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০১. বেদলন্ ান তুন্ল দনন্য় ববযামন্েশ বলল 
টেলিফ োন তুফি লনফ়ে ট্যোমফেশ ্িি–’হযোফিো? 
 
ইন্সফেক্টর রোখোি্ো্ুর গিো টশোনো টগি— ‘ট্যোমফেশদো, আলম রোখোি। টনতোজী 
হোসেোতোি টেফে েেো ্িলে। এে্োর আসফ্ন?’ 
 
‘লে ্যোেোর?’ 
 
‘খুফনর টেষ্টো। এেেো টিোেফে টেউ গুলি েফর মোর্োর টেষ্টো েফরলেি, লেন্তু মোরফত 
েোফরলন। আহত টিোেেোফে হোসেোতোফি আনো হফ়েফে। টস এে ল্লেত্র গল্প ্িফে।’ 
 
‘তোই নোলে? আচ্ছো, আলম যোলচ্ছ।’ 
 
টে়েোতিো়ে ট্যোমফেফশর ্োলি টেফে টনতোজী হোসেোতোি ট্লশ দূর ন়ে। আধো ঘণ্টো 
েফর ল্ফেি আন্দোজ েোাঁেেোর সম়ে ট্যোমফেশ টসখোফন টেৌঁফে টদখি, এমোফজেলন্স 
ও়েোফডের সোমফন দোফরোগো রোখোি সরেোর দোাঁলিফ়ে আফেন। 
 
এইখোফন দোাঁলিফ়ে দোাঁলিফ়েই লতলন আফরো লেেু তেয উদঘোেন েরফিন। আহত টিোেলের 
নোম গঙ্গোেদ টেৌধুরী, ভদ্রফেণীর টিোে। টেজোর টরোড টেফে এেেো টেোে রোস্তো 
ট্লরফ়েফে, টসই রোস্তো়ে এেেো ্োলির টদোতিোর ঘফর অজ্ঞোন হফ়ে েফি লেি। ্োলির 
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লিফে েোের ট্িো লতনফের সম়ে েোজ েরফত এফস গঙ্গোেদফে আল্ষ্কোর েফর। তোরের 
হোসেোতোি েুলিস ইতযোলদ। গঙ্গোেদর জ্ঞোন হফ়েফে, লেন্তু প্রেুর রক্তেোফতর  ফি এখফনো 
ভোলর দু্েি। 
 
গঙ্গোেদ আজ ল্ফেিফ্িো তোর টদোতিোর ঘফর রোস্তোর লদফে জোনিোর সোমফন দোাঁলিফ়ে 
লেি, হিোৎ সোমফনর লদে টেফে ্নু্দফের গুলি এফস তোর েুফির মফধয লদফ়ে িোঙি েফে 
েফি যো়ে। খুলির ওের গভীর েোনো দোগ েফিফে, লেন্তু গুলি খুলি  ুফেো েফর লভতফর 
ঢুেফত েোফরলন, হোফির ওের লদফ়ে লেেফি ট্লরফ়ে টগফে। 
 
্নু্দফের গুলিেো ঘফরর মফধযই েোও়েো লগফ়েফে, টদফখ মফন হফিো লেস্তি লেিং্ো 
লরভি্োফরর গুলি। েরীক্ষোর জফনয েোলিফ়েফে। 
 
এ্োর েিুন গঙ্গোেদর ়্েোন শুনফ্ন। তোফে খোলনেেো রক্ত টদও়েো হফ়েফে, এতক্ষফণ টস 
ট্োধ হ়ে ট্শ েনমফন হফ়েফে। 
 
  
 
গঙ্গোেদ টেৌধুরী এেলে টেোে ঘফর সঙ্কীণে টিোহোর খোফের ওের শুফ়ে লেি। মোেোর ওের 
েোগলির মত ্যোফেজ, তোর নীফে শীণে িম্বোফে ধরফনর এেলে মুখ। মুফখর রঙ ট্োধ েলর 
রক্তেোফতর  ফি  যোেোফস হফ়ে টগফে। ়্েস আন্দোজ োঁ়েলত্রশ। ভো্ভঙ্গীফত ভোিমোনুেীর 
েোে। 
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ট্যোমফেশ ও রোখোি্ো্ু খোফের দু’েোফশ টে়েোর টেফন ্সফিন। গঙ্গোেদ এে্োর এর 
লদফে এে্োর ওর লদফে তোেোি; তোর েোিংশু অধফর এেেুখোলন ক্ষীণ হোলস  ুফে উিি। 
টিোেলে মৃতুযর লসিংদরজো টেফে ল ফর এফসফে, লেন্তু তোর মুফখ টেোফখ ত্রোফসর টেোফনো 
লেহ্ন টনই। 
 
রোখোি্ো্ু ্িফিন–‘এাঁর নোম ট্যোমফেশ ্ক্সী। ইলন আেনোর গল্প শুনফত এফসফেন।’ 
 
গঙ্গোেদর েকু্ষ হফেোৎ ুল্ল হফ়ে উিি, টস ধিমি েফর উফি ্স্োর টেষ্টো েরফি 
ট্যোমফেশ তোর ্ুফে হোত টরফখ আ্োর শুইফ়ে লদি, ্িি—’উিফ্ন নো, শুফ়ে েোেুন।’ 
 
গঙ্গোেদ ্ুফের ওের দু’হোত টজোি েফর সিংহত সুফর ্িি–’আেলন সতযোফেেী 
ট্যোমফেশ্ো্ু! েী টসৌভোগয। আমোর েিেোতো আসো সোেেে হফিো।’ 
 
রোখোি্ো্ু ্িফিন–‘আেলন যলদ শরীফর যফেষ্ট ্ি টেফ়ে েোফেন তোহফি 
ট্যোমফেশ্ো্ুফে আেনোর গল্প টশোনোন। আর যলদ এখফনো দু্েি মফন হ়ে তোহফি েোে, 
আমরো েফর আ্োর আস্।’ 
 
গঙ্গোেদ ্িি— ‘নো নো, আমোর আর টেোফনো দু্েিতো টনই। খু্ খোলনেেো রক্ত নোলির 
মফধয িুফস লদফ়েফে লেনো।’ ্ফি টহফস উিি। 
 
‘তোহফি ্িুন।’ 
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খোফের েোফশ লেেোইফ়ের ওের এে গ্লোস জি রোখো লেি, গঙ্গোেদ ্োলিফশর ওের উেু 
হফ়ে শুফ়ে এে েুমুে জি টখফিো, তোরের হোলস-হোলস মুফখ গল্প ্িফত আরম্ভ েরি : 
 
আমোর নোম লেন্তু গঙ্গোেদ টেৌধুরী ন়ে, অফশোে মোইলত। েিেোতো়ে এফস আলম টেমন 
েফর গঙ্গোেদ টেৌধুরী ্ফন টগিোম টস ভোলর মজোর গল্প। ্লি শুনুন। 
 
আমোর ্োলি মীরোফে। লসেোহী যুফেরও আফগ আমোর েূ্েেুরুে মীরোফে লগফ়ে ্োসো 
ট্াঁফধলেফিন। টসই টেফে আমরো মীরোফের ্োলসন্দো, ্োিংিোফদফশর সফঙ্গ সম্পেে খু্ ট্লশ 
টনই। 
 
আলম মীরোফে সোমোনয েোেলর েলর। ্োলিফত ল্ধ্ো মো আফেন; আর এেলে আই্ুফিো 
ট্োন। আলম ল্ফ়ে েফরলেিোম। লেন্তু ্ের েোাঁফেে আফগ ল্েত্নীে হফ়েলে। আর ল্ফ়ে 
েলরলন। ট্োনেোফে েোত্রস্থ নো েরো েযেন্ত 
 
লেন্তু টস যোে। অল ফস এে মোস েুলে েোওনো হফ়েলেি, ভো্িোম েিেোতো ট্লিফ়ে 
আলস। েিেোতো়ে আমোর আত্মী়েস্বজন ্নু্ধ্োন্ধ্ টেউ টনই; আলম টেফিফ্িো়ে এে্োর 
েিেোতো়ে এফসলেিোম, তোরের আর আলসলন। ভো্িোম স্বফদশ টদখোও হফ্, আর টসই 
সফঙ্গ ট্োনেোর জফনয যলদ এেলে েোত্র েোই— 
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হোওিো়ে এফস টনোমিোম। মীরোে টেফে এে লহনু্দস্থোনী ধমেশোিোর লিেোনো এফনলেিোম, 
লিে লেি টসখোফনই উলি্। টেন টেফে টনফম  েফের লদফে েফিলে, টদলখ এেেো 
দোলিও়েোিো টিোে আমোর েোফশ েোফশ েফিফে, আর ঘোি ল লরফ়ে ল লরফ়ে আমোর েোফন 
তোেোফচ্ছ। এে্োর মফন হফিো লেেু ্িফ্, লেন্তু মুখ খুফি লেেু নো ্ফি আ্োর মুখ ্ন্ধ 
েরি। আলম ভো্িোম, এ আ্োর টে? হ়েফতো টহোফেফির দোিোি। 
 
ধমেশোিো়ে টেৌঁফে লেন্তু মুশলেফি েফি টগিোম। টসখোফন এেলে েুিুলরও খোলি টনই, স্ 
ভলতে, এখন টহোফেফি টযফত হ়ে; লেন্তু টহোফেফি অফনে খরে, অলত খরে আমোর টেোেোফ্ 
নো। লে ের্ ভো্লে, এমন সম়ে টসই দোলিও়েোিো টিোেলে এফস উেলস্থত। টেোফখ নীি 
েশমো। িোলগফ়েফে। ্িি–’জো়েগো টেফিন নো?’ 
 
্িিোম-‘নো। আেলন টে?’ 
 
টস ্িি–’আমোর নোম গঙ্গোেদ টেৌধুরী। আেলন টেোেো টেফে আসফেন?’ 
 
্িিোম— ‘মীরোে টেফে। আমোর নোম অফশোে মোইলত। আেলন লে টহোফেফির এফজন্ট?’ 
 
টস ্িি— ‘নো। হোওিো টেশফন আেনোফে টদফখলেিোম, টদফখই েমে টিফগলেি। টেন 
েমে টিফগলেি। টস েেো েফর ্িলে। এখন ্িুন টদলখ, েিেোতো়ে লে আেনোর 
েোে্োর জো়েগো টনই?’ 
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্িিোম।—’েোেফি লে ধমেশোিো়ে আলস? লেন্তু এখোফনও টদখলে জো়েগো টনই। টহোফেফির 
খরে লদফত েোর্ নো। তোই ভো্লে েী েলর।’ 
 
গঙ্গোেদ ্িি–‘টদখুন, আমোর এেেো প্রস্তো্ আফে। েিেোতো়ে আলম েোলে, দলক্ষণ 
েিেোতো়ে আমোর ্োসো আফে। আলম মোসখোফনফের জফনয ্োইফর যোলচ্ছ, ্োসোেো খোলি 
েফি েোেফ্। তো আেলন যলদ আমোর ্োসো়ে েোফেন আেনোরও সুল্ফধ আমোরও সুল্ফধ। 
আমোর এেেো লিফে েোের আফে, টস আেনোর টদখোফশোনো েরফ্, টেোফনো েষ্ট হফ্ নো।’ 
 
আলম আশ্চযে হফ়ে ্িিোম।—’আমোর মত এেজন অফেনো টিোফের হোফত আেলন ্োসো 
টেফি টদফ্ন!’ 
 
গঙ্গোেদ এেেু টহফস ্িি–‘তোহফি েমে িোগোর েেোেো ্লি। টেশফন আেনোফে টদফখ 
মফন হফ়েলেি। আেলন আমোর ভোই দুগোেদ। তোরের ভুি ্ুঝফত েোরিোম। দুগোেদ দু’ 
্ের আফগ লনরুফদশ হফ়ে লগফ়েলেি, ট্োধ হ়ে সন্ন্যোসী হফ়ে টগফে। আেনোর সফঙ্গ তোর 
টেহোরোর খু্ লমি আফে। তোই-মোফন—আেনোর প্রলত আমোর এেেু-ইফ়ে—। আেলন যলদ 
আমোর ্োসো়ে েোফেন আলম খু্ লনলশ্চন্ত হ্।’ 
 
আমোর ভোফগয এমন টযোগোফযোগ ঘেফ্ স্বফেও ভোল্লন। খুলশ হফ়ে রোজী হফ়ে টগিোম। 
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গঙ্গোেদ আমোফে েযোলক্সফত তুফি তোর ্োসো়ে লনফ়ে টগি। টেোে রোস্তো়ে টেোে ্োলির 
টদোতিো়ে এেলে মোঝোলর টগোফের ঘর, ঘফর তক্তফেোফশর ওের ল্েোনো, টদ়েোফি আিমোলর, 
দু’ এেেো ্োক্স সুেফেস। আর লেেু টনই। 
 
লহনু্দস্থোনী েোেরোেো উেলস্থত লেি। তোর নোম রোমেতুর। গঙ্গোেদ তোফে ে়েসো লদি 
টদোেোন টেফে েো জিখো্োর আনফত। টস েফি টগফি গঙ্গোেদ রোস্তোর লদফের জোনিোেো 
খুফি লদফ়ে তক্তফেোফশ এফস ্সি, ্িি–‘্সুন, আেনোর সফঙ্গ আফরো লেেু েেো আফে।’ 
 
আলমও তক্তফেোফশ ্সিোম। গঙ্গোেদ ্িি—’আমোর ্োলিও়েোিো েোশীেুফর েোফে, 
টিোেেো ভোি ন়ে। টস যলদ জোনফত েোফর। আলম অনয েোউফে ঘফর ্লসফ়ে এেমোফসর 
জনয ্োইফর টগলে। তোহফি হোঙ্গোমো ্োধোফত েোফর। তোই আেনোফে এেলে েোজ েরফত 
হফ্। যলদ টেউ আেনোর নোম লজফজ্ঞস েফর, আেলন ্িফ্ন–গঙ্গোেদ টেৌধুরী। টিোফে 
ভো্ফ্। আলম দোলি েোলমফ়ে ট ফিলে।’ 
 
শুফন আমোর খু্ মজো িোগি, ্িিোম–’ট্শ টতো, এ আর ট্লশ েেো লে?’ 
 
তোরের রোমেতুর েো জিখো্োর লনফ়ে এি; গঙ্গোেদ আমোফে জিফযোগ েলরফ়ে উফি েিি
, ্িি— আচ্ছো, এ্োর তোহফি আলম েলি। আমোর লজলনসেত্র ঘফর রইি। লনলশ্চন্ত মফন 
্োস েরুন! নমস্কোর।’ 
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টদোর েযেন্ত লগফ়ে গঙ্গোেদ ল ফর এি, ্িি–’এেেো েেো ্িো হ়েলন। যখন ঘফর 
েোেফ্ন, মোফঝ মোফঝ জোনিো খুফি রোস্তোর লদফে তোেোফ্ন; িক্ষয েরফ্ন রোস্তো লদফ়ে 
িোি টেোে েরো টেোফনো টিোে যো়ে লেনো। যলদ টদখফত েোন, তোলরখ আর সম়েেো লিফখ 
রোখফ্ন। টেমন? 
 
‘আচ্ছো।’ 
 
গঙ্গোেদ েফি টগি। আমোর সফন্দহ হফিো তোর মোেো়ে লেে আফে। লেন্তু েোেুে লেে, 
টিোেেো ভোি। আলম ট্শ আরোফম রইিোম। রোমেতুর আমোর টস্ো েফর। আলম সেোি 
ল্ফেি এলদে-ওলদে ঘুফর ট্িোই, দুেুফর আর রোফত্র ঘফর েোলে। মোফঝ মোফঝ জোনিো 
লদফ়ে মুখ ্োলিফ়ে টদলখ, রোস্তো লদফ়ে িোি টেোে েরো টেউ যোফচ্ছ লেনো। িোি টেোে েফর 
েিেোতোর রোস্তো়ে টেউ ঘুফর ট্িোফ্ এ টযন ভো্োই যো়ে নো। ত্ু গঙ্গোেদ যখন ্ফিফে, 
হফ্ও ্ো। 
 
হগুপ্তোখোফনে ট্শ আরোফম টেফে টগি। 
 
আজ সেোফি খ্ফরর েোগফজর অল ফস টগেিোম ট্োফনর েোত্র সম্বফন্ধ এেেো ল্জ্ঞোেন 
লদফত। ল ফর এফস খোও়েো-দোও়েো টসফর তক্তফেোফশ শুিোম। রোমেতুর েফি টগি। 
 
ঘুম ভোঙি আন্দোজ টেৌঁফন লতনফের সম়ে। ল্েোনো টেফে উফি জোনিো খুফি লদিোম। 
জোনিোর সোমফন দোাঁলিফ়ে রোস্তোর লদফে তোলেফ়েলে, হিোৎ মোেোেো ঝনঝলন েফর উিি, 
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উিফে টমফঝর ওের েফি টগিোম। তোরের আর লেেু মফন টনই, অসহয যন্ত্রণো়ে অজ্ঞোন 
হফ়ে েিিোম। 
 
হোসেোতোফি জ্ঞোন হফিো। মোেো়ে েোগলি ট্াঁফধ শুফ়ে আলে! টে নোলে আমোর মোেো িক্ষয 
েফর ্নু্দে েুাঁফিলেি, ্নু্দফের গুলি আমোর খুলির ওের আাঁেি টেফে েফি টগফে।–‘েী 
্যোেোর ্িুন টদলখ ট্যোমফেশ্ো্ু?’ 
 
‘টসেো ্ুঝফত সম়ে িোগফ্। আেলন এখন ল্েোম েরুন।’ ট্যোমফেশ উফি দোাঁিোি। 
 
  
 
েরলদন ট্িো সোফি দশেো নোগোদ রোখোি্ো্ু ট্যোমফেফশর ্োলিফত এফিন। ট্যোমফেশ 
তোর অল স ঘফর ্ফস। অিসভোফ্ খ্ফরর েোগফজর ল্জ্ঞোেন েিলেি, রোখোি্ো্ুফে 
এেলে লসগোফরে লদফ়ে ্িি— ‘নতুন খ্র লেেু আফে নোলে?’ 
 
রোখোি্ো্ু লসগোফরে ধলরফ়ে ্িফিন–’রোমেতুর েোলিফ়েফে।’ 
 
‘রোমেতুর! ও—টসই েোেরোেো।’ 
 
‘হোাঁ। েোি ল্ফেিফ্ি েুলিসফে খ্র লদফ়ে টসই টয গো-ঢোেো লদফ়েফে তোফে আর েোও়েো 
যোফচ্ছ নো।’ 
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‘সলতযই রোম-েতুর। েুলিফসর হোঙ্গোমো়ে েোেফত েো়ে নো। এতক্ষণ ট্োধ হ়ে ট্হোর 
প্রফদফশ ল ফর লগফ়ে ভুট্টো েুলিফ়ে খোফচ্ছ। আর লেেু?’ 
 
‘্োলিও়েোিোফে েোশীেুর টেফে খুাঁফজ ্োর েফরলে। আজ সেোফি তোফে হোসেোতোফি 
লনফ়ে লগফ়েলেিোম। অফশোে মোইলতফে টদফখ ্িি, এই গঙ্গোেদ টেৌধুরী; তোরের গিোর 
আও়েোজ শুফন ্িি, নো গঙ্গোেদ ন়ে, লেন্তু টেহোরোর খু্ লমি আফে।’ 
 
এই েযেন্ত শুফন ট্যোমফেশ ্িি— ‘গঙ্গোেদ টেৌধুরীর সফঙ্গ অফশোে মোইলতর টেহোরোর 
লমি আফে?’ 
 
রোখোি্ো্ু ্িফিন–’হযোাঁ, গঙ্গোেদ ্ফিলেি তোর ভোফ়ের সফঙ্গ লমি আফে, গঙ্গোেদ এ্িং 
তোর ভোফ়ের টেহোরো যলদ এে রেম হ়ে–‘ 
 
‘গঙ্গোেদর দোলিেো টমলে মফন হফচ্ছ।’ 
 
‘আমোরও তোই মফন হফচ্ছ। লেন্তু তোর উফেশয লিে ট্োঝো যোফচ্ছ নো। অফশোে মোইলতফে 
এফন লনফজর ্োসো়ে ভুিি টেন? লনফজর নোমেোই ্ো তোফে দোন েরুি টেন? আসি 
েোরণেো েী?’ 
 
ট্যোমফেশ লে-এেেো ্িফত লগফ়ে টেফম টগি, তোরের অিস েফে ্িি— ‘লেন্তোর েেো 
্ফে। আসি গঙ্গোেদ ট্োধ েলর এখফনো লনরুফদশ।’ 
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‘হযোাঁ। তোর ঘফরর আিমোলর টেফে লেেু েোগজেত্র েোও়েো টগফে, তো টেফে জোনো যো়ে। 
টস েিেোতো়ে এে টিোহোর েোরখোনো়ে েোজ েফর, সম্প্রলত এেমোফসর েুলে লনফ়ে অদৃশয 
হফ়েফে।’ 
 
‘গুলিেো টেোেো টেফে এফসলেি জোনো টগফে?’ 
 
‘সোমফনর ্োলি টেফে। রোস্তোর ওেোফর এেেো টেোফিো ্োলি লেেুলদন টেফে খোলি েফি 
আফে, তোর টদোতিোর জোনিো টেফে টেউ গুলি েুফিলেি। টেোফিো ্োলির ঘফরর মফধয 
েফ়েেেো তোজো আঙুফির েোে েোও়েো টগফে, লেন্তু েলর আঙুফির েোে তো সনোক্ত েরোর 
উেো়ে টনই।’ 
 
ট্যোমফেশ লেেুক্ষণ সিং্োদগুলিফে এেত্র েফর মফনর মফধয টরোমন্থন েরি, তোরের 
্িি—‘রহসযেো লেেু েলরষ্কোর হফিো?’ 
 
রোখোি্ো্ু লসগোফরফে দুফেো িম্বো েোন লদফ়ে টসেোফে অযোশ-টের ওের লনল্ফ়ে লদফিন, 
আফস্ত আফস্ত টধোাঁ়েো টেফি ্িফত আরম্ভ েরফিন–‘গঙ্গোেদ টেৌধুরীর দোলি টয নেি দোলি 
তোর এেেো টজোরোফিো প্রমোণ, তোর ্োলিও়েোিো তোর মুফখ েখফনো দোলি-টগোাঁ  টদফখলন; 
আলম তোফে লজফজ্ঞস েফরলেিোম। তোহফি প্রশ্ন উিফে, গঙ্গোেদ েদ্মফ্ফশ ট্িো়ে টেন। 
এেেো েোরণ এই হফত েোফর টয, টস েদ্মফ্ফশ টেোফনো গুরুতর অেরোধ েরফত েো়ে। 
তোরের এেলদন হোওিো টেশফন টস অফশোে মোইলতফে টদখফত েো়ে, লনফজর টেহোরোর 
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সফঙ্গ সোদৃশয টদফখ তোফে ভুলিফ়ে লনফজর ্োসো়ে এফন ্সো়ে, তোরের লনফজ গো-ঢোেো 
টদ়ে। হ়েফতো টস লনফজই সোমফনর ্োলি টেফে অফশোেফে খুন েরোর টেষ্টো েফরলেি, 
যোফত টিোফে মফন েফর টয, গঙ্গোেদই মফরফে। হ়েফতো এইভোফ্ টস জী্ন্ীমোর েোেো 
সিংগ্রহ েরফত টেফ়েলেি। যোই টহোে, এখন অ্স্থো দোাঁলিফ়েফে এই টয, তোর েলরে়ে এ্িং 
্তেমোন লিেোনো আমরো জোলন নো; টস অফশোে মোইলতফে খুন ের্োর টেষ্টো েফরলেি লেনো 
তো লনশ্চ়েভোফ্ জোলন নো, েোরণ তোর েোগজেফত্রর মফধয জী্ন্ীমোর েলিলস েোও়েো 
যো়েলন। এখন েতে্য লে?’ 
 
ট্যোমফেশ এেেু টভফ্ ্িি— ‘মীরোফে টখোাঁজখ্র টনও়েো হফ়েফে?’ 
 
রোখোি্ো্ু ্িফিন–‘অফশোে মোইলতফে লদফ়ে মীরোফে তোর মো’র নোফম টেলিগ্রোম 
েলরফ়েলে। এখফনো জ্ো্ আফসলন। টেন, আেলন লে অফশোে মোইলতফে সফন্দহ েফরন?’ 
 
‘অফশোে মোইলতফে ্ি ট্লশ ভোি মোনুে ্ফি মফন হ়ে। টস হ়েফতো সলতয েেোই ্িফে, 
লেন্তু তোর টেোফনো সমেেন টনই। রোমেতুর সমেেন েরফত েোরত, লেন্তু টস েোলিফ়েফে। —
যোে, গঙ্গোেদ টেোেো়ে েোজ েফর?’ 
 
‘েিেোতোর উেেফে এেেো টিোহোর েোরখোনো আফে টসইখোফন।’ রোখোি্ো্ু েফেে টেফে 
টনোে্ুে ্োর েফরে েিফিন–‘Scrap Iron & Steel Factory Ltd.’ 
 
‘টসখোফন টখোাঁজ লনফি লেেু খ্র েোও়েো টযফত েোফর।’ 
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‘টসখোফন যো্ ্ফিই ট্লরফ়েলে। আেলন আসফ্ন সফঙ্গ?’ 
 
‘যো্। ্োলিফত ট্েোর ্ফস েোেোর টেফ়ে ঘুফর ট্িোফি স্বোস্থয ভোি েোফে।’ 
 
  
 
েিেোতোর দলক্ষণ সীমোনোর ্োইফর ল্ফঘ দুই জলমর ওের টিোহোর েোরখোনো। জলমর 
এধোফর ওধোফর েফ়েেেো েফরোফগে লেফনর উাঁেু েোউলন, তোফদর  োাঁফে  োাঁফে এখোফন 
ওখোফন স্তুেীেৃত জিং-ধরো ঝুফনো েুরফনো টিোহো। েোলরলদফে েমীফদর তৎেরতো টদফখ মফন 
হ়ে েোরখোনোর েোজ েোিু আফে।  েফের েোফশ এেলে টেোে েোেো ্োলি, এলে 
টেোম্পোলনর অল স। 
 
রতনিোি েোেলি়েো অল স ঘফর লেফিন। রতনিোি মোফিো়েোরী হফিও লতন েুরুে ধফর 
্োিংিোফদফশ আফেন, প্রো়ে ্োঙোিী হফ়ে টগফেন; েলরষ্কোর ্োিংিো ্ফিন। দু’জনফে সোমফন 
্লসফ়ে েোন লসগোফরে লদফিন, ্িফিন—‘হুেুম েরুন।’ 
 
রোখোি্ো্ু এে্োর ট্যোমফেফশর েোফন তোলেফ়ে প্রশ্ন আরম্ভ েরফিন, ট্যোমফেশ েুে 
েফর ্ফস শুনফত িোগি।– 
 
‘গঙ্গোেদ টেৌধুরী এখোফন েোজ েফর?’ 
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‘হযোাঁ। উেলস্থত েুলেফত আফে।’ 
 
‘টস েী েোজ েফর? 
 
ইফিেলেে  োফনেফসর টমল্টোর।’ 
 
‘টস েোফে ্ফি?’ 
 
‘আজেোি ইফিেলেে আগুফন টিোহো গিোফনো হ়ে। টয টিোে এই েোজ জোফন তোফে 
টমল্টোর ্ফি। গঙ্গোেদ আমোর সদেোর টমল্টোর। টস েুলেফত টগফে ্ফি আমোর এেেু 
অসুল্ফধ হফ়েফে। তোর অযোলসফেন্ট দু’জন আফে ্ফে, টেোফনো মফত েোজ েোলিফ়ে লনফচ্ছ। 
আমোফদর টদফশ ভোি টমল্টোর ট্লশ টনই, টয দু’েোরজন আফে, গঙ্গোেদ তোফদর এেজন।’ 
 
‘তোই নোলে! টস েুলে লনি টেন?’ 
 
‘তোর এেমোস েুলে েোওনো হফ়েলেি। মফন হফচ্ছ টযন ্ফিলেি ভোরত ভবমফণ যোফ্; 
আজেোি স্ টেশোি টেন হফ়েফে সোরো টদশ ঘুলরফ়ে লনফ়ে ট্িো়ে।’ 
 
‘হযোাঁ। ওর আত্মী়েস্বজন টেউ আফে?’ 
 
‘ট্োধ হ়েনো। এেিো েোেত।’ 

http://www.bengaliebook.com/


 ছলনার ছন্দ । শরদদন্দু বন্ন্দযাপাধ্যায় । ববযামন্েশ সমগ্র 

16 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 
‘ওর স্বভো্-েলরত্র টেমন?’ 
 
‘খু্ েোফজর টিোে। ্ুলেসুলে আফে। হোাঁলশ়েোর।’ 
 
রোখোি্ো্ু ট্যোমফেফশর েোফন তোেোফিন। ট্যোমফেশ টযন লঝলমফ়ে েফিলেি, এেেু 
সজোগ হফ়ে ্িি— ‘গঙ্গোেদর টেোফনো শত্ৰু আফে লেনো। আেলন জোফনন?’ 
 
রতনিোি ভুরু তুিফিন-‘শত্ৰু! েই, গঙ্গোেদর শক্র আফে এমন েেো টতো েখফনো শুলনলন-
ওঃ!’ 
 
লতলন হিোৎ টহফস উিফিন–’এেজফনর সফঙ্গ গঙ্গোেদর শক্রতো হফ়েলেি, টস এখন 
টজফি।’ 
 
‘লতলন টে?’ 
 
‘তোর নোম নফরশ মণ্ডি। লতন ্ের আমোর সদেোর টমল্টোর লেি, গঙ্গোেদ লেি তোর 
অযোলসফেন্ট। দু’জফনর মফধয লখলেলমলে টিফগ েোেত। নফরশ লেি রোগী, আর গঙ্গোেদ 
লমেলমে ্জ্জোত। লেন্তু দু’জফনই সমোন েোফজর টিোে। আলম মজো টদখতোম। তোরের 
হিোৎ এেলদন নফরশ এেজনফে খুন েফর ্সি। গঙ্গোেদ তোর ল্রুফে সোক্ষী লদি। 
নফরফশর টজি হফ়ে টগি।’ 
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‘খুফনর জফনয টজি! েতলদফনর টম়েোদ জোফনন?’ 
 
‘লিে জোলন নো। েোর েোাঁে ্ের হফ্। নফরশ টজফি যো্োর ের গঙ্গোেদ সদোর টমল্টোর 
হফ়ে ্সি।’ ্ফি রতনিোি টহো টহো শফে হোসফিন। 
 
ট্যোমফেশ হোলসমুফখ উফি দোাঁিোি–’আেনোফে অফনে ল্রক্ত েফরলে, এ্োর উলি। এেেো 
েেো–গঙ্গোেদফে আেলন টশে্োর টদফখফেন েফ্?’ 
 
‘লদন ্োফরো-টেোে আফগ।’ 
 
‘তখন তোর মুফখ দোলি লেি?’ 
 
‘দোলি! গঙ্গোেদর েলিনেোফিও দোলি লেি নো।’ 
 
‘ধনয্োদ।’ 
 
রোস্তো়ে ট্লরফ়ে রোখোি্ো্ু প্রশ্ন েরফিন–‘অতঃের?’ 
 
ট্যোমফেশ ্িি–’অতঃের অন্ধেোফর হোতফি ট্িোফনো েোিো আর টতো টেোফনো রোস্তো 
টদখলে নো।–এে েোজ েরো টযফত েোফর। েোর েোাঁে ্ের আফগ নফরশ মণ্ডি খুন েফর 
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টজফি লগফ়েলেি; তোর ল্েোফরর দলিিেত্র আদোিফতর দপ্তর টেফে তুলম লনশ্চ়ে টযোগোি 
েরফত েোরফ্। অন্তত হোলেফমর রো়েেো টযোগোি ের। টসেো েফি টদখফি হ়েফতো লেেু 
হলদস েোও়েো যোফ্।’ 
 
রোখোি্ো্ু ্িফিন–’ট্শ, রো়ে টযোগোি ের্। টনই েোজ টতো খোই ভোজ। েোি সেোফি 
আেলন খ্র েোফ্ন।’ 
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০২. বেয়াতলার নতুন বাদি 
ট্যোমফেশরো প্রো়ে মোস েফ়েে হফিো টে়েোতিোর নতুন ্োলিফত এফসফে। ্োলিলে টেোে, 
লেন্তু টদোতিো। নীফে লতনলে ঘর, ওেফর দু’লে। সতয্তী এই ্োলিলে লনফ়ে সোরোক্ষণ টযন 
েুতুি টখিো েরফে। আনফন্দর টশে টনই; এেো সোজোফচ্ছ, ওেো টগোেোফচ্ছ, লনফজর হোফত 
ঝোাঁে লদফচ্ছ, ঝোি-টেোে েরফে। ট্যোমফেশ লেন্তু লনল্েেোর, শোিগ্রোফমর টশো়েো-্সো ট্োঝো 
যো়ে নো। 
 
েরলদন ল্ফেিফ্িো়ে ট্যোমফেশ তোর ্স্োর ঘফরর জোনিো়ে দোাঁলিফ়ে রোস্তোর লদফে 
তোলেফ়ে লেি, টদখলেি িোি টেোে েরো টেোফনো টিোে টেোফখ েফি লে নো। েফ়েেলে িোি 
শোলি েরো মলহিো টগফিন, দু’ এেলে িোি েে েরো টখোেোেুলেফেও টদখো টগি, লেন্তু 
িোি টেোে েরো ়্েস্থ েুরুে এেলেও দৃলষ্টফগোের হফিো নো। অনুমোন হ়ে আজেোি িোি 
টেোে েফর টেোফনো েুরুে েিেোতোর রোস্তো়ে ট্ফরো়ে নো। 
 
এই সম়ে টেলিফ োন ্োজি। রোখোি্ো্ু ্িফিন–’ট্যোমফেশদো, মোমিোর রো়ে টেফ়েলে। 
েফি টদখিোম আমোফদর েোফজ িোগফত েোফর এমন লেেু টনই। লেওফনর হোফত েোলিফ়ে 
লদলচ্ছ, আেলন েফি টদখুন।’ 
 
আধো ঘণ্টো েফর েোনো টেফে েনফে্ি এফস রো়ে লদফ়ে টগি। আলিেুর আদোিফতর জজ 
সোফহফ্র রো়ে, েিো সরেোরী েোগফজ ্োজোপ্ত নেি। েফনফরো-টেোি েৃষ্ঠো। ট্যোমফেশ 
লসগোফরে ধলরফ়ে েিফত ্সি। 
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রোফ়ের আরফম্ভ জজ সোফহ্ ঘেনোর ়্েোন েফরফেন। তোরের সোক্ষী-সো্ুফদর আফিোেনো 
েফর দণ্ডোজ্ঞো লদফ়েফেন। রোফ়ের সোরোিংশ এই; 
 
‘আসোমী নফরশ মণ্ডি, ়্েস ৩৯। Scrap Iron & Steel Factory Ltd. নোমে টিোহোর 
েোরখোনো়ে েোজ েফর। অেরোধ–রোস্তো়ে এেজন লভকু্ষেফে খুন েলর়েোফে। লেনোি 
েোফডর ৩০৪/৩২৩ ধোরো অনুযো়েী দো়েরো টসোেদে হই়েোফে। 
 
‘প্রধোন সোক্ষী গঙ্গোেদ টেৌধুরী এ্িং অনযোনয সোক্ষীর এজোহোর হইফত জোনো যো়ে টয, 
আসোমী অতযন্ত ্দরোগী ও েিহলপ্র়ে। ঘেনোর লদন ল্েোি আন্দোজ েোাঁেেোর সম়ে 
আসোমী নফরশ মণ্ডি ও সোক্ষী গঙ্গোেদ টেৌধুরী এেসফঙ্গ েমেস্থি হইফত ্োসো়ে 
ল লরফতলেি। দু’জফন েূফ্লক্ত টিোহোর েোরখোনো়ে েোজ েফর, গঙ্গোেদ টেৌধুরী নফরশ 
মণ্ডফির সহেোরী। 
 
‘েে েলিফত েলিফত ্োজোফরর লভতর লদ়েো যোই্োর সম়ে নফরশ সোমোনয েোরফণ গঙ্গোেদর 
সফঙ্গ ঝগিো জুলি়েো লদি; তখন গঙ্গোেদ তোহোর সফঙ্গ সফঙ্গ নো লগ়েো লেেোই়েো টগি; নফরশ 
আফগ আফগ েলিফত িোলগি, গঙ্গোেদ তোহোর ল্শ গজ। লেেফন রলহি। 
 
‘এই সম়ে এেেো টেোে-েযোন্ট েরো মোদ্রোজী লভকু্ষে নফরফশর লেেফন িোলগি, লভক্ষো 
েোলহফত েোলহফত নফরফশর সফঙ্গ সফঙ্গ েলিি। লভকু্ষেেোর টেহোরো জীণে শীণে, লেন্তু টস 
ইিংরোলজফত েেো ্ফি। ্োজোফর অফনফেই তোহোফে লেলনত। 

http://www.bengaliebook.com/


 ছলনার ছন্দ । শরদদন্দু বন্ন্দযাপাধ্যায় । ববযামন্েশ সমগ্র 

21 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

 
‘গঙ্গোেদ তোাঁহোফদর লেেফন যোইফত যোইফত টদলখি, নফরশ কু্রেভোফ্ হোত নোলি়েো তোহোফে 
তোিোই্োর টেষ্টো েলরফতফে, লেন্তু লভকু্ষে তোহোর সঙ্গ েোলিফতফে নো। তোরের হিোৎ 
নফরশ েোফশর লদফে ল লর়েো লভকু্ষফের ‘গোফি সফজোফর এেেো েি মোলরি। লভকু্ষে রোস্তোর 
উের েলি়েো টগি। নফরশ আর টসখোফন দোাঁিোইি নো, গে গঢ় েলর়েো েলি়েো টগি। 
 
‘গঙ্গোেদ ল্শ গজ। লেেন হইফত স্ই টদলখ়েোলেি, টস তোিোতোলি আলস়েো টদলখি 
লভকু্ষে অনি েলি়েো আফে; তোরের তোহোর নোলি লেলে়েো টদলখি টস মলর়েো লগ়েোফে। 
ডোক্তোফরর লরফেোেে টেফে জোনো যো়ে তোহোর প্রোণশলক্ত ট্লশ লেি নো, অল্প আঘোফতই মৃতুয 
হই়েোফে। 
 
‘ইলতমফধয আরও অফনে টিোে আলস়েো জুলে়েোলেি; তোহোফদর মফধয টেহ টেহ নফরশফে 
েি মুলক্ত টদলখ়েোলেি। তোহোরো েুলিস খ্র লদি। েুলিস নরফশরর ্োসো়ে লগ়েো তোহোফে 
টপ্রপ্তোর েলরি। 
 
‘েুলিফসর েফক্ষ এই মোমিো়ে যোহোরো সোক্ষী লদ়েোফে তোহোরো সেফিই লনরফেক্ষ, টে্ি 
গঙ্গোেদ েোিো। আসোমী অেরোধ অস্বীেোর েলর়েোফে; তোহোর ্ক্ত্য–গঙ্গোেদ তোহোর শত্ৰু, 
তোহোফে সরোই়েো েমেফক্ষফত্র তোহোর স্থোন অলধেোর েলরফত েো়ে; তোই টস লমেযো মোমিো 
সোজোই়েো তোহোফে  োাঁসোই়েোফে। 
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‘এ েেো সতয টয সোক্ষী গঙ্গোেদ লনঃস্বোেে ্যলক্ত ন়ে; লেন্তু অনয সোক্ষীফদর সফঙ্গ তোহোর 
এজোহোর লমিোই়েো টদলখফি েষ্টই প্রতী়েমোন হ়ে টয, গঙ্গোেদর সোক্ষয লমেযো ন়ে। 
 
‘এ অ্স্থো়ে আসোমীফে টদোেী সো্যস্ত েলর়েো অলনচ্ছোেৃত হতযোর জনয ৩০৪ ধোরো 
অনুসোফর ৩ ্ৎসর সেম েোরোদণ্ড ধোযে হইি।’ 
 
ট্যোমফেফশর রো়ে েিো যখন টশে হফিো তখন সন্ধযো টনফমফে, ঘর অন্ধেোর হফ়ে টগফে। 
ট্যোমফেশ অফনেক্ষণ অন্ধেোফর েুে েফর ্ফস রইি, তোরের আফিো টজফি টেলিফ োন 
তুফি লনি– 
 
‘রোখোি! রো়ে েিিোম।’ 
 
‘লেেু টেফিন?’ 
 
‘এেেো রোগী মোনুফের েলরত্র টেিোম।’ 
 
‘তোহফি রো়ে েফি টেোফনো িোভ হফিো নো?’ 
 
‘্িো যো়ে নো।—টযখোফন টদলখফ্ েোই, উিোই়েো টদখ তোই, েোইফি েোইফত েোর িুেোফনো 
রতন।’ 
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‘তো ্ফে।’ 
 
‘ভোি েেো, টেোফিো ্োলিফত টয আঙুফির েোে েোও়েো লগফ়েলেি তোর  ফেো টনও়েো 
হফ়েফে?’ 
 
‘হফ়েফে।’ 
 
‘গঙ্গোেদ টেৌধুরীর েোত্তো েোও়েো যো়েলন?’ 
 
‘নো। ভোরত ভ্রমফণর যত টেশোি টেন আফে তোফদর অল ফস টখোাঁজ লনফ়েলেিোম। লেন্তু 
গঙ্গোেদ টেৌধুরী নোফম টেোফনো যোত্রীর নোম টনই।’ 
 
‘হুাঁ। হ়েফতো েদ্মনোফম লগফ়েফে।’ 
 
‘লেিং্ো যো়েলন। েিেোতোফতই টেোেোও িুলেফ়ে ্ফস আফে।’ 
 
‘তোও হফত েোফর। আর টেোফনো নতুন খ্র আফে?’ 
 
‘এইমোত্র মীরোে টেফে ‘তোর’ এফসফে। অফশোে মোইলত খোাঁলে মীরোফের টিোে। ওখোফন 
টেোফনো জোি-জুচু্চলর টনই।’ 
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‘ভোি; আর লেেু।’ 
 
‘নতুন খ্র আর লেেু টনই। এখন েতে্য লে ্িুন!’ 
 
‘েতে্য লেেু টভফ্ েোলচ্ছ নো। এেেো েেো। নফরফশর টজফির টম়েোদ এতলদফন  ুলরফ়ে 
আসোর েেো, টস টজি টেফে ট্লরফ়েফে লেনো খ্র লনফত টেোর?’ 
 
‘েোলর। েোি সেোফি খ্র েোফ্ন।’ 
 
  
 
েরলদন ট্িো ন’েোর সম়ে রোখোি্ো্ু ট্যোমফেফশর েোফে এফিন। মুখ গম্ভীর। ্িফিন–
‘্যোেোর গুরুতর। টদিমোস আফগ নফরশ মণ্ডি টজি টেফে েোিো টেফ়েফে। টজফি ভোি 
টেফি টসফজ লেি তোই লেেু লদফনর টর়েোত টেফ়েফে।’ 
 
ট্যোমফেশ ্িি–’হুাঁ। টজি টেফে ট্লরফ়ে টস টেোেো়ে টগফে সন্ধোন টেফ়েে?’ 
 
‘তোর েুফরোফনো ্োসো়ে যো়েলন। েোরখোনোফতও যো়েলন, েোি রতনিোি েোেলি়েোর মুফখ তো 
জোনফত টেফরলে। সুতরোিং টস ডু্ টমফরফে।’ 
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ট্যোমফেশ এেেু েুে েফর টেফে ্িি–‘্যোেোরেো এখন েলরষ্কোর হফচ্ছ। নফরফশর মফন 
যলদ েোে নো েোেফ্ তোহফি টস ডু্ মোরফ্ টেন? টস রতনিোফির েোফে লগফ়ে েোেলরেো 
আ্োর ল ফর েো্োর টেষ্টো েরত।’ 
 
‘আমোরও তোই মফন হ়ে।’ 
 
‘গল্পেো এখন েোিোনুক্রফম সোজোফনো টযফত েোফর।–নফরশ মণ্ডি রোগী এ্িং ঝগিোফে, 
গঙ্গোেদ লমেলমফে শ়েতোন। দু’জফন এে েোরখোনো়ে েোজ েরত; দু’জফনর মফধয লখলেলমলে 
টিফগই েোেত। গঙ্গোেদর মতি্ নফরশফে সলরফ়ে লনফজ তোর জো়েগো়ে ্সফ্। লেন্তু 
নফরশফে সরোফনো সহজ ন়ে, টস েোফজর টিোে। 
 
‘হিোৎ গঙ্গোেদ সুফযোগ টেফ়ে টগি। নফরশ রোস্তো়ে এেেো লভলখলরফে েি টমফর টশে েফর 
লদি। আর যো়ে টেোেো়ে! গঙ্গোেদ নফরশফে  োাঁলসেোফি টঝোিো্োর জফনয উফি-েফি 
িোগি। 
 
‘নফরফশর লেন্তু  োাঁলস হফিো নো। টস টদোেী সো্যস্ত হফিও তোর লতন ্ের েোরোদণ্ড হফিো। 
গঙ্গোেদর েফক্ষ এেেো মফন্দর ভোি, টস েোরখোনো়ে সদর টমোল্টোর হফ়ে ্সি। নফরশ 
টজফি টগি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 ছলনার ছন্দ । শরদদন্দু বন্ন্দযাপাধ্যায় । ববযামন্েশ সমগ্র 

26 

www.bengaliebook.com                                  সূদিপত্র 
 

 

লনফরশ টিোেেো শুধু ্দফমজোজী ন়ে, টস মফনর মফধয রোগ েুফে রোফখ। টজফি যো্োর 
সম়ে টস ট্োধ হ়ে প্রলতজ্ঞো েফরলেি, গঙ্গোেদফে খুন েফর প্রলতলহিংসো সোধন েরফ্। 
লতন ্ের ধফর টস এই প্রলতলহিংসোর আগুফন ঘৃতোহুলত লদফ়েফে। 
 
‘গঙ্গোেদ জোনত নফরফশর লতন ্েফরর টজি হফ়েফে, টস তফঙ্কতফে লেি। তোই নফরশ 
যখন টম়েোদ  ুর্োর আফগই টজি টেফে ট্রুি, গঙ্গোেদ জোনফত েোরি। তোর প্রোফণ 
ভ়ে ঢুেি। হ়েফতো টস টদফখলেি নফরশ তোর ্োসোর আফশেোফশ ঘুফর ট্িোফচ্ছ লেিং্ো 
সোমফনর টেোফিো ্োলি টেফে উলেঝুলে মোরফে। গঙ্গোেদ লিে েরি লেেুলদফনর জফনয 
্োসো টেফে উধোও হফ্। 
 
‘টস েোরখোনো টেফে এেমোফসর েুলে লনি এ্িং এেেো দোলি টযোগোি েফর তোই েফর ঘুফর 
ট্িোফত িোগি, যোফত নফরশ তোফে টদখফিও লেনফত নো েোফর। গঙ্গোেদ ট্োধহ়ে সলতযই 
ভোরত ভবমফণ যো্োর মতি্ েফরলেি, তোরের হিোৎ এেলদন হোওিো টেশফন অফশোে 
মোইলতর সফঙ্গ টদখো হফ়ে টগি। টস টদখি। অফশোে মোইলতর টেহোরো অফনেেো তোর 
লনফজর মত। 
 
‘গঙ্গোেদ টিোেেো মহো ধূতে। তোর মোেো়ে ্ুলে টখফি টগি, অফশোে মোইলতফে যলদ 
টেোফনোমফত লনফজর ্োসো়ে এফন তুিফত েোফর তোহফি নফরশ ভুি েফর তোফেই খুন 
েরফ্ এ্িং ভো্ফ্, গঙ্গোেদফে খুন েফরফে। গঙ্গোেদ লনরোেদ হফ্, তোফে আর প্রোফণর 
ভফ়ে েোলিফ়ে ট্িোফত হফ্ নো। েোেলরেো অ্শয যোফ্; লেন্তু প্রোণ আফগ, নো েোেলর 
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আফগ? গঙ্গোেদ লনশ্চ়ে ্ুফঝলেি টয, নফরশ তোফে সোমফনর জোনিো টেফে গুলি েফর 
মোরফ্। 
 
‘এ্োর নফরফশর লদেেো টভফ্ টদখো যোে। নফরশ টজি টেফে ট্লরফ়ে এেেো লেস্তি 
টযোগোি েফরলেি। েুফরোফনো ্োসো়ে ল ফর যো্োর টেোফনো মফন হ়ে নো, টস অনয টেোেোও 
আিো টগফিলেি এ্িং গঙ্গোেদর ্োসোর সোমফন টেোফিো ্োলিেো়ে যোতো়েোত েফরলেি। তোর 
ট্োধ হ়ে মতি্ লেি গঙ্গোেদ েখফনো তোর জোনিো খুফি দোাঁিোফি টস রোস্তোর ওের টেফে 
তোফে গুলি েফর মোরফ্, তোরের েিেোতো টেফি অনয টেোেোও েফি যোফ্। গঙ্গোেদ খুন 
হ্োর ের েিেোতো শহর আর তোর েফক্ষ লনরোেদ ন়ে, েুলিস তোফে সফন্দহ েরফত 
েোফর। 
 
‘যোফহোে, গঙ্গোেদ অফশোে মোইলতফে লনফজর ্োসো়ে ্লসফ়ে টিোেোে হফিো। অফশোে 
মোইলতফে উেফদশ লদফ়ে টগি, টস টযন মোফঝ মোফঝ জোল নিো খুফি িক্ষয েফর, রোস্তো 
লদফ়ে িোি টেোে েরো টেউ যো়ে লে নো। িোি টেোে েরো মোনুেেো লনেে েল্পনো; আসি 
উফেশয অফশোে মোইলত জোলনিো খুফি দোাঁিোফ্ এ্িং নফরশ সোমফনর জোনিো টেফে তোফে 
গুলি েরফ্। 
 
‘স্ই লিে হফ়েলেি। লেন্তু এেেো েুে হফ়ে টগি; অফশোে মোইলত আহত হফিো, মরোি 
নো। টস েুলিসফে স্ ঘেনো ্িি। এখন গঙ্গোেদ আর নফরশ দু’জফনর অ্স্থোই সমোন, 
ওরো টেউ আর আত্মপ্রেোশ েরফত েোফর নো। খ্ফরর েোগফজ সিং্োদ েোেো হফ়েফে, 
দু’জনফেই েুলিস খুাঁফজ ট্িোফচ্ছ। 
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লনফরশ অ্শয আইনত অেরোধী, টস খুন ের্োর টেষ্টো েফরলেি। লেন্তু গঙ্গোেদ টিোেেো 
মহো েোেণ্ড; টজফনশুফন টস এেজন লনরীহ টিোেফে অলন্োযে মৃতুযর মুফখ টিফি লদফ়েলেি। 
লেন্তু টস যলদ ধরোও েফি তোফে শোলস্ত টদও়েো যোফ্ লে নো সফন্দহ।’ 
 
ট্যোমফেশ েুে েরি। রোখোি্ো্ুও নীরফ্ লেেুক্ষণ টেল্ফির ওের আঙুি লদফ়ে 
আলেফজোে টেফে ্িফিন–‘তো টযন হফিো। লেন্তু যোফে আইনত শোলস্ত টদও়েো যোফ্ 
তোফে ধর্োর উেো়ে। লে ্িুন!’ 
 
আ্োর খোলনেক্ষণ েুে েফর টেফে ট্যোমফেশ ্িি–’এেমোত্র উেো়ে–ল্জ্ঞোেন।’ 
 
‘ল্জ্ঞোেন!’ 
 
‘হযোাঁ।–েুেুফর লেে ট ফি ্ফস েোেো। মোে যলদ টেোে টগফি তফ্ই তোফে ধরো যোফ্।’ 
 
লতন লদন েফর েিেোতোর দুইলে প্রধোন সিং্োদেফত্র ল্জ্ঞোেন ট্রুি : 
্ফম্ব েীি  োউলি লিলমফেড– 
আমোফদর ্ফম্বর েোরখোনোর জনয অলভজ্ঞ ইফিেলেে টমল্টোর েোই। 
ট্তন-৭০০-২৫-১০০০  । 
প্রশিংসোেত্র সহ টদখো েরুন। 
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০৩. গদিয়াহাে বাজান্রর োন্ছ 
গলি়েোহোে ্োজোফরর েোফে রোস্তোর উের এেলে ঘর, তোর মোেোর উের সোইনফ্োডে 
ঝুিফে— 
 
্ফম্ব েীি  োউলি লিলমফেড (ব্রোঞ্চ অল স)। 
 
ঘফরর মফধয এেলে টেল্ফির সোমফন রোখোি্ো্ু ্ফস আফেন, তোাঁর েলরধোফন সোদো 
েোেিফেোেি। লতলন অতযন্ত মফনোফযোফগর সফঙ্গ নলেেত্র টদখফেন। অদূফর অনয এেলে 
টেোে টেল্ফি ট্যোমফেশ েোইেরোইেোর লনফ়ে ্ফসফে। ঘফরর টদোফরর েোফে তেমো-আাঁেো 
এেজন ট়্েোরো। আর যোরো আফে তোরো প্রচ্ছন্ন্ভোফ্ এলদফে ওলদফে আফে, তোফদর টদখো 
যো়ে নো। 
 
প্রেম লদন ট্যোমফেশ ও রোখোি্ো্ু ট্িো দশেো টেফে েোাঁেেো েযেন্ত অল স ঘফর ্ফস 
রইফিন, টেোফনো েোেলর-প্রোেে টদখো েরফত এি নো। েোাঁেেোর সম়ে ঘফরর টদোফর তোিো 
িোগোফত িোগোফত রোখোি্ো্ু ্িফিন– ‘ল্জ্ঞোেন েোলিফ়ে টযফত হফ্।’ 
 
েরলদন এেেো টিোে টদখো েরফত এি। টরোগো-েোেেো টিোে, এে েফি মোনুে টমফর 
ট িফ্ এমন টেহোরো ন়ে। তোর প্রশিংসোেত্র টদফখ জোনো টগি, তোর নোম প্র ুল্ল টদ, টস 
এেজন ইফিেলেফের লমস্ত্রী। ইফিেলেে টমল্টোফরর েোজ টস েখফনো েফরলন ্ফে, লেন্তু 
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সুফযোগ টেফি টেষ্টো েরফত রোজী আফে। রোখোি্ো্ু তোর নোম-ধোম লিফখ লনফ়ে লমলষ্ট 
েেো়ে ল্দো়ে লদফিন। 
 
তৃতী়ে লদন তৃতী়ে প্রহফর এেলে টিোে টদখো েরফত এি। তোফে টদফখই রোখোি্ো্ুর 
লশরদোাঁিো শক্ত হফ়ে উিি। মজ্ুত হোি-েওিো শরীর, গোফ়ের রিং েোফিো, টেোফখর টেোফণ 
এেেু রলক্তমোভো; গোফ়ে খোলে টেোে, মোেো়ে েুি কু্র-েোে েফর েোাঁেো। টস সতেেভোফ্ 
এলদে ওলদে েোইফত েোইফত ঘফর ঢুেি। রোখোি্ো্ুর টেল্ফির সোমফন দলিফ়ে ধরো-ধরো 
গিো়ে ্িি–’ল্জ্ঞোেন টদফখ এফসলে।’ 
 
‘্সুন।’ 
 
টিোেলে সন্তেফণ সোমফনর টে়েোফর ্সি, এে্োর ট্যোমফেফশর লদফে তীক্ষ্ণ সতেে টেোখ 
ট রোি। রোখোি্ো্ু সহজ সুফর ্িফিন— ‘ইফিেলেে টমল্টোফরর েোফজর জনয 
এফসফেন?’ 
 
‘হযোাঁ।’ 
 
‘সোলেল ফেে এফনফেন?’ 
 
টিোেলে খোলনে েুে েফর টেফে ্িি–’আমোর সোলেেল ফেে হোলরফ়ে টগফে। লতন ্ের 
অসুফখ ভুফগলে, েোজ টেফি লদফত হফ়েলেি। তোরের–সোলেল ফেে হোলরফ়ে ট ফিলে।’ 
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‘আফগ টেোেো়ে েোজ েরফতন?’ 
 
‘নোগেুফর এেেো আ়েরন  োউলি আফে, টসখোফন েোজ েরতোম।–টদখুন, আলম সলতযই 
ইফিেলেে টমল্টোফরর েোজ জোলন। ল্শ্বোস নো হ়ে আলম লনফজর খরফে ্ফম্ব লগফ়ে তো 
প্রমোণ েফর লদফত েোলর।’ 
 
রোখোি্ো্ু টিোেলেফে ভোি েফর টদখফিন, তোরের ্িফিন–’টস েেো মন্দ ন়ে। লেন্তু 
আমোফদর এেো ব্রোঞ্চ অল স, সফ্মোত্র টখোিো হফ়েফে। আলম লনফজর দোল়েফে লেেু েরফত 
েোলর নো। তফ্ এে েোজ েরো টযফত েোফর। আলম আজ ্ফম্বফত টহড অল ফস ‘তোর 
ের্, েোি ল্ফেি নোগোদ উত্তর েো্। আেলন েোি এই সমফ়ে যলদ আফসন–’ 
 
‘আস্, লনশ্চ়ে আস্।’ টিোেলে উফি দোাঁিোি। 
 
রোখোি্ো্ু ট্যোমফেফশর লদফে তোলেফ়ে ্িফিন–‘্ক্সী, ভদ্রফিোফের নোম আর লিেোনো 
লিফখ নোও।‘ 
 
ট্যোমফেশ ্িি–’আফজ্ঞ।’ 
 
নোম আর লিেোনো লদফত হফ্ শুফন টিোেলে এেেু েলতফ়ে টগি, তোরের ্িি–’আমোর 
নোম নৃলসিংহ মলল্লে। লিেোনো ১৭ নম্বর েুঞ্জ লমস্ত্রী টিন।’ 
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ট্যোমফেশ নোম লিেোনো লিফখ লনি। ইলতমফধয রোখোি্ো্ু টেল্ফির তিো়ে এেলে গুপ্ত 
ট্োতোম লেফেলেফিন, ্োইফর তোাঁর সোফঙ্গোেোঙ্গফদর েোফে খ্র লগফ়েলেি টয, ঘর টেফে টয 
্যলক্ত ট্রুফ্ তোফে অনুসরণ েরফত হফ্। রোখোি্ো্ু লনঃসিংশফ়ে ্ুফঝলেফিন টয, এই 
্যলক্তই নফরশ মণ্ডি। লেন্তু তোফে টগ্রপ্তোর েরোর আফগ তোর ্োসোর লিেোনো েোলেভোফ্ 
জোনো দরেোর। টসখোফন ্নু্দে েোও়েো টযফত েোফর। 
 
লেন্তু লেেুই প্রফ়েোজন হফিো নো। 
 
নফরশ টদোফরর লদফে েো ্োলিফ়েফে এমন সম়ে আর এেলে টিোে ঘফর প্রফ্শ েরি। 
ন্োগতফে লেনফত লতিমোত্র ল্িম্ব হ়ে নো, এফে্োফর অফশোে মোইলতর যমজ ভোই। 
সুতরোিং গঙ্গোেদ টেৌধুরী। আজ আর তোর মুফখ দোলি টনই। 
 
গঙ্গোেদ নফরশফে টদখোর আফগই নফরশ গঙ্গোেদফে টদফখলেি; ্োফঘর মত েোেো গজেন 
তোর গিো টেফে ট্লরফ়ে এি, তোরের টস গঙ্গোেদর ঘোফির ওের িোল ফ়ে েিি। 
দুহোফত তোর গিো লেফে ধফর ঝোাঁেোলন লদফত লদফত ্িফত িোগি— ‘টেফ়েলে টতোফে! 
শোিো— শূ়েোর েো ্োচ্চো— আর যোল্ টেোেো়ে!’ 
 
রোখোি্ো্ু দ্রুত েফেে টেফে ্োাঁলশ ্োর েফর ্োজোফিন। আরদোলি এ্িং আর টযস্ 
েুলিফসর টিোে আনোফে-েোনোফে লেি তোরো েুফে এি। গিো লেেুলন টখফ়ে গঙ্গোেদর তখন 
লজভ ট্লরফ়ে েফিফে। সেফি লমফি েোনোেোলন েফর নফরশ আর গঙ্গোেদফে আিোদো 
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েরি। রোখোি্ো্ু নফরফশর হোফত হোতেিো েযেোফিন। ্িফিন— নফরশ মণ্ডি, গঙ্গোেদ 
টেৌধুরীফে খুফনর টেষ্টোর অেরোফধ টতোমোফে টগ্রপ্তোর েরো হফিো।’ 
 
নফরশ মণ্ডি রোখোি্ো্ুর েেো শুনফতই টেি নো, গঙ্গোেদর েোফন আরক্ত েকু্ষ টমফি 
গজরোফত িোগি–‘হোরোমজোদো ট্ইমোন, টতোর ্ুে লেফর রক্ত েোন ের্–’ 
 
ট্যোমফেশ এতক্ষণ ্ফসলেি, টে়েোর টেফি ওফিলন। টস এখন টেল্ফির ওের েো তুফি 
লদফ়ে লসগোফরে ধরোি। 
 
রোখোি্ো্ু তোাঁর এেজন সহেমেীফে ্িফিন–‘ধীফরন, এই নোও নফরশ মণ্ডফির লিেোনো। 
ওর ঘর খোনোতল্লোশ ের। সম্ভ্ত এেেো লরভি্োর লেিং্ো লেস্তি েোফ্।—আমরো এফদর 
দু’জনফে িে-আে-এ লনফ়ে যোলচ্ছ।’ 
 
গঙ্গোেদ টমফঝো়ে ্ফস গিো়ে হোত ্ুফিোলচ্ছি, েমফে উফি ্িি–’আমোফে িে-আে-এ 
রোখফ্ন। আলম েী অেরোধ েফরলে?’ 
 
রোখোি্ো্ু ্িফিন–‘তুলম অফশোে মোইলতফে খুন েরো্োর টেষ্টো েফরলেফি। টতোমোর 
অেরোধ লেনোি টেোফডর টেোন দ ো়ে েফি েো্লিে প্রলসলেউেোর তো লস্থর েরফ্ন। 
ওফিো এখন। ‘ 
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সফন্ধযর ের ট্যোমফেফশর ্স্োর ঘফর েোফ়ের টে়েোিো়ে েুমুে লদফ়ে রোখোি্ো্ু ্িফিন–
’আচ্ছো ট্যোমফেশদো, নফরশ মণ্ডি আর গঙ্গোেদ টেৌধুরী–দু’জফনই েোেলরর টখোাঁফজ আসফ্ 
আেলন আশো েফরলেফিন?’ 
 
ট্যোমফেশ ্িি–’আশো েলরলন, তফ্ সম্ভো্নোেো মফনর মফধয লেি। লেন্তু ওরো টয এেই 
সমফ়ে এফস গজ-েচ্ছফের যুে শুরু েফর টদফ্ তো েল্পনো েলরলন। ভোিই হফিো, এেই 
লেফে টজোিোমোে উিি। — নফরশ মণ্ডফির ঘরখোনো তল্লোশ েফর েী টেফি?’ 
 
‘লেস্তি েোও়েো টগফে। ওর ল্রুফে মোমিো েোেো হফ়ে টগফে। এখন টদখো যোে গঙ্গোেদফে 
েোেিোফনো যো়ে লে নো। তোফে হোজফত টরফখলে, আর লেেু নো টহোে, েফ়েেলদন হোজত-
্োস েফর েোফের প্রো়েলশ্চত্ত েরুে।’ 
 
‘হুাঁ। অফশোে মোইলতর খ্র লে?’ 
 
‘টস এখফনো হোসেোতোি টেফে ট্ফরো়েলন। ট্রুফিও তোফে এখন েিেোতো়ে েোেফত 
হফ্। টস আমোফদর প্রধোন সোক্ষী।‘ 
 
ট্যোমফেশ হিোৎ টহফস উিি, ্িি— ‘েেো়ে ্ফি, রোজো়ে রোজো়ে যুে হ়ে, উিুখোগিোর 
প্রোণ যো়ে। অফশোে মোইলত খু্ ট্াঁফে টগফে। ও নো ্োাঁেফি এমন রহসযেো রহসযই টেফে 
টযত।’ 
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