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১৯শে নভেম্বর 

  

শেোন্ডস্টোইন এইমোত্র শিোস্ট আপিভে শেল কী একটো জরুপর পিপি ডোভক পিভে। এই 

ফোাঁভক ডোয়পরটো পলভে রোপে। ও থোকভলই এে বকবক কভর শে েেন ওর কথো শেোনো ছোড়ো 

আর শকোনও কোজ করো েোয় নো। অপবপেি শরোভফের শিত্রুপিও আমোর েভেই রভয়ভছ, 

আমোর েোমভনই বভে, পকন্তু কোল শিোভটভল েোর পিয়োপরিং এডটো িোপরভয় েোবোর ফভল শে 

েব্দটব্দ। পবভেষ শুনভে িোভে নো। ফভল শলোকজভনর েভে কথোবোেী একরকম ব্ধইই কভর 

পিভয়ভছ। এভিভের েোষোটো েোর শবে েোল েোভবই জোনো আভছ, এবিং আিোেে শে একপট 

স্থোনীয় েবভরর কোেজ মুভের েোমভন েুভল বভে আভছ। 

  

আমোভির বেোর জোয়েোটো িল বোেিোি েিভরর একটো শরভস্টোরোন্ট। শিোকোভনর বোইভর 

ফুটিোভথর উির ফরোপে কোয়িোয় িোাঁিোভ য়ো টোপিভয় েোর েলোয় শটপবলভিয়োর িোেো, এবিং 

েোরই একটোভে আমরো বভেপছ। কপফ অডোর শিওয়ো িভয়ভছ, এই এল বভল।  

  

বোেিোভি আেোর কোরণ িল—আন্তজোপেক আপবষ্কোরক েভেলন, অথথোৎ 

ইন্টোরনিোেনোল ইনভেন্টরে কনফোভরন্স। ববজ্ঞোপনক েভেলন বহুকোল শথভকই িৃপথবীর 

নোনোন জোয়েোয় িভয় আেভছ, পকন্তু আপবষ্কোরক েভেলন এই রথম। বলো বোহুলি এেোভন 

েোাঁরো আমপিে িভয় এভেভছন, েোাঁভির মভযি আমোর স্থোন েুবই উিুভে। িৃপথবীর শকোনও 

একজন ববজ্ঞোপনক এর আভে আর কেনও এেরকম পজপনে আপবষ্কোর কভরপন। েোাঁরো 

এভেভছন, েোাঁরো েকভলই েোাঁভির শলভটস্ট ইনভেনেনপট েভে পনভয় এভেভছন, এবিং এই 

েভেলভনর একটো রযোন উভেেি িল এইেব আপবষ্কোভরর েবর িৃপথবীভে রিোর করো। 

আপম এভনপছ। আমোর অমপনভকোি েি। এটো ববজ্ঞোপনক মিভল পবভেষ েোড়ো জোপেভয়ভছ। 

েিটো িল একরকম িেমো েোভে শটপলভকোি, মোইভরোভকোি ও একে-ভর—এই পেনভট 

পজপনভেরই কোজ িভল। 
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কনফোভরন্স কোল শেষ িভয় শেভছ। বোইভর শথভক েোাঁরো এভেপছভলন, েোাঁভির অভনভকই 

আজ েকোভল শে েোর শিভে পফভর শেভছন। আমরো পেনজন আিোেে আরও পকছুপিন 

থোকব। আপম রথম শথভকই পিক কভরপছলোম। িগুপ্তোেোভনক শথভক েোব। েভে শে আরও 

দুজনভক শিভয় শেলোম শেটো কিোলভজোভর। আপম পনভজ কোউভক পকছুই বপলপন। কোল রোভত্র 

এেোনকোর পবশ্বপবিিোলভয় পডনোর পছল, েোওয়ো শেভর শিোভটভল শফরোর িভথ শেোল্ডস্টোইন 

পজভজ্ঞে করল, েুপম পক কোলই পফভর েোভ ে নোপক? আপম বললোম, িোরুণ-অল-রপেভির 

শিভে মোত্র েোেপিন শথভক পফভর েোবোর ইভে শনই। েোবপছ। শিেটোভক আভরকটু ঘুভর 

শিেব। এেোনকোর রোিীন েেিেোর পকছু নমুনো িোেুষ শিভে েোরির শিভে পফরব। 

  

শেোল্ডস্টোইন উৎফুল্ল িভয় বলল, েোক, েো িভল একজন েেী িোওয়ো শেল। আর শুযু 

িোরুণ-অল-রপেভির শিে বলছ শকন? িোরুণ শেো মোত্র িোজোর বছর আভের কথো। েোর 

আভের কথোও েোভবো। 

  

আপম বললোম, পিক কথো! আমরো েোরেবভষথর রোিীন েেিেো পনভয় েবথ কপর, পকন্তু 

এ শে েোর শিভয়ও অভনক িুরভনো। েুভমরীয় েেিেোর শেেব পিহ্ন মোপট েুাঁভড় িোওয়ো 

শেভছ, শে শেো আজ শথভক রোয় েোে িোজোর বছর আভেকোর বিোিোর। ঈপজভেও 

এেপিভনর েেিেোর শকোনও পিহ্ন িোওয়ো েোয়পন। 

  

শেোল্ডস্টোইন বলল, আপবষ্কোরক েভেলন এভিভে িবোর একটো পবভেষ েোৎিেথ আভছ 

শেটো শেয়োল কভরছ পনশ্চয়। এভিভে রথম শলেোর আপবষ্কোর িয় রোয় িোাঁি িোজোর বছর 

আভে, আর এই শলেো শথভকই েেিেোর শুরু। 

  

রোিীনকোভল েোভক শমভেোিভটপময়ো বলো িে, েোরই অন্তেথে পছল ইরোক। 

শমভেোিভটপময়ো টোইপিে ও ইউভেপটে নিীর যোভর। এেন শেেোভন বোেিোি েির, েোরই 

আভেিোভে িৃপথবীর রথম েেি মোনুষ শিেো শিয়। এই েেিেোর নোম েুভমরীয় েেিেো। 

িোথভরর েোভয় শেোিোই করো িৃপথবীর আপিমেম শলেোর অভনক নমুনো রত্নেোপিকরো 
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বোেিোভির আভেিোভেই আপবষ্কোর কভরভছন। শুযু েোই নয়, ববজ্ঞোপনকভির িপরশ্রভমর 

ফভল এই েব শলেোর মোভন বোর করোও েম্ভব িভয়ভছ। 

  

এই রোিীন েেিেোর ইপেিোভে অভনক উত্থোন িেন লক্ষ করো েোয়। আজ শথভক িোর 

িোজোর বছর আভে েুভমরীয়ভির আরমণ কভর শেমোইট জোে। েুভে েুভমরীয়ভির িরোজয় 

িয়। এর িভরর ইপেিোভে আমরো বিোপবলন ও অিোপেপরয়োর উত্থোভনর কথো জোনভে িোপর। 

আর েোর েভে েভে িোই জোাঁিভরল েব রোজোভির উভল্লে-ভনবুিোিভনজোর, শবলেোজোর, 

শেনোভিপরব, আেুরবোপনিোল। এভির মভযি শকউ শকউ পছভলন মিৎ ও উিোরভিেো, আবোর 

শকউ শকউ পছভলন দুবথত্ত, অেিোিোরী। 

  

েেনকোর পিভনও বিোপবলন েিভরর েবভিভয় বড় রোেোভির উচ্চেো পছল রোয় ১০০ 

ফুট। রোেোভি রোেোভি েির এমন শছভয় পছল শে িূর শথভক শিভে মভন িে শেন শিবিুরী। 

রোভত্রও এ েিভরর শেোেো পকছুমোত্র কমে নো, কোরণ দু িোজোর বছর আভেই বিোপবলপনয়রো 

েোভির মোপট শথভক শিভেপলয়োম আিরণ কভর েোভক কোভজ লোেোভে পেভে পেভয়পছল। 

শিভেপলয়োভমর আভলোয় েেীর রোভেও েোরো েির ঝলমল করে। 

  

আড়োই িোজোর বছর আভে িোরেিভেনো এভে বিোপবলন আরমণ কভর, এবিং 

শেোমোইটভির িরোপজে কভর। এই িোরেিভির মভযিও আশ্চেথ িরোরমেোলী রোজোভির 

নোম আমরো িোই-িোপরে ুে, েোইরোে, শজরভেে-ভকউ মিৎ, আবোর শকউ বো রিণ্ড েোভব 

নৃেিংে। এইেময়ই িোরেিভির অন্তেথে একটো েবঘুভর জোে শবলুপিস্তোভনর মভযি পিভয় 

েোরেবভষথ এভে শি াঁভছোয়। এভিরই বলো িয় এপরয়োন বো আেথ। আেভল এপরয়োন ও 

ইরোনীয়ভে শকোনও েফোে শনই। 

  

এইেব কোরভণ এ শিেটোর েভে আমোভির েোরেীয়ভির শে একটো পবভেষ আ্ীয়েো 

আভছ শেটো শেো অস্বীকোর করো েোয় নো। আর েোরেবভষথ কটো পেপক্ষে শলোক আভছ েোরো 

আরভবিোিনিোে িভড় মুগ্ধ িয়পন? আর িোরুণ-অল-রপেভির বোেিোভির শে বণথনো আমরো 

আরভবিোিনিোভে িোই, েোভে শবে শবোঝো েোয়। শে েময় বোেিোি একটো েমেভম েির 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রোয়  । প্রোফেসর শঙু্ক ও বোগদোফদর বোক্স ।   প্রোফেসর শঙু্ক 

 4 

www.bengaliebook.com 
 

 

পছল। আজভকর েিভরর েভে েভের শে েিভরর পবভেষ পমল নোও থোকভে িোভর, পকন্তু 

েোভির কেনোেপি আভছ, েোরো এেোভন এভে শেইেব েভের কথো মভন কভর একটো 

শরোমোঞ্চ অনুেব নো কভর িোভর নো। 

  

শেোল্ডস্টোইন পফরভছ। েভে একটো অভিনো বৃেভক শিেভে িোপে। স্থোনীয় শলোক বভলই 

শেো মভন িভে। িরভন কোভলো েুট, পকন্তু মোথোয় লোল শফজ টুপি। এ আবোর কোর আপবেথোব 

িল শক জোভন। 

  

আমোর এই িাঁয়ষপি বছভরর জীবভন কেরকম অদু্ভে শলোভকর েভে শে আলোি 

িভয়ভছ েোর ইয়ত্তো শনই। এইেব শলোক েোরো িৃপথবীভে ছপড়ভয় আভছ। েপিও এভির 

অভনভকর েভেই একবোভরর শবপে শিেো িয়পন। েবুও এভির কোভরোর কথোই শকোনওপিনও 

েুলভে িোরব নো। 

  

এইরকম একজন অদু্ভে শলোভকর েভে আজ েকোভল আলোি িল। এভকই 

শেোল্ডস্টোইন েভে কভর পনভয় এভেপছল। েদ্রভলোক ইরোপক, নোম িোেোন অ্ িোব্বোল। বয়ে 

আমোর শিভয়ও িয়ভেো পকছুটো শবপে, পকন্তু িলোভফরো রীপেমভেো িটিভট আর শিোভের 

িোিপনও আশ্চেথ রকম েীক্ষ্ণ। 

  

শেোল্ডস্টোইন আলোি কপরভয় পিভে েদ্রভলোক িোপেমুভে কুপনথে কভর িোভের শিয়োভর 

বভে আমোর পিভক শিভয় বলভল, আমোর জীবভন আিপনই রথম েোরেীয় েোর েভে আমোর 

রথম আলোি িল। এ আমোর িরম শে েোেি, কোরণ েোরেবভষথর েভে আমোভির শে ঘপনষ্ঠ 

শেোে রভয়ভছ, শে কথো আপম কেনও েুপলপন। 

  

আপম একটো উিেুি শমোলোভয়ম উত্তর পিভয় মভন মভন েোবপছ শেোল্ডস্টোইন িিোৎ 

এভক আমোভির মভযি এভন িোপজর করল শকন, এমন েময় েদ্রভলোক পনভজই এ রভের 

উত্তর পিভয় শফলল। শে বলভল, েোরো িৃপথবীর ববজ্ঞোপনকরো আমোভির এই বোেিোি েিভর 

এভেভছন। শজভন আমোর েুবই আনন্দ িপেল। আিনোভির ছপব কোেভজ শিভেপছলোম, ইভে 
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পছল আলোি কপর, পকন্তু কীেোভব করব বুঝভে িোরপছলোম নো। িিোৎ শিোস্ট আপিভে এভক 

শিেভে শিভয় আপম পনভজই এপেভয় পেভয় আলোি কপর। 

  

ওভয়টোরভক শডভক আভরক কোি কপফর জভনি বভল পিলোম, কোরণ েদ্রভলোক শেেোভব 

বভেভছ, েোভে েোর েোবোর েুব েোড়ো আভছ বভল মভন িল নো। দুিোভের আিুভল আিংপটর 

নমুনো শিভে মভন িপেল শলোকপট শবে অথথবোন। শিোেোভকও শে ইপেে রভয়ভছ। 

  

একটো শেোনোর শকে েুভল কোভলো রভির পেেোভরট রথভম আমোভির অফোর কভর, 

েোরির পনভজ যপরভয় শযোাঁয়ো শছভড় েদ্রভলোক বলল, আিনোভির শে রেটো করোর ইভে 

পছল শেটো িভে এই–আিনোরো েব পবশ্বপবেিোে ববজ্ঞোপনক আপবষ্কোরক, পকন্তু আমোভির 

শিভে কেরকম পজপনে শে িোজোর িোজোর বছর আভেই আপবষ্কোর িভয় শেভছ শেটো পক 

আিনোরো জোভনন? 

  

উত্তভর আপম বললোম, েো-রত্নেোপিকভির শি লভে পকছু পকছু জোনভে শিভরপছ। বই 

কী। যরুন, আিনোভির রোিীন শলেো, রোিীন শজিোপেষেোত্র, , আিনোভির িোর িোজোর বছর 

আভের শিভেোপলয়োম বোপে, আিনোভির 

  

অ্ িোব্বোল িিোৎ পেলপেল কভর শিভে উভি আমোর কথো থোপমভয় পিভয় বলল, জোপন 

জোপন জোপন-এ েবই বইভয় শলভে েোভিবরো—রোিীন েেিেোর ইপেিোভের বই! আপম জোপন। 

আপম িভড়পছ। পকন্তু এ শেো পকছুই নো! 

  

পকছুই নো? আপম আর শেোল্ডস্টোইন েমস্বভর বভল উিলোম। শিেুথপি শিপে িোভের কোেজ 

শফভল পিভয় শেোজো িভয় উভি বভে অল িোব্বোভলর শিোাঁভটর পিভক শিভয় আভছ; শবোয িয় 

েোর শিোাঁট নড়ো শিভেই কথোগুভলো বুভঝ শফলভে িোয়।  

  

অ্ িোব্বোল একবোর িোপরপিভক িৃপি বুপলভয় পনভয় বলল, শরভস্টোরোভন্ট বড় পেড়, আর 

রোস্তোর শেোলমোভলো েলো নোপমভয় শে কথো বলব। েোরও উিোয় শনই। আিনোভির কপফ 

েোওয়ো িভয় থোকভল িলুন পনপরপবপল শকোথোও েোই।  
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শেোন্ডস্টোইন ওভয়টোরভক শডভক িয়েো পিভয় পিল। আমরো িোরজভন উভি নিীমুভেো 

িোাঁটভে শুরু করলোম। 

  

টোইপিে নিীর িোে পিভয় অভনক িূর িেথন্ত একটো িমৎকোর বোাঁযোভনো রোস্তো িভল 

শেভছ, েোর একিোেটোয় িোম জোেীয় েোভছর েোপর। শেই েোভছর ছোয়ো পিভয় িোাঁটভে িোাঁটভে 

অ্ িোব্বোল েোর বোপক কথোগুপল বলল। 

  

েদ্রভলোক রথভমই পজভজ্ঞে করভল, শেোমরো আরভবিোিনিোে িভড়ছ শেো? 

  

আপম বললোম, শে আর শক িভড়পন বভলো। এমন েভের েম্ভোর েোরেবভষথর বোইভর 

এক শেোমোভির শিভেই আভছ। শছভলবুভড়ো েবোই এ েে জোভন। অন্তে কভয়কপট শেো 

জোভনই। 

  

অ্ িোব্বোল মৃদু শিভে বলল, কী মভন িয় েেগুভলো িভড়? 

  

আপম বললোম, মোনুভষর কেনোেপি শে কে মজোর ও কে রিংিোর কোপিনী েৃপি 

করভে িোভর, শেটো এেব েে িড়ভল শবোঝো েোয়। 

  

অ্ িোব্বোল আবোর শেই অদু্ভে পেলপেল িোপে শিভে বলল, কেনো?–েোই, নো? 

েকভলই েোই েোভব। কেনো ছোড়ো আর কী িভব—এমন অদু্ভে েব বিোিোর পক আর বোস্তভব 

ঘটভে িোভর। অথি শেোমরো শে এেোভন কনফোভরন্স করভল, শেোমরো েকভলই একটো কভর 

পনভজভির আপবষৃ্কে পজপনে পনভয় এভেছ, েোর মভযি অভনকগুপল েোরী অদু্ভে –এভকবোভর 

েোক শলভে েোবোর মভেো। পকন্তু কই-ভেগুভলোভক শেো শকউ কেনো বলভছ নো। শেভিেু 

শিোভে শিেভছ, শেভিেু শেটো বোস্তব বভল শমভন পনভে। েোই নয় পক?  

  

আপম আর শেোল্ডস্টোইন িরস্পর মুে িোওয়োিোওপে  করলোম। নিী পিভয় একটো 

বোিোভরর িোলভেোলো শন ভকো েোভে—িট কভর শিভের কথো মভন িভড় শেল। অ্ িোব্বোল 

বলল,িভলো-ওই শবপঞ্চটোয় বেো েোক। 
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ঘপড়ভে শিপে েোভড় এেোভরোটো। 

  

শলোকটো িয়ভেো পছটিস্ত। েভন্দিটো পকছুক্ষণ শথভকই আমোর মভনর মভযি উাঁপক পিভে। 

নোিভল ওরকম অদু্ভেেোভব িোভে শকন? 

  

শবপঞ্চভে বভে আভরকটো কোভলো পেেোভরট যপরভয় অ্ িোব্বোল বলল, শেোমরো েপি 

রপেজ্ঞো করো শে আপম েো শিেোব েো শেোমরো শকোথোও রিোর করভব নো, আর আমোর 

শিেোভনো শকোনও পজপনে শেোমরো পনভে িোইভব নো— 

  

আপম বোযো পিভয় বললোম, কী আশ্চেথ কথো! শেোমোর পজপনে আমরো িোইব শকন? 

  

অ্ িোব্বোল রূর িোপে শিভে বলল, শেোমোর কথো বলপছ নো, পকন্তু—এবোভর েোর িৃপি 

শেোল্ডস্টোইভনর পিভক—িপশ্চভমর অভনক জোদুঘভরই শেো আমোভির শিভের অভনক েোল 

পজপনেই িভল শেভছ। পকনো! শবপের েোেই শেো বোইভর, েোই েয় িয় পনভজর জনি নো 

িোইভলও, েপি জোদুঘভরর শলোক শলপলভয় িোও! 

  

শেোল্ডস্টোইন শকোনওরকভম েোর অরস্তুে েোবটো কোপটভয় পনভয় শবে শজোভরর েভেই 

বলল, নো নো-েো শকন করব! কথো পিপে, শেোমোর পজপনভের কথো কোউভক বলব নো। পকন্তু 

পজপনেটো কী? 

  

আপম মভন মভন জোনেোম, জোদুঘভরর শলোক শলপলভয় নো পিভলও পজপনেটো েপি শেমন 

শলোেনীয় িয়, েো িভল শেোল্ডস্টোইন িয়ভেো পনভজই শেটোর উির শিোে পিভে িোভর। কোরণ 

রথমে, েদ্রভলোক রিুর িয়েোওয়োলো মোপকথন ইহুপি, পবজ্ঞোন েোর েভের বিোিোর; 

পিেীয়ে, েোর আেল বোপেক িভে িুরভনো পজপনে েিংিি করো। বোেিোভি এভে এই 

কপিভনর মভযিই আমোর শিোভের েোমভন শে রোয় িোজোর ডলোভরর েুাঁপটনোপট িুরভনো পজপনে 

পকভন শফভলভছ। 
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অ্ িোব্বোল এবোর অেিপযক রকম েম্ভীর স্বভর বলল, পজপনে একটো নয়-অভনক। 

পিস্টিূবথ েুভের েব ববজ্ঞোপনক আপবষ্কোর। এেোন শথভক েত্তর মোইল িূভর শেভে িভব। 

েোপড়র বিবস্থো আপম করব। আমোর পনভজর েোপড় আভছ।  

  

এর শবপে আর অ্ িোব্বোল বলল নো। 

  

কোল েকোভল েোভড় আটটোয় ওর েোপড় পনভয় আেোর কথো আভছ। েদ্রভলোকভক পবিোয় 

শিবোর ির শেোল্ডস্টোইন ও শিত্রুপির েভেও কথো িভয়ভছ। ওভির দুজভনরই যোরণো অ্ 

িোব্বোল একপট আস্ত িোেল, শেমন িোেল িৃপথবীর েব েিভরই কভয়কপট কভর থোভক। 

েোরভি িোিোভনোর অবস্থো এেনও িয়পন, েভব েপবষিভে িভব নো একথো শজোর পিভয় বলো 

িভল নো। 

  

েব শুভন আপম বললোম, িভরর েোপড়ভে পবপন। িয়েোয় েপি বোেিোভির আেিোেটো 

ঘুভর শিেো েোয় েো িভল মন্দ কী? 

  

শিোভটভল পফভর লোঞ্চ শেভয়পছ রোয় শিড়টোয়। দুিুভর একটু েপড়ভয় পনভয়পছ। এেোনকোর 

ক্লোইভমট েুবই েোল; েরীভর রীপেমভেো েপি ও মভন রিুর উৎেোি অনুেব করপছ। 

  

২০শে নভেম্বর 

  

বোেিোভির মভেো আজব েিভর আজব অপেজ্ঞেো িভব, এভে আশ্চেথ িবোর পকছু শনই, 

পকন্তু পিক এেটো আেো কপরপন। রূিকথো কেনোর জেভের পজপনে। শেটো শুভন বো িভড় 

শে আনন্দ িোওয়ো েোয় শেটো একটো পবভেষ যরভনর আনন্দ। পকন্তু িিোৎ েপি শিেো েোয়, 

শে রূিকথোর অভনক পকছুই বোস্তব জেভে রভয়ভছ, েো িভল িিোৎ শকমন জোপন েব 

েণ্ডভেোল িভয় েোয়। 

  

এবোর আজভকর ঘটনোয় আেো েোক। 
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িোেোন অ্ িোব্বোল েোর কথোমভেো পিক েোভড় আটটোর েময় েোর একপট েবুজ 

পেভিীয় েোপড় পনভয় শিোভটভল এভে িোপজর িল। শুযু েোপড় নয়। েোপড়র পেের আবোর একটো 

শবভের বোভকট। েোর শেই অদু্ভে িোপে শিভে েদ্রভলোক বলল, শেোমোভির দুিুভরর লোঞ্চটো 

আমোর েভে রভয়ভছ। আজ েোরোপিভনর জভনি শেোমরো আমোর অপেপথ।  

  

নটোর মভযি আমরো শবপরভয় িড়লোম। শিত্রুপি কোল েোরো পবভকভল বোেিোভির 

শিোকোভন শিোকোভন ঘুভর একটো কোভনর েি শজোেোড় কভরভছ, েোর ফভল আজ েোর মুভের 

েোবই বিভল শেভছ। শেোল্ডস্টোইন এমপনভেই আমুভি শলোক—েোপড়ভে ওিোর েময় বলল—

শছভলভবলোয় িভলবভল েোপড়ভে কভর পিকপনভক শবভরোেোম-ভেই কথো মভন িভড় েোভে। 

  

কথোটো বভলই শে আমোর পিভক শিভয় শিোে পটিল। বুঝলোম শে অল িোব্বোভলর একটো 

কথোও পবশ্বোে কভরপন। েোর অনি শকোনও কোজ শনই বভলই শে আমোভির েে পনভয়ভছ, 

এবিং আউপটিং-এর শে আনন্দ, েোর শবপে শে পকছুই আেো করভছ নো।  

  

টোইপিে নিীর উির একটো পিজ শিপরভয় আমরো িপশ্চমপিভক িললোম। এপিকটোয় 

েোছিোলো পবভেষ শনই—কেকটো শুকভনো মরুেূপমর মভেো। েভব নভেম্বর মোে বভল েরম 

একিম শনই। 

  

েোপড় িোলোভে িোলোভে অ্ িোব্বোল বলল, আমরো শে জোয়েোয় েোপে। শেেোভন 

টোইপিে ও ইউভেপটে নিীর মভযি বিবযোন মোত্র িাঁপিে মোইল। দুভটো নিী এে কোছোকোপছ 

িওয়োটো বিোপবলভনর েমৃপের একটো কোরণ পছল। 

  

একটো রে কোল শথভকই আমোর মোথোয় ঘুরপছল, এেন আর শেটো নো পজভজ্ঞে কভর 

িোরলোম নো–  

  

েুপম পক ববজ্ঞোপনক? মোভন, রত্নেোপিক, বো ওই জোেীয় একটো পকছু? 
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অ্ িোব্বোল বলল, ববজ্ঞোপনক বলভে েপি পডপিযোরী শবোঝোয়, েো িভল আপম 

ববজ্ঞোপনক নই। আর রত্নেোপিক বলভে েপি মোপট েুাঁভড় রোিীন েেিেোর নমুনো আপবষ্কোর 

করো শবোঝোয়, েো িভল আপম অবেিই একজন রত্নেোপিক। 

  

েোপড় েমেলেূপম শছভড় িড়োই উিভে আরম্ভ কভরভছ। িূভর িোিোভড়র শশ্রণী শিেো 

েোভে। অ্ িোব্বোল বলল, ওই িোিোড়গুভলোই ইরোভকর েীমোনো পনভিথে কভরভছ। ওর 

পিছন পিভক িোরপেয়ো। 

  

িোপরপিভকর রোকৃপেক িৃেিও রভম বিলোভে শুরু কভরভছ। পকছুক্ষভণর মভযিই 

আমোভির েোপড় একটো পেপরবভেথ রভবে করল। দুপিভক েোড়োই িোিোভড়র মভযি রোস্তো পিভয় 

আমরো িভলপছ। বোেিোভি আেবোর আভে আপম ইরোক েম্বভ্ধই েোপনকটো িড়োশুভনো কভর 

পনভয়পছলোম। পজভজ্ঞে করলোম, আমরো পক আবু গুয়োইভব এভে িভড়পছ? অ্ িোব্বোল মোথো 

শনভড় বলল, পিক বভলছ। আর িে মোইল শেভলই আমরো েন্তবিস্থোভন শি াঁভছ েোব। 

  

পেপরবভ্থর মভযি েূভেথর আভলো রোয় শি াঁভছোয় নো, েোই শবে িোণ্ডো িোণ্ডো লোেপছল। 

আপম েলোর মোফলোরটোভক শবে েোল েোভব জপড়ভয় পনলোম। শিত্রুপি এেনও িেথন্ত একটো 

কথোও বভলপন। শলোকটোভক শিনো েোরী মুেপকল। শেোল্ডস্টোইনভক শিভে মভন িল েোর ঘুভমর 

আভমজ এভেভছ। 

  

পেপরবেুথ শিভরোভেই শিপে রোকৃপেক িৃেি আবোর বিভল শেভছ। পকছু িূভর েবুজ রিং 

শিভে বুঝলোম। এপিকটোয় েোছিোলোর অেোব শনই। েোরই মোভঝ মোভঝ আবোর ছোই রভির 

িোথভরর পটলো মোথো উাঁপিভয় রভয়ভছ। 

  

েোপড় শমইন শরোড শথভক বোাঁ পিভক শমোড় পনল। অ্ িোব্বোল গুন গুন কভর ইরোপক েুর 

েোাঁজভছ—েোর েভে েোরেীয় েুভরর আশ্চেথ পমল। কে বয়ে িভব শলোকটোর? শিভে 

আন্দোজ করোর শকোনও উিোয় শনই। িোেভল িভর শিোভের শকোভণ অেিংেি কুাঁিভকোভনো লোইন 

শিেো শিয়। েোই শিভে এক এক েময় মভন িয়। বয়ে নব্বইও িভে িোভর। অথি কী 
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আশ্চেথ এনোপজথ শলোকটোর। ষোট মোইভলর উির েোপড় িোপলভয় এল-এেনও ক্লোপস্তর শকোনও 

লক্ষ্মণ শনই। 

  

আরও পমপনট িভেক িলোর ির েোপড়টো একটো ঝোউেোভছর িোভে এভে থোমল। অ্ 

িোব্বোল বলল, বোপক িথটুকু আমোভির শিাঁভট শেভে িভব। শবপে নো-পেপক মোইল িথ। 

  

অদু্ভে পনজথন পনস্তব্ধ িপরভবে। েোছিোলো রভয়ভছ অভনক—উইভলো, ওক, ঝোউ, শেজুর 

ইেিোপি—রোয় বনই বলো শেভে িোভর, অথি েোরই ফোাঁভক ফোাঁভক এক একটো পবরোট 

িোথভরর পিপবও রভয়ভছ। মোভঝ মোভঝ িোপের ডোক শেোনো েোভে, েোরমভযি বুলবুভলর 

ডোকটো শুভন শিভের কথো মভন িভড় শেল। জোয়েোয় জোয়েোয় েোভছর িোেোর ফোাঁক পিভয় 

শরোি এভে িভড়ভছ, আর শে শরোিটো েোভয় িড়ভল শবে আরোমই লোেভছ। 

  

এবোর শিোভে িড়ল আমোভির েোমভনই একটো শবে বড় িোথভরর পটপি। অভনকেোপন 

জোয়েো জুভড় রভয়ভছ পিপিটো, আর েোর েবভিভয় উাঁিু জোয়েোটো রোয় একটো িোরেলো বোপড়র 

েমোন। 

  

পটলোটোর িোে পিভয় িোাঁটভে িোাঁটভে এক জোয়েোয় অ্ িোব্বোল িিোৎ শথভম বলল, 

এভে শেপছ। 

  

শকোথোয় এভে শেপছ? বোাঁ পিভক ঝোউবন, আর ডোন পিভক পটলোর েোড়োই অিংে-এ ছোড়ো 

আর পকছুই শনই। এেোভন শিেবোর কী থোকভে িোভর? 

  

অ্ িোব্বোভলর পিভক শিভয় শিপে েোর মুভের েোব একিম বিভল শেভছ। েোর শিোে 

দুভটো জ্বলজ্বল করভছ, েোরো েরীভর শকমন শেন একটো উভত্তজনোর েোব, েোর ফভল শে 

েোর িোেদুভটোভক পস্থর রোেভে িোরভছ নো। িিোৎ শে েোর অদু্ভে কোয়িোয় পেল পেল কভর 

শিভে আমোভির পেনজভনর উির েোর িৃপি বুপলভয় পনভয় িোিো েলোয় বভল উিল—শেোমরো 

নো। েব আপবষ্কোরক-ইনভেন্টোেথ? পবিংে েেোব্দীর েব বড় বড় ববজ্ঞোপনক? শবে-েো িভল 

শিভেো এবোর রথম েেোব্দীর ববজ্ঞোপনকভির কোরেোপজ!-পিপিিং ফোাঁক।  

  

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রোয়  । প্রোফেসর শঙু্ক ও বোগদোফদর বোক্স ।   প্রোফেসর শঙু্ক 

 12 

www.bengaliebook.com 
 

 

আপম বোিংলোয় পিপিিং পলেভলও অ্ িোব্বোল অপবপেি আরপব পেম পেম েব্দটোই বিবিোর 

কভরপছল, পকন্তু এই েব্দ উচ্চোরভণর ফভল শে ঘটনোটো ঘটল শেটো আজভকর পিভনর 

মোনুভষর িভক্ষ পবশ্বোে করো েুব কপিন। 

  

পটলোর েোভয় একটো পবরোট আলেো িোথভরর অিংে একটো েেীর ঘরঘর েজথভনর েভে 

এক িোভে েভর পেভয় েহ্বভরর পেেভর েোবোর একটো িথ কভর পিল। আমরো পেনজন থ 

িভয় িোাঁপড়ভয় এই অপবশ্বোেি ঘটভনোটো ঘটভে শিেলোম।  

  

অ্ িোব্বোল আমোভির এই অবোক শবোকো বভন েোওয়ো েোবটো কভয়ক মুহুেথ উিভেোে 

কভর 

  

আপলবোবোর গুিোয় রভবে করভে আজ্ঞো শিোক। 

  

আমরো অল িোব্বোভলর পিছন পিছন গুিোয় রভবে করলোম। অ্ িোব্বোল এবোর বভল 

উিল, পিপিিং বনয। 

  

েভে েভে ঘরঘর েব্দ কভর িোথভরর ফটক ব্ধই িভয় শেল, আর এক দুভেথিি অ্ধইকোর 

আমোভির েকলভক পঘভর শিভি যরল। অল িোব্বোভলর মেলব কী? েমস্ত বিোিোরটোর 

মভযি শকমন জোপন একটো শেলপকর ে্ধই িোপেলোম শেটো আমোর শমোভটই েোল লোেপছল 

নো। 

  

এবোর একটো শিেলোই জ্বোলোর েব্দ শিলোম, আর েোর িভরই গুিোর পেেরটো একটো 

স্নোন িলভি আভলোয় েভর উিল। অ্ িোব্বোল একটো লিোম্প জ্বোপলভয়ভছ। লিোভম্পর 

আভলোভে গুিোর পেেভরর িোপরপিভক শিভয় শিভে বুঝভে িোরলোম, শছভলভবলোর এক 

কোেপনক ছপব আজ আমোর শিোভের েোমভন বোস্তব িভয় শিেো পিভয়ভছ। আমরো েোর 

পেেভর িোাঁপড়ভয় আপছ, শেটোভক আরভবিোিনিোভের আপলবোবোর গুিো ছোড়ো আর পকছুই বলো 

েোয় নো। গুিোর িোপরপিভক িোথভরর েো শকভট বেপর করো েোক আর েুিপরভে রভয়ভছ পবপিত্র 

পজপনে। বোে িিোভ টরো ঘপট বোপট শিয়োর ফুলিোপন কলপে কুাঁভজ কে রভয়ভছ েোর পিভেব 
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শনই। এর েবই শকোনও নো শকোনও যোেুর বেপর। কভয়কটো শেো শেোনোরও িভে িোভর বভল 

মভন িয়। আর রভেিকটো পজপনভের েোভয়ই নোনোন রভির িোথর বেোভনো-েো শথভক 

লিোভম্পর আভলো রপেফপলে িভয় গুিোর পেেরটোয় একটো অদু্ভে রিং-ভবরভির বণথেটোর 

েৃপি কভরভছ। 

  

আমরো স্তব্ধ িভয় এই অদু্ভে িৃেি শিেপছ, এমন েময় শেোল্ডস্টোইন িিোৎ েোর েোরী 

েলোয় শিাঁপিভয় উিল—আমোভির পক কপি শেোকো শিভয়ছ? ববজ্ঞোপনকভির েভে বুজরুপক? 

  

আশ্চেথ, এবোভর যমকোপন েভিও অল িোব্বোভলর মভযি শকোনও পবরপির েোব লক্ষ 

করলোম নো। পিপন্দভমর কম্পমোন আভলোয় শিেলোম। শে শেোল্ডস্টোইভনর পিভক শিভয় মৃদু 

মৃদু িোেভছ, আর যীভর যীভর মোথো নোড়ভছ। েোরির শে বলল, িোাঁি িোজোর বছর আভের 

েুভমপরয়োন শলেো শেোমরো শকউ িড়ভে িোর? 

  

শিত্রুপি বভল উিল, আপম িোপর। আপম রত্নেোপিক পছলোম। আজ শথভক বোভরো বছর 

আভে এই ইরোভনর মরুেূপমভেই শেোাঁড়োর কোজ করভে করভে পিটভরোক িভয় আপম রোয় 

মোরো েোই। েোরির শথভক পডপেিং শছভড় পিভয়পছ। পকন্তু শকন পজভজ্ঞে করছ, েুপম? 

  

অ্ িোব্বোল পিপিমটো গুিোর একটো শকোভণর পিভক পনভয় শেল। শিেলোম শেেোভন 

রোয় আমোর েমোন উাঁিু আর িোে দুভয়ক িওড়ো একটো ছোইরভির িোথর িোাঁড় করোভনো 

রভয়ভছ। েোর েোভয় শেোিোই কভর শেন কী েব শলেো। অ্ িোব্বোল বলল, শিভেো শেো কী 

শলেো আভছ এভে। 

  

শিত্রুপি হুমপড় শেভয় মোপটভে িোাঁটু শেভড় বভে পনভজর িোভে পিপিম পনভয় শলেোটো 

িড়ভে শুরু করল। রথভম পকছুক্ষণ শে শুযু পবড়পবড় করল েোরির রোয় িে পমপনট িভর 

শেোজো িভয় উভি িোাঁপড়ভয় বলল, এ িোথর শকোথোয় শিভল? এ শেো এেোনকোর পজপনে নয়। 

  

অ্ িোব্বোল বলল, আভে বভল ওভে কী শলেো আভছ।  
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শিত্রুপি বলল, এভে এই গুিোর বণথনো আভছ, েোর অবস্থোন বলো আভছ, আর েোর 

ফটক শেোলোর েিংভকে আভছ। আর বলো আভছ-এই গুিোর পেেভর জোদুকরভশ্রষ্ঠ শেোমোল 

পনেো পিভরর কবর আভছ, আর েোর েভে েোর বেপর একটো আশ্চেথ বোেও এেোভনই রোেো 

আভছ। 

  

আর পকছু বভলপন? অল িোব্বোভলর েোন্ত কণ্ঠস্বভর এেন একটো িোিো উভত্তজনোর েোব 

লক্ষ করলোম। 

  

িিোাঁ—আরও আভছ। 

  

কী? 

  

বলভছ, বোেটো নোপক জীবন্ত ইপেিোভের কোজ করভব, এবিং এই ইপেিোে শে অপবশ্বোে 

করভব, বো এই বোভের শে অপনি করভব, েোর উির নোপক পজগুরোৎ-এর শিবেোর অপেেোি 

বপষথে িভব। 

  

অ্ িোব্বোল েেীর েোভব মোথো শনভড় বলল, হুাঁ—আর েভে েভে শেোল্ডস্টোইন আবোর 

েজথন কভর উিল, ফোটক েুভল িোও। ব্ধই গুিোয় শবপেক্ষণ থোকো েোয় নো—এর বোে ু িূপষে? 

  

আমোর মভন িল শেোল্ডস্টোইন একটু বোড়োবোপড় করভছ। অ্ িোব্বোল ওর পিৎকোভর 

কণথিোে করল নো। শিেুথপি বলল, শিভে মভন িয় এ িোথর পকে অঞ্চল শথভক এভেভছ। 

পকন্তু এটো েুপম কী কভর শিভল শেটো জোনোর শক েূিল িভে। 

  

অল িোব্বোভলর উত্তর শুভন আপম অবোক িভয় শেলোম। উভিে বো উভত্তজনোর পকছুমোত্র 

আেোে নো পিভয় শে বলল, েোে বছর আভে েিোর জনি িপলিংওয়োথথ পকে অঞ্চভল শে 

েনভনর কোজ করভে এভেপছভলন, শে কথো শেোমরো পনশ্চয়ই জোন। আপম শে িভলর েভে 

পছলোম েরকোপর শিোেোষী পিভেভব। শেবোরই এই িোথরপট েুাঁভড় িোওয়ো েোয়, আর েিোর 

জন-এর শলেোর মোভন করোর আভেই আপম শেোিভন শে-কোজটো শেভর শফপল। আর েোর 

িরপিনই আপম িোথরটোভক পনভয়, েোভক বভল েভর িপড়। এভে আপম শকোনও শিোষ 
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শিপেপন। এেনও শিপে নো। কোরণ এ শেো আমোভিরই শিভের পজপনে। এ পজপনেটো 

েোভিভবর িোভে িড়ভল পক আর বোেিোভি থোকে? এ িভল শেে িয় পিপটে পমউপজয়ম নো 

িয়। িপশ্চভমর অনি শকোনও জোদুঘভর। আপম বরিং এটোভক আমোভিরই শিভে শরভে পিভয়পছ, 

এবিং এমন একটো পনরোিি জোয়েোয় শেেোভন এর শকোনওপিন শকোনও ক্ষপে িভে িোরভব 

নো। 

  

শেোলন্ডস্টোইন এেক্ষণ একটো িোথভরর পটপবর উির বভে পছল, এেন িিোৎ এভকবোভর 

বযভেথর শেষ েীমোয় শি াঁভছ লোপফভয় উভি। পিৎকোর কভর উিল, দুবথত্ত! েণ্ড! শজোভচ্চোর। 

এইেব িোথভরর শলেো আর গুিোর অনি েব পজপনেিত্তভরর কথো জোপন নো, পকন্তু ফটক 

শেোলোর কোরেোপজভক েুপম ৫০০০ বছর আভের ববজ্ঞোপনক কীপেথ বভল িোিোর করভে িোও? 

েুপম বলভে িোও এর শিছভন শকোনও আযুপনক ববজ্ঞোপনক শকরোমপে শনই? এই েব 

িোথভরর ফোটভলর মভযি ববদুিপেক কলকবোজো লুভকোভনো শনই? 

  

অ্ িোব্বোল ডোন িোেটো েুভল শেোল্ডস্টোইনভক েোন্ত িবোর ইপেে কভর বলল, আিপন 

শে েোভব শিিোভেন, েোভে েয় িয় পেপন আজ িঞ্চোে েেোব্দী যভর এই গুিোয় কঙ্কোল 

অবস্থোয় পবশ্রোম করভছন, পেপনও নো। অপস্থর িভয় ওভিন। শিোিোই পমস্টোর শেোল্ডস্টোইন-

আিপন অেটো উভত্তপজে িভবন নো। 

  

শেোল্ডস্টোইন শকমন শেন একটু পথেোমে শেভয় িোিোস্বভর বলল, কঙ্কোল? 

  

অ্ িোব্বোল পিপিমটো আবোর েুভল পনভয় িোথভরর ফলকটোর পিছন পিকটোয় এপেভয় 

শেল। আমরোও েভে েভে পেভয় শিপে গুিোটো এেোভন একটো িেুভষ্কোণ ি্বরভরর শিিোরো 

পনভয়ভছ। েোর মোঝেোভন একটো রোয় িোর িোে েেীর েেথ। শেই েভেথর পেেভর পিপিমটো 

নোমোভেই পিে িভয় শেোওয়ো একটো কঙ্কোল আর েোর িোভে ছড়োভনো পকছু শিোড়োমোপটর 

িোাঁপড়কুপড় শিেভে শিলোম। 

  

অ্ িোব্বোল কঙ্কোভলর পিভক েোর ডোন িোেটো বোপড়ভয় পিভয় বলল, জোদুকরভশ্রষ্ঠ 

শেলোম পনেোপির অল িোরোপরৎ। 
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পিপন্দভমর আভলোয় শিেলোম শেোল্ডস্টোইভনর কিোভল পবন্দু পবন্দু ঘোম। শে মুে পবকৃে 

কভর বভল উিল, বোেিোভি এভে এেব বীেৎে েোমোেো শকন বরিোস্ত করভে িভব েো 

আপম বুঝভে িোরপছ নো। েুপম ফটক েুলভব পক নো বভল। 

  

অ্ িোব্বোল েোন্ত েোভব কঙ্কোভলর পিক শথভক িৃপি েপরভয় শেোল্ডস্টোইভনর পিভক 

েোকোল। 

  

শেোল্ডস্টোইন অল িোব্বোভলর জনি অভিক্ষো নো কভরই পিৎকোর কভর উিল— 

  

পিপিিং ফোাঁক! 

  

কভয়ক মুহুেথ আমরো স্তব্ধ িভয় ফটভকর পিভক মুে কভর িোাঁপড়ভয় রইলোম। পকন্তু 

পিৎকোভর শকোনও ফল িল নো। ফটক শেমন ব্ধই শেমন ব্ধইই রইল। শেোল্ডস্টোইন এবোর 

রোভে কোাঁিভে কোাঁিভে অল িোব্বোভলর উির ঝোাঁপিভয় িভড় েোর টুাঁপটটো পটভি যরল। 

  

েুপম একু্ষপন ফটক েুলভব পক নো বভলো। 

  

আপম আর শিত্রুপি দুজভন পমভল শকোনওমভে শেোল্ডস্টোইনভক পনরস্ত করলোম। অ্ 

িোব্বোল েোর েলোর স্বর েম্ভীর কভর বলল, শরোভফের শেোল্ডস্টোইন-আিপন বৃথো উভত্তপজে 

িভেন। মিটো একটো পবভেষ েুভর উচ্চোরণ নো করভল ফটক েুলভব নো—আর শে েুর 

একমোত্র আমোরই জোনো আভছ। গুিো আপবষ্কোর করোর ির রমোেে পবে পিন যভর মিটো 

বোর বোর আবৃপত্ত কভর েভব আপম পিক েুরটো আপবষ্কোর করভে শিভরপছ। েুেরোিং— 

  

শেোল্ডস্টোইন অধযেথ েোভব বলল, েো িভল েুপমই বভলো। আপম আর এই ব্ধই গুিোয় 

থোকভে িোরপছ নো। 

  

অ্ িোব্বোল বলল, পকন্তু শেোমোভির এেোভন পনভয় আেোর কোরণটো নো বভল আপম কী 

কভর ফোটক েুপল? শেোমরো েপি আমোর অনুভরোয রক্ষো নো করো? 
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কী অনুভরোয? আমরো পেনজভন একেভে পজভজ্ঞে কভর উিলোম।  

  

আল িোব্বোল এবোর রিীিটো পনভয় গুিোর মপযিেোনটোয় এপেভয় শেল। রিীভির 

আভলোয় একটো শি ভকোনো িোথভরর পটপব শিেভে শিলোম। েোরির আরও কোভছ শেভে 

শিেভে শিলোম পটপবটোর উির একটো অদু্ভে শিেভে বোে রোেো রভয়ভছ। বোেটো মভন িল 

েোমোর, পকন্তু েোর উির শেোনো ও রুভিোর কোজ করো রভয়ভছ। আর রভয়ভছ নোনোন রভির 

নোনোন েোইভজর িোথর বেোভনো। বোে বলপছ, পকন্তু শেটোভক শে শেোলো েোয়, বো েোর শে 

শকোনও িোকনো বো ডোলো বভল পকছু আভছ, শেটো শিভে মভন িয় নো। 

  

শেোল্ডস্টোইন বলল, এটো কী? 

  

শিত্রুপি বলল, এই বোেটোর কথোই পক ওই িোথভর শলেো আভছ? 

  

অ্ িোব্বোল বলল, েো ছোড়ো আর কী? কোরণ এই গুিোটো েেন রথম আপবষ্কোর কপর 

েেন এর পেেভর ওই কঙ্কোল আর এই বোে ছোড়ো আর পকছুই পছল নো।  

  

আপম বললোম, পকন্তু শলেোয় শে বলভছ এর পেেভর ইপেিোে জীবন্ত েোভব রপক্ষে 

িভয়ভছ–শে বিোিোরটো কী? 

  

অল িোব্বোভলর মুভে একটো স্নোন িোপে ফুভট উিল। বলল— 

  

শেইভটই শেো আেল রে। শেইেোভনই শেো মুেপকল। আমোর বুপেভে এর রিেি 

উিঘোটন করো েম্ভব িভে নো। আপম অভনক শিিো কভরপছ, পকন্তু কৃেকোেথ িইপন। এবোভর 

বুঝভে িোপ রছ শেোমোভির এেোভন আনোর কোরণটো? 

  

আমরো িরস্পভরর মুে িোওয়োিোওপে  করলোম। অবভেভষ শেোল্ডস্টোইন বলল, েুপম 

িোইছ। আমরো এটোর রিেি উিঘোটন কপর? 
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অ্ িোব্বোল বলল, আপম কোউভক শজোর করভে িোই নো। শে ইেো আমোর শনই। আপম 

শকবল অনুভরোয করভে িোপর। 

  

শেোল্ডস্টোইন বলল, আপম এর মভযি শনই শেটো আপম স্পিই বভল পিপে। আমোর 

পবশ্বোে ওর মভযি পকছু শনই। 

  

শেোল্ডস্টোইন বোেটো িোভে েুভল পনল। 

  

অ্ িোব্বোল বোযো পিল নো, শকবল েেীর িোিো েলোয় বলল, ওটোর অবমোননো করভল 

পজগুরোৎ-এর শিবেো অেন্তুি িভবন। 

  

শেোল্ডস্টোইন একটো েোপেভলির েোব কভর বোেটোভক শরভে পিল। এবোর আপম শেটোভক 

অপে েস্তিভণ িোভে েুভল পনভয় শনভড়ভিভড় শিেভে লোেলোম, শিেুথপি আমোর িোভে 

িোাঁপড়ভয়। 

  

অ্ িোব্বোল রিীিটো পনভয় আমোভির আরও কোভছ এপেভয় এল।  

  

বোেটো ওজভন শবে েোরী। িোেটো অে নোড়ো পিভে পেের শথভক েোমোনি একটো েব্দ 

শিলোম। বুঝলোম পেেভর পকছু আলেো পজপনে আভছ। 

  

অবভেভষ আপম বললোম, গুিোর পেেভর এর রিেি উিঘোটন েম্ভব িভব নো। েুপম পক 

এটো আমোভির শিোভটভল পনভয় শেভে শিভব? শুযু আজভকর পিভনর জনি? আপম কথো পিপে। 

এর শকোনও অবমোননো আপম করব নো। 

  

অ্ িোব্বোল পকছুক্ষণ একিৃপি আমোর পিভক শিভয় বলল, পজগুরোৎ-এর শিবেোর 

অভল পকক েপিভে শেোমোর পবশ্বোে আভছ? 

  

আপম বললোম, রোিীন পজপনভের রপে আমোর অেীম শ্রেো আভছ, পবভেষে শে পজপনে 

েপি এে েুন্দর িয়। 
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অ্ িোব্বোল একটু শিভে বলল, েোভেই িভব। 

  

েোরির আমোভির পিক শথভক একটু িূভর েভর পেভয় ফটভকর পিভক মুে কভর েোর 

শেই অদু্ভে েুভরলো েলোয় বভল উিল—পিপিিং ফোাঁক। 

  

শিোভের েোমভন শিেভে শিেভে আবোর শেই ঘরঘর েব্দ কভর িোথভরর ফটক ফোাঁকো 

িভয় পিভনর আভলো এভে গুিোয় রভবে করল। আমরো বোইভর শবপরভয় পেভয় িোাঁিো 

ছোড়লোম।  

  

অল িোব্বোভলর লোঞ্চ বোভকট শথভক িমৎকোর ফল পমপি িোউরুপট ও পিজ শেভয় রোয় 

ে্ধইিো েোেটোর েময় শেই অদু্ভে বোে পনভয় আমরো শিোভটভল পফরলোম। শেোন্ডস্টোইন 

এেনও েজর েজর থোমোয়পন। আমরো শে অল িোব্বোভলর কথোয় কোন পিভয়পছ, েোর েভে 

েোল বিবিোর কভরপছ, েোর বোভের রিেি উিঘোটভনর েোর পনভয়পছ-এর শকোনওটোই শেন 

শে বরিোস্ত করভে িোরভছ নো। শিোভটভলর পেের িুভক শে আমোভির েোমভনই অ্ 

িোব্বোলভক বলল, েপি বুঝভে িোপর। েুপম আমোভির যোপ্পো পিভয়ছ েো িভল িুপলভে পরভিোটথ 

করব। েুপম শে শিোর, শেটো পনভজই স্বীকোর কভরছ—েুেরোিং শেোমোভক উিেুি েোপস্ত 

িোইভয় পিভে আমোভির শকোনও অেুপবভয িভব নো। একথো শেন মভন থোভক।  

  

অ্ িোব্বোল শিভে বলল, পবরোপে বছর বয়ভে আর কী েোপস্ত শিভব শেোমরো? আমোর 

জীবভনর শুযু একপট েোযই পমটভে বোপক আভছ, শেটো িল ওই বোভের গুণ কী শেটো জোনো। 

এটো জোনভে িোরভলই আমোর শমোক্ষ। েোরির আপম মোপর পক বোাঁপি, আমোর েোপন্ত িয় পক 

নো। িয়। শে েম্বভ্ধই আমোর পকছুমোত্র উভিে বো শক েূিল শনই।  

  

েোরির আমোর পিভক পফভর শে বলল, শেোমোভির িভক্ষ আমোর শেোাঁজ করো মুেপকল 

িভব কোরণ আমোর শটপলভফোন শনই। আপম পনভজই কোল েকোভল এভে শিেো করব।  

  

এই বভলই আমোভির পেনজনভক কুপনথে কভর অ্ িোব্বোল শিোভটভলর িরজো পিভয় 

শবপরভয় বোইভরর অ্ধইকোভর অিৃেি িভয় শেল। 
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এেন শবভজভছ রোে েোভড় িেটো। েে দুঘণ্টো যভর আপম আর শিত্রুপি আমোর ঘভর 

বভে বোেটো পনভয় ঘোাঁটোঘোাঁপট কভর শকবল একটো পজপনে আপবষ্কোর কভরপছ। এটোর েোভয় 

বেোভনো অভনকগুভলো িোথভরর মভযি একটো শবে বড় কোভনথপলয়োন িোথর রভয়ভছ। শেটো 

িিোাঁি পিভয় বেোভনো। অথথোৎ, শেটোভক শেোলো েোয়। িোথরটোভক েুভলওপছ আমরো, আর েুভল 

শিভেপছ শে িোথরটোর পিছভন একটো শছোি শক ভটোর মভেো পজপনে রভয়ভছ। শেটোর রিং 

কোভলো। ে্ধই শুভক মভন িল শেটোয় িিোরোপফন বো শমোম জোেীয় শকোনও পজপনে। জ্বোলোভনো 

িভয়ভছ, েোর ফভল ওটোর রিং কোভলো িভয় পেভয়ভছ। ইভে পছল ওেোভন একটো েলভে পিভয় 

আগুন জ্বোপলভয় শিেো-পকন্তু এেরোভত্র িিোরোপফন জোেীয় পজপনে শকোথোয় িোব? কোল 

েকোভল রভে োজনীয় েরঞ্জোম শজোেোড় কভর আবোর িরীক্ষো কভর শিেো েোভব। 

  

শেোল্ডস্টোইন একবোরও আমোর ঘভর আভেপন। ওভক শফোন কভরপছলোম। বলল ওর 

েরীর েোল শনই-মোথোয় এবিং শিভট েিণো িভে। পজগুরোৎ-এর শিবেোর েপি েপেিই 

শকোনও অভল পকক ক্ষমেো শথভক থোভক, েো িভল িয়ভেো শে এরমভযিই শেোল্ডস্টোইভনর 

উির অপেেোি বষথণ করভে শুরু কভরভছ, এবিং েোর ফভলই েোর েরীর েোরোি! শক 

জোভন! 

  

২১শে নভেম্বর, েকোল েোভড় ছটো 

  

আজ এই অে পকছুক্ষণ আভে শে আশ্চেথ ঘটনোটো ঘভট শেল শেটো এইভবল পলভে 

রোপে। 

  

আপম এমপনভেই েুব শেোভর উপি, পেপরপডভে শেোর িোাঁিটোয় উভি আপম উশ্রীর যোভর 

শবড়োভে েোই। আজ মভন একটো উভত্তজনোর েোব থোকোর িরুনই শবোয িয় আরও েকোভল 

ঘুম শেভি পেভয়পছল। মুে যুভয় স্নোন কভর কপফ শেভয় েেন জোনোলোটোর কোভছ এভে 

িোাঁপড়ভয়পছ, েেন আকোে ফরেো িভয় শেভছ। েোরো আকোেময় েুভলো-ভিজো শমঘ; েোভে 

রভির শেলো শিেভে শিেভে েেকোভলর আরভবিোিনিোভের গুিোর কথো েোবপছলোম। আর 
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েোবপছলোম জোদুমি পিপিিং ফোাঁক-এর কথো। েোবভে েোবভে কেন শে েলো পিভয় মিটো 

পনভজই উচ্চোরণ কভর শফভলপছ েো জোপন নো। একবোর নয়-বোর পেভনক অনিমনক েোভব 

পিপিিং-ফোাঁক কথোটো বলোর ির িিোৎ একটো েটোিং েব্দ শুভন িমভক পিছভন পফভর শিেভে 

িল।  

  

বোেটো আমোর েোভটর িোভের শটপবভলর উির রোেো পছল। এেন শেটোর পিভক শিভয় 

শিপে েোর এক িোভের একটো অিংে ফোাঁকো িভয় িরজোর মভেো েুভল পেভয়ভছ। অবোক িভয় 

এপেভয় পেভয় শিপে, একটো আযুপলর েোইভজর লিোপিেলিোজুপল িোথর, পিক শেমন েোভব 

িরজো েুভল েোয়, শেইেোভব েুভল পেভয় একটো শছোি কবজোর েভে আটকোভনো অবস্থোয় 

ঝুভল আভছ। আশ্চেথ-গুিো এবিং বোে শেোলোর জনি একই েিংভকে, শকবল বলোর েুভর 

েোমোনি একটু েফোে। 

  

েুভল েোওয়ো িরজোটোর ফোাঁক পিভয় উাঁপক মোরলোম। পেেভর এক অদু্ভে বিোিোর। 

অেিন্ত শছোট শছোট েব েিিোপে জোেীয় পজপনে পিভয় পেেরটো েরো। েোরমভযি যোেুর 

বেপর পজপনে শেো আভছই—েোছোড়ো আভছ িুপে বো কোভির টুকভরো জোেীয় পজপনে। শেগুভলো 

শে কী, শেটো শবোঝো েোরী মুেপকল, কোরণ এরকম েিিোপে এর আভে কেনও শিপেপন। 

আমোর অমপনভকোি মোইভরোভকোি পিেোভব বিবিোর কভরও পবভেষ লোে িল ন-আপম শে 

পেপমভর শেই পেপমভরই রভয় শেলোম। 

  

বোেটোভক েুভল জোনোলোর কোভছ এভন পিভনর আভলোভে এই রথম শেটোভক েোল কভর 

শিেলোম। শেপিকটোয় কোভনথপলয়োন িোথরটো িিোাঁি পিভয় লোেোভনো পছল, েোর পিক উলভটো 

পিকটোয় এবোর লক্ষ করলোম একটো শছোি ফুভটো রভয়ভছ। অমপনভকোি শিোভে লোপেভয় 

বুঝলোম েোর পেেভরও একটো িোথর বেোভনো রভয়ভছ। পিভর পক? েোই শেো মভন িভে-

েভব এটোর শে কী বিবিোর শেটো যরভে িোরলোম নো। 

  

এেন শেটো আেল িরকোর শেটো িল বোের পেেভরর বোপেটো জ্বোলোভনো। শিেুথপি 

বভলভছ। েকোভল শিোকোনিোট েুলভলই িিোরোপফন েিংিি কভর আনভব। েোরির বোের 
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পেেভরর রিীিটো জ্বোলোভল িয়ভেো এর রিেি উিঘোটন িভে িোভর। আপম জীবভন অভনক 

উদ্ভট েিিোপে শঘভটপছ-পকন্তু এরকম মোথো-গুভলোভনো পজপনে এর আভে কেনও আমোর 

িোভে িভড়পন। 

  

২২শে নভেম্বর, রোে আটটো 

  

–যনি িোরুণ-অল-রপেভির বোেিোি! যনি েুভমরীয় েেিেো! যনি পবজ্ঞোভনর মপিমো! 

যনি শেোমোল পনেোপির অল িোরোপরৎ! 

  

আমোর এ উল্লোভের কোরণ আর পকছুই নো-আজ একপট এমন ববজ্ঞোপনক রপেেোর 

িপরিয় শিভয়পছ। েোর কোভছ আমোভির কৃপে্বর এভকবোভর স্নোন িভয় পনপশ্চহ্ন িভয় েোয়। 

আপম শেো পিক কভরপছ। এেোন শথভক েোবোর আভে টোইপিভের জভল আমোর অমপনভকোিটো 

শফভল পিভয় েোব। পেপরপডভে পফভর পেভয়ও কোভজ উৎেোি কভব কীেোভব পফভর িোব জোপন 

নো। আনন্দ, পবস্ময়, িেোেো এবিং েোর েভে পকছুটো শরোমোঞ্চ ও আেঙ্ক পমভল মভনর অবস্থো 

এমন িভয়ভছ। শেমন এর আভে আর কেনও িয়পন। 

  

কোল েকোভল ড়ুয়োপর পলভে শেষ করোর আযো ঘণ্টোর মভযিই অ্ িোব্বোল শটপলভফোন 

কভরপছল। বলল, কী রকম বুঝছ? রিেি উিঘোটন িল? 

  

আপম েকোভলর ঘটনোটো বলভেই ও েোরী উভত্তপজে িভয় বলল, আপম একু্ষপন আেপছ। 

েভে কভর িিোরোপফন পনভয় আেপছ। শিত্রুপিভক বভল িোও ও শেন আর কি কভর বোজোভর 

নো েোয়। 

  

আমরো পেন ববজ্ঞোপনক একেভে শিকফোস্ট করলোম। শেোল্ডস্টোইভনর শিিোরো শিভে 

শমোভটই েোল লোেল নো। ও শুযু এক-ভিয়োলো কপফ শেল। বলল, কোল রোভত্র শমোভটই ঘুম 

িয়পন—আর শেটুকু ঘুপমভয়পছ, েোরমভযি েব পবশ্রী পবশ্রী স্বপ্ন শিভেপছ। 

  

শিত্রুপি একটো িোিো কভর পজগুরোৎ-এর শিবেোর অপেেোভির কথো বলভেই 

শেোল্ডস্টোইন রীপেমভেো পবরি িভয় বলল, শেোমোভির কুেিংকোভরর নমুনো শিভে আর 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রোয়  । প্রোফেসর শঙু্ক ও বোগদোফদর বোক্স ।   প্রোফেসর শঙু্ক 

 23 

www.bengaliebook.com 
 

 

শেোমোভির ববজ্ঞোপনক বলভে ইভে কভর নো। আমোর েরীর েোরোভির একমোত্র কোরণ কোল 

ওই পবিঘুভট গুিোয় অেক্ষণ ব্ধই অবস্থোয় থোকো। এ ছোড়ো আর শকোনও কোরণ শনই, বো 

থোকভেও িোভর নো। 

  

ওর অনি পকছু করোর পছল নো বভলই শবোয িয় শেষিেথন্ত েেন অ্ িোব্বোল িিোরোপফন 

পনভয় আমোভির ঘভর িোপজর িল, শেোল্ডস্টোইনও শিপে েোর েভে েভে এভে ঘভরর 

শেোফোটোয় যূি কভর বভে িড়ল। বোইভরর শলোক েোভে িিোৎ এভে নো িভড়, েোই ঘভরর 

িরজোটো ব্ধই কভর পিভয় আমরো আমোভির কোভজ শলভে িড়লোম।  

  

রথভম কোভনথপলয়োন িোথরটো িিোাঁি পিভয় েুভল পিছন শথভক শক ভটোটো বোর কভর েোভে 

িিোরোপফন েরলোম। েোরির আমোর একটো রুমোল পছভড় শেটো পিভয় একটো েলভে 

িোপকভয় িিোরোপফভন িুপবভয় পিভয় েোর ডেোটোয় আগুন যপরভয় পিলোম। শেোল্ডস্টোইন 

আমোভির পিক েোমভনই বভেপছল। েলভেোটোয় আগুন পিভয় শক ভটোটো পেেভর শিোকোভেই 

শিপে শকোভথভক জোপন একটো আভলো এভে শেোল্ডস্টোইভনর েোভয় িড়ল। এটো কীরকম িল? 

  

কভয়ক শেভকভন্ডর মভযিই আমোর েিোবোিিোক েোবটো শকভট পেভয় মভন িড়ল বোেটোর 

েোমভনর পিভক শছোি িোথরটোর কথো। 

  

স্পি বুঝভে িোরলোম শে িোথরটো একটো শলনোে-এর কোজ করভছ; পেেভর রিীিটো 

জ্বোলোভনোর ফভল শলনভের পেের পিভয় আভলো শবপরভয় শেটোই শেোল্ডস্টোইভনর েোভয় িড়ভছ। 

  

অ্ িোব্বোভলর শিোে শিপে জ্বলজ্বল করভছ। শেোন্ডস্টোইভনরও শকমন জোপন থেমে 

েোব। শে শিয়োর শছভড় উভি িোাঁপড়ভয় একিোভে েভর শেল। অ্ িোব্বোল শি ভড় পেভয় 

শেোফোটোভক একিোভে শটভন েপরভয় পিল। েোর ফভল েোর পিছন পিভক শে শিয়োলটো 

শবভরোল, আভলোটো স্বেোবেই েোরই উির িড়ল। এবোর বুঝলোম আভলোর শেিটো একটো 

টভিথর আভলোর মভেো বৃত্তোকোর। 

  

শিত্রুপি িিোৎ েোর মোেৃেোষোয় শিাঁপিভয় উিল—লো লোনভেনথো মোপজকো! 
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অথথোৎ মিোপজক লিোনটোনথ। পকন্তু ছপব কই? েকোভল পিপিিং ফোাঁক বলোর ফভল শে 

িোথরটো িরজোর মভেো েুভল পেভয়পছল-এবোভর শেটোর পিভক িৃপি পিলোম। িরজো এেনও 

শেোলোই রভয়ভছ। অপে েোবযোভন আমোর ডোন িোভের েজথনীটো েোর পেের িুপকভয় পিভয় 

পকছুক্ষণ নোড়োিোড়ো করভেই একটো শিনপেভলর ডেোর মভেো পজপনে অনুেব করলোম। 

শেটোয় অে একটু িোি পিভেই একটো অেোবনীয় পজপনে ঘভট শেল, শেটোর কথো েোবভে 

এেনও আমোর েোভয় কোাঁটো পিভয় উিভছ। 

  

িোি শিওয়োর েভে েভেই বোেটোর পেের একটো আভলোড়ন শুরু িল-ভেন নোনোরকম 

েিিোপে পেেভর িলভে শুরু কভরভছ। শিয়োভলর পিভক শিভয় শিপে শেই শেোল আভলোটোর 

পেের শেন একটো স্পন্দন শুরু িভয়ভছ। েোরির আভলোর উির েব পবপিত্র নকেো 

রপেফপলে িভে শুরু করল। 

  

শিব্রুপি শি ভড় পেভয় আমোর ঘভরর জোনোলোটো ব্ধই কভর পিল। ঘর এেন অ্ধইকোর-

একমোত্র বোে শথভক শবভরোভনো আভলো ছোড়ো আর শকোনও আভলো শনই। 

  

আর শিয়োভল? স্তব্ধ পবস্মভয় শিেলোম শে শিয়োভল পেভনমো িভে–বোয়ভকোি-িলপচ্চত্র! 

ছপব অস্পি-পকন্তু বুঝভে অেুপবযো িয় নো। আর শে ছপব িলমোন ছপব। আজভকর পেভনমোর 

েভে েোর শকোনওই েফোে শনই।–শকবল ছপব শি ভকোর বিভল শেোল। 

  

পকন্তু এেব কীভের ছপব শিেপছ আমরো? শকোন েিভরর িৃেি এটো? এই শলোকজন েব 

কোরো? এে পেড় শকন? কীভের উৎেব িভে? 

  

শিত্রুপি শিাঁপিভয় উিল—েবেোত্রো! শকোনও পবেিোে শলোক মোরো শেভছ। ওই শিভেো েোর 

কপফন! 

  

েপেিই শেো। আর কপফভনর পিছভন বভয় িভলভছ। জনেোর শরোে। কে শলোক িভব? 

িে িোজোর? অদু্ভে এইেব শলোভকর শিোেোক-অদু্ভে েোভির িুভলর বোিোর। লক্ষ করলোম 

শে অভনভকর িোভেই একরকম কোরুকোেথ করো িোেিোেো রভয়ভছ শেটো েোরো েবোই 
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একেভে নোড়ভছ। আরও শিেলোম—পেভড়র মভযি অভনকগুভলো িোরোিোকোর েোপড়। শেগুভলো 

শটভন পনভয় িভলভছ শেোরুজোেীয় এক যরভনর জোভনোয়োর।  

  

শিত্রুপি আবোর শিাঁপিভয় উিল—বুভঝপছ! উর। উর শিভের শকোনও রোজো মোরো শেভছ। 

এভির শকোনও রোজো মরভল েভে েভে আরও ৬০-৭০ জন শলোকভক পবষ শেভয় মরভে 

িে। আর েবোইভক একেভে কবর শিওয়ো িে! 

  

আপম শেন আর শিেভে িোরপছলোম নো। আমোর মোথো পবমপঝম করভে শুরু কভরপছল। 

আপম শটপবভলর িোে শথভক েভর পেভয় েোভটর উির বভে িড়লোম। িোর িোজোর বছর 

আভের এই বোয়ভকোি আমোর মোথো এভকবোভর েণ্ডভেোল কভর পিভয়পছল।  

  

ছপব কেক্ষণ িভলপছল জোপন নো। িিোৎ শিেলোম আবোর ঘভরর বোপে জ্বভল উিল, আর 

আল িোব্বোল ফু পিভয় বোের বোপেটো পনপেভয় পিল। েোর শিোভে মুভে এমন এক অদু্ভে 

েোব, শে শেন কী বলভব কী করভব। শেটো পিক বুঝভে িোরভছ নো। এপিভক আমরো পেন 

ববজ্ঞোপনক এভকবোভর অপেেূে-আমোভির মুে পিভয়ও শকোনও কথো েরভছ নো। 

  

অবভেভষ অ্ িোব্বোলই রথম কথো বলল। দুিোে শজোড় কভর আমোভির পেনজভনর 

পিভক কুপনথে কভর শে বলল, আপম শে শেোমোভির কী েোভব কৃেজ্ঞেো জোনোব েো বুঝভে 

িোরপছ নো। আমোর জীবভনর শেষ বোেনো শেোমরো িূণথ কভরছ। আমোভির শিভের রোিীন 

েেিেোর একটো অেিোশ্চেথ নমুনো শে শেোমোভির শিেোভে শিভরপছ, েোর জনি আপম কৃেোথথ। 

েভব শুযু একটো কথো-এই েিপটর কথো শেোমরো রকোে করভব নো। করভলও শেোমোভির 

শকউ পবশ্বোে করভব বভল মভন িয় নো। ডক্টর শেোল্ডস্টোইন আমোভক েণ্ড বভলপছভলন, 

শেোমোভির শলোভক বলভবো িোেল। আর রমোণও শেো শেোমরো পিভে িোরভব নো, কোরণ 

বোেটো েে িোর িোজোর বছর শেেোভন পছল, েপবষিভেও শেেোভনই থোকভব। আপম েো িভল 

আপে! শেলোম আভলোইকুম। 

  

অ্ িোব্বোল েভে কভর েোর শবভের লোঞ্চ বোভকটটো পনভয় এভেপছল; েোর মভযিই 

বোেটো েভর পনভয় শে আমোর ঘর শথভক শবপরভয় িভল শেল।  
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পকছুক্ষণ পেনজভনই শবোকোর মভেো িুি কভর বভে রইলোম। েোরির শিত্রুপি 

শেোল্ডস্টোইভনর পিভক পফভর বলল, শেোমোর এেনও মভন িয় শলোকটো েণ্ড?  

  

শেোল্ডস্টোইনভক শিভে মভন িল শে পথেমে েোবটো কোপটভয় উভিভছ। েোর মোথোয় শেন 

অনি শকোনও পিন্তো শেলভছ।–েোর শিোে জ্বলজ্বল করভছ। শে এেক্ষণ শিয়োভর বভেপছল, 

এবোর উভি িোাঁপড়ভয় পকছুক্ষণ অেপিষু্ণেোভব িোয়িোপর কভর িিোৎ আমোর পিভক পফভর বলল, 

এমন একটো পজপনে। এই গুিোর মভযি ব্ধই িভড় থোকভব? এ িভেই িোভর নো। 

  

শেোল্ডস্টোইভনর কথো আমোর শমোভটই েোল লোেল নো। বললোম, শেরকম অভনক আশ্চেথ 

রোিীন পজপনেও শেো এেনও মোনুভষর অভেোিভর মোপটর নীভি লুপকভয় আভছ। যভর নোও, 

আজভকর ঘটনোটো ঘভটইপন। 

  

অেম্ভব। শেোল্ডস্টোইন েজথন কভর উিল। শলোকটো শে শিোর শে পবষভয় শেো শকোনও 

েভন্দি শনই। িোথরটোও শেো ও িুপরই কভরপছল। ওই বোের উির ওর শকোনও অপযকোর 

শনই। ওটো আমোর িোই। ওটো আপম আিোয় কভর ছোড়ব-েোভে েে টোকো লোভে লোগুক। 

টোকোর আমোর অেোব শনই। 

  

আমরো শকোনওরকম রপেবোি করোর আভেই শেোল্ডস্টোইন ঝভড়র মভেো ঘর শথভক 

শবপরভয় িভল শেল। 

  

শিত্রুপি েেীরেোভব মোথো শনভড় বলল, েুল করল.ভেোল্ডস্টোইন েুল করল। বিোিোরটো 

আমোর শমোভটই েোল লোেভছ নো। 

  

পকছুক্ষণ িোয়িোপর কভর শিত্রুপিও পনভজর ঘভর িভল শেল। আপম শে েোভব েোভটর 

উির বভেপছলোম, শেইেোভবই আরও অভনকক্ষণ বভে রইলোম। িোর িোজোর বছর আভের 

উভরর মৃে েম্রোভটর েবেোত্রোর িৃেি েেনও শিোভের েোমভন েোেভছ। েুিূর অেীভেও 

মোনুভষর ববজ্ঞোপনক বুপে শে কেিূর অিের িভয়পছল, শেটো আজ শেমনেোভব শটর 

শিভয়পছ, শেমন আর শকোনওপিন িোইপন। 
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পবভকভলর পিভক শিত্রুপি, শফোন কভর জোপনভয়ভছ শে শেোল্ডস্টোইন েেনও শফভরপন। 

আযঘণ্টো আভে আপমও েোর ঘভর একবোর শফোন কভরপছলোম-ভকোনও উত্তর িোইপন। রোে 

িভয় শেল। এেন আর পকছু করোর উিোয় শনই। কোল েকোল িেথন্ত শিপে। পজগুরোৎ- এর 

শিবেো ইেেোভরর কথো মভন কভর শেোল্ডস্টোইভনর জনি রীপেমভেো েয় িভে। 

  

২৩শে নভেম্বর 

  

বোেিোভির আশ্চেথ অপেজ্ঞেোর শে এমন অদু্ভে িপরেমোপপ্ত িভব েো স্বভপ্নও েোপবপন। 

অপেপরি শলোভের শে কী িপরণোম িভে িোভর েোর একটো েোল নমুনো শিেো শেল! অপবপেি 

আপম নো থোকভল আরও শবপে পবিেথয় ঘটভে িোরে। শেটো শেভবই েো েোমোনি একটু 

েোন্ত্বনো। 

  

আজ শেোভর উভিই শটপলভফোন কভর জোনভে িোরলোম শে শেোল্ডস্টোইন রোভত্র শিোভটভল 

শফভরপন। েবরটো শিভয় েৎক্ষণোৎ শিত্রুপির েভে শেোেোভেোে কভর পস্থর করলোম শে 

আমোভির একটো পকছু করভে িভব। দুজভনই বুভঝপছলোম শে আমোভির আবোর গুিোভেই 

পফভর শেভে িভব। অ্ িোব্বোল শেেোভনই শেভছ, আর শেোল্ডস্টোইনও পনঘোৎ েোভক যোওয়ো 

করভেই শবপরভয়পছল। 

  

শিোভটভলর মিোভনজোর পমিঃ ফোরুপকভক শবড়োভে েোবোর কথো বলভেই পেপন একটো 

েোপড়র বভন্দোবস্ত কভর পিভলন। পিক েোভড় ছটোর েময় আপম আর শিত্রুপি গুিো অপেমুভে 

েোত্রো করলোম। 

  

৭০ মোইল িথ শেভে ঘণ্টো শিভড়ক েময় লোেল। শেেোভন েেবোর অ্ িোব্বোল েোপড় 

থোপমভয়পছল, এবোরও শেেোভনই ড্রোইেোরভক েোপড়ভে অভিক্ষো করভে বভল আমরো দুজভন 

গুিোর পিভক রওনো িলোম। 
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গুিোয় শি াঁভছ শিপে ফটক ব্ধই। আপম এটোই আেো কভরপছলোম, পকন্তু শিত্রুপিভক শিভে 

মভন িল শে মুষভড় িভড়ভছ। বলল, বৃথোই আেো িল। শবোয িয় ডোইনোমোইট পিভয় শেভি 

ফপটক শেোলো ছোড়ো আর শকোনও রোস্তো শনই। 

  

আপম বললোম, েোর আভে আমোর স্মরণেপিটো একবোর িরীক্ষো কভর শিেভে িোই। 

  

শিত্রুপি অবোক িভয় বলল, েুপম বলভে িোও অ্ িোব্বোল-এর েুর েুপম হুবহু নকল 

করভে িোরভব? 

  

উত্তভর আপম আমোর িোে দুভটোভক মুভের েোমভন শিোিোর মভেো কভর যভর আমোর 

েলোটোভক আমোর স্বোেোপবক িিোর শিভয় শবে কভয়ক যোি উিভর েুভল বভল উিলোম, 

পিপিিং ফোাঁক। 

  

কভয়ক মুহুেথ পকছু িল নো। েোরির েেীর শমভঘর েজথভনর মভেো একটো েব্দ শুরু 

িল। আমোর িোভেই একটো পেরপেপট েয় শিভয় শলজ েুভল ঘোভের উির পিভয় েড় েড় 

কভর িোলোভ ল। শিেলোম, গুিোর ফটকটো আভস্ত আভস্ত েুভল পেভয় পিছভনর িোাঁ করো 

অ্ধইকোর শিেো েোভে। 

  

শেোলো শেষ িভল আমরো দুজভন দুরু দুরু বুভক গুিোর পেেভর রভবে করলোম। 

  

আমোভির দুজভনর েভে টিথ পছল। আভলো জ্বোলভেই রথম দুিোভে েোভকর উির 

পজপনেিভত্রর েোভয় রিং-ভবরভির িোথভরর িমকপন ছোড়ো আর পকছুই শিোভে িড়ল নো। 

েোরির মোঝেোভন শে িোথভরর উির বোেটো রোেো পছল, শেেোভন টিথ শফভল শিপে জোয়েোটো 

েোপল। বোভের শকোনও পিহ্নমোত্র শনই। 

  

শিত্রপি ইপেমভযি শকোভণর পিকটোয় এপেভয় পেভয়পছল; িিোৎ েোর অস্ফুট। পিৎকোর 

শুভন আপমও শেইপিভক যোওয়ো কভর শেলোম। 
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শিত্রুপির টভিথর আভলো মোপটর উির শফলো। শেই মোপটর উির পিে িভয় শিোে-িোওয়ো 

অবস্থোয় িভড় আভছ শেোল্ডস্টোইন! 

  

এবোর আমোর টভিথর আভলো শফলভেই গুিোর শকোভণর েমস্তটো আভলোয় েভর শেল। 

েোর ফভল শে িৃেি শিেলোম েোভে রি পিম িভয় শেল। 

  

শেোল্ডস্টোইভনর িোে পেভনক পিছভন িভড় আভছ অ্ িোব্বোল; শেও পিে িভয় শেোওয়ো, 

েোর বুভকর উির দুিোে পিভয় জোিভট যরো িোর িোজোর বছভরর িুরভনো বোয়ভকোভির বোে; 

আর েোর পিক িোভে িভড় আভছ শেোমোল পনেোপিভরর কঙ্কোল—শেমন েোভব আভে শিভে 

শেপছ, পিক শেমপন েোভবই। 

  

শেোল্ডস্টোইভনর নোপড় িরীক্ষণ কভর িোাঁিো ছোড়লোম। শে এেনও মভরপন-েভব েোর 

অবস্থো েেীন—একু্ষপন েোভক গুিোর শেের শথভক বোর কভর পনভয় েোর পিপকৎেো করভে 

িভব। 

  

আর অল িোব্বোলো? েোর জীবন শেষ িভয় শেভছ। েম্ভবে কোল শথভকই শে মৃে—

কোরণ বোেটো েোর িোে শথভক ছোড়োভে পেভয় শিেলোম শেটো আলেো করোর শকোনও উিোয় 

শনই—েোাঁর অেোড় িোে দুভটো পিরকোভলর মভেো বোেটোভক বপন্দ কভর শফভলভছ। 

  

*** 

  

শেোল্ডস্টোইনভক শিোভটভল পফপরভয় এভনপছ। এই ঘণ্টোেোভনক িল। েোর জ্ঞোন িভয়ভছ। 

ডোিোর েোভক িরীক্ষো কভর বভলভছ েোর মভযি েোরীপরক শকোনও েণ্ডভেোল শনই। পকন্তু 

আমরো জোপন শে েোর মভযি একটো পবভেষ রকম শকোনও িপরবেথন ঘভট শেভছ-কোরণ েোভক 

কোলভকর ঘটনোর কথো পজভজ্ঞে করভেই শে একেোল শিভে বলল—পিপিিং ফোাঁক। 

  

েোরির শথভক এই পকছুক্ষণ আভে িেথন্ত েোভক েে রেই করো িভয়ভছ—েবকটোরই 

উত্তভর শে ওই এক েোভবই শিভে বভলভছ, পিপিিং ফোাঁক। 
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েভন্দে। ফো্ুধইন-ধিত্র ১৩৭৬ 
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