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১. িানািুররর বদরল রিঙাড়া 

আি িার ়েে সরঙ্গ িানািুরেে বদরে চিঙাড়া। োেরমা নবাবু চকছুচদন লৰ্রকই বেরছন, 

খাই-খাই বরে একটা লদাকান  র ়েরছ মিাই, আমাে বাচড় লৰ্রক  াে-এ মাইে, লসখারন 

দুদথান্ত চিঙাড়া করে। একচদন চনর ়ে আসব। 

  

আি লসই চিঙাড়া এরসরছ, আে োেরমা নবাবুে কৰ্া ল  সচতয, লসটা প্রমাহ  র ়ে লগরছ। 

  

সামরনে ববিারখ আপনাে ল  বইটা লবরোরে তাে ছক কাটা  র ়ে লগরছ? চিরেস কেে। 

লেেুদা। 

  

ইর ়েস সযাে! কাম্পপুচিয়ায় কম্পমান। এবাে লদখরবন প্রখে রুরেে  াববাব কায়দাকানুন 

অরনকটা লেেুচমচিরেে মরতা  র ়ে আসরছ। 

  

অৰ্থাৎ লস আেও প্রখে  র ়ে উরেরছ এই লতা? 

  

তা লতা বরটই। 

  

লগার ়েন্দাে ইমপুবরমরেে সরঙ্গ সরঙ্গ তাে সৃচিকতথা ও ইমপ্রুব করেরছন চনয়য়ই। 

  

এই কবছে সমারন ল  আপনাে আরিপারি ঘুেঘুে করেচছ, তারত অরনকটা লবচনচেট ল  

পাওয়া  ারব লসটা লতা আপচন অস্বীকাে কেরবন না? 

  

লসটা মানব  চদ আপচন পেীক্ষায় উিথীহথ  রত পারেন।  

  

কী পেীক্ষা? 
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প থরবক্ষহ ক্ষমতাে পেীক্ষা। বেুন লতা আমাে মরযয লকানও পচেবতথন লদখরছন। চকনা। 

আপচন লতা গতকােও সকরে এরসচছরেন; আিরকে আচম আে গতকারেে আচমে মরযয 

লকানও তোত লদখরছন চক? 

  

োেরমা নবাবু উরে দাাঁচড়র ়ে দুপা চপচছর ়ে চগর ়ে চমচনটখারনক লেেুদারক আপাদমস্তক 

স্টাচড করে বেরেন, কই, না লতা! উাঁহু। লনা চডোরেন্স। লকানও তোত লনই। 

  

 ে না। লেে। অতএব প্রখে রুেও লেরে। আপচন আসাে দি চমচনট আরগ আচম প্রায় 

এক মাস পরে  াত আে পার ়েে নখ লকরটচছ। চকছু ঈরদে িাাঁরদে মরতা  ারতে নখ 

এখনও লমরেরত পরড় আরছ। ওই লদখুন! 

  

তাই লতা! 

  

োেরমা নবাবু চকছুক্ষরহে িনয খাচনকটা চনম্প্রব  র ়ে  োৎ লেেুদাে চদরক লির ়ে 

বেরেন, লবচে ওর ়েে; এবাে আপচন বেুন লতা লদচখ আমাে মরযয কী লিঞ্জ  েক্ষ কেরছন। 

  

বেব?  

  

বেুন! 

  

লেেুদা িার ়েে খাচে কাপচট লটচবরে লেরখ িােচমনারেে পযারকটটা  তুরে চনর ়ে বেে, 

নাম্বাে ওয়ান, আপচন কাে অবচয োক্স টয়রেট লসাপ বযব াে করেরছন; আি চসন্থরেে 

গন্ধ পাচি। খুব সম্ভবত চট চব-ে চবোপরনে িটরকে েরে। 

  

চেক বরেরছন মিাই। এচনচৰ্িং এেস? 

  

আপচন পাঞ্জ াচবে লবাতাম সব কটাই োচগর ়ে ৰ্ারকন; আি অরনকচদন পে লদখচছ 

ওপরেেটা লখাো। নতুন পাঞ্জ াচবরত লবাতাম োগারত অরনক সময় লবি কসেত কেরত 

 য়। ওপরেেটায় লসই কসেরত লকানও েে  য়চন বরে মরন  রি।  
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লমাক্ষম যরেরছন। 

  

আেও আরছ। 

  

কী? 

  

আপচন লোি সকারে একচট করে েসুরনে লকায়া চিচবর ়ে খান; লসটা আপচন ঘরে এরেই 

বুেরত পাচে। আি পােচছ না। 

  

আে বেরবন না। বেদ্বািটা এমন লকয়ােরেস। চদর ়েচছ কড়া করে যমক। এইচিচসক্স 

লৰ্রক েসুন যরেচছ মিাই, সকারে লডইচে এক লকায়া। আমাে চসসরটমটাই-  

  

িটায়ুে েসূরনে গুহকীতথন কমারত  ে, কােহ কচেিং লবে লবরি উরেরছ। দেিা খুরে 

লদচখ লেেুদােই বয়সী এক বেরোক। 

  

লেেুদা উরে দাাঁড়াে। 

  

আসুন–  

  

আপচনই লতা? 

  

বেরোক লসাোয় বরস বেরেন, আমাে নাম িঙ্কে মুনসী। 

  

সাইকায়াচিস্ট? 

  

আচম িানতাম  াো মরনে বযাোরমে চিচকৎসা করে তারদে বরে সাইকায়াচিস্ট। 
  

লসচদনই খবরেে কাগরি ওাঁে চবষর ়ে একটা খবে পড়োম না? একটা ছচবও লতা 

লবচের ়েচছে। 
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 যাাঁ, আপচন চেকই বরেরছন, বেরেন িঙ্কে মুনসী! গত িচিি বছে যরে উচন একটা 

ডায়চে চেরখরছন, লসটা লপঙু্গইন ছাপরছ। আপচন  য়রতা িারনন না। বাবাে মরনাচবোনী 

চ সারব সুনাম আরছ চেকই, চকন্তু আরেকটা বযাপারেও চতচন চছরেন অসাযােহ। লসটা  ে 

চিকাে। পাাঁচিি বছে আরগ চিকাে ছাড়রেও, এই ডার ়েচেরত তাাঁে চিকারেে অচবেতাে 

বহথনাও আরছ। লপঙু্গইন এখনও লেখাটা পরড়চন; সাইকায়াচিস্ট চিকাচেে ডায়চে ুনরনই 

ছাপাে প্রস্তাব লদয়। তরব লেখক চ রসরব ল  বাবাে সুনাম আরছ লসটা তাো িারন। 

মরনাচবোন সম্বরন্ধ িমৎকাে ইিংচেচিরত লেখা বাবাে অরনক প্রবন্ধ নানান পত্র-পচত্রকায় 

লবচের ়েরছ। 

  

খবেটা চক আপনাোই কাগরি লদন? 

  

না, ওটা প্রকািরকে তেে লৰ্রক লবরোয়। 

  

আই চস। 

  

 াই ল াক, এবাে আসে বযাপােটায় আচস। বাবাে গবথ  রি ল  এ ডায়চেরত চতচন 

একচটও চমৰ্যা কৰ্া লেরখনচন। চতনিন লোকরক চনর ়ে চতনচট ঘটনাে উরিখ আরছ 

ডায়চেরত।  ারদে পুরো নামটা বযব াে না করে বাবা নারমে প্রৰ্ম অক্ষেটা বযব াে 

করেরছন। এই অক্ষে চতনচট  ে এ, চি, আে আে। এো চতনিরনই আি সমারি 

সম্মাচনত, সারক্সসেুে বযচি। চকন্তু চতনিরনই, লবি অরনককাে আরগ, চতনচট অতযন্ত 

গচ থত কাি করেন, এবিং চতনিরনই নানান চেচকরে আইরনে  াত লৰ্রক লে াই পান। 

 চদও পুরো নাম বযব াে না কোে দরুন বাবা আইরনে  াত লৰ্রক সমূ্পহথ চনোপদ। 

তবুও প্রকািরকে কাছ লৰ্রক অোেটা পাবাে পে বাবা চতনিনরকই বযাপােটা বরেন। 

এ আে চি প্রৰ্রম আপচি লতারে, তােপে বাবা বুচের ়ে বোে পে খাচনকটা অচনিা 

সরেও োচি  য়। আে নাচক লকানওেকম আপচি লতারেচন। 
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গতকাে দুপুরে লখরত বরসচছ, এমন সময় িাকে এরস বাবারক একটা চিচে লদয়। লসটা 

পরড় বাবাে মুখ গম্ভীে  র ়ে  ায়। কােহ চিরেস কোরত বাবাে মুরখ প্রৰ্ম এ, চি আে 

আে-এে চবষয় ুনচন, আরগ চকছুই িানতাম না। 

  

লকান? 

  

বাবা লোকটা একটু চপচকউচেয়াে। উচন লপিা আে লপরিে ছাড়া আে চকছুই িারনন না। 

আচম, মা, সিংসাে—এসব সম্পরকথই বাবা সমূ্পহথ উদাসীন। মা মারন আমাে চবমাতা, 

লস্টপমাদাে। আমাে  খন চতন বছে বয়স তখন আমাে মা মাো  ান। তাে দু বছে পরে 

বাবা আবাে চবর ়ে করেন। এই নতুন মা ল  আমারক খুব কারছ লটরন চনর ়েচছরেন তা 

বেরত পাচে না। আমারদে বাচড়ে এক অরনক চদরনে পুেনা িাকে আমাে লদখাুননা 

কেত। লসই বযবযান এখনও ের ়ে লগরছ।  চদও এটা বেব ল  বাবাে লস্ন  ল মন পাইচন, 

লতমচন তাাঁে িাসনও লবাগ কচেচন। 

  

এবিং তাাঁে ডায়চেও পরড়নচন? 

  

না। ুনযু আচম না, লকউই পরড়চন। 

  

আসে প্রসঙ্গ লৰ্রক আমো একটু দূরে সরে এরসচছ। ওই চিচে চক এই চতনিরনে একিন 

চেরখরছন? 

  

ইর ়েস, ইর ়েস। এই লদখুন। 

  

িঙ্কেবাবু একটা খাম বাে করে লেেুদারক চদরেন। তা লৰ্রক ল  চিচেটা লবরোে লসটা 

লেেুদাে চপছরন দাাঁচড়র ়ে আচম আে োেরমা নবাবুও পড়োম। প্রৰ্রমই তোয় লদখোম 

এ। তাে উপে লেখা আই লটক বযাক মাই ওয়াডথ। ডায়চে ছাপরত  রে আমাে অিংি বাদ 

চদর ়ে ছাপরত  রব। এটা অনুরোয নয়, আরদি। অমানয কেরে তাে েে লবাগ কেরত 

 রব। 
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একটা প্রশ্ন আরছ, বেে লেেুদা। এই চতন বযচিে অপোরযে কৰ্া আপনাে বাবা 

িানরেন। কী করে? 

  

লসও খুব ইোরেচস্টিং বযাপাে। লকৌিরে আইরনে কবে লৰ্রক মুচি লপর ়ে এ, চি আে 

আে মরন িাচন্ত পায়চন। গবীে অনুরিািনা, লিষটায় ঘটনািরে যো পরড়  াবাে বয় 

েরম মানচসক বযাোরম দাাঁড়ায়। বাবাে তখনই লবি নাম ডাক, এো চতনিরনই বাবাে 

কারছ আরস চিচকৎসাে িনয। সাইকায়াচিরস্টে কারছ লতা আে চকছু েুরকারনা িরে না; 

সব প্ররশ্নে সচেক িবাব না চদরে চিচকৎসাই  রব না। এই বারব বাবা এরদে ঘটনাগুরো 

িানরত পারেন। 

  

হুমচক চক ুনযু এ-ই চদর ়েরছ? 

  

এখন প থন্ত তাই, তরব চি সম্বরন্ধও বাবাে সিংিয় আরছ! এই চতনিরনে অপোয কী তা 

আপচন িারনন? না। ুনযু তাই না; এরদে আসে নাম, এখন এো কী কেরছ, এসব চকছুই 

বরেনচন। বাবা। তরব আপনারক চনয়য়ই বেরবন। 

  

উচন চক আমাে লখাাঁি কেরছন? 

  

লসই িরনযই লতা এোম। বাবা ওাঁে এক লপরিরেে কাছ লৰ্রক আপনাে নাম ুনরনরছন। 

আমারক চিরেস কেরত আচম বেোম লগার ়েন্দা চ রসরব আপনাে  রৰ্ি খযাচত আরছ। 

তারত বাবা বেরেন, মানুরষে মরনে িাচবকাচে  ারত না ৰ্াকরে বাে লগার ়েন্দা  ওয়া 

 ায় না। ওাঁরক একটা কে চদরত পােরে বাে  ত। এইসব হুমচক-টুমচকরত িাচন্তবঙ্গ  য়। 

েরে কারিে বযাঘাত  য়। লসটা আচম এরকবারেই িাই না। আচম তখনই বাবারক চিরেস 

কচে চমচিেরক কখন আসরত বেব। বাবা বেরেন, েচববাে সকাে দিটা। এখন আপচন 

 চদ… 

  

লবি লতা; আমাে চদক লৰ্রক আপচি কোে লতা লকানও কােহই লনই। 
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তা  রে এই কৰ্া েইে। েচববাে সকাে দিটা, নাম্বাে লসভ ন সুইনর া চিট। 
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২. সাত্ নম্বর সুইনর া রিট 

সাত নম্বে সুইনর া চিট ডািারেে বাচড় বরে মরনই  য় না; তাে সদে দেিা চদর ়ে ু ুরক 

প্রৰ্রমই লিারখ পরড় একটা দাাঁড়ারনা ের ়েে লবঙ্গে টাইগাে, আে তাে চপছরন লদয়ারে 

উপে চদরক একটা বাইসরনে মাৰ্া। 

  

িঙ্কেবাবু নীরিই অরপক্ষা কেচছরেন, আমো তাাঁে সরঙ্গ লদাতোয় চগরয় ববেকখানায় 

বসোম! এঘরেও িতুচদথরক চিকারেে চিহ্ন। বেরোক ডািগচে করে এত িারনায়াে 

মাোে সময় কী করে লপরেন। তাই বাবচছোম। 

  

চমচনট খারনরকে মরযযই ডাাঃ মুনসী এরস পড়রেন। মাৰ্াে িুে সব সাদা  র ়ে লগরছ, তরব 

এখনও ল  লবি িি সমৰ্থ লসটা লদখরেই লবাো  ায়। বেরোক লেেুদাে সরঙ্গ 

 যান্ডরিক করে বেরেন, আপনাে লতা বযায়াম কো িেীে বরে মরন  রি। লবচে গুড। 

আপনাে কাি প্রযানত মাৰ্াে  রেও আপচন ল  িেীরেে প্রচত দৃচি লেরখরছন লসটা লদরখ 

বাে োগে। 

  

এবাে বেরোক িটায়ু ও আমাে চদরক িাইরত লেেুদা আমারদে পচেিয় কচের ়ে চদে। 

  

এাঁো িাস্টওয়াচদথ চক? ডাাঃ মুনসী প্রশ্ন কেরেন। 

  

সমূ্পহথ, বেে লেেুদা। তরপি আমাে খুড়তুরতা বাই এবিং আমাে স কােী, আে চমাঃ 

গাঙু্গেী আমাে অন্তেঙ্গ বনু্ধ। 

  

এই িরনয চিরেস কেচছ কােহ আি লসই চতন বযচিে আসে পচেিয় আমারক চদরত 

 রব, না  রে আপচন কাি কেরত পােরবন না। এই পচেিয় ুনযু আপনাো চতনিনই 

িানরবন, আে লকউ িারন না, আে কাউরক বচেচন। 
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আপচন চনবথর ়ে বেরত পারেন, ডাাঃ মুনসী, বেরেন িটায়ু। আচম অন্তত আে কাউরক 

বেব না। 

  

লবচে ওর ়েে। 

  

তা  রে বেুন কী কেরত পাচে। হুমচক চিচেে কৰ্া আপনাে লছরে বরেরছন। 

  

ুনযু হুমচক চিচে নয়, বেরেন ডাাঃ মুনসী, হুমচক লটচেরোনও বরট। এটা কাে োরত্রে 

ঘটনা। তখন সারড় এগারোটা। লবাোই  ায় মি অবস্থায় লোন কেরছ। চ চগ্ স। িিথ 

চ চগ্স।  

  

আপনাে ডায়চেে চি? 

  

ইর ়েস। বরে কী—লসচদন লটচেরোরন আচম অতযন্ত বাকাে মরতা কৰ্া বরেচছ।  খন 

লতামাে কারছ চিটরমরেে িনয  াই, তখন আমাে ল  বযবসা চছে, এখনও লসই বযবসাই 

ের ়েরছ। একরিচটয়া বযবসা আমাে, সুতোিং চি লৰ্রক অরনরকই আমাে আসে পচেিয় 

অনুমান কেরত পােরব। লস কাট চম আউট। মাতােরক লতা আে  ুচি চদর ়ে চকছু লবাোরনা 

 ায় না। েরে লোন লেরখ চদরত  ে। বুেরতই পােরছন, আচম রুচগ চনর ়ে এত বযস্ত ৰ্াচক 

ল  এরদে বাচড় চগর ়ে সামনাসামচন কৰ্া বরে ল  চকছু লবাোব তাে সময় বা সামৰ্থয 

আমাে লনই। এ কারিে বােটা আচম আপনারক চদরত িাই। এ এবিং চি। আে-রক চনর ়ে 

চিন্তাে কােহ লনই। কােহ তাে সরঙ্গ কৰ্া বরে লিরনচছ ল  নারমে আদযক্ষে লৰ্রক তারক 

লকউ চিরন লেেরব এ আিঙ্কা তাে লনই। 

  

চকন্তু এই চতনিরনে আসে পচেিয়টা—!  

  

কাগি লপনচসে আরছ? লেেুদা পরকট লৰ্রক লনাটবুক আে ডট লপন বাে কেে।  
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চেখুন, এ  ে অরুহ লসনগুপ্ত। মযাকচনে লকাম্পাচনে লিনারেে মযারনিাে, লোটাচে 

ক্লারবে বাইস প্রচসরডাে। বাসস্থান এগারো নম্বে লোেযান্ড লোড। লোন নম্বে চডরে্টরচেরত 

লদরখ লনরবন। 

  

লেেুদা িটপট বযাপােটা চেরখ চনে। 

  

এবাে চেখুন, বরে িেরেন ডাাঃ মুনসী, চি  ে িিথ চ চগ্ স। লটচেচবিরনে িনয চবরদরি 

িরনায়াে িাোন লদবাে বযবসা এাঁে। বাচড়ে নম্বে নব্ববুই চেপন চিট। োস্তাে নাম লৰ্রক 

বুেরত পােরবন। উচন পুরো সার ব নন, অযািংরো ইচন্ডয়ান। তৃতীয় বযচিে আসে পচেিয় 

প্রর ়োিন  রে লদব, নরিৎ নয়। 

  

এরদে অপোযগুরো? 

  

ুননুন আমাে পাণু্ডচেচপ আি আপচন চনর ়ে  ারবন। মন চদর ়ে পরড় আপনাে বুচি চবরবিনা 

প্রর ়োগ করে আমারক বেরবন এরত আপচিকে চকছু আরছ চকনা  াে েরে বইটা বািারে 

লবরোরে আমাে ক্ষচত  রত পারে। 

  

চেক আরছ তা  রে— 

  

লেেুদারক ৰ্ামরত  ে, কােহ ঘরে চতনিন লোরকে প্ররবি ঘরটরছ। ডাাঃ মুনসী তারদে 

চদরক লদচখর ়ে বেরেন, আপচন আসরছন ুনরন এো সকরেই আপনারক লদখাে ইিা 

প্রকাি করেরছন। আমাে স্ত্রী ছাড়া এই কিন এবিং আমাে লছরেই এখন আমাে বাচড়ে 

বাচসন্দা। আোপ কচের ়ে চদই, এ  রি সুখময় আমাে লসরেটাচে।  

  

একিন িিমা-পো বছে িচিরিরকে বেরোরকে চদরক লদখারেন ডাাঃ মুনসী। 

  

আে ইচন  রিন আমাে িযােক িন্দ্রনাৰ্। 
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এে বয়স পঞ্চারিে কাছাকাচছ। লদরখ লকন িাচন মরন  য় ইচন চবরিষ চকছু করেন-টরেন 

না, এ বাচড়রত আচিত  র ়ে ের ়েরছন। 

  

আে ইচন আমাে লপরিে োযাকান্ত মচিক। এে চিচকৎসা লিষ না  ওয়া প থন্ত এখারনই 

আরছন। 

  

এাঁরক লদরখ মরন  য় এে অসুখ এখনও সারেচন।  াত কিোরিন, লিাখ চপট চপট 

কেরছন, আে একটানা সুচস্থে  র ়ে দাাঁচড়র ়ে ৰ্াকরত পােরছন না। বয়স আন্দাি িচিি-

পাঁয়তাচিি। 

  

পচেির ়েে পরে একমাত্র সুখময়বাবু ছাড়া আে সকরেই িরে লগরেন। ডাাঃ মুনসী 

লসরেটাচেে চদরক চেরে বেরেন, সুখময়,  াও, আমাে লেখাটা এরন প্ররদাচষবাবুরক 

দাও। 

  

বেরোক দু চমচনরটে মরযয একটা বড়, লমাটা খাম এরন লেেুদারক চদরেন। 

  

ওে চকন্তু আে কচপ লনই, বেরেন ড. মুনসীে পাবচেিােরক লদবাে আরগ ওটা সুখময় 

টাইপ করে লদরব। 

  

আপচন লকানও চিন্তা কেরবন না, বেে লেেুদা, আচম এটাে মূেয খুব বােবারবই িাচন। 

  

আমো উরে পড়োম। িঙ্কেবাবু পারিে ঘরেই অরপক্ষা কেচছরেন। এবাে এরস আমারদে 

সদে দেিা অবচয লপৌাঁরছ চদরেন। তােপে োেরমা নবাবুে সবুি অযাম্বাসডরে িরড় 

আমো বাচড়মুরখ েওনা চদোম! 

  

একটা চেকুর ়েস্ট আরছ, োেরমা নবাবু  োৎ বেরেন। 

  

কী? 
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আপনাে পড়া  রে পো আচম একবাে দু চদরনে িনয পাণু্ডচেচপটা লনব। এটা চেচেউি 

কেরবন না, চিি! 

  

আপনাে না পড়রেই নয়? 

  

না-পড়রেই নয়। চবরিষ করে চিকাে কাচ নী পড়রত আমাে দুদথান্ত োরগ। 

  

লবি লদব। আে দুচদন নয়; আপচন ল  সকারে লনরবন, তাে পরেে চদন সকারেই লেেত 

চদরত  রব। তাে মরযয চিকারেে অিংি আপনাে চনয়য়ই পড়া  র ়ে  ারব। কােহ ১৯৬৫-

এে পে লতা আে বেরোক চিকাে করেনচন। 

  

তাই সই। 
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৩. ডাাঃ মুনসীর  ারত্র ফলখা 

ডাাঃ মুনসীে  ারতে লেখা লবি পচেষ্কাে  রেও, চতনরিা পিািে পাতাে পাণু্ডচেচপটা 

পড়রত লেেুদাে োগে। চতন চদন! এত সময় োগাে একটা কােহ অচবচিয এই ল  

লেেুদা পড়াে োাঁরক োাঁরক অরনক চকছু চনরিে খাতায় লনাট করে চনচিে। 

  

চতন চদরনে পরেে চদন েচববাে সকারে  ৰ্ােীচত িটায়ু এরস  াচিে। প্রৰ্ম প্রশ্নই  ে,কী 

সযাে,  ে? 

  

 র ়েরছ। 

  

আপচন কী চসিারন্ত এরেন ুনচন! এ ডায়চে চনবথর ়ে ছাপাে ল াগ্ ?  

  

সমূ্পহথ। তরব তারত হুমচক বন্ধ কো  ায় না। এই চতনিরনে একিনও  চদ যরে বরস 

ৰ্ারক ল  নারমে আদযক্ষে লৰ্রকই লোরক বুরে লেেরব কাে কৰ্া বো  রি তা  রে লস 

এ বই ছাপা বন্ধ কোে িনয কী ল  না কেরত পারে তাে চেক লনই! 

  

ইভ ন মাডথাে? 

  

তা লতা বরটই। একিরনে কৰ্াই যো  াক। এ। অরুহ লসনগুপ্ত। পূবথবরঙ্গে এক িচমদাে 

বিংরিে লছরে।  ুবা বয়রস চছরেন এক বযারঙ্কে মযযপদস্থ কমথিােী। চকন্তু েরিে মরযয 

চছে িূড়ান্ত লিৌচখনতা। েরে প্রচত মারসই আর ়েে লির ়ে বযয় লবচি। লিরষ কাবুচেওয়াোে 

িেহাপন্ন  ওয়া। 

  

এই োাঁরক বরে োচখ, লেেুদা একবাে বরেচছে ল  আিকাে আে লদখা  ায় না বরট। 

চকন্তু বছে কুচড় আরগও োস্তাে লমারড় লমারড় লদখা ল ত োচে  ারত কাবুচেওয়াো 

দাাঁচড়র ়ে আরছ। এরদে বযবসা চছে লমাটা সুরদ টাকা যাে লদওয়া। 
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লেেুদা বরে িেে, একটা সময় আরস  খন লদনাে অঙ্কটা এমন েুরে লেরপ ওরে ল  

মচেয়া  র ়ে অরুহ লসনগুপ্তরক বযারঙ্কে ত চবে লৰ্রক িচিি  ািাে টাকা িুচে কেরত  য়। 

চকন্তু লসটা লস এমন লকৌিরে করে ল  লদাষটা চগর ়ে পরড় একিন চনরদথাষ কমথিােীে 

উপে। েরে লস লবিাচেরক লিে খাটরত  য়।  

  

বুরেচছ, চবরেে মরতা মাৰ্া লনরড় বেরেন িটায়ু তােপে অনুরিািনা, তােপে মাৰ্াে 

বযাোম, তােপে মরনাচবোনী। ..চকন্তু বেরোক ল  এখন এরকবারে সমারিে উপে 

তোয় বাস কেরছন। তাে মারন মুনসীে চিচকৎসায় কাি চদর ়েচছে? 

  

তা লতা বরটই। লস কৰ্া মুনসী তাাঁে ডায়চেরত চেরখওরছন— চদও তােপরে আে চকছু 

লেরখনচন। চকন্তু আমো লবি অনুমান কেরত পাচে ল  এই ঘটনাে পে লসনগুপ্ত চনয়য়ই 

তাে িীবরনে যাো পােরট লেরে চত্রি বছে যরে যীরে যীরে যারপ যারপ উপরে উরে 

আিরকে অবস্থায় লপৌাঁরছরছন। বুেরতই পারেন। লসখান লৰ্রক আবাে চপছরে পড়াে 

আিঙ্কা  চদ লদখা লদয়,  তই অমূেক  াক, তা  রে লসনগুপ্ত সার ব মাৰ্া চেক োরখন 

কী করে? 

  

বুেোম, বেরেন িটায়ু, আে অনয দুিন? 

  

আে বযচি সম্বরন্ধ চিন্তাে লকানও কােহ লনই লস লতা লসচদন মুনসীে মুরখই ুননরেন। 

এে আসে নামটা উচন বরেনচন, তাই আচমও বেরত পােচছ না। ইচন এককারে একটা 

লোকরক গাচড় িাপা চদর ়ে মারেন, তােপে এচদরক ওচদরক লমাটা ঘুষ চদর ়ে আইরনে  াত 

লৰ্রক চনরিরক বাাঁিান। ইচনও ডাাঃ মুনসীে  ারত চনরিরক সমপথহ করে চবরবক ্ত্রণহা লৰ্রক 

লে াই পান!..ইোরেচস্টিং  ে চি-ে ঘটনা। 

  

কী েকম? 

  

ইচন ল  চেচেচঙ্গ লস লতা িারনন। আে এে বযবসাে কৰ্াও িারনন। নব্ববুই নম্বে চেপন 

চিরট একটা বড় লদাতো বাচড়রত ৰ্াকরতন িিথ চ চগ্ স। ১৯৬০-এ এক সুইচডি চেল্ম 
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পচেিােক কেকাতায় আরসন বােতবরষথে বযাকগ্রাউরন্ড একটা ছচব কেরবন বরে। তাাঁে 

গরেে িনয একটা লেপারডথে প্রর ়োিন চছে। ইচন চ চগনরসে খবে লপর ়ে তাে সরঙ্গ 

চগর ়ে লদখা করেন। চ চগনরসে একটা লেপাডথ চছে বরট, চকন্তু লসটা েপ্তাচনে িনয নয়; 

লসটা তাে লপাষা! অরনক টাকা চদর ়ে সুইচডি পচেিােক একমারসে িনয লেপাডথটারক 

বাড়া করেন। কৰ্া চছে একমাস পরে চতচন অক্ষত অবস্থায় লেেত লদরবন! আসরে চেল্ম 

পচেিােক চমৰ্যা কৰ্া বরেন, কােহ তাাঁে গরে চছে গ্রামবাসীো সবাই চমরে 

লেপাড়েীটারক লমরে লেরে। এক মাস পরে পচেিােক এরস চ চগ্ সরক আসে ঘটনা 

বরে। চ চগ্ স প্রিণ্ড লেরগ কাণ্ডোন  াচের ়ে তখনই পচেিােরকে টুচট চটরপ তারক লমরে 

লেরে। পেমু ূরতথ োগ িরে চগর ়ে তাে িায়গায় আরস আতঙ্ক! চকন্তু লসই অবস্থারতও 

পুচেরিে লিারখ যুরো লদবাে েচন্দ চ চগন বাে করে। লস প্রৰ্রম ছুচে চদর ়ে মৃত 

পচেিােরকে সবথাঙ্গ ক্ষতচিরহ্ন বচের ়ে লদয়। তােপে তাে কারেকিরনে একটা চ িংস্র। 

বনরবড়ােরক খাাঁিাে দেিা খুরে বাে করে লসটারক গুচে করে মারে। েরে বযাপােটা 

দাাঁড়ায়, খাাঁিা ছাড়া বনরবড়াে পচেিােকরক  তযা করে এবিং বনরবড়ােরক  তযা করে 

চ চগ্ স। চেচকোটা কারি লদয়, চ চগ্ স, আইরনে  াত লৰ্রক বাঁরি। চকন্তু তােপে 

একমাস যরে েমাগত স্বরে চনরিরক োাঁচসকারে েুেরত লদরখ অগতযা মুনসীে লিম্বারে 

চগর ়ে  াচিে  য়। 

  

হুাঁ.. বেরেন িটায়ু। তা  রে এখন চকিং কতথবয? 

  

দুরটা কতথবয, বেে লেেুদা। এক  ে পাণু্ডচেচপটা আপনারক লদওয়া, আে দুই—এ-রক 

একটা লটচেরোন কো। 

  

িটায়ু  াচসমুরখ লেেুদাে  াত লৰ্রক পাণু্ডচেচপ বো লমাটা খামটা চনর ়ে বেরেন, লোন 

কেরবন চক অযাপার ়েেরমে কোে িনয? 

  

নযািারেচে, বেে লেেুদা। আে লদচে কোে লকানও মারন  য় না। লতাপ রস-এ, লসনগুপ্ত, 

১১ লোেযান্ড লোড, নম্বেটা বাে কো লতা। 
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আচম ডাইরে্টরচেটা  ারত চনরতই লোনটা লবরি উেে। আচমই যেোম। ডাাঃ মুনসী। 

লেেুদারক বেরতই ও আমাে  াত লৰ্রক লোনটা চছচনর ়ে চনে।  

  

বযাপাে আে চকছুই নয়-রসনগুপ্ত আরেকটা হুমচক চিচে চদর ়েরছন। তারত কী বো  র ়েরছ। 

লসটা লেেুদা তাে খাতায় চেরখ চনে। তােপে লেেুদা তাে লিষ কৰ্াটা বরে লোনটা 

লেরখ চদে। 

  

লসনগুপ্তে চদ্বতীয় হুমচকটা  রি এই—সাতচদন সময়। তাে মরযয কেকাতাে প্ররতযক 

বািংো ও ইিংচেচি কাগরি চবেচপ্ত লদখরত িাই ল  অচনবা থ কােরহ ডায়াচে ছাপা সম্ভব 

 রি না। সাতচদন। তােপরে আে হুমচক নয়–কাি, এবিং কািটা আপনাে পরক্ষ প্রীচতকে 

 রব না বোই বাহুেয! 

  

আচম লসনগুপ্তে লোন নম্বে বাে করে ডায়াে করে একবারেই োইন লপর ়ে লগোম। 

লেেুদাে  ারত লোনটা িাোন চদর ়ে আচম আে িটায়ু লকবে লেেুদাে কৰ্াটাই ুননেুম। 

লসটা ুনরন  া দাাঁড়াে তা এই— 

  

 যারো-চমাঃ লসনগুপ্তে সরঙ্গ একটু কৰ্া বেরত পাচে চক। –অরুহ লসনগুপ্ত? 

  

— 

  

চমাঃ লসনগুপ্ত? আমাে নাম প্ররদাষ চমত্র। 

  

— 

  

 যাাঁ, চেকই লেরছন। ইর ়ে-আমায় একচদন পাাঁি চমচনট সময় চদরত পারেন? 

  

— 

  

তাই বুচে? আয় থ লতা! কী বযাপাে? 
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— 

  

তা পাচে বইকী। কটায় লগরে আপনাে সুচবরয? 

  

— 

  

চেক আরছ। তাই কৰ্া েইে। 

  

বাবরত পাচেস? লোনটা লেরখ বেে লেেুদা, বেরোক নাচক আে পাাঁি চমচনরটে মরযযই 

  

লকন, লকন? প্রশ্ন কেরেন িটায়ু। 

  

লসটা লোরন বেরেন না, সামরন বেরবন।  

  

কখন অযাপায়েরমে? 

  

আযা ঘণ্টা বারদ। 
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৪. এগাররা নম্বর ফরালযান্ড ফরাড 

এগারো নম্বে লোেযান্ড লোড সার চব আমরেে লদাতো বাচড়। দেিাে লবে চটপরত 

একিন উচদথপো লবয়াোে আচববথাব  ে। লস কারপথট ুাকা কারেে চসাঁচড় চদর ়ে আমারদে 

লদাতোয় চন ়ে চগর ়ে ববেকখানায় বসাে। চমচনট দুর ়েরকে মরযযই চমাঃ লসনগুপ্ত প্ররবি 

কেরেন। বাচড়ে সরঙ্গ মানানসই সার চব লমিাি, পেরন লেচসিং গাউন, পার ়ে লবডরুম 

চিপাে,  ারত িুরুট। 

  

পচেিয় পবথ লিষ  রে পাে বেরোক চিরেস কেরেন, আপনাো চেঙ্ক করেন? 

  

আরে না, বেে লেেুদা। 

  

আচম  চদ চবয়াে খাই আিা কচে আপনাো মাইন্ড কেরবন না? 

  

লমারটই না। 

  

বেরোক লবয়াোরক লডরক চনরিে িনয চবয়াে আে আমারদে চতনিরনে িনয িার ়েে 

অডথাে চদর ়ে লেেুদাে চদরক দৃচি চদরেন। লেেুদা বেে, আপচন আমারক লকন লোন 

কেরত  াচিরেন লসটা আরগ বেরত আপনাে লকানও আপচি আরছ? তােপে আমাে 

চদকটা বেব। 

  

লবি লতা। লি. চপ. িাওোে নাম ুনরনরছন? 

  

বযবসাদাে? গুরুপ্রসাদ িাওো?  াে নারম িাওো মযানসনস? 

  

 যাাঁ। 
  

তাাঁে এক নাচত লতা–?  
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 যাাঁ। চমচসিং। সম্ভবত চকডনযাপড। 

  

কাগরি লদখচছোম যরট। 

  

গুরুপ্রসাদ আমাে অরনকচদরনে বনু্ধ! পুচেি তদন্ত কেরছ বরট, চকন্তু আচম ওরক আপনাে 

নাম সারিস্ট কচে। বুেু লস ানচবরিে কারছ আপনাে খুব সুখযাচত ুনরনচছ। 

  

 যাাঁ, একটা বযাপারে ওাঁরক আচম ল েপ কচে। 

  

তা  রে িাওোরক কী বেব? 

  

চমাঃ লসনগুপ্ত, দুাঃরখে চবষয় আচম অেরেচড একটা লকস  ারত চনর ়ে লেরেচছ। 

  

আই চস। 

  

আে লসই বযাপারেই আচম আপনাে কারছ এরসচছ।  

  

কী বযাপারে ুনচন? 

  

আচম ডাাঃ মুনসীে কাছ লৰ্রক আসচছ। 

  

ল ায়াট! 

  

বেরোক লসাো লৰ্রক প্রায় োচের ়ে উেরেন–মুনসী আপনারক আমাে পচেিয় চদর ়ে 

চদর ়েরছ? তাে মারন লতা আে ক’চদরন োচিযসুি লোক লিরন  ারব মুনসীে ডার ়েচেে এ 

বযচিচট আসরে লক। 

  

চমাঃ লসনগুপ্ত, আচম অতযন্ত সাবযানী লোক। লগাপন বযাপাে কী করে লগাপন োখরত  য় 

তা আচম িাচন। আমাে উপে আপচন সমূ্পহথ বেসা োখরত পারেন। তরব আপচন  চদ ঘন 

ঘন ডাাঃ মুনসীরক হুমচক চিচে লদন, তাে েে কী  রব লসটা আচম িাচন। 
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আচম হুমচক চিচে লদব না লকন? আপচন ডায়চেটা পরড়রছন? 

  

পরড়চছ। 

  

আপনাে কী মরন  র ়েরছ? 

  

চত্রি বছরেে পুেরনা ঘটনা। এে মরযয অন্তত ি পাাঁরিক বযারঙ্ক ত চবে তছরুপ  র ়েরছ। 

 াো এ কাি করেরছ।  য়রতা তারদে অরনরকেই নারমে প্রৰ্ম অক্ষে এ। সুতোিং 

আপনাে বয় সমূ্পহথ অমূেক। 

  

মুনসী চক বযািংরকে নাম করেরছ? 

  

না। 

  

আমাে বযারঙ্ক দুিন উচ্চপদস্থ কমথিােী চছে  াো িুচেে বযাপারে আমারক সরন্দ  করে, 

কােহ লেকায় পরড় আচম দুিরনে কারছ টাকা যাে লির ়েচছোম। দুিরনই অচবচিয 

চেচেউি করে। 

  

চমাঃ লসনগুপ্ত, আচম আবাে বেচছ—আপনাে বর ়েে লকানও কােহ লনই। আে এই যেরনে 

চিচে চদর ়ে আপনাে োবটা কী  রি? ডাাঃ মুনসী আইরনে চদক চদর ়ে সমূ্পহথ চনোপদ। 

অৰ্থাৎ আপচন লকানও চেগযাে লস্টপ চনরত পােরছন না। তা  রে চক আপচন আইরনে 

বাইরে লকানও োস্তা বাবরছন? 

  

আমাে চবপরদে আিঙ্কা লদখরে আচম আইন-টাইন মানব না। চমাঃ চমচিে। আমাে 

অতীরতে ইচত াস লৰ্রকই আপচন বুেরছন ল  প্রর ়োিরন লবপরোয়া কাি কেরত আচম 

চদ্বযা কচে না। 
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আপনাে মাৰ্া খাোপ  র ়ে লগরছ, চম লসনগুপ্ত। তখনকাে আপচন আে এখনকাে আপচন 

চক এক? আি আপচন সমারি সম্মাচনত বযচি। এই অবস্থায় আপচন এমন একটা েুাঁচক 

লনরবন? 

  

চমাঃ লসনগুপ্ত চমচনট খারনক চকছু না বরে িুক িুক করে চবয়াে লখরেন। তােপে তাাঁে 

িাউচনে সামানয পচেবতথন লদখা লগে। তােপে চতচন একটা দীঘথশ্বাস লেরে এক িুমুরক 

বাচক চবয়ােটা লিষ করে লগোসটা লটচবরে লেরখ বেরেন, চেক আরছ—ডযাম ইট! লেট 

চ ম লগা অযার ড। 

  

আপচন তা  রে হুমচকে বযাপারে ইচত চদরিন? 

  

ইর ়েস ইর ়েস ইর ়েস!—তরব চবপরদে চবন্দুমাত্র আিঙ্কা লদখরেই চকন্তু— 

  

আে বেরত  রব না, বেে লেেুদা, বুরেচছ। 
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৫. পাণু্ডরলরপটা ফেরত্ রনরয় এরলন 

োেরমা নবাবু কৰ্ামরতা পেচদন সকারেই পাণু্ডচেচপটা লেেত চনর ়ে এরেন। লেেুদা 

বেে, এখন আে িা খাওয়া  রব না। কােহ আযা ঘণ্টাে মরযযই চি-ে সরঙ্গ 

অযাপার ়েেরমে। 

  

নব্বই নম্বে চেপন চিরটে দেিায় লবে চটপরত  াাঁে আচববথাব  ে তাাঁে মাৰ্ায় টাক, 

করনে পারিে িুে সাদা, আে এক লিাড়া লবি তাগড়াই লগাাঁে, তাও সাদা।  

  

চমাঃ চমটাে, আই অযাম িিথ চ চগ্স।  

  

চতনিরনে সরঙ্গই কেমদথরনে পে চ চগ্ স। আমারদে চনর ়ে লদাতোয় িেে। লগট চদর ়ে 

বাচড়রত ু ুরকই দুরটা লবি বড় খাাঁিা লদরখচছ, তাে একটায় বাঘ, অনযটায়  য়না। লদাতোয় 

উরে বাাঁর ়ে একটা ঘরেে পাি চদর ়ে  াবাে সময় লদখোম তারত লগাটা পাাঁরিক লকায়াো 

বােুক বরস। আরছ লমরেরত। 

  

বসবাে ঘরে লপৌাঁরছ লসাোয় বরস চ চগ্ স লেেুদারক উরেিয করে প্রশ্ন কেে, ইউ আে 

এ চডরটকচটব? 

  

এ প্রাইরবট ওয়ান, বেে লেেুদা। 

  

বাচক কৰ্াও ইিংরেচিরতই  ে,  চদও চ চগ্ স মারে মারে চ চন্দও বরে লেেচছরেন, 

চবরিষ করে কারুে উরেরি গাচে লদবাে সময়। অরনরকে উপরেই বেরোরকে োগ। 

 চদও কােহটা লবাো লগে না। অবরিরষ বেরেন, মানচস তা  রে এখনও প্রযাকচটস 

করে? আই মাস্ট লস, লস আমাে চবপরদে সময় অরনক উপকাে করেচছে। 

  

তা  রে আে আপচন তারক িাসরিন লকন? প্রশ্ন কেে লেেুদা। 
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চ চগ্ স। একটুক্ষহ িুপ করে লৰ্রক বেে, লসটাে একটা কােহ  রি লসচদন োরত্র লনিাে 

মাত্রাটা একটু লবচি  র ়েচছে। তরব মানুরষে চক বয় করে না? আমাে বাবা কী চছরেন 

িান? লস্টিন মাস্টাে। আে আচম চনরিে লিিায় আি লকাৰ্ায় এরস লপৌাঁ রছচছ। লদখ। এ 

আমাে একরিচটয়া বযবসা। মানচসে ডায়াচে ছাপা  রে  চদ আমারক লকউ চিরন লেরে 

তা  রে আমাে আে আমাে বযবসাে কী দিা  রব বাবরত পাে? 

  

লেেুদারক আবাে বাোরত  ে ল  চ চগ্ স আইন বাাঁচির ়ে চকছুই কেরত পােরবন না। 

তাাঁরক আোে লবাঁকা োস্তায় ল রত  রব। লসটাই চক তুচম িাইছ? লবি লিারেে সরঙ্গ চিরেস 

কেে লেেুদা। তারত চক লতামাে লপ্রসচটি আেও লবচি চবপন্ন  রব না?  

  

চ চগ্ স চকছুক্ষহ িুপ করে চবড়চবড় করে বেরেন, একবাে লকন, িচতকাে খুন কেরত 

পােতাম ও পাচি সুইচডিটারক। বা াদুে, আমাে সারযে লেপাডথ, মাত্র িাে বছে বয়স, 

তারক চকনা লোকটা লমরে লেেে!… 

  

আবাে দি লসরকরন্ডে িনয কৰ্া বন্ধ; তােপে  োৎ লসাোে  াতে িাপরড় গো তুরে 

চ চগ্ স বেরেন, চেক আরছ; মানচসরক বরে আচম লকানও পরোয়া কচে না। ও  া কেরছ 

করুক, বই লবরোরে লোরক আমারক চিরন লেেরেও আই লডাে লকয়াে। আমাে বযবসা 

লকউ টোরত পােরব না। 

  

ৰ্যাঙ্ক ইউ চমাঃ চ চগ্ স, ৰ্যাঙ্ক ইউ। 

  

  
  

অরুহ লসনগুপ্তে খবেটা লেেুদা আরগই লোরন ডাাঃ মুনসীরক িাচনর ়ে চদর ়েচছে। 

চ চগনরসে খবেটা চদরত আমো মুনচসে বাচড়রত লগাোম, কােহ পাণু্ডচেচপটা লেেত 

লদবাে একটা বযাপাে চছে। বেরোক লেেুদারক একটা বড় যনযবাদ চদর ়ে বেরেন, তা 

 রে লতা আপনাে কতথবয সাো  র ়ে লগে! এবারে আপনাে ছুচট! 

  

আপচন চেক বেরছন? আে সম্বরন্ধ চকছু কোে লনই লতা? 
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নাচৰ্িং। …আপচন আপনাে চবে পাচের ়ে লদরবন, আচম ইচমচডর ়েটচে লপরমে করে লদব। 

  

ৰ্যাঙ্ক ইউ, সযাে। 

  

এটারক চক মামো বো িরে? বাচড় চেরে এরস বেে িটায়ু।  

  

চমচন মামো বেরত পারেন। অৰ্বা মামোহু। 

  

 া বরেরছন। 

  

আয় থ এই ল  এমন গচ থত কাি কোে পাঁচিি-চত্রি বছে পরে লোকগুরো ুনযু লবাঁরি 

লনই, চদচবয সুখ স্বািরন্দয িাচের ়ে  ারি। 

  

 ক্ কৰ্া, বেরেন িটায়ু। কােই বাচড়রত বরস বাবচছেুম চত্রি বছে আরগ  ারদে চিনতুম 

তারদে কারুে সরঙ্গ আিও ল াগার াগ আরছ চকনা, বা তাো এখন লক কী কেলছ। লসটা 

িাচন চকনা। চবশ্বাস করুন আিই আযা ঘণ্টা লবরব ুনযু একটা নাম মরন পড়ে, অপরেি 

িাটুরিয,  াে সরঙ্গ একসরঙ্গ বরস বায়রকাপ লদচখচি, েুটবে লখো লদচখচি, সাঙু্গবযাচেরত 

বরস িা লখইচি। 

  

এখন কী করে িারনন? 

  

উহুাঁ। আউট অে টাি কমচিটচে। করব কীবারব ল  ছাড়াছাচড়টা  ে, লসটা অরনক লবরবও 

মরন কেরত পােেুম না। 

  

  
  

পেচদন সকারে োেরমা নবাবু এরস লেেুদাে চদরক লির ়ে বেরেন, আপনারক একটু 

ডাউন বরে মরন  রি? লবকােত্ব বাে োগরছ না বুচে। 
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লেেুদা মাৰ্া লনরড় বেে, লনা সযাে, তা নয়, একটা বযাপারে লকৌতু ে চনবৃচি  ে না। 

বরে আরসায়াচস্ত োগরছ। 

  

কী বযাপাে? 

  

আে বযচিচটে আসে পচেিয়। ইচন একটা হুমচক-টুমচক চদরে মন্দ  ত না। 

  

েটন, োচবি, চেচডকুোস, বেরেন িটায়ু। আে িা ান্নারম  াক। আপচন আপনাে  া 

প্রাপয তা লতা পারিনই। 

  

তা পাচি। 

  

লোনটা লবরি উেে। আচমই যেোম।  যারো বেরত ওচদক লৰ্রক কৰ্া এে আচম িঙ্কে 

বেচছ। আচম লোনটা লেেুদাে  ারত িাোন চদোম।  

  

বেুন সযাে! 

  

উিেটা লিানাে সরঙ্গ সরঙ্গ লেেুদাে কপারে গবীে খাাঁি পড়ে। চতন-িােরট হুাঁ বরেই 

লেেুদা লোনটা লেরখ চদর ়ে বেে, সািংঘাচতক খবে। ডাাঃ মুনসী খুন  র ়েরছন, আে লসই 

সরঙ্গ ডায়চেও উযাও। 

  

বরেন কী! িার ়েে কাপটা নাচমর ়ে লেরখ বেরেন িটায়ু।  

  

লবরবচছোম লিষ। আসরে এই সরব ুনরু। 

  

আমো আে এক মু ূতথ অরপক্ষা না করে োেরমা নবাবুে গাচড়রত লবচের ়ে পড়োম। 

সুইনর া চিরট লপৌাঁরছ লদচখ পুচেি আরগই  াচিে ইনরে্টরে লসাম লেেুদাে লিনা, 

বেরেন,মাে োচিরে খুনটা  র ়েরছ, মাৰ্াে চপছন চদরক বােী চকছু চদর ়ে লমরেরছ। 

  

লক প্রৰ্ম িানাে? 
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ওাঁে লবয়াো। বেরোক লবাে ছটায় িা লখরতন। লসই সময়ই লবয়াো বযাপােটা িানরত 

পারে। ডাাঃ মুনসীে লছরে বাচড় চছরেন না। পুচেরি খবে লদন ডাাঃ মুনসীে লসরেটাচে। 

  

আপনারদে লিো  র ়ে লগরছ? 

  

তা  র ়েরছ, তরব আপচন চনরিে মরতা করুন না! আপচন ল  আমারদে কারি বযাঘাত 

কেরবন। না লসটা আচম পূবথ অচবেতা লৰ্রক িাচন। আে িােচট লতা প্রাহী, বেরোরকে 

লছরে, লসরেটাচে, িযােক আে লপরিে। অচবচিয চমরসস মুনসী আরছন। তাাঁরক চকছু 

চিরেস কচেচন এখনও। 

  

আমো চতনিন িঙ্কেবাবুে সরঙ্গ লদাতোয় েওনা চদোম। চসাঁচড় ওোে সময় বেরোক 

একটা দীঘথ চনশ্বাস লেরে বেরেন, অরনক চকছুই আিঙ্কা কেচছোম, চকন্তু এটা কচেচন। 

  

বাবাে ঘরে লপৌাঁরছ লেেুদা বেে, আপচন  খন ের ়েরছন তখন আপনারক চদর ়েই ুনরু 

কচে। 

  

লবি লতা। কী িানরত িান বেুন। 

  

  
  

আমো সকরে বসোম। িাচেচদরক িন্তু িারনায়ারেে ছাে, মাৰ্া ইতযাচদ লদরখ মরন 

 চিে, এতবড় চিকাচে, আে এইবারব তাাঁে মৃতুয  ে! 

  

লেেুদা লিো আেম্ভ করে চদে। 

  

আপনাে ঘে চক লদাতোয়? 

  

 যাাঁ। আমােটা উিে প্রারন্ত, বাবােটা দচক্ষহ প্রারন্ত।  

  

আপচন আি সকারে লবচের ়েচছরেন? 
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 যাাঁ। 

  

লকাৰ্ায়? 

  

আমারদে ডািারেে লোন খাোপ। উচন লোি লবারে লেরকে যারে  াাঁরটন, তাই ওাঁরক 

যেরত চগর ়েচছোম। ক’চদন লৰ্রকই মাৰ্াটা বাে-বাে োগরছ। মরন  চিে লপ্রিােটা 

লবরড়রছ। 

  

লপ্রিাে চক আপনাে বাবা লদরখ চদরত পােরতন না? 

  

এটা বাবাে আরেকটা চপচকউোচেচটে উদা েহ। উচন বরেই চদর ়েচছরেন আমারদে 

বাচড়ে সাযােহ চিচকৎসা উচন কেরবন না। লসটা করেন। ডাাঃ প্রহব কে।  

  

আই চস.একটা কৰ্া আপনারক বচে িঙ্কেবাবু, আপচন ল  বরেচছরেন ডাঃ মুনসী আপনাে 

সম্বরন্ধ উদাসীন, ডায়চে পরড়। চকন্তু লসেকম মরন  য় না। ডায়চেরত অরনকবাে আপনাে 

উরিখ আরছ! 

  

লবচে সােপ্রাইচিিং! 

  

আপনাে ডায়চেটা পড়াে ইরি  য় না? 

  

অত বড়  ারত লেখা মযানুসচেপ্ট পড়াে বয থ আমাে লনই।  

  

এটা অবিয আিা কো  ায় ল  আপনাে চবষয় ল টা সচতয লসটাই উচন চেরখরছন। 

  

বাবাে দৃচিরত ল টা সচতয বরে মরন  র ়েরছ উচন চেরখরছন। লস দৃচিে সরঙ্গ আে 

পাাঁিিরনে দৃচি নাও চমেরত পারে। আমাে বোে ইরি এই, ল  বাবা আমারক চিনরেন 

কী করে? চতচন লতা সবথক্ষহ ক্লাচগ চনর ়েই পরড় ৰ্াকরতন।  

  

আপনাে বাবাে মাচসক লোিগাে কত চছে লস সম্বরন্ধ আপনাে লকানও যােহা আরছ? 
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সচেক লনই, তরব উচন ল  বারব খেি কেরতন তারত মরন  য় চত্রি-পাঁয়চত্রি  ািাে  ওয়া 

  

চকছু আয় থ নয়। 

  

উচন ল  উইে করে চগর ়েচছরেন লসটা আপচন িারনন? 

  

না। 

  

গত বছে পয়ো চডরসম্বে। ঔে সঞ্চার ়েে একটা অিংি বযব াে  রব মরনাচবোরনে 

ऐछेझठिदकgछ।  

  

আই চস। 

  

আে, আপনাে প্রচত উদাসীন  ওয়া সরেও আপচনও চকন্তু বাদ পরড়নচন। 

  

িঙ্কেবাবু আবাে বেরেন, আই চস! 

  

এই খুরনে বযাপারে আপচন লকানও আরোকপাত কেরত পারেন? 

  

এরকবারেই না। এটা সমূ্পহথ অপ্রতযাচিত। 

  

আে ডায়চেটা ল  লোপাট  ে? 

  

লসরইটা ওই চতনিরনে একিন লোক োচগর ়ে কোরত পারে। বাবাে লপরিে চ সারব 

এো এ বাচড়রত এরসরছ। বাবা ল  ঘরে রুচগ লদরখন, তাে পারিই লতা আচপস ঘে। 

লসখারনই ৰ্াকত বাবাে লেখাটা। 

  

আপনারদে সদে দেিা োরত্র বন্ধ ৰ্ারক চনয়য়ই! 

  

 যাাঁ, তরব বাচড়ে দচক্ষহ-পচয়ম লকারহ িমাদাে ওোে িনয একটা লঘাোরনা চসাঁচড় আরছ। 
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চেক আরছ। ৰ্যাঙ্ক ইউ। আপচন এবাে  চদ সুখময়বাবুরক একটু পাচের ়ে চদরত পারেন? 

  

চমচনট খারনরকে মরযযই লসরেটাচে সুখময় িেবতথী এরস  াচিে  রেন। বেরোক 

আমারদে লৰ্রক একটু দূরে একটা লিয়ারে বসরত লেেুদা লিো আেম্ভ কেে।  

  

আচম প্রৰ্রমই িানরত িাই, পাণু্ডচেচপটা ল  িুচে  ে, লসটা চক বাইরে পরড় ৰ্াকত? 

  

না। লদোরি, তরব লদোরি িাচব ৰ্াকত না। তাে কােহ আচম বা ডাাঃ মুনসী লকউই 

বাবরত পাচেচন ল  লসটা এই বারব িুচে  রত পারে। 

  

এটা ল  আে লদোরি লনই লসটা কখন কীবারব িানরেন? 

  

আি লৰ্রক ওটা টাইপ কো ুনরু কেব লবরবচছোম। সকারে চগর ়ে লদোি খুরে লদচখ 

লসটা লনই। 

  

আই চস.আপচন ক’চদন  ে ডাাঃ মুনসীে লসরেটাচেে কাি কেরছন? 

  

দি বছে।  

  

কািটা লপরেন কী করে? 

  

ডাাঃ মুনসী কাগরি চবোপন চদর ়েচছরেন। 

  

কী যেরনে কাি কেরত  ত আপনারক? 

  

ওাঁে অযাপর ়েেরমেগুরো লনাট করে োখতাম, আে চিচেগুরোে িবাব টাইপ কেতাম। 
  

চিচে চক অরনক আসত? 

  

তা মন্দ না। চবচবন্ন লদরিে মরনাচবোন সিংস্থা লৰ্রক চনয়চমত চিচে আসত। বাইরেে 

কনোরেরন্স ল াগ চদরত উচন দুবছে অন্তে একবাে চবরদরি ল রতন।  
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আপচন চবর ়ে করেনচন? 

  

না। 

  

আত্মীয়স্বিন আে লক আরছ? 

  

বাইরবান লনই। বাবা মাো লগরছন। আরছন। ুনযু আমাে চবযবা মা আে আমাে এক চবযবা 

খুচড়মা। 

  

এো এক সরঙ্গই ৰ্ারকন? 

  

 যাাঁ। 

  

আপচন এরদে সরঙ্গ ৰ্ারকন না? 

  

আচম লতা এ বাচড়রতই ৰ্াচক। ডাাঃ মুনসী আমারক একটা ঘে লদন একতোয়। প্রৰ্ম 

লৰ্রকই এখারন আচছ। মারে মারে চগর ়ে বাচড়ে খবে চনর ়ে আচস। 

  

বাচড় লকাৰ্ায়? 

  

লবেতো লোড েযান্সডাউরনে লমারড়। 

  

আপচন এই খুন সম্পরকথ লকানও আরোকপাত কেরত পারেন? 

  

এরকবারেই না। ডায়চে লব াত  রত পারে হুমচক চিচে লৰ্রকই লবাো  ায়; চকন্তু খুনটা 

আমাে কারছ এরকবারে অৰ্থ ীন বরে মরন  রি।  

  

ডাাঃ মুনসী বস চ সারব লকমন লোক চছরেন? 
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খুব বাে। আমারক চতচন অতযন্ত লস্ন  কেরতন, আমাে কারি সন্তুি চছরেন, এবিং বাে 

মাইরন চদরতন। 

  

আপচন চক িারনন ডাাঃ মুনসীে বই লবরোরে তাাঁে অবতথমারন বইর ়েে স্বত্বাচযকােী  রতন 

আপচন? 

  

িাচন। ডাাঃ মুনসী আমারক বরেচছরেন। 

  

বই লছরপ লবরোরে তাে কাটচত লকমন  রব বরে আপনাে মরন  য়? 

  

প্রকািকরদে যােহা খুব বাে  রব। 

  

তাে মারন লমাটা ের ়েেচট, তাই নয় চক? 

  

আপচন চক ইচঙ্গত কেরছন এই ের ়েেচটে লোরব আচম ডাাঃ মুনসীরক খুন করেচছ? 

  

এখারন ল  একটা লিাোরো লমাচটরবে ইচঙ্গত পাওয়া  ারি লসটা চক আপচন অস্বীকাে 

কেরবন? 

  

আমাে ল খারন টাকাে অবাব লনই। লসখারন ুনযু ের ়েেচটে লোরব আচম খুন কেব, এটা 

চক খুব চবশ্বাসর াগয? 

  

এে সচেক উিে চদরত  তটা চিন্তাে প্রর ়োিন, তাে সময় এখনও পাইচন।  াই ল াক 

এখন আপনাে ছুচট। 

  

কাউরক পাচের ়ে লদব চক? 

  

আচম ডাাঃ মুনসীে িাোে সরঙ্গ একটু কৰ্া বেরত িাই। 

  

সুখময়বাবু িরে  াবাে পে িটায়ু বেরেন, আপনাে কী মরন  রি বেুন লতা, ডায়চে 

লোপাট আে খুনটা লসপারেট ইসু, না পেেরেে সরঙ্গ িচড়ত? 
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আরগ গারছ কাাঁোে লদচখ, তােপে লতা লগাাঁরে লতে লদব। 

  

লবারে! 
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৬. িালা এরস  ারির 

িাো প্রায় সরঙ্গ সরঙ্গই এরস  াচিে  রেন!! কপারেে ঘাম মুছরত লদরখ মরন  ে 

বেরোক একটু নাবাসথ লবায কেরছন। 

  

আপনাে নাম লতা িন্দ্রনাৰ্; পদচব কী? বেরোক বসাে পে লেেুদা প্রশ্ন কেে। 

  

লবাস। 

  

আপচন এখারন ের ়েরছন পরনরো বছে, তাই লতা? 

  

 যাাঁ, চকন্তু আপচন কী করে? 

  

আচম ডাাঃ মুনসীে ডায়চেটা পরড়চছ। আপনাে চবষয় অরনক চকছু িাচন, তবু আপনাে মুখ 

লৰ্রক কনোরমথিরনে িনয কতকগুরো প্রশ্ন কেচছ। 

  

িন্দ্রনাৰ্ লবাস আবাে ঘাম মুছরেন। 

  

ডাাঃ মুনসী আপনারক এ বাচড়রত ৰ্াকরত বরেন? 

  

না! আমাে লবান ডাাঃ মুনসীরক অনুরোয করেন।  

  

উচন এক কৰ্ায় োচি  র ়ে  ান? 

  

না। 

  

তা  রে? আমাে লবান, পীড়াপীচড় কেরে পে…োচি  ন। 

  

আপচন লতা লকানও িাকচে-টাকচে কচে করেন না। 
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না। 

  

 াত খেিা পান মারস মারস? 

  

 যাাঁ। 

  

কত? 

  

পাাঁিরিা। 

  

তারত িরে  ায়? িন্দ্রনাৰ্বাবু উিে না চদর ়ে মাৰ্া ল াঁট কেরেন। বুেোম  াতখেিটা 

 রৰ্ি নয়। 

  

আপচন লতা ইোেচমচডর ়েট অবচয পরড়রছন? 

  

 যাাঁ। 

  

ছাত্র চ রসরব কীেকম চছরেন? 

  

সাযােহ। 

  

নাচক তাে লির ়েও নীরি? 

  

িন্দ্রনাৰ্বাবু িুপ। প্রৰ্মবাে আইএ-রত লেে করেনচন? লসই কােরহই লতা আপনাে 

লকানও িাকচে লিারটচন, তাই নয় চক? 

  

দৃচি নত করে মাৰ্া লনরড়  যাাঁ বেরেন িন্দ্রনাৰ্বাবু।  

  

এ বাচড়ে লকানও কারি আপচন করেন। চক? 

  

 যাাঁ! কী? বািাে কচে। ওষুযপত্র আচন… 
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বুরেচছ। …আপনাে লিাবাে ঘে লদাতোয়? 

  

 যাাঁ। 

  

লকানখারন? ডা. মুনসীে ঘে লৰ্রক কতদূরে? 

  

এরকবারে পারি? 

  

োগাোচগ? 

  

ই-ইর ়েস। 

  

োরত্র ঘুরমাচন কখন? 

  

দিটা সারড় দিটা। 

  

আে ওরেন? 

  

ছ-টা। 

  

এই খুন সম্বরন্ধ আপনাে চকছু বোে আরছ? 

  

লনা-রনা সযাে। নাচৰ্িং। 

  

চেক আরছ! আপচন এবাে অনুগ্র  করে োযাকান্ত মচিকরক একটু পাচের ়ে চদন। 

  

োযাকান্ত মচিক এরস লসাোয় বরসই এক সরঙ্গ  াত আে মাৰ্া লনরড় বেরেন, আচম 

খুন সম্বরন্ধ চকছু িাচন না, চকছু না… 

  

আচম বরেচছ আপচন িারনন? 
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বরেনচন, চকন্তু বেরবন। আই লনা ইউ চডরটকচটবস। এসব লিো-রটো আমাে বাে 

োরগ। না।  া বোে আচম বরে  াচি। আপচন ুননুন। আচম ল  বযাোম চনর ়ে এখারন 

আচস তাে নাম আচম িানতাম না। মুনসী বরেন। পাচসথচকউিন মযাচনয়া। তাে েক্ষহ  ে, 

িােপারিে সব লোকরক  োৎ িত্ৰু বরে মরন  ওয়া। বাবা, দাদা, পড়চি, আচপরসে 

লকাচেগ লকউ বাদ লনই। সবাই ল ন ওত লপরত বরস আরছ। সুর াগ লপরেই ো চপর ়ে 

পড়রব। আরগ এটা চছে না; চেক কখন ল  ুনরু  ে তাও বেরত পাচে না। ুনযু এটা বেরত 

পাচে ল  লিষ চদরক এমন  র ়েচছে ল  োচিরে ঘুরমারত পােতাম না, পারছ ঘুরমরে লকউ 

এরস বুরক ছুচে মারে! 

  

ডাাঃ মুনসীে ওষুরয কাি লদয়? 

  

চদচিে, তরব সময় োগচছে। কৰ্া চছে আে দু প্তা পরে ছুচট পাব। চকন্তু তাে 

আরগই…ছুচট  রয় লগে… 

  

আপচন চক এখন বাচড় চেরে  ারবন? 

  

পুচেি ল রত চদরেই  াব। 

  

আপনাে িাকচে লতা একটা আরছ চনয়য়ই। 

  

পপুোে ইনচিওরেন্স। 

  

চেক আরছ। আপচন এবাে আসরত পারেন। 

  

োযাকান্ত িরে  াবাে পে লেেুদা একবাে খুরনে িায়গা আে োিটা লদরখ এে। ল  

চিচনসটা চদর ়ে বাচড় লমরে খুন কো  র ়েরছ লসটা এখনও খুাঁরি পাওয়া  ায়চন। ইচতমরযয 

পুচেরিে ডািাে এরস লদরখ বরে লগরছ খুনটা  র ়েরছ লবাে িােটা লৰ্রক পাাঁিটাে মরযয। 

পাণু্ডচেচপটা এখনও পাওয়া  ায়চন। ইনরে্টরে লসাম বরেরছন লসটা লবরোরেই 

লেেুদারক িাচনর ়ে লদরবন। 
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চমরসস মুনসীে সরঙ্গ চক এখন কৰ্া বো  ারব? লেেুদা চিরেস কেে লসামরক। 

  

তা  ারব। উচন লদখোম লমাটামুচট িিই আরছন।  

  

আমো চতনিন চমরসস মুনসীে ঘরে লগোম। বেমচ ো িানাোে চদরক মুখ করে খারট 

বরস আরছন। লেেুদা দেিায় টাক মােরত আমারদে চদরক চেেরেন। 

  

আচম িমরক উেোম। ইচন হুবহু এে বাইর ়েে মরতা লদখরত!  মি নাচক? 

  

নমকারেে পে লেেুদা বেে, আমাে নাম প্ররদাষ চমত্র। আচম একিন প্রাইরবট 

চডরটকচটব। আপনাে স্বামীে মৃতুযে বযাপারে তদন্ত কেরত এরসচছ।  

  

আপচন চকছু চিরেস কেরবন চক? 

  

লদরখ অবাক  োম ল  বেমচ োে কৰ্ায় চবন্দুমাত্র কান্নাে লেি লনই। 

  

লেেুদা বেে, সামানয দু-একটা প্রশ্ন। 

  

বেমচ ো আবাে িানাোে চদরক মুখ ঘুচেরয় চনরয় বেরেন, করুন।  

  

এই  তযা সম্বরন্ধ আপনাে চকছু বোে আরছ চক? 

  

ওাঁে ডায়চেই  ে ওাঁে কাে। আচম ওাঁরক কতবাে বরেচছ, তুচম চেখছ লেখ, চকন্তু এ চিচনস 

ছাচপও না। আমারদে লদরিে লোরকো এত সচতয কৰ্া গ্র হ কেরত পােরব না। অরনরক 

বযৰ্া পারব, অরনরক অসন্তুি  রব, আে আি… 

  

আচম চকন্তু ডায়চেটা পরড়চছ। আমাে মরন  য় না এটা পড়রে মরন লকউ বযৰ্া লপত। 

  

ুনরন খুচি  োম। 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যরিৎ রায়  । ডাাঃ মনুসীর ডায়রর ।  ফেলুদা সমগ্র 

 39 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আপচন আে িন্দ্রনাৰ্বাবু  মি বাইরবান? 

  

 যাাঁ। 

  

আপচন  খন ডাাঃ মুনসীরক প্রস্তাব করেন আপনাে বাইরক এ বাচড়রত এরন োখা  াক, 

তখন উচন কী বরেন? 

  

অচনিাসরেও মত লদন। 

  

অচনিা লকন? 

  

আমাে বাই লকানও িাকচে করে না লসটা উচন লমরন চনরত পােচছরেন না। উচন চনরি 

চছরেন কাি-পাগে মানুষ। কাি ছাড়া আে চকছুই িানরতন না। 

  

অরনক যনযবাদ, চমরসস মুনসী। আমাে আে চকছু িানাে লনই।  
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৭. সকারল স্নান ফসরর 

বাচড় চেেরত চেেরত বারোটা  র ়ে লগে। োেরমা নবাবু সকারে স্নান লসরে লবরোন, 

কারিই লস সমসযাটা লনই। তাাঁরক বেোম দুপুরেে খাওয়াটা আি এখারনই সেরত। 

বেরোক োচি  র ়ে লগরেন। 

  

ম ীয়সী মচ ো! পাখাটা খুরে েুে চেড করে তাাঁে চপ্রয় কাউিটায় বরস বেরেন 

োেরমা নবাবু, এত বড় একটা িযাচিচডরত এতটুকুটকীনচন! অৰ্ি বাইটা এরকবারে 

লগাবে গরহি। 

  

লসই িরনযই মচ োে বাইর ়েে উপে এত টান, বেে লেেুদা, এ বড় িচটে মরনাবাব, 

োেরমা নবাবু! লম , অনুকম্পা, এসব লতা আরছই; তাে মরযয লকাৰ্ায় ল ন একটা 

মাতৃরত্বে লেি ের ়েরছ। বেমচ োে চনরিে লকানও লছরেচপরে লনই, এবিং ডাাঃ মুনসীে 

প্রৰ্ম পরক্ষে স্ত্রীে লছরেে প্রচতও টান লনই, এসব কৰ্া বুেরবন না। 

  

তাে উপরে  মি। 

  

তা লতা বরটই। 

  

আপনাে চক মরন  য়। বেমচ োে ডাাঃ মুনসীে সরঙ্গ বচনবনা চছে না? 

  

লসটা মুনসী পচেবারেে সরঙ্গ অন্তেঙ্গ না ৰ্াকরে বো মুিচকে। লগার ়েন্দারক  া লবাোে 

বুেরত  য় দুচট ইচন্দ্রর ়েে সা ার য, কান আে লিাখ।  

  

এরক্ষরত্র কান কী বেরছ? 

  

মরন একটা খটকা িাগারি। 
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কী লসটা? 

  

লসটা আপনাো লকন লবারেনচন তা িাচন না।  

  

এবারে আচম একটা কৰ্া না বরে পােোম না। 

  

তুচম বেরত িাও ওাঁে কৰ্া ুনরন মরন  ে উচন ডায়চেটা পরড়রছন? 

  

সাবাস, লতাপ রস, সাবাস। 

  

লকন মিাই ডায়চেরত কী যেরনে চিচনস আরছ লসটা লতা মুনসী মুরখও বেলত পারেন। 

  

একই  ে োেরমা নবাবু, একই  ে। 

  

মুনসীে কৰ্ায় মরন  র ়েচছে ওই চতন বযচিে ঘটনা ছাড়া িায়চেরত কী আরছ তা লকউ 

িারে না। এখন মরন  রি কৰ্াটা  য়রতা চেক না।  

  

তরব এটা লতা লবাো  ারি ডাাঃ মুনসীে স্ত্রীে প্রচত লমারটই চবরূপবাব লপাষহ কেরতন 

না। ডায়চেে প্রৰ্ম পাতা খুেরেই লসটা প্রমাহ  য়। ল  স্ত্রীে সরঙ্গ বচনবনা লনই, তারক 

লকউ বই উৎসগথ করে না। 

  

আপচন লদখচছ েরমথ আরছন। লবচে গুড। 

  

আরেকটা বযাপারে। আচম কানরক কারি োচগর ়েচছ মিাই, আপচন চনয়য়ই অযাচপ্রচির ়েট 

কেরবন। ডাাঃ মুনসী চনরিে লছরেে প্রচত ল  মরনাবাে লদচখর ়েরছন তারত তারক ুনষ্কিং 

কাষ্ঠিং বরে মরন  ওয়া আয় থ নয়! চকন্তু লসইরখরন লদখুন, তাাঁে লসরেটাচেে প্রচত তাাঁে 

কত দেদ!  

  

গুড। গুড। লেেুদা ল  অনযমনকবারব তাচেেটা করে লসাো লছরড় উরে পায়িাচে আেম্ভ 

করে চদে। 
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কী বাবরছন মিাই? প্রায় এক চমচনট িুপ করে লৰ্রক প্রশ্ন কেরেন িটায়ু। 

  

বাবচছ ল  চতন উ য নারমে মরযয একিনই ের ়ে লগে।  াে আসে পচেিয়টা পাওয়া 

লগাে না। েরে মামোটাে মরযয একটা োাঁক ের ়ে লগে ল টা আে পূেহ  রব না। 

  

আপনাে চক মরন  য় ডাাঃ মুনসী লকানও তৰ্য— 

  

চে-িং-িং-িং! 

  

আমারদে এই নতুন নীে লটচেরোনটাে আওয়াি আরগেটাে লির ়ে অরনক লবচি লিাে। 

লেেুদা চেচসবােটা তুরে  যারো বেে। 

  

অচবশ্বাসয লটচেরোন।  ারক লেেুদা লটচেপযাচৰ্ বরে এ  ে লষাে আনা তাই। কাে সরঙ্গ 

কী কৰ্াবাতথা  ে লসটা লেেুদা লোন নাচমর ়ে লেরখই বরেচছে; আচম  খন ঘটনাটা 

চেখরত  াব, তখন ও বেে,  চদও তুই লোনটাে সময় ুনযু আমাে কৰ্াগুরো ুনরনচছচে, 

লেখাে সময় এমন বারব লেখা ল ন দুই তেরেে কৰ্াই ুননরত পাচিস। তা  রে পােক 

মিা পারব। 

  

আচম ওে কৰ্ামরতাই চেখচছ। 

  

 যারো। 

  

চমাঃ চমচিে? 

  

 যাাঁ। 

  

আচম ‘আে’ কৰ্া বেচছ। 

  

‘ আে’ ?  

  

মুনচসে ডায়চেে ‘ আে’ ।  
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ও। তা  োৎ আমারক লোন লকন? মুনসীে সরঙ্গ আমাে সম্পরকথে কৰ্া। আপচন িানরেন 

কী করে? 

  

আপচন আি সকারে মুনসীে বাচড়  ানচন? 

  

তা লতা  াবই। মুনসী আি লবাে োরত্র খুন  র ়েরছন। লসই কােরহই ল রত  র ়েচছে। 

  

আপনাে লি াো অরনরকে কারছই পচেচিত। লসটা আপচন িারনন লবায য়। মুনসীে 

বাচড়ে সামরন চবড় এবিং পুচেি লদরখ প্রচতরবিীরদে অরনরকই বাোন্দায় এরস 

দাাঁচড়র ়েচছে। তারদেই একিন আপনারক চিরন লেরে–আমাে এক লপরিে। আচমও 

ডািাে লসটা িারনন চক? এই লপরিরেে বাচড় লগস োম ঘণ্টাখারনক আরগ। তােই কারছ 

ুনচন মুনসীে মৃতুয ও আপনাে উপচস্থচতে খবে। দুইর ়ে দুইর ়ে িাে করে বুচে, মুনসী 

আপনারক এমিয় করেচছে। 

  

আপনাে আসে নামটা িানরত পাচে চক? 

  

না, পারেন না। ওটা উ াই ৰ্াকরব। আচম িানরত িাই মুনসী আপনারক আমাে সম্বরন্ধ 

কী বরে। 

  

উচন বরেন, আপনারক উচন  রৰ্ি লিরনন এবিং আপনারক চনর ়ে চিন্তা কোে লকানও 

কােহ লনই। ডায়চেটা লবরুরি এবিং তারত আপনাে অতীরতে ঘটনা ৰ্াকরছ লিরনও নাচক 

আপচন লকানও আপচি করেনচন। 

  

ননরসন্স। সমূ্পহথ চমৰ্যা। ও আমারক িানারব কী করে? আচম লতা পরনরো চদন বাইরে 

লৰ্রক কেকাতায় চেরেচছ। সরব পেুন োরত্র। বাচড়রত এরস পুেরনা লস্টটসমযান ঘাাঁটরত 

ঘাাঁটরত মুনসীে ডায়চে লপঙু্গইন ছাপরছ এ খবেটা লদচখ। খবেটা পরড় আমাে অস্বচস্ত 

োরগ। মুনসী সাইকায়াচিস্ট  ওয়ারত অরনক মরনাচবকােগ্রস্ত বযচিে  াাঁচড়ে খবে লস 

িারন; আমাে লতা বরটই। লস সব কৰ্া চক লস ডায়চেরত চেরখরছ? 
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আচম মুনসীরক লোন কচে। লস স্বীকাে করে ল  আমাে ঘটনা তাে ডায়চেরত স্থান 

লপর ়েরছ, তরব আমাে নাচক চিন্তাে লকানও কােহ লনই। এই িরনয ল  আমাে নারমে ুনযু 

প্রৰ্ম অক্ষেটা বযব াে কো  র ়েরছ। …চকন্তু তারত আচম আশ্বস্ত  ব লকন? আচম িচব্বি 

বছে আরগও ডািাে চছোম, এখনও আচছ। তখনকাে অরনক লপরিে এখনও আমাে 

লপরিে। ডায়চে লৰ্রক তাো আমায় চিরন লেেরব না তাে কী গযাোচে? 

  

আচম চকন্তু ডায়চেটা পরড়চছ। আমাে মরন  য় আপনাে চিন্তাে লকানও কােহ লনই। 

  

আপচন  খন পরড়রছন তখন আচমও পড়ব। লস কৰ্াটা আচম মুনসীরক বচে। আচম বচে 

ল  লতামাে কৰ্া আচম চবশ্বাস কচে না। আচম চনরি লতামাে লেখা পরড় চবিাে করুব 

লসটা ছাপরে আমাে লকানও ক্ষচত  রব চকনা। তুচম আমারক লেখাটা দাও।  চদ না দাও 

তা  রে লতামাে অতীরতে ঘটনা আচম োাঁস করে লদব। 

  

এ আবাে কী বেরছন আপচন? 

  

চমস্টাে চমচিে, আচম আে মুনসী একই বছে েন্ডরন  াই ডািাচে পড়রত। আমাে চবষয় 

 চদও মরনাচবোন চছে না, চকন্তু আমারদে দুিরনে  রৰ্ি পচেিয় চছে। আচম মুনসীে 

ল  লি াো লদরখচছ লস লি াো কেকাতাে লকউ লদরখচন। লস লসখারন উিরন্ন ল রত 

িরেচছে, আচম তারক সামোই, তারক লসািা পরৰ্ চনর ়ে আচস। কেকাতায় চেরে এরস 

প্রযাকচটস ুনরু কোে পে লস েরম েরম চনরিরক সিংকাে করে।  

  

আপচন মুনসীে বাচড় চগর ়ে তাাঁে কাছ লৰ্রক লেখাটা লির ়ে আরনন? 

  

আরে  যাাঁ। গতকাে োত এগারোটায়। বরেচছোম দুচদন পরে লেখাটা লেেত লদব। এখন 

অচবচিি তাে লকানও প্রর ়োিন লনই। 
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লনই মারন? আপচন পাণু্ডচেচপ লেেত চদরেই লসটা ছাপা  রব। লেখরকে মৃতুযে পে তাে 

বই ছাপা  র ়েরছ অরনক লক্ষরত্র। এরক ইিংচেচিরত পাসৰু্ মাস পাবচেরকিন বরে লসটা 

আপচন িারনন না? 

  

িাচন। চকন্তু এরক্ষরত্র লসটা  রব না। লেখাটা আচম পরড়চছ। লসটা আমাে কারছই ৰ্াকরব। 

বই  র ়ে লবরোরব না। আচস। 

  

লেেুদা চেচসবােটা নাচমর ়ে লেরখ চদে, তাে মুখ গম্ভীে।  

  

লোকটা এমন করে আমাে উপে লটক্কা চদে! খপ করে লসাোয় বরস বেে লেেুদা। এ 

স য কো  ায় না!..আে এমন িমৎকাে লেখা-এইবারব লব াত  র ়ে লগে!  

  

লেখাটা চনর ়ে বাবরবন না, লেেুবাবু। একটু ল ন োগত বারবই বেরেন িটায়ু। দয খুন 

ইি মাি লমাে ইমপটযাে দযান দযা লেখা। 

  

আপচন লেখাটা পরড়ও একৰ্া বেরছন? 

  

বেচছ। ল খারন মাডথাে  যাাঁি চবন কচমরটড, লসখারন আে ওসব চকছু তাে কারছ তুি। 

  

িীনাৰ্ এরস খবে চদে বাত বাড়া  র ়েরছ। আমো চতনিরন খাবাে ঘরে লখরত বসোম। 

োেরমা নবাবু  চদও লবি তৃচপ্তে সরঙ্গ লখরেন। এমনকী চিিংচড় মারছে মাোইকাচেটা 

লখরত লখরত বেরেন, আপনারদে িগন্নারৰ্ে োন্নাে তারেে তুেনা লনই; লেেুদা ুনকুরতা 

লৰ্রক দই প থন্ত একবােও মুখ খুেে না। 

  

খাবাে পে চতনিরন চতনরট পান মুরখ পুরে বসবাে ঘরে বসরতই লোনটা লবরি উেে। 

আচমই যেোম। ইনরে্টরে লসাম। আচম লেেুদাে  ারত লোনটা িাোন চদোম। বেুন 

সযাে-এে পে লেেুদা লকবে দুরটা কৰ্া বেে। প্রৰ্রম চমচনট খারনক কৰ্া ুনরন বেে, 

তা  রে লতা খুনটা বাচড়ে লোরক করেরছ বরেই মরন  রি আে লোনটা োখবাে আরগ 

বেে–লবচে ইোরেচস্টিং আচম আসচছ। 
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লকাৰ্ায়  ারি? আচম চিরেস কেোম। 

  

বেে লেেুদা। 

  

খুনটা বাচড়ে লোরক করেরছ। লকন বেরেন? িটায়ুে প্রশ্ন।  

  

কােহ চনস্তাচেহী চে আচবষ্কাে করেরছ ল  একটা  ামানচদস্তা চমচসিং! এ পােরে্টর মাডথাে 

ওর ়েপন। 

  

আে ইোরেচস্টিংটা কী? 

  

মুনসীে একটা ডায়চে পাওয়া লগরছ  ারত এ বছরেে প্রৰ্ম চদন লৰ্রক মাো  াবাে আরগে 

চদন প থন্ত এনচট আরছ। …িেুন লবচের ়ে পচড়। 
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৮. ফপঙ্গইুন ফে ডায়ররটা ছাপরছল 

লপঙু্গইন ল  ডায়চেটা ছাপচছে লসটা ১৯৮৯ চডরসম্বরে লিষ  র ়েরছ। পুচেি, ল টা 

পাণু্ডচেচপ খুাঁিরত খুাঁিরত মুনসীে লিাবাে ঘরে লপর ়েরছ, লসটারত বদচনক এনি আরছ 

১৯৯০ পয়ো িানুয়াচে লৰ্রক মুনসী মাো  াবাে আরগে োত, অৰ্থাৎ ১৩ই লসরপ্টম্বে 

প থন্ত। ডায়চেটা সম্ভবত খারটে পারিে লটচবরে োখা চছে। লসখান লৰ্রক মাচটরত পরড় 

 ায়। পুচেি লসটারক মাচটরতই পায়। 

  

ডায়চেটা লসারমে কাছ লৰ্রক চনর ়ে প্রৰ্ম পাতা খুরেই লেেুদাে লিাখ কীরস আটরক লগে। 

চকছুক্ষহ ভ্রূকুচট করে পাতাচটে চদরক লির ়ে লৰ্রক আবাে ল ন সিংচবৎ চেরে লপর ়ে পারি 

দাাঁড়ারনা িঙ্কেবাবুরক চিরেস কেে, আপচন িানরতন ল  আপনাে বাবা ডায়চে োখাে 

অরবযাসটা লিষচদন প থন্ত িাচের ়ে লগরছন? 

  

এরকবারেই না। তরব ুনরন ল  অবাক  চি তা নয়, কােহ িচিি বছে একটানা চেরখ 

 োৎ বন্ধ কোে লতা লকানও কােহ লনই। 

  

সুখময়বাবু িানরতন এই ডায়চেে কৰ্া? 

  

লসটা ওরকই চিরেস করুন। 

  

আমো সকরে বসবাে ঘরে িমার ়েত  র ়েচছোম। চমচনট খারনরকে মরযযই সুখময় 

িেবতথী 

  

এরেন। লেেুদা প্রশ্ন কেরত সুখময়বাবু বেরেন, ডা, মুনসী ডায়চে চেখরবন এরত 

আয়র থে চকছু লনই, চকন্তু উচন কািটা কেরতন চদরনে লিরষ ুনরত  াবাে আরগ। ডায়চেও 

লিাবাে ঘরেই ৰ্াকত চনয়য়ই, এই োে বই আচম লকানওচদনই লদচখচন।  
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বসুন। 

  

সুখময়বাবু দাাঁচড়র ়ে কৰ্া বেচছরেন, লেেুদা বেরত ল ন একটু অবাক  র ়েই বসরেন। 

আচম বুেোম লেেুদা আেও চকছু চিরেস কেরত িায়। 

  

সুখময়বাবু, বেে লেেুদা, আপচন চনয়য়ই িান ল  ডাাঃ মুনসীে আততা ়েীে উপ ুি 

িাচস্ত  াক। তাই নয় চক? 

  

আমাে দাচ ়েত্ব, বরে িেে লেেুদা,  ে লসই আততা ়েীরক খুাঁরি বাে কো। একটা কােরহ 

এখন আমো বুেরত পােচছ ল  আততা ়েী এই বাচড়রতই ের ়েরছন। লসচদন আচম এই 

বাচড়রত  াাঁো ৰ্ারকন তারদে প্ররতযকরক লিো করেচছ। তাে েরে আচম এখনও লকানও 

চসিারন্ত আসরত পাচেচন।  য়রতা আমাে তেে লৰ্রকই  রৰ্ি প্রশ্ন কো  য়চন, এবিং 

 ারদে প্রশ্ন করেচছ। তাো আমাে সব প্ররশ্নে িবাব লদনচন। একটা প্রশ্ন আচম কচেচন, 

আি কেরত িাই। 

  

বেুন। 

  

একটা বযাপারে আমারদে মরন খটকা লিরগরছ। 

  

কী?? 

  

িঙ্কেবাবুে মরত ডাাঃ মুনসী তাাঁে লেখা এবিং লপরিে ছাড়ো আে সবচকছু সম্বরন্ধ উদাসীন 

চছরেন। চকন্তু আপচন লতা তাাঁে লপরিেও নন, তা  রে আপনাে প্রচত চতচন এতটা 

লস্ন বষথহ কেরবন লকন? ডা ়েচেরত পরড়েচছ পাাঁি বছে আরগ আপনাে অযারপচন্ডসাইচটস 

অপারেিন   ়ে; তাে সমস্ত খেি মুনসী ব ন করেন। অপারেিরনে পে আপচন দি চদরনে 

িনয পুেী  ান; লস খেিও চতচন ব ন করেন। লকন? এে লকানও কােহ আপচন লদখারত 

পারেন? এই পক্ষপাচতত্ব কীরসে িনয? 

  

িাচন না। 
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উিেটা আসরত  ৎসামানয লদচে  ে লসটা চনয় ়েই লেেুদা েক্ষ করেরছ। লসটা তাে 

পরেে কৰ্া লৰ্রকই বুেরত পােোম। 

  

আচম আবাে বেচছ সুখম ়েবাবু, আপচন সচতয কৰ্া বেরে, ো লগাপন না কেরে, 

আমারদে কাি অরনকটা স ি  র ়ে  া ়ে৷ 

  

এবারে উিরে লদচে  ে না। 

  

আচম সচতয বেচছ। 

  

  
  

োেরমা নবাবু আমারদে নাচমর ়ে চদর ়ে টুমরো মচনথিং বরে গড়েপাে চেরে লগরেন। লেেুদা 

লসািা তাে লিাবাে ঘরে ু ুরক দেিাটা লবচির ়ে চদে। বুেোম লস ডা ়ে চেরত মরনাচনরবি 

কেরব। ঘচড়েরত এখন চতনরট পাঁচিি। 

  

পাখাটা েুে চেড করে চদর ়ে লসাো ়ে গা ছচড়ের ়ে ুনর ়ে আচম একটা নযািনাে চিওগ্রাচেক 

মযাগাচিন খুরে অযানটাকথচটকাে চবষ ়ে িমৎকাে সব ছচব সরমত একটা লেখা পড়েরত 

োগোম। সারড়ে িােরট ়ে িীনাৰ্ িা আনে। আমােটা লটচবরেে উপে লেরখ লেেুদাে 

ঘরেে দেিা ়ে লটাকা লদবাে সরঙ্গ সরঙ্গই লেেুদা লবচের ়ে এরস বেে, এ ঘরেই িা দাও। 

  

বুেরতই পােচছ ডা ়েচেটা পড়ো  র ়ে লগরছ, তাই চিরেস কেোম, চকছু লপরে? 

  

লেেুদা কাউরি বরস পরকট লৰ্রক ডা ়েচে আে িােচমনারেে পযারকটটা বাে করে 

লটচবরেে উপে লেরখ গেম িার ়ে একটা লছাি িুমুক চদর ়ে বেে, লতারক কর ়েকটা 

আইরটম পরড়ে। লিানাচি। আমাে মরন   ়ে চিন্তাে লখাোক পাচব।  
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আচম আরগই েক্ষ করেচছোম। ডা ়েচেে মাৰ্াে চদকটা চদর ়ে কর ়েকটা লছাড়ো কাগি উচকথ 

মােরছ। লেেুদা লকানওেকম তাড়োহুরড়ো না করে একটা িােচমনাে যচের ়ে প্রৰ্ম টুকরো 

মারকথ ডা ়েচেটা খুেে। 

  

লিান, এটা চতন সপ্তা  আরগে এনচি। আচম ইিংচেচি লৰ্রক বািংো কেচছ। আি একটা 

নতুন লপরিে। োযানাৰ্ মচিক। আমাে ঘরে ুুরক লি ়োরে বরস প্রৰ্রমই পরকট লৰ্রক 

এক টুকরো কাগি বাে করে  ারতে লতরো ়ে লেরখ লসটাে চদরক আে আমাে চদরক 

বাচেকর ়েক লদরখ কাগিটা চদো পাচকর ়ে ওর ়েস্ট লপপাে বারকরট লেরে চদে। ওটা কী 

লেেরেন চিরেস কোরত বেরোক বেরেন, লটচেগ্রারেে খবে আপনাে ছচব সরমত। 

আচম বেোম, আপচন চক  ািাই করে চনরেন চেক লোরকে কারছ এরসরছন। চকনা? 

এবারে একটা লছাটখারটা চবরফােহ ে। আচম কাউরক চবশ্বাস কচে না, কাউরকই না! 

 ািাই করে চনরত  রব। বইকী!…পাচসথচকউিন লমচন ়ো! 
  

িাে পাতা পরে চদ্বতী ়ে এনচি। 

  

লিান–আে. এম.-রক চনর ়ে সমসযা। লস চনরিে বাচড়েরত একদণ্ড চটকরত পারে না। তাে 

দাদা, তাে পড়েচি সকরেই তাে মরন আতরঙ্কে সঞ্চাে কেরছ। চডচেকাল্ট লকস। আচম 

বরেচছ কাে লৰ্রক ল ন লস আমাে এখারন িরে আরস। দুরটা ঘে লতা খাচে পরড় আরছ 

লদাতোয়; তাে একটারতই ৰ্াকরব। 

  

তৃতীয় এনচি, এটাও চদন িারেক পরে। 

  

আে, এম.-রক চনর ়ে সমসযা চমটরছ না। আি ওরক কাউরি লিায়ারনাে আরগ ও আমাে 

আচপরস এরস বরসচছে। আচম তখন চবরেত লৰ্রক সদয আসা একটা িরুচে চিচে পড়চছ। 

পড়া লিষ করে ওে চদরক লির ়ে একটা আয় থ বযাপাে লদখোম। আমাে বােী কারিে 

লপপাে ওর ়েটটা  ারত চনর ়ে ও লকমন ল ন অদু্ভত বারব আমাে চদরক লির ়ে আরছ। ও 

 চদ আমারকও ওে িত্ৰুপক্ষ মরন করে তা  রে লতা মুিচকে। 
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িাে নম্বে এনচি। 

  

আমাে ওষুরযে চিচিটা বুে করে আচপস ঘরে লেরে এরসচছোম; োরত্র লিাবাে আরগ 

লসটা আনরত চগর ়ে পযারসি লৰ্রকই বুেোম ঘরে বাচত জ্বেরছ। লবরবচছোম  য়রতা 

সুখময় লকানও কাি কেরছ, চকন্তু চগর ়ে লদচখ িঙ্কে। লস আমাে চদরক চপে করে েুাঁরক 

পরড় লটচবরেে নীরিে লদোিটা বন্ধ কেরছ। আমায় লদরখ বােী অপ্রস্তুত  র ়ে বেে ওে 

এয়াে লমে খাম েুচের ়ে লগরছ। তাই এখারন আরছ চকনা লদখরত এরসচছে। আচম ওরক 

দুরটা খাম চদর ়েচছোম। .ওই লদোরিই ৰ্ারক আমাে পাণু্ডচেচপ।  

  

এেপরে এরকবারে লিষ পাতায় লিষ এনচি। এে সরঙ্গ োযাকান্ত মচিরকে লকানও ল াগ 

লনই। আে এটা সচতযই ে সযিনক। 

  

কী বুেই করেচছোম!.. াক, তবু ল  বুেটা লবরঙরছ! চকন্তু আে-এে লিে চক তা  রে 

অচনচদথিকাে যরে িেরব? নাচক ওটা চনর ়ে অ ৰ্া চিন্তা কেচছ? 

  

লেেুদা ডায়চেটা বন্ধ করে একটা দীঘথশ্বাস লেরে বেে, অদু্ভত লকস! 

  

তাে মারন ে রসযে িট এখনও ছাড়ারত পােচন? 

  

না, তরব কীবারব লপ্রাচসড কেরত  রব তাে একটা ইচঙ্গত লপর ়েচছ। এবাে চকছু বদচ ক 

পচেিম আরছ। রুচটন এনরকায়াচে। তুই িটায়ুরক লোন করে বরে লদ কাে ল ন সকারে 

না। এরস চবরকরে আরসন। সকারে আচম ৰ্াকচছ না।  
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৯. নৰ্থ ফপাল 

লেেুদা পেচদন সকাে আটটায় লবচের ়ে আড়াইরটয় চেেে। ও নাচক বাইরেই োঞ্চ লসরে 

চনর ়েরছ। কাি  ে চকনা চিরেস কেরত চেক বেসা পাচিোম না। কােহ ওে মরযয 

একটা িাপা উরিিনা েক্ষ কেচছোম; তাে মারন সারক্সস না লেইচেওে লসটা বুেরত 

পােচছোম না। 

  

লেেুদা লসাোয় বসাে আরগ দুরটা লোন কেে, একটা িঙ্কে মুনসীরক, অনযটা ইনরে্টরে 

লসামরক। দুিনরকই একই ইনিাকিন, আগামীকাে সকাে দিটায় সুইনর া চিরট 

ববেরক সবাই ল ন উপচস্থত ৰ্ারক। 

  

এবাে একটা িােচমনাে যচের ়ে লেেুদা লসাোয় বরস সামরনে লটচবরেে উপে পাটা 

ছচড়র ়ে চদর ়ে বেে, আমােও মুনসীে মরতা বেরত ইিা কেরছ, কী বুেই 

করেচছোম!..ে সয উদঘাটরনে িাচব সবকটা লিারখে সামরন পরড় আরছ, অৰ্ি লদখরত 

পাচিোম না।। 

  

আচম একটা কৰ্া না চিরেস করে পােোম না। 

  

অপোযীরক আমো চিচন লতা? 

  

চনয়য়ই, বেে লেেুদা। লতাে  খন এত লকৌতু ে, তখন আচম লতারক কর ়েকটা প্রশ্ন 

কেচছ ল গুরোে উিে চেকমরতা চদরত পােরে  য়রতা তুই চনরিই সমসযাে সমাযান 

কেরত পােচব। 

  

আচম িুপ, বুক চটপ চটপা। 

  

এক, নতুন ডায়চেটায় েক্ষ কোে মরতা চবরিষ চকছু লদখচে? 
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একটা বযাপারে খটকা োগে। 

  

কী? 

  

খুরনে আরগে োত প থন্ত ডায়চে চেরখ লগরছন বেরোক, চকন্তু ‘আে’ আসাে লকানও 

উরিখ লনই। 

  

এক্সরেে! দুই, চবসিথন কৰ্াটা বেরত প্রৰ্রমই কী মরন  য়? 

  

নাটক। েবীন্দ্রনাৰ্। 

  

 ে না। 

  

দাাঁড়াও দাাঁড়াও! িে…িরে চকছু লেরে লদওয়া। 

  

গুড। চতন, লনরমচসস কারক বরে িাচনস? 

  

লনরমচসস? 

  

 যাাঁ। 
  

ইিংচেচি কৰ্া? 

  

উাঁহু। চগ্রক। 

  

ওরে বাবা, লস কী করে িানব? 

  

তা  রে চিরখ লন। অপোয করে ল  িাচস্ত সামচ ়েকবারব এচড়র ়ে লগরেও একচদন-না-

একচদন লবাগ কেরতই  রব বরে লনরমচসস। এই লনরমচসস-এেই বয় পাচিে 

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যরিৎ রায়  । ডাাঃ মনুসীর ডায়রর ।  ফেলুদা সমগ্র 

 54 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আমাে বযাপােটা খুবই ইোরেচস্টিং োগচছে, তাই লেেুদা িুপ করে আরছ লদরখ বেোম, 

আেও আরছ? 

  

আে একটা বেব। লবচি বেরে কােরকে নাটকচট িমরব না। 

  

চেক আরছ। 

  

এ লতা ইিংচেচি প্রবাদ, ডািাে, আরগ চনরিে বযাোম সাোও।  

  

আরেকটা লিষ কৰ্া বরে চদচি লতারক, সািা কৰ্াটাে অরনকগুরো মারন পাচব অচবযারন, 

তাে মরযয দুরটা মারন চনর ়ে আমারদে কােবাে।  

  

বুরেচছ। 

  

িা লদবাে চমচনট দরিক আরগ িটায়ু এরস  াচিে। কাউরি বরসই প্রৰ্ম প্রশ্ন  ে, আমো 

লকান লস্টরি আচছ? 

  

উিরে লেেুদা চমনাবথ বরে। োেরমা নবাবুরক অসম্ভব। ভ্রূকুচট কেরত লদরখ বেে, 

লপনাচেচটরমট। 

  

লপনাচেচট, কী বেরেন? 

  

আপনাে ইিংরেচিটা আে েপ্ত  ে না চকছুরতই। লপনােচটরমট মারন োস্ট বাট ওয়ান। 

  

োস্ট লস্টরি লপাাঁছাচি করব? 

  

কাে সকাে দিটায় মুনসী পযারেরস সবথসমরক্ষ  বচনকা উরিােন। 

  

আবু পতন? 

  

যরুন তাে আযা ঘণ্টা বারদ। 
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িােিরনে উপে লতা সরন্দ –  

  

 যাাঁ, ইচন, চমচন, মাইচন, লমা। 

  

উাঃ, কৰ্ায় কৰ্ায় আপনাে এই প্রগেবতা অস য। এইরট অন্তত বেুন ল  িঙ্কে, সুখময়, 

োযাকান্ত–  

  

লেেুদা  াত তুরে বাযা চদর ়ে বেে, আে চেক-চট-নট। এইখারনই দাাঁচড়। 

  

আপচন চদন দাাঁচড়। আমাে বো লিষ  য়চন। নাটরকে ক্লাইমযাক্স আমাে  ারত, আপনাে 

 ারত নয়। এটা ওয়াচনথিং চদর ়ে চদেুম। 

  

আপচন ল  বয় পাইর ়ে চদরিন। 

  

বর ়েে চকসু লনই। আপনাে চসিং াসন লকউ টোরত পােরব না। আে তাচেরেে চসিং বাগ 

আপচনই পারবন তারত সরন্দ  লনই। চকন্তু চসিং াসরনে পারি একটা লছাি লেিাে আসন, 

আে তাচেরেে পারি একচট চমচন-তাচেে, এ দুরটা আমাে বোে ৰ্াকরবই।  

  

  
  

পেচদন লবারে এক পচিো বৃচি  ওয়ারত আমারদে পাড়ারত চকছুটা িে িরমচছে, তাও 

চেক সারড় নটাে সময় বগরে ছাতা, কাাঁরয লোো আে মুরখ  াচস চনর ়ে োেরমা নবাবু 

এরস  াচিে। তরপি বাই, কাউরি বরস বেরেন বেরোক, িগন্নাৰ্রক লবারো ল ন আি 

চখিুচড় করে। নাটরকে পে মযযা িং লবািনটা এখারনই সােব।  

  

িা লখর ়ে দিটাে পাাঁি চমচনট আরগই আমো সুইনর া চিরট লপৌাঁরছ লগোম। আমারদে 

আরগই পুচেি  াচিে, ইনরে্টরে লসাম লেেুদারক গুড মচনথিং করে বেরেন, আচম 

আপনাে লমৰ্ড। লতা িাচন। তাই সকেরকই ববেকখানায় িমার ়েত  রত বরে চদর ়েচছ, 
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লবয়াো বসাে বযবস্থা করে। চদর ়েরছ, লকবে চমরসস মুনসীেও ৰ্াকাে দেকাে চকনা লসটা 

িানাে চছে। 

  

লেেুদা মাৰ্া লনরড় বেে, উচন না ৰ্াকাটাই বাঞ্ছনীয়।  

  

সবাই ল   াে িায়গা চনর ়ে বসরত বসরত একতোয় বড় ঘচড়রত ুিং লুিং করে দিটা 

বািে। লেেুদা উরে দাাঁচড়র ়ে একবাে িােচদরক লদরখ চনর ়ে ঘচড়ে লিষ ুিং-এে লক্লিটা 

চমচের ়ে ল রতই কৰ্া আেম্ভ করে চদে। 

  

আচম প্রৰ্রমই িঙ্কেবাবুরক একটা প্রশ্ন কেরত িাই। 

  

িঙ্কেবাবু ঘরেে উেটাচদরক বরসচছরেন। তাাঁে দৃচি লেেুদাে চদরক ঘুরুে। লেেুদা বেে, 

আচম লসচদন  খন বেোম ল  ডাাঃ মুনসী তাাঁে ডায়চেরত অরনকবাে আপনাে উরিখ 

করেরছন, তা ুনরন আপচন চবচিত  ন এবিং আচম  খন বেোম ল  চতচন আপনাে সম্বরন্ধ 

চনয়য় সচতয কৰ্াই বরেরছন তখন আপচন লবি চবেি  র ়েই বেরেন, বাবা আমারক 

চিনরেন করব, কীবারব, চতচন লতা তাাঁে রুচগ চনর ়েই পরড় ৰ্াকরতন। িঙ্কেবাবু আপচন 

লকন যরে চনরেন ল  বাবা আপনাে সম্বরন্ধ অচপ্রয় কৰ্াই বরেরছন? আচম লতা চকছুই 

বচেচন। 

  

কােহ বাবা সামনা-সামচন আমাে কখনও প্রিিংসা করেনচন। 

  

চনরন্দ করেরছন চক? 

  

না, তাও করেনচন। 

  

তা  রে আপচনই বা আপনাে সম্বরন্ধ ডাাঃ মুনসীে প্রকৃত মরনাবাব কী করে িানরেন? 

লছরে তাে বাবাে মন িানরব না লকন? লস লতা অনুমান কেরত পারে। লবি, এবাে 

আরেকটা কৰ্ায় আচস। 
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আচম গতকাে দুপুরে একবাে আপনারদে এখারন এরসচছোম। এ বাচড়রত বৃতযস্থানীয় 

 াো আরছ তারদে লডরক লডরক আচম কর ়েকটা প্রশ্ন কচে। একটা প্রশ্ন আপনারক চনর ়ে; 

লসটাে উিে লদয় আপনারদে মােী চগচেযােী। প্রশ্নটা চছে, আপনাে বাবাে খুরনে চদন 

লস আপনারক লবারে লবরোরত লদরখচছে। চকনা। মােী বরে,  যাাঁ লদরখচছে। তখন আচম 

চিরেস কচে আপচন খাচে  ারত লবরোন। চকনা। উিরে মােী বরে, না। আপনাে  ারত 

একটা কারে িামড়াে বযাগ চছে। বহথনায় বুচে লসটা চিেরকস বা লপাটথরোচেও িাতীয় 

বযাগ। এই বযারগ কী চছে লসটা বেরবন চক? 

  

িঙ্কেবাবু িুপ। তাাঁে চনশ্বাস লিারে লিারে পড়রত ুনরু করেরছ।  

  

আচম বেব কী চছে? বেে লেেুদা। িঙ্কেবাবু চনরুিে। লেেুদা বেে, বযারগ চছে 

আপনাে বাবাে ডায়চেে পাণু্ডচেচপ। ডািারেে সরঙ্গ লদখা করে, বা কোে আরগ, আপচন 

লসটা লেরকে িরে চবসিথন লদন তরব তাে কােহ, লেেুদাে গো িরড় ওরে, আপচন 

ডায়চেটা পরড় লদরখরছন ল  আপনাে বাবা আপনাে সম্বরন্ধ একচটও প্রিিংসাসূিক কৰ্া 

বরেনচন। চতচন— 

  

লেেুদাে গো ছাচপর ়ে িঙ্কেবাবু বরে উেরেন, ইর ়েস, ইর ়েস! এই বই ছাপা  রে আমাে 

লোিগারেে োস্ত চিেকারেে িনয বন্ধ  র ়ে ল ত। অেস, উদযম ীন, ইরেসপনচসবে, 

অচস্থেমচত, কী না বরেনচন। উচন আমারক। 

  

োইট, বেে লেেুদা। তা  রে এটাও স্বীকাে করুন ল  লসচদন গোে স্বে পােচটর ়ে আে-

এে বূচমকা চনর ়ে আপচনই আমারক লোনটা করে আপনাে বাবা সম্বরন্ধ েুচড় েুচড় চমরৰ্য 

কৰ্া বরেচছরেন, সরন্দ   ারত আপনাে উপে না পরড়? 

  

িঙ্কেবাবু দাাঁচড়র ়ে উরেচছরেন, এবাে যাপ করে বরস পড়রেন।  

  

আে-এে কৰ্াই  খন উেে, বেে লেেুদা, তখন বযাপােটা আরেকটু তচের ়ে লদখা  াক। 
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লেেুদাে দৃচি এবাে বাাঁর ়ে বসা সুখময়বাবুে চদরক ঘুেে।  

  

আচম এবাে আপনারক একটা প্রশ্ন কেরত িাই। 

  

করুন। 

  

ইিংচেচিরত  ারক  াঞ্চ বো  য়, লসই  ারঞ্চে উপে চনবথে করে আচম গতকাে সকারে 

একবাে সাাঁইচত্রি নম্বে লবেতো লোরড  াই। সকরেে অবগচতে িনয বেচছ। এটা  ে 

সুখময়বাবুে বাচড়ে নম্বে। আমাে মরন  চিে। উচন চকছু তৰ্য লগাপন করে  ারিন, এবিং 

 য়রতা ওাঁে বাচড়ে লোরকে সরঙ্গ কৰ্া বেরে চকছুটা আরোে সন্ধান পাওয়া ল রত পারে। 

  

লেেুদাে দৃচি ঘুরে চগর ়েচছে, এখন আবাে চেরে এে সুখময়বাবুে চদরক। 

  

আপনাে মা-ে সরঙ্গ কৰ্া বরে িানরত পাচে আপনাে বাবাে মৃতুয  য় িচব্বি বছে আরগ, 

গাচড় িাপা পরড়। এই তৰ্যচট চক ডাাঃ মুনসী িানরতন? 

  

দৃচি লমরে লৰ্রক না তুরেই উিে চদরেন সুখময়বাবু। 

  

িানরতন। ইনটােচবউ-এে সময়, আমাে বাবা সাাঁইচত্রি বছে বয়রস মাো  ান লিরন ডাাঃ 

মুনসী চিরেস করেন কীরস তাাঁে মৃতুয  য়। 

  

খুব সতকথ লোরকেও লকমন বুে  য় তাে একটা উদা েহ চদই। িঙ্কে মুনসী  খন আমাে 

বাচড়রত আরসন তখন চতচন চনরিে পচেিয় চদরত বরেন ল  চতচন ডাাঃ োরিন মুনসীে 

লছরে। এই োরিন নামটা আমাে মাৰ্া লৰ্রক লবমােুম লোপ লপর ়ে  ায়; ল টা লৰ্রক 

 ায় লসটা  ে ডাাঃ মুনসী। কাে ওাঁে োে ডায়চে খুরে প্রৰ্ম পাতারতই আে মুনসী লদরখ 

আচম িমরক উচে। তা  রে চক ডাাঃ মুনসী চনরিই তাাঁে ডায়চেে আে, এবিং চতচনই গাচড় 

িাপা চদর ়ে লোক লমরে িতুচদথরক ঘুষ চদর ়ে আইরনে কবে লৰ্রক চনরিরক বাাঁিান, আে 

লসই মৃত বযচিেই লছরে তাাঁেই কারছ আরস িচব্বি বছে পরে িাকচেে ইোেচবউ চদরত? 
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বুে, বুে, বুে! লিাঁচির ়ে উেরেন সুখময়বাবু! আমাে বাবারক চ চন িাপা লদন তাাঁে 

উপ ুি িাচস্ত  য়। 

  

লস কৰ্া চক ডাাঃ মুনসী িানরতন? 

  

না। তাাঁে যােহা চছে চতচনই আমাে বাবাে মৃতুযে িনয দা ়েী। আসে ঘটনা চতচন িানরত 

পারেন। মৃতুযে আরগে চদন। 

  

কীবারব? 

  

উচন আমারক লডরক বরেন ল , ওাঁে একটা স্বীকারোচি কোে আরছ। ল টা সা কেরে 

উচন িাচন্ত পারবন না। স্বীকারোচিটা কী িানরত লপরে আচম বচে, ডাাঃ মুনসী, আপচন 

বুে কেরছন; আমাে বাবারক চ চন িাপা লদন তাাঁে িাচস্ত  র ়েচছে। কৰ্াটা ুনরন উচন 

ওচম্ভত  র ়ে  ান। আে আচমও বুেরত পাচে লকন চতচন আমাে উপে এত সদয় চছরেন। 

  

ঘরেে উেটাচদক লৰ্রক একটা লছাি, ুনক্ রনা  াচস লিানা লগে। িঙ্কেবাবু। 

  

চকছু বেরবন? লেেুদা চিরেস কেে। 

  

না বেরে আপচন আেও লবচি বুে পরৰ্ চগর ়ে পড়রবন। 

  

মারহ? 

  

আমাে বাবা িীবরন কখনও গাচড় িাোনচন। 

  

লস তৰ্য আমাে অিানা নয়, িঙ্কেবাবু। মােীে সরঙ্গ কৰ্া বোে পে আপনাে োইবারেে 

সরঙ্গ আমাে কৰ্া  ে। 

  

লস কী বরে? 
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চত্রি বছে লস আপনারদে োইবাচে করেরছ, তাে মরযয লস মাত্র একটা অযাচক্সরডাে 

করেরছ। তারত আপনাে বাবাে তাড়া চছে বরে অচনিা সরেও িনবহুে োস্তায় তারক 

লিারে গাচড় িাোরত  চিে। তাই  খন দুঘথটনাটা ঘরট তখন ডাাঃ মুনসী খাচনকটা 

চনরিরকই দা ়েী করেন। োইবারেে  ারত দণ্ড না  য় তাে িনয চতচন  া কেবাে সবই 

করেচছরেন। তা সরেও োইবারেে অনুতাপ আে আতঙ্ক চকছুরতই  াচিে না। তখন 

মুনসী তাে চিচকৎসা করে তারক বাে করে লতারেন। অৰ্থাৎ আপনাে বাবা ডায়চেরত 

একটুও চমরৰ্য লেরখনচন। এবিং আে  রি নট োরিন মুনসী, বাট োইবাে েঘুনন্দন 

লতওয়াচে। 

  

বাট হু চকেড মাই োদাে? অসচ ষু্ণবারব লিাঁচির ়ে উেরেন িঙ্কে মুনসী। 

  

এসব বযাপারে একটু বয থ যেরত  য়, চমাঃ মুনসী, গম্ভীে স্বরে বেে লেেুদা। তােপে 

মুনসীে চদক লৰ্রক তাে দৃচি ঘুরে একচট অনয বযচিে উপে চগর ়ে পড়ে। এ ঘরে একিন 

বযচি আরছন  াাঁরক আমো অসুস্থ বরে িাচন, বেে লেেুদা। এে আরগ চতচন দুবাে 

আমারদে সামরন উপচস্থত  র ়েরছন, এবিং দুবােই নানান অঙ্গবচঙ্গে সা ার য চনরিরক 

অসুস্থ বরে প্রচতপন্ন কোে লিিা করেরছন! আি তাাঁরক লদখচছ চতচন সমূ্পহথ সুস্থ মানুরষে 

লি াো চনর ়ে আমাে বাষহ ুননরছন। চমাঃ মচিক-আপচন চক আপনা লৰ্রকই লসরে লগরেন? 

  

োযাকান্ত মচিক  োৎ ল ন িক্ খাওয়া মানুরষে মরতা িমরক উেরেন!—কী—কী বেরছন 

বেুন। 

  

বেচছ ল  আমাে লিোয় সকরেই অেচবস্তে চমৰ্যা বরেরছন বা সতয লগাপন করে 

লগরছন, চকন্তু আপচন সবাইরক লটক্কা চদর ়েরছন। 

  

মচিক এখনও এক দৃরি লেেুদাে চদরক লির ়ে, তাে মরনে বাব লবাোে লকানও উপায় 

লনই। লেেুদা বেে, আপচন বরেচছরেন পপুোে ইনচিওরেরন্স কাি করেন। আচম লসটা 

লবচেোই কেরত লসখারন চগর ়েচছোম। চগর ়ে ুননোম। আপচন আে লসখারন লনই, িাে 
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মাস  ে লছরড় চদর ়েরছন। আপচন চক তা  রে লবকাে! না অনয লকাৰ্াও কাি কেরছন? 

ইনচিওরেন্স অচেরস এ প্ররশ্নে িবাব লকউ চদরত পােে না বরে আচপস লৰ্রকই আপনাে 

বাচড়ে চেকানা লিাগাড় করে আচম লসখারন চগর ়েচছোম। সতীি মুখাচিথ লোড, তাই না? 

  

মচিক এখনও িুপ, তাে দৃচি সামরনে চদরক। 

  

সতয, এ মামোয় চবির ়েে লিষ, লনই, বরে িেে লেেুদা। আপচন ডাাঃ মুনসীরক 

বরেচছরেন। আপনাে বাবা, আপনাে দাদা, সকরেই আপনাে মরন আতরঙ্কে সঞ্চাে 

করেরছ। অৰ্ি আপনাে বাচড় চগর ়ে লদচখ আপনাে বাবা দাদা, লকউই লনই। বাবা মাো 

লগরছন প্রায় পাঁচিি বছে  ে, আে দাদা বরে লকউ লকানওচদন চছেই না। আপনাে চবযবা 

মা-ে কাছ লৰ্রক িাচন। ল  আপচন একটা  াত্রা লকাম্পাচনরত ল াগ চদর ়েরছন এবিং 

বতথমারন টুরে আরছন। 

  

এবাে োযাকান্ত মচিক মুখ খুেরেন। 

  

আচম ল  সতযবাদী  ুচযচিে এটা আচম লকানওচদনই লক্লম কচেচন। চকন্তু আপচন কী বেরত 

িান? আচম খুন করেচছ? 

  

আচম যারপ যারপ এরগাই, মচিকমিাই, োরে োরে নয়। আপচন খুচন চকনা লস বযাপারে 

পরে আসচছ, প্রৰ্রম লদখচছ আপচন প্রবঞ্চক। মরনাচবকারেে অচবনয় করে আপচন মুনসীে 

কারছ এরসচছরেন চিচকৎসাে িনয। আপচন–  

  

লকন এরসচছোম লসটা িারনন। আপচন? লেেুদারক বাযা চদর ়ে লিাোরো গোয় বেরেন 

মচিক। 

  

এটা আপনাে মা-ে কাছ লৰ্রক িাচন ল  আপনাে বাবা গাচড় িাপা পরড় মাো  ান, চ চন 

িাপা লদন তাাঁে লকানও িাচস্ত  য়চন, এবিং গাচড়ে মাচেক এরস আপনাে মা-ে  ারত পাাঁি 

 ািাে টাকা তুরে লদন ক্ষচতপূেহ চ রসরব। 
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ইর ়েস। লিাঁচির ়ে উেরেন। োযাকান্ত মচিক। তখনই লদচখ আচম বেরোকরক, আে 

তােপরে ছচব লদচখ কাগরি এই লসচদন। লসই একই লি াো, আে লদরখই চস্থে কচে ল  

এরক বাাঁিরত লদওয়া িরে না। কেনা কেরত পারেন? একটা বারো বছরেে লছরে, বাবাে 

চপছরন চপছরন িাম লৰ্রক নামরছ। লিারখে  সামরন বাবা লমাটরেে তোয় তচের ়ে লগে! 

ওাঃ, কী ব ়েিংকে দৃিয! আিও মরন পড়রে িেীে চিউরে ওরে। মারসে পে মাস যরে 

মা-রক চিরেস করেচছ, ল  লোকটা বাবারক িাপা চদে তাে িাচস্ত  রব না? বড় লোকরদে 

িাচস্ত  য় না। বাবু, বড় লোরকো পাে লপর ়ে  ায়। …আে তােপে  োৎ খবরেে কাগরি 

ছচব! এক মু ূরতথ মনচস্থে করে লেচে। এে িাচস্ত  রব। আে লস িাচস্ত লদব আচম। 

  

তােপরেই মরনাচবকারেে অচবনয় কোে চসিান্ত? 

  

 যাাঁ, চকন্তু খুন কো ল  এত কচেন লক িানত? বুেরত পােচছোম। এ চিচনস িট করে 

 বাে নয়; সময় োগরব আমাে মনরক িি কেরত। লিষকারে মন িি  ে, অস্ত্র 

লিাগাড়  ে…মুনসীেই আচপস ঘরেে একটা লপপাে নাইে। বাবাে লদ  লৰ্রক ল  েি 

লবরোরত লদরখচছ। তাাঁে  তযাকােীে লদ  লৰ্রকও েিপাত না  রে উপ ুি িাচস্ত  রব 

না। তােপে–  

  

তােপে কী, মচিকমিাই? 

  

অদু্ভত বযাপাে, অদু্ভত বযাপাে! ছাো  ারত চনর ়ে ঘরে ুুরকচছ। পচয়রমে িানাো চদর ়ে 

িাাঁরদে আরো এরস মুনসীে উপে পরড়রছ। মুখ  াাঁ, আয লখাো লিারখ চনম্প্রাহ িাউচন। 

চনশ্বাস-প্রশ্বারসে িব্দ লনই! আচম খুন কেব কী? লস লোক লতা অেরেচড, লডড, লডড়া, 

লডড! 

  

তৃতীয় লডড কৰ্াটা বোে সরঙ্গ সরঙ্গ ঘরে একটা যুপ করে িব্দ  ে।  

  

লসটাে কােহ  রি ডাাঃ মুনসীে িাো িন্দ্রনাৰ্বাবু। চতচন সিংো  াচের ়ে লিয়াে লৰ্রক 

উেরট লমরেরত পরড়রছন। 
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লসাম তাাঁে চদরক লদৌরড় লগরেন। আে লসই সরঙ্গ লেেুদা বরে উেে, লদরখ চনন, চমাঃ 

মুনসী। আপনাে মামা, আপনাে মা-ে  মি বাই। চ  চকেড ইওে োদাে। 

  

মারন?  োৎ ৰ্াকরত না লপরে লিাঁচির ়ে উেরেন িটায়ু, লমাচটব? 

  

লেেুদাে দৃচি আবাে িঙ্কেবাবুে চদরক লগে। আপচন বেরত পারেন না, িঙ্কেবাবু? আপচন 

লতা ডায়চেটা পরড়রছন? 

  

িঙ্কেবাবু যীরে যীরে মাৰ্া লনরড়  যাাঁ বেরেন। 

  

মানুষরক লিনা এত স ি নয়, িঙ্কেবাবু, বেে লেেুদা। িারনায়ারেে সরঙ্গ মানুরষে 

আসে তোত, িারনায়াে বান কেরত িারন না, অচবনয় িারন না, মরনে বাব েুরকারত 

িারন না। … ডাাঃ মুনসী আপনাে মা সম্বরন্ধ লমারটই উদাসীন চছরেন না। ৰ্াকরে ডায়চেটা 

তাাঁরক কখনই পড়রত চদরতন না। কখনই লস ডার ়েচে তাাঁরক উৎসগথ কেরতন না। যযাপােটা 

আসরে উেটা। ঔদাসীনয  চদ কারুে তেে লৰ্রক  র ়ে ৰ্ারক। চতচন  রেন আপনাে 

চবমাতা, চ চন তাাঁে সমস্ত লস্ন , বােবাসা, চিন্তা, বাবনা, লুরে চদর ়েচছরেন তাাঁে অকমথহয 

বাইর ়েে উপে। 

  

…এবাে খুরনে লমাচটবটা কী? লসটা চক একবাে সমরবত সকেরক বেরবন? প্রায়  াচ্ত্রণক 

মানুরষে মরতা কৰ্া লবরোে িঙ্কেবাবুে মুখ লৰ্রক। 

  

বাবাে উইরে িাে বাগ পারব মনস্তাচেক সিংস্থা, িাে বাগ আচম, আে আট বাগ আমাে 

মা। 

  

ইচতমরযয চম. লসারমে পচেিে যায় িন্দ্রনাৰ্বাবুে োন চেরেরছ। লেেুদা তারক উরেি 

করে প্রশ্ন কেে, খুন কোে চসিান্ত চক আপনাে? 
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িন্দ্রনাৰ্বাবু মাৰ্া নাড়রেন, তাাঁে দৃচি লমরেে কারপথরটে চদরক। একটা দীঘথশ্বারসে পে 

কৰ্া লবরোে, এত ক্ষীহ, ল  লবি কি করে বুেরত  য়।  

  

না। চসিান্ত…ডচেে। ডচেই আমাে  ারত… ামানচদস্তা তুরে লদয়। 

  

 ূাঁ, বুরেচছ। লেেুদা ল ন লবি ক্লান্তবারবই লিয়ারে বরস পড়ে। ুনযু একটা আপরিাস, 

গবীে আপরিাস…ডায়চেটা লবরোরে চনাঃসরন্দর  সাচ চতযক চ সারব ডাাঃ মুনসীে সুনাম 

 ত। লসই ডায়চে এখন সচেেগরবথ! 

  

অযারটনিন! েটোইট! 

  

ঘে কাাঁচপর ়ে সবাইরক িমরক চদর ়ে লিাঁচির ়ে উেরেন িটায়ু। সবাই তাাঁে চদরক লদখরছ 

লদরখ একটা অদু্ভত ল রস কাাঁরযে লোো লৰ্রক একটারন একটা োইে বাে করে লসটারক 

মাৰ্াে উপে তুরে োণ্ডাে মরতা নাড়রত নাড়রত বেরেন, িরে  ায়চন। িরে  ায়চন। 

চ য়াে ইট ইি! 

  

ডাাঃ মুনসীে পাণু্ডচেচপ? অবাক  র ়ে প্রশ্ন কেে লেেুদা। লসটা কী করে  য়? 

  

ইর ়েস সযাে! ৰ্যাঙ্কস টু চবোরনে অগ্রগচত। একচদরন পড়া  রব না বরে এটা চিেক্স 

কচের ়ে লেরখচছোম, চিেক্স! এক্স ই আে ও এক্স!..চনন সুখময়বাবু, টাইচপিং ুনরু করে 

চদন, লিষ  রে পে লসািা নৰ্থ লপাে। 

  

এখারন অচবচিয একটা িটায়ু মাকথ বুে  ে, লপঙু্গইন নৰ্থ লপারে ৰ্ারক না, ৰ্ারক সাউৰ্ 

লপারে! 
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