতরন অরতশয় কমেে রছসলন; এবং রতরন ঘুষ 
লইসতন না। শহিটা পুরলে বেসিস্তায় দাগী শহি বরলয়া পরিরচত রছল; খুন-জখম এবং 
আিও নানা প্রকাি অববর্ রক্রয়াকলাপ এখাসন লারগয়া থারকত। নীলমরণবাবু পূবে হইসত 
এ শহসিি েরহত পরিরচত রছসলন, শহসিি র্াত জারনসতন। রতরন আরেয়া দৃঢ় হসস্ত 
শােসনি িাি তুরলয়া লইসলন। 
 
বছি বদসিক কারটয়া বগল। নীলমরণবাবুি েতকে শােসন শহি অসনকটা শাি-রশি িাসব 
আসছ। নীলমরণবাবুি অিযাে রছল হস্তায় দু’একবাি কাহাসকও রকছু না বরলয়া গিীি 
িাসত্র োইসকসল চরিয়া বারহি হইয়া পরিসতন। শহসিি একটা অংশ রছল রবসশষিাসব 
অপিার্প্রবণ; তাহািই অন্ধকাি অরলগরলসত রতরন ঘুরিয়া ববিাইসতন; পাহািাওয়ালািা 
রনয়রমত বিাাঁদ রদসতসছ রকনা লেয করিসতন। তাাঁহাি োইসকসল আসলা থারকত না; েসে 
থারকত রপস্তল এবং একরট হবদুযরতক টচে। প্রসয়াজন হইসল টচে জ্বারলসতন। 
 
বয-িারত্রি ঘটনাটা লইয়া এই কারহনীি আিম্ভ বে-িাসত্র নীলমরণবাবু োইসকল চরিয়া 
যথািীরত বারহি হইয়াসছন। রনষুরত িাত, বকাথাও জনমানব নাই, িাস্তাি আসলাগুসলা দূসি 
দূসি রমটরমট করিয়া জ্বরলসতসছ। িদ্র পািা বযখাসন অিদ্র পািাি েসে রমরশয়াসছ 
বেইখাসন আম-কাাঁোসলি বাগান-বঘিা কসয়কটা পুিাতন বারি আসছ। বারিগুরল জীণে, 
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আম-কাাঁোসলি গাছগুরল বষেীয়ান। পূসবে ববার্ হয় এই স্থান িদ্রপল্লীি অিিুেি রছল, 
এখন িদ্রপল্লী ঘৃণািসি দূসি েরিয়া রগয়াসছ; েরয়ষু্ণ বারিগুরল দুই পসেি মা খাসন 
েীমানা িো করিসতসছ। এখাসন যাহািা বাে কসি তাহাসদি োমারজক অবস্থাও রত্রশঙু্কি 
মত স্বগে ও মসতেি মর্যবতেী। 
 
মন্থি গরতসত োইসকল চালাইয়া এই পািাি রিতি রদয়া যাইসত যাইসত নীলমরণবাবু 
বদরখসলন, েমু্মসখ প্রায় পিাশ গজ দূসি কসয়কজন বলাক একরট মাচাি মত বস্তু কাাঁসর্ 
লইয়া একরট বারিি ফরটক হইসত বারহি হইয়া আরেসতসছ। তাহসদি িাবিেী 
েস্হজনক। 
 
নীলমরণবাবু বজাসি োইসকল চালইসলন; কাছাকারছ আরেয়া হবদুযরতক টচে জ্বারলয়া 
বলাকগুলাি মুসখ বফরলসলন, উচ্চকসণ্ঠ হুকুম রদসলন, ‘দাাঁিাও।’ 
 
চািজন বলাক রছল; তাহাি একেসে কাাঁর্ হইসত মাচা বফরলয়া পলায়ন করিল, মুহূতেমসর্য 
অন্ধকাসি অদৃশয হইয়া বগল। রকন্তু অদৃশয হইবাি পূসবে একজসনি মুখ নীলমরণবাবু 
অস্পিিাসব বদরখসত পাইয়ারছসলন; বে ওই বারিি মারলক েুসিশ্বি বঘাষ। 
 
পলাতসকিা রবরিন্ন রদসক রগয়াসছ, নীলমরণবাবু তাহাসদি র্রিবাি বচিা করিসলন না। 
রতরন মাচাি রনকট রগয়া োইসকল হইসত নারমসলন, এবং মাচাি উপি টসচেি আসলা 
বফরলসলন। 
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মাচা নয়, মিা বরহবাি চারল। তাহাসত বাাঁর্া-ছাাঁদা অবস্থায় পরিয়া আসছ একরট 
স্ত্রীসলাসকি বদহ। স্বাসু্থযবতী ের্বা যুবতী, বদসহ বকাথাও আঘাসতি রচহ্ন নাই; রকন্তু মৃত। 
 
নীলমরণবাবু হুইেল্ বাজাইসলন। একজন পাহািাওয়ালা কনসেবল কাসছরপসে রছল, 
বদৌিাইসত বদৌিাইসত আরেল। প্ররতসবশীিাও ঘুম িারঙয়া রনজ রনজ গৃহ হইসত বারহি 
হইল। 
 
প্ররতসবশীিা েকসলই মৃতসদহ েনাি করিল; েুসিশ্বসিি স্ত্রী হারে। বারিসত অনয বকহ 
থাসক না, বকবল েুসিশ্বি ও তাহাি স্ত্রী হারে। 
 
নীলমরণবাবু কনসেবলসক থানায় িওনা করিয়া রদসলন, তািপি দু’জন প্ররতসবশীসক 
লইয়া বারি অনুেন্ধান করিসলন। বারিরট একতলা হইসলও আকাসি বছাট নয়, ছয়খারন 
ঘি। রকন্তু অরর্কাংশ ঘিই বযবহাি হয় না। দুইরট ঘসি বযবহাসিি রচহ্ন পাওয়া যায়; 
তন্মসর্য একরট শয়সনি ঘি। এই ঘিরট ববশ বি, তাহাি দুই পাসশ দুইরট খাট। দুইরট 
খাসটই রবছানা পাতা; একরটসত বকহ শয়ন কসি নাই, অপিরট বদরখয়া মসন হয় বযবহৃত 
হইয়াসছ। রকন্তু বারিসত বকহ নাই। 
 
বাগাসনও বকহ নাই; বি বি আম-কাাঁোসলি গাছগুলা োরি রদয়া দাাঁিাইয়া আসছ। 
নীলমরণবাবু প্ররতসবশীসদি রজজ্ঞাো করিসলন, ‘বমসয়রটি অেুখ কসিরছল। রকনা আপনািা 
জাসনন? 
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একজন প্ররতসবশী বরলল, ‘অেুখ কসিরন। আজই রবসকলসবল ফটসকি কাসছ দাাঁরিসয় 
রবসনাদবাবুি েসে কথা বলরছল?’ 
 
‘তাই নারক! রবসনাদবাবু বক?’ 
 
‘রবসনাদ েিকাি, বোনারূসপি বদাকান আসছ।’ 
 
  
 
ফটসকি কাসছ রফরিয়া আরেয়া নীলমরণবাবু বদরখসলন, থানা হইসত দুইজন োব-
ইন্সসপক্টি ও কসয়কজন জমাদাি কনসেবল প্রিৃরত আরেয়া উপরস্থত হইয়াসছ। রতরন 
অল্প কথায় বযাপাি বু াইয়া রদয়া একজন োব-ইন্সসপক্টসিি েসে মৃতসদহ হােপাতাসল 
িওনা করিয়া রদসলন, চািজন কনসেবল চারল বরহয়া লইয়া বগল। 
 
প্ররতসবশীিা তখনও বকহ চরলয়া যায় নাই, রনসজসদি মসর্য রফেরফে করিয়া জল্পনা 
করিসতরছল। নীলমরণবাবু রজজ্ঞাো করিসলন, ‘বমসয়রটি স্বামীি পুসিা নাম রক?’ 
 
একজন বরলল, ‘েুসিশ্বি বঘাষ।’ 
 
‘বে বকাথায়?’ 
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প্ররতসবশীিা রকছু বরলসত চায় না; বশসষ একজন অরনোিসি বরলল, ‘েুসিশ্বি েসন্ধযি 
পি বখসয়-বদাসয় ববরিসয় যায়, িারত্র একটা-বদিটাি আসগ বারি বফসি না।’ 
 
‘বকাথায় যায়?’ 
 
‘শুসনরছ কালীরকঙ্কি দাসেি বদাকাসন তাসেি আিিা বসে, বেখাসন যায়।’ 
 
‘কালীরকঙ্কি দাসেি বদাকান বকাথায়?’ 
 
প্ররতসবশীিা রেকানা রদল। নীলমরণবাবু তখন জমাদািসক অকুস্থসল বোইয়া োব-
ইন্সসপক্টিসক েসে লইয়া কালীরকঙ্কি দাসেি বদাকাসনি উসেসশয চরলসলন। প্ররতসবশীসদি 
বরলয়া বগসলন, ‘কাল েকাসল আেব, আপনাসদি এসজহাি বনব।’ 
 
কালীরকঙ্কসিি বদাকান েুসিশ্বসিি বারি হইসত আর্ মাইল দূসি, শহসিি রনকৃি অংশ 
পাি হইয়া বযখাসন বাজাি-হাট আিম্ভ হইয়াসছ বেইখাসন। বলাহা-লক্কসিি বদাকান। 
বাজাসিি এই অংশরটি নাম বলাহাপরট। 
 
রনষুরত বাজাসিি রিতি রদয়া নীলমরণবাবু কালীরকঙ্কসিি বদাকাসনি েমু্মসখ উপরস্থত 
হইসলন। বদাকাসনি োমসন িাস্তাি পাসশ িািী িািী বলাহাি ছি গুোকাসি পরিয়া 
আসছ। রকন্তু বদাকাসনি িাি বন্ধ। নীলমরণবাবু রনিঃশব্দ পসদ এরদক-ওরদক ঘুরিয়া 
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বদরখসলন, পাসশি একরট জানালাি ফুটা রদয়া শীণে আসলাকিরি বারহসি আরেসতসছ। 
রতরন েিপেসণ জানালাি কাসছ রগয়া ফুটাি মসর্য চেু রনরবি করিসলন। 
 
তিসপাসশি উপি ফিাে পাতা; চািজন বলাক বরেয়া রনরবিমসন তাে বখরলসতসছ। 
তাহাসদি মা খাসন ফিাসেি উপি রকছু টাকা ও বনাট জমা হইয়াসছ। বারজ িারখয়া 
বখলা চরলসতসছ। রতরন তাসেি বখলা। 
 
োব-ইন্সসপক্টি োইসকল লইয়া িাস্তায় দাাঁিাইয়া রছল। নীলমরণবাবু হাত নারিয়া তাহাসক 
ইশািা করিসলন, বে োইসকল িাস্তায় বশায়াইয়া রদয়া িাসিি োমসন রগয়া দাাঁিাইল। 
নীলমরণবাবু তখন জানালায় বটাকা রদসলন। 
 
চািজন বখসলায়াি একেসে জানালাি রদসক ঘাি রফিাইল, চািসজািা বচাখ শরঙ্কত 
উৎকণ্ঠায় চারহয়া িরহল; তািপি একজন এক খামচায় েমু্মসখি টাকাকরি তুরলয়া লইয়া 
পসকসট পুরিল। 
 
নীলমরণবাবু কিা েুসি বরলসলন, ‘বদাি বখাল।’ 
 
চািজন মুখ তাকাতারক করিল, তািপি একজন গলা উচু করিয়া বরলল, ‘বক?’ 
 
নীলমরণবাবু বরলসলন, ‘পুরলে। বদাি বখাল।’ 
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আবাি বখসলায়ািসদি মসর্য মুখ তাকাতারক। তািপি একজন, ববার্ হয় বদাকাসনি 
মারলক কালীরকঙ্কি দাে, উরেয়া বগল। নীলমরণবাবু জানালা হইসত েরিয়া িাসিি েমু্মসখ 
দাাঁিাইসলন। িাি খুরলল। বিাগা অরস্থোি বলাকটা দুইজন ইউরনফমে পিা পুরলে 
কমেচািীসক বদরখয়া এক পা রপছাইয়া বগল, ‘বক! রক চাই?’ 
 
নীলমরণবাবু বরলসলন, ‘তুরম কালীরকঙ্কি দাে?’ 
 
‘হযাাঁ। রক চাই?’ 
 
‘এখাসন আি বক বক আসছ?’ 
 
কালীরকঙ্কি বোক রগরলয়া বরলল, ‘আমাি রতনজন বনু্ধ আসছ।’ 
 
নীলমরণবাবু আি বাকযবযয় করিসলন না, ইন্সসপক্টিসক েসে লইয়া বদাকাসন প্রসবশ 
করিসলন। পাসশ অরফে-ঘসিি দিজা; অরফে-ঘসি রগয়া রতরন বদরখসলন, রতনজন 
বখসলায়াি। তখনও ফিাসেি উপি বরেয়া আসছ, একজন তাে িাাঁরজসতসছ। রতরন 
রকছুেণ দাাঁিাইয়া েকলসক রনিীেণ করিসলন। েকসলিই বয়ে পয়রত্রশ হইসত চরল্লসশি 
মসর্য, বচহািায় বকানও হবরশিয নাই। বকবল এক বযরি, বয-বযরি তাে িাাঁরজসতরছল, 
হাসি-মাসে মজবুত বগাসছি বলাক। বদরখয়া মসন হয় এই বলাকটাই পাসলি বগাদা। 
 
নীলমরণবাবু প্রশ্ন করিসলন, ‘েুসিশ্বি বঘাষ কি নাম?’ 
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মজবুত বলাকরট িুরু তুরলয়া চারহল, তািপি তাে িারখয়া উরেয়া দাাঁিাইল, ‘আরম 
েুসিশ্বি বঘাষ। রক দিকাি? তাি স্বি শাি ও েংযত। 
 
নীলমরণবাবু এসক এসক চািজসনি রদসক চেু রফিাইয়া বরলসলন, ‘বতামিা দুপুি িাসত্র 
মিা রনসয় ঘাসট বপািাসত যারেসল। বিসবরছসল একবাি পুরিসয় বফলসত পািসল আি 
বকাসনা িয় বনই।’ 
 
চািজসনি মুসখই অকৃরত্রম রবস্ময় ফুরটয়া উরেল। েুসিশ্বি বরলল, ‘মিা! রক বলসছন। 
কাি মিা?’ 
 
নীলমরণবাবু বরলসলন, ‘নযাকারম কসি পি পাসব না। আরম বদসখরছ বতামাসক। বয-চািজন 
মিা রনসয় যারেল, তুরম তাসদি একজন।’ 
 
েুসিশ্বি বরলল, ‘কসবকাি কথা বলসছন?’ 
 
‘আজসকি কথা বলরছ। আজ িারত্র বাসিাটাি কথা।’ 
 
‘বাসজ কথা বলসছন। আজ িারত্র োসি আটটাি েময় আমিা এখাসন তাে বখলসত 
বসেরছ, এক রমরনসটি জসনয বকউ বাইসি যাইরন।’ 
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‘বসট! োিােণ তাে বখসলছ! জুয়া?’ 
 
রতনজসন ঘাি চুলকাইসত লারগল। েুসিশ্বি রকন্তু রতলমাত্র অপ্ররতি না হইয়া বরলল, ‘হযাাঁ, 
জুয়া বখলরছলাম। আমিা চাি বনু্ধ রমসল মাস  মাস  বখরল।’ 
 
নীলমরণবাবু বদরখসলন। এখাসন ইহাসদি কাবু কিা যাইসব না, থানায় লইয়া যাইসত 
হইসব। বরলসলন, ‘আপাতত জুয়া বখলাি অপিাসর্ আরম বতামাসদি অযাসিে কিরছ। 
থানায় চল।’ 
 
অতিঃপি রকছুেণ কথা-কাটাকারট চরলল, বশষ পযেি তাহািা থানায় যাইসত িাজী হইল। 
নীলমরণবাবু বরলসলন, ‘যরদ জারমন বযাগাি কিসত বপাি, আজ িারত্তসিই বছসি বদব।’ 
 
িাস্তায় রকছুদূি যাইবাি পি েুসিশ্বি বরলল, ‘মিাি কথা কী বলরছসলন? কাি মিা?’ 
 
নীলমরণবাবু বরলসলন, ‘বতামাি স্ত্রীি।’ 
 
েুসিশ্বি িাস্তাি মা খাসন দাাঁিাইয়া পরিল, ‘অযাাঁ! আমাি স্ত্রী! রক বলসছন আপরন?’ 
 
‘বলরছ, বতামাি স্ত্রী খুন হসয়সছ।’ 
 
‘না না! এেব রক িকম কথা! আরম রবশ্বাে করি না। হারে!–না, আরম বারি চললাম।’ 
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‘বারি রগসয় বকান লাি বনই। মৃতসদহ হােপাতাসল চালান বদওয়া হসয়সছ।’ 
 
থানায় বপৌঁরছয়া নীলমরণবাবু চািজনসক হাজসত পুরিসলন। তািপি অরফসে বরেয়া এসক 
এসক তাহাসদি বজিা আিম্ভ করিসলন। প্রথসম ডারকসলন েুসিশ্বিসক। বে বটরবসলি 
পাসশি একরট বচয়াসি উপরবি হইসল রজজ্ঞাো করিসলন, ‘তুরম রক কাজ কি?’ 
 
েুসিশ্বি বরলল, ‘অসনক িকম বযবো আসছ। পাইরকরি বযবো। আরম পয়োওয়ালা বলাক, 
পুচসক বদাকানদাি নই।’ 
 
‘বারিটা বতামাি?’ 
 
‘হযাাঁ।’ 
 
‘কতরদন রকসনছ?’ 
 
‘পাাঁচ-ছয় বছি হসব। উরনশ হাজাি টাকায় রকসনরছলাম।’ 
 
নীলমরণবাবুসক টাকাি কথা শুনাইয়া লাি হইল না, রতরন অটলিাসব প্রশ্ন করিয়া 
চরলসলন,  ‘কতরদন আসগ রবসয় কসিরছসল?’ 
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‘োত বছি আসগ।’ 
 
‘শ্বশুিবারি বকাথায়? 
 
‘এই শহসি।’ 
 
‘শ্বশুসিি নাম রক?’ 
 
‘রদনমরণ হালদাি।’ 
 
‘বে এখন বকাথায়?’ 
 
‘জারন না। েম্ভবত বজসল।’ 
 
‘বজসল?’ 
 
‘হযাাঁ। বজল আমাি শ্বশুসিি ঘি-বারি।’ 
 
‘হুাঁ। শ্বশুসিি েসে বতামাি েদ্ভাব আসছ?’ 
 
‘মুখ বদখাসদরখ বনই।’ 
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নীলমরণবাবু রকছুেণ চেু কুরিত করিয়া িরহসলন। বশসষ বরলসলন, ‘ববৌসয়ি েসে 
বতামাি েদ্ভাব রছল?’ 
 
একটু রির্া করিয়া েুসিশ্বি বরলল, রবসয়ি োত বছি পসি যতটা েম্ভাব থাকা েম্ভব 
ততটা 
 
‘বছসল-রপসল বনই?’ 
 
‘না। ববৌ বাাঁজা।’ 
 
নীলমরণবাবু আঙুল তুরলয়া বরলসলন, ‘আজ িারত্র বাসিাটাি েময় তুরম আি বতামাি 
বনু্ধিা রমসল বতামাি স্ত্রীি মৃতসদহ বারি বথসক বাি কসি রনসয় যারেসল, আরম টসচেি 
আসলা বফসল বতামাসক বদসখরছ।’ 
 
েুসিশ্বি রনরুত্তাপ কসষ্ঠ বরলল, ‘আপরন িুল বদসখসছন। িারত্র বাসিাটাি েময় আরম আি 
আমাি বনু্ধিা কালীরকঙ্কসিি বদাকাসন বসে তাে বখলরছলাম।’ 
 
‘হুাঁ। বতামাি স্ত্রীি স্বিাব-চরিত্র বকমন রছল?’ 
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‘বমসয়মানুসষি স্বিাব-চরিসত্রি কথা বক বলসত পাসি? তসব পািা-পিাশীিা বদনাম 
রদত।’ 
 
‘রক বদনাম রদত? 
 
‘আরম িারত্র কসি বারি রফরি। কসয়ক মাে বথসক বক একজন নারক বাগাসন এসে হারেি 
েসে বদখা কিত।’ 
 
‘স্ত্রীসক এ রবষসয় রকছু রজসগযে কসিরছসল?’ 
 
‘কসিরছলাম। বে বসলরছল েব রমসথয কথা।’ 
 
‘আি রকছু? 
 
‘আি রক! একবাি হারেি আলমারি খুসল তাি মসর্য এমন কসয়কটা গয়না বদসখরছলাম 
যা আরম তাসক রদইরন।’ 
 
‘বকাথা বথসক গয়না এল ববৌসয়ি কাসছ বখাাঁজ রনসয়রছসল?’ 
 
‘রক হসব বখাাঁজ রনসয়? বমসয়মানুষ যরদ নি হসত চায় বকউ তাসক আটকাসত পাসি না।’ 
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‘রকন্তু খুন কিসত পাসি।’ 
 
‘আরম হারেসক খুন করিরন।’ 
 
নীলমরণবাবু আিও অসনকেণ নানািাসব বজিা করিসলন, রকন্তু েুসিশ্বিসক টলাইসত 
পারিসলন না। বিং তাহাি বোাঁট-কাটা স্পিবারদত বদরখয়া মসন হয় বে েতয কথা 
বরলসতসছ। 
 
েুসিশ্বিসক হাজসত বফিৎ পাোইয়া নীলমরণবাবু কালীরকঙ্কিসক ডারকয়া আরনসলন। 
কালীরকঙ্কিীসিি হাি-বারহি-কিা শিীসিি মসর্য বলৌহ-করেন একরট মন রছল, নীলমরণ 
অসনক বচিা করিয়াও তাহা বাাঁকাইসত পারিসলন না। চাি বনু্ধ িারত্র োসি আটটাি েময় 
তাহাি বদাকাসন তাে বখরলসত বরেয়ারছল, নীলমরণবাবু আো পযেি এক মুহুসতেি জনযও 
বকহ বারহসি যায় নাই, এ কথাি নিচি হইল না। 
 
অনযানয রবষসয় রকন্তু কালীরকঙ্কি বোজােুরজ উত্তি রদল। েুসিশ্বি তাহাি আজীবসনি বনু্ধ, 
তাহাি ঘসিি খবি েবই কালীরকঙ্কি জাসন। েুসিশ্বসিি অবস্থা আসগ িাল রছল না, 
যুসদ্ধি বাজাসি বে পয়ো করিয়াসছ। হারেসক বে রববাহ করিয়ারছল গিীব অবস্থায়। 
হারেি বযাপটা রছল। একার্াসি বচাি এবং ববাকা; চুরি করিয়া র্িা পরিয়া যাইত এবং 
বজসল যাইত। হারেি মাসয়িও বদনাম রছল। বরস্তসত বাে করিসল িদ্রসলাসকি বমসয়িও 
চালচলন খািাপ হইয়া যায়; বযমন বদরখসব বতমরন বতা রশরখসব। হারেি বাপ যখন বজসল 
থারকত তখন নারক হারেি মাসয়ি ঘসি বলাক আরেত। েুসিশ্বি যখন হারেসক রববাহ 
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করিসত উদযত হয়, তখন বনু্ধিা েকসলই মানা করিয়ারছল; রকন্তু েুসিশ্বি কাহািও কথা 
শুরনল না। তািপি যুসদ্ধি বাজাসি েুসিশ্বি টাকা করিয়াসছ, বারি রকরনয়াসছ; রকন্তু স্বামী-
স্ত্রীি মসর্য বতমন বরনবনাও নাই। েুসিশ্বি বারিসত ববরশ থাসক না, বারহসি বারহসি রদন 
কটায়। রকন্তু তাই বরলয়া বে স্ত্রীসক খুন করিয়াসছ একথা এসকবাসিই েতয নয়। েুসিশ্বি 
বতমন বলাকই নয়। বে িদ্র েিান; জীবসনি আিসম্ভ অসনক দুিঃখ-কি পাইয়া বরস্তসত 
থারকয়া বি হইয়াসছ বসট, রকন্তু তাি মনটা খুব উাঁচু। 
 
কালীরকঙ্কসিি বনু্ধ-প্রশরস্ত বশষ হইসল নীলমরণবাবু রজজ্ঞাো করিসলন, ‘েুসিশ্বসিি শ্বশুি 
রদনমরণ হালদাি এখন বকাথায়?’ 
 
কালীরকঙ্কি বরলল, ‘বছি দুই আসগ রদনু হালদাি বজল বথসক ববরিসয় এখাসন এসেরছল। 
হারেি মা তখন মসি বগসছ। রদনু হালদাি দু’রতন রদন বমসয়-জামাইসয়ি কাসছ রছল। 
একরদন েুসিশ্বসিি েসে  গিা হসয় বগল। রদনু হালদাি বকাথায় চসল বগল। তািপি 
বথসক আি তাসক বদরখরন। বয়ে হসয়রছল, বজল বখসট শিীিও বিসঙ পসিরছল। হয়সতা 
মসি বগসছ।’ 
 
অতিঃপি নীলমরণবাবু কালীরকঙ্কিসক বফিৎ পাোইয়া বদবু মণ্ডলসক আনাইসলন। বদবু 
মণ্ডল কয়লা ও জ্বালারন কাসেি বযবো কসি; রবত্তবান বযরি। েুসিশ্বসিি বালযবনু্ধ, েুসখ-
দুিঃসখ। রনতয-েহচি। েুসিশ্বসিি স্ত্রীসক খুন করিয়া তাহািা বপািাইসত লইয়া যাইসতরছল 
একথা েববেব রমথযা। তাহািা তাে বখরলসতরছল। বনু্ধ-পত্নীি চরিত্র েম্বসন্ধ মতামত 
প্রকাশ করিসত বে অেম; তসব হারে েদযবংসশি বমসয় রছল না একথা যথাথে। 
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বদবু মণ্ডলসক নীলমরণবাবু িারঙসত পারিসলন না, নূতন বকানও তথযও আরবষৃ্কত হইল 
না। রতরন অবসশসষ বরলসলন, ‘িশান ঘাসট বতামাি কাসেি আিৎ আসছ?’ 
 
বদবু মণ্ডল থতমত খাইয়া বরলল, ‘আসছ। শহসি দুসটা আিৎ আসছ, আি িশাসন 
একটা।’ 
 
নীলমরণবাবু কুরিত চসে রকছুেণ তাহাি পাসন চারহয়া থারকয়া বরলসলন, ‘এবাি েরতয 
কথা বলসবা? 
 
বদবু মণ্ডল বরলল, ‘েরতয কথাই বলরছ।’ 
 
চতুথে বযরিি নাম রবলাে দত্ত। রেকাদািসদি কাজ কসি, রবলরডং কনেযাক্টি; অরতশয় 
রমিিাষী ও িরেক। নীলমরণবাবুসক একরট অশ্লীল িরেকতা শুনাইয়া ঘাি রনচু করিয়া 
রজি কারটল। তাাঁে বখলাি বযাপাি েম্বসন্ধ রকন্তু তাহাি মসন বলশমাত্র েংশয় নাই। 
নীলমরণবাবু বদরখসলন রবলাে দত্ত বয বেণীি বলাক, বে অজস্র রমথযা কথা বরলসব রকন্তু 
কাসজি কথা একরটও বরলসব না। রতরন হতাশ হইয়া বরলসলন, ‘তুরম রেকাদাি, বতামাি 
অসনক বাাঁশ আসছ?’ 
 
রবলাে দত্ত বরলল, ‘বাাঁশ! আসছ হবরক, এিাি বাাঁশ আসছ। িািা বাাঁর্বাি জসনয দিকাি 
হয় রকনা।’ 
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নীলমরণবাবু বরলসলন, ‘হুাঁ, মিাি চারল বাাঁর্বাি জসনযও দিকাি হয়।’ 
 
বনু্ধ চতুিসয়ি বজিা বশষ করিসত িাত কাবাি হইয়া বগল। 
 
পিরদন। রকন্তু তাহসদি আি হাজসত আটকাইয়া িাখা বগল না। তাহসদি উরকল জারমন 
রদয়া তাহসদি খালাে করিয়া লইয়া বগসলন। নীলমরণবাবুি মসন অভ্ৰাি রবশ্বাে 
জরন্ময়রছল বয, েুসিশ্বি বঘাষ স্ত্রীসক খুন করিয়াসছ এবং বারক রতনজন এই বযাপাসি রলপ্ত 
আসছ। রকন্তু প্রমাণ নাই; রতরন যাহা বচাসখ বদরখয়াসছন তাহাি বকান েমথেক নাই; তাাঁহাি 
োেয উরকসলি বজিায় উরিয়া যাইসব। তাই বতেমাসন রতরন তাহাসদি নাসম খুসনি 
অরিসযাগ আরনসত পারিসলন না। বকবল জুয়া বখলাি অরিসযাসগই তাাঁহাসক েন্তুি 
থারকসত হইল। 
 
রতরন রকন্তু খুসনি তদসি রবিরত রদসলন না। রতরন দুইজন েহকািী লইয়া েুসিশ্বসিি 
প্ররতসবশীসদি েসে বদখা করিসলন, তাহসদি বয়ন শুরনসলন। বশসষ ববলা প্রায়, একটাি 
েময় েুসিশ্বসিি বারিসত বগসলন। ফটসক একজন কনসেবল পাহািায় রছল, বে বরলল, 
েুসিশ্বি ববলা এগাসিাটা নাগাদ রফরিয়া আরেয়াসছ এবং বারিসত আসছ। 
 
নীলমরণবাবু গৃসহ প্রসবশ করিয়া বদরখসলন, েুসিশ্বি শয়নকসেি একটা খাসট শুইয়া 
ঘুমাইসতসছ। পুরলসেি জুতাি শসব্দ বে িিবণে চেু বমরলয়া উরেয়া বরেল, জরিত স্বসি 
বরলল, ‘আবাি কী চাই?’ 
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নীলমরণবাবু বরলসলন, ‘আমিা বারি তল্লাশ কিসত এসেরছ।’ 
 
‘করুন তল্লাশ। যা ইসে করুন।’ বরলয়া বে আবাি শয়সনি উপক্রম করিল। তাহাি 
ববার্ হয় ববলা পযেি ঘুমাসনা অিযাে, তাি উপি কাল োিা িারত্র জাগিসণ রগয়াসছ, 
আজ ববার্ হয় োিা রদন ঘুমাইসব। রকন্তু–স্ত্রীি মৃতুযসত তাহাি মসন রক একটুও দাগ 
পসি নাই? খুন করুক বা না করুক, এমন রনরশ্চি িাসব ঘুমাইসতসছ রক করিয়া! 
 
যাসহাক, নীলমরণবাবু তাহাসক ঘুমাইসত রদসলন না। বরলসলন, ‘বতামাি স্ত্রীি গয়নাগুসলা 
বদখসত চাই।’ 
 
েুসিশ্বি রবিি মুসখ উরেয়া একটা বদয়াল-আলমারিি কপাট খুরলল, তাহাি একটা তাসক 
কাপি-বচাপসিি বপছন হইসত এক থাবা বোনাি গহনা বারহি করিল। আটসপৌসি গহনা 
রকছু আসছ, তাছািা বতালা গহনা। নীলমরণবাবু বরলসলন, ‘এি মসর্য বকান গয়না তুরম 
দাওরন? 
 
েুসিশ্বি একটা আংরট, এক বজািা কাসনি দুল, একটা চুসলি কাাঁটা বারছয়া তাাঁহাি হাসত 
রদল। এ গহনাগুরল নূতন, বযবহৃত হয় নাই। 
 
নীলমরণবাবু বেগুরল রনসজি পসকসট িারখয়া বরলসলন, ‘এগুসলা আরম িাখরছ। পসি বফিৎ 
বদব।’ 
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তািপি তাহাি েমস্ত বারি ও বাগান তন্ন তন্ন করিসলন, রকন্তু এমন রকছুই পাওয়া বগল 
না। যাহা হইসত হারেি মৃতুযি বকান হরদে পাওয়া যায়। 
 
হবকাসল োসি রতনটাি েময় নীলমরণবাবু েুসিশ্বসিি বারিি তদি বশষ করিসলন এবং 
েহকািীসদি বফিৎ পাোইয়া রনসজ রবসনাদ েিকাসিি বদাকাসনি রদসক চরলসলন। 
বাজাসিি মসর্য রবসনাদ েিকাসিি বোনা-রূপাি বদাকানটা তাাঁহাি বদখা রছল, ববশ বি 
বদাকান, বদাকাসনি মসর্য কারিগিসদি কাজ করিবাি কািখানা। 
 
রবসনাদবাবু বদাকাসন রছসলন, একরট েুেরজ্জত কসে বটরবসলি োমসন বরেয়া গিগিায় 
তামাক টারনসতরছসলন। বলাকরটি বয়ে অনুমান পিাশ, রকন্তু িারি বশৌরখন মানুষ। গাসয় 
তেসিি পাঞ্জারব, রগসল কিা ফিােডাঙাি রু্রত, বগাাঁসফি উপি-রনসচ কামাইয়া অতযি 
েূক্ষ্ম করিয়া বতালা হইয়াসছ, মাথাি েমু্মখ িাসগ এক বগাছা চুল রতনরদক হইসত টাসকি 
আক্রমণ বকানমসত বেকাইয়া িারখয়াসছ। আকৃরত একটু খবে, রকন্তু তদনুপাসত ববশ 
বগালগাল। 
 
পুরলে বদরখয়া রতরন একটু রবব্রত হইসলন, বরলসলন, ‘রক বযাপাি বলুন বতা? আমাি 
বদাকাসন রক বকান গণ্ডসগাল হসয়সছ?’ 
 
নীলমরণবাবু োমসনি বচয়াসি বরেসলন, বরলসলন, না। আপনাি কাসছ রকছু খবি জানসত 
এসেরছ।’ 

http://www.bengaliebook.com/


 অচিন পাচি । শরচিন্িু বন্ন্িযাপাধ্যায় । ববযামন্েশ সমগ্র 

29 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 
রবসনাদবাবু র্াতস্থ হইসলন, নীলমরণৰাবুি রদসক পাসনি রডবা ও জদাি বকাটা বািাইয়া 
রদয়া বরলসলন, ‘রক খবি?’ 
 
নীলমরণবাবু পান লইসলন না, জদাি বকাটা হইসত এক রচমরট জাদা লইয়া মুসখ রদসলন, 
র্ীসি র্ীসি বরলসলন, ‘েুসিশ্বি বঘাসষি স্ত্রী মািা বগসছ আপরন জাসনন?’ 
 
রবসনাদবাবু বচয়াি হইসত প্রায় লাফাইয়া উরেসলন, ‘হারে মািা বগসছ! বে রক! কাল 
রবসকসল বয আরম তাসক বদসখরছ।’ 
 
‘কাল িাসত্র মািা বগসছ।’ 
 
‘িাসত্র! রকন্তু রবসকলসবলা বে বতা িালই রছল। রকসে মািা বগল? কী হসয়রছল তাি?’ 
‘আমাি রবশ্বাে কাল িাসত্র তাসক খুন কিা হসয়সছ।’ 
 
‘খুন!’ রবসনাদবাবু আসস্ত আসস্ত বচয়াসি বরেসলন, রকছুেণ শূনয দৃরিসত তাকাইয়া থারকয়া 
হোৎ বটরবসলি উপি প্রচণ্ড চাপি মারিয়া বরলসলন, ‘েুসিশ্বি খুন কসিসছ। ও ছািা আি 
বকউ নয়।’ 
 
‘েুসিশ্বসিি রকন্তু অকাটয অযারলবাই আসছ।’ 
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‘থাক, অযারলবাই, এ েুসিশ্বসিি কাজ। েুসিশ্বি আি ওি ওই রতনসট বনু্ধ মহা রূ্তে আি 
পারজ। ওসদি অোর্য বকাজ বনই।’ 
 
নীলমরণবাবু বরলসলন, ‘আপরন হারেসক অসনক রদন বথসক বচসনন?’ 
 
‘ওসক রতন-চাি বছি বয়ে বথসক বদসখ আেরছ।’ রতরন নলরট মুখ হইসত লইয়া রকছুেণ 
তাহাি অগ্রিাগ পরিদশেন করিসলন, একবাি নীলমরণবাবুি রদসক চরকত কটাে রনসেপ 
করিসলন; তািপি হ্রস্ব স্বসি বরলসলন, ‘আপরন পুরলে, আপনাি কাসছ লুসকাব না, কম 
বয়সে আরম একটু-ইসয়-হারেি মাসয়ি েসে আমাি ঘরনষ্ঠতা রছল। বে আজ রবশ-বাইশ 
বছি আসগকাি কথা। হারেি বযাপটা রছল। হতিাগা বচাি, বনশাসখাি, জারলয়াৎ। স্ত্রী-
কনযাসক বখসত রদসত পািত না। হারেি মা বপসটি দাসয়-রকন্তু বে যাক। বছি কসয়ক 
আসগ হারেি মা মািা বগল। মৃতুযকাসল আমাসক বডসক রমনরত কসি বসল রগসয়রছল, 
হারেসক তুরম বদসখা, জামাইসয়ি মন িাল নয়।–তাি মৃতুয-শযযাি অনুসিার্ আরম এিাসত 
পারিরন; হারেসক মাস  মাস  রগসয় বদসখ আেতাম। হারেি মা েতীোর্বী রছল না, রকন্তু 
তাি প্রকৃরত রছল বি মরু্ি।’ 
 
রকছুেণ আি বকান কথা হইল না। তািপি নীলমরণবাবু বরলসলন, ‘তাহসল আপনাি 
েস্হ েুসিশ্বিবাবু হারেসক খুন কসিসছ?’ 
 
রবসনাদবাবু বযন সৃ্মরত-েমূসত্রি তলসদশ হইসত উরেয়া আরেসলন, ‘অযাাঁ! হযাাঁ, আমাি তাই 
রবশ্বাে।‘ 
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‘রকন্তু বকন? বমারটি রক?’ 
 
‘বদখুন, েুসিশ্বি যখন হারেসক রবসয় কসিরছল, তখন তাি চালচুসলা রকছু রছল না। 
তািপি যুসদ্ধি বাজাসি বে বিসলাক হল। তখন তাি উচ্চাশা হল বে িদ্রেমাসজ রমশসব
, দশজসনি একজন বসল গণয হসব। রকন্তু হারে ববাঁসচ থাকসত বে-েম্ভাবনা বনই; হারেি 
মা-বাসপি বকো! শহসি বক না জাসন? তাই েুসিশ্বি হারেসক বমসিসছ। এবাি নতুন 
রবসয় কসি িদ্রসলাক হসয় বেসব।’ 
 
‘হারেি স্বিাব-চরিত্র বকমন রছল?’ 
 
‘বহলাসগালা বমসয় রছল, মসন ছল-কপট রছল না। একটু হয়সতা পুরুষ-বঘাঁষা রছল, 
ফটসকি কাসছ দাাঁরিসয় থাকত, িাস্তা রদসয় বলাক বগসল বডসক কথা কইত। রকন্তু তাসতও 
তাসক বদাষ বদওয়া যায় না। পািাি বমসয়িা ওি েসে িাল কসি কথা বলত না, বকউ 
বা বাাঁকা কথা বলত। হারেও বতা মানুষ, তািও বতা কথা কইবাি দুসটা বলাক দিকাি। 
আরম বজাি কসি বলসত পারি, অনয বদাষ তাি যতাই থাক, ম্ বে রছল না।’ 
 
নীলমরণবাবু বকাটা হইসত আি এক রটপ জব্দ মুসখ রদসলন, তািপি পসকট হইসত 
গহনাগুরল বারহি করিয়া রবসনাদবাবুি েমু্মসখ িারখসলন, ‘বদখুন বতা, এগুসলা রচনসত 
পাসিন? 
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‘হারেি গয়না নারক?’ বরলয়া রবসনাদবাবু বেগুরল হাসত তুরলয়া লইসলন, তািপি মাথা 
নারিয়া বরলসলন, ‘এ গয়না। আরম হারেসক কখসনা পিসত বদরখরন।’ 
 
‘আপরন কখসনা তাসক গয়না উপহাি বদনরন?’ 
 
রবসনাদবাবু মাথা নারিসলন, ‘না। আরম তাসক পুসজা আি বদাসলি েময় একখানা কসি 
শারি রদতাম। গয়না কখসনা রদইরন।’ 
 
নীলমরণবাবু বরলসলন, ‘এ গয়না রক আপনাি বদাকাসন হতরি?’ 
 
রবসনাদবাবু ভ্রূকুরিত করিয়া গহনাগুরল আবাি পিীো করিসলন, বরলসলন, ‘না, এ গয়না 
আমাি কারিগসিি হতরি নয়। রকন্তু, দাাঁিান—’ রতরন ঘরণ্ট রটরপয়া চাকিসক ডারকসলন-
‘িামদয়ালসক পারেসয় দাও।’ 
 
চশমা বচাসখ বয়স্থ কারিগি িামদয়াল আরেসল, তাহাি হাসত গহনাগুরল রদয়া বরলসলন, 
‘বদখ বতা, এ গয়না রক আমাসদি হতরি?’ 
 
িামদয়াল িাল করিয়া বদরখয়া বরলল, ‘আসজ্ঞ না, এ গয়না। কলকাতাি কারিগসিি 
হতরি।’ 
 
‘আো, যাও।’ 
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নীলমরণবাবুও উরেসলন, গহনাগুরল পসকসট িারখয়া বরলসলন, ‘আজ তসব উরে, যরদ 
দিকাি হয় আবাি আেব।’ 
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০৩. যিন ইন্ছছ আসন্বন 
‘যখন ইসে আেসবন।’ 
 
বেরদন েন্ধযাকাসল নীলমরণবাবু রেরিল োজেন বমজি বমেসণি বাংসলাসত বগসলন। 
বাংসলাসতই অরফে। বমজি বমেণ রদসনি কাজ বশষ করিয়া উরে-উরে করিসতসছন, 
নীলমরণবাবু বরলসলন, ‘খবি রনসত এলাম।’ 
 
বমজি বমেণ বরলসলন, ‘বেুন। রপ এম কসিরছ। রিসপাটে কাল পাসবন।’ 
 
‘রক বদখসলন? মৃতুযি েময়?’ 
 
‘আ্াজ িারত্র দশটা।’ 
 
‘মৃতুযি কািণ?’ 
 
‘যতদূি বদসখরছ গাসয় আঘাসতি রচহ্ন রছল না।’ 
 
‘রবষ-রটষ নারক?’ 
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বমজি বমেণ একরট রেগাি র্িাইয়া তাহাসত ম্-মন্থি টান রদসলন, ‘রবষ নয়। বি 
আশ্চষে উপাসয় বমসিসছ। আপনাি েস্হিাজসনি মসর্য রমরলটারি-মযান বকউ আসছ 
নারক?’ 
 
নীলমরণবাবু বরলসলন, ‘রমরলটারি-মযান বকউ বনই। রকন্তু বমসয়রটি স্বামী যুসদ্ধি েময় 
রমরলটারি কষ্ট্র্যাক্টি রছল, বগািাসদি েংস্পসশে এসেসছ। কী বযাপাি বলুন? 
 
বমজি বমেণ বরলসলন, ‘বমসয়রটি গাসয় আঘাসতি রচহ্ন বাইসি বথসক বদখা যায় না, রকন্তু 
তাি গলাি তরুণারস্থ, যাসক thyroid cartillage বসল, বেটা এসকবাসি চুণে হসয় 
বগসছ।’ 
 
নীলমরণবাবু রস্থি দৃরিসত চারহয়া বরলসলন, ‘মাসন গলা রটসপ বমসিসছ।’ 
 
‘না। গলা রটসপ মািসল চামিাি ওপি আঙুসলি দাগ থাকত। আি, গলা রটসপ মািাি 
মসর্য হবরচত্রয রকছু বনই।’ 
 
‘তসব?’ 
 
বমজি বমেণ কসয়কবাি রেগাসিসটি বর্াাঁয়া ছারিয়া বরলসলন, ‘গত মহাযুসদ্ধ হেরনকসদি 
অস্ত্রহীন যুসদ্ধি বকৌশল বশখাসনা হসয়রছল, আপরন জাসনন? 
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‘না। বে রক িকম?’ 
 
‘মসন করুন বসন-জেসল যুদ্ধ হসে। আপরন রনিস্ত্র অবস্থায় একজন েশস্ত্র শত্রুি হাসত 
র্িা পিসলন। পালাবাি উপায় বনই, পালাবাি বচিা কিসল বে আপনাসক গুরল কসি 
মািসব। এ অবস্থায় আত্মিোি উপায় রক?–আপরন বকৌশসল শত্রুি ডান পাসশ রগসয় 
দাাঁিাসলন, তািপি হোৎ তাি রদসক ঘুসি ডান হাসতি বপৌঁচা রদসয় েসজাসি মািসলন তাি 
গলায়। Thyroid cartillage বিসঙ বগল, তৎেণাৎ মৃতুয হল।’ 
 
‘তৎেণাৎ মৃতুয?’ 
 
‘হযাাঁ। গলা রটসপ মািসত বগসল আক্রাি বযরি যুদ্ধ কসি মুি হবাি বচিা কসি। এসত 
ওেব বালাই বনই, েসে েসে মৃতুয।’ 
 
নীলমরণবাবু রকছুেণ নীিব থারকয়া বরলসলন, ‘আশ্চযে! বমসয়রটি মৃতুয এইিাসব হসয়সছ 
এসত আপনাি েস্হ বনই?’ 
 
‘বকান েস্হ বনই।’ 
 
‘আো, আজ উরে। কাল েকাসল বলাক পাোব রিসপাসটেি জসনয।’ 
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নীলমরণবাবু থানায় রফরিয়া আরেসলন। েুসিশ্বি বয হারেসক খুন করিয়াসছ ইহাসত তাাঁহাি 
রব্ুমাত্র েস্হ নাই। রকন্তু একটা বর্াাঁকা িরহয়াসছ। বয বলাকটা িাসত্র আরেয়া হারেি 
েসে বদখা করিত, বে বক? বে-ই রক হারেসক গহনাগুসলা উপহাি রদয়ারছল? হারেি 
েরহত বলাকটাি রকরূপ েম্বন্ধ? বে যরদ হারেি ‘বনু্ধ হয় তসব হারেসক খুন করিসব বকন? 
 
বে-িাসত্র আি রকছু হইল না। পিরদন েকাসল একজন োব-ইন্সসপক্টি ও একজন 
িাইটাি জমাদািসক েসে লইয়া নীলমরণবাবু আবাি েুসিশ্বসিি বারিসত বগসলন। আজ 
বযমন করিয়া বহাক েুসিশ্বসিি রনকট হইসত রতরন স্বীকাসিারি আদায় করিসবন। 
 
েুসিশ্বসিি বারিি েদি দিজা বখালা, বারিসত বকহ আসছ বরলয়া মসন হইল না। দুচাি 
বাি ডাকাডারক করিয়া নীলমরণবাবু েেীসদি লইয়া রিতসি প্রসবশ করিসলন। 
শয়নকসেি বখালা দিজাি োমসন রগয়া তাাঁহাসদি গরত রুদ্ধ হইল। বমস ি উপি 
েুসিশ্বি মরিয়া পরিয়া আসছ। 
 
গত িাসত্র েুসিশ্বি যথা-রনয়ত কালীরকঙ্কসিি বদাকাসন তাে বখরলসত রগয়ারছল। িারত্র 
আ্াজ বাসিাটাি েময় গৃসহ রফরিয়া আসে। তািপি রক হইয়াসছ বকহ জাসন না। 
 
রেরিল োসজেন বমজি বমেণ েুসিশ্বসিি মৃতসদহ বযবসেদ করিয়া রিসপাটে রদসলন, গলাি 
thyroid cartillage িারঙয়া তাহাি মৃতুয হইয়াসছ। অথোৎ বয উপাসয় হারেি মৃতুয 
হইয়ারছল রেক বেই উপাসয় েুসিশ্বসিিও মৃতুয হইয়াসছ। 
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গল্প বশষ করিয়া নীলমরণবাবু রকছুেণ বহাঁট মুসখ বরেয়া িরহসলন, তািপি মুখ তুরলয়া 
বরলসলন, ‘এই হসে ঘটনা। তদসিি েূসত্র আরম যা-যা জানসত বপসিরছলাম েব 
আপনাসক বসলরছ। আরম প্রথসম েুসিশ্বিসক েস্হ কসিরছলাম, পসি বদখলাম, হারে 
আি েুসিশ্বিসক একই বলাক একই উপাসয় খুন কসিসছ। আরম আোমীসক র্িসত 
পারিরন, আোমী বক তাও জানসত পারিরন। আপরন বলসত পাসিন বক আোমী?’ 
 
ববযামসকশ গাসল হাত রদয়া শুরনসতরছল, বরলল, ‘আসিা কসয়কটা প্রসশ্নি উত্তি বদসবন?’ 
 
নীলমরণবাবু বরলসলন, ‘উত্তি যরদ জানা থাসক রনশ্চয় বদব।’ 
 
ববযামসকশ বরলল, ‘েুসিশ্বসিি ওয়ারিে বক?’ 
 
‘েুসিশ্বসিি এক খুিতুসতা ববান। েুসিশ্বি উইল কসিরন। খুিতুসতা ববানরট অনাথা রবর্বা
, কলকাতায় বকাথায় িাাঁরু্রন-বৃরত্ত কিত; বেই েব বপসয়সছ।’ 
 
‘যাক।–বয-িাসত্র েুসিশ্বসিি মৃতুয হয়, বে-িসত্র ওি রতন বনু্ধ কালীরকঙ্কি, বদবু মণ্ডল 
আি রবলাে দত্ত বকাথায় রছল?’ 
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‘েুসিশ্বসিি বারি যাবাি পি ওিা রতনজন প্রায় োিা িাত কালীরকঙ্কসিি বদাকাসন বসে 
তাে বখসলরছল। আরম ওসদি প্রসতযসকি রপছসন চি লারগসয়রছলাম, তাসদি কাসছই খবি 
বপসয়রছ। ওিা েুসিশ্বিসক খুন কসিরন।’ 
 
‘হুাঁ। রবসনাদ েিকাসিি রপছসন চি লারগসয়রছসলন?’ 
 
না। রবসনাদ েিকাসিি ওপি আমাি েস্হ হয়রন। তাি বকাসনা বমারটি রছল না। 
েুসিশ্বিসক হয়সতা মািসত পািসতা, রকন্তু হারেসক মািসব বকন?’ 
 
‘তা বসট। রদনমরণ হালদাি তখন বকাথায় রছল। বখাাঁজ রনসয়রছসলন?’ 
 
‘রনসয়রছলাম। বে তখন পিাশ মাইল দূসি একটা গ্রাসম রছল। আমাশায় িুগরছল। 
নিবাি েমতা রছল না। তাছািা ওিাসব খুন কিবাি বকৌশল বে জানসব বকাসেসক?’ 
 
‘হুাঁ। আো, একটা কথা বলুন। আপনাি রক মসন হয় হারেি স্বিাব-চরিত্র ম্ রছল?’ 
 
‘না। আমাি রবশ্বাে বে িাল বমসয় রছল।’ 
 
ববযামসকশ নতমুসখ িারবসত িারবসত বরলল, ‘রকন্তু তাি িসি বদাষ রছল। তাি মা-রক 
নাম হারেি মাসয়ি?’ 
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‘অমলা।’ 
 
ববযামসকশ বচাখ তুরলয়া নীলমরণবাবুি পাসন চারহল; রতরনও প্রখি চসে তাহাি পাসন 
চারহয়া িরহসলন। তাাঁহাি শিীি ক্রমশ করেন হইয়া উরেসত লারগল। রকছুেণ দুইজসনি 
বচাসখ বচাখ আবদ্ধ হইয়া িরহল; তািপি ববযামসকশ তারকয়া বেে রদয়া বরেল, রনবারপত 
গিগিাি নলটা হাসত তুরলয়া লইল। 
 
নীলমরণবাবু আত্মেংবিণ করিয়া র্ীিস্বসি বরলসলন, ‘আি রকছু জানসত চান?’ 
 
ববযামসকশ রনরুৎেুকিাসব মাথা নারিল, ‘আি রকছু জারনবাি বনই।’ 
 
নীলমরণবাবু একটু বাাঁকা েুসি বরলসলন, ‘রকছু বু সলন?’ 
 
ববযামসকশ বরলল, ‘েবই বুস রছ, নীলমরণবাবু।’ 
 
নীলমরণবাবু রকছুেণ রস্থি হইয়া িরহসলন, বশসষ বরলসলন, ‘েবই বুস সছন! হারেসক বক 
খুন কসিরছল। আপরন বুস সছন?’ 
 
‘বুস রছ হবরক। হারেসক খুন কসিরছল েুসিশ্বি।’ 
 
‘তাই নারক! তাহসল েুসিশ্বিসক মািল বক?’ 
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‘েুসিশ্বিসক বমসিরছল-হারেি বাপ।’ 
 
‘হারেি বাপ! রকন্তু রদনমরণ হালদাি বে-েময় পিাশ মাইল দূসি রছল—’ 
 
‘আরম রদনমরণ হালদাসিি কথা বরলরন, হারেি বাসপি কথা বসলরছ। হারেি জন্মদাতা 
রপতা।’ 
 
নীলমরণবাবু রনস্তব্ধ হইয়া বরেয়া িরহসলন। বদরখসত লারগলাম। তাাঁহাি মুখ হইসত পিসত 
পিসত িি নারময়া যাইসতসছ। অবসশসষ রতরন যখন কথা বরলসলন তখন তাাঁহাি 
কণ্ঠস্বসিি গাম্ভীযে আি নাই, েীণ স্বরলত স্বসি বরলসলন, ‘জন্মদাতা রপতা-কাি কথা 
বলসছন?’ 
 
ববযামসকশ দুিঃরখতিাসব মাথা নারিয়া বরলল, ‘কাি কথা বলরছ আপরন জাসনন, 
নীলমরণবাবু। গল্পটা আমাসক না বলসলই িাল কিসতন।’ 
 
অতিঃপি নীলমরণবাবু কী বরলসতন তাহা আি বশানা হইল না। বীসিনবাবু প্রসবশ করিয়া 
বরলসলন, ‘ববযামসকশবাবুু্, িান্না হতরি। আপনািা স্নান কসি রনন। নীলমরণদা, আপরনও 
মর্যাহ্ন বিাজনটা এখাসনই বেসি রনন না?’ 
 
নীলমরণবাবু র্িমি করিয়া উরেয়া দাাঁিাইসলন। 
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‘না না, আরম চললাম। অসনক বদরি হসয় বগল।’ বরলয়া রতরন দ্রুত প্রস্থান করিসলন। 
আমাসদি প্ররত দৃকপাত করিসলন না। 
 
আহািারদ েম্পন্ন করিয়া দুইজসন তারকয়া মাথায় রদয়া লম্বা হইয়ারছলাম। গিাগিা 
চরলসতরছল। 
 
বরললাম, ‘রক কসি বু সল বল।’ 
 
ববযামসকশ বরলল, ‘নীলমরণবাবুি গল্প শুনসত শুনসত মসন হরেল হারেি প্ররত তাাঁি 
পেপাত আসছ। অথচ তাাঁি গল্প অনুযায়ী, হারেসক জীরবত অবস্থায় রতরন বদসখনরন। তাি 
চরিত্র েম্বসন্ধ বয োেী প্রমাণ পাওয়া যায়, তাসত তাসক পরতগতপ্রাণা েতীোর্বী মসন 
কিবাি কািণ বনই। বে প্রগলিা রছল, তাি স্বামী তাসক েস্হ কিত, একজন অজ্ঞাত 
বলাক িাসত্র তাি েসে বদখা কিত। তসব তাি প্ররত নীলমরণবাবুি পেপাত বকন? 
 
‘হারেি মা অমলাও েীতা-োরবত্রী রছল না। অমলাি স্বামী রদনমরণ হালদাি বজলখানাি 
বপাষা পারখ হসয় দাাঁরিসয়রছল; মাস  মাস  ছািা বপত, আবাি বজসল রগসয় েুকত। 
রদনমরণ হালদাি হারেি বাপ নাও হসত পাসি। 
 
‘রবসনাদ েিকািও হারেি বাপ নয়। হারেি মাসয়ি েসে যখন তাাঁি ঘরনষ্ঠতা হসয়রছল, 
তখন হারেি বয়ে রতন-চাি বছি। তসব বক? 
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‘নীলমরণবাবু গল্প বলবাি আসগ কথাপ্রেসে বসলরছসলন, পুরলসেি চাকরিসত েুসক প্রথম 
রতরন এই শহসি বপাসেড হসয়রছসলন। রদনমরণ বপশাদাি বচাি, তাসক র্িসত রকংবা 
তাি ঘি-বদাি খানাতল্লাশ কিবাি জসনয হয়সতা নীলমরণবাবু রগসয়রছসলন। রতরন তখন 
যুবক, হয়সতা রদনমরণি কুহকময়ী স্ত্রীি ফাাঁসদ পসি রগসয়রছসলন; রদনমরণ বজসল যাবাি 
পি বগাপসন দু’জসনি বমলাসমশা হসয়রছল। 
 
‘দু-রতন বছি পসি নীলমরণবাবু এ বজলা বথসক বদরল হসয় বগসলন; যাবাি আসগ বজসন 
বগসলন তাাঁি একরট বমসয় আসছ। বমসয়ি নাম হারে। দূসি রগসয়ও রতরন হারে ও হারেি 
মাসয়ি খবি িাখসতন। রতরন রবসয় কসিনরন, তাই েংোসিি বন্ধন হারেসক িুরলসয় রদসত 
পাসিরন। েংোসি হারেই তাাঁি একমাত্র িসিি বন্ধন। 
 
‘কমেজীবসনি বশসষি রদসক রতরন আবাি এই শহসি রফসি এসলন। হারেি মা তখন মসি 
বগসছ, হারেি রবসয় হসয়সছ। নীলমরণবাবুি অিযাে রছল রতরন গিীি িাসত্র োইসকল চসি 
শহি তদািক কিসত ববরুসলন। বেই েময় হারেি েসে বদখা কিসতন, তাসক 
বছাটখাসটা দু-একখানা গয়না উপহাি রদসতন। হারেসক রনসজি পরিচয় রদসয়রছসলন। 
রকনা বলা যায় না। তসব হারে হয়সতা আ্াজ কসিরছল। 
 
‘বয-িাসত্র েুসিশ্বি হারেসক খুন কসি বে-িসত্র নীলমরণবাবু হারেি েসে বদখা কিসত 
যারেসলন। তািপি যা-যা হসয়রছল েবই আমিা নীলমরণবাবুি মুসখ শুসনরছ। আমাি 
রবশ্বাে েুসিশ্বি তাে বখলসত বখলসত উসে এসে হারেসক খুন কসিরছল, তািপি রফসি 
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রগসয় বনু্ধসদি বসলরছল–ববৌসক খুন কসিরছ, এখন বতািা আমাসক বাাঁচা। চািজসনি মসর্য 
অটুট বনু্ধত্র। তািা পিামশে কসি রস্থি কিল, মিা পুরিসয় বফলা যাক, তািপি িরটসয় 
রদসলই হসব, হারে কুলতযাগ কসিসছ। 
 
‘নীলমরণবাবু চাি বনু্ধসক থানায় র্সি আনসলন, রকন্তু তাসদি অযারলবাই িাঙসত পািসলন 
না। রতরন যখন বদখসলন তাাঁি বমসয়ি হতযাকািীসক ফাাঁরেকাসে লটকাসত পািসবন না। 
তখন রেক কিসলন রনসজই তাাঁসক খুন কিসবন। রতরন আি রবলম্ব কিসলন না, হারেি 
মৃতুযি চরিশ ঘণ্টা কাটসত না কাটসতই েুসিশ্বিসক খুন কিসলন। 
 
‘রকন্তু বিসব বদখ, আরম বযিাসব গল্পটাসক খািা কসিরছ, তাি আগাসগািাই অনুমান। এই 
অনুমান বকবল তখরন েসতয পরিণত হসত পাসি যরদ রনশ্চয়িাসব জানা যায় বয, 
নীলমরণবাবু হারেি বাপ! আরম তাাঁি জসনয ফাাঁদ পাতলাম, আচমকা রজসগযে কিলাম-
হারেি মাসয়ি নাম রক? রতরন না বিসবরচসি বসল বফলসলন–অমলা! 
 
‘হারেি মাসয়ি নাম রতরন জানসলন রক কসি? দশ বছি আসগ বে মসি বগসছ, এই 
মামলায় তাি নাম একবািও বকউ উচ্চািণ কসিরন। তসব নীলমরণবাবু জানসলন রক 
কসি? আি েস্হ িইল না। 
 
‘আমাি োমসনই হারেি মাসয়ি নাম উচ্চািণ কসিই রতরন বু সত বপসিরছসলন বয, 
অোবর্াসন রতরন ফাাঁসদ পা রদসয়সছন, আরমও তাাঁি মুখ বদসখ বু সত বপসিরছলাম আমাি 
ফাাঁদ পাতা বযথে হয়রন। নীলমরণবাবুি অজানা আোমী স্বয়ং নীলমরণবাবু।’ 
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ববযামসকসশি যুরিজাসল রছদ্র পাইলাম না। বরললাম, নীলমরণবাবু তাহসল রনিস্ত্র যুসদ্ধি 
কায়দা আসগ থাকসত জানসতন।’ 
 
ববযামসকশ বরলল, ‘না। রবসদযটা রতরন রেরিল োজেন বমজি বমেসণি কথা শুসন রশসখ 
রনসয়রছসলন।’ 
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