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১. থটথি-ফত্ শাললক ফ ামস 

চিচি-যে শার্লক ত ামস তেয  তেরু্ো মুগ্ধ। বর্র্, এযকবাযর বইয ়ের পাো তিযক উযে 

এযসযে। ত ামস আর ওয়ািসে। জাচেস তোপ যস-আমাযের  া চকেু চশক্ষা েকক্ষা ওই 

শার্লক  ামযসর কাযে। সব প্রাইযিি চিযিকচিযির গুরু  যে ত ামস। োোঁর সৃচিকেলা 

কেযাে িয ়েযর্র জবাব তেই? 

  

জিায়ু সায় চেয ়ে বর্যর্ে, তর্াকিা কে েল্প চর্য যে িাবুে তো! এে প্লি কক কযর ত  

মািায় আযস তসিা তিযব পাই ো। সাযে। কক আমার িাক পযেযে? প্লি  ুোঁজযে চেয ়ে 

মািার িুর্ চেোঁযে! 

  

বাইযর বৃচি পযেযে, োর মযেয িা আর িার্মুিিা জযমযে িার্। আসযর্ র্ার্যমা েবাবুও 

একিচিশিা র সয উপেযাস চর্য যেে, চকন্তু োর তবচশর িােই তেরু্োর িাাায় তিাে 

বচে  াো,  াো বচে তিাে। েযব প্রযির জেয মািা  ুোঁেযর্ও িদ্রযর্াযকর উৎসায র 

অিাব তেই। আর সচেয বর্যে কক, তেরু্োর সযে বনু্ধত্ব  বার পর তিযক ওোঁর েল্পও 

অযেক ইমপ্রুি কযর তেযে। 

  

শ্ৰকোিযক একিু বযর্া ো িাই েযপশ, বর্যর্ে র্ার্যমা েবাবু, আর এক কাপ িা  যর্ 

মন্দ  ে ো। 

  

আচম শ্ৰকোিযক িায ়ের েরমাশ চেয ়ে আসযেই েরজায় তিাকা পের্। োর আযে অবশয 

িযাচি িামার শব্দ তপয ়েচে। 

  

েরজা  ুযর্ তেচ  োো মািায় এক িদ্রযর্াক, মাঝাচর  াইি, েরসা রং, োচে তোোঁে 

কামাযো, বয়স িচিশ-পোঁয়োচিশ। 

  

বর্র্াম, কাযক িাই? অচবচশয এ প্রশ্নিা ো করযর্ও ির্ে, কারণ তেয ই বুযঝচে মযের্। 
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এিা চক প্রযোা চমযত্রর বাচে? প্রশ্ন করযর্ে িদ্রযর্াক। 

  

এবাযর তেরু্োই বযর্ উের্, আপচে আসুে চিেযর। 

  

িদ্রযর্াক োোিা বন্ধ কযর ঢুকযর্ে। 

  

ওিাযক েরজার পাযশ তরয  চেে, বর্র্ তেরু্ো। 

  

িদ্রযর্াক োই করযর্ে, োরপর তসাোর এক পাযশ এযস বসযর্ে। তেরু্ো বর্র্, 

আমার োম প্রযোা চমত্র; আর ইচে আমার বনু্ধ র্ার্যমা ে োেুর্ক।  

  

 াক, েবু আপোযক বাচে পাওয়া তের্, বর্যর্ে িদ্রযর্াক, তিচর্যোে কযর কাযেকশে 

পাইচে। আজকার্  া  য় আর কক। 

  

কক বযাপার বরু্ে। 

  

বর্চে। আযে আমার পচরিয়িা চেই। আমার োম ম কযোা রায়। োম শুযে চিেযবে 

েেিা আশা কচর ো,  চেও চিয ়েিার র্াইযে আমার চকেুিা  যাচে আযে। 

  

আপচে তো অপ্সরা চিয ়েিাযর আযেে, োই ো? 

  

চেকই েযরযেে। এ ে প্রেুিযে অচিেয় করচে। 

  

 যাোঁ  যাোঁ, জাচে। 

  

আপোর কাযে এযসচে একিা সংকযি পযে। 

  

কক সংকি? 

  

কচেে তিযক আচম হুমচক চিচে পাচে। কার কাে তিযক ো বর্যে পারব ো। 
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হুমচক চিচে? 

  

োর চকেু েমুো আচম সযে কযর চেয ়ে এযসচে। এই তে ুে।  

  

িদ্রযর্াক পযকি তিযক িারযি কােজ বার করযর্ে, োরপর তসগুযর্া তিচবযর্র উপর 

রা যর্ে। আচম তে র্াম একিায় তর্ া সাবোে!। আযরকিায় তোমার চেে েুচরয ়ে এর্, 

আযরকিায় তোমার দুস্কৃচের ের্ তিাে কর, আর িার েম্বরিায় আর সময় তেই। এবার 

ইিোম জপ কর! তোিা তোিা বে বে অক্ষযর তর্ া, আর সবই ত  এক তর্াযকর তর্ া 

ো তবাঝাবার উপায় তেই। 

  

এ সব চক িাযক এযসযে? তেরু্ো চজযেস করর্। 

  

আযে  যাোঁ। 

  

এগুযর্া কচেযের মযেয তপয ়েযেে? 

  

সােচেে। 

  

তক চর্য যে। চকেু অেুমাে করযে তপযরযেে? 

  

এযকবাযরই ো। 

  

আপোর প্রচে চবরূপ এমে তকােও তর্াযকর কিা মযে করযে পারযেে ো? 

  

তে ুে, আচম চিয ়েিাযর কাজ কচর। আমাযের মযেয োি ািা ঝেো, মোমাচর্েয—এ 

তর্যেই আযে। আচম দুবের  র্ অপ্সরায় আচে, োর আযে রূপমযে চের্াম। আমাযক 

তেওয়া  য় একচি অচিযেোর জায়োয়। স্বিাবেই তস অচিযেো এযে সন্তুি  য়চে। তস 

চেশ্চয়ই ঈালায় িুেযে। 

  

এই অচিযেোর োম কক? 
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জেন্ময় িট্টািা ল। িয়ােক চিঙ্ক করযে শুরু কযরচের্। োই োযক আর রা া  ায়চে। চেচে 

এ ে কক করযেে তকািায় আযেে ো জাচে ো। 

  

এই জেন্ময় িট্টািা ল োো আর কারুর কিা মযে পেযে? আমার একচি তোি িাই আযে, 

োর সযে আমার বযে ো। তস অচবচশয আর্াো িাযক। আমার বাবার মৃেুযযে স্পতচতি  সব 

আচম পাই। আমার তোি িাই অসৎ সযে পযে েি  য ়ে  ায়। বাবা োই োযক উইর্ 

তিযক বাে তেে। তোি িাই স্বিাবেই  ুব অসন্তুি  য়। এ োো শত্রু বর্যে আর কাউযক 

মযে পযে ো। 

  

আপচে সাবোযে আযেে তো? 

  

ো তো আচে, চকন্তু আপচে  চে একিু পি বােযর্ তেে। 

  

এ বযাপাযর সাবোযে িাকযে বর্া োো তো আর চকেু বাের্াবার তেই। আপচে িাযকে 

তকািায়? 

  

বাচর্েযে। পাোঁি েম্বর পচিচেয়া তপ্লস। 

  

একই িাযকে? 

  

আযে  যাোঁ। একচি িাকর আর একচি রান্নার তর্াক আযে। আচম এ েও চবয ়ে কচরচে। 

  

সচেয বর্যে কক, এ অবস্থায় আমার আর চকেুই করার তেই। এরকম হুমচক তকস আমার 

কাযে আযেও এযসযে। চিচেগুযর্া তিযক চকেু েরা  ায় ো। এ াযে িারচি চিচেযে 

তে চে।িার রকম তপাস্টমাকল, কাযজই তকাযিযক এযসযে োও বর্া  ায় ো। অচেকাংশ 

তক্ষযত্রই তেয চে তশা প লন্ত চকেুই  য় ো। েযব আপোযক তকউ উৎকণ্ঠায় তের্যে িাযে 

তস চবায ়ে তকােও সযন্দ  তেই। আচম বচর্ কক আপচে পুচর্যশ  াে। োরা এসব বযাপাযর 

আরও িার্ বযবস্থা করযে পাযর। 
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িদ্রযর্াক ত ে একিু মুাযে পেযর্ে, বর্যর্ে, পুচর্শ? 

  

তকে, পুচর্যশর চবরুযে আপোর তকােও অচিয াে আযে োচক? 

  

ো, ো তেই। 

  

েযব আর কক। আপচে তসাজা িাোয় চেয ়ে চরযপািল করুে। আমায়  া বর্যর্ে োই বরু্ে। 

  

িদ্রযর্াক অেেযা উযে পেযর্ে। তেরু্ো োোঁযক েরজা অবচে তপ োঁযে চের্। োরপর চেযর 

এযস বযস পযে বর্র্, িদ্রযর্াযকর িাে  াযের আঙুযর্ একিা আংচির োে তে র্াম। 

তসই আংচিচি তকািায় তেযে তক জাযে।  

  

তবযি চেয ়েযেে বর্যেে? জিায়ু প্রশ্ন করযর্ে। 

  

চেযর্ আশ্চ ল  ব ো। পায ়ের জুযো তজাোর অবস্থাও তবশ  ারাপ। প্রেুিযে উচে প্রোে 

িূচমকায় অচিেয় করযেে ো তসিা জাচে। তসিা করযেে অপ্সরার স্টার অচিযেো তেপার্ 

র্াচ ি়েক। 

  

চকন্তু তক ওোঁর চপেযে তর্যেযে বযর্ তো, আচম প্রশ্ন করর্াম। 

  

কক কযর বর্ব বর্। উচে ত  দুজযের কিা বর্যর্ে োযের একজে  যে পাযর। তমািকিা 

এ তকস আমার তেওয়া িযর্ ো। আর অযেক সময় এগুযর্া তেে িাোঁওোর উপর িযর্। 

আমার কে তিচর্যোে এযসযে বুচর্ তো হুমচক চেয ়ে! তস সব মােযে  যর্ তো বাচেযে 

 াে পা গুচিয ়ে বযস িাকযে  য়। 

  

চকন্তু এই চিচের বযাপারিা ত  িাোঁওো েয় তসিা চেে চেে পযরই জাের্াম। 
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২. অন্সরা থিয়েটাযরর অথিযেত্া থেয াোঁি 

 বরিা জাো তের্  বযরর কােজ মারেে। তোি কযর তর্ া  বর-অন্সর চিয ়েিাযরর 

অচিযেো চেয াোঁজ। ম কযোা রায় োচক সন্ধযাযবর্া চিয ়েিার ো িাকযর্ তর্যকর োযর 

তবোযে ত যেে। েে পরশু, অিলাৎ তসামবার, চেচে  িারকচে তবোযে চেয ়ে আর বাচে 

তেযরেচে। বাচের িাকর িাোয় চেয ়ে  বর তেয়। পুচর্শ এই চেয ়ে েেন্ত িার্াযে। 

  

তেরু্ো চবরক্ত  য ়ে বর্র্, তর্াকিাযক পই পই কযর বযর্চের্াম সাবোযে িাকযে, োর 

তর্যক তবোযে  াবার কক েরকার চের্?  াই ত াক, আমার কাযে   ে এযসচেযর্ে 

িদ্রযর্াক, ে ে একবার ওোঁর বাচেযে  াওয়া েরকার। চেকাোিা মযে আযে? 

  

পাোঁি েম্বর পচিচেয়া তপ্লস। 

  

গুি। তোর স্মরণশচক্ত পরকক্ষা করচের্াম। 

  

েিা োোে আমরা তবচরয ়ে পের্াম। 

  

পাোঁি েম্বর পচিচেয়া তপ্লস একিা তোট্ট তোের্া বাচে, োর একের্ায় িাকযেে 

ম কযোাবাবু। িাকর েরজা  ুযর্ চেযর্ আমরা চেযজযের পচরিয় চেয ়ে চিেযর ঢুকর্াম। 

তেরু্ো িাকরযক বর্র্, তোমার মচেব আমার কাযে এযসচেযর্ে সা া য িাইযে। উচে 

মাযঝ মাযঝ হুমচক চিচে পাচেযর্ে তস  বর েুচম জাে? 

  

জাচে বইকক বাবু! আচম বাইশ বের ওোর কাজ করচে। আমাযক সব কিাই বর্যেে। 

আচম ওোঁযক অযেক কযর বযর্চের্াম-আপচে তবোযে  াযবে ো, বাচেযে িাকুে, সাবোযে 

িাকুে। ো উচে আমার চেযাে শুেযর্ে ো।   ে তে র্াম রাে সাযে েিা  য ়ে তের্ 

োও আসযেে ো, ে ে আচম চেযজই তের্াম তর্যক। তকাে ােিায়। উচে বসযেে, 

তকাে ােিায় তবোযেে, তসিা আচম জােোম। চকন্তু কই, োোঁযক তো তকািাও তে যে 
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তপর্াম ো। োরপর পুযরা একিা চেে তকযি তের্, এ েও তকােও  বর তেই। আচম 

িাোয় তের্াম। তেোরা সব চর্য -চিয  চেযর্ে, চকন্তু এ েও প লন্ত তো চকেুই  র্ ো। 

  

তেরু্ো বর্র্, েুচম এ ে আমাযের সযে একবার আসযে পারযব? তর্যক ত  জায়োিায় 

বসযেে তসিা  চে একবার তেচ য ়ে োও। 

  

িরু্ে বাবু,  াচে। 

  

তোমার োম কক? 

  

েকেবনু্ধ, বাবু! 

  

আমরা চেেজে িযাচি কযর তর্যক চেযয়  াচজর  র্াম। 

  

জযর্র োযর একিা আমর্কক োযের পাযশ একিা তবচে, োযেই োচক  াোঁিা তসযর 

বসযেে। িদ্রযর্াক।  াোঁিার অিযাসিা িাক্তারই বযর্ বযর্ কচরয ়েচেযর্ে। এ ে িেুচেলযক 

তকােও তর্াক তেই, তেরু্ো  ুব মে চেয ়ে তবচে আর োর িারপাশিা পরকক্ষা কযর তে র্। 

প্রায় চমচেি পাোঁযিক েন্ন েন্ন কযর  ুোঁযজ ঘাযসর মযেয একিা চপেযর্র তক যিা তপর্। 

েকেবনু্ধ তসিা তে ামাত্র বযর্ উের্, এ তক যিা তো বাবুর চের্। তকোঁিািা  ুযর্ চিেযর 

এর্াি আর সুপুচর পাওয়া তের্! তেরু্ো তসিা পযকযি পুযর চের্। োরপর েকেবনু্ধযক 

চজযেস করর্, েুচম চক িবােকপুর িাোয়  বর চেয ়েচেযর্? 

  

আযে  যাোঁ বাবু। 

  

চেক আযে। িযর্া তোমাযক বাচেযে োচময ়ে চেয ়ে আমরা একিু িাোয়  বর চেয ়ে আচস। 

তমািামুচি কর্কাোর তবচশর িাে িাোর ওচস-র সযেই তেরু্োর আর্াপ আযে। 

িবােকপুর িাোর ওচস  যেে সুযবাে অচেকারক। আমরা েকেবনু্ধযক পচিচেয়া তপ্লযস 

োচময ়ে চেয ়ে তের্াম অচেকারকর সযে তে া করযে। রাশিারক  যর্ও তবশ মাইচিয়ার 
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তর্াক, আর তেরু্োযক  ুব পেন্দ কযরে। আমাযের তেয  একিু অবাক  য ়েই বর্যর্ে, 

কক বযাপার, এে সকার্ সকার্? 

  

আমরা দুযিা তিয়াযর বসর্াম। 

  

তেরু্ো বর্র্, একিা চিসচপয়াযরযন্সর তকস আপোযের কাযে চরযপাযিলি  য ়েযে। 

ম কযোা রায়। 

  

 যাোঁ। এিা তবাে য় সেযবাে তে চের্। োোঁোে, ওযক িাচক। একিু িা ির্যব? 

  

ো। আপচতি  তেই। 

  

চমচেি  াযেযকর মযেযই ইেযেক্টর সেযবাে তঘাা এযস তেযর্ে। ইচেও তেরু্োর  যিি 

তিো; দুজযে  যান্ডযশক করার পর সেযবাে বর্যর্ে, কক বযাপার বরু্ে। 

  

ম কযোা রায় বযর্ একচি অচিযেো তবাে য় চেরুযেশ  য ়েযেে? 

  

চেরুযেশ তকে, আমার তো মযে  য় োযক তমযর তের্া  য ়েযে। োোঁর বাচে তিযক তবশ 

কয ়েকিা হুমচক চিচে পাওয়া তেযে। আর তর্যকর োযর তমযর তেযর্ োয ়ে চকেু িারক 

চজচেস তবোঁযে র্াশ জযর্ তেযর্ চেযর্ তস তো আর পাওয়াও  াযব ো। আপচে এ বযাপাযর 

কক কযর ইন্টাযরযস্টি  যর্ে? 

  

তেরু্ো ম কযোাবাবুর আসার কিািা বর্র্। োরপর প্রশ্ন করর্, আপোরা তকােওরকম 

এযোবার রাস্তা  ুোঁযজ পােচে তবাে য়? 

  

তঘাা বর্যর্ে, িদ্রযর্াক অন্সর চিয ়েিাযর অচিেয় করযেে। আমরা তস াযে ত াোঁজ 

কযরচে, চকন্তু চকেু এযোযে পাচরচে। চিয ়েিাযরর কারুর সযে এমে শক্ৰো চের্ ো ত  

 ুে  যে পাযর। তপচি তজর্াচস সব সময়ই িাকযে পাযর, চকন্তু তসিা  ুযের কারণ  য় 

ো। 
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িদ্রযর্াযকর আচিলক অবস্থা তকমে চের্? 

  

তমািামুচি। বাযরাযশা িাকা মাইযে তপযেে। একা মােুা, োই িযর্ ত ে। অচবচশয  ুেই 

ত   য ়েযে একিা তজার চেয ়ে বর্া  ায় ো। িদ্রযর্াকযক তকউ  য়যো েুসযর্ চেয ়ে 

তোসর্, চকংবা িদ্রযর্াক  য়যো চেযজই তকােও কারযণ ো ঢাকা চেয ়েযেে।  

  

আচম আজ তর্যকর ও াযে চেয ়েচের্াম। িদ্রযর্াক ত  তবচেযে বসযেে োর পাযশই 

ঘাযস ওোঁর একিা মশর্ার তক যিা পাই। 

  

োই বুচঝ? 

  

 যাোঁ। 

  

ো  যর্ তো  ুে বযর্ই মযে  যে! আেো ়েকর সযে স্ট্রােযর্র সময় পযকি তিযক 

তকািািা পযে তেচের্। 

  

োই তো মযে  যে। 

  

চেক আযে। আমাযের এচেক তিযক তকােও  বর তপযর্ আপোযক জাোব।  

  

তিচর গুি। আচমও আপোযের িাযি িাকব। 

  

চমিঃ তঘাা িযর্ তেযর্ে। িা এযস চেয ়েচের্, আমরা িা ত য ়ে উযে পের্াম। 

  

বাইযর তবচরয ়ে এযস তেরু্ো বর্র্, একবার অন্সর চিয ়েিাযর  াওয়া েরকার। ওই 

তকচমযস্টর তোকাে তিযক র্ার্যমা েবাবুযক একিা তোে কযর বযর্ তে উচেও ত ে িযর্ 

আযসে। 

  

তোে কযর আমরা আবার িযাচি েরর্াম। ত যে  যব তসই শযামবাজার।  
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৩. অপ্সরা থিয়েটাযর ফপ োঁযে ফদথ  

অন্সরা চিয ়েিাযর তপ োঁযে তেচ  র্ার্যমা েবাবু অযপক্ষা করযেে।  

  

কক বযাপার মশাই? িদ্রযর্াক চজযেস করযর্ে। 

  

আচজ কােজ তেয েচে? 

  

তেয চে বইকক। ম কযোা রায় তো  াওয়া।  

  

 াওয়া তকে, তবাে য়  েম। 

  

সংযক্ষযপ র্ার্যমা েবাবুযক সকাযর্র ঘিোিা বযর্ চের্ তেরু্ো।  

  

ো  যর্ এ ে চক আমরা চিয ়েিাযর েেন্ত িার্াব? 

  

একবার অন্তে মযাযেজাযরর সযে কিা বচর্। 

  

আমরা েুিপাযি োোঁচেয ়ে কিা বর্চের্াম, এবার চেয ়ে চিেযর ঢুকর্াম। তেযি োযরায়াে 

বর্র্ মযাযেজাযরর োম ককর্াস বাি়েুযজয। চেচে োোঁর অচেযসই আযেে।  

  

মযাযেজাযরর আচপযস তপ োঁেযে তেযর্ একিা ঘর তপযরাযে  য়। তস াযে একজে িদ্রযর্াক 

একিা তিচবযর্র সামযে বযস কােজপত্র ঘচিচেযর্ে, চজযেস করযর্ে। আমাযের কক 

েরকার। 

  

তেরু্ো এবার োর একিা কািল তবর কযর িদ্রযর্াযকর  াযে চেয ়ে বর্র্, একবার  চে 

ককর্াসবাবুর সযে তে া করযে পাচর। 
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িদ্রযর্াক আমাযের অযপক্ষা করযে বযর্ তেযর্ে চিেযরর চেযক। চমচেি াযেক পযর 

তবচরয ়ে এযস বর্যর্ে, আপোরা আসযে পাযরে। 

  

আমরা চেেজযে চেয ়ে মযাযেজাযরর ঘযর ঢুকর্াম। তবোঁযি, তমািা, কাযর্া িদ্রযর্াক। 

োযকর েকযি একিা সরু তোোঁে, বয়স আন্দাজ পোশ। বর্যর্ে, আপোর োম তো 

শুযেচে, চকন্তু  োৎ আমার এ াযে আসার প্রয ়োজে  র্ তকে তসইযিই িাবচে। 

  

তেরু্ো বর্র্, আপোর একজে অচিযেো সম্বযন্ধ চকেু জাোর চের্ চেয াোঁজ। 

  

ম কযোযার কিা বর্যেে? তস বযাপাযর তো পুচর্শ এযস এক েো এেযকায়াচর কযর 

তেযে। 

  

িদ্রযর্াক আমার কাযে এযসচেযর্ে। কেকগুযর্া হুমচক চিচে তপয ়েচেযর্ে তসই চেয ়ে 

আমার পরামশল চেযে। 

  

হুমচক চিচে? ো  যর্ চক ও  ুে  য ়েযে োচক? আচম তো িাবর্াম পাওোোযরর কাে 

তিযক ো ঢাকা চেয ়েযে। 

  

ো। চেক তসরকম মযে  যে ো। 

  

অচবচশয ও চেয ়ে ত  আমাযের একিা  ুব বে রকম ক্ষচে  য ়েযে ো বর্যে পারচে ো। 

প্রশান্ত তমািামুচি িাচর্য ়ে চেযে! পুচর্শ কার্যকই এযসচের্। আমরা চবযশা তকােও 

ইেেরযমশে চেযে পাচরচে। ম কযোা একিু িাপা িাইযপর িচরত্র চের্। ওর কারুর সযে 

 ুব একিা মা ামাচ  চের্ ো। অচিেয়িা তমািামুচি িার্ই করে। েযব ওর ইযে চের্ 

প্রেুিযে তমে তরার্ করবার; তস ক্ষমো ওর চের্ ো। 

  

ওোঁর তকােও শত্রু চের্ ো বর্যেে? 

  

চবর্চে তো—শত্রুও ো, বনু্ধও ো। 
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জেন্ময় িট্টািা ল বযর্ এককাযর্ আপোযের একজে অচিযেো চেযর্ে? 

  

চের্, চকন্তু োযক তো অযেকচেে আযেই োচেয ়ে তেওয়া  য ়েযে।  

  

োোঁর জায়োযেই ম কযোাযক তেওয়া  য়, োই ো? 

  

ো বযি। এিা আপচে চেক বযর্যেে, আমার ত য়ার্  য়চে।  

  

পুরযো চেকাো আযে, তস তো এ ে তস াযে োও িাকযে পাযর।  

  

ককর্াসবাবু একিা ঘণ্টা চিপযর্ে। পাযশর ঘর তিযক একচি বের পাোঁিশ বয়যসর তেযর্ 

এযস োোঁোর্। 

  

এযের জেন্ময ়ের চেকাোিা চেয ়ে োও তো। 

  

এক চমচেযির মযেযই চেকাো এযস তের্। সাোশ েম্বর চেমলর্ তবাস চস্ট্রি। র্ার্যমা েবাবু 

বর্যর্ে রাস্তািা ওোঁর জাো। আমরা উযে পের্াম। 

  

চেমলর্ তবাস চস্ট্রি শযামবাজাযররই একিা েচর্। জেন্ময়বাবুর বাচের চেকাোয় চেয ়ে ত াোঁজ 

কযর জাের্াম িদ্রযর্াক এ েও তস াযেই আযেে। তেরু্ো িাকযরর  াযে োর কািলিা 

পাচেয ়ে চের্। অল্পক্ষযণর মযেযই আমাযের িাক পের্। আমরা একিা েক্তযপাশ পাো 

ঘযর চেয ়ে  াচজর  র্াম। োযে একচি তরাো-যরাো তকে রুেণ বর্যর্ই তবাে য় চেক 

বর্া  যব— িদ্রযর্াক বযস আযেে। আমরা ঘযর তঢাকাযেও চেচে বযসই রইযর্ে। 

  

 োৎ আমার সযে চিযিকচিযির কক প্রয ়োজে পের্?-িদ্রযর্াযকর প্রিম প্রশ্ন। 

  

তেরু্ো বর্র্, আপচে চক মা কযোা রায় বযর্ একজে অচিযেোযক চিেযেে?  

  

চিেেুম বর্যর্ িুর্  যব। তস এর্, আর আচম বরবাে  য ়ে তেরু্ম—এই তিো। চকন্তু তস 

তো তে চে উোও  য ়ে তেযে। 
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উোও েয়,  ুব সম্ভবে  ুে  য ়েযেে। 

  

 ুে? অচবচশয আমার োযে বুক তেযি কান্না আসযব ো েয়। তস আমার িাে তমযরচের্, 

তসিাই  যে আমার কাযে সব তিয ়ে বে ট্রুি।  

  

োোঁর মৃেুযর আযে ম কযোাবাবু কেকগুযর্া হুমচক চিচে তপয ়েচেযর্ে। তসই বযাপাযর 

আপচে তকােও আযর্াকপাে করযে পাযরে? 

  

আচম চিচেগুযর্া চর্য চের্াম। চকো তসইিাই জােযে িাইযেে তো? 

  

আপোর োর উপযর এ েও  যিি আযক্ৰাশ আযে তে চে।  

  

তসিা আপচে কিািা েুর্যর্ে বযর্। ম কযোা রায ়ের বযাপার অেকযের বযাপার। এই 

চেয ়ে আর আচম মািা ঘামাই ো। আচম োরপযর েকচি চিয ়েিাযর কাজ তপয ়ে  াই, এ েও 

তস াযেই আচে,  া পাচে। োযে আমার িযর্  ায়। মে তেযে চেয ়েচে। আচম সাযেও 

তেই, পাোঁযিও তেই। তকবর্মাত্র একিা সমসযা আযে তস  র্ চ যপর কি। এোো আচম 

চেচবয আচে। ম কযোযার কিা। আপচে মযে কচরয ়ে চেযর্ে বযর্। েইযর্ আচম িুযর্ই 

চেয ়েচের্াম। 

  

আপচে অন্সরা োোর পর ম কযোাবাবুর সযে আপোর তে া  য়চে? 

  

তো সযার। একবারও ো। এমেকক মযে প লন্ত ওযক তেচ চে। অন্সরা চিয ়েিাযর আচম  াই 

ো। 
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৪. এরপর থত্ে মাস ফকযট ফেযে 

এরপর চেে মাস তকযি তেযে; এর মযেয ম কযোাবাবুর তকােও  বর পাওয়া  ায়চে। 

চেচে ত  আেো ়েকর  াযে প্রাণ  াচরয ়েযেে োযে সযন্দ  করার তকােও কারণ তেই। 

অপ্সরা চিয ়েিাযর আযরকবার  াওয়া  য ়েচের্ ও াযে  চে তকােও  বর িাযক জাচেবার 

জেয, চকন্তু োযেও তকােও সুচবো  য়চে। শুেু এই  বরিা পাওয়া তেযে ত  ম কযোা 

রায ়ের জায়োয় আযরকজে অচিযেো ব ার্  য ়েযে। এর োম সুযেন্দু িক্ৰবেলক। ইচে 

প্রেুিযে অচিেয় করযেে ম কযোযার জায়োয় এবং তবশ িার্ করযেে। 

  

তেরু্ো এর মযেয ম কযোা রায় স্পতযকল আরও  বর চেয ়েযে। ওোঁর তোি িাই 

চশবযোযার সযে কিা বযর্ তজযেযে ত  তস োোর সযে তকােও স্পতকল রায চে। 

  

তেরু্ো চজযেস করর্, আপোর োোর সযে আপোর চবযরাযের কারণ চক শুেু স্পতচতি ? 

  

চশবযোাবাবু বর্যর্ে, োর তবচশ আর কারযণর েরকার আযে চক? োো বাবাযক 

ত াশাযমাে করযেে। আচম তস চেযক  াইচে। ত াশাযমাে আমার োযে তেই। তোি তেযর্ 

বযর্। আমাযক সব সময় তোি কযর তে া  য ়েযে। বাবাও োই কযরযেে।–োো তো 

বযিই। োই আচম স্পতচতি  তিযক বচেে  র্াম। এযে চবযরাযের সৃচি  যব োযে আর 

আশ্চ ল কক? 

  

কিাগুযর্া শুযে আমার মযে  চের্ চশবযোাবাবুর এ েও পুযরামাত্রায় আযক্ৰাশ রয ়েযে। 

োোর উপর। 

  

তেরু্ো বর্র্, আপচে ম কযোাবাবুর মৃেুয সম্বযন্ধ তকােও মন্তবয করযে িাে চক? এিা 

 য়যে আপচে তবাযঝে ত  চেচে  চে আেো ়েকর  াযেই প্রাণ  ারাে, ো  যর্ তসই 

আেো ়েক আপচে  ওয়া চকেু আশ্চ ল েয়। 
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আচম েে পাোঁি বের োোর মু  প লন্ত তেচ চে। োোঁর সযে আমার সমস্ত স্পতকল িুযক 

চেয ়েচের্। আর োোঁর চিয ়েিাযরর জকবযের সযে আমার তকােও স্পতকল চের্ ো। 

  

ত চেে ম কযোাবাবু চেয াোঁজ  ে তসচেে সন্ধযাযবর্ েিা তিযক আিিার মযেয আপচে কক 

করচেযর্ে মযে পযে? 

  

তরাজ  া কচর োই করচের্াম; আমার বনু্ধযের সযে োস ত র্চের্াম।  

  

তকািায়? 

  

সেলার শঙ্কর তরাি। এোযরা েম্বর। অেুপ তসেগুযির বাচে। আপচে ত াোঁজ চেয ়ে তে যে 

পাযরে। 

  

তেরু্ো এিা তিক করার জযেয সেলার শঙ্কর তরাযি চশবযোাবাবুর বনু্ধর বাচেযে 

চেয ়েচের্। চেচে বযর্ তেে ত  োযের বাচেযে তরাজ োযসর আড্ডা  য় এবং 

চশবযোাবাবু চেয়চমে আযসে। 

  

একিা বে সাসযপক্টযক োই তেরু্োযক োকি কযর চেযে  র্। 

  

পরচেে সকাযর্ র্ার্যমা েবাবু এযস বর্যর্ে, মশাই, এ তকসিা তকােও তকাসই ো। 

আপচে চমযিয এিা চেয ়ে মািা ঘামাযেে। োর তিয ়ে িরু্ে আমরা চেে িাযরযকর জেয 

তকািাও ঘুযর আচস। আমারও মািায় একিা প্লি আসযে বযর্ মযে  যে, আর আপচেও 

মািািা একিু সাে কযর চেযে পারযবে। 

  

তকািায়  াযবে? তেরু্ো প্রশ্ন করর্। 

  

চেঘা তেযর্ তকমে  য়? ওিা তো এ েও তে া  য়চে। 

  

তবশ োই ত াক। আমারও মযে  য়। এ তকসিার তকােও চে্পতচতি   যব ো। ম কযোযার 

 েযাকারক আইযের  াে তিযক পার তপয ়ে  াযব। 
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আমরা পরচেেই চেঘা চেয ়ে  াচজর  র্াম। িুচরস্ট র্যজ বুচকং চের্, চেচবয আরাযম িাকা 

 াযব বযর্ মযে  র্। আর োর উপর সমুযদ্র স্নাে। র্ার্যমা েবাবু একিা েেুে র্ার্ 

সুইচমং কসিুযম চকযে এযেচেযর্ে। 

  

চেঘাযে কর্কাোর  বযরর কােজ আসযে আসযে সযন্ধ  য ়ে  ায়। চেেচেযের চেে 

আেন্দবাজারিা  াযে চেয ়ে প্রিম পাো তেয ই তেরু্ো প্রায় র্াচেয ়ে উের্। 

  

সবলযেযশ  বর। 

  

কক বযাপার? র্ার্যমা েবাবু আর আচম একসযে বযর্ উের্াম।  

  

অপ্সরা চিয ়েিাযরর প্রোে অচিযেো  ুে! বর্র্ তেরু্ো,এ চক আরম্ভ  য ়েযে বর্ তো 

তেচ ! 

  

 বরিা পযে তে র্াম। বযর্যে। অপ্সরা চিয ়েিাযরর প্রোে অচিযেো তেপার্ র্াচ ি়েক দু 

চেে আযে চিয ়েিাযরর পর িযাচিযে বাচে চেরচেযর্ে, পযি এক বনু্ধর বাচেযে  াযবে 

বযর্ িযাচি তিযক োযমে। বনু্ধর বাচে একিা েচর্র মযেয। তসই েচর্যেই োযক তোরা 

তমযর  ুে করা  য়। পুচর্যশ  বর তেওয়া  য ়েযে, োরা েেন্ত িার্াযে। তেপার্বাবুর িক 

ও একচি বাযরা বেযরর তেযর্ আযে; োোঁরা এ-চবায় তকােও আযর্াকপাে করযে 

পাযরেচে। 

  

ো  যর্ কক  যব? র্ার্যমা েবাবু প্রশ্ন করযর্ে। 

  

ো  যর্ একবার আপোযক ত যে  যব অপ্সরা চিয ়েিাযর চকেু চজোসাবাে করযে।  

  

তকে, আমাযক তকে? 

  

কারণ আমার পা-িা আজ মিযকযে। সমুযদ্র স্নাে করার সময়। কার্ িার্ রকম বযিা  যব 

বযর্ মযে  যে। 
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ো  যর্ িরু্ে আজই তেরা  াক। কর্কাোয় চেয ়ে িুে- রু্ে চেয ়ে পা-িা তবোঁযে তের্যবে। 

  

আপচে পারযবে তো আমার িূচমকা চেযে? 

  

ো অযাচেে   ে আপোর সযে রয ়েচে ে ে চকেুিা োেেচি তো  য ়েইযে। 

  

আমরা তসচেেই কর্কাোয় চেযর এর্াম। কিা  র্ পরচেে সকার্ েিায় র্ার্যমা েবাবু 

আমাযের বাচে আসযবে, তেরু্ো ো৬তক চকেুিা োচর্ম চেযয় তেযব, োরপর েশিা 

োোে আমরা দুজযে  াব অপ্সরা চিযয়িার। 

  

পরচেে সকাযর্ তেরু্োর কাযে োচর্ম চেয ়ে আমরা চেক েশিায় তপ োঁযে তের্াম অপ্সরা 

চিয ়েিাযর। র্ার্যমা েবাবুর েেেে িাব, বর্যর্ে, আমার অযেকচেযের আপযশাস চের্ 

ত  তোমার োোযক আযরকিু সচক্ৰয় িাযব সা া য করযে পাচর ো। এইবাযর োর সুয াে 

এযসযে। িদ্রযর্াক আজ েূচে পাোচবর বেযর্ পযান্ট শািল পযর এযসযেে; বর্যর্ে এযে 

কাজিা অযেক িিপযি  য়।ওিারোইি কািল োচপয ়ে চেরু্ম আমার োযম, তে যে তকমে 

 য ়েযে। 

  

কািল চেয ়ে তেচ  োযে ইংযরচজযে তর্ া রয ়েযে ‘র্ার্যমা ে োেুর্ক, রাইিার।’  

  

চেচবয  যয়যে, আচম বর্র্াম। 

  

োযরায়াযের  াযে একিা কািল মযাযেজাযরর কাযে পাচেয ়ে তেওয়া  র্, চেে চমচেযির 

মযেয আমাযের িাক পের্। 

  

ককর্াসবাবুযক তেয  মযেই  র্ ো। আমাযের উচে চিেযে তপযরযেে। তবশ রুক্ষিাযবই 

বর্যর্ে, শুেুে, আমার এ াযে এ ে চবযশা তোর্মার্। আপচে  চে েেুে োিক চেয ়ে 

এযস িাযকে তো অেয সময়  যব। এই কিা চেে বাে চেে। 
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র্ার্যমা েবাবু চজি তকযি বর্যর্ে, েেুে োিক েয়। সযার; আচম এযসচে। প্রযোা চমত্র 

প্রাইযিি ইেযিসচিযেিযরর প্রচেিূ  য ়ে। উচে অসুস্থ, োই চেযজ আসযে পারযর্ে ো। 

উচে এর আযে ম কযোা রায ়ের বযাপাযর একবার আপোর সযে তে া কযরচেযর্ে, ে ে 

আচমও এযসচের্াম ওোঁর সযে। 

  

 যাোঁ–মযে পযেযে। ো আপচে কক জােযে িাইযেে?  বযরর কােযজ  া তবচরয ়েযে োর 

তবচশ চকেু বর্ার তেই। 

  

একিা প্রশ্ন চের্—তেপার্বাবুও চক ম কযোাবাবুর মযো হুমচক চিচে তপয ়েচেযর্ে? 

  

তপয ়েচের্, েযব তস চবায় প্রিম ক’চেে তিযপ তরয চের্। তকােও পাতি া তেয়চে। োরপর 

চেেচেে আযে প্রিম আমাযক বযর্। চিচে পাচের্ প্রায় েশচেে তিযক।  

  

তস চিচে আপচে তেয যেে? 

  

দু-চেেযি তেয চে। তোিা তোিা অক্ষযর তর্ া। হুমচক চিচে ত রকম  য় তসরকমই 

আরকক। আচম ওযক সাবোযে িাকযে বচর্, চকন্তু তেপার্ মযে চ যরা সাজে বযর্ 

চেযজযকও একিা চ যরা বযর্ মযে করে। তস বযর্, এসব হুমচকযে আচম ঘাবোই ো। 

  

চেচে িাকযেে তকািায়? 

  

েকুযর্শ্বর িট্টািা ল তর্যে, সাোশ েম্বর। 

  

উচে চক চববাচ ে চেযর্ে? 

  

 যাোঁ। 

  

কােযজ চর্য যে উচে ওোঁর এক বনু্ধর বাচে  াযবে বযর্ িযাচি তিযক তেযমচেযর্ে। এই 

বনু্ধচি তক আপচে জাযেে? 
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েচর্যে বাচে বযর্   ে বর্যে ে ে শশের িািুযজয বযর্ মযে  য়। তসও অচিযেো, 

রূপম চিয ়েিাযর অচিেয় কযর। 

  

অপ্সরা চিয ়েিাযর ওোঁর তকােও শত্রু চের্ ো? 

  

তস আর আচম কক কযর বর্ব বরু্ে। প্রোে অচিযেোযক সকযর্ই ঈালা কযর। তস অযিল 

শুেু আমাযের চিয ়েিাযর তকে, অেয চিয ়েিাযরও তেপাযর্র শত্রু চের্। োযক সরাযে 

পারযর্ আমার চিয ়েিার কাো  য ়ে  াযব এিা অযেযকই জােে।  

  

আপোযের চিয ়েিার চক ো  যর্ এ ে বন্ধ? 

  

আজ প্রেুির র্াস্ট তশা চের্—তসিা আর  যব ো। আমরা তো েেুে োিক আর্মেকর 

োমাব বযর্ তোেযজাে করচের্াম। োম িূচমকায় তো তেপাযর্রই করার কিা চের্। 

এ ে অেয অযাকিরযক ট্রাই করা  যে। একজে েেুে তর্াক এযসযে।  

  

তকমে? 

  

মন্দ েয় তবাে য়। োচে তোোঁে চেয ়ে আর্মেকর সাজবার তি ারা চেয ়ে িযর্ এযসযে। োর 

তমক-আপ র্ােযব ো। 

  

এবার আমার একিা কিা মযে পের্। বর্র্াম, এ ােকার তমে অযাকিরযের বাচের 

চেকাোগুযর্া চেয ়ে চেে। তেরু্ো  য়যো ওযের কারুর কারুর সযে কিা বর্যে িাইযব। 

  

 যাোঁ, এিা চেক বযর্ে, বর্যর্ে র্ার্যমা েবাবু। 

  

ককর্াসবাবুযক বর্যে আবার ঘণ্টা চিযপ ওর তসযক্ৰিাচরযক আচেয ়ে আমাযের সব োম 

চেকাোগুযর্া আচেয ়ে চেযর্ে। 

  

ত ই বনু্ধর বাচেযে তসচেে তেপার্বাবু  াচেযর্ে, চেচে তকািায় িাযকে বর্যে পাযরে? 
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কােযজ তেয েচে?  ুেিা  য ়েযে মচে চমচি তর্যে। কাযজই চেচেও তস াযেই িাকযেে। 

  

আমরা িদ্রযর্াকযক আর চবরক্ত ো কযর উযে পের্াম। একবার মচে চমচি তর্যে শশের। 

িািুযজযর বাচে  াওয়া েরকার। 
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৫. মথত্ থমথি ফলযে 

মচে চমচি তর্যে চেেজযের তবচশ তর্াক পাশাপাচশ  াোঁিযে পাযর ো। আমরা োচে বে 

রাস্তায় োোঁে কচরয ়ে েচর্র চেযক এযোর্াম। তমাযে একিা পাে চবচের তোকাে। 

মাচর্কযক চজযেস করযে বযর্ চের্ শশের িািুযজয চেে েম্বর বাচেযে িাযকে। 

  

চেে েম্বযরর েরজায় িাকা মারযে একজে িদ্রযর্াক েরজািা  ুর্যর্ে।  

  

কাযক িাই? 

  

আমরা শশের িািুযজযর ত াোঁজ করচের্াম।  

  

আচমই তসই তর্াক। আপোযের প্রয ়োজে? 

  

র্ার্যমা েবাবু একিা কািল বার কযর চেযে িদ্রযর্াযকর তিা  জ্বর্জ্বর্ কযর উের্। 

আপচেই চক তসই চব যাে র সয তরামাে কাচ েকর তর্ ক? 

  

র্ার্যমা েবাবু একিু চবেয় করযর্ে। 

  

চব যাে চকো জাচে ো, েযব আচমই তসই তর্াক? 

  

আযর বাবা। আপোর সব বই ত  আমার পো। ো  োৎ এ-েচরযবর বাচেযে কক মযে 

কযর? 

  

আচম এযসচে আমার বনু্ধ তোয ়েন্দা প্রযোা চমযত্রর েরে তিযক।  

  

োোঁর োমও তো শুচেচি! আপোরা তিেযর আসুে, তিেযর আসুে! 
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এেক্ষযণ ঘযরর চিের ঢুকর্াম আমরা। একিা েক্তযপাযশই প্রায় ঘরিা িযর আযে, েযব 

োর সযে দুযিা কাযের তিয়ার রয ়েযে। 

  

র্ার্যমা েবাবু তিয়াযর বযস বর্যর্ে, আপোর বনু্ধর  ুযের বযাপাযর আমরা েেন্ত 

করচে। তস সম্বযন্ধ আপচে  চে চকেু বযর্ে। 

  

আচম আর কক বর্ব। তস আমার বাচেযে তঢাকার আযেই  ুে  য়। পাোর একচি তেযর্ 

আমাযক  বর তেয়। বাইশ বের  র্ আমাযের বনু্ধত্ব,  চেও রাইিযার্ চিয ়েিাযর আমরা 

অচিেয় করোম। 

  

ওোঁর তকােও শত্রু চের্ বযর্ জাযেে? 

  

তেপাযর্র শত্রু িাকযব ো? তস এে বে একিা চ যরা-অেয সব অচিযেোর তস ঈালার 

পাত্র। োর তো শত্রু িাকযবই। 

  

চবযশা কারুর োম মযে পেযে ো? 

  

ো। ো পেযে ো। তসরকম তকােও োম তেপার্ কযরচে। আমার কাযে। তস কাউযক 

চবযশা তোয়াো করে ো। একিু তবপযরায়া তোযের তর্াক চের্। োর তপশায় োর 

সমকক্ষ  ুব কমই চের্। অেয বহু চিয ়েিার োযক অযেক িাকার তর্াি তেচ য ়েযে। চকন্তু 

অপ্সরায় োর অচিেয় জকবযের শুরু বযর্ তস আর তকািাও  ায়চে। 

  

চেচে ত  হুমচক চিচে পাচেযর্ে তস কিা আপোযক বযর্চেযর্ে? 

  

বযর্চের্ বইকক, চকন্তু তস পাতি াই তেয়চে। এক োম করা তজযাচোক োযক বযর্চের্। তস 

চবরাচশ বের বাোঁিযব। তসিা তস চবশ্বাস করে। বর্ে ওই বয়স অবচে তস অচিেয় িাচর্য ়ে 

 াযব, আর মযের উপর তশা চেশ্বাস েযাে করযব। 

  

শশের বাবু একিা েকঘলশ্বাস তের্যর্ে। 
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এর তবচশ আমার আর চকেু বর্ার তেই, জাযেে। আর আমার মে তমজাজও িার্ তেই। 

আপোরা বরং আসুে। 

  

আমরা উযে পের্াম। 

  

এক সকাযর্র পযক্ষ অযেক কাজ  য ়েযে মযে কযর আমরা বাচের চেযকই রওো চের্াম। 

তেরু্োযক সব চরযপািল করযে  যব। 

  

তেরু্ো সব শুযোিুযে র্ার্যমা েবাবুর  ুব োচরে করর্। বর্র্, আপচে তো এযকবাযর 

তপশাোচর তোয ়েন্দার মযো কাজ কযরযেে। ত িা বাচক রইর্ তসিা  যে অপ্সরা 

চিয ়েিাযরর অেয প্রোে অচিযেোযের তজরা করা। চবযশা কযর িপ অচিযেো- াযের 

সযে তেপার্ র্াচ ি়েকর হৃেযোও চের্, তরাাযরচাও চের্।  

  

তোমার পা কক বযর্? আচম চজযেস করর্াম। 

  

এ েও েি েেে-িেে। আরও দুচেে অন্তে র্ােযব সাচরযে। িার্ কিা অচিযেোযের 

সযে   ে কিা বর্যবে ে ে েেুেচিযকও বাে তেযবে ো। 

  

ো ো, ো তো েয়ই। 

  

।র্ার্যমা েবাবু তেরু্োর কাজিা কযর  ুব ত াশযমজাযজ চেযর্ে। বর্যর্ে, এ এক েেুে 

অচিেো  র্। আসযর্ আপোর কাজিা  ে কচেে বযর্ মযে  য় েে কচেে েয়।  

  

কচেে তকবর্ র যসযােঘািে। 

  

ো বযি, ো বযি। তসিা এ েও পারব ো চেশ্চয়ই। আর তসরকম োচবও করচে ো। েযব 

একিা কিা বর্যে পাচর।–আজ ও াযে আমাযক তে যর্ আপচে চিেযেই পারযেে ো। 

  

বযি? 
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তসন্ট পারযসন্ট। 

  

ও াযে চক ম ো ির্যে? 

  

আচম বর্র্াম, ির্যে তবাে য়। কয ়েক’চেযের মযেযই তো আর্মেকর শুরু  যব। 

  

ো  যর্ মযাযেজারযক তিচর্যোে কযর তকাে সময় তেযর্ সকযর্র সযে তে া  যব। আর 

কিা বর্া  াযব তসিা তজযে চেচব। 

  

তিচর গুি। 

  

পুচর্শ তে চর্? 

  

কইো তো। 

  

আযে চেশ্চয়ই। কােযজ তো চর্য যে োরা েেন্ত িার্াযে। একবার ইেযেক্টর 

তি চমকযক তোে করব। োর আন্ডাযরই তকসিা পেযব বযর্ মযে  যে।  
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৬. ইেযপপক্টর ফি থমযকর সযে কিা 

ইেযেক্টর তি চমযকর সযে কিা বযর্ তেরু্ো জাের্ ত  পুচর্শ একিা গুিার ের্যক 

সযন্দ  করযে। তেপার্বাবুর োচক একিা তসাোর ঘচে চের্ তসিা  ুযের পর পাওয়া 

 ায়চে।  ুবই োচম ঘচে, এবং তসিাই  য়যো  ুযের কারণ  যে পাযর। তেরু্ো বর্র্, 

ো  যর্ চিয ়েিাযরর সযে এ- ুযের তকােও স্পতকল তেই বর্যেে। োযে তি চমক বর্যর্ে 

ওোঁর। োই োরণা। একিা গুিার ের্ চকেুচেে তিযকই োচক ওই অেযর্ উৎপাে করযে। 

োরা প্রায় সকযর্ই োচে আসাচম। েুচরিা তেপার্বাবুর োয ়েই চবোঁযে চের্, চকন্তু োযে 

তকােও আঙুযর্র োপ পাওয়া  ায়চে। সব তশযা তি চমক বর্যর্ে, চেচে আশা করযেে 

চেে চেযেযকর মযেযই তকসিার চে্পতচতি   য ়ে  াযব; এবার আর আপোযক তকােও িূচমকা 

চেযে  যব ো, বর্যর্ে িদ্রযর্াক। 

  

তেরু্ো তিচর্যোেিা তরয  বর্র্, মযাযেজারযক ওই তোেিা কযর তে। অচিযেোযের 

একবার তজরা করা েরকার। 

  

আচম ে েই অন্সর চিয ়েিাযর তোে করর্াম। বার চেযেক িায়ার্ করবার পর র্াইে 

তপর্াম! মযাযেজার বর্যর্ে, পুচর্শ এক েো তজরা কযর তেযে সকর্যক। েযব আপোরা 

 চে আবার করযে িাে ো  যর্ চব ুেবার সকার্ সাযে েশিায় আসুে। তসচেে 

এোযরািায় চর াসলার্ আযে; আপোযের আো ঘণ্টায় কাজ তশা করযে  যব। 

  

আচম তোেিা োচময ়ে রা ার পর তেরু্ো বর্র্, িপ চেেজে আর ওই েেুে 

অযাকিরচিযক তজরা করযর্ই  যব। 

  

চবাুযেবার সাযে েশিার পাোঁি চমচেি আযেই আমরা তপ োঁযে তের্াম অন্সর চিয ়েিাযর। 

তেরু্োযক তেয  এযসচে োর আজও পায ়ে বযিা রয ়েযে। র্ার্যমা েবাবু আজ আরও 

স্মািল, োর  াোঁিা ির্া এবং কিা বর্ার ঢংই বেযর্ তেযে।  
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আমরা প্রিযম মযাযেজাযরর সযে তে া কযর বর্র্াম ত  আমরা চেেজে িপ অচিযেো 

আর েেুে অচিযেোচিযক প্রশ্ন করযে িাই। 

  

ো  যর্ েরণকযক চেয ়ে শুরু করুে। েরণক সােযার্। তস এ াযের চসচেয়ারযমাস্ট আচিলস্ট; 

োচিশ বের  র্ কাজ করযে। 

  

আমাযের তজরার জেয মযাযেজাযরর পাযশর ঘরিা  াচর্ কযর তেওয়া  র্। ঘযর একিা 

তসাো আর চেেযি তিয়ার রযয়যে। 

  

একজে বের পোযশর িদ্রযর্াক এযস ঢুকযর্ে। চসংয র তকশযরর মযো িুর্-োর তবচশর 

িােই সাো-ঢুরু্ ঢুরু্ তিা , োয ়ের রং মাঝাচর। 

  

আমার োম েরণক, সােযার্, বর্যর্ে িদ্রযর্াক, আপোরা তোয ়েন্দা? 

  

আযে  যাোঁ, তসাজাসুচজ বর্যর্ে র্ার্যমা েবাবু। আমরা তেপার্ র্াচ ি়েকর বযাপাযর েেন্ত 

করচে। 

  

তেপার্ হুমচক চিচে পাচের্, বর্যর্ে োরণকবাবু। োযক বর্রু্ম সাবোে  যে, তস কিা 

কাযেই েুর্যর্ ো। এর মযেয তেযে মচে চমচি তর্যে। আযর বাবা, বনু্ধর সযে ক’চেে ো 

 য় োই তে া করযর্। আচম তো ওযক পুচর্যশ  বর চেযে বযর্চের্াম, চকন্তু ও ো-ই 

কযরচে। চেক এরকম  য ়েচের্ আমাযের আযরক অচিযেোর—ম কযোা রায়। অচবচশয 

ম কযোযার মৃেুযিা চিয ়েিাযরর পযক্ষ েে বে র্স েয়।  

  

তেপার্বাবুর তকােও শত্রু চের্ বযর্ জাযেে? 

  

চিয ়েিাযরর িপ তপাচজশযে বযস িাকযর্ োর শত্রু িাকযবই। মােুযার েয় চরপুর মযেয 

একচি  র্ মাৎস ল। তেপাযর্র শত্রু িাকযব ো? েযব  চে চজযেস কযরে তকাে শত্রু এই 

কুককচেল কযরযে, বা শত্রু োো অেয তকউ কযরযে চকো, ো বর্যে পারব ো। 
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আযে ো। এমচেই চিয ়েিাযর  গুিায় চেে চেে তে া  যে, োর উপর তস আমার এমে 

বনু্ধ চের্ ো ত  অেযচেেও তে া করব। 

  

ত  চেে  ুে  য় তসচেে সন্ধযাযবর্ আপচে কক করচেযর্ে? 

  

কাচর্চকঙ্কর তঘাযার বাচে তকাতি ে শুেচেরু্ম! ইযে করযর্  ািাই কযর চেযে পাযরে। 

  

চেক আযে; আপোযক আর তকােও প্রশ্ন করার তেই। 

  

এবার এযর্ে েকযপে তবাস। বের পোঁয়োচিশ বয়স, মািা িচেল তকাোঁকো িুর্, তোোঁযির 

তকাযণ একিা চসোযরি, োচে-যোোঁে তেই। 

  

িদ্রযর্াক প্রিযমই বর্যর্ে, আচম আর তেপার্ প্রায় এক সযেই অপ্সরা চিয ়েিাযর জয ়েে 

কচর। তস চের্ জাে অচিযেো। আমারও অযাচম্বশে চের্, চকন্তু তে র্াম তেপাযর্র সযে 

তপযর উেব ো। 

  

োযে আপোর মযে ঈালা জাযেচে? 

  

ো তজযেযে বইকক। চবর্ক্ষণ তজযেযে। অযেকচেে মযে মযে তিযবচে-এই তর্াকিা আমার 

পযি কাোঁিা  য ়ে রয ়েযে—এিাযক সরাযো  ায় ো? 

  

এই চিন্তাযক কায ল পচরণে করার ইো  য়চে তকােওচেে? 

  

পাের্! আমরা োযপাাা তর্াক। আমাযের চেয ়ে চক  ুে ারাচপ  য়? োিক কচর, োই 

োোরকম োিককয় চিন্তা মািায় আযস—বযাস, ওই প লন্ত। 

  

ত চেে  ুেিা  য় তসচেে সন্ধযাযবর্া আপচে কক করচেযর্ে? 

  

বায়যস্কাপ তে চের্াম। েযব প্রমাণ চেযে পারব ো। চিচকযির অেলাংশ আচম ক েও রাচ  

ো। 
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কক েচব তে যর্ে? 

  

মযের মােুা। 

  

তকমে র্াের্? 

  

িািল ক্লাস। 

  

চেক আযে, আপচে আসযে পাযরে। 

  

েৃেকয় অচিযেোর োম িুজে রায়। এোঁর বয়স পোযশর উপর, তিা া োক, তিা  তকািযর 

বসা, োর্ তোবোযো, মািার িুর্ পাের্া  য ়ে এযসযে। 

  

আপোর সযে তেপার্বাবুর সদ্ভাব চের্? 

  

এই চিয ়েিাযর তেপার্ই চের্ আমার সবযিয ়ে বে বনু্ধ।  

  

োোঁর মৃেুয সম্বযন্ধ আপোর চকেু বর্ার আযে? 

  

এর তিয ়ে বে ট্রযাযজচি চিয ়েিার-ম যর্ অযেকচেে  য়চে। তেপার্ চের্ আশ্চ ল 

অচিযেো। আমার সযে তকােওচেে ক্লযাশ  য়চে, কারণ ও করে োয়যকর তরার্ আর 

আচম করেুম কযাযরকিার পািল। 

  

উচে হুমচক চিচে পাচেযর্ে তসিা আপোযক বযর্চেযর্ে? 

  

প্রিম চেেই। আচম ওযক ওয়াচেলং চেই—এসব চিচে উচেয ়ে চেয ়ে ো, আর চবযশা কযর 

মচে চমচি তর্যে চকেুচেে  াওয়া বন্ধ কযর। ও পাোিা েিাচরয়াস। তক কার কিা তশাযে? 

তেপাযর্র চবশ্বাস চের্ োর আয়ু চবরাচশ বের—তসিা তকউ  িাযে পারযব ো। 

  

ো  যর্ আপোর োরণা গুিার  াযেই োোঁর মৃেুয  য়? 
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োই তো মযে  য়, কারণ োর োচম ঘচেিাও তো পাওয়া  ায়চে। তসাোর ওযমো ঘচে, 

োম চের্ সাে  াজার িাকা। 

  

িুজেবাবুযক তেযে চের্াম। উচে আমাযের েেযবাে চেয ়ে িযর্ তেযর্ে। 

  

এবার এযর্ে েেুে অচিযেো, োম সুযেন্দু িক্ৰবেলক। প্রিম তেয  একিু  কিাচকয ়ে ত যে 

 য়, কারণ তমাের্াই োচে আর তোোঁে তেয  মযে  য়। উচে তমক-আপ চেয ়ে রয ়েযেে। 

বর্যর্ে, অপ্সরা চিয ়েিাযর আর্মেকর  যে শুযেই চেচে োচে রা যে আরম্ভ কযরে। 

আযে শুেু তোোঁে। छिन।  

  

আপচে এর আযে তকািায় অচিেয় করযেে? র্ার্যমা েবাবু প্রশ্ন করযর্ে।  

  

তকািাও ো। দু-একিা আচপস ক্লাযব কযরচে। আমার প্লাইউযির বযবসা চের্। েযব 

অচিেয় আমার তেশা। আর চকেু ো করার িাকযর্ আচম োিযকর বই  ুযর্ পািল মু স্থ 

কযর আয়োর সামযে োোঁচেয ়ে অচিেয় করোম। এ ে অবশয োর আর েরকার  যব ো। 

  

আপচে চক আর্মেকযর পািল তপয ়ে তেযেে? 

  

তস চবায ়ে সযন্দ  তেই, েযব তকাে পািল তসিা এ েও চস্থর  য়চে। তমে পািলও  যে পাযর। 

  

আপচে িাযকে তকািায়? 

  

অযাম াস্ট তরা। 

  

বযবসা চক এ ে তেযে তেযবে? 

  

 যাোঁ। অযাকচিংই আমার েযাে চের্; সুয াে পাইচে বযর্ বযবসা িার্াচের্াম। 
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তেরু্োযক  াযে চেকিাযব চরযপািল চেযে পাচর। োই আচম কযিাপকিেিা তিপ তরকিলাযর 

তরকিল কযর চেচের্াম। বুঝযে পারচের্াম র্ার্যমা েবাবু প্রশ্নগুযর্া করচেযর্ে চেযজযক 

তেরু্ো চ যসযব কল্পো কযরই। এিা আমাযের কাযে এযকবাযর েেুে অচিেো। 

  

সুযেন্দুবাবুযক আর একিাই প্রশ্ন করার চের্। 

  

আপোর সযে তেপার্বাবুর আর্াপ  য ়েচের্? 

  

সামােযই। েযব ওোঁর অচিেয় আচম আযে অযেক তেয চে।  ুব িার্ র্ােে।  
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৭. আমাযদর থরযপাটল 

তেরু্ো  ুব মে চেয ়ে আমাযের চরযপািল শুের্। োরপর বর্র্, আমার অযাবযসযন্স তো 

তোরা তবশ িাচর্য ়ে চেযে পারচেস।। 

  

র্ার্যমা েবাবু বর্যর্ে, প্রশ্ন করািাযে  ুব একিা বুচে র্াযে ো, আসর্ কিা  যে 

উতি রগুযর্া তিযক কক তবাঝা তের্। আচম তো মশাই এ েও ত ই চেচমযর তসই চেচমযর। 

আর গুিা।  চে তমযর িাযক র্াচ ি়েকযক ো যর্ তো পুচর্শ োর চকোরা করযবই। 

  

গুিারা হুমচক চিচে চেয ়ে  ুে কযর ো। 

  

ো বযি। ো আপোর চক মযে  য় তেপার্ র্াচ ি়েক আর ম কযোা রায়যক একজে তর্াকই 

 ুে কযরযে?  

  

একজে বা একই ের্। তসিাই তো স্বািাচবক। 

  

চকন্তু তমাচিিিা–?  

  

েরুে  চে অেয চিয ়েিাযরর তর্াক  ুেিা কযর িাযক, তস াযে তো েি তমাচিি রয ়েযে। 

অপ্সরা চিয ়েিাযর এ ে িুপ দুজে অচিযেোই িযর্ তের্। ওযের আবার মািা েুযর্ 

োোঁোযে চক কম সময় র্ােযব? 

  

তেরু্োর পায ়ে এ েও তবশ বযিা। তবাে  য় এি-যর করাযে  যব। বযাযন্ডজ-বাোঁো পা 

কচে তিচবযর্র উপর েুযর্ ও তসাোয় ত র্াে চেয ়ে বযসচের্। বর্র্, তোরা তো অযেক 

কাজ করচর্, এবার আমায় একিু চেচরচবচর্ কাজ করযে তে। 

  

কক কাজ করযব েুচম? 
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চিন্তা করব। একিা আযর্ার আিাস তে যে পাচে। অন্ধকাযরর মযেয। তসইযি আরও 

উজ্জ্বর্  ওয়া েরকার। 

  

র্ার্যমা েবাবু বর্যর্ে, আপচে িাবুে, আচম আপোযক তকােওরকম চিসিাবল ো কযর 

এক কাপ িা  াব। েযপশ িাই, তিেযর একিু বযর্ চেয ়ে এযসা ো! 

  

তেরু্ো তে র্াম ভ্রূকুচি কযর তিা  বুযজ তেযর্যে। তশািায় চক ও ঘযর বযসই র যসযর 

সমাোে কযর তের্যব োচক? 

  

চকেুক্ষণ িুপ তিযক ও একিা প্রশ্ন করর্। 

  

এইসব অচিযেোযের সযে ত  কিা বর্চর্, এযের কারুর মযেয তকােও বাচেক র্ক্ষ 

করচর্? 

  

আচম বর্র্াম, িুজে রায় েচসয তেে; েরণক সােযার্ চবচে  াে আর সুযেন্দু িক্ৰবেলক 

মশর্া  াে। 

  

গুি। 

  

আবার চকেুক্ষণ চেস্তব্ধো। ইচেমযেয শ্ৰকোি র্ার্যমা েবাবুযক িা এযে চেয ়েযে, 

িদ্রযর্াক তবশ েৃচিস কাযর পাে করযেে। আচম একিা পচত্রকার পাো উর্যি ত যে 

র্াের্াম। তেরু্োর কাযে োোরকম পচত্রকা আযস, োর তবচশর িােই অচবচশয ওয ়েস্ট 

তপপার বাযস্কযি িযর্  ায়। 

  

চমচেি পাোঁযিক চেস্তব্ধোর পর তেরু্োর চেযক তিয ়ে তেচ  ও তিা   যুর্যে, আর তসই 

তিা  জ্বর্জ্বর্ করযে। 

  

র্ার্যমা েবাবু, িাপা স্বযর বর্র্ তেরু্ো। 

  

আযে? 
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এই ত  সুযেন্দু িক্ৰবেলক-ইচে চক মাঝাচর  াইযির িদ্রযর্াক? 

  

 যাোঁ। 

  

েরসা রং? 

  

 যাোঁ। 

  

বের িচিশ-পায়োচিশ বয়স? 

  

 যাোঁ–চকন্তু আপচে ঐযক তিযেে োচক? 

  

শুেু আচম েয়, আপোরাও তিযেে। 

  

ঘযর্ে। কক? এবার তবাে য় ঘযর বযসই র যসযােঘািে  য ়ে তের্।  

  

অযাোঁ! 

  

োোঁোে, আযে ইেযেক্টর তি চমকযক একিা তোে কচর। 

  

আচম তেরু্োর  য ়ে েম্বরিা িায়ার্ কযর তোেিা ওর চেযক এচেয ়ে চের্াম। তেরু্ো 

বর্র্, তক,  চরোসবাবু? আচম প্রযোা চমত্র কিা বর্চে।–শুেুে, ওই অপ্সরা চিয ়েিাযরর 

মামর্ািা— আমার মযে  য় গুিাযের চপেযে সময় েি ো করাই িার্, কারণ আচম তজযে 

তেচে তক  ুেিা কযরযেিঃ আচম তো ির্ৎশচক্তরচ ে। কাযজই আপোযকই আসযে  যব। 

আমার কাযে। আচম োইেচি োইে পাযসলন্ট চসওর, ঘণ্টা  াযেযকর মযেয এযর্ই  যব। 

  

তেরু্ো তোে তরয  চের্। আমরা ওর মুয র চেযক তিয ়ে রয ়েচে। 

  

 ুব জােযে ইযে করযে, োই ো? চেক আযে। তোযের আর সাসযপযন্স রা ব ো। 

বযাপারিা জযর্র মযো তসাজা, অিি চজচর্চপর মযো পাোঁিাযর্া। একিা কিা বর্যেই 
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 যব।– যাোঁিস অে ঢুোঁ েয মািলারার! আশ্চ ল েচন্দ এোঁযিচের্। তেরু্ চমচতি যরর প লন্ত তোোঁকা 

তর্যে চেয ়েচের্। আসযর্ এিা তেে ঈালার বযাপার। তেপার্ র্াচ ি়েকযক সচরয ়ে প্রোে 

অচিযেোর স্থাে ে র্ করার তিিা; োর জযেযই  ুে।  

  

চকন্তু ম কযোা রায়? 

  

চেচে  ুে  েচে। 

  

অযাোঁ! 

  

ো। চেচে এমেিাযব ঘিোিাযক সাচজয ়েচেযর্ে–হুমচক চিচে তিযক আরম্ভ কযর– াযে 

মযে  য় চেচে  ুে  য ়েযেে। আসযর্ চেচে এ েও জকচবে এবং ব ার্ েচবয়াযে রয ়েযেে 

েদ্মযবযশ এবং েেুে চেকাোয়। তর্যক চেয ়েচেযর্ে চেচে শুেু মশর্ার তক যিািা তেযর্ 

আসযে। োরপর ো ঢাকা চেযর্ই তর্াযকর সযন্দ   যব ত  চেচে  ুে  য ়েযেে এবং োোঁর 

মৃেযে  তর্যকর জযর্ িুযব রয ়েযে। 

  

আশ্চ ল মািা বযি তর্াকিার। 

  

োরপর চেে মাযস োচে তোোঁে েচজয ়ে অপ্সরা চিয ়েিাযর আেমে। োচে-যোোঁযে মােুযার 

তি ারা একেম বেযর্  ায়। োই আপোরা চিেযে পাযরেচে। অপ্সরাযে অচিযেো 

েরকার।–সুেরাং ওোঁযক ো তেওয়ার তকােও কারণ তেই, চবযশাে   ে সুপুরুা তি ারা 

আর কণ্ঠস্বর িার্। 

  

সযুেন্দু িক্ৰবেলক! 

  

ইয ়েস সযার। মশর্ার অিযাস এ েও  ায়চে— চেও আপোযের সামযে ত য ়ে তর্াকিা 

কাোঁিা কাজ কযরযে।  াই  াক, োোঁর প্লযাে এযকবাযর তাাযর্া আো সের্  ে,  চে ো 

আপোরা আমাযক সা া য করযেে। তর্াকিা একিা পাকা  ুচে বযে চেয ়েচের্ তেে 
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উচ্চাচির্াযার বযশ। আংচি িুচরিা অবশয তেে িাোঁওো। চকন্তু তেরু্চমচতি রযক তো তস তিযে 

ো। আমার কাযে এযস ত  কে বে িুর্ কযরযে এবার তস বুঝযে পারযব।  

  

তেরু্ো ত  বযাপারিা চেকই েযরচের্ তসিা অচবচশয পরচেেই ইেযেক্টর তি চমযকর 

তিচর্যোযে জাো তের্। 

  

র্ার্যমা েবাবু আমাযক আর্াো তপযয় বর্যর্ে, তোমার োোর সযে আমাযের েোেিা 

তকািায় তসিা  াযে  াযে তির তপয ়েচে।  

  

তকািায় েোে? 

  

র্ার্যমা েবাবু োোঁর িাযকর উপর িাে  াযের েজলেকর িো চেয ়ে তিাকা তমযর বর্যর্ে— 

মািায়! 
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