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ল োহোর বিসু্কট – ১ 
কম িোিু ি ল ন, ‘আবম পোড়োলেই থোবক, বহনু্দস্থোন পোলকের বকনোরোয়। আপনোলক 
অলনকিোর লেলেবি, আ োপ করিোর ইলে হলয়লি বকন্তু সোহস হয়বন। আজ একটো সূত্র 
লপলয়বি, েোই ভোি োম এই িুলেোয় আ োপটো কলর বনই। আমোর জীিলন একটো লিোট্ট 
সমসযো এলসলি–‘ 
‘সমসযো!’ লিযোমলকশ বসগোলরলটর লকৌলটো এবগলয় বেলয় ি  , ‘ি ুন ি ুন, অলনকবেন ও 
িস্তুর মুেেশেন কবরবন।’ 
গ্রীলের একবট রবিিোর সকোল  লিযোমলকলশর লকয়োে োর িোবড়লে িলস কথো হবে । 
কম িোিুর লেহোরোবট নোড়ুলগোপোল র মে, বকন্তু মুলের ভোি েটপলট িুবিসমৃি। বেবন 
হোবসমুলে একবট বসগোলরট বনলয় ধরোল ন, েোরপর গল্প আরম্ভ করল ন, ‘আমোর নোম 
কম কৃষ্ণ েোস, কোলিই ভোরে লকন্দ্রীয় িযোলের শোেো আলি, আবম লসেোনকোর কযোবশয়োর। 
িির লেলড়ক আলি পুরুব য়ো লথলক িেব  হলয় এেোলন এলসবি। 
‘ক কোেোয় এলসই মুশবকল  পলড় লগ োম; লকোথোও িোসো েুুঁলজ পোই নো। লশষ পর্েন্ত 
একবট ল োক েোর িোবড়র নীলের ে োয় একবট ঘর লিলড় বে । ফ্যোবমব  আনো হ  নো, 
স্ত্রী আর লমলয়লক পুরুব য়োয় লরলে এক ো িোসোয় উঠ োম। 
‘িোবড়ওয়ো োর নোম অক্ষয় মণ্ড । িোবড়বট লেোে ো; নীলের ে োয় েু’বট ঘর, ওপলর েু’বট; 
র্োেোয়োলের রোস্তো আ োেো। অক্ষয় মণ্ড  লেোে োয় এক ো থোলক, বকন্তু েোর কোলি 
ল োকজলনর র্োেোয়োে আলি। বমষ্টভোষী ল োক, বকন্তু কী কোজ কলর িুঝলে পোর োম নো। 
মোলঝ মোলঝ আমোর ঘলর এলস গল্পসল্প করে, বকন্তু আমোলক লকোনবেন লেোে োয় ডোকে 
নো পড়শীলের সলেও র্োেোয়োে বি  নো। আমোলের িযোলে ওর একটো েো ু েোেো বি । 
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‘র্োলহোক, এইভোলি মোস বেলনক কোটোর পর একবেন একটো িুবটর বেলন আমোর অবফ্লসর 
একজন সহকমেী িনু্ধর িোবড়লে রোলত্র লনমন্তন্ন বি । বফ্রলে রোে হলয় লগ । িোসোয় 
বফ্লর লেবে অক্ষয় মণ্ড  লেোে ো লথলক লনলম এলস বসুঁবড়র েরজোয় েো ো  োগোলে, েোর 
পোলয়র েু’পোলশ েু’বট সুটলকশ। ি  োম, “এবক, এে রোলত্র লকোথোয় ে ল ন?” 
‘আমোয় লেলে অক্ষয় মণ্ড  লকমন হকেবকলয় লগ ; েোরপর সুটলকশ েুলটো েু’হোলে বনলয় 
আমোর কোলি এলস েোুঁড়ো , একটু গোঢ় গ োয় ি  , “কম িোিু, আমোলক হঠোৎ িোইলর 
লর্লে হলে। কলি বফ্রি বকিু বঠক লনই।” 
‘লেে োম েোর লেোে েুলটো  ো  হলয় রলয়লি। ি  োম, ‘লস বক, লকোথোয় র্োলেন?” 
‘েোর মুলে হোবসর মে একটো ভোি ফু্লট উঠ । লস ি  , “অলনক েূর। আেো, েব ।” 
‘আবম অিোক হলয় েোুঁবড়লয় রই োম। লস কলয়ক পো বগলয় থমলক েোুঁড়ো , েোরপর বফ্লর 
এলস ি  , “কম িোিু, আপবন সজ্জন, িযোলে েোকবর কলর; আপনোলক একটো কথো িল  
র্োই। সোে বেলনর মলধয আবম র্বে বফ্লর নো আবস, আপবন আমোর পুলরো িোবড়টো েে  
করলিন। আপনোলের িযোলে আমোর অযোকোউণ্ট আলি, মোলস মোলস লেড়লশো টোকো ভোড়ো 
আমোর েোেোয় জমো লেলিন।–আেো।” 
‘অক্ষয় মণ্ড  েল  লগ । আবম স্তবম্ভে হলয় বকিুক্ষণ েোুঁবড়লয় রই োম। েোরপর বিস্মলয়র 
েটকো লভলে লেয়ো  হ , অক্ষয় মণ্ড  েোর লেোলরর েোবি আমোলক বেলয় র্োয়বন। 
‘লস র্োলহোক, আস্ত িোবড়টো পোওয়ো লর্লে পোলর এই আশোয় মন উৎফু্ল্ল হলয় উঠ । মলন 
হ  অক্ষয় মণ্ড  অগস্তয র্োত্রো কলরলি, আর শীগ্বগর বফ্রলি নো। 
‘পরবেন সকোল  স্ত্রীলক বেবঠ ব লে বে োম–সংসোর গুবটলয় তেরী থোলকো, িোসো পোওয়োর 
সম্ভোিনো আলি। 
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‘আশোয় আশোয় েুলটো বেন লকলট লগ । বেবন বেলনর বেন গন্ধ লিরুলে আরম্ভ কর । 
বিকট গন্ধ, মড়ো-পেো গন্ধ। গরলমর বেলন মোি মোংস পলে বগলয় লর্-রকম গন্ধ লিলরোয় 
লসই রকম গন্ধ আসলি। 
‘সলন্দহ হ , পুব লস েির বে োম। পুব স এলস েো ো লভলে ওপলর উঠ । আবমও সলে 
সলে লগ োম। বগলয় লেবে িীভৎস কোণ্ড। ঘলরর লমলঝর ওপর একটো মড়ো হোে-পো 
িবড়লয় পলড় আলি, েোর কপোল  একটো ফু্লটো। লস-রোলত্র আবম র্েন লনমন্তন্ন লেলে 
বগলয়বি োম, লসই সময় অক্ষয় মণ্ড  ল োকটোলক গুব  কলরলি, েোরপর েোমী বজবনসপত্র 
টোকোকবড় সুটলকলশ পুলর বনলয় লকলট পলড়লি। 
‘লেেলে লেেলে একপো  পুব স এলস িোবড় বঘলর লফ্  ।  োশ ময়নো েেলন্তর জলনয 
পোঠোলনো হ । েোলরোগোিোিু আমোলক লজরো করল ন। েোরপর েোনোেল্লোশ আরম্ভ হ । 
বনরলপক্ষ সোক্ষী বহসোলি পোড়োর একবট ভদ্রল োক এিং আবম সলে রই োম। 
‘েোনোেল্লোলশ বকন্তু বিলশষ বকিু পোওয়ো লগ  নো। লকি  একটো লেরোলজর মলধয কলয়কটো 
ল োহোর পোে বেলয় তেরী লকৌলটোর মে বজবনস পোওয়ো লগ ; বসগোলরলটর পযোলকলট 
রুলপোব  েিলকর মলধয লর্মন বসগোলরট লমোড়ো থোলক, অলনকটো লসই রকম  ম্বোলট 
ধরলনর েিক, েুি পোে ো ল োহো বেলয় তেরী, বকন্তু অভযন্তর ভোগ শূনয। েোলরোগোিোিু 
লসগুল ো বনলয় বেবন্তেভোলি নোড়োেোড়ো করল ন, বকন্তু হো কো ল োহোর লমোড়ক লকোন্ কোলজ 
 োলগ লিোঝো লগ  নো। 
‘র্োলহোক, লসবেনকোর মে েেন্ত লশষ হ , পুব স েল  লগ । আমোর মলন বকন্তু অস্ববস্ত 
ল লগ রই । বেন-েোর বেন পলর থোনোয় লগ োম। লসেোলন বগলয় েির লপ োম মৃে িযবির 
পবরেয় জোনো লগলি; আেুল র িোপ ও অনযোনয তেবহক বেহ্ন লথলক প্রকোশ লপলয়লি লর্ 
মৃে িযবির নোম হবরহর বসং; েোগী আসোমী বি , মোেকদ্রিয এিং লসোনো-রূলপোর 
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লেোরোকোরিোর করে। অক্ষয় মণ্ডল র সলে লকোন্ সূলত্র েোর র্োেোয়োে বি , েো জোনো 
র্োয়বন। অক্ষয় মণ্ডল র নোলম হুব য়ো জোরী হলয়লি; বকন্তু লস এেলনো ধরো পলড়বন, 
কপূেলরর মে উলি লগলি। 
‘থোনো লথলক লফ্রোর সময় ভলয় ভলয় প্রশ্ন কর োম, “পুলরো িোবড়টো েোহল  আবম েে  
করলে পোবর?” 
‘েোলরোগোিোিু ি ল ন, “স্বেলন্দ। আসোমী র্েন লফ্রোর হিোর আলগ আপনোলক েোর 
িোবড়র লহপোজলে লরলে লগলি, েেন আপবন থোকলিন তিবক। েলি একটো কথো, র্বে 
আসোমীর সোড়োশব্দ পোন, েৎক্ষণোৎ থোনোয় েির লেলিন” 
‘েোরপর প্রোয় িিরেোলনক ভোবর আরোলম লকলটলি। স্ত্রী আর লমলয়লক বনলয় এ োম, সোরো 
িোবড়টো েে  কলর বেবিয হোে-পো িবড়লয় িোস করবি। িোবড়র ভোড়ো মোলস মোলস অক্ষয় 
মণ্ডল র েোেোয় জমো কলর বেই। েোর লটবি  লেয়োর ইেযোবে িযিহোর কবর িলট বকন্তু 
আ মোবর িোক্স কোিোলডে হোে বেই নো, পুব স েোনোেল্লোশ করোর পর লর্মনবট বি  লেমবন 
আলি। 
‘হঠোৎ মোস েুই আলগ এক ফ্যোসোে উপবস্থে হ । সকো লি ো নীলের ঘলর িলস কোগজ 
পড়বি, একজন অপবরবেে ল োক এ , েোর সলে একবট স্ত্রীল োক। ভদ্রলেণীর মধযিয়স্ক 
পুরুষ, স্ত্রীল োকবট সধিো। পুরুষ স্ত্রীল োকবটর বেলক আেু  লেবেলয় ি  , “এ হলে 
অক্ষয় মণ্ডল র স্ত্রী, আবম ওর িড় ভোই। এেবেন আবম ওলক পুলষবি, বকন্তু আর আমোর 
লপোষিোর ক্ষমেো লনই। এিোর ও স্বোমীর িোবড়লে থোকলি। আপনোলক িোবড় লিলড় বেলে 
হলি।” 
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‘মোথোয় িজ্রপোে। ফ্যো ফ্যো  কলর লেলয় রই োম। েোরপর িুবি গজোল ো, ি  োম, 
“অক্ষয়িোিুর স্ত্রী আলিন, েো লকোনবেন শুবনবন। র্বে আপনোলের কথো সবেয হয়, আপবন 
আেো লে বগলয় বনলজর েোবি প্রমোণ করুন, েোরপর লেেো র্োলি।” 
‘বকিুক্ষণ িকোিবক কথো-কোটোকোবটর পর েোরো েল  লগ । আমোর সলন্দহ হ  এরো 
েোগোিোজ লজোলচোর, ি িুলেো কলর িোবড়টো েে  কলর িসলে েোয়। আজকো  িোসোিোবড়র 
লর্ রকম ভোড়ো েোুঁবড়লয়লি, লফ্োকলট িোসো লপল  লক িোলড়! 
‘থোনোয় বগলয় েিরটো জোবনলয় এ োম। েোলরোগোিোিু ি ল ন, “অক্ষয় মণ্ডল র স্ত্রী আলি 
বকনো আমোলের জোনো লনই। র্োলহোক, আমোর র্বে আলস, ি িুলেো কলর থোনোয় বনলয় 
আসলিন। আমরোও িোবড়র ওপর নজর রোেি।” 
‘আমোর বপস্ত  আলি, েোিোড়ো একটো কুকুর পুলষবি। বহংস্র পোহোড়ী কুকুর, নোম ভুলটো; 
আমোর হোলে িোড়ো কোরুর হোলে েোয় নো। আবম িযোলে র্োিোর সময় েোর লশক  েুল  
বেই, রোবিলর েোলক লিলড় বেই, লস িোবড় পোহোড়ো লেয়। ভুলটো িোড়ো থোকলে িোবড়লে 
লেোর-িোুঁেড় ল োকোর ভয় লনই, ভুলটো েোলক বেবিলয় লেলয় লফ্ লি। েিু এই ঘটনোর পর 
মলন একটো অস্ববস্ত ল লগ রই । অক্ষয় মণ্ড  ল োক ভো  নয়, হয়লেো বনলজ আড়োল  
লথলক লকোলনো কুবট  লে ো লে লি। 
‘বেন েলশক পলর একেোনো লিনোমী বেবঠ লপ োম, “পোড়ো লিলড় েল  র্োও, নইল  বিপলে 
পড়লি।”–পোড়ো মোলনই িোবড়। থোনোয় বগলয় বেবঠ লেেো োম। েোলরোগোিোিু ি ল ন, “লেলপ 
িলস থোকুন, িড়লিন নো। আপনোর িোসোর ওপর পোহোরো িোবড়লয় বেবে।” 
‘েোরপর লথলক এই লেড় মোস আর লকউ আলসবন, উলড়ো বেবঠও পোঠোয়বন। এেন লিশ 
বনরোপে লিোধ করবি। বকন্তু একবট সমসযোর উেয় হলয়লি। এই সমসযো সমোধোলনর জনযই 
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আপনোর কোলি আসো। েোলরোগোিোিুর কোলি লর্লে পোরেোম, বকন্তু বেবন হয়লেো এমন 
উপলেশ বেলেন র্ো আমোলের পিন্দ হে নো। 
‘িযোপোরটো এই : িযোে লথলক আমোর এক মোলসর িুবট পোওয়ো হলয়লি। আমোর স্ত্রীর 
অলনক বেন লথলক েীলথে র্োিোর ইলে। হবরদ্বোর, হৃবষলকশ এইসি। িযোলের একবট 
সহকমেীও আমোর সলেই িুবট বনলয় কুণু্ড লেশোল  লিড়োলে লিরুলেন, আমোলকও বেবন 
সলে র্োিোর জনয েোপোেোবপ করলিন। ে  লিুঁলধ লগল  অলনক সুবিলধ হয়। আমোর স্ত্রী েুি 
উৎসোবহে হলয় উলঠলিন। আমোর উৎসোহও কম নয়। বকন্তু– 
‘লর্লে হল  িোবড়লে েো ো িন্ধ কলর লর্লে হলি। ভুলটোলকও মোসেোলনলকর জলনয একটো 
লকলনল  ভবেে কলর বেলে হলি। িোবড় অরবক্ষে থোকলি। মলন করুন, এই ফ্োুঁলক অক্ষয় 
মণ্ডল র লিৌ–মোলন, ওই স্ত্রীল োকটো র্বে েো ো লভলে িোবড়লে  ুলক িোবড় েে  কলর িলস, 
েেন আবম বক করি? অক্ষয় মণ্ডল র লমৌবেক অনুমবে িোড়ো আমোর লেো লকোলনো হক 
লনই। েলি আবম েেল  আবি, আমোলক লিেে  করলে হল  ওলের আেো লে লর্লে 
হলি। বকন্তু ওরো র্বে েে  বনলয় িলস, েেন আবম লকোথোয় র্োি? 
‘এই আমোর সমসযো। বনেোন্তই ঘলরোয়ো সমসযো। আপনোর বনরীক্ষোর উপরু্ি নয়। েিু 
রথ-লেেো ক ো-লিেো েুই-ই হলি, এই মে লি আপনোর কোলি এলসবি। এেন ি ুন, 
িোবড়েোবন লরলে আমোলের েীথের্োত্রো করো উবেে হলি বকনো।” 
লিযোমলকশ েোবনকক্ষণ গোল  হোে বেলয় িলস রই , লশষ ি  , “আপনোলের েীথের্োত্রোয় 
িোধো বেল  পোপ হলি, আিোর িোবড় লিহোে হলয় র্োওয়োও িোঞ্ছনীয় নয়। আপনোর 
জোনোলশোনোর মলধয এমন মজিুে ল োক বক লকউ লনই, র্োলক িোবড়লে িবসলয় েীথের্োত্রো 
করলে পোলরন?” 
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‘কই, লস রকম কোউলক লেেবি নো। সকল রই িোসো আলি। র্োলের লনই েোলের িসোলে 
সোহস হয় নো, লশলষ েো  লকলট কুমীর আনি।’ 
‘েোহল  ে ুন, আপনোর িোসোটো লেলে আবস।’ লিযোমলকশ উলঠ েোুঁড়ো । 
কম িোিু উৎফু্ল্ল লেোলে েোইল ন, ‘র্োলিন! কী লসৌভোগয! ে ুন ে ুন, লিবশ েূর নয়–‘ 
‘একটু িসুন। লিবশ েূর নো হল ও লরোে লিশ কড়ো। একটো িোেো বনলয় আবস।’ 
লিযোমলকশ বভেলর বগলয় িোেো বনলয় এ । িোেোবট লিযোমলকলশর বপ্রয় িোেো; অবেশয় 
জীণে, ল োহোর িোুঁট এিং কোমোবনলে মরলে ধলরলি, কোপড় বিিণে এিং িহু বিদ্ররু্ি। এই 
িোেো মোথোয় বেলয় রোস্তোয় লিরুল  বনলজ অেৃশয লথলক সলন্দহভোজন িযবির অনুসরণ 
করো র্োয়; ফু্লটো বফ্লয় িোইলরর ল োকলক লেেো র্োয়, বকন্তু িোইলরর ল োক িোেোধোরীর মুে 
লেেলে পোয় নো। সেযোলেষীর উপরু্ি িোড়ো। 
‘ে ুন।’ 
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ল োহোর বিসু্কট – ২ 
কম িোিুর িোসো লিযোমলকলশর িোবড় লথলক বমবনট পোুঁলেলকর রোস্তো। মোলঝ মোলঝ এ পথ 
বেলয় র্োিোর সময় িোবড়বট লিযোমলকলশর লেোলে পলড়লি; লিোট লেোে ো িোবড়; বকন্তু একবট 
বিলশষলের জনয েৃবষ্ট আকষেণ কলর; সমস্ত িোে ল োহোর ডোণ্ডো-িত্রী বেলয়  োকো, লর্ন 
প্রকোণ্ড একটো ল োহোর েোুঁেো। িোইলর লথলক লকোলনো মলেই িোলের ওঠো সম্ভি নয়। 
‘আসুন।’ 
িোেো মুলড় লিযোমলকশ িোবড়লে  ুক । কম িোিু প্রথলম েোলক নীলের ে োয় িসিোর ঘলর 
বনলয় লগল ন। লসেোলন একবট শেরবি- োকো েিলপোশ ও েু’বট কযোবম্বলসর লেয়োর িোড়ো 
আর বিলশষ বকিু লনই। লিযোমলকশ ঘলরর েোবরবেলক লেোে লফ্রো । লস লর্ন একটো সূত্র 
েুুঁজলি, বকন্তু এই নগ্নপ্রোয় ঘলর লকোলনো অেুব বনলেেশ পোওয়ো লগ  নো। লস ি  , ‘নীলের 
ে োয় আর একটো ঘর আলি, নো?’ 
‘আলি। ঘরটো অক্ষয় মণ্ডল র আমল  িযিহোর হে নো, আবম ওটোলক রোন্নোঘর কলরবি। 
লেেলিন?’ 
‘েরকোর লনই। আপনোর স্ত্রী লিোধ হয় এেন রোন্নোিোন্নো করলিন। ে ুন, ওপরে োটো লেেো 
র্োক।’ 
‘ে ুন।’ 
ঘলরর  োগোও একটো সরু িোরোন্দোর লশলষ ওপলর ওঠোর বসুঁবড়, বসুঁবড়র মোথোয় েরজো। 
েরজোর মোথোয় ওপরকোর লেয়োল  লঘোড়োর কু্ষলরর নোল র মে ল োহোর একটো বজবনস 
বেনলট লপলরলকর মোঝেোলন আটকোলনো রলয়লি। লিযোমলকশ লসই বেলক বকিুক্ষণ েোবকলয় 
লথলক িোেো েুল  লসই বেলক বনলেেশ কলর ি  , ‘ওটো বক?’ 
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‘ওটো লঘোড়োর নো । বিব বে কুসংস্কোর অনুর্োয়ী লেোলরর মোথোয় লঘোড়োর নো  টোবেলয় 
রোেল  নোবক অলনক টোকো হয়।’ 
লিযোমলকলশর িোেোর ডগো লঘোড়োর নোল  আটলক বগলয়বি , লস লটলন লসটো িোবড়লয় বনলয় 
ি  , ‘এটো বক আপবন  োবগলয়লিন নোবক?’ 
‘নো, অক্ষয় মণ্ডল র আম  লথলক আলি।’ 
লিযোমলকশ লঘোড়োর নোল র বেলক েোবকলয় লকমন লর্ন স্বপ্নোেন্ন হলয় পড় । কম িোিু 
ডোকল ন, ‘লভেলর আসুন।’ 
ঘলরর বভের কম িোিুর েশ িিলরর লমলয় লমলঝয় মোেুর লপলে িলস ল েোপড়ো করবি , 
েোর কোলি মোেুলরর িোইলর একটো ভীষণেষেন কুকুর থোিো লপলে িলসবি , লিযোমলকলশর 
পোলন মবণহীন নী োভ লেোে েুল  েোই । কম িোিু ি ল ন, ‘েুকু, র্োও লেোমোর মোলক েো 
তেবর করলে ি , আর বকিু ভোজোভুবজ।’ 
লিযোমলকশ একটু আপবি কর , বকন্তু কম িোিু শুনল ন নো। েুকু নীলে েল  লগ , ভূলটো 
সলে সলে লগ । 
অেঃপর লিযোমলকশ ঘরবট েকু্ষ বেলয় সমীক্ষো কর । ি  , ‘এ ঘলর অক্ষয় মণ্ডল র 
লকোলনো আসিোিপত্র আলি?’ 
কম িোিু ি ল ন, ‘বি , আবম পোলশর ঘলর বনলয় লগবি। েোট এিং লেরোজওয়ো ো 
লটবি । এই লর্।’ 
পোলশর ঘরবট অলপক্ষোকৃে িড়; জোন োর বেলক েোট, অনয লকোলণ লটবি । লিযোমলকশ 
লটবিল র কোলি বগলয় ি  , ‘লসই লর্ পুব লসর েোনোেল্লোলশ ল োহোর লমোড়ক পোওয়ো 
বগলয়বি , লসগুল ো বক পুব স বনলয় বগলয়লি?’ 
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‘একটো লমোড়ক পুব স বনলয় বগলয়বি , িোবকগুল ো লেরোলজ আলি।’ কম িোিু নীলের 
বেলকর একটো লেরোজ েুল  ি ল ন, ‘এই লর্!’ 
লেরোলজর বপিন বেলক কলয়কটো লমোড়ক পলড় বি , লিযোমলকশ একটো লির কলর 
লনলড়লেলড় লেে । আকৃবে-প্রকৃবে বসগোলরট পযোলকলটর অভযন্তরস্থ েিলকর মেই িলট। 
লসটো লরলে বেলয় লস হোবসমুলে ি  , ‘ভোবর মজোর বজবনস লেো! এর লভের লগোটো েুই 
বিসু্কট লরলে সুলেো বেলয় লিুঁলধ বেল  বনবিবন্দ। ে ুন, এিোর িোেটো লেলে আসো র্োক।’ 
‘িোলে বকন্তু বকিু লনই!’ 
‘েো লহোক। শূনযেোই হয়লেো অথেিহ হলয় উঠলে পোলর।’ 
‘েোহল  আসুন।’ 
িোলে সেযই বকিু লনই। ল োহোর লঘরোলটোপ  োকো িোেটো িোলঘর শূনয েোুঁেোর মে েোুঁবড়লয় 
আলি। এক লকোলণ উুঁেু পোেপীলঠর ওপর  ো  রলের ল োহোর লেৌিোচো; এই লেৌিোচো 
লথলক িোবড়লে কল র জ  সরিরোহ হয়। লিযোমলকশ িোলের েোবরবেক সবন্ধৎসুভোলি 
পবরক্রমণ কলর ি  , ‘িোেটো আপনোরো িযিহোর কলরন নো?’ 
কম িোিু ি ল ন, ‘লিবশ গরম পড়ল  িোলে এলস শুই। লিশ বনরোপে জোয়গো, ের  ুকলি 
লস উপোয় লনই।’ 
‘হুুঁ। ে ুন, আমোর লেেো লশষ হলয়লি।’ 
নীলে লনলম এল  পর েুকু এলস ি  , ‘িোিো, িসিোর ঘলর েো বেলয়বি।’ 
নীলের ে োর ঘলর পোুঁপড় ভোজো ও গরম লিগুবন সহলর্োলগ েো পোন করলে করলে 
লিযোমলকশ ি  , ‘থোনোর লর্ েোলরোগোিোিুর কোলি আপনোর র্োওয়ো-আসো, েোুঁর নোম বক?’ 
কম িোিু ি ল ন, ‘েোুঁর নোলম রোেো  সরকোর।’ 
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লিযোমলকশ মুেবক হোস । েো লশষ কলর লস িোেো বনলয় উলঠ েোুঁড়ো , ‘আেো, আজ েোহল  
উবঠ।’ 
কম িোিু ি ল ন, ‘বকন্তু আমোলের েীথের্োত্রোর বক হলি, র্োওয়ো উবেে হলি বক নো, বকিু 
ি ল ন নো লেো।’ 
‘বনিয় েীথের্োত্রো করলিন। কলি লথলক আপনোর িুবট?’ 
‘সোমলনর শবনিোর লথলক।’ 
‘েোহল  আর লেবর করলিন নো, বটবকট বকলন লফ্ ুন। লকোলনো ভয় লনই, আপনোর িোসো 
লিেে  হলি নো, আবম জোবমন রই োম।–আেো, েব ।’ 
‘অযোুঁ–েোই নোই! ধনযিোে লিযোমলকশিোিু। ে ুন, আপনোলক িোবড় লপৌঁলি বেলয় আবস।’ 
লিযোমলকশ ি  , ‘েোর েরকোর লনই, আবম এেন থোনোয় র্োি। রোেোল র সলে ষড়র্ন্ত্র 
করলে হলি।’ 
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ল োহোর বিসু্কট – ৩ 
শবনিোর সকো লি ো কম িোিুর িোসো লথলক পুব লসর পোহোরো েুল  লনওয়ো হ । 
কম িোিু ভুলটোলক একটো লকলনল  লরলে এল ন। পুব স িোড়োও অনয একবট পক্ষ িোসোর 
ওপর নজর লরলেবি , েোরো সি  ক্ষয কর । 
বিলক লি ো কম িোিু েোুঁর স্ত্রী লমলয় এিং লপোুঁট ো-পুুঁটব  বনলয় িোসোয় েোবি বেলয় েল  
লগল ন, র্োিোর পলথ থোনোয় রোেো িোিুলক েোবি বেলয় িল  লগল ন, ‘বেড়বকর লেোর 
লভবজলয় লরলে এলসবি। এেন আমোর িরোে আর আপনোলের হোের্শ।’ 
সোরো বেন িোবড়টো শূনয পলড় রই । 
রোবত্র আন্দোজ সোলড় আটটোর সময় লিযোমলকশলক বনলয় রোেো িোিু কম িোিুর িোসোর 
বেলক লগল ন। েু’জলনর পলকলটই বপস্ত  এিং তিেুযবেক টেে। 
সরজবমন আলগ থোকলেই লেেো বি , পোলশর িোবড়র পোুঁবে  বডবেলয় েু’জলন কম িোিুর 
বেড়বক বেলয় িোবড়লে  ুকল ন, বেড়বকর েরজো িন্ধ কলর বেলয় পো বটলপ বটলপ বসুঁবড় 
বেলয় লেোে োয় উঠল ন। কোন লপলে শুনল ন, িোবড় বনস্তব্ধ। 
রোেো িোিু প লকর জনয লেোলরর মোথোয় টলেের আল ো লফ্ল  লেেল ন, লঘোড়োর কু্ষর 
র্থোস্থোলন আলি। বেবন েেন বফ্সবফ্স কলর ি ল ন, ‘ে ুন, িোলে বেলয় অলপক্ষো 
করল ই লিোধহয় ভো  হলি।’ 
লিযোমলকশ েোুঁর কোলন কোলন ি  , ‘নো। আবম িোলে র্োবে, েুবম এই ঘলর  ুবকলয় 
থোলকো। েু’জলনই িোলে লগল  িোলের লেোর এবেক লথলক িন্ধ করো র্োলি নো, আসোমীর 
সলন্দহ হলি।’ 
‘লিশ, আপবন িোলে বগলয়  ুবকলয় থোকুন, আবম লেোর িন্ধ কলর বেবে।’ 
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লিযোমলকশ িোলে উলঠ লগ , রোেো িোিু েরজোর হুড়লকো  োবগলয় লনলম এল ন। কেক্ষণ 
অলপক্ষো করলে হলি বঠক লনই, এমন বক আসোমী আজ নোও আসলে পোলর। বেবন 
লেোে োর ঘলরর বভের  ুলক লেোলরর পোলশ  ুবকলয় রইল ন। 
িোলের ওপর লিযোমলকশ এবেক ওবেক ঘুলর জল র লেৌিোচো লথলক েূলরর একটো আল্
লসর পোলশ বগলয় িস । আকোলশ েোুঁে লনই, লকি  েোরোগুল ো বঝকবমক করলি। 
লিযোমলকশ অন্ধকোলর বমব লয় লগ । 
েীঘে প্রেীক্ষো। িলনর মলধয িোগ  িো িোিুর লিুঁলধ মোেোর ওপর িলস িোলঘর প্রেীক্ষো 
করোর মে। রোবত্র েুলটো িোজলে র্েন আর লেবর লনই, েেন রোেো িোিুর মন িি ঘলরর 
মলধয অবেষ্ঠ হলয় উঠ  : আজ আর বশকোর আসলি নো। বঠক এই সময় বেবন লেোলরর 
িোইলর মৃেু শব্দ শুনলে লপল ন; মুহূলেে েোুঁর স্নোয়ুলপশী শি হলয় উঠ । বেবন বনঃশলব্দ 
পলকট লথলক বপস্ত  িোর করল ন। 
লর্ মোনুষবট বনঃসোলড় িোবড়লে প্রলিশ কলর বসুঁবড় বেলয় ওপলর উলঠ এলসবি , েোর িোুঁ 
হোলে বি  একবট কযোবম্বলসর থব , আর ডোন হোলে বি  ল োহো-িোুঁধোলনো একবট িবড়। 
িবড়র গোলয় বেবন হোে  ম্বো মুগোর সুলেো জড়োলনো, মোি-ধরো বিলপর গোলয় লর্মন সুলেো 
জড়োলনো থোলক লসই রকম। 
ল োকবট লেোলরর মোথোর বেলক  োবঠ িোবড়লয় লঘোড়োর কু্ষরবট নোবমলয় আন , েোরপর মুগোর 
সুলেোর ডগোয় লসবট লিুঁলধ বনলয় লেে োর বসুঁবড় বেলয় িোলে উলঠ লগ । েু’বট মোনুষ লর্ 
িোবড়র েু’ জোয়গোয় ওৎ লপলে আলি, েো লস জোনলে পোর  নো। 
িোলের েরজোয় একটু শব্দ শুলন লিযোমলকশ সেকে হলয় িস । নক্ষত্র আল োয় একবট 
িোয়োমূবেে লিবরলয় এ , লসোজো টযোলের কোলি বগলয় আল্লসর ওপর উলঠ টযোলের মোথোয় 
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েড় । ধোেি শব্দ লশোনো লগ । লস টযোলের  োকবন েুল  সবরলয় রোে , েোরপর  োবঠর 
আগোয় সুলেো-িোুঁধো লঘোড়োর নো  জল র মলধয ডুবিলয় বে । 
ল োকটো লর্ন আিিো অন্ধকোলর িলস বিপ লফ্ল  েুলনো মোি ধরলি। বিপ লডোিোলে আর 
েু লি। মোিগুব  িযোলগর মলধয বপলর আিোর বিপ লফ্ লি। 
কুবড় বমবনট পলর ল োকবট মোি ধরো লশষ কলর টযোে লথলক নোম । এক হোলে িযোগ অনয 
হোলে বিপ বনলয় লর্ই পো িোবড়লয়লি, অমবন েোর মুলের উপর েপ কলর টেে জ্বল  উঠ , 
লিযোমলকলশর িযে-স্বর লশোনো লগ , ‘অক্ষয় মণ্ড , লকমন মোি ধরল ?’ 
অক্ষয় মণ্ডল র পরলন েোব  পযোন্ট ও হোফ্-সোটে, কোল ো মুলস্কো লেহোরো। লস বিলফোবরে 
লেোলে লেলয় আলস্ত আলস্ত থব বট নোবমলয় লরলে বক্ষপ্রলিলগ পলকলট হোে বে । সলে সলে 
লিযোমলকলশর টেে গেোর মে েোর লেোয়োল   োগ , অক্ষয় মণ্ড  িোলের ওপর বেবেলয় 
পড় । 
রোেো িোিু নীলে লথলক উলঠ এলসবিল ন, বেবন অক্ষয় মণ্ডল র িুলকর ওপর িলস 
ি ল ন, ‘লিযোমলকশেো, এর পলকলট বপস্ত  আলি, লির কলর বনন।’ 
লিযোমলকশ অক্ষয় মণ্ডল র পলকট লথলক বপস্ত  িোর কলর বনলজর পলকলট রোে । 
রোেো িোিু আসোমীর হোলে হোেকড়ো পবরলয় ি ল ন, ‘অক্ষয় মণ্ড , হবরহর বসংলক েুন 
করোর অপরোলধ লেোমোলক লগ্রপ্তোর কর োম।’ 
লিযোমলকশ অক্ষয় মণ্ডল র থব  লথলক কলয়কটো বভলজ ল োহোর পযোলকট িোর কলর েোর 
ওপর টলেের আল ো লফ্  । ‘িোঃ! এই লর্, র্ো লভলিবি োম েোই। ল োহোর লমোড়লকর মলধয 
েকেলক বিলেশী লসোনোর বিসু্কট।’ 
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ল োহোর বিসু্কট – ৪ 
পরবেন সকো লি ো সেযিেী লিযোমলকশলক ি  , ‘ভো  েোও লেো ি , লকোথোয় রোে 
কোটোল ?’ 
লিযোমলকশ কোের স্বলর ি  , ‘লেোহোর ধমেোিেোর, রোেো  সোক্ষী–আবম লকোলনো কুকোর্ে 
কবরবন।’ 
‘শুুঁবড়র সোক্ষী মোেো । গল্পটো ি লি?’ 
‘ি ি, ি ি। বকন্তু আলগ আর এক লপয়ো ো েো বেলে হলি। এক লপয়ো ো েো লেলয় রোে 
জোগোর গ্লোবন কোলটবন।’ 
সেযিেী আর এক লপয়ো ো কড়ো েো এলন লিযোমলকলশর সোমলনর লেয়োলর িস , ‘এিোর 
ি , টেেটো ভোেল  বক কলর? মোরোমোবর কলরবিল ?’ 
লিযোমলকশ ি  , ‘মোরোমোবর নয়, শুধু মোরো।’ েোলয় একবট েুমুক বেলয় লস ি লে আরম্ভ 
কর : 
‘অক্ষয় মণ্ড  লসোনোর লেোরোকোরিোর কলর অলনক টোকো কলরবি । বনলজর প্রলয়োজন 
অনুর্োয়ী ভদ্র পোড়োয় একবট িোবড় কলরবি , িোবড়র িোে ল োহোর ডোণ্ডো-িত্রী বেলয় 
এমনভোলি মুলড় লরলেবি  লর্ ওবেক বেলয় িোবড়লে লেোর ল োকোর উপোয় বি  নো। 
িোেটোলক বনরোপে করো েোর বিলশষ েরকোর বি । 
‘অক্ষয় মণ্ডল র লপশো ভোরেিলষের িোইলর লথলক লর্সি লেোরোই লসোনো আলস েোই সংগ্রহ 
করো এিং সুলর্োগ মে িোজোলর িোড়ো। লস িোবড়লেই লসোনো রোেে, বকন্তু ল োহোর বসনু্দলক 
নয়। লসোনো  ুবকলয় রোেোর এক বিবেত্র লকৌশ  লস িোর কলরবি । 
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‘অক্ষয় মণ্ড  িোবড়লে এক ো থোকে; েোর স্ত্রী আলি বকনো েো এেলনো জোনো র্োয়বন। লস 
পোড়োর ল োলকর সলে লিবশ লম োলমশো করে নো, বকন্তু পোলি পড়শীরো বকিু সলন্দহ কলর, 
েোই কম  েোস নোলম একটো ভদ্রল োকলক নীলের ে োয় একবট ঘর ভোড়ো বেলয়বি । 
িোজোলর লসোনো িোড়িোর জনয লস কলয়কজন ল োক লরলেবি , েোলের মলধয একজলনর 
নোম হবরহর বসং। 
‘হবরহর বসং লিোধহয় অক্ষয় মণ্ড লক ফ্োুঁবক বেবে । একবেন েু’জলনর ঝগড়ো হ , 
রোলগর মোথোয় অক্ষয় মণ্ড  হবরহর বসংলক েুন কর । েোরপর মোথো ঠোণ্ডো হল  েোর 
ভোিনো হ , মড়োটো বনলয় লস বক করলি। এক ো মোনুষ, ভদ্র পোড়ো লথলক মড়ো পোেোর করো 
সহজ নয়। লস বস্থর কর , মড়ো থোক, িোবড়লে র্ো লসোনো আলি, েোই বনলয় লস বনলজ ডুি 
মোরলি। 
‘বকন্তু সি লসোনো লস বনলয় লর্লে পোর  নো। লসোনো ধোেুটোও বি ক্ষণ ভোবর, ল োহোর 
লেলয়ও ভোবর। লেোমরো স্ত্রী-জোবে সোরো গোলয় লসোনোর গয়নো িলয় লিড়োও, বকন্তু লসোনোর 
ভোর কে িুঝলে পোলরো নো। েশ হোে কোপলড় কোলি লনই।’ 
সেযিেী ি  , ‘আেো, আেো, েোরপর ি ।’ 
‘অক্ষয় মণ্ড  ডুি মোরিোর কলয়কবেন পলর  োশ লিরু ; পুব স এ , বকন্তু েুলনর বকনোরো 
হ  নো। অক্ষয় মণ্ড  েুন কলরলি েোলে সলন্দহ লনই। বকন্তু লস বনরুলেশ। কম িোিু 
সোরো িোবড়টো েে  কলর িসল ন। 
‘অক্ষয় মণ্ড  বনিয় ক কোেোলেই লকোথোও  ুবকলয় বি , কলয়ক মোস েুপেোপ রই । 
বকন্তু িোবড়লে লর্-লসোনো  ুলকোলনো আলি–লর্গুল ো লস সরোলে পোলরবন, লসগুল ো উিোর 
করলে হলি। কোজবট সহজ নয়। কম িোিুর স্ত্রী এিং লমলয় সিেেো িোবড়লে থোলক, 

http://www.bengaliebook.com/


 ল োহোর বিসু্কট । শরবিন্িু িন্ন্িযোপোধ্যোয় । লিযোমন্েশ সমগ্র 

18 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 
 

 

েোিোড়ো একবট ভয়ের বহংস্র কুকুর আলি। অক্ষয় মণ্ড  লভলি-বেলন্ত এক ফ্বন্দ িোর 
কর । 
‘একবট স্ত্রীল োকলক িউ সোবজলয় এিং একটো লপলটোয়ো ল োকলক েোর ভোই সোবজলয় অক্ষয় 
মণ্ড  কম িোিুর কোলি পোঠো । িউলক িোবড় লিলড় বেলে হলি। অক্ষয় মণ্ড  লফ্রোরী 
েুনী হলে পোলর, বকন্তু েোর িউ লেো লকোলনো অপরোধ কলরবন। কম িোিু বকন্তু শুনল ন 
নো, েোলের হোুঁবকলয় বেল ন। অক্ষয় মণ্ড  েেন লিনোলম বেবঠ ব লে ভয় লেেো , বকন্তু 
েোলেও লকোলনো ফ্  হ  নো। কম িোিু নড়ল ন নো। 
‘অক্ষয় মণ্ড  েেন অনয রোস্তো ধর । 
‘আমোর বিশ্বোস িযোলের লর্ সহকবমেবট কম িোিুলক েীলথে র্োিোর জনয ভজোবেল ন, েোর 
সলে অক্ষয় মণ্ডল র লর্োগোলর্োগ আলি। েু’-েোর বেলনর জনযও র্বে কম িোিুলক 
সপবরিোলর িোবড় লথলক েফ্োৎ করো র্োয়, েোহল ই অক্ষয় মণ্ডল র কোর্েবসবি। কোজটো লস 
লিশ গুবিলয় এলনবি , বকন্তু একটো কোরলণ কম িোিুর মলন েটকো  োগ ; িোবড় র্বে 
লিেে  হলয় র্োয়! বেবন আমোর কোলি পরোমশে বনলে এল ন। 
‘েোর গল্প শুলন আমোর সলন্দহ হ  িোবড়টো ওপর, আবম িোবড় লেেলে লগ োম। লেেোই 
র্োক নো। অকুস্থল  লগল  অলনক ইশোরো-ইবেে পোওয়ো র্োয়। 
‘লগ োম িোবড়লে। কড়ো লরোে বি , েোই িোেো বনলয় বগলয়বি োম। লেোে োয় উলঠ লেে োম, 
লেোলরর মোথোয় লঘোড়োর নো  বেনলট লপলরলকর মোঝেোলন আ গোভোলি আটকোলনো রলয়লি। 
লঘোড়োর নো টো এক নজর লেেল  লঘোড়োর নো  িল ই মলন হয় িলট, বকন্তু বঠক লর্ন 
লঘোড়োর নো  নয়। আবম িোেোটো লসইবেলক িোবড়লয় বে োম, অমবন িোেোটো আপনো লথলকই 
বগলয় লঘোড়োর নোল  জুলড় লগ । 

http://www.bengaliebook.com/


 ল োহোর বিসু্কট । শরবিন্িু িন্ন্িযোপোধ্যোয় । লিযোমন্েশ সমগ্র 

19 

www.bengaliebook.com                                  সূবিপত্র 
 

 

‘িুঝ োম, বঠকই সলন্দহ কলরবি োম, লঘোড়োর নো  নয়, একবট লিশ শবিমোন েুম্বক–
িোেোর ল োহোর িোুঁট লপলয় লটলন বনলয়লি। প্রশ্ন কলর জোন োম েুম্বকটো অক্ষয় মণ্ডল র। 
মোথোর মলধয বেন্তো ঘুরপোক লেলে  োগ –লকন? অক্ষয় মণ্ড  েুম্বক বনলয় বক কলর? 
লেোলরর মোথোয় টোবেলয়ই িো লরলেলি লকন, র্োলে মলন হয় ওটো লঘোড়োর নো ? মলন পলড় 
লগ , পুব লসর েোনোেল্লোলশ লেরোলজর মলধয কলয়কটো ল োহোর লমোড়ক পোওয়ো বগলয়বি । 
রহসযটো ক্রমশ পবরষ্কোর হলে  োগ । 
‘েোরপর র্েন লঘরোলটোপ  োগোলনো িোলে বগলয় জল র টযোে লেে োম, েেন আর বকিুই 
িুঝলে িোবক রই  নো। েুম্বক র্ে লজোরোল োই লহোক, লসোনোলক টোনিোর ক্ষমেো েোর লনই। 
েোই লস লসোনোর বিসু্কট ল োহোর পযোলকলট মুলড় টযোলের জল  লফ্ল  লেয়। েোরপর লর্মন 
লর্মন েরকোর হয়, টযোলে েুম্বলকর বিপ লফ্ল  জ  লথলক েুল  আলন। হবরহর বসংলক 
েুন কলর পো োিোর সময় লস সমস্ত লসোনো বনলয় লর্লে পোলরবন। এেন িোবক লসোনো উিোর 
করলে েোয়। পো োিোর সময় লর্ ভোলিবন লর্ িযোপোরটো এে জবট  হলয় উঠলি। 
‘র্োলহোক, লসোনোর সন্ধোন লপ োম; সমুলদ্রর ে োয় শুবির মলধয লর্মন মুলিো থোলক, টযোলের 
ে োয় লেমবন ল োহোর পোলে লমোড়ো লসোনো আলি। বকন্তু লকি  উিোর করল ই লেো ে লি 
নো, েুনী আসোমীলক ধরলে হলি। আবম কম িোিুলক ি  োম, আপবন সপবরিোলর 
েীথের্োত্রো করুন। েোরপর রোেোল র সলে পরোমশে কলর ফ্োুঁে পোেোর িযিস্থো কর োম। 
‘কো  সকোল  কম িোিুরো েীথের্োত্রো করল ন। িোবড়র ওপর অক্ষয় মণ্ড  নজর লরলেবি , 
লস জোনলে পোর , রোস্তো সোফ্। 
‘কো  সলন্ধযর পর রোেো  আর আবম িোবড়লে বগলয় আড্ডো গোড় োম। কো ই লর্ অক্ষয় 
মণ্ড  আসলি এেটো আশো কবরবন, েিু পোহোরো বেলে হলি। ি ো লেো র্োয় নো। রোবত্র 
েুলটোর সময় বশকোর ফ্োুঁলে পো বে । েোরপর আর বক! টলেের একবট ঘোলয় ধরোশোয়ী।’ 
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সেযিেী ক্ষীণকলে প্রশ্ন কর , ‘কে লসোনো পোওয়ো লগ ?’ 
বসগোলরট ধবরলয় লিযোমলকশ ি  , ‘সোেোন্নবট ল োহোর লমোড়ক, প্রলেযকবট লমোড়লকর মলধয 
েু’বট কলর লসোনোর বিসু্কট, প্রলেযকবট বিসু্কলটর ওজন পঞ্চোশ গ্রোম। কে েোম হয় বহলসি 
কলর লেে।’ 
সেযিেী লকি  একবট বনশ্বোস লফ্  । 
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