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০১. পতু্রিস ইন্সকপক্টর রমণীকমোহন সোনযোি 
গল্পলে শুলনয়োলেিোম পুলিস ইন্সপপক্টর রমণীপমোহন সোনযোপির মুপে। ব যোমপকশ, এ িং 
আলম পলিপমর একলে  ড় শহপর লগয়োলেিোম বগোপনীয় সরকোরী কোপে, বসেোপন 
রমণী ো ুর সলহত পলরচয় হইয়োলেি। সরকোরী কোপে িোি লিতোর েে েোড়োইপত ল িম্ব 
হইপতলেি, তোই আমরোও লনষ্কমোর মত ডোক োিংপিোপত  লসয়ো লেিোম। রমণী ো ু প্ৰোয় 
প্ৰতযহ সন্ধ্যোর পর আমোপের আস্তোনোয় আলসপতন, গল্পসল্প হইত। তোাঁহোর বচহোরোেোও লেি 
রমণীপমোহন বগোপের, ভোলর লমষ্ট এ িং কমনীয়। লকন্তু বসেো তোাঁহোর েদ্মপ শ। আসপি লতলন 
পুলিস ল ভোপগর একেন অলত চতুর এ িং ল চক্ষণ কমমচোরী। তোাঁহোর  য়স আমোপের 
বচপয় কমই লেি,  ের চলিপশর ব লশ নয়। লকন্তু প্ৰকৃলতগত সমধলমমতোর েনয লতলন 
আলসপি আডো ব শ েলময়ো উলিত। 
 
আমোপের কোপে তোাঁর ঘন ঘন যোতোয়োত বয লনিঃস্বোর্ম সহৃেয়তো নো হইপত পোপর একর্ো 
অ শযই আমোপের মপন উেয় হইয়োলেি; উপেশযেো যর্োসমপয় প্ৰকোশ পোইপ  এই আশোয় 
প্ৰতীক্ষ্ণ কলরপতলেিোম। 
 
তোরপর একলেন লতলন আমোপের গল্পলে শুনোইপিন। লিক গল্প নয়, একলে েুপনর মোমিোর 
কপয়কলে ঘেনোর পরম্পরো। লকন্তু এই ল লিন্ন ঘেনোগুলিপক বেোড়ো লেয়ো একলে সুসিং ি 
গল্প েোড়ো করো যোয়। 
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ল  ৃলত বশষ কলরয়ো রমণী ো ু  লিপিন, ‘ব যোমপকশ ো ুু্, বক েুন কপরপে আলম েোলন, 
বকন েুন কপরপে েোলন; লকন্তু ত ু বিোকেোপক িোাঁলস-কোপি ব োিোপত পোরলে নো। প্ৰমোণ 
বনই। একমোত্র উপোয় কনপিশোন, আসোমীপক লনপের মুপে অপরোধ স্বীকোর করোপনো। 
আপনোর মোর্োয় অপনক িলন্দ-লিলকর আপস, বিোকেোপক িোাঁপে বিি োর একেো মতি  
 োর করপত পোপরন নো? 
 
ব যোমপকশ হোলসয়ো  লিি, ‘বভপ  বেে ।’ 
 
গল্পলে আমোপক আকৃষ্ট কলরয়োলেি; ব োধ হয় ব যোমপকপশর মপনও বরেোপোত কলরয়ো 
র্োলকপ । বস-রোপত্র রমণী ো ু প্ৰস্থোন কলর োর পর ব যোমপকশ  লিি, রমণী ো ু বয 
মোিমসিো লেপয় বগপিন তো লেপয় তুলম একেো গল্প লিেপত পোর নো? 
 
 লিিোম, ‘পোলর। মোিমসিো ভোি। বক ি চলরত্রগুলির মনস্তত্ত্ব েুপড় লেপত পোরপিই গল্প 
হপ ।’ 
 
ব যোমপকশ  লিি, ‘তপ  বিে। লকন্তু একেো শতম আপে; গল্প েমো োর অলেিোয় ঘেনো 
 েিোপত পোরপ  নো।’ 
 
‘ েিো োর েরকোর হপ  নো।’ 
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গল্প লিলেপত েুলেন িোলগি। বিেো বশষ কলরয়ো ব যোমপকশপক লেিোম, বস পলড়য়ো  লিি, 
‘লিকই হপয়পে মপন হপি। রমণী ো ুপক পলড়পয় বেেো যোক, লতলন লক  পিন।’ 
 
রোপত্র রমণী ো ু আলসপি তোাঁহোপক গল্প পলড়পত লেিোম। লতলন পলড়য়ো উৎিুি চপক্ষ আমোর 
পোপন চোলহপিন—‘এই বতো! ঘেনোর সপে মনস্তত্ত্ব ব মোিুম বেোড় বেপয় বগপে। লকন্তু—’ 
 
গল্পলে লনপে লেিোম– 
 
লশ প্ৰসোে সরকোর এই শহপর মপের  য সো কলরয়ো  ড়মোনুষ হইয়োলেপিন। েোকোর প্ৰলত 
তোাঁহোর যর্োর্ম অনুরোগ লেি, তোই প্ৰকোণ্ড  োলড়, েোমী বমোের েোড়োও লতলন প্ৰচুর েোকো েমো 
কলরয়োলেপিন। বিোপক তোাঁহোপক কৃপণ  লিত, লতলন লনপেপক  লিপতন লহসো ী। এই েুই 
মপনোভোপ র মপধয সীমোপরেো অলতশয় সূক্ষ্ম, আমরো তোহো লনধমোরণ কলর োর বচষ্টো কলর  
নো। 
 
লকন্তু প্ৰকৃলতর রোপেয একেো ভোরসোময আপে। লশ প্ৰসোে সরকোপরর একমোত্র মোতৃহীন 
পুত্র যেন সো োিক হইয়ো উলিি, তেন বেেো বগি তোহোর চলরত্র লপতোর লিক ল পরীত। 
বস অকৃপণ এ িং ব লহসো ী, েোকোর প্ৰলত তোহোর ল নু্দমোত্র অনুরোগ নোই; লকন্তু েোকোর 
ল লনমপয় বয সকি ব ধ এ িং অব ধ বভোগয স্তু পোওয়ো যোয় তোহোর প্ৰলত গভীর অনুরোগ 
আপে। বস েুহোপত েোকো উড়োইপত আরম্ভ কলরি। 
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লপতো লশ প্ৰসোে ধূতরোষ্ট্র লেপিন নো  পে, লকন্তু তোাঁহোর অন্তপর যপর্ষ্ট অপতযপেহ লেি। 
পুপত্রর চোিচিন িক্ষয কলরয়ো লতলন একলে সুন্দরী কনযোর সলহত তোহোর ল  োহ লেপিন। 
লকন্তু তোহোপত স্থোয়ী িি হইি নো। সুনীি লকেুকোি স্ত্রীর প্ৰলত অনুরক্ত হইয়ো রলহি, 
তোরপর আ োর লনে মূলতম ধোরণ করি। 
 
 ধূর নোম বর ো; বস সুন্দরী হইপিও  ুলিমতী, অস্তুত তোহোর সিংসোর ুলি যপর্ষ্ট পলরমোপণ 
লেি। উপরন্তু বস লশলক্ষতো এ িং কোিধপমম আধুলনকোও  পে। বস স্বোমীর বস্বরোচোর অগ্রোহয 
কলরয়ো একোন্তমপন  ৃি শ্বশুপরর বস োয় লনযুক্ত হইি। লশ প্ৰসোে  ৃি  য়স পযমন্ত লনপেই 
 য সোঘলেত কোে-কমম বেলেপতন; কোরণ পুত্র অপেোর্ম এ িং কমমচোরীপের লশ প্ৰসোে 
ল শ্বোস কলরপতন নো। বর ো তোাঁহোর অলধকোিংশ কোপের ভোর লনপের হোপত তুলিয়ো িইি। 
বমোের চোিোইয়ো শ্বশুরপক কমমস্থপি িইয়ো যোইত, বসেোপন নোনোভোপ  তোাঁহোপক সোহোযয 
কলরত, তোরপর বমোের চোিোইয়ো তোাঁহোপক গৃপহ লিরোইয়ো আলনত। এইভোপ  বর ো 
লশ প্ৰসোপের পুপত্রর স্থোন অলধকোর কলরয়ো িইয়োলেি। 
 
তোরপর, বর ো ও সুনীপির ল  োপহর চোর  ের পপর লশ প্ৰসোপের মৃতুয হইি। তোাঁহোর 
মৃতুযর পর প্ৰকোশ পোইি লতলন সমস্ত সম্পলি পুত্র ধূর নোপম উইি কলরয়ো লগয়োপেন। 
 
সম্পলি হোপত পোইয়ো বর ো প্ৰর্পমই মপের বেোকোপনর  োপরো আনো অিংশ ল ক্রয় কলরয়ো 
লেি, চোর আনো হোপত রোলেি।  ড়  োলড়েো ল ক্রয় কলরয়ো শহপরর লনেমন প্ৰোপন্ত একলে 
সুেৃশয বেোে  োলড় লকলনি,  ড় বমোের  েি কলরয়ো একলে বেোট্ট লিপয়ে গোলড় িইি। 
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স্বোমীপক  লিি, ‘তুলম মোপস লতনপশো েোকো হোত-েরচ পোপ । যলে  োেোপর ধোর কপর তোর 
েনয আলম েোয়ী হ  নো। ে পরর কোগপে ইস্তোহোর েোলপপয় লেপয়লে।’ 
 
তোরপর তোহোরো বেোে  োলড়পত উলিয়ো লগয়ো  োস কলরপত িোলগি। তোহপের সন্তোন-সন্তলত 
েপে নোই। 
 
এই বগি গপল্পর ভূলমকো। 
 
  
 
সুনীপির  য়স আন্দোে লত্রশ  ের, আাঁেসোাঁে বমোেো শরীর, বগোি মুেেোনো পযোাঁচোর মুপের 
মত র্যো ড়ো, মুে বেলেয়ো মপন হয় নো  ুলিসুলি লকেু আপে।  স্তুত যোহোরো  োপপর পয়সো 
উড়োইয়ো িুলতম কপর, তোহোপের  ুলির বচপয় প্ৰ ৃলিরই বেোর ব লশ, ইহো একপ্ৰকোর 
স্বতিঃলসি, প্ৰমোপণর অপপক্ষো রোপে নো। সুনীিপকও সকপি অলমতোচোরী অপলরণোমেশমী 
লনপ মোধ  লিয়ো েোলনত। 
 
সুনীি লকন্তু লনপ মোধ লেি নো। সে ুলি নো র্োক, েুষ্ট ুলি তোহোর যপর্ষ্ট পলরমোপণ লেি। 
লপতোর মৃতুযর পর বস যেন বেলেি সম্পলি ব হোত হইয়ো লগয়োপে তেন বস স্ত্রীর সপে 
 গড়ো কলরি নো, েোকোর েনয লহলিতলম্ব কলরি নো, বকমন বযন ে ুর্ ু হইয়ো বগি। 
লশ প্ৰসোে যতলেন েীল ত লেপিন সুনীপির  োেোর-বেনো লতলনই বশোধ কলরপতন। লকন্তু 
বর ো ে পরর কোগপে ইস্তোহোর েোলপয়ো লেয়োপে, এেন  োেোপর বকহ তোহোপক ধোর লেপ  
নো। বেলনক েশ েোকোয় কত িুলতম করো যোয়? সুতরোিং সুনীি সুপ োধ  োিপকর নযোয়। 
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ঘপরই লেন যোপন কলরপত িোলগি। হপ্তোয় একলেন লক েুইলেন ব কোপি  োলহর হইত, 
 োলক লেনগুলি  োলড়পত বরোমোঞ্চকর ল িোলত উপনযোস পলড়য়ো কোেোইত। বর োর সলহত 
তোহোর সম্পকমেো লনতোন্তোই  য হোলরক সম্পকম হইয়ো েোাঁড়োইি;  োহযত এক  োলড়পত 
র্োকোর ঘলনষ্ঠতো, অন্তপর েুিমঙ্ঘ্য েূরত্র। তোাঁহোপের শয়পনর  য স্থোও পৃর্ক ঘপর। 
 
বর ো সকোিপ িো বমোের চোিোইয়ো  োলহর হয়; মপের  য সোয় বস চোর-আনো অিংশীেোর, 
প্ৰতযহ লনপে লহপসো  পরীক্ষো কপর; বসেোন হইপত েুপুরপ িো লিলরয়ো আপস। অপরোপে 
আ োর  োলহর হয়। এ োর লকন্তু  য সো নয়; বমপয়পের একেো কু্ষদ্র ক্লো  আপে, বসেোপন 
লগয়ো গল্পগুে  বেিোধূিো কপর, কেনও লসপনমো বেলেপত যোয়; তোরপর গৃপহ লিলরয়ো 
আপস। সুনীি সোরোক্ষণ  োলড়পতই র্োপক। 
 
একেো  ুলড় বগোপের ল  আপে, তোহোর নোম আন্নো;  োলড়র কোে, রোন্নো োন্নো স  বস-ই কপর, 
অনয চোকর নোই। বর ো স  লেক লেয়ো েরচ কমোইয়োপে। 
 
একলেন সন্ধ্যোর পর সুনীি  লস োর ঘপর রহসয উপনযোস পলড়পতলেি, রোলত্র আেমর সময় 
বর ো লিলরয়ো আলসি। গোলড় গযোরোপে  ন্ধ্ কলরয়ো ব শ োস পলর তমন কলরয়ো একেোনো 
 োিংিো  ই হোপত িইয়ো  লস োর ঘপর একলে বসোিোয় আলসয়ো  লসি। স্বোমী স্ত্রীর মপধয 
বকোনও কর্ো হইি নো। বনশ আহোপরর ল িম্ব আপে; বর ো  ই েুলিয়ো পলড়পত আরম্ভ 
কলরি।  ইেোনোর নোম-ব যোমপকপশর কোলহনী। 
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সুনীপির বভোাঁতো মুে ভো পিশহীন। বস এক োর বচোে তুলিয়ো বর োর পোপন চোলহি, আ োর 
পুস্তপক চকু্ষ নযস্ত কলরি, তোরপর একেু গিো েোাঁকোলর লেি। 
 
‘বর ো—‘ 
 
বর ো ভ্রূ তুলিয়ো চোলহি। সুনীি ইতস্তত কলরয়ো  লিি, ‘তুলম বকোন লেন  োলড়র সোমপন 
একেো বিোকপক বঘোরোঘুলর করপত বেপেলে?’ 
 
বর ো  ই মুলড়য়ো লকেুক্ষণ সুনীপির পোপন চোলহয়ো রলহি, বশপষ  লিি, ‘নো। বকন?’ 
 
সুনীি ধীপর ধীপর  লিি, ‘কপয়কলেন বর্পক িক্ষয করলে, সপন্ধ্যর পর একেো বিোক 
 োলড়র লেপক তোকোপত তোকোপত রোস্তো লেপয় যোয়, আ োর েোলনক পপর তোকোপত তোকোপত 
লিপর যোয়।’ 
 
বর ো লকয়ৎকোি লচন্তো কলরয়ো  লিি, ‘লক রকম বচহোরো বিোকেোর?’ 
 
সুনীি  লিি, ‘গুণ্ডোর মত বচহোরো। কোপিো মুপকম বেোয়োন, মোর্োয় পোগলড়।’ 
 
অপনকক্ষণ আর কর্ো হইি নো; তোরপর বর ো মনলস্থর কলরয়ো  লিি, ‘কোি সকোপি তুলম 
র্োনোয় লগপয় এপিিো লেপয় এস। লনেমন েোয়গো, যলে সলতযই বচোর-েোাঁচড় হয় পুলিসপক 
েোলনপয় রোেো ভোি। 
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সুনীি লকেুক্ষণ র্তমত হইয়ো রলহি, বশপষ সঙু্কলচত স্বপর  লিি, ‘তুলম  োলড়র মোলিক, 
তুলম পুলিপস ে র লেপিই ভোি হত নো? 
 
বর ো  লিি, লকন্তু আলম বতো মুপকো বেোয়োন বিোকেোপক বেলেলন।–তো নো হয় েু’েপনই 
যো ।’ 
 
পরলেন সকোপি তোহোরো র্োনোয় বগি; লনপেপের এিোকোর বেোে র্োনোয় নো লগয়ো এপক োপর 
সের র্োনোয় উপলস্থত হইি। বসেোপন  ড় েোপরোগো রমণী ো ু  োঙোিী, তোাঁহোর সলহত 
সোমোনয েোনোপশোনো আপে। 
 
রমণী ো ু তোাঁহোপের েোলতর কলরয়ো  সোইপিন। সুনীপির  োকযোিোপপর ভেীেো একেু মন্থর 
ও এপিোপমপিো, তোই বর োই ঘেনো ল  ৃত কলরি। এপিিো লিলেত হই োর পর রমণী ো ু 
 লিপিন, ‘আপনোপের  োলড়েো এপক োপর শহপরর এক বেপর। যোপহোক, ভয় পোপ ন নো। 
আলম  য স্থো করলে, রোপত্র েহিেোর পোহোরোওিো  োলড়র ওপর নের রোেপ ।’ 
 
র্োনো হইপত বর ো কোপে চলিয়ো বগি, সুনীি পেব্রপে  োলড় লিলরয়ো আলসি। 
 
বসলেন ব কোপি বর ো  লিি, ‘এ-ব িো আলম ব রু  নো, শরীরেো বতমন ভোি বিকপে 
নো।’ 
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সুনীি  ই বিলিয়ো উলিয়ো পলড়ি,  লিি, ‘তোহপি আলম একেু ঘুপর আলস। 
 
বর োর মুপে অসপন্তোষ িুলেয়ো উলিি, ‘তুলম ব রুপ । লকন্তু বেলর বকোপরো নো ব লশ, সকোি 
সকোি লিপর এস; নো হয় গোলড়েো লনপয় যোও—’ 
 
সুনীি  লিি, েরকোর বনই, বহাঁপেই যো । মোপ  মোপ  হোাঁেপি শরীর ভোি র্োপক।’ 
 
উৎকণ্ঠোর মপধযও বর োর মন একেু প্ৰসন্ন হইি। লনপের বেোট্ট গোলড়েোনোপক বস ভোি োপস
, লনপের হোপত তোহোর পলরচযমো কপর; সুনীপির হোপত গোলড় েোলড়য়ো লেপত তোহোর মন সপর 
নো। 
 
সুনীি গোপয় একেো ধূসর রপঙর শোি েড়োইয়ো িইয়ো  োলহর হইয়ো বগি। শীপতর আরম্ভু্্ ু্
, পোাঁচেো  োলেপত নো  োলেপত সন্ধ্যো হইয়ো যোয়। 
 
সুনীি শহপরর বকন্দ্বলস্থত গলিযুাঁলের মপধয যেন বপৌঁলেি তেন বঘোর-বঘোর হইয়ো 
আলসয়োপে। বস একেো েীণম  োলড়র েরেোয় বেোকো মোলরি; একেন মুপকো বেোয়োন বিোক 
 োলহর হইয়ো আলসি। সুনীি েোপেো গিোয়  লিি, ‘হুকুম লসিং, বতোমোপক েরকোর আপে।’ 
 
হুকুম লসিং বসিোম কলরি। মুকুন্দ লসিং এ িং হুকুম লসিং েুই ভোই শহপরর নোমকরো 
পোপিোয়োন ও গুণ্ডো; সুনীপির সপে তোাঁহোপের অপনক লেপনর পলরচয়।  ড় মোনুপষর 
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উিৃঙ্খি বেপি এ িং গুণ্ডোপের মপধয এমন একলে আলিক বযোগ আপে বয, আপনো 
হইপতই হৃেযতো েলময়ো ওপি। 
 
সুনীি দ্রুত-হ্রস্ব কপণ্ঠ হুকুম লসিংপক লকেু উপপেশ লেি, তোরপর তোহোর হোপত কপয়কেো 
বনোে গুলেয়ো লেয়ো তোড়োতোলড় গলি হইপত  োলহর হইয়ো বগি। সন্ধ্যোর আ েোয়ো আপিোপত 
ধূসর শোি গোপয় বিোকলেপক বকহ িক্ষয কলরি নো; িক্ষয করপিও সুনীি সরকোর  লিয়ো 
লচলনপত পোলরত নো। এই  লস্তপত সুনীিপক লচলনপ  এমন বিোক কেোই  ো আপে! 
 
সুনীি  োলড় লিলরপতই বর ো  লিি, ‘এপি? এত বেলর হি বয!’ সুনীি লিলরয়ো আসোয় বস 
মপন স্বলস্ত পোইয়োপে তোহো ব শ ব ো ো যোয়। বর োর মপন সুনীপির প্ৰলত লতিমোত্র বেহ 
নোই, স্বোমীপক ভোি োলসপতই হইপ  এরূপ সিংকোরও নোই; তোহোর হৃেয় এেন সমূ্পণম 
স্বোয়ি ও স্বোধীন। লকন্তু বমপয়মোনুষ যতোই স্বোধীন বহোক, পুরুপষর  োহু পির ভরসো তোহোরো 
েোলড়পত পোপর নো। 
 
সুনীি ঘলড় বেলেয়ো  লিি, ‘এেপনো এক ঘণ্টো হয়লন। েোলনকেো ঘুপর ব লড়পয়লে ব  বতো 
নয়। 
 
আর বকোনও কর্ো হইি নো। চো পোন কলরয়ো েু’েপন  ই িইয়ো  লসি। 
 
বর ো লকন্তু লস্থর হইপত পোলরি নো। সের েরেো  ন্ধ্ লেি, বস মোপ  মোপ  উলিয়ো লগয়ো 
েোপনোিো লেয়ো রোস্তোর লেপক উাঁলক মোলরপত িোলগি। রোস্তোেো শহপরর লেক হইপত আলসয়ো 
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বর োর  োলড় অলতক্রম কলরয়ো লকেুেূর যোই োর পর বমোি-ময়েোন ও ব োপ- োপড়র মপধয 
অেৃশয হইয়োপে। রোস্তোর বশষ েীপস্তম্ভেো  োলড়র প্ৰোয় সোমনোসোমলন েোাঁড়োইয়ো লত্রয়মোণ 
আপিো ল তরণ কলরপতপে। 
 
এক োর েোনোিোয় উাঁলক মোলরয়ো আলসয়ো বর ো বসোিোয়  লসি, হোপতর  ইেোনো েুলিয়ো 
তোহোর পোপন চোলহয়ো রলহি; তোরপর বযন লনরোসক্ত বকৌতুহি পশই প্ৰশ্ন কলরি, ‘পুলিপসর 
েহিেোর রোপত্র কেন বরোাঁে লেপত ব পরোয়?’ 
 
সুনীি  ই হইপত ব োকোপে মুে তুলিয়ো েোলনকক্ষণ চোলহয়ো রলহি, বশপষ  লিি, ‘তো বতো 
েোলন নো। রোলত্র েশেো এগোপরোেো হপ  ব োধ হয়।’ 
 
বর ো ল রলক্তসূচক মুেভেী কলরি, আর লকেু  লিি নো। েু’েপন লনে লনে পোপি মন 
লেি। রোলত্র লিক আেেোর সময় বর ো চমলকয়ো মুে তুলিি। রোস্ত হইপত বযন একেো শব্দ 
আলসি। বর ো উলিয়ো লগয়ো আ োর েোনোিোর পে সরোইয়ো উাঁলক মোলরি। শহপরর লেক 
হইপত একেো বিোক আলসপতপে। রোস্তোর লনপস্তে আপিোয় তোহোপক অস্পষ্ট বেেো বগি; 
গোাঁেো-বগোাঁট্টো বচহোরো, মোর্োয়  ৃহৎ পোগলড় মুপের উপর েোয়ো বিলিয়োপে, হোপত িম্বো িোলি। 
বিোকেো  োলড়র লেপক ঘোড় লিরোইয়ো চোলহপত চোলহপত চলিয়ো বগি। 
 
বর ো সশপব্দ লনশ্বোস েোলনি। সুনীি বসই লেপক লিলরয়ো বেলেি বর োর মুে পোিংশু হইয়ো 
লগয়োপে; বস নীরপ  হোতেোলন লেয়ো তোহোপক ডোলকপতপে। সুনীি উলিয়ো লগয়ো বর োর পোপশ 
েোাঁড়োইি। 

http://www.bengaliebook.com/


 অদৃশ্য ত্রিক োণ । শ্রত্রদন্দু বকন্দযোপোধ্যোয় । ববযোমক শ্ সমগ্র 

13 

www.bengaliebook.com                                  সূত্রিপি 
 

 

 
বর ো লিসলিস কলরয়ো  লিি, ‘ব োধ হয়। বসই বিোকেো, তুলম যোপক বেপেলেপি।’ 
 
সুনীি ঘোড় নোলড়ি। েু’েপন পোশোপোলশ েোনোিোর কোপে েোাঁড়োইয়ো রলহি। লকেুক্ষণ পপর 
আ োর নোগরো েুতোর আওয়োে বশোনো বগি; বিোকেো লিলরয়ো আলসপতপে। বর ো লনশ্বোস 
বরোধ কলরয়ো রলহি। 
 
বিোকেো  োলড়র পোপন চোলহপত চোলহপত শহপরর লেপক লিলরয়ো বগি। তোহোর পেধ্বলন 
লমিোইয়ো যোই োর পর বর ো প্ৰশ্ন-ল স্ফোলরত চপক্ষ সুনীপির পোপন চোলহি। সুনীপির মপন 
লনগূঢ় সপন্তোষ, লকন্তু বস মুপে লিধোর ভো  আলনয়ো  লিি, ‘বসই বিোকেোই মপন হপি।’ 
 
েু’েপন লিলরয়ো আলসয়ো  লসি। বর োর মুে শঙ্কোলিশীণম হইয়ো রলহি। সুনীি তোহোর প্ৰলত 
একেো বচোরো কেোক্ষ হোলনয়ো  ই েুলিি। 
 
ল  আলসয়ো প্ৰশ্ন কলরি-েো োর লেপ  লক নো। অতিঃপর েু’েপন েোইপত বগি। 
 
আহোর কলরপত কলরপত সুনীি  লিি, ‘ব োধ হয় ভপয়র লকেু বনই। পুলিস যেন 
বেেোপশোনো করপ   পিপে—’ 
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প্ৰতুযিপর বর োর অন্তপরর উষ্মো  ন  ন শপব্দ  োলহর হইয়ো আলসি, ‘পুলিস বতো আর 
সোরো রোলত্র  োলড়র সোমপন েোাঁলড়পয় পোহোরো বেপ  নো, মোপ  মোপ  েহি লেপয় যোপ । তোর 
িোাঁপক যলে পোাঁচেো ডোকোত বেোর বভপঙ  োলড়পত ব োপক, তেন লক কর ?’ 
 
সুনীি মুে বহাঁে কলরয়ো আহোর কলরপত িোলগি, বশষ  লিি, ‘ োলড়পত িোলি-বসোাঁেো লকেু 
আপে?’ 
 
বর ো গভীর ল রলক্তভপর স্বোমীর পোপন এক োর চোলহি, এই  োিপকোলচত প্ৰপশ্নর উির 
বেওয়ো প্ৰপয়োেন ব োধ কলরি নো। িোলি-বসোাঁেো র্োলকপিও চোিোইপ  বক? 
 
রোপত্র বর ো লনে শয়নকপক্ষর িোপর উপপর-নীপচ লেেুলকলন বিোগোইয়ো শয়ন কলরি। এত 
সতকমতোর অ শয প্ৰপয়োেন লেি নো, রমণী ো ু তোহোর  োলড় পোহোরোর ভোি  য স্থোই 
কলরয়োলেপিন। লকন্তু বর োর মপনর অশোলন্ত েূর হইি নো; ল েোনোয় শুইয়ো বস অপনকক্ষণ 
েোলগয়ো রলহি। 
 
শহপরর একোপন্ত  োলড়েো নো লকলনপিই হইত…লকন্তু তেন বক েোলনত? এেন বচোর-
েোাঁচপড়র ভপয়  োলড় েোলড়য়ো বগপি মোন র্োলকপ  নো…স্বোমী ল ষয় ুলিহীন অপেোর্ম…লক করো 
যোয়? েুপেো শক্ত-সমর্ম বগোপের চোকর রোলেপ ? লকন্তু চোকপরর উপর ভরসো লক? বয 
রক্ষক বসই ভক্ষক হইয়ো উলিপত পোপর। ডোকোপতরো ঘুষ েোওয়োইয়ো যলে চোকরপের  শ 
কপর, তোহোরোই রোপত্র িোর েুলিয়ো ডোকোতপের ঘপর ডোলকয়ো আলনপ …তোর বচপয়  ুলড় 
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আন্নো ভোি…শয়নঘপরর বিোহোর লসনু্দপক েোমী গহনো আপে, লকন্তু আিরক্ষোর একেো অস্ত্র 
নোই।… 
 
হিোৎ একেো কর্ো মপন হওয়োয় বর ো উপিলেতভোপ  ল েোনোয় উলিয়ো  লসি। 
 
তোহোর শ্বশুপরর একেো লপস্তি লেি। েয় মোস পূপ ম লতলন যেন মোরো যোন, তেন লপস্তিেো 
র্োনোয় েমো বেওয়ো হইয়োলেি। বসই লপস্তিলেো লক বিরত পোওয়ো যোয় নো? কোি সকোপিই 
বস র্োনোয় লগয়ো রমণী ো ুর সপে বেেো কলরপ । একেো লপস্তি  োলড়পত র্োলকপি আর ভয় 
লক? 
 
অপনকেো লনলিন্ত হইয়ো বর ো ঘুমোইয়ো পলড়ি। 
 
পরলেন সকোপি বর ো সুনীিপক িইয়ো আ োর র্োনোয় চলিি। পপর্ সুনীপির অনুচ্চোলরত 
প্ৰপশ্নর উিপর বর ো  লিি, ‘ ো োর লপস্তিলে র্োনোয় েমো আপে, বসেো বিরত লনপি ভোি 
হয় নো?’ বযন কর্োেো সুনীপির মোর্োয় আপস নোই, এমলনভোপ  বচোে  ড় কলরয়ো বস 
লকেুক্ষণ লচন্তো কলরি, তোরপর ঘোড় নোলড়পত নোলড়পত  লিি, ‘ভোি হপ ।’ 
 
র্োনোয় রমণী ো ু প্ৰস্তো  শুলনয়ো  লিপিন, ‘ব শ বতো, একেো েরেোস্ত কপর লেন, হপয় 
যোপ । কোর নোপম িোইপসন্স বনপ ন?’ 
 

http://www.bengaliebook.com/


 অদৃশ্য ত্রিক োণ । শ্রত্রদন্দু বকন্দযোপোধ্যোয় । ববযোমক শ্ সমগ্র 

16 

www.bengaliebook.com                                  সূত্রিপি 
 

 

এ কর্োেো বর ো লচন্তো কপর নোই। বস স্ত্রীপিোক, পূপ ম কেনও লপস্তি বেপড় নোই; আপেয়োস্ত্র 
সম্বপন্ধ্ তোহোর মপন একেো সন্ত্রস্ত শঙ্কোর ভো  আপে। লকন্তু বস তোহো প্ৰকোশ কলরপত চোয় 
নো, চট্ কলরয়ো  লিি, ‘বকন, এাঁর নোপম।’ 
 
রমণী ো ু  লিপিন, ‘তোই হপ । আপলন এেলন েরেোস্ত কপর লেন; আলম এক োর 
আপনোপের  োলড়পত লগপয় লনয়ম-রক্ষো রকপমর তেোরক কপর আস । কোিই লপস্তি বপপয় 
যোপ ন।’ 
 
বর ো েরেোস্ত লিলেি, সুনীি তোহোপত সলহ কলরি। রমণী ো ু লেজ্ঞোসো কলরপিন, 
‘সুনীি ো ুু্, আপলন আপগ কেপনো  নু্দক-লপস্তি েুাঁপড়পেন?’ 
 
সুনীি আমতো আমতো ভোপ   লিি, ‘এাঁ-নো-হযোাঁ—অপনক লেন আপগ িুলকপয়  ো োর লপস্তি 
লনপয় কপয়ক োর েুাঁপড়লেিোম–তেন বেপিমোনুষ লেিোম-এাঁ- 
 
রমণী ো ু হোলসয়ো  লিপিন, ‘কোেেো ব -আইনী হপয়লেি। যোর নোপম িোইপসন্স বস েোড়ো 
আর কোরুর আপেয়োস্ত্র  য হোর করোর হুকুম বনই। অ শয আতুপর লনয়পমো নোলস্তু্্ু্, ল পপে 
পড়পি সকপিই স  রকম অস্ত্র  য হোর করপত পোপর।’ 
 
বসলেন ব কোপি রমণী ো ু এনপকোয়োলর কলরপত আলসপিন এ িং চো-েিেো োর েোইয়ো 
ঘণ্টোেোপনক গল্প কলরয়ো প্ৰস্থোন কলরপিন। তোাঁহোর ধোরণো েলেি সুনীি হো োপগো ো েড়-
প্ৰকৃলতর বিোক, বর ো তোহোপক নোপক েলড় লেয়ো ঘুরোইপতপে। হো োপগো ো বিোপকরো হোপত 
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েোকো পোইপি উিঙ্খি হয়, সুনীিও তোাঁহোই হইয়োলেি, এেন শুধরোইয়ো লগয়োপে। সুনীপির 
প্ৰকৃত স্বরূপ লতলন তেনও বচপনন নোই। 
 
পরলেন সুনীি লগয়ো র্োনো হইপত িোইপসন্স ও লপস্তি িইয়ো আলসি।  নু্দপকর বেোকোন 
হইপত এক  োক্স কোতুমেও লকলনয়ো আলনি। 
 
েুপুরপ িো বর ো  োলড় লিলরপি সুনীি লপস্তি ও কোতুমপের  োক্স তোহোর সোমপন বেল পির 
উপর রোলেয়ো  লিি, ‘এই নোও।’ 
 
বর ো সশঙ্ক চপক্ষ আপেয়ন্ত্র লনরীক্ষণ কলরয়ো  লিি, ‘আলম লক কর ? তুলম রোপেো, েরকোর 
হপি তুলমই বতো  য হোর করপ ।’ 
 
সুনীি ইহোই প্ৰতযোশো কলরয়োলেি, বস লপস্তি ও কোতুমে িইয়ো লনপের ঘপর রোলেয়ো 
আলসি। 
 
ইহোর েুইলেন পপর পোগলড়ধোরী েু মিেোপক আর এক োর রোস্তো লেয়ো যোইপত বেেো বগি। 
তোরপর তোহোর যোতোয়োত  ন্ধ্ হইি। 
 
এক হপ্তো লনরুপদ্রপ , কোলেয়ো যোই োর পর বর ো স্বলস্তর লনশ্বোস বিলিয়ো  লিি, ‘ওরো ব োধ 
হয় েোনপত বপপরপে  োলড়পত  নু্দক আপে, তোই আশো বেপড় লেপয়পে।’ 
 

http://www.bengaliebook.com/


 অদৃশ্য ত্রিক োণ । শ্রত্রদন্দু বকন্দযোপোধ্যোয় । ববযোমক শ্ সমগ্র 

18 

www.bengaliebook.com                                  সূত্রিপি 
 

 

সুনীি ল পজ্ঞর মত মোর্োলে নোলড়পত নোলড়পত  লিি, ‘হুাঁ।’ 
 
তোরপর যত লেন কোলেপত িোলগি, বর োর মন ততোই লনরুপিগ হইপত িোলগি। সিংসোপর 
স্বোভোল ক অ স্থো আ োর লিলরয়ো আলসি। বর ো সকোপি কোপে  োলহর হয়, ল কোপি 
ব ড়োইপত যোয়। সুনীি  োলড়পত  লসয়ো রহসয-বরোমোঞ্চ পপড়; কেোলচৎ সন্ধ্যোর সময় 
ঘণ্টোেোপনপকর েনয  োলড় হইপত  োলহর হয়। তোহোর  নু্ধ্ োন্ধ্  নোই; বস কেনও বরিওপয় 
বেশপন লগয়ো  ইপয়র েি হইপত  ই বকপন; কেনও শহপরর এাঁপেোপড়ো গলিপত হুকুম 
লসিং-এর সপে বেেো কপর। হুকুম লসিং-এর সপে তোহোর কোে এেনও বশষ হয় নোই। 
 
এইভোপ  েুই মোস কোলেয়ো বগি, শীত বশষ হইয়ো আলসি। বর োর মন হইপত গুণ্ডোর 
সম্ভোল ত আক্রমপণর কর্ো সমূ্পণম মুলেয়ো বগি। 
 
একলেন সন্ধ্যোকোপি বর োর েু’লে  োন্ধ্ ী  োলড়পত আলসয়োলেি; বর ো তোহোপের িইয়ো 
েোওয়োেোওয়ো হোলসগপল্প  যস্ত লেি। বর োর  োন্ধ্ ীরো  োলড়পত আলসপি সুনীিপক সমূ্পণম 
অগ্রোহয কলরয়ো চপি, চোকপরর মযমোেোও বস তোাঁহোপের কোপে পোয় নো। তোই তোহোরো বকহ 
আলসপি সুনীি লনপের ঘপর  লসয়ো র্োপক লকিং ো ব ড়োইপত যোয়। আেও বস লনপের ঘপর 
চলিয়ো বগি, তোরপর চুলপ চুলপ লপেপনর েরেো লেয়ো  োলড় হইপত  োলহর হইি। অপনক 
লেন হইপত বস এই সুপযোপগর প্ৰতীক্ষো কলরপতলেি। 
 
সুনীি শহপর লগয়ো গলির মপধয হুকুম লসিং-এর সপে বেেো কলরি। েশ লমলনে ধলরয়ো 
হুকুম লসিং তোহোর লনপেমশ শুলনয়ো বশপষ  লিি, ‘ে র বপপয়লে  োলড়পত লপস্তি আপে।’ 
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সুনীি পপকে হইপত লপস্তি  োলহর কলরয়ো বেেোইি, লপস্তি েুলিয়ো বেেোইি, তোহোর মপধয 
বেোেো নোই।  লিি, ‘তুলম লনভমপয়  োলড়পত  ুকপত পোর।’ 
 
হুকুম লসিং হোত পোলতয়ো  লিি, ‘আমোর ইনোম?’ 
 
সুনীি েুই মোপস েয়শত েোকো েমোইয়োলেি। তোাঁহোই হুকুম লসিং-এর হোপত লেয়ো  লিি, 
‘এই নোও। এর ব লশ এেন আমোর কোপে বনই। তুলম কোে বসপর ওর গোপয়র গয়নোগুপিো 
লনও। তোরপর সম্পলি যেন আমোর হোপত আসপ  তুলম েশ হোেোর েোকো পোপ । আলম 
এেন বরিওপয় বেশপন যোলি, রোলত্র আেেোর পর  োলড় লির ।’ 
 
হুকুম লসিং  লিি, ‘ হুৎ েু ।’ 
 
‘যো যো  পিলে মপন র্োকপ ?’ 
 
‘লে। আপলন ব -লিলকর র্োকুন, আলম সোেসজ্জো কপর এেুলন ব রুলি।’ 
 
হুকুম লসিং কোলিকুলি মোলেয়ো েদ্মপ শ ধোরপণর েনয লনপের বকোেপর প্ৰপ শ কলরি। 
সুনীি বেশপন বগি নো, দ্রুতপপে গৃপহর পোপন লিলরয়ো চলিি। 
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অন্ধ্কোর হইয়ো লগয়োপে।  োলড়র কোেোকোলে বপৌঁলেয়ো সুনীি বেলেি  োন্ধ্ ীরো এেনও 
আপে। বস আশ্বস্ত হইয়ো রোস্তোর ধোপর একেো  ড় গোপের লপেপন িুকোইয়ো রলহি। বসেোপন 
েোাঁড়োইয়ো সুইপত লপস্তি  োলহর কলি অনয পপকে কোেুমন লেি, তোহো লপস্তি ভলরয়ো প্ৰস্তুত 
হইয়ো রলহি। 
 
লকেুক্ষণ পপর বর োর  োন্ধ্ ীর চলিয়ো বগি। বর ো লভতর হইপত সের েরেো  ন্ধ্ কলরয়ো 
লেি। 
 
রোলত্র সোপড় সোতেো। বর ো আন্নোপক ডোলকয়ো প্ৰশ্ন কলরি, ‘ ো ু বকোর্োয় বর?’ 
 
আন্নো  লিি, ‘ ো ু ব লরপয়পে। সের লেপয় বতোমোর ওনোরো এপিন,  ো ু লেড়লক লেপয় 
ব লরপয় বগি।’ 
 
‘ও। আিো, তুই রোন্নো চড়োপগ যো।’ 
 
বর ো উলিে হইি নো। বচোর-ডোকোপতর ভয় আর তোহোর নোই। বস অনয কর্ো ভোল য়ো 
পলরতৃলপ্তর লনশ্বোস বিলিি। এইভোপ  যলে েী ন চলিপত র্োপক, মন্দ লক? 
 
 োলহপর গোপের আড়োপি সুনীি ওৎ পোলতয়ো  লসয়ো আপে। শহপরর লেক হইপত হুকুম 
লসিংপক আলসপত বেেো বগি। বস লনিঃশপব্দ আলসপতপে, নোগরো েুতোর আওয়োে নোই। 
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িোপরর সোমনোসোমলন আলসয়ো বস আপগ লপপে তোকোইি, তোরপর িোপর মৃেু বেোকো লেি। 
 
সুনীি আলসয়োপে মপন কলরয়ো বর ো িোর েুলিয়ো লেি। সপে সপে হুড়মুড় কলরয়ো হুকুম 
লসিং লভতর  ুলকয়ো পলড়ি এ িং েুহোপত বর োর গিো লেলপয়ো ধলরি। 
 
একলে অপধোচ্চোলরত চীৎকোর বর োর কণ্ঠ হইপত  োলহর হইি, তোরপর আর শব্দ নোই। 
আন্নো রোন্নোঘর হইপত চীৎকোর শুলনপত পোইয়োলেি, সল স্মপয়  োলহপরর ঘপর উাঁলক মোলরয়ো 
বেলেি যপের মত কোপিো েুেলন্ত একেো বিোক বর োর গিো লেলপপতপে। আন্নো  োঙ্লনস্পলি 
কলরি নো, রোন্নোঘপর লিলরয়ো লগয়ো িোপর হুড়কো আাঁলেয়ো লেি। 
 
হুকুম লসিং যেন বেলেি বর োর বেপহ প্ৰোণ নোই তেন বস তোহোপক বমপ োয় বশোয়োইয়ো 
লেি; বর োর হোপতর কোপনর গিোর গহনোগুিো েুলিয়ো িইয়ো লনপের পপকপে রোলেি, 
তোরপর সের েরেো লেয়ো  োলহর হইি। 
 
গোপের আড়োপি সুনীি এই মুহুতমলের প্ৰতীক্ষ্ণ কলরপতলেি। ‘বক? বক?  লিয়ো বস েুলেয়ো 
 োলহর হইয়ো আলসি। হুকুম লসিং হতভম্ব হইয়ো েোাঁড়োইয়ো পলড়য়লেি, সুনীি েুলেয়ো আলসয়ো 
লপস্তি তুলিি, হুকুম লসিং-এর  ুক িক্ষয কলরয়ো লপস্তপির সমস্ত কোতুমে উেোড় কলরয়ো 
লেি। হুকুম লসিং মুে রু্ ড়োইয়ো বসইেোপনই পলড়ি, আর নলড়ি নো। 
 
সুনীি তেন চীৎকোর কলরপত কলরপত গৃপহ প্ৰপ শ কলরি–’কী হপয়পে! অযোাঁ-বর ো-? 
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রোন্নোঘপর আন্নো সুনীপির কণ্ঠস্বর শুলনপত পোইয়ো কোাঁলপপত কোাঁলপপত  োলহর হইয়ো আলসি। 
সুনীি  যোকুিস্বপর  লিি, ‘আন্নো, এ কী হি! বর ো মপর বগপে। গুণ্ডোেো বর োপক বমপর 
বিপিপে। লকন্তু আলমও গুণ্ডোপক বমপরলে!’ বস িোিোইয়ো উলিি—‘পুলিস! আলম পুলিপস 
ে র লেপত যোলি।’  লিয়ো েুলেয়ো  োলহর হইয়ো বগি। 
 
যর্োসমপয় স্থোনীয় র্োনো হইপত পুলিস আলসি। আন্নো যোহো বেলেয়োলেি পুলিসপক  লিি। 
 
ে র পোইয়ো রমণী ো ু আলসপিন। সুনীি হোব্িোর মত তোাঁহোর পোপন চোলহয়ো  লিি, ‘আলম 
ব ড়োপত ব লরপয়লেিোম, লিপর এপস  োলড়র কোেোকোলে বপৌঁেুাঁপতই একেো চীৎকোর শুনপত 
বপিোম। েুপে এপস বেলে ওই বিোকেো  োলড় বর্পক ব রুপি। আমোর মোর্ো বগোিমোি হপয় 
বগি। আলম লপস্তি লেপয় ওপক বমপরলে। তোরপর ঘপর  ুপক বেলে—’ তোহোর  যোয়ত চকু্ষ 
বর োর মৃতপেপহর লেপক লিলরি; বস েুহোপত মুে  োলকি। 
 
রমণী ো ু ক্ষপণক নীর  র্োলকয়ো প্ৰশ্ন কলরপিন, ‘আপলন লপস্তি লনপয় ব ড়োপত 
ব লরপয়লেপিন?’ 
 
সুনু্টসুমেুলি, ঘোড় নোলড়য়ো  লি, ‘হযোাঁ। আমোর নোপম লপস্তি, আলম স মেো লপস্তি আমোর 
কোপে রোলে।’ 
 
রমণী ো ু  লিপিন, ‘লপস্তি লেন। ওেো আলম  োপেয়োপ্ত করিোম।’ 
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সুনীি ল নো আপলিপত লপস্তি রমণী ো ু হোপত সমপমণ কলরি। লপস্তপি আর তোহোর 
প্ৰপয়োেন লেি নো। 
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০২. সুনীি সর োর ববো ো বকে, ত্র নু্ত বুত্রি আকে 
ব যোমপকশ  লিি, ‘সুনীি সরকোর ব োকো  পে, লকন্তু  ুলি আপে।’ 
 
রমণী ো ু করুণ হোলসয়ো  লিপিন, ‘ব যোমপকশ ো ুু্, আমোর ধোরণো লেি আলম  ুলিমোন, 
লকন্তু সুনীি সরকোর আমোপক ব োকো  োলনপয় লেপয়পে। তোর মতি  লকেু  ু পত পোলরলন। 
হুকুম লসিংপক েুন করোর অপরোপধ তোপক বয ধর  বস উপোয় বনই। স্পষ্টতই হুকুম লসিং 
তোর  োলড়পত  ুপক তোর স্ত্রীপক েুন কপর গোপয়র গয়নো বকপড় লনপয়লেি, সুতরোিং তোপক 
েুন করোর অলধকোর সুনীপির লেি। বস এক ল পি েুই পোলে বমপরপে; বপতৃক সম্পলি 
উিোর কপরপে এ িং লনপের েুকৃলতর একমোত্র শলরকপক সলরপয়পে! স্ত্রীর মৃতুযর পর বস-ই 
এেন সম্পলির উিরোলধকোরী, কোরণ বসই লনকেতম আিীয়। বর োর উইি লেি নো, 
সুনীি আেোিপতর হুকুম লনপয় গেীয়োন হপয়  পসপে।’ 
 
‘হাঁ’  লিয়ো ব যোমপকশ লচন্তোিন্ন হইয়ো পলড়ি। 
 
রমণী ো ু  লিপিন, ‘একেো রোস্তো  োর করুন, ব যোমপকশ ো ু। যেন ভোল  একেন অলত 
 ড় শয়তোন আইনপক কিো বেলেপয় লচরেী ন মেো িুেপ  তেন অসহয মপন হয়।’ 
 
ব যোমপকশ মুে তুলিয়ো  লিি, ‘বর ো অলেপতর বিেো  ইগুপিো ভোি োসপতো?’ 
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রমণী ো ু  লিপিন, ‘হযোাঁ, ব যোমপকশ ো ু। ওপের  োলড় আলম আগোপোস্তিো সোচম কপরলেিোম; 
আমোর কোপে িোপগ এমন তর্য লকেু পোইলন, লকন্তু বেেিোম অলেত ো ুর বিেো আপনোর 
কীলতমকোলহনী স গুলিই আপে, স গুলিপত বর োর নোম বিেো। তো বর্পক মপন হয়। বর ো 
আপনোর গল্প পড়পত ভোি োসপতো।’ 
 
ব যোমপকশ আ োর লচন্তোমে হইয়ো পলড়ি। আমরো লসগোপরে ধরোইয়ো অপপক্ষো কলরয়ো 
রলহিোম। বেেো যোক ব যোমপকপশর মলস্তষ্ক-রূপ গন্ধ্মোেন হইপত বকোন্ ল শিযকরণী েো োই 
 োলহর হয়। 
 
েশ লমলনে পপর ব যোমপকশ নলড়য়ো-চলড়য়ো  লসি। আমরো সোগ্রপহ তোহোর মুপের পোপন 
চোলহিোম। 
 
বস  লিি, রমণী ো ুু্, ‘বর োর হোপতর বিেো বযোগোড় করপত পোপরন?’ 
 
‘হোপতর বিেো!’ রমণী ো ু ভ্রূ তুলিপিন। 
 
ব যোমপকশ  লিি, ‘ধরুন, তোর লহপসপ র েোতো, লকিং ো লচলির বেড়ো েুকপরো।…যোপত  োিংিো 
বিেোর েোাঁেেো পোওয়ো যোয়।’ 
 
রমণী ো ু গোপি হোত লেয়ো লচন্তো কলরপিন, বশপষ  লিপিন, ‘বচষ্টো করপত পোলর। লকন্তু 
মতি েো লক?’ 
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ব যোমপকশ  লিি, ‘মতি েো এই।–বর ো আমোর রহসয-কোলহনী পড়পত ভোি োসপতো। 
সুতরোিং অপেোগ্রোপির েপনয আমোপক লচলি বিেো তোর পপক্ষ অসম্ভ  নয়। বমপয়পের বয ও 
েু মিতো আপে তোর পলরচয় আমরো হোপমশোই বপপয় র্োলক। মপন করুন। ে’মোস আপগ 
বর ো আমোপক লচলি লিপেলেি; আমোর অপেোগ্রোি বচপয়লেি, তোরপর আমোপক েোলনপয় 
লেপয়লেি বয, তোর স্বোমী তোপক েুন কর োর িলন্দ আাঁলেপে, আলম যলে তোর অপঘোত 
মৃতুযর ে র পোই তোহপি বযন তেন্তু কলর।’ 
 
রমণী ো ু গভীরভোপ  লচন্তো কলরয়ো  লিপিন, ‘ ুপ লে। েোি লচলি বতলর করপ ন, তোরপর 
বসই লচলি সুনীিপক বেলেপয় তোর কোে বর্পক স্বীকোপরোলক্ত আেোয় করপ ন!’ 
 
ব যোমপকশ  লিি, ‘স্বীকোপরোলক্ত আেোপয়র বচষ্টো কর । সুনীি যলে ভয় বপপয় সতয কর্ো 
 পি বিপি তপ ই তোপক ধরো বযপত পোপর।’ 
 
রমণী ো ু  লিপিন, ‘আলম বর োর হোপতর বিেোর নমুনো বযোগোড় কর । আর লকেু?’ 
 
ব যোমপকশ প্ৰশ্ন কলরি, ‘বর োর নোম-েোপো লচলির কোগে লেি লক?’ 
 
‘লেি। তোও পোপ ন। আর লকেু?’ 
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‘আর-একেো বেপ বরকলডমিং বমলশন। যলে সুনীি কনপিস কপর, তোর পোকোপোলক বরকডম 
র্োকো ভোি।’ 
 
‘ব শ। কোি সকোপিই আলম আ োর আস ।’  লিয়ো রমণী ো ু ল পশষ উপিলেতভোপ  
ল েোয় িইপিন। 
 
পরলেন সকোপি আমরো সপ মোত্র শযযোতযোগ কলরয়োলে, রমণী ো ু আলসয়ো উপলস্থত। তোাঁহোর 
হোপত একলে চোমড়োর সযোপচি। হোলসয়ো  লিপিন, ‘বযোগোড় কপরলে।’ 
 
ব যোমপকশ তোাঁহোপক লসগোপরে লেয়ো  লিি, ‘লক লক বযোগোড় করপিন?’ 
 
রমণী ো ু সযোপচি েুলিয়ো সন্তপমপণ একলে কোগপের েুকরো  োলহর কলরয়ো আমোপের সোমপন 
ধলরপিন,  লিপিন, ‘এই লনন বর োর হোপতর বিেো।’ 
 
লচলির কোগপের লেন্নোিংশ, তোহোপত  োিংিোয় কপয়ক েত্র বিেো আপে—‘…স্ত্রীর প্ৰলত স্বোমীর 
যলে কতম য নো র্োপক, স্বোমীর প্ৰলত স্ত্রীর কতম য র্োকপ  বকন? আমরো আধুলনক যুপগর 
মোনুষ, বসপকপি সিংকোর আাঁকপড় র্োকোর মোপন হয় নো…’ 
 
ব যোমপকশ প্ৰশ্ন কলরি, ‘এই বর োর হোপতর বিেো! েস্তেত বনই বেেলে। বকোর্োয় 
বপপিন?’ 
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রমণী ো ু সযোপচি হইপত এক তো সোেো লচলির কোগে িইয়ো  লিপিন, ‘আর এই লনন 
বর োর নোম-েোপো সোেো লচলির কোগে। কোি রোপত্র এেোন বর্পক ব লরপয় সেোন সুনীপির 
 োলড়পত লগপয়লেিোম; তোপক বসোেোসুলে  িিোম, বতোমোর  োলড় আর এক োর েুাঁপে বেে । 
বস আপলি করি নো।–বকমন, যো বযোগোড় কপরলে তোপত চিপ  বতো?’ 
 
ব যোমপকশ বোঁড়ো লচলির েুক্রো পযমপ ক্ষণ কলরপত কলরপত  লিি, ‘চিপ । বর োর হোপতর 
বিেো নকি করো শক্ত হপ  নো। যোরো র ীন্দ্রীয় েোাঁপের নকি কপর তোপের বিেো নকি 
করো সহে।–বেপ-বরকডমোর বপপয়পেন?’ 
 
রমণী ো ু  লিপিন, ‘বপপয়লে। যেন  িপ ন তেনই এপন হোলের কর ।–তোহপি 
শুভকপমমর লেন লস্থর কপ  করপেন?’ 
 
ব যোমপকশ একেু ভোল য়ো  লিি, ‘আেই বহোক নো, শুভসয শীঘ্রম। আলম সুনীিপক একেো 
লচলি লেলি, বসেো আপলন কোরুর হোপত পোলিপয় বেপ ন।’ 
 
একেো সোধোরণ পযোপডর কোগপে ব যোমপকশ লচলি লিলেি— 
 
শ্ৰীসুনীি সরকোর  রো পরষু— 
আপনোর স্ত্রীর সলহত পত্রপযোপগ আমোর পলরচয় হইয়োলেি; লতলন মৎ-সিংক্রোন্ত কোলহনী 
পলড়পত ভোি োলসপতন। শুলনিোম তোাঁহোর মৃতুয হইয়োপে। শুলনয়ো েুিঃলেত হইয়োলে। 
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আলম কপয়কলেন যো ৎ এেোপন আলসয়ো ডোক োিংপিোপত আলে। আপলন যলে আে সন্ধ্যো 
সোতেোর সময় ডোক োিংপিোপত আলসয়ো আমোর সপে বেেো কপরন, আপনোর স্ত্রী আমোপক বয 
বশষ লচলিেলন লিলেয়োলেপিন, তোহো আপনোপক বেেোইপত পোলর। লচলিেলন আপনোর পপক্ষ 
গুরুত্রপূণম। 
লনপ েন ইলত-ব যোমপকশ  ক্সী। 
 
লচলি েোপম ভলরয়ো ব যোমপকশ রমণী ো ুর হোপত লেি। লতলন  লিপিন, ‘আিো, এেন উলি। 
লচলিেোলন এমনভোপ  পোিো  যোপত সুনীি  ু পত নো পোপর বয, পুলিপসর সপে আপনোর 
বকোপনো সম্পকম আপে। েুপুরপ িো বেপ-বরকডমোর লনপয় আসলে।’ 
 
লতলন প্ৰস্থোন কলরপি ব যোমপকশ বর োর লচলি িইয়ো  লসি; নোনোভোপ  তোহোর পরীক্ষো-
লনরীক্ষো কলরপত িোলগি; আপিোর সোমপন তুলিয়ো ধলরয়ো কোগে বেলেি, লেন্ন অিংপশর 
লকনোরো পযমপ ক্ষণ কলরি। তোরপর লসগোপরে ধরোইয়ো েোলনপত িোলগি। 
 
 লিিোম, ‘লক বেেপি?’ 
 
ব যোমপকশ ঊধ্বমলেপক বধোাঁয়ো েোলড়য়ো  লিি, ‘লচলিেোনো আস্ত লেি, সম্প্রলত বেড়ো হপয়পে। 
লচলির িযোেো-মুপড়ো বকোর্োয় বগি। তোই ভো লে।’ 
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আলমও ভোল িোম। তোরপর  লিিোম, ‘বর ো হয়পতো লনপের বকোন  োন্ধ্ ীপক লচলিেোনো 
লিপেলেি, রমণী ো ু তোর কোে বর্পক আেোয় কপরপেন।  োন্ধ্ ী হয়পতো লনপের নোম 
বগোপন রোেপত চোয়—’ 
 
‘হপত পোপর, অসম্ভ  নয়। বর োর  োন্ধ্ ী হয়পতো রমণী ো ুপক শতম কলরপয় লনপয়পে বয, 
তোর নোম প্ৰকোশ পোপ  নো। তোই রমণী ো ু আমোর প্ৰশ্ন এলড়পয় বগপিন-যোক, এ োর 
েোলিয়োলতর হোপত-েলড় বহোক। অলেত, কোগে-কিম েোও।’ 
 
অতিঃপর েুঘণ্টো ধলরয়ো ব যোমপকশ বর োর হোপতর বিেো মক্স কলরি। বশপষ আসি ও 
নকি আমোপক লেয়ো  লিি, ‘বেে বেলে বকমন হপয়পে। অ শয নোম-েস্তেতেো আন্দোপে 
করপত হি, একেো নমুনো বপপি ভোি হত। লকন্তু এপতই চিপ  ব োধ হয়।’ 
 
বর োর লচলি ও ব যোমপকপশর েসড়ো পোশোপোলশ রোলেয়ো বেলেিোম, বিেোর েোাঁপে তিোত 
নোই; সোধোরণ বিোপকর কোপে ব যোমপকপশর বিেো স্বিপন্দ বর োর বিেো  লিয়ো চোিোপনো 
যোয়।  লিিোম, ‘চিপ ।’ 
 
ব যোমপকশ তেন সযপে লচলি লিলেপত  লসি। বর োর নোম-েোপো কোগপে ধীপর ধীপর 
অপনকক্ষণ ধলরয়ো লিলেি। লচলি এইরূপ— 
 
মোননীপয়ষু, 
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ব যোমপকশ ো ুু্, আপনোর লচলি আর অপেোগ্রোি বপপয় কত আনন্দ হপয়পে  িপত পোলর নো। 
আমোর মত গুণগ্রোহী পোিক আপনোর অপনক আপে, লনিয় আপনোপক অপেোগ্রোপির েনয 
ল রক্ত কপর। ত ু আপলন বয আমোপক েু’ েত্র লচলিও লিপেপেন বসেপনয অপশষ ধনয োে। 
আপনোর অপেোগ্রোি আলম সযপে আমোর েোতোয় বগাঁপর্ রোেিুম। 
আপনোর সহৃেয়তোয় সোহস বপপয় আলম লনপের কর্ো লকেু লিেলে। — 
আমোর স্বোমী ল ষয় ুলিহীন এ িং মন্দ চলরপত্রর বিোক, তোই আমোর শ্বশুর মৃতুযকোপি তোাঁর 
ল ষয়সম্পলি সমস্ত আমোর নোপম উইি কপর লগপয়পেন। সম্পলি প্ৰচুর, এ িং আলম তোপত 
আমোর স্বোমীপক হোত লেপত লেই নো। আমোর সপন্দহ হয় আমোর স্বোমী আমোপক েুন 
কর োর মতি  আাঁেপেন; ব োধ হয় গুণ্ডো িোলগপয়পেন। লক হপ  েোলন নো। লকন্তু আপলন 
যলে হিোৎ আমোর অপঘোত মৃতুযর সিং োে পোন তোহপি েয়ো কপর একেু বেোাঁেে র 
বনপ ন। আপলন সতযোপিষী, অসহোয়ো নোরীর মৃতুযপত কেনই চুপ কপর র্োকপত পোরপ ন 
নো। 
আমোর প্ৰণোম বনপ ন। 
ইলত—ল নীত 
বর ো সরকোর 
 
লচলিেোলন ভোাঁে কলরয়ো ব যোমপকশ একলে পুরোপনো েোপমর মপধয ভলরয়ো রোলেি। 
 
ব িো লতনেোর সময় রমণী ো ু আলসপিন, সপে একেন বেোকরো পুলিস। বস বরলডও 
লমস্ত্রী; তোহোর হোপত বেপ-বরকডমোপরর  োক্স এ িং মোইক ইতযোলে যন্ত্রপোলত। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 অদৃশ্য ত্রিক োণ । শ্রত্রদন্দু বকন্দযোপোধ্যোয় । ববযোমক শ্ সমগ্র 

32 

www.bengaliebook.com                                  সূত্রিপি 
 

 

রমণী ো ু ব যোমপকপশর সপে পরোমশম কলরয়ো লমস্ত্রীপক  লিপিন, ‘ ীপরন, তোহপি তুলম 
বিপগ যোও।’ 
 
‘আপজ্ঞ সযোর’  লিয়ো  ীপরন িোলগয়ো বগি। 
 
 লস োর ঘপর বেল পির মোর্োয় বয ব োিোপনো ব েুযলতক আপিোেো লেি তোহোর তোপর মোইক 
িোগোপনো হইি, বেপ-বরকডোর যন্ত্রেো  সোপনো হইি ব যোমপকপশর শয়ন ঘপর। বরকড়োর 
চোিু হইপি একেু শব্দ হয়, যন্ত্রেো অনয ঘপর র্োলকপি যপন্ত্রর শব্দ  লস োর ঘপর বশোনো 
যোইপ  নো। 
 
স  লিকিোক হইপি  ীপরন পোপশর ঘপর লগয়ো িোর  ন্ধ্ কলরি। আমরো  লস োর ঘপর 
বেল পির পোপশ  লসয়ো সহে গিোয় কর্ো োতমো  লিিোম; তোরপর পোপশর ঘপর বগিোম। 
 ীপরন যপন্ত্রর লিতো উল্টোলেপক ঘুরোইয়ো আ োর চোিু কলরি, তেন আমরো লনপেপের 
কণ্ঠস্বর শুলনপত পোইিোম। ব শ স্পষ্ট আওয়োে, বকোনেো কোহোর গিো লচলনপত কষ্ট হয় নো। 
 
ব যোমপকশ সস্তুষ্ট হইয়ো  লিি, ‘চিপ ।–লচলি পোলিপয় লেপয়পেন?’ 
 
রমণী ো ু  লিপিন, ‘লেপয়লে। আসপ  লনিয়। যোর মপন পোপ আপে, ও লচলি পো োর পর 
তোপক আসপতই হপ । আপলন তোপক ব্ল্যোকপমি করপত চোন। লকনো বসেো বস েোনপত 
চোইপ । আিো, আমরো এেন যোই, আ োর সপন্ধ্যর পর আস ।’ 
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০৩. হু ুম ত্রসিং-এর ভোই মু ুন্দ ত্রসিং 
 
লিক ে’েোর সময়  ীপরনপক িইয়ো রমণী ো ু আলসপিন; পুলিপসর গোলড় তোাঁহোপের 
নোমোইয়ো লেয়ো চলিয়ো বগি। 
 
রমণী ো ু  লিপিন, ‘একেু আপগই এিোম। লক েোলন সুনীি যলে সোতেোর আপগ এপস 
উপলস্থত হয়।’ 
 
ব যোমপকশ  লিি, ‘ব শ কপরপেন। প্ৰর্পম আপনোরো পোপশর ঘপর র্োকপ ন, যোপত সুনীি 
েোনপত নো পোপর বয, পুলিপসর সপে আমোর বযোগ আপে। আলম আর অলেত  স োর ঘপর 
র্োক ; সুনীি আসোর পর আপলন তোক  ুপ  আমোপের সপে বযোগ বেপ ন।’ 
 
‘বস ভোি কর্ো।’ রমণী ো ু  ীপরনপক িইয়ো পোপশর ঘপর বগপিন এ িং েরেো বভেোইয়ো 
লেপিন। আমরো েু’েপন আসোর সোেোইয়ো অপপক্ষো কলরয়ো রলহিোম। 
 
ক্রপম অন্ধ্কোর হইি। আলম আপিো জ্বোলিয়ো লেয়ো  লসিোম। ব যোমপকশ সকোিপ িোর 
সিং োেপত্রেো তুলিয়ো িইয়ো বচোে  ুিোইপত িোলগি। আলম লসগোপরে ধরোইিোম। কোন েুেো 
অলতমোত্রোয় সপচতন হইয়ো রলহি। 
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সোতেো  োলে োর কপয়ক লমলনে আপগই ডোক োিংপিোর সেপর একলে বমোের আলসয়ো র্োমোর 
শব্দ বশোনো বগি; আমরো েৃলষ্ট ল লনময় কলরিোম। লমলনে েুই-লতন পপর সুনীি সরকোর 
িোপরর সমু্মপে আলসয়ো েোাঁড়োইি। 
 
রমণী ো ু বয  ণমনো লেয়োলেপিন তোহোর সলহত ল পশষ গরলমি নোই; উপরন্তু িক্ষয কলরিোম
, তোহোর ল ভক্ত ওষ্ঠযোধপরর িোাঁপক েোাঁতগুিো কুমীপরর েোাঁপতর মত লহিংস্ব। বভোাঁতো মুপে 
ধোরোপিো েোাঁত। স  লমিোইয়ো বচহোরোলে নয়নরঞ্জন নয়। তোর উপর েুিলরত্র। পলতভলক্তপত 
বর ো হয়পতো সীতো-সোল ত্রীর সমতুিয লেি নো, লকন্তু বসেনয তোাঁহোপক বেোষ বেওয়ো যোয় 
নো। সুনীি সরকোর স্পষ্টতোই রোম লকিং ো সতয োপনর সমকক্ষ নয়। 
 
সুনীি ব োকোর মত লকেুক্ষণ িোপরর কোপে েোাঁড়োইয়ো রলহি, বশপষ ভোঙো ভোঙো গিোয়  লিি
, ‘ব যোমপকশ ো ু—’ 
 
ব যোমপকশ ে পরর কোগপের উপর েৃলষ্ট লন ি কলরয়ো  লসয়োলেি, ঘোড় লিরোইয়ো  লিি, 
‘সুনীি ো ু? আসুন।’ 
 
নযোিো-কযো িোর মত িযোিপিপি মুপের ভো  িইয়ো সুনীি বেল পির কোপে আলসয়ো 
েোাঁড়োইি; বক  লিপ  তোহোর ঘপে বগো র েোড়ো আর লকেু আপে! ব যোমপকশ শুষ্ক কলিন 
েৃলষ্টপত তোহোপক আপোেমস্তক লনরীক্ষণ কলরয়ো  লিি, ‘আপনোর অলভনয় ভোিই হপি, 
লকন্তু যতেো অলভনয় করপেন ততেো লনপ মোধ আপলন নন। — সুন।’ 
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সুনীি র্োপ কলরয়ো বচয়োপর  লসয়ো পলড়ি, সু তুমি চপক্ষ ব যোমপকশপক পলরেশমন কলরয়ো 
স্বলিত স্বপর  লিি, ‘কী— কী  িপেন?’ 
 
ব যোমপকশ  লিি, ‘লকেু নো। আপলন যেন ব োকোলমর অলভনয় করপ নই তেন ও 
আপিোচনোয় িোভ বনই। —সুনীি ো ুু্, বপতৃক সম্পলি লিপর পো োর েপনয আপলন েুপেো 
মোনুষপক েুন কপরপেন; এক, আপনোর স্ত্রী; েুই, হুকুম লসিং। এেোপন এপস আলম স  ে র 
লনপয়লে। আপলন হুকুম লসিংপক লেপয় স্ত্রীপক েুন কলরপয়লেপিন, তোরপর লনপের হোপত 
হুকুম লসিংপক বমপরলেপিন। হুকুম লসিং লেি আপনোর ষড়যপন্ত্রর অিংশীেোর, তোই তোপক 
সরোপনো েরকোর লেি; বস ব াঁপচ র্োকপি সোরো েী ন ধপর আপনোপক বেোহন করত। 
আপলন এক লেপি েুই পোলে বমপরপেন।’ 
 
সুনীি হযোাঁ কলরয়ো শুলনপতলেি, হোউমোউ কলরয়ো উলিি, ‘এ লক  িপেন। আপলন! বর োপক 
আলম বমপরলে! এ লক  িপেন! একেো গুণ্ডো-যোর নোম হুকুম লসিং-বস। আমোর স্ত্রীপক গিো 
লেপপ বমপরলেি। আন্নো বেপেপে-আন্নো লনপের বচোপে বেপেপে। হুকুম লসিং বর োপক গিো 
লেপপ মোরপে–’ 
 
ব যোমপকশ  লিি, ‘হুকুম লসিং ভোড়োপে গুণ্ডো, তোপক আপলন েোকো েোইপয়লেপিন।’ 
 
‘নো নো, এস  লমপর্য কর্ো। বর োপক আলম েুন করোইলন; বস আমোর স্ত্রী, আলম তোপক 
ভোি োসতোম—’ 
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‘আপলন বরো োপক লক রকম ভোি োসপতন, তোর প্ৰমোণ আমোর পপকপে আপে—’  লিয়ো 
ব যোমপকশ লনপের  ুক-পপকপে আঙুপির বেোকো মোলরি। 
 
‘কী? বর োর লচলি? বেলে লক লচলি বর ো আপনোপক লিপেলেি।’ 
 
ব যোমপকশ লচলি  োলহর কলরয়ো সুনীপির হোপত লেপত লেপত  লিি, ‘লচলি লোঁড়প ন নো। ওর 
িপেো-েযোট্ নকি আপে।’ 
 
িুি তোহোর সতকম োণী শুলনপত পোইি নো, লচলি েুলিয়ো েুহোপত ধলরয়ো একোগ্রচপক্ষ পলড়পত 
িোলগি। 
 
এই সময় লনিঃশপব্দ িোর েুলিয়ো রমণী ো ু ব যোমপকপশর বচয়োপরর পোপশ আলসয়ো 
েোাঁড়োইপিন। েু’েপনর েৃলষ্ট ল লনময় হইি; ব যোমপকশ ঘোড় নোলড়ি। 
 
লচলি পড়ো বশষ কলরয়ো সুনীি যেন বচোে তুলিি তেন প্ৰর্পমই তোহোর েৃলষ্ট পলড়ি 
রমণী ো ুর উপর। পিপকর মপধয তোহোর মুে হইপত লন ুলিতোর মুপেোস েলসয়ো পলড়ি। 
বভোাঁতো মুপে। ধোরোপিো েোাঁত লনষ্ক্রোন্ত কলরয়ো বস উলিয়ো েোাঁড়োইি, ‘ও-এই  যোপোর। পুলিপসর 
ষড়যন্ত্র! আমোপক িোাঁসো োর বচষ্টো।–ব যোমপকশ ো ুু্, বর োর মৃতুযর েপনয েোয়ী বক েোপনন? 
ঐ রমণী েোপরোগো।’  লিয়ো রমণী ো ুর লেপক অেুলি লনপেমশ কলরি। 
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আমরো সুনীপির লেক হইপত পোল্টো আক্রমপণর েনয প্ৰস্তুত লেিোম নো, ব যোমপকশ 
সল স্মপয় ভ্রূ তুলিয়ো  লিি, রমণী ো ু েোয়ী! তোর মোপন?’ 
 
সুনীি  লিি, ‘মোপন  ু পিন নো? রমণী েোপরোগো বর োর প্ৰোপণর  নু্ধ্ লেি, যোপক  পি 
 াঁধু। তোই বতো আমোর ওপর রমণী েোপরোগোর এত আপক্রোশ।’ 
 
ঘর লকেুক্ষণ লনস্তব্ধ হইয়ো রলহি। আলম রমণী ো ুর মুপের পোপন তোকোইিোম। লতলন 
একেৃলষ্ট সুনীপির পোপন চোলহয়ো আপেন; মপন হয় তোহোর সমস্ত বেহ তপ্ত বিোহোর মত 
রক্ত ণম হইয়ো উলিয়োপে। ভয় হইি এেলন  ুল  একেো অলেকোণ্ড হইয়ো যোইপ । 
 
ব যোমপকশ শোন্ত স্বপর  লিি, ‘তোহপি এই কোরপণই আপলন স্ত্রীপক েুন কলরপয়পেন?’ 
 
সুনীি  লিি, ‘আলম েুন করোইলন। এই েোি লচলি লেপয় আমোপক ধরপ ন বভপ লেপিন ‘ 
সুনীি লচলিেোনো মুলির মপধয বগোিো পোকোইয়ো বেল পির উপর বিলিয়ো লেি—’সুনীি 
সরকোরপক ধরো অত সহে নয়। চিিোম। যলে ক্ষমতো র্োপক আমোপক বগ্রপ্তোর করুন, 
তোরপর আলম বেপে বন ।’, 
 
আমরো লন মোক  লসয়ো রলহিোম, সুনীি ময়োি সোপপর মত সলপমি গলতপত ঘর হইপত 
 োলহর হইয়ো বগি। 
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এই কপয়ক মুহুপতম সুনীপির চলরত্র বযন বচোপের সোমপন মূলতম ধলরয়ো েোাঁড়োইি। সোপপর 
মত েি কপে নৃশিংস, হিোৎ িণো তুলিয়ো বেো ি মোপর, আ োর গপতমর মপধয অেৃশয হইয়ো 
যোয়। সোিংঘোলতক মোনুষ। 
 
রমণী ো ু একেো অলতেীঘম লনশ্বোস বিলিয়ো বচয়োপর  লসয়ো পলড়পিন। ব যোমপকশ কতকেো 
লনেমপনই  লিি, ‘ধরো বগি নো।’ 
 
সহসো  োলহর হইপত একেো চোপো বগোঙোলনর আওয়োে আলসি। সকপি চমলকয়ো উলিিোম। 
স মোপগ্র ব যোমপকশ উলিয়ো িোপরর পোপন চলিি, আমরো তোহোর লপেন লপেন চলিিোম। 
 
ডোক োিংপিোর সোমপন সুনীপির বমোের েোাঁড়োইয়ো আপে এ িং তোহোর সোমপনর চোকোর পোপশ 
মোলের উপর বয মূলতমেো পলড়য়ো আপে তোহো সুনীপির। তোহোর লপপির উপর হইপত একেো 
েুলরর মুি উাঁচু হইয়ো আপে। 
 
মৃতুযযন্ত্রণোয় সুনীি কোৎ হই োর বচষ্টো কলরি; আলম ও ব যোমপকশ তোহোপক সোহোযয 
কলরিোম  পে, লকন্তু অলন্তমকোপি আমোপের সোহোযয বকোনও কোপে আলসি নো। সুনীি 
এক োর বচোে বমলিি; আমোপের লচলনপত পোলরি লকনো  িো যোয় নো, বক ি অসু্ফে স্বপর 
 লিি, ‘মুকুন্দ লসিং–’ 
 
তোরপর তোহোর হৃৎস্পন্দন র্োলময়ো বগি। 
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পপর্র সোমপন ও লপেন লেপক তোকোইিোম, লকন্তু কোহোপকও বেলেপত পোইিোম নো; পর্ 
েনশূনয। আমোর লিশ মলস্তপষ্ক একেো প্ৰশ্ন ঘুলরপত িোলগি-মুকুন্দ লসিং বক? নোমেো বচনো-
বচনো। তোরপর মপন পলড়য়ো বগি, হুকুম লসিং-এর ভোইপয়র নোম মুকুন্দ লসিং। মুকুন্দ লসিং 
ভ্ৰোতৃহতযোর প্ৰলতপশোধ িইয়োপে। 
 
  
 
িোশ চোিোন বেওয়ো এ িং আইনঘলেত অনযোনয কতম য বশষ কলরপত সোপড় নেো  োলেয়ো 
বগি। আমরো লিলরয়ো আলসয়ো  লসিোম। রমণী ো ুও ক্লোন্তমুপে আলসয়ো আমোপের সপে 
 লসপিন।  ীপরন তেনও পোপশর ঘপর যন্ত্র িইয়ো অপপক্ষো কলরপতলেি, রমণী ো ু তোহোপক 
ডোলকয়ো  লিপিন, ‘তুলম যোও, যন্ত্রেো র্োক। আলম লনপয় যো ।’ 
 
 ীপরন চলিয়ো বগি। 
 
লকেুক্ষণ লতনেপন লসগোপরে েোলনিোম। তোরপর ব যোমপকশ  লিি, ‘সুনীি আইনপক িোাঁলক 
লেপয়লেি  পে লকন্তু লনয়লতর হোত এড়োপত পোরি নো। আিযম! মোপ  মোপ  গুণ্ডোরোও 
অপনক বনলতক সমসযোর সমোধোন কপর লেপত পোপর।’ 
 
রমণী ো ু  লিপিন, ‘একেো সমসযোর সমোধোন হি, লকন্তু সপে সপে আর একেো সমসযো 
বতলর হি। এেন মুকুন্দ লসিংপক ধরপত হপ । আমোর কোে বশষ হি নো, ব যোমপকশ ো ু।’ 
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লকেুক্ষণ নীরপ  লসগোপরে েোলন োর পর ব যোমপকশ  লিি, ‘সুনীপির অলভপযোগ সলতয–
বকমন?’ 
 
রমণী ো ু লনশ্বোস বিলিয়ো  লিপিন, ‘হযোাঁ। আমোর আর বর োর  োলড় এক শহপর, এক 
পোড়োয়। ওপক বেপিপ িো বর্পক লচনতোম, লকন্তু ভোি োসো- োলস লেি নো…তোরপর বর োর 
যেন ওই রোক্ষসেোর সপে ল পয় হি তেন এই শহপরই ওর সপে আ োর বেেো হি…বর ো 
মন্দ লেি নো, লকন্তু লক েোলন বকমন কপর কী হপয় বগি…সুনীি বয েোনপত বপপরপে তো 
এক োরও সপন্দহ হয়লন…সুনীিপক আহোম্মক বভপ লেিোম, তোরপর বর ো যেন মোরো বগি 
তেন  ু িোম সুনীি বকউপে সোপ…তোরপর িোাঁসো োর বচষ্টো কপরলেিোম…বশপষ আপলন 
এপিন, আপনোর সোহোপযয বশষ বচষ্টো করিোম—’ 
 
ব যোমপকশ  লিি, ‘বয লচলির বেড়ো অিংশেো আপলন আমোপক লেপয়লেপিন বসেো বর ো 
আপনোপক লিপেলেি?’ 
 
রমণী ো ু  লিপিন, ‘হযোাঁ। আমোপের বেেোপশোনো ব লশ হত নো। বর ো আমোপক লচলি লিেত, 
মপনর-প্ৰোপণর কর্ো লিেত। অপনক লচলি লিপেলেি।–লকন্তু বর োর কর্ো আর নয়, 
ব যোমপকশ ো ু। এেন  িুন বেপ-বরকপডমর কী হপ ?’ 
 
ব যোমপকশ  লিি, ‘লক আর হপ , ওেো মুপে বিিো যোক। —আসুন।’ 
 

http://www.bengaliebook.com/


 অদৃশ্য ত্রিক োণ । শ্রত্রদন্দু বকন্দযোপোধ্যোয় । ববযোমক শ্ সমগ্র 

41 

www.bengaliebook.com                                  সূত্রিপি 
 

 

পোপশর ঘপর লগয়ো আমরো বরকডমোর চোিোইিোম। সেযমৃত সুনীপির েী ন্ত কণ্ঠস্বর 
শুলনিোম। তোরপর লিতো মুলেয়ো বিিো হইি। 
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