
ফেলুদা সমগ্র 

 

  

ফ াম্বাইয়ের 

ফ ায়ম্বয়ে 

সত্যজিৎ রাে 



সত্যজিৎ রাে  । ফ াম্বাইয়ের ফ ায়ম্বয়ে ।  ফেলুদা সমগ্র 

 1 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

 

সূজিপত্র 

 ১.  লালম াহন গাঙু্গলী ওরমে জটায়ু . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  

 ২.  পমরর রচিিার আিার লালম াহনিািু . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

 ৩.  না টা দেমে অিাক লাগল . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16  

 ৪.  দহামটল দেমক দিচরম ়ে পড়লা  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25  

 ৫.  দগাোঁেটা কা ানচন . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30  

 ৬.  পুলকিািু আর সংলাপ- দলেক চত্রভুিন গুপ্ত . . . . . . . . . . . . . .  38  

 ৭.  একটু দজরা করমল. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48  

 ৮.  লালম াহনিািু চিনামর . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57  

 ৯.  িমে দেমক পুণা . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  61  

 ১০.  ঝুক ঝুক শমের সমঙ্গ কামলা দ াোঁয়া . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67  

 ১১.  তাোঁর আর পালািার পে দনই . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76  

 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রাে  । ফ াম্বাইয়ের ফ ায়ম্বয়ে ।  ফেলুদা সমগ্র 

 2 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

১. লালয়মাহন গাঙ্গলুী ওরয়ে িোয় ু 

লালম াহন গাঙু্গলী ওরমে জটায়ু-র হামত চ চির িাক্স দেমে দিশ অিাক হলা ! 

সা ারণত ভদ্রমলাক  েন আ ামের িাচড়মত আমসন তেন হামত ছাতা ছাড়া আর চকছু 

োমক না। নতুন িই দিমরামল িইম ়ের একটা পযামকট োমক অচিচশয, চকন্তু দস দতা িছমর 

দু িার। আজ এমকিামর চ জাপুর চিমটর হামলর দোকান কমলাল চ িা্ন  ভা্ামরর পোঁচিশ 

টাকা োম র সাো কািড দিামিডর িাক্স, দসটা আিার দসানাচল চেমত চেম ়ে িাোঁ া। িামক্সর 

দু পামশ নীল অক্ষমর দলো কমলালস্ োইভ চ ক্স সুইটচ টস– ামন পাোঁি-ম শাচল চ চি। 

িাক্স েুলমল দেো  ামি। পাোঁিটা দোপ করা আমছ, তার এমককটামত এমকক রকম র 

চ চি।  ামঝরটায় োকমতই হমি কমলামলর আচিষ্কার িায় ন্ডা–চহমরর  মতা পাল-কাটা 

রুমপার তিক দেওয়া রস-ভরা কড়া পামকর সমেশ। 

  

এ ন িক্স লালম াহনিািুর হামত দকন? আর ওোঁর  ুমে এ ন দকলা-োমত হাচস হাচস 

ভািই িা দকন? 

  

ভদ্রমলাক ঘমর ঢুমক িাক্স দটচিমল দরমে দিয়ামর িসমতই দেলুো িলল, দিাোইম ়ের 

  

সুেিরটা িুচঝ আজই দপমলন? 

  

লালম াহনিািু প্রশ্নটা শুমন অিাক হমলও তাোঁর  ুে দেমক হাচসটা দগল না, দকিল ভুরু 

দুমটা ওপমর উঠল। 

  

কী কমর িুঝমলন, দহ দহ? 

  

সাইমরন িাজার এক ঘণ্টা পমর  েন দেেচছ আপনার হাতঘচড় িলমছ দসায়া চতনমট, তার 

 ামনই টাটকা আনমের আচতশম য ঘচড়টা পরার স য় আর ওটার চেমক িাইমতই 

পামরনচন। —চিপ্রং দগমছ, না ে  দগমছ? 
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লালম াহনিািু তাোঁর নীল র যাপামরর েমস পড়া চেকটা দরা যান কায়োয় িাোঁ কাোঁম র উপর 

দেমল চেম ়ে িলমলন, পোঁচিশ দিম ়েচছলু ; তা আজ দভামর ঘু  ভাঙমতই িাকর এমস 

দটচলগ্ৰা   চরম ়ে চেমল। এই দ । 

  

লালম াহনিািু পমকট দেমক একটা দগালাচপ দটচলগ্ৰা  িার কমর পমড় দশানামলন— 

  

দপ্রাচিউসার উইচলং অোর দটন ের দিামেমট, চিজ দকিল কনমসন্ট। আচ  চরিাই 

পাচঠম ়ে চেম ়ে এলু -হযাোঁচপচল দসচলং দিামেমট ের দটন দটক দেচসংস।  

  

েশ হাজার! দেলুোর  মতা  াো-ঠা্া  ানুমের প ডন্ত দিাে দগাল দগাল হম ়ে দগল। েশ 

হাজামর গপ্প চিচি হম ়েমছ আপনার? 

  

জটায়ু একটা হালকা  সচলচন হাচস হাসমলন। 

  

টাকাটা হামত আমসচন এেনও। ওটা িমে দগামলই পাি।  

  

আপচন িমে  ামেন? দেলুোর দিাে। আিার দগাল।  

  

শু ু আচ  দকন? আপনারাও। অযাট  াই এক্সমপনস। আপচন ছাড়া দতা এ গপ্প োোঁড়াতই 

না  শাই। 

  

কোটা দ  সচতয, দসটা িযাপারটা েুমল িলমলই দিাঝা  ামি।  

  

জটায়ুর অমনক চেমনর স্বপ্ন দ  তার একটা গল্প দেমক চসমন া হয়। িাংলা ছচিমত পয়সা 

দনই, তাই চহচের চেমকই ওোঁর দঝাোঁক দিচশ। এিামর তাই দকা র দিোঁম  চহচে চসমন ার 

গল্প দলো শুরু কমরচছমলন। িমের চেল্ম লাইমন লালম াহনিািুর একজন দিনা দলাক 

আমছ, না  পুলক দঘাোল। আমগ গড়পামরই োকত, লালম াহনিািুর দুমটা িাচড় পমর। 

কলকাতায় টাচলগমে চতনমট ছচিমত সহকারী পচরিালমকর কাজ কমর দরামের  াোয় 

িমে চগম ়ে হাচজর হয়। দসোমন এেন দস চনমজই একজন চহট চিমরক্টর।  
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তৃতীয় পচরমেে অিচ  চগম ়ে গল্প আর এমগামে না দেমে জটায়ু দেলুোর কামছ আমসন! 

দেলুো তেন-তেনই দলোটা পমড়  ন্তিয কমর– াঝপমে আটমক ভালই হম ়েমছ।  শাই! 

এ আপনার প্শ্র  হত। দিাোই চনত না। 

  

লালম াহনিািু  াো িুলমক িলমলন, কী হমল দনমি  শাই িলুন দতা। আচ  দতা 

দভমিচছলু  োনকতক কামরন্ট চহট ছচি দেমে চনম ়ে তারপর চলেি! দু চেন চকউম ়ে 

োোঁড়ালু ; এক’চেন পমকট ার হল, এক’চেন দসায়া ঘণ্টা োোঁচড়ম ়ে জানলা অিচ  দপ োঁমছ 

শুনলা  হাউস েুল। িাইমর চটচকট েযাক হচেল, চকন্তু িামরা টাকা েরি কমর দশেটায় 

দকামিাপাইচরন দেমত হমি দসই ভম ়ে চপচছম ়ে দগলু । 

  

দশমে দেলুোই একটা ছক দকমট দেমি িলল লালম াহনিািুর জনয। িলল, আজকাল 

িিল দরামলর েুি িল হম ়েমছ, দসটা জামনন দতা? 

  

লালম াহনিািু িিল দরাল কী দসটাই জামনন না।  

  

একই দিহারার দুজন নায়ক হয় ছচিমত দসটা জামনন না? দেলুো প্রশ্ন করল। 

  

  জ ভাই?  

  

তাও হমত পামর, আিার আত্মীয় নয়। অেি দিহারায় চ ল দসটাও হমত পামর। একই 

দিহারা, অেি একজন ভাল দলাক, একজন োরাপ দলাক; অেিা একজন শক্ত-স েড 

আর একজন দগামিিারা। সা ারণত এটাই হয়। আপচন একটু নতুনভামি এক কাচঠ 

িাচড়ম ়ে করমত পামরন;–একটা িিল দরামলর িেমল এক দজাড়া িিল দরাল। এক নের 

চহমরা আর এক নের চভমলন হল দজাড়া, আর দুই নের চহমরা আর দুই নের চভমলন হল 

আমরক দজাড়া! এই দুই নের দজাড়া দ  আমছ, দসটা দগাড়ায় োোঁস করা হমি না। 

তারপর–  

  

এোমন লালম াহনিািু িা া চেম ়ে িলমলন, একটু দিচশ জচটল হম ়ে  ামে না? 
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দেলুো  াো দনমড় িলল, চতন ঘণ্টার  াল শলা িাই। আজকাল নতুন চনয়ম  েুি দিচশ 

োইচটং িলমি না। কামজই গল্প অনযভামি োোঁেমত হমি। দেড় ঘণ্টা লাগমি জচট পাকামত, 

দেড় ঘণ্টা ছাড়ামত। 

  

তা হমল িিল-মরামলই কা ডচসচি হম ়ে  ামি িলমছন? 

  

তা দকন? আরও আমছ। দনাট কমর চনন। 

  

লালম াহনিািু সুিুৎ কমর িুক পমকট দেমক লাল োতা আর দসানাচল দপনচসল িার 

করমলন। 

  

চলেুন-স্মাগচলং িাই-মসানা চহমর গাোঁজা িরস,  া হাক; পাোঁিচট গামনর চসিুম ়েশন িাই, 

তার  ম য একচট ভচক্ত ূলক হমল ভাল; দুচট নাি িাই; োন দু-চতন পশ্চািািন েৃশয িা 

দিজ-চসকুম ়েন্স িাই-তামত অন্তত একচট োচ  দ াটরগাচড় পাহামড়র গা গচড়ম ়ে দেলমত 

পারমল ভাল হয়; অচিকাম্র েৃশয িাই; নায়মকর গালডমেন্ড চহমসমি নাচ ়েকা এিং 

চভমলমনর গালডমেন্ড চহমসমি ভযাম্প িা েলনাচ ়েকা িাই; একচট কতডিযমিা সম্প্ন  পুচলশ 

অচেসার িাই; নায়মকর ফ্ল্যাশিযাক িাই; কচ ক চরচলে িাই; গল্প  ামত ঝুমল না পমড়, 

তার জনয দ্রুত ঘটনা পচরিতডন ও েৃশযপট পচরিতডন িাই; িার কম ়েক পাহামড় িা স ুমদ্রর 

 ামর গল্পমক চনম ়ে দেলমত পারমল ভাল, কারণ এক নাগামড় স্টুচিম ়োর িি পচরমিমশ 

শুচটং চিত্রতারকামের স্বামযযর পমক্ষ হাচনকর। —িুমঝমছন দতা?  

  

লালম াহনিািুঝমড়র  মতা চলেমত চলেমত  াো দনমড় হযাোঁ িুচঝম ়ে চেমলন। 

  

আর সি দশমে–এটা এমকিামর  াস্ট-িাই হযাচপ এচন্ডং। তার আমগ অচিচশয িার কময়ক 

কা্ন ার দরাত িইময় চেমত পারমল দশেটা জম  ভাল। 

  

লালম াহনিািুর দস চেনই হাত িযো হম ়ে চগম ়েচছল। তারপর গল্প চনম ়ে ঝাড়া দু 

 ামসর স্তা চস্তমত িান হামতর দুমটা আঙুমল কড়া পমড় চগম ়েচছল। ভাচগযস দস স য়টা 
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দেলুোর কলকাতার িাইমর দকানও কাজ চছল না-মকোর সরকামরর রহসযজনক েুমনর 

তেমন্তর িযাপামর ওমক সিমিম ়ে দিচশ েূর দ মত হম ়েচছল িযারাকপুর—কারণ 

লালম াহনিািু সপ্তামহ দু িার কমর দেলুোর কামছ এমস  ন চেচেমলন। তা সমেও 

জটায়ুর িচত্রশ নের উপনযাস দিাোইম ়ের দিামেমট  হালয়ার চঠক পমরই দিচরম ়ে  ায়। 

আর গল্পটা দ  রক  োোঁচড়ম ়েচছল, তা দেমক ছচি করমল আর  াই দহাক, দস ছচি দেমে 

দকামিাপাইচরন দেমত হমি না। চহচে ছচির  াল শলা োকমলও তামত চহচে ছচির 

দছমড়-মে- া-মকোঁমে-িাোঁচি িাড়ািাচড়টা দনই। 

  

পা্ুচলচপর একটা কচপ পুলক দঘাোলমক আমগই পাচঠম ়েচছমলন লালম াহনিািু। চেন 

েমশক আমগ চিচঠ আমস দ , গল্প পছে হম ়েমছ আর েুি চশগচগরই কাজ আরম্ভ কমর 

চেমত িান পুলকিািু। চিত্রনাটয চতচন চনমজই কমরমছন, আর চহচে সংলাপ চলমেমছন 

চত্রভুিন গুমপ্ত,  ার এক-একটা কো নাচক এক-একটা  ারামলা িাকু, দসাজা চগম ়ে 

েশডমকর িুমক চিোঁম  হমল পায়রা উচড়ম ়ে দেয়। এই চিচঠর উত্তমর লালম াহনিািু 

দেলুোমক চকছু না িমলই তাোঁর গমল্পর ো  চহমসমি পোঁচিশ হাজার হাোঁমকন, আর তার 

উত্তমরই আজমকর দটচলগ্ৰা । আ ার  মন হল পোঁচিশ দিম ়ে লালম াহনিািু দ  একটু 

িাড়ািাচড় কমরচছমলন দসটা উচন চনমজই িুঝমত দপমরমছন।  

  

গর  িাম ়ে িু ুক চেম ়ে আ মিাজা দিামে একটা আঃ শে কমর লালম াহনিািু িলমলন, 

পুলক দছাকরা চলমেচছল দ , গল্পটা চিমশে দিে কমরচন; দ াটা ুচট আচ -েুচড়, আ রা, 

 া চলমেচছলা — 

  

দেলুো হাত তুমল লালম াহনিািুমক োচ ম ়ে িলল, আপচন িহুিিনটা না িযিহার 

করমলই েুচশ হি। 

  

চকন্তু-  
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আহাঃ–দশকসচপয়রও দতা অমনযর গমল্পর সাহা য চনম ়ে নাটক চলমেমছ, তা িমল তামক 

চক দকউ কেনও আ ামের হযাোঁ মলট িলমত শুমনমছ? কেেনও না। উপাোমন আ ার 

চকছুটা কন চিচিউশন োকমলও, পািক দতা আপচন। আপনার  মতা হামতর তার চক আর 

আ ার আমছ? 

  

লালম াহনিািু কৃতজ্ঞতায় কান অিচ  দহমস িলমলন, েযাঙ্ক ইউ সযার। — াই হাক,  া 

িলচছলা । দকিল একচট  াত্র  াইনর দিে কমরমছ গমল্প। 

  

কী রক ? 

  

দস আর িলমিন না  শাই। তাজ্জি িযাপার। আপচন শুনমলই িলমিন দটচলপযাচে। হম ়েমছ 

কী, আ ার গমির স্মাগলার ঢুনূচটরা   ুরন্ধমরর িাসযান চহমসমি একটা দততাচলশ তলা 

িাচড়র একটা ফ্ল্যামটর উমলে কমরচছলু । আপচন েুোঁচটনাচটর ওপর নজর চেমত িমলন, 

তাই িাচড়টার একটা না ও চেম ়েচছলু -চশিাজী কাসল। িাোই দতা—তাই  হারামের 

জাতীয় িীরপুরুমের নাম  িাচড়র না টা দিশ অযামপ্রাচপ্রম ়েট  মন হম ়েচছল। ও া, পুলক 

চলেমল ওই নাম  নাচক সচতযই একটা উোঁিু ফ্ল্যাটিাচড় আমছ, আর তামত নাচক ওর ছচির 

দপ্রাচিউসার চনমজই োমকন। িলুন, এমক দটচলপযাচে ছাড়া আর কী িলমিন? 

  

কুং-েু োকমছ, না িাে? দেলুো চজমজ্ঞস করল। 

  

আ রা চতনজমন একসমঙ্গ এনটার েয ড্রাগন দেোর পর দেমকই লালম াহনিািুর  াোয় 

ঢুমকচছল দ  গমল্প কুং-েু দঢাকামিন! দেলুোর প্রমশ্নর উত্তমর লালম াহনিািু িলমলন, 

আলিত োকমছ। দসটার কো আচ  আলাো কমর চজমজ্ঞস কমরচছলু ; তামত চলমেমছ, 

 যাড্রাসড দেমক দেশাচল কুং-েু-র জনয োইট  াস্টার আসমছ। িমল নাচক হংকং-মিনি। 

  

শুচটং শুরু কমি? 
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দসইমট চজমজ্ঞস কমর আজ একটা চিচঠ চলেচছ। জানার পর আ ামের  ািার তাচরেটা 

চেক্স করি। আ ামের-গুচড়, আ ার গমল্পর শুচটং শুরু হমি, আর আ রা দসোমন োকি 

না। দস কী কমর হয়  শাই? 

  

িায় ন্ড এর আমগও দেম ়েচছ, চকন্তু আজমক  তটা ভাল লাগল। দত ন আর দকানওচেন 

লামগচন। 
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২. পয়রর রজ  ার আ ার লালয়মাহন া ু 

পমরর রচিিার আিার লালম াহনিািুর অচিভডাি। দেলুো আমগ দেমকই চঠক কমর 

দরমেচছল ভদ্রমলাকমক অম ডক েরি অোর করমি, কারণ ওর চনমজর হামতও স্প্রতচত 

চকছু টাকা এমসমছ। শু ু দকস দেমক নয়; গত চতন  ামস ও দুমটা ইংমরচজ িই অনুিাে 

কমরমছ—উনচিংশ শতােীর দুজন চিেযাত প ডটমকর ভ্ৰ ণ কাচহনী-দুমটাই ছাপা হমে, 

আর দুমটা দেমকই চকছু আগা  টাকা দপম ়েমছ। ও। এর আমগও অিসর স য় দেলুোমক 

 ামঝ  ামঝ চলেমত দেমেচছ।-চকন্তু আো-নুন দেম ়ে চলেমত লাগা এই প্রে । 

  

লালম াহনিািু অিচশয দেলুোর প্রস্তাি এক কোয় উচড়ম ়ে চেমলন। িলমলন, দেমপমছন? 

দলোর িযাপামর আপচন এেন আ ার গাইড়। অযান্ড গিোোর। এটা হল আপনামক 

আ ার সা ানয েচক্ষণা। 

  

এই িমল পমকট দেমক দুমটা দিমনর চটচকট িার কমর দটচিমলর উপর দরমে িলমলন, 

 ঙ্গলিার সকাল েশটা পায়তাচলমশ ফ্ল্াইট। এক ঘণ্টা আমগ চরমপাচটং টাই । আচ  

দসাজা ে েম  চগম ়ে আপনামের জনয ওম ়েট করি।  

  

শুচটং আরম্ভ হমে কমি? 

  

চিেুযদ িার। এমকিামর ক্লাই যাকমসর চসন। দসই দিন, দ াটর আর দঘাড়ার িযাপারটা। 

  

এ ছাড়াও আর একটা েির দেিার চছল। লালম াহনিািুর।  

  

কাল সমন্ধমিলা আমরক িযাপার  শাই। এোনকার এক চেচল  দপ্রাচিউসার– র তলায় 

আচপস-আ ার পািচলশামরর কাছ দেমক চঠকানা দজাগাড় কমর দসাজা আ ার িাচড়মত 

চগম ়ে হাচজর! দসও  দিাোইম ়ের দিামেমট ছচি করমত িায়। িমল িাংলায় চহচে টাইমপর 

ছচি না করমল আর িলমছ না। গল্প চিচি হম ়ে দগমছ শুমন দিশ হতাশ হল। িইটা অচিচশয 
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উচন চনমজ পমড়নচন; ওোঁর এক ভাগমন পমড় ওোঁমক িমলমছ। আচ  দিাোই না চগম ়েই িইটা 

চলমেচছ শুমন দিশ অিাক হমলন। আচ  আর ভাঙলু  না দ   ামর-র গাইি ঢুোঁ ইচন্ডয়া আর 

দেলুচ চত্তমরর গাইমিন্স ছাড়া এ কাজ হত না। 

  

ভদ্রমলাক িাঙাচল? 

  

ইম ়েস সযার। িামরন্দ্র। সানাল! কোয় পচশ্চ া টান আমছ। িলমলন জব্বলপুমরর  ানুে। 

গাম ়ে উগ্ৰ পারচেউম র গন্ধ। নাক জ্বমল  ায়  শাই। পুরুে  ানুে এভামি দসন্ট  ামে 

এই প্রে  এক্সমপচরম ়েন্স করলু ।  াই হাক, আচ  িমল  াচে শুমন একটা চঠকানা চেম ়ে 

চেমলন। িলমলন, দকানও অসুচিম  হমল এমক দোন করমত পামরন। আ ার এ িনু্ধচট েুি 

দহলপ েুল। 

  

  
  

কলকাতায় চিমসেমর দিশ শীত পড়মলও িমেমত নাচক দত ন ঠা্া পমড় না। আ ামের 

দছাট দুমটা সুটমক দসই সি  যামনজ হম ়ে দগল!  ঙ্গলিার সকামল উমঠ দেচে কুয়াশায় 

রাস্তার ও পামর পলুটুমের িাচড়টা প ডন্ত ভাল কমর দেো  ামে না। দিন ছাড়মি দতা? 

আশ্চ ড নটার  ম য সি সাে হম ়ে চগম ়ে ঝকঝমক দরাে উমঠ দগল। চভ আই চপ দরামি 

এ চনমতই শহমরর দিম ়ে দিচশ কুয়াশা হয়, চকন্তু আজ দেেলা  দত ন চকছু নয়। 

  

এয়ারমপামটড  েন দপ োঁছলা , তেন দিন ছাড়মত পঞ্চাশ চ চনট িাচক। লালম াহনিািু 

আমগই হাচজর। এ নকী দিাচিডং কািডও দেেলা  উোঁচক  ারমছ পমকট দেমক। িলমলন, 

চকছু  মন করমিন না, দেলুিািু-লো চকউ দেমে ভািলু   চে জানলার  ামর চসট না 

পাই, তাই আমগভামগই দসমর রােলু । এইি দরা-মেেুন হয়মতা দেেমিন কাছাকাচছ চসট 

দপম ়ে দগমছন। 

  

আপনার হামত ওিা কী? কী িই চকনমলন? 
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লালম াহনিািুর িগমল একটা ব্ৰাউন কাগমজর পযামকট দেমে আ ার  মন হম ়েচছল। উচন 

চনমজর িই সমঙ্গ চনম ়ে  ামেন। ওোমন কাউমক দেমিন িমল।  

  

দেলুোর প্রমশ্নর জিামি ভদ্রমলাক িলমলন, চকনি চক  শাই; দসই সানযাল-মস চেন  ার 

কো িমলচছলা —দস চেম ়ে দগল। এই চ চনট েমশক আমগ। 

  

উপহার 

  

দনা সযার। িমে এয়ারমপামট দলাক এমস চনম ়ে  ামি। আ ার না - া  তামক জাচনম ়ে 

চেম ়েমছন। দকান এক আত্নীম ়ের কামছ  ামি এ িই। তারপর একটু দহমস িলমলন, ইম ়ে–

<একটা দিশ অযািমভঞ্চামরর গন্ধ পামেন না? 

  

পাওয়া  ুশচকল, িলল দেলুো, কারণ ভারত দকচ কযালস-এর গুলিাহার দসমন্টর গন্ধ 

আর সি গন্ধমক স্নান কমর চেম ়েমছ। 

  

গন্ধটা আচ ও দপম ়েচছলা । সানযাল  শাই এ নই দসন্ট  ামেন দ  তার সুিাস এই 

পযামকমট প ডন্ত দলমগ রম ়েমছ। 

  

 া িমলমছন সযার, হাঃ হাঃ, সায় চেমলন জটায়ু। তমি অমনক স য় শুচনচি, এইভ দলামক 

উলটাপালটা চজচনসও িালান দেয়। 

  

দস দতা িমটই। িুচকং কাউন্টামর দতা দনাচটসই লাগামনা আমছ দ , অমিনা দলামকর হাত 

দেমক িালান দেওয়ার জনয দকানও চজচনস দনওয়াটা চিপজ্জনক। অচিচশ; এ ভদ্রমলাকমক 

দটকচনকযাচল চঠক অমিনা িলা িমল না, আর পযামকটটাও দ  িইম ়ের, দসটা সমেহ করার 

দকানও কারণ দেেচছ না। 

  

দিমন চতনজমন পাশাপাচশ জায়গা দপলা  না; লালম াহনিািু আ ামের চতনমট সাচর 

চপছমন জানলার  ামর িসমলন। ফ্ল্াইমট িলিার  মতা দত ন চকছু ঘমটচন। দকিল 

লাউিচেকামর কযামেন েত্ত  েন িলমছন আ রা নাগপুমরর উপর চেম ়ে  াচে, তেন 

http://www.bengaliebook.com/


সত্যজিৎ রাে  । ফ াম্বাইয়ের ফ ায়ম্বয়ে ।  ফেলুদা সমগ্র 

 12 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চপছন চেমর দেচে লালম াহনিািু চসচট দছমড় উমঠ দিমনর লযামজর চেকটায় িমলমছন। 

দশেটায় একজন এয়ার হাসমটস ওোঁমক োচ ম ়ে উলমটা চেমক দেচেম ়ে চেমত ভদ্রমলাক 

আিার সারা পে দহোঁমট দসাজা পাইলমটর েরজা েুমল ককচপমট ঢুমক তকু্ষচন দিচরম ়ে এমস 

চজভা দকমট িাোঁ চেমকর েরজা চেম ়ে িােরুম  ঢুকমলন। চনমজর চসমট দেরার পমে আ ার 

উপর ঝুমক পমড় কামন চেস্ চেস কমর িমল দগমলন, আ ার পামশর দলাকচটমক এক 

ঝলক দেমে নাও। হাই-জযাকার হমল আশ্চ ড হি না। 

  

 াো ঘুচরম ়ে দেমে িুঝলা  জটায়ু অযািমভঞ্চামরর জমনয এমকিামর হমনয হম ়ে না োকমল 

ও রক  চনরীহ, দনই-েুতচন  ানুেটামক কক্ষনও হাই-জাকার ভািমতন না। 

  

সান্টা িুমজ দিন লযান্ড করার চঠক আমগই লালম াহনিািু িযাগ দেমক িইটা িার কমর 

দরমেচছমলন। দিাম সচটক লাউমে ঢুমক আ রা চতনজমনই এচেক ওচেক দেেচছ, এ ন 

স য় চ স্টার গাঙু্গলী? শুমন িাইমন ঘুমর দেচে গাঢ়ে লাল রমঙর দটচরচলমনর শাটড পরা 

একজন দলাক  াদ্রাচজ টাইমপর এক ভদ্রমলাকমক প্রশ্নটা কমর তার চেমক অতযন্ত আগ্ৰমহর 

সমঙ্গ দিম ়ে আমছ। ভদ্রমলাক একটু দ ন চিরক্ত ভামিই  াো দনমড় না িমল দলাকটামক 

পাশ কাচটম ়ে িমল দগমলন, আর লালম াহনিািুও িই হামত লাল শামটডর চেমক এচগম ়ে 

দগমলন। 

  

আই অযা  চ স্টার গাঙু্গলী অযান্ড চেস ইজ ে  চ স্টার সানযাল, এক চনাামস িমল 

দেলমলন জটায়ু। 

  

লাল শাটড িইটা চনম ়ে ঘাড় দিোঁচকম ়ে  নযিাে জাচনম ়ে িমল দগমলন, আর লালম াহনিািুও 

কতডিয দসমর চনচশ্চমন্ত হাত ঝাড়মলন। 

  

আ ামের  াল দিমরামত লাগল আ া ঘণ্টা। এেন একটা দিমজ কুচড়, শহমর দপ োঁছমত 

দপ োঁছমত হম ়ে  ামি প্রায় দুমটা। পুলক দঘাোল গাচড়র নেরটা জাচনম ়ে চেম ়েচছমলন 

আমগই, দেেলা  দসটা একটা দগরুয়া রমঙর স্টযান্ডািড! ড্রাইভারচট দিশ দশ চেন ও 
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চেটেট; চহচে ছাড়া ইংমরচজটাও দ াটা ুচট জামন। কলকাতার চতনজন অমিনা দলামকর 

জনয ভাড়া োটমত হমে িমল দকানওরক  চিরচক্তর ভাি দেেলা  না। িরং 

লালম াহনিািুমক দ  রক  একটা দসলা  ঠুকল, তামত  মন হল কাজটা দপম ়ে দস 

কৃতােড। ড্রাইভারই েির চেল দ  শহমরর চভতমরই শাচল ার দহামটমল আ ামের োকার 

িমোিস্ত হম ়েমছ, আর পুলচকিািু চিমকল সামড় পাোঁিিার স য় দহামটমল এমস আ ামের 

সমঙ্গ দেো করমিন। গাচড় আ ামের জনয রাো োকমি, আ রা  েন েুচশ দ োমন ইো 

দ মত পাচর। 

  

দেলুো অচিচশয এোমন আসিার আমগ ওর অভযাস  মতা িমে সেমন্ধ পড়াশুনা কমর 

চনম ়েমছ! ও িমল, দকানও নতুন জায়গায় আসার আমগ এ চজচনসটা কমর না চনমল নাচক 

দস জায়গা েূমরই দেমক  ায়।  ানুমের দ  ন একটা পচরিয় তার নাম , একটা দিহারায়, 

একটা িচরমত্র আর একটা তার অতীত ইচতহামস, চঠক দত নই নাচক শহমররও। িমে 

শহমরর দিহারা আর িচরত্র এেনও দেলুোর জানা দনই, তমি এটা জামন দ  শাচল ার 

দহামটল হল দকম্পস কনডামরর কামছ। 

  

আ ামের গাচড় হাইওময় চেময় চগময় একটা িড় রাস্তায় পড়ার সমঙ্গ সমঙ্গ দেলুো 

ড্রাইভারমক উমেশ কমর িলল-উম ়ো দ  টযাচক্স হযাোঁয় না–এ  আর চপ চগ্ৰ োইভ চি এইট-

উসমকা চপমছ চপমছ িলনা। 

  

কী িযাপার  শাই? লালম াহনিািু চজমজ্ঞস করমলন। 

  

একটা সা ানয দক তুহলী, িলল দেলুো। 

  

আ ামের গাচড় একটা স্কুটার আর দুমটা অযাোসািরমক ছাচড়ম ়ে চেয়াট টযাচক্সটার চঠক 

চপছমন এমস পড়ল। এিার টযাচক্সটার চপছমনর কাি চেম ়ে দেেলা  চভতমর িাসা লাল 

দটচরচলমনর শাটড। 
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একটু দ ন িুকটা দকোঁমপ উঠল। চকছুই হয়চন, দকন দেলুো টযাচক্সটামক  াওয়া করমছ তাও 

জাচন না, তিু িযাপারটা আ ার চহমসমির িাইমর িমলই দ ন একটা রহসয আর 

অযািমভঞ্চামরর দছাোঁয়া লাগল। লালম াহনিািু অচিচশয আজকাল  মরই চনম ়েমছন দ , 

দেলুোর সি কামজর  ামন চজমজ্ঞস কমর সি স ম ়ে সচঠক উত্তর পাওয়া  ামি না; 

 োস ম ়ে আপনা দেমকই দসটা জানা  ামি।  

  

আ ামের গাচড় চেচিয টযাচক্সটামক দিামে দরমে িমলমছ, আ রাও নতুন শহমরর রাস্তাঘাট 

দলাকজন দেেমত দেেমত িমলচছ। একটা চজচনস িলমতই হমি।–চহচে ছচির এত দিচশ। 

আর এত িড় িড় চিজ্ঞাপন আর দকানও শহমরর রাস্তায় দেচেচন। লালম াহনিািু চকছুক্ষণ 

 মর ঘাড় চেচরম ়ে চেচরম ়ে দসগুমলা দেমে িলমলন, সিাইম ়ের না ই দতা দেেচছ, অেি 

কাচহনীকামরর না টা দকন দিামে পড়মছ না। এরা চক গল্প দলোয় না কাউমক চেম ়ে? 

  

দেলুো িলল, গল্প দলেক চহমসমি না   চে আশা কমরন, তা হমল িমে আপনার জায়গা 

নয়। এোমন গল্প দলো হয় না, গল্প ততচর হয়,  যানুেযাকিার হয়–দ  ন িাজামরর আর 

পাোঁিটা চজচনস  যানুোকিার হয়। লাক্স সািান দক ততচর কমরমছ, তার না  চক দকউ 

জামন?—দকাম্পাচনর না টা হয়মতা জামন। টাকা পামেন, িযস;  ুেচট িন্ধ কমর িমস 

োকুন। সম্মামনর কো তুমল  ান। 

  

হুোঁ…। লালম াহনিািু দিশ চিচন্তত হম ়ে পড়মলন। তা হমল  ান হল চগম ়ে আপনার দিঙ্গমল, 

আর িমেমত হমে  াচন। 

  

হক কো, িলল দেলুো। 

  

দেলুো দ -এলাকাটামক  হালক্ষ্মী িমল িলল, দসটা ছাচড়ম ়ে চকছ ুেূর চগম ়ে আ ামের 

 াকা ারা টযাচক্সটা একটা ভান চেমকর রাস্তা  রল। আ ামের ড্রাইভার িলল দ , 

শাচল ার দহামটল দ মত হমল আ ামের দসাজাই  াওয়া উচিত।  

  

দেলুো িলল, আপ োোঁয়া িচলম ়ে। 
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িান চেমক ঘুমর চ চনট দু-এক দ মতই দেেলা  টযাচক্সটা িা চেমক একটা দগমটর চভতর 

ঢুমক দগল! দেলুোর চনমেডমশ আ ামের গাচড় দগমটর িাইমরই ো ল। আ রা চতনজমনই 

গাচড় দেমক না ালা , আর না ার সমঙ্গ সমঙ্গই লালম াহনিািু চহক কমর একটা অদু্ভত 

শে <दू। 8 न्!  

  

কারণটা পচরষ্কার। আ রা একটা চিরাট ঢাঙা িাচড়র সা মন োোঁচড়ম ়েচছ, তার চতনতলার 

হাইমট িড় িড় উোঁিু উোঁিু কামলা অক্ষমর ইংরাচজমত দলো–চশিাজী কাস্ল।  
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৩. নামো ফদয়ে অ াক লাগল 

না টা দেমে আ ার এত অিাক লাগল দ , চকছুক্ষণ দকানও কোই িলমত পারলা  না। 

এ দ  দটচলপযাচের ঠাকুরোো —িলমলন লালম াহনিািু। 

  

দেলুো িুপ। দেেলা  ও শু ু িাচড়টাই দেেমছ না, তার আশপাশটাও দেেমছ। িাোঁচেমক 

পর পর অমনকগুমলা িাচড়, তার দকানওটাই চিশ তলার ক  না। িান চেমকর িাচড়গুমলা 

চনিু আর পুরমনা, আর দসগুমলার োোঁক চেম ়ে চপছমন স ুদ্র দেো  ামে। 

  

ড্রাইভার একটু দ ন অিাক হম ়েই আ ামের হািভাি লক্ষ করচছল। দেলুো তামক 

অমপক্ষা করমত িমল দসাজা দগমটর চভতর চেম ়ে ঢুমক দগল। আচ  আর লালম াহনিািু 

দিাকার  মতা োোঁচড়ম ়ে রইলা । 

  

চ চনট চতমনক পমরই দেলুো দিচরম ়ে এল। 

  

িচলম ়ে শাচল ার দহামটল। 

  

আ রা আিার রওনা চেলা । দেলুো একটা চসগামরট  চরম ়ে িলল, েুি সম্ভিত 

দসমভনচটন ে দোমর, অেডাৎ আঠামরা তলায় দগমছ আপনার িইম ়ের পযামকট। 

  

আপচন দ  দভলচক দেোমলন  শাই, িলমলন লালম াহনিািু, এই চতন চ চনমটর  ম য 

অত িড় িাচড়র দকান তলায় দগমছ দলাকটা, দসটা দজমন দেমল চেমলন? 

  

আঠামরাতলায় দগমছ চক না জাচনিার জনয আঠামরাতলায় ওঠার েরকার হয় না। এক 

তলার চলেমটর  াোর উপমরই িামিড নের দলো োমক।  েন দপ োঁছলা , তেন চলেট 

উঠমত শুরু কমর চেম ়েমছ। দশে দ  নেরটার িাচত জ্বমল উঠল, দসটা হল সমতমরা। এিার 

িুমঝমছন দতা? 
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লালম াহনিািু েীঘডাাস দেমল িলমলন, িুঝলু  দতা। এত সহজ িযাপারটা আ ামের 

 াোয় দকন আমস না দসটাই দতা িুচঝ না। 

  

পাোঁি চ চনমটর  ম যই শাচল ার দহামটমল দপ োঁমছ দগলা । দেলুো আর আ ার জনয পাোঁি 

তলায় একটা িািল রু , আর লালম াহনিািুর জনয ওই একই তলায় আ ামের উলটা 

চেমক একটা চসঙ্গল। আ ামের ঘরটা রাস্তার চেমক, জানালা চেম ়ে নীমি িাইমলই অচিরা  

গাচড়র দরাত, আর সা মনর চেমক িাইমল দুমটা ঢাঙা িাচড়র োোঁক চেম ়ে েূমর স ুদ্র। িমে 

দ  একটা গ গম  শহর, দসটা এই ঘমর িমসই দিশ দিাঝা  ায়। চেমে দপম ়েচছল প্রি্; 

হাত- ুে  ুম ়ে চতনজমন দগলা  হামটমলরই োতলায় গুল াগড দরমস্টার যামন্ট। 

লালম াহনিািুর দঠাোঁমটর িগায় দ  প্রশ্নটা এমস আটমক চছল, দসটা োিামরর অিডার 

চেম ়েই কমর দেলমলন। 

  

আপচনও তা হমল অযািমভঞ্চামরর গন্ধ পামেন, দেলুিািু? 

  

দেলুো সরাসচর উত্তর না চেম ়ে একটা পালটা প্রশ্ন করল। 

  

দলাকটা আপনার হাত দেমক িইটা চনম ়ে কী করল, দসটা লক্ষ কমরচছমলন?  

  

দকন?–িমল দগল! িলমলন লালম াহনিািু। 

  

ওই দতা! দকিল দ াটা চজচনসটাই দেমেমছন, সূক্ষ্ম চজচনসটা দিামে পমড়চন। দলাকটা 

োচনক েূর চগম ়েই পমকট দেমক েুিমরা পয়সা িার কমরচছল।  

  

দটচলমোন। আচ  িমল উঠলা । 

  

দভচর গুি, দতাপ মস। আ ার চিাাস দলাকটা এয়ারমপামটডর পািচলক দটচলমোন দেমক 

শহমর দোন কমর। তারপর আ রা  েন আ ামের  ামলর জনয অমপক্ষা করচছলা । 

তেন দলাকটামক আিার দেেমত পাই। 
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দকাোয়? 

  

আ রা দ োমন োোঁচড়ম ়েচছলা , তার চঠক িাইমরই প্রাইমভট গাচড় োোঁড়িার জায়গা।  মন 

পড়মছ। 

  

হযাোঁ হযাোঁ, আচ  িমল উঠলা । লালম াহনিািু িুপ। 

  

দলাকটা একটা নীল অযাোসািামর ওমঠ। ড্রাইভার চছল। পাোঁি-সাত চ চনট দিিা কমরও 

গাচড় স্টাটড দনয় না। দলাকটা গাচড় দেমক দনম  এমস ড্রাইভামরর উপর তচে কমর। কো 

না শুনমলও, ভািভচঙ্গমত দসটা পচরষ্কার দিাঝা  াচেল। তারপর দলাকটা গাচড়র আশা 

দছমড় িমল  ায়। 

  

টযাচক্স চনমত —এিার লালম াহনিািু। 

  

এগজাক্টচল-তামত কী দিাঝা  ায়? 

  

দলাকটা িযস্ত-ইম ়ে, িযচতিযস্ত-ইম ়ে,  ামন, দলাকটার তাড়া চছল।  

  

গুি। েৃচি আর  চস্তষ্ক—এই দুমটামক সজাগ রােমল অমনক চকছুই অনু ান করা  ায়, 

লালম াহনিািু। কামজই আচ  দ  টযাচক্সটামক েমলা কমরচছলা  তাোঁর চপছমন একটা 

কারণ চছল। 

  

কী  মন হমে িলুন দতা আপনার? লালম াহনিািু দসাজা হম ়ে িমস কনুই দুমটা দটচিমলর 

উপর দরমে প্রশ্নটা করমলন। 

  

এেনও চকছুই  মন হমে না, িলল দেলুো, শু ু একটা েটকা। 

  

এর পমর আ রা এ িযাপারটা চনম ়ে আর দকানও কো িচলচন। 
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পাোঁিটা নাগাত চিশ্রা -চটশ্রা  কমর লালম াহনিািু আ ামের ঘমর এমলন। চতনজমন িমস 

িা আচনম ়ে োচে, এ ন স য় েরজায় টাকা। চ চন ঢুকমলন তার িয়স পোঁয়চত্রমশর দিচশ। 

চকছুমতই নয়, চকন্তু  াো ভরচত দঢউ দেলামনা িুমল আশ্চ ড দিচশ রক  পাক  মর দগমছ। 

  

এই দ  লালুো—দক ন, এভচরচেং অলরাইট? 

  

লালুো!–লালম াহনিািুমক দ  দকউ লালুো িাকমত পামর দসটা দকন জাচন  াোমতই 

আমসচন। িুঝলা -ইচনই হমেন পুলক দঘাোল। দেলুো আমগই লালম াহনিািুমক 

শাচসম ়ে দরমেচছল দ , ওর আসল পচরিয়টা দ ন দিমপ রাো হয়। তাই পুলকিািুর কামছ 

ও হম ়ে দগল। লালম াহনিািুর িনু্ধ। পুলকিািু আমক্ষমপর ভচঙ্গমত  াো দনমড় িলমলন, 

দেেুন দতা, আপচন লালুোর িনু্ধ, এত কামছর  ানুে, আর আ রা চহমরার অভামি চহ চস  

োচে। আপনার চহচে আমস? 

  

দেলুো একটা দোলা হাচস দহমস িলল, চহচে দতা আমসই না, অচভনয়টা আরওই আমস 

না। চকন্তু চহমরার অভাি কী রক ? আপনামের দতা শুচটং আরম্ভ হম ়ে  ামে শুনলা । 

অজুডন দ রমহাত্রা করমছ না? 

  

তা দতা করমছ, চকন্তু অজুডন চক আর দস-অজুডন আমছ? এেন তার হাজার িায়নাক্কা। এমের 

আচ  চহমরা িচল না  শাই। আসমল এরা দিারা চভমলন, পোয়  াই হন না দকন। নাই 

চেম ়ে চেম ়ে এমের  াোচট দেম ়ে দেমলমছ। এোনকার দপ্রাচিউসাররা। — াক দগ, পরশু 

আপনামের ইনভাইট কমর  াচে। এোন দেমক  াইল সত্তর েূমর শুচটং ৭ ড্রাইভার জায়গা 

দিমন। সঙ্কাল সঙ্কল দিচরম ়ে দসাজা িমল আসমিন। চ স্টার দগামর- ামন আ ার 

দপ্রাচিউসার—এোমন, দনই; ছচি চিচির িযাপামর চেন সামতমকর জনয চেচল  াদ্রাজ 

কলকাতা ঘুরমত দগমছন। তমি উচন িমল দগমছন আপনামের আচতমেয়তার দ ন দকানও 

ত্রুচট না হয়। 

  

দকাোয় শুচটং? দেলুো প্রশ্ন করল। 
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চিটউইন ো্ালা অযান্ড দলানাউচল। দিমনর চসন। পযামসোমরর অভাি হমল আপনামের 

িচসম ়ে দেি চকন্তু। 

  

ভাল কো, লালম াহনিািু িলমলন, আ রা চশিাজী কাসল দেমে এলু । 

  

কোটা শুমন পুলকিািুর ভুরু কুোঁিমক দগল। 

  

দসকী, কেন? 

  

এই দতা, আসার পমে।  রুন, এই দুমটা নাগাে। 

  

ও। তা হমল িযাপারটা আরও পমর হম ়েমছ। 

  

কী িযাপার  শাই? 

  

েুন। 

  

দস কী।—আ রা চতনজমন প্রায় একসমঙ্গ িমল উঠলা । ে-ম ়ে হ্রস্বউ আর ন—এই দুমটা 

পর পর জুড়মল আপনা দেমকই দ ন চশউমর উঠমত হয়। 

  

আচ  েির পাই এই আ ঘণ্টা আমগ, িলমলন পুলকিািু।ও িাচড়মত দতা আ ার দরগুলার 

 াতায়াত  শাই! চ স্টার দগামরও চশিাজী কাসমলই োমকন—িামরা নের দফ্ল্ামর। সাম  

চক আপনার গমি িাচড়র না  দিে করমত হম ়েমছ। অচিচশয উচন চনমজ েুি  াই-চিয়ার 

দলাক। –আপনারা িাচড়র দভতমর দগসমলন নাচক? 

  

আচ  চগম ়েচছলা , িলল দেলুো, চলেমটর েরজা অিচ । 

  

ওমরব্বািা! চলেমটর দভতমরই দতা েুন। লাশ সনাক্ত হয়চন এেনও। দেেমত গু্া টাইপ। 

চতনমট নাগাত তযাগরাজন িমল ওোনকারই এক িাচসো চতন তলা দেমক চলেমটর জনয 
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দিল দটমপ। চলেুট ওপর দেমক নীমি দনম  আমস। ভদ্রমলাক েরজা েুমল দভতমর ঢুকমত 

চগম ়েই দেমেন এই কা্। দপমট দছারা দ মরমছ  শাই। হচরিল িযাপার। 

  

ওই স য়টায় চলেমট কাউমক উঠমত-টুঠমত দেমেচন। দকউ? প্রশ্ন করল দেলুো। 

  

চলেমটর আমশপামশ দকউ চছল না। তমি চিচডং-এর িাইমর দুজন ড্রাইভার চছল, তারা 

ওই স য়টায় পাোঁি-ছজনমক ঢুকমত দেমেমছ। তার  ম য একজমনর গাম ়ে লাল শাটড, 

একজমনর কাোঁম  িযাগ আর গাম ়ে েম ়েচর রমঙর-  

  

দেলুো হাত তুমল পুলকিািুমক োচ ম ়ে িলল, ওই চিতীয় িযচক্তচট স্ব ়েং আচ , কামজই 

আর দিচশ িলার েরকার দনই। 

  

আ ার িুমকর চভতরটা  ড়াস কমর উমঠমছ। সিডনাশ!—দেলুো চক েুমনর  া লায় 

জচড়ম ়ে পড়মি নাচক? 

  

এচনওম ়ে, আাামসর সুমর িলমলন পুলক দঘাোল, ও চনম ়ে আপচন চিন্তা করমিন না। 

আপচনও না লালুো। আপনার গমল্প চশিাজী কাসমল স্মাগলার োমক চলমেমছন, তামত 

আর ভম ়ের কী আমছ িলুন! িমের দকান অযাপাটডম মন্ট স্মাগলার োমক না? চ সায় আর 

কটামক  মরমছ? এ দতা সমি দোসা ছাড়ামনা িলমছ এেন, শাোঁমস দপ ছুমত অমনক দেচর। 

সারা শহরটাই দতা স্মাগচলং-এর উপর োোঁচড়ম ়ে আমছ। 

  

দেলুোমক দিশ চিচন্তত  মন হচেল। তমি দস ভািটা দকমট দগল আর একজন দলামকর 

আচিভডামি। চিতীয় টাকার শে হমত পুলকিািুই দিয়ার দছমড় এই দিা হয় চভক্টর িমল 

উমঠ চগম ়ে েরজা েুলমলন। িািুমকর  মতা শরীরওয়ালা  াঝাচর হাইমটর একজন দলাক 

ঘমর ঢুকল। 

  

পচরিয় কচরম ়ে চেই লালুো–ইচন হমলন চভক্টর দপরু ল—হংকং-মিনি কুং-েু এক্সপাটড। 

  

ভদ্রমলাক চেচিয দোলতাই দহমস আ ামের সকমলর সমঙ্গ হযান্ডমশক করমলন। 
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ভাঙা ভাঙা ইংমরচজ িমলন, পুলকিািু িলমলন, আর চহচে দতা িমটই,  চেও ইচন েচক্ষণ 

ভারমতর দলাক। আর ইচন শু ু কুং-েু দশোন না, এোঁর স্টামন্টরও জিাি দনই। দঘাড়া দেমক 

িলন্ত দিমনর উপর লাচেম ়ে পড়ার িযাপারটা চহমরার ভাইম ়ের দ ক-আপ চনম ়ে ইচনই 

করমিন। 

  

আ ার ভদ্রমলাকমক দেমে দকন জাচন দিশ ভাল দলমগ চগম ়েচছল। হাচসটার  ম য সচতযই 

একটা দোলসা ভাি আমছ। তার উপমর স্টান্ট যান শুমন ভদ্রমলামকর উপর একটা 

ভচক্তভািও দজমগ উঠল।  ারা সা ানয কটা টাকার জনয চেমনর পর চেন চনমজমের জীিন 

চিপ্ন  কমর, আর তার জনয িাহিা চনম ়ে  ায় প্রচক্স-মেওয়া চহমরাগুমলা, তামের সািাস 

িলমতই হয়। 

  

চভক্টর দপরু াল িলমলন, চতচন শু ু কুং-েু-ই জামনন না–আই দনা দ াক্কাইচর অলমসা। 

  

দ াক্কাইচর? দস আিার কী? দেলুোর দ  এত জ্ঞান, ও-ও িলল জামন না; আর 

লালম াহনিািুর কো দতা দছমড়ই চেলা , কারণ উচন চনমজর দলো ছাড়া চিমশে চকছু 

পমড়ন-টমড়ন না। 

  

দপরু াল িলল, দ াক্কাইচর হমে নাচক এক-রক  োইচটং দ টা করার জনয পা শূমনয 

তুমল হামত হাোঁটমত হয়। এটা নাচক হংকং-এ িালু হম ়েমছ  াত্র  াস ছম ়েক হল,  চেও 

জন্মযান জাপান। 

  

এটাও রম ়েমছ। নাচক ছচিমত? লালম াহনিািু দ ন চকচঞ্চৎ ভম ়ে ভম ়ে চজমজ্ঞস করমলন। 

পুলক দঘাোল দহমস  াো নাড়মলন। এক কুং-েু-র দঠলাই আমগ সা লাই। এগামরাজন 

দলাকমক সকাল-চিমকল দিচনং চেমত হমে দসই নমভেমরর দগাড়া দেমক। আপচন দতা 

চলমে োলাস, ঝচক্ক দতা দপায়ামত হমে আ ামের। অচিচশয আপনারা দ  শুচটংটা দেেমিন, 

তামত কুং-েু দনই। এমত দেেমিন স্টান্ট যামনর দেলা।ক্লাস ছচি হমি আপনার গমপ্পা দেমক 

লালুো-কুছ পমরায় দনচহ। 
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পুলক দঘাোল আর চভক্টর িমল  ািার পর দেলুো দসাো দছমড় উমঠ চগম ়ে জানালাটা 

েুমল চেল, আর সমঙ্গ সমঙ্গ রাস্তার িাচেমকর শমে ঘর ভমর দগল। অচিচশয পাোঁিতলা 

হওয়ামত তার জনয কো িলমত অসুচি া হচেল না। আসমল আ ামের কারুরই 

এয়ারকচন্ডশচনং-এর অমভযাসও দনই, ভালও লামগ না। িাইমরর শে আসুক; তার সমঙ্গ 

োোঁচট িাতাসটাও দতা ঢুকমছ। 

  

জানালা দেমক চেমর এমস দসাোয় িমস দেলুো একটু দ ন গভীরভামিই িলল, 

লালম াহনিািু, অযািমভঞ্চামরর গন্ধটা দ  রক  উগ্ৰ হম ়ে উঠমছ, দসটা দিশ অস্বচস্তকর। 

আপচন ওই পযামকটটা িালামনর ভার না চনমলই পারমতন। আচ   চে তেন োকতা , তা 

হদল আপনামক  ারণ করতা । 

  

কী কচর িলুন, লালম াহনিািু কাোঁিু ািু হম ়ে িলমলন, ভদ্রমলাক িলমলন, আচ  এর পর 

দ  গল্পটা চলচেি দসটা দ ন ওোঁর জনয চরজাভড কমর রাচে। তারপমর আর কী কমর না িচল 

িলুন। 

  

িযাপারটা কী জামনন? এয়ারমপামটড  েন চসচকউচরচট দিক হয়, তেন চনয়  হমে 

পযামসোমরর কামছ দ াড়ক জারীয় চকছু োকমল দসটা েুমল দেো। আপনামক চনরীহ  মন 

কমর আপনার দিলা দসটা আর কমরচন! েুলমল কী দিমরাত দক জামন? ওই পযামকমটর 

সমঙ্গ দ  ওই েুমনর সেন্ধ দনই তা দক িলমত পামর? 

  

লালম াহনিািু গলা োোঁকমর চ নচ ন কমর িলমলন, চকন্তু একটা িইম ়ের পযামকমট আর… 

  

িই  ামনই দ া িই তা দতা নাও হমত পামর; আংচটর  ম য চিে রাোর িযিযা োকত 

রাজািােশামের আ মল, দসটা জামনন? দস আংচটমক শু ু আংচট িলমল চক চঠক হমি? 

আংচটও িমট, চিো ারও িমট।… াক, আপনার কতডিয  েন চনচিম ়ে সারা হম ়ে দগমছ, 

তেন আপনার চনমজর দকানও চিপে দনই িমলই  মন হমে।  
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িলমছন? লালম াহনিািুর  ুমে এতক্ষমণ হাচস েুমটমছ। 

  

িলচছ, িইকী, দেলুো িলল। আর আপনার চিপে  ামন দতা আ ামেরও চিপে। এক 

সূমত্র িাোঁ া আচছ  ারা চতনজনায়। সুমতায় টান পড়মল চতনজমনই কাত।  

  

লালম াহনিািু এক ঝচটকায় োচ ট দেমক উমঠ িাোঁ পা-টামক কুং-েুর  মতা কমর শূমনয 

একটা লাচে দ মর িলমলন, চগ্ৰ চিয়ারস ের েয চি  াসমকচটয়ারস। –চহপ চহপ— 

  

দেলুো আর আচ  লালম াহনিািুর সমঙ্গ গলা দ লালা — 

  

হুর মর! 
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৪. ফহায়েল ফেয়ক ফ জরয়ে পড়লাম 

সন্ধযা ছটা নাগাত আ রা দহামটল দেমক দিচরম ়ে পড়লা । পাম ়ে দহোঁমট ঘুমর না দেেমল 

নতুন শহর দেো হয় না, এটা আ রা চতনজমনই চিাাস কচর। দ া পুর, কাশী, চেচল, 

গযাংটক-সি জায়গামতই আ রা এ চজচনসটা কমরচছ। িমেমতই িা করি না দকন? 

  

দহামটল দেমক দিচরম ়ে িান চেমক চকছু েূর দগমলই  ামক দকম্পাস কনডার িমল, দসোমন 

একটা দুেডান্ত ফ্ল্াইওভার পমড়; প্রকা্ প্রকা্ তাগড়াই োম র উপর চেম ়ে চব্ৰমজর  মতা 

রাস্তা, তার উপমরও িাচেক, নীমিও িাচেক। আ রা চব্ৰমজর তলা চেম ়ে রাস্তা দপচরম ়ে 

চগিস দরাড় চেম ়ে েচক্ষণ চেমক িমলচছ। দেলুো িান চেমক দেচেম ়ে চেল পাহামড়র গা 

চেম ়ে হযাংচগং গািডনস  ািার রাস্তা। এই পাহামড়র না ই  ালািার চহলস! 

  

 াইলোমনক এচগম ়ে দ মত সা মন স ুদ্র পড়ল। আচপস দেরত গাচড়র দরাত এচড়ম ়ে 

রাস্তা দপচরম ়ে এক দকা র উোঁিু পােমরর পাোঁচিমলর  ামর চগম ়ে োোঁড়ালা । পাোঁচিমলর চপছন 

চেমক স ুমদ্রর জল এমস আছমড় আছমড় পড়মছ। 

  

রাস্তাটা িাোঁচেক চেম ়ে দসাজা পুমি িমল চগম ়ে দগাল হম ়ে ঘুমর দশে হম ়েমছ দসই এমকিামর 

েচক্ষমণ, দ োমনর আকাশমছাোঁয়া িাচড়গুমলা ঝাপসা হম ়ে আমছ চিমকমলর পড়ন্ত দরামে। 

ওই  নুমকর  মতা রাস্তাটা নাচক  যাচরন ড্রাইভ।  

  

লালম াহনিািু িলমলন, স্মাগলারই িলুন আর  াই িলুন-পাহাড় আর স ুদ্র চ চলম ়ে 

িমে এমকিামর িযাচম্পয়ন শহর  শাই। 

  

পাোঁচিমলর  ার চেম ়ে আ রা  যাচরন ড্রাইমভক্স চেমক এমগামত লাগলা ! িা চেক চেম ়ে 

চপোঁপমড়র সাচরর  মতা গাচড় িমলমছ। চকছুক্ষণ হাোঁটার পর লালম াহনিািু আর একটা 

 ন্তিয করমলন। 
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এোমন দিা হয় চস এ  চি এ দনই; আমছ চক? 

  

রাস্তায় োনােে দনই িমল িলমছন দতা? 

  

এয়ারমপাটড দেমক আসার স য়ই লক্ষ করচছলু  দ , গাচড়মত িমলচছ অেি লাোচে না। 

অচিাাসয? 

  

চকছুক্ষণ দেমকই স ুমদ্রর  ামর একটা জায়গায় চভড় লক্ষ করচছলা । দ  ন রচিিার 

আ ামের শচহে চ নামরর নীমি হয়, অমনকটা দসই রক । আরও কামছ দ মত দেলুো 

িলল জায়গাটার না  দি পাচি। এোমন দরাজই নাচক রমের দ লার  মতা চভড় হয়। সার-

িাোঁ া দোকান, দেমেই  মন হয় েুিকা িা দভলপুচর িা আইসচি  িা ওই জাতীয় চকছু 

চিচি হমে। 

  

িম  কামছ এমস িুঝলা  আোমজ ভুল কচরচন। দ লার  মতা দ লা িমট। অম ডক িমে 

শহর দভমঙ পমড়মছ এোমন। লালম াহনিািু চশগচগরই চরি  যান হমেন, তাই ওোঁর ঘাড় 

ভাঙমত দোে দনই। চতনজমন হামত দভলপুচরর দঠাঙা চনম ়ে চভড় আর হই-হুমলাচড় দছমড় 

এচগম ়ে চগম ়ে স ুমদ্রর  ামর িাচলর উপর িসলা । ঘচড়মত দপ মন সাতটা, চকন্তু এেনও 

আকামশ দগালাচপ রং। আ ামের  মতা অমনমকই িাচলর উপর িমস আরা  করমছ। 

লালম াহনিািু োওয়া দশে কমর হাত দনমড় একটা সংস্কৃত দলাক আওড়ামত চগম ়ে দেম  

দগমলন। িা চেমক িমস োকা দলাকজমনর  ম য কারুর হাত দেমক একটা েিমরর কাগজ 

উমড় এমস ভদ্রমলামকর  ুমের উপর দলপমট চগম ়ে কো িন্ধ কমর চেম ়েমছ। 

  

কাগজটা হামত চনম ়ে না টা দেমে লালম াহনিািু সমি ইভচনং চনউজ কোটা িমলমছন, 

এ ন স য় দেলুো তাোঁর হাত দেমক দসটা চছচনম ়ে চনল।  

  

না টা পড়মলন, আর তার নীমি দহি-লাইনটা দিামে পড়ল না? 
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আ রা চতনজমন একসমঙ্গ কাগজটার উপর ঝুমক পড়লা । দহিলাইন হমে– াির ইন 

অযাপাটডম ন্ট চলেুট, আর তার নীমিই দ  েুন হম ়েমছ তার ছচি।  াক-এ তা হমল 

আ ামের লালশাটড নয়। 

  

েিমর িলমছ, েুনটা হম ়েমছ দুমটা দেমক আড়াইমটর  ম য। েুচন এেনও  রা পমড়চন, 

তমি পুচলশ অনুসন্ধান িালামে। দ  েুন হম ়েমছ তার না   ঙ্গলরা  দশঠী। 

িারাকারিাচরমের সমঙ্গ  ুক্ত চছল, দিশ চকছু চেন দেমকই পুচলশ েুোঁজমছ। চলেুমট দিশ 

ধ্বস্তান্ধিচস্ত হম ়েচছল তারও নাচক প্র াণ পাওয়া দগমছ। কুম ়ের  ম য নাচক এক টুকমরা 

কাগজ পাওয়া দগমছ  ৃতমেমহর পামশ। কাগমজ একজমনর না  চছল। না টা হমে–  

  

ও আোঁ আোঁ আোঁআ আোঁ আোঁ… 

  

একটা অদু্ভত দগাঙাচন-টাইমপর শে লালম াহনিািুর গলা চেম ়ে দিমরাল। ভদ্রমলাক 

অজ্ঞান হময় দ মত পামরন  মন কমর আচ  তাড়াতাচড় ওোঁমক জাপমট  রলা । অচিচশয এ 

রক  করার  মেি কারণ চছল। ইভচনং চনউজ চলেমছ চিরকুমট দলো চছল—চ স্টার 

গাঙু্গলী, িাকড, শটড, িড,  ুসটাশ। 

  

েিরটা পড়া দশে হওয়া  াত্র লালম াহনিািু দেলুোর হাত দেমক কাগজটা চছচনম ়ে চনম ়ে 

টুকমরা টুকমরা কমর চছোঁমড় হাওয়ায় উচড়ম ়ে চেমলন।  

  

দেলুো িলল, এ ন পচরষ্কার স ুদ্রতটচটমক আিজডনায় ভচরম ়ে চেমলন? 

  

ভদ্রমলাক এেনও ভাল কমর কো িলমত পারমছন না দেমে দেলুো এিার   মকর সুমর 

িলল, আপনার চক  ারণা, দগাটা শহমরর দলাক আপনামক দেমেই িুমঝ দেলমি দ  

আপচনই হমেন এই িযচক্ত? 

  

লালম াহনিািু এমতও সান্তুনা দপমলন না। দকানওরকম  দঢাক চগমল িলমলন, চকন্তু-

চকন্তু-এর  ামনটা িুঝমছন দতা? দক েুন কমরমছ, িুঝমছন দতা? 
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দেলুো দিশ কম ়েক দসমকন্ড িুপ কমর একেৃচি লালম াহনিািুর চেমক দিম ়ে দেমক  াো 

দনমড় িলল, লালুো, িার িছর আ ার সংসগড-লাভ কমরও  াো ঠা্া কমর ভািমত 

চশেমলন না। 

  

দকন, দকন-লালশাটড–?  

  

লালশাটড কী? কাগজটা লালশামটডরই হাত দেমক চলেমট পমড়মছ দসটা  মর চনমলও তামত 

কী প্র াণ হমে? তার  ামনই দ  দস েুন কমরমছ তার কী প্র াণ? আপনার কাছ দেমক 

পযামকট পািার পর তার সমঙ্গ আপনার সম্পকড দশে-এটা দতা চঠক? তা হমল কাগজচটরও 

তার আর দকানও প্রম ়োজন োমক না। চলেুমট ওঠার স য় দসটা পমকমট রম ়ে দগমছ দেমে, 

দস দসটা চলেমটই দেমল চেল—এ ন ভািমত েুি কি হমে চক? 

  

লালম াহনিািু তিুও ঠা্া হমলন না।আপচন  াই িলুন, লামশর পামশ  েন আ ার না  

আর দিসচিপশন দলো কাগজ দপম ়েমছ, তেন আ ার ির  দভাগাচন্ত আমছ-এ আচ  

েি দেেমত পাচে। রাস্তা একটাই।টামক দতা আর িুল গজামি না, হাইটও িাড়মি না, 

আর ক মিকশনও দিে হমি না। আমছ এক দগাোঁে। আপচন  াই িলুন, এ দগাোঁে আচ  

কালই হাওয়া কমর দেি। 

  

আর হামটমলর দলামকরা কী ভািমিা? তারা চক আর ইভচনং চনউজ পমড়চন দভমিমছন? 

েুমনর েির শতকরা নব্বিুই ভাগ দলামক পড়মি,  ানুমের স্বভািই ওই। আ ার  ারণা। 

আপচন দগাোঁে ছাোঁটমল েৃচিাটা, এিং দসই সমঙ্গ সমঙ্গ সমেহটা, আরও দিচশ কমর আপনার 

উপর পড়মি। 

  

আকামশর লালটা  েন দিগুচন হম ়ে দশমে পাংশুমটর চেমক দ মত শুরু কমরমছ, পচশ্চম র 

দিরা দ মঘর োোঁমক শুকতারাটা পুমির  যাচরন ড্রাইমভর হাজার আমলার  ালার সমঙ্গ একা 

পালা চেমত চগম ়ে  ুকপুক করমছ, তেন আ রা উমঠ পমড় গা দেমক িাচল দঝমড় আিার 
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 ানুে আর দোকামনর চভড় দপচরম ়ে িড় রাস্তায় চগম ়ে একটা টযাচক্স  মর দহামটল ুমে 

হলা । 

  

িাড়ামলন,  ুেটা তার উলমটাচেমক ঘুচরম ়ে রােমলন। চকন্তু তামতও দরহাই দনই, 

উলটাচেমক লচিমত িসা সাতজন দেচশ-চিমেচশ দলামকর চতনজমনর হামত ইভচনং 

স্টযান্ডািড। স্টযান্ডামিডর সা মনর পাতামতও েুমনর েির আর  ৃতমেমহর ছচি। েিমরর  ম য 

দটমকা দিোঁমট গুমো রং- য়লা চ স্টার গাঙু্গলীর উমলে দনই। এ হমতই পামর না। 
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৫. ফগাোঁেো কামানজন 

লালম াহনিািু দশে প ডন্ত আর দগাোঁেটা কা ানচন; রামত্র ঘু  হম ়েচছল চক না চজমজ্ঞস 

করমত িলমলন  তিারই দিাে ঢুমল এমসমছ ততিারই  মন হম ়েমছ ওোঁর ঘরটা চলেমটর 

 মতা ওঠানা া করমছ, আর তার েমল তন্দ্রা ছুমট দগমছ।  

  

পুলকিািু কাল রামত্রই দোন কমর িমলচছমলন আজ সকাল েশটায় এমস আ ামের 

স্টুচিম ়োমত চনম ়ে  ামিন। আ রা আটটায় দব্ৰকোস্ট দসমর রাস্তায় দিচরম ়ে দপড়ার দরাি 

চেম ়ে োচনকেূমর দহোঁমট একটা পামনর োকান দেমক চেচিয চ মঠ পান। চকমন দপ মন নটায় 

দহামটমল ঢুকমতই দক ন দ ন একটা িাপা উমত্তজনার ভাি লক্ষ করলা ।  

  

কারণ আর চকছুই না, পুচলশ এমসমছ। একজন ইনমেক্টর দগামছর দলাক কাউনটামরর 

সা মন োোঁচড়ম ়েচছমলন, হামটমলর ক ডিারী একটা ইচঙ্গত করমতই চতচন ঘুমর 

লালম াহনিািুর চেমক িাইমলন। ইনমেক্টমরর িাহচনমত  চেও দকানও হু চকর ভাি চছল 

না, পামশ একটা েট্ শে শুমন িুঝলা  লালম াহনিািুর দুমটা হাোঁ টুমত দঠাকাঠুচক দলমগ 

দগমছ। 

  

ইনমেক্টর হাচস ুমে লালম াহনিািুর চেমক এচগম ়ে এমলন। দেলুো শাস্তভামি 

লালম াহনিািুর চপমঠ একটা  ৃদু িাপ চেম ়ে িুচঝম ়ে চেল—নাভডাস হমিন না, ঘািড়ািার 

চকছু দনই। 

  

ইনমেক্টর পটি ডন। চস আই চি দেমক আসচছ। আপচন চ স্টার গাঙু্গলী? 

  

হাোঁম ়েস। 

  

এই দর, লালম াহনিািু ইংচরচজ-িাংলা গুচলম ়ে দেমলমছন। 
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পটি ডন দেলুোর চেমক িাইমলন। 

  

আপনারা- ?  

  

দেলুো পমকট দেমক ওর প্রাইমভট ইনমভসচটমগটর দলো কািডটা িার কমর চেল। পটি ডন 

দসটা পমড় দেলুোর চেমক একটা চজজ্ঞাসু েৃচি চেমলন। 

  

চ টার? আপচনই চক এমলারার দসই  ূচতড িুচরর- ?  

  

দেলুো তার একমপমশ হাচসটা দহমস  াো দনমড় হযাোঁ িলল।  

  

গ্ল্যান্ড ঢুোঁ চ ট ইউ সযার, হাত িাচড়ম ়ে িলমলন পটি ডন। ইউ চিি এ দভচর গুি জি দেয়ার। 

  

দেলুোর িনু্ধ িমল। লালম াহনিািুর োচতর দিমড় দগল চঠকই, চকন্তু দজরার হাত দেমক 

চতচন দরহাই দপমলন না। কো হল দহামটমলর  যামনজামরর ঘমর িমস।  

  

পটি ডন  া িলমলন তামত জানলা  দ   ৃতমেমহর গাম ়ে নাচক অমনক আঙুমলর ছাপ 

পাওয়া দগমছ, তমি েুচন এেনও  রা পমড়চন। চকন্তু একজন লালশাটড পরা দলাক দ  

এয়ারমপাটড দেমক চশিাজী কাসল-এ এমসচছল দসটা পুচলশ িার কমরমছ টযাচক্সওয়ালাটার 

সন্ধান িার কমর। পুচলমশর  ারণা এই লালশাটডই েুচন এিং তার পমকট দেমকই চিরকুটটা 

দিচরম ়েমছ। লালম াহনিািুর কো শুমন অচিচশয পটি ডমনর  ারণা আরও িি ূল হল। 

িলমলন, এটা িুঝমতই পারচছলা  দ  দলাকটা গাঙু্গলী নাম  কাউমক চ ট করমত চগম ়েচছল 

এয়ারমপামটড। আ রা গতকাল সকাল দেমক দুপুমরর  ম য  ত দিন সযান্টাুজে মজ দনম মছ, 

তার প্রমতযকটার পযামসোর চলস্ট দেমে কযালকাটা ফ্ল্াইমট গাঙু্গলী না টা পাই। তারপর 

এোনর প্রভৃক দহামটমল দোোঁজ কচর। দেেলা  শাচল ার দহামটমল দুপুমর এমসমছন চ স্টার 

এল গাঙু্গলী। 

  

পটি ডমনর আসল দ টা জানার চছল, দসটা হমে এই িযাপামর লালম াহনিািুর ভূচ কাটা 

কী; অেডাৎ ওই কাগমজ তার না  আর দিহারার িণডনা োকমি দকন। লালম াহনিািু চ স্টার 
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সানযামলর িযাপারটা িলমত পটি ডন িলমলন, হু ইজ চেস সাচনয়াল? হাউ ওম ়েল িু ইউ 

দনা চহ ? 

  

লালম াহনিািু  া িলিার িলমলন। সানযামলর চঠকানা চজমজ্ঞস করামত িা য হম ়েই 

িলমত হল। উচন জামনন না! 

  

সিমশমে ইনমেক্টর পটি ডন চঠক দেলুোর  মতা কমরই সাি ান কমর চেমলন 

লালম াহনিািুমক। িলমলন, চঠক এইভামিই চনরীহ চনমোে দলামকর হাত চেম ়ে আজকাল 

দিারাই  াল পািার হমে। কাঠ া্ু দেমক চকছু োচ   চণ ুমক্তা এমেমশ এমসমছ িমল 

আ রা েির দপম ়েচছ। শুনচছ, তার  ম য নাচক নানাসামহমির চিেযাত নওলাো হারও 

আমছ। 

  

চসপাচহ চিমদ্রামহর স য় নানাসামহি চব্ৰচটশমের চিরুমি লমড়চছমলন িমল ইচতহামস 

পমড়চছ। পটি ডন দসই নানাসামহমির কো িলমছন চক না জাচন না। 

  

আ ার চিাাস এই পযামকটটামতও দকানও দিারাই  াল চছল, িলমলন পটি ডন। দ  গযাং 

এটা কলকাতা দেমক পাচঠম ়েমছ, তারই চিরুি গযামঙর দকউ েির দপম ়ে চশিাজী কাসমলর 

আমশপামশ ঘুরঘুর করচছল। দসই দলাকই লালশাটডমক আি ণ কমর, েমল লালশামটডর 

হামত তার  ৃতুয হয়। 

  

লালম াহনিািু  মরই চনম ়েচছমলন দ , তাোঁর না -মলো কাগজ পুচলমশর হামত পড়ামত 

ওোঁর োোঁচস না-হয়  ািজ্জীিন িীপান্তর হমিই। দকিল কম ়েকটা উপমেশ-িাকয শুমন ছাড়া 

দপম ়ে  াওয়ামত ভদ্রমলামকর দিহারায় নতুন দজলা এমস দগল! 

  

পুলকিািু েশটা িমল এমলন প্রায় এগামরাটায়। পুচলমশর িযাপারটা শুমন িলমলন, আর 

িলমিন না-কাল কাগজ দেমেই িুকটা ছাৎ কমর উমঠমছ। লালুোর সমঙ্গ না -

দিসচিপশন সি চ মল  ামে, অেি পুমরা িযাপারটাই আ ার কামছ রহসয। 
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সানযামলর ঘটনাটা শুমন িলমলন, দকান সানযাল িলুন দতা? অহী সানাল?  াঝাচর হাইট, 

দিােদুমটা একটু িসা, েুতচনমত োোঁজ কাটা? 

  

েুতচন দতা দেচেচন ভাই। োচড় আমছ। দিা হয় আমগ রােমতন না। 

  

আচ  দু িছর আমগর কো িলচছ। একই দলাক চক না জাচন না। িামেমত চছল চকছু চেন। 

ছচিও দপ্রাচিউস কমরচছল োন দু-এক!  ার দেম ়েচছল— েূর  মন পমড়। 

  

দলাক কী রক ? 

  

দস েির জাচন না লালুো, তমি িেনা  শুচনচন কেনও।  

  

তা হমল দিা হয় কাগমজর পযামকমট দকানও দগাল াল দনই। 

  

দেেুন লালুো, আজকাল দনহাত স্মাগচলং-টাগচলং হমে িমল, নইমল আ রাও দতা 

এককামল অমনক অমিনা দলামকর হাত দেমক চজচনস চনম ়ে এক জায়গা দেমক আর এক 

জায়গায় দপ োঁমছ চেম ়েচছ। কই, দকানওচেন দতা দকানও দগাল াল হয়চন।  

  

দ  গাচড়টা কাল িযিহার কমরচছলা , দসটামতই আ রা িারজমন  হালক্ষ্মীর দে াস 

স্টুচিম ়োমত চগম ়ে হাচজর হলা । গাচড় দেমক না িার স য় পুলকিািু িলমলন, আগা ী 

কামলর শুচটং-এ দিমনর িযাপারটায় দরল দকাম্পাচনর দলাকমের সমঙ্গ দঠাকাঠুচক হচেল। 

েিরটা দপম ়েই দপ্রাচিউসার রাচত্তমরর দিন  মর কলকাতা দেমক িমল এমসমছন। িলুন, 

আপনামের সমঙ্গ আলাপ কচরম ়ে চেচে। 

  

কালমকর শুচটংটা হমি দতা? লালম াহনিািুর গলায় আশঙ্কার সুর।  

  

শুচটং-এর োোর হমি লালুো, ঘািড়াইম ়ে  ৎ। 

  

আ রা একটা চটমনর ছাতওয়ালা কারোনার ঘমরর  মতা চিরাট ঘমর চগম ়ে ঢুকলা । 

এোমনই শুচটং হয়, আর আজ এোমনই িমলমছ কুং-েুর দিচনং। একটা প্রকা্ গচের 
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উপর চভক্টর দপরু মলর চনমেডমশ একেল দলাক লাোমে, পা ছুড়মছ, আছাচ ড় োমে। 

গচে দেমক হাত েমশক েূমর একটা দিমতর দিয়ামর িমস আমছন একজন িছর 

পয়তাচলমশর ভদ্রমলাক। 

  

আলাপ কচরম ়ে চেই, িলমলন পুলকিািু, ইচন হমেন আ ামের ছচির প্রম াজক চ ঃ 

দগামর…চ স্টার গাঙু্গলী, দস্টচর রাইটার-চ স্টার চ ত্র, আর-—দতা ার না টা কী ভাই? 

  

তমপশরেন চ ত্র। 

  

চ ঃ দগামরর গাল দুমটা আমপমলর  মতা,  াোর চঠক  াঝোমন একটা িকিমক টাক, আর 

দিােদুমটা সা ানয কটা। তুচড়টা চনশ্চয়ই। ইোনীং হম ়েমছ, কারণ শে কমর এত টাইট 

জা া দকউ পমর না। পুলকিািু আলাপ কচরম ়ে চেম ়ে হাওয়া, কারণ কালমকর শুচটং-এর 

নাচক অমনক দতাড়মজাড় আমছ। িমল দগমলন, দেড়টায় চেরচছ লালুে; আ ার সমঙ্গ লাঞ্চ 

োমেন। আপনারা। 

  

দগামর আ ামের েুি োচতর-টাচতর কমর দিয়ার আচনম ়ে িসমত চেমলন। চনমজ 

লালম াহনিািুর পামশ িমস িলমলন, আপচন এমলন িমল আচ  েুি েুচশ হলা । 

  

দস কী, আপচন দতা চেচিয িাংলা িমলন! 

  

লালম াহনিািু দিা হয় তাোঁর েশ হাজার পাওনার কোটা দভমিই একটু দিচশ েুমল তাচরে 

করমলন। 

  

আ ার োোমরর চিজমনস চছল কযাচনং চিমট। চি ইয়ারস আই ওয়জ এ স্টুমিন্ট ইন িন 

িমস্কা। দেন োোমরর দিে হল, আচ  আমস্কমলর কামছ িমল এলা  িুেই। দস তেুন 

দেমকই আই অযা  চহয়ার। দলচকন চেচল  লাইমন চেস ইজ  াই োস্ট দভনিার। 

  

দগামর িাংলা জামনন দেমেই দিা হয় লালম াহনিািু দিশ উৎসামহর সমঙ্গ সানযাল দেমক 

শুরু কমর আজমকর পুচলমশর দজরা অিচ  সি ঘটনা ভদ্রমলাকমক িমল দেলমলন। তামত 
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চ ঃ দগামর িুকিুক শে কমর সহানুভূচত জাচনম ়ে িলমলন, আজকাল কাউমক চিমসায়াস 

করা  ায় না, চ স্টার গাঙু্গলী। আপচন এচ মনন্ট রাইটার, আপনার হামত িারাই  াল 

পািার হমি ভািমত শরু  লামগ। 

  

এিার দেলুোও দ াগ চেল কোয়। 

  

আপচন দতা চশিাজী কাসূমল োমকন িমল শুনলা ! 

  

হাোঁ। দু াস হল আচছ। হচরিল  ািার। ইভচনং ফ্ল্াইমট এমসচছ আচ । িাচড় চেমরচছ রাত 

ইগারটা। অযাট েযাট টাই  অলমসা দেয়ার ওয়জ এ চিগ িাউি ইন েয চিট। হাই-রাইজ 

চিচডংম   েুনোরাচি হামনমস িহুং হুজ্জৎ।  

  

ইম ়ে-মসমভনচটনে দফ্ল্ামর দক োমক জামনন? 

  

দসমভনচটন ো…দসমভনচটনে. ভদ্রমলাক  মন করমত পারমলন না। আ ার চিনা আেচ  

এক হযাোঁয়। এইটুে দ —এন চস দ হতা; আ াউর দো দ  িক্টর স্তাচজেোর।  াই ফ্ল্যাট 

ইজ অন টুম ়েলেে দফ্ল্ার। 

  

দেলুো আর দকানও প্রশ্ন করল না। চ ঃ দগামররও দেেলা  উচঠ-উচঠ ভাি। িলমলন িহুৎ 

ঝাম লার দপ্রািাকশন, সি স য় চকছু না চকছু কাজ দলমগই োমক। তা ছাড়া কালমকর 

শুচটংটা সচতযই এলাচহ িযাপার।  ামেরান দস্টশন দেমক ভাড়া করা দিন ো্াল আর 

দলানাউচলর  াঝা াচঝ দলমভল িচসং-এ আসমি। চ ঃ দগামর  ামোরামনই োকমিন, 

কারণ দরল দকাম্পাচনমক পয়সাকচড় দেওয়ার িযাপার আমছ! একটা পুরমনা আ মলর 

োস্ট-ক্লাস কা রা োকমি দিমন, চ ঃ দগামর দসই কা রায় দিমপই শুচটং-এর জায়গায় 

আসদিন। আচ  েুি েুচশ হি।  চে আপনারা আ ার সমঙ্গ এমস লাঞ্চ কমরন। আপনারা 

দভচজমটচরয়ান চক? 

  

দনা দনা, নন নন, িলমলন লালম াহনিািু।  
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দহায়াট উইল ইউ হযাভ? চিমকন আর  টন? 

  

চিমকন হযাোঁি ইম ়েসটারমি।  াটনই দহাক টু মরা; কী িমলন, দেলুিািু? 

  

তোস্তু, িলল দেলুো। 

  

দেলুো চ স্টার দগামরর সি কোই শুনচছল, চকন্তু তারই োোঁমক োোঁমক ওর দিােটা দ  

িারিার কুং-েুর চেমক িমল  াচেল, দসটা আচ  লক্ষ করচছলা । চভক্টর দপরু মলর ত  ড 

আর অ যিসায় দেমে সচতযই অিাক হমত হয়। দিাঝাই  ামে, িযাপারটামক চনেুোঁত না 

কমর দস ছাড়মি না।  ারা চশেমছ, তামের  ম য দু- একজন দেেলা । রীচত মতা ততচর 

হম ়ে দগমছ। 

  

দপরু ালমকও দেেচছলা  কামজর োোঁমক োোঁমক দেলুোর চেমক দেেমছ। দেলুোর 

িাহচনমত তাচরমের ভািটা দিা হয় তামক উৎসাচহত করচছল। দগামর িমল  ািার পর 

দপরু াল দেলুোমক ইশারা কমর কামছ আসমত িলল। দেলুো হামতর চসগামরটটা দেমল 

চেম ়ে উমঠ এচগম ়ে দগল। 

  

আইম ়ে চ স্টার চ ত্রা-িাই চকচজম ়ে-ইটস নট দস চিচেকাল্ট। 

  

িাচক  ারা দিচনং চনচেল, তারা গচে দছমড় সমর দগল। দপরু াল একটা দছাি লামের 

সমঙ্গ অদু্ভত ভামি িান পা-টা  াো অিচ  তুমল দসাজা সা মনর চেমক চছটমক চেল। 

পাম ়ের সা মন দকউ োকমল চনঘাোঁত  রাশা ়েী হত! দেলুো গচের উপর উমঠ পাোঁি-ছ িার 

দছাি দছাি লাে চেম ়ে শরীরটামক ততচর কমর চনল। দপরু াল দেলুোর দেমক হাত িামরক 

েূমর োোঁচড়ম ়ে িলল, আ ার চেমক দছাোঁমড়া পা। 

  

দপরু মলর জানার কো নয় দ , এনটার েয ড্রাগন দেোর পর দেমক  াস কম ়েক  মর 

প্রায়ই সকমল দেলুো আ ামের তিঠকোনায় কুং-েুর ঢমঙ হাত পা দছাোঁড়া অমভযাস 
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কমরমছ। েুচতড ছাড়া এর চপছমন আর দকানও উমেশয চছল না চঠকই, চকন্তু পা দছাোঁড়ার 

কায়োটা রপ্ত হম ়ে চগম ়েচছল। w 

  

ওয়ান-টু-চি িলার সমঙ্গ সমঙ্গ দেলুোর িান পা-টা হারাইজন্টযালভামি চিদুযমিমগ 

সা মনর চেমক চছটমক দগল, আর সমঙ্গ সমঙ্গ দপরু মলর শরীরটা চপছমন চছটমক চগম ়ে 

আছাড় দেল গচের উপর— চেও আচ  জাচন দ  দেলুোর পা তার গাম ়ে লামগচন। 

  

তারপর এইভামি পাোঁি চ চনট  মর িলল। চভক্টর দপরু াল আর প্রমোে চ চত্তমরর কুং-েুর 

দি নমেশন। আ ার েৃচি িমল  াচেল দপরু মলর সাকমরেমের চেমক-মেড়  াস  মর 

লাে-িাোঁচপ কমর  ামের চজভ দিচরম ়ে এমসমছ। এটা দেমে ভাল লাগল দ , চহংসার দিম ়ে 

 ংসার ভািটাই তামের  ুমে দিচশ প্রকাশ পামে। পাোঁি চ চনমটর দশমে  েন দুজমন 

হযান্ডমশক কমর পরেমরর চপঠ িাপড়ামে, তেন সকমল হাততাচল চেম ়ে উঠল। 
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৬. পুলক া ু আর সংলাপ-য়লেক জত্রভু ন 

গুপ্ত 

দুমটা নাগাে পুলকিািু আর সংলাপ-মলেক চত্রভুিন গুমপ্তর সমঙ্গ আ রা ওয়ারচলর কপার 

চি চন দরমস্টযার যামন্ট লাঞ্চ দেমত ঢুকলা । দেমে  মন হয়। চতল রার জায়গা দনই, চকন্তু 

পুলকিািু আ ামের জনয একটা দটচিল আমগ দেমকই চরজাভড কমর দরমেমছন। 

  

লালম াহনিািু িলমলন, আ ামের ছচির না টা কী হমে ভাই পুলক? 

  

নাম র কোটা অচিচশয আ ারও অমনকিার  মন হম ়েমছ, চকন্তু চজমজ্ঞস করার সুম াগটা 

আমসচন। দিাোইম ়ের দিামেমট না  দ  োকমি না দসটা আচ ও আোজ কমরচছলা । 

  

আর িলমিন না লালুো, িলমলন পুলকিািু; না  চনম ়ে চক ক  হুজ্জত দগমছ?  া ভাচি, 

তাই দেচে হয় হম ়ে দগমছ, না হয়। অনয দকানও পাচটড দরচজচি কমর িমস আমছ। গুমপ্তচজমক 

চজমজ্ঞস করুন না, কত চিচনদ্র রজনী দগমছ। ওোঁর না  দভমি িার করমত? দশেটায় এই 

চতনচেন আমগ- া হয়। আর কী-হাই-মভামল্টজ োকড। 

  

হাই-মভামল্টজ োকড? ছচির না  হাই-মভামল্টজ োকড? দলা-মভামল্টজ গলার স্বমর 

চজমজ্ঞস করমলন জটায়ু। 

  

পুলকিািু হা-হা কমর দহমস িাচরচেমকর দটচিমলর দলাকমের  াো আ ামের চেমক ঘুচরম ়ে 

চেম ়ে িলমলন,  াো োরাপ লালুো? ও নাম  ছচি িমল? আচ  ইনচেমরশমনর কো 

িলচছ। দজট িাহাদুর। 

  

অযাোঁ? 
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দজট িাহাদুর। রাস্তায় হাচিডং পমড়  ামি আপনারা োকমত োকমতই। দভমি দেেুন–

আপনার গমল্পর এর দিম ়ে ভাল না  আর েুোঁমজ পামিন না। অযাকশন, চেি, চিল-মজট 

কোটার  ম য আপচন সি পামিন। িাস িাহাদুর। না  আর কাচস্টং-এর দজামরই আল 

সাচকডটস দসাড। 

  

লালম াহনিািুর হাচসর দভামল্টজটা দ ন িাড়মত চগম ়ে কম  দগল। দিা হয় ভািমছন-

শু ুই না  আর কাচস্টং? গমল্পর চক তা হমল দকানও ো ই দনই? 

  

আ ার দকানও ছচি আপনার দেমেমছন, লালুো? িলমলন পুলকিািু। তীরোজটা হমে 

দলাটামস। আজ ইভচনং দশা-এ দেমে আসুন। আচ   যামনজারমক িমল দেি-চতনোনা 

সাকডমলর চটচকট দরমে দেমি। ভাল ছচি-জুচিচল কমরচছল। 

  

আ রা পুলকিািুর দকানও ছচি দেচেচন। লালম াহনিািুর স্বাভাচিক কারমণই দক তুহল 

চছল, তাই  াি িমলই িমল চেলা । িমেমত দিনামশানা না োকমল সমন্ধ কাটামনা ভারী 

 ুশচকল। গাচড়টা আ ামের কামছই োকমি-তামক িলমলই দলাটামস চনম ়ে  ামি। 

  

োিার  াঝোমন দরমস্টার যামন্টর একজন দলাক পুলকিািুমক এমস কী দ ন িলল। 

পুলকিািুর দ  এোমন  াতায়াত আমছ, দসটা দঢাকার স য় ওম ়েটারমের  ুমে হাচস 

দেমেই িুমঝচছ। চহট চিমরক্টমরর এ শহমর েুি োচতর।  

  

পুলকিািু কোটা শুমনই লালম াহনিািুর চেমক চেরমলন। 

  

আপনার দটচলমোন, লালুো। 

  

লালম াহনিািু ভাচগযস দপালাওম ়ের িা িটা  ুমে দপামরনচন, তা হমলা চনঘাত চিে  

দেমতন। এ অিযায় ি কামনাটা দকিল োচনকটা দপালাও িা ি দেমক চছটমক দটচিমলর 

িােমর পড়ার উপর চেম ়ে দগল। 
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চ স্টার দগামর িাকমছন, িলমলন পুলকিািু। হয়মতা চকছু গুি চনউজ োকমত পামর। 

  

চ চনট দুম ়েমকর  ম য দটচলমোন দসমর এমস লালম াহনিািু আিার কাোঁটািা ি হামত 

তুমল চনম ়ে িলমলন, িারমটর স য় ভদ্রমলামকর িাচড়মত দ মত িলমলন। চকছু অেডপ্রাচপ্ত 

আমছ িমল  মন হমে-মহ দহ। 

  

তার  ামন আজ চিমকমলর  ম য লালম াহনিািুর পমকমট েশ হাজার টাকা এমস  ামি। 

দেলুো িলল, এর পমরর চেন লাঞ্চটা আপনার ঘামড়। আর কপার-স্টপার নয়, এমকিামর 

দগামল্ন চি চন। 

  

রু াচল রুচট, দপালাও, নাচিচগচস দকােুতা আর কুলচপ দেম ়ে  েন দরমস্টার যান্ট দেমক 

দিমরলা , তেন প্রায় দপ মন চতনমট। পুলকিািু আর চ স্টার গুমপ্ত স্টুচিম ়ে িমল দগমলন। 

সংলাপ এেনও চকছু চলেমত িাচক আমছ। প্রমতযকটা সংলাপ, শাচনম ়ে চলেমত হয়। দতা, 

তাই নাচক স য় লামগ, িলমলন, পুলকিািু; গুমপ্তচজ িুরুমটর োোঁক চেম ়ে একটু হাসমলন। 

ভদ্রমলাক সংলাপ চলেমলও চনমজ সংলাপ েুিই ক  িমলন, দসটা লক্ষ করলা । 

  

আ রা পান চকমন গাচড়মত উঠলা । শাচল ার? ড্রাইভার চজমজ্ঞস করল।  

  

দেলুো িলল, িমন্ধ এমস দগটওম ়ে অে ইচন্ডয়া না দেমে  াওয়া  ায় না। —িচলম ়ে 

তাজ হল দহামটলক পাস। 

  

িহুৎ আো। 

  

ড্রাইভার িুমঝচছল আ ামের দকানও কাজ দনই, দকিল শহর দেোর ইমে, তাই দস চেচিয 

ঘুচরময় চভমক্টাচরয়া টাচ ডনাস, দফ্ল্ারা োউনমটন, দটচলচভশন দস্টশন, চপ্রন্স অে ওময়লস 

চ উচজয়া  ইতযাচে দেচেম ়ে সামড় চতনমট নাগাে দগটওম ়ে অে ইচন্ডয়ার সা মন দপ োঁছল। 

আ রা গাচড় দেমক  া লা । 
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চপছমন আরিয সাগর, তামত গুমন দেেলা এগামরাটা দছাট-িড় জাহাজ োোঁচড়ম ়ে আমছ। 

এোমন রাস্তাটা দপালায় িওড়া। িাোঁ চেমক দগটওম ়ের চেমক  ুে কমর দঘাড়ার চপমঠ িমস 

আমছন। ছত্রপচত চশিাজী। িান পামশ োোঁচড়ম ়ে আমছ পৃচেিী-চিেযাত তাজ হল দহামটল, 

 ার চভতরটা একিার দেমে না  াওয়ার দকানও  ামন হয় না, কারণ িাইমরটা দেমেই 

আ ামের িকু্ষ িড়কগাছ। 

  

ঠা্া লচিমত ঢুমক দিাে এমকিামর দটচরম ়ে দগল! এ দকান দেমশ এলা  দর িািা! এত 

রক  জামতর এত দলাক একসমঙ্গ কেনও দেচেচন। সামহিমের দিম ়েও দেেলা  

আরিমের সংেযা দিচশ। এটা দকন হল? দেলুোমক চজমজ্ঞস করমত িলল, এিার দিরুচট 

 াওয়া চনমে  িমল আরিরা সি দিাোই এমসমছ ছুচট দভাগ করমত। দপমিামলর দে লমত 

এমের দতা আর পয়সার অভাি দনই। 

  

চ চনট পাোঁমিক পায়িাচর কমর আ রা আিার গাচড়মত এমস উঠলা ।  েন চশিাজী 

কাসূমলর চলেমটর দিল চটপচছ, তেন ঘচড়মত িারমট দিমজ দু চ চনট।  

  

টুম ়েলেে দফ্ল্ার িা দতমরাতলায় দপ োঁমছ চলেট দেমক দিচরম ়ে দেচে, চতন চেমক চতনমট 

েরজা।  ামঝরটার উপর দলো চজ দগামর। দিল চটপমত উচে-পরা দিয়ারা এমস েরজা 

েুমল চেল। 

  

অের আইম ়ে। 

  

িুঝলা , দগামর সামহি িাকরমক আমগই িমল দরমেচছমলন আ ামের কো। 

  

চভতমর ঢুমক ভদ্রমলাকমক দিামে দেোর আমগ তার গলা দপলা —আসুন, আসুন! 

  

এই িার দেো দগল একটা সরু পযামসমজর চভতর চেম ়ে চতচন হাচস ুমে এচগম ়ে আসমছন। 

আ ামের চেমক। 

  

হাউ ওয়জ চে লাঞ্চ? 
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দভচর দভচর গুি, িলমলন জটায়ু। 

  

ভদ্রমলামকর তিঠকোনা দেমে তাক দলমগ দগল! আ ামের কলকাতার িাচড়র প্রায় পুমরা 

একতলাটাই এই ঘমরর  ম য ঢুমক  ায়। পচশ্চ  চেকটায় সারিাোঁ া কামির জানলা চেম ়ে 

স ুদ্র দেো  ামে। ঘমরর আসিািপমত্রর এক একটারই ো  হয়মতা দু-চতন হাজার টাকা, 

তা ছাড়া দ মঞ্চ-মজাড়া কমপডট, দেওয়ামল দপচন্টং, চসচলং-এ ঝাড়-চলষ্ঠান-এ সি দতা 

আমছই। এক চেমক দেওয়ালমজাড়া িুকমশলমে োচ  োচ  িইগুমলা এত ঝকঝমক দ , 

দেেমল  মন হয় িুচঝ এই াত্র দকনা। 

  

আচ  আর দেলুো একটা পুরু গচেওয়ালা দসাোমত পাশাপাচশ িসলা , আর আ ামের 

িান পামশ আর একটা গচেওয়ালা দিয়ামর িসমলন লালম াহনিািু। িাসার সমঙ্গ সমঙ্গই 

একটা চিশাল কুকুর এমস ঘমরর চঠক  াঝোমন োোঁচড়ম ়ে আ ামের চতনজমনর চেমক  াো 

ঘুচরম ়ে দেেমত লাগল। লালম াহনিািু দেেলা  েযাকামস হম ়ে দগমছন। দেলুো হাত 

িাচড়ম ়ে তুচড় চেমত কুকুরটা ওর চেমক এচগম ়ে এল। ও পমর িমলচছল দ , কুকুরটা জামত 

হল দগ্ৰট দিন। 

  

চিউক, চিউক। 

  

কুকুরটা এিার দেলুোমক দছমড় েরজার চেমক এচগম ়ে দগল। চ ঃ দগামর আ ামের িচসম ়ে 

চেম ়ে একটু ঘর দেমক দিচরম ়েচছমলন, এিার হামত একটা ো  চনম ়ে ঢুমক 

লালম াহনিািুর অনয পামশর দিয়ামর িসমলন। 

  

আচ  আপনার দিপারটা দরচি কমর রােি দভমিচছলা , িলমলন চ ঃ দগামর, চকন্তু চতনটা 

িাঙ্ক কল এমস দগল। 
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ভদ্রমলাক ো টা লালম াহনিািুর চেমক এচগম ়ে চেমলন।  মনর দজামর হাত কাোঁপা িন্ধ 

কমর লালম াহনিািু দসটা চনম ়ে তার চভতর দেমক দটমন িার করমলন একতাড়া একমশা 

টাকার দনাট। 

  

চগচনচত কচরম ়ে চলন, িলমলন চ ঃ দগামর। 

  

চগনি? 

  

আিার ভাোর গ্মগাল। 

  

চগচনমিন আলিৎ। দেয়ার শুি চি ওয়ান হামেি দনাটস দেয়ার।  

  

দ  স ম ়ে লালম াহনিািু দগানা দশে করমলন, তার  ম য রুমপার চট-মসমট আ ামের 

জনয িা এমস দগমছ। দেম ়ে িুঝলা  এমকিামর দসরা োচজডচলং চট।  

  

আপনার পচরিয় আচভ তক চ লল না, দগামর িলমলন দেলুোর চেমক দিম ়ে।  

  

দনা সযার, িলমলন দগামর, েযাট ইজ নট এনাে। ইউ আর দনা অচিডনাচর পারসন—

আপনার দিাে, আপনার ভম ়েস, আপনার হাইট, ওয়ক, িচি-নাচেং ইজ অচিডনাচর। 

আপচন হা ামক  চে নাই িলমিন দতা চঠক আমছ। দলচকন চরে চ স্টার গাঙু্গলীর দোস্ত 

 চে িমলন, উ দতা হাচ  চিমসায়াস করি না।  

  

দেলুো অল্প দহমস িাম ়ে িু ুক চেম ়ে প্রসঙ্গটা দিে কমর দেলল।  

  

আপনার অমনক িই আমছ দেেচছ। 

  

হাোঁ—িাট আই দভন্ট চরি দে ! উ সি চকতাি ওনচল ের দশা। তারামপারওয়ালা দুকমন 

দরগুলার অিার—এচন গুি িুক েযাট কা স আউট—এক কচপ হা ামক পাচঠম ়ে দেয়। 

  

একটা িাংলা িইও িমল এমসমছ দেেচছ। 
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দিাে িমট দেলুোর! ওই সাচর সাচর চিচলচত িইম ়ের  ম য পমনমরা হাত েূর দেমক  মর 

দেমলমছ দ , একটা িই িাংলা। 

  

চ ঃ দগামর দহমস উঠমলন। শু ু িাংলা দকন চ ঃ চ টার, চহচে,  ারাচঠ, গুজরাচট, সি 

আমছ। আ ার এক আেচ  আমছ—িাংলা চহচে গুজরাচট চতন ভাো জামন; ও-ই চতন 

ভাোয় নমভল পমড় হা ামক চসনপচসস কমর দেয়। চ ঃ গাঙু্গলীর চকতাি দক চভ 

আউটলাইন পচঢ়েম ়েচছ আচ । ইউ চস, চ স্টার চ টার, চেল্ম িানামনমক চলম ়ে দতা— 

  

ঘমর দটচলমোন দিমজ উমঠমছ। চ ঃ গামর উমঠ দগমলন। েরজার পামশ একটা দতপায়া 

দটচিমল রাো সাো দটচলমোন। 

  

হযামলা…হাোঁ.. হাড অন। —আপনার দটচলমোন, চ স্টার গাঙু্গলী। 

  

লালম াহনিািুমক িার িার এভামি ি কামত হমে—আশা কচর তামত ওোঁর হাটড-টামটডর 

দকানও ক্ষচত হমে না। 

  

পুলকিািু চক? দটচলমোমনর চেমক  ািার পমে ভদ্রমলাক প্রশ্ন করমলন।  

  

দনা সযার, িলমলন চ ঃ দগামর। আই দিান্ট দনা চেস পারসন।  

  

হযামলা। 

  

দেলুো আড়মিামে দেেমছ লালম াহনিািুর চেমক।  

  

হযামলা…হযামলা… 

  

লালম াহনিািু ভযািািযাক ভাি কমর আ ামের চেমক িাইমলন।  

  

দকউ িলমছ না চকছু। 

  

লাইন কাট চগয়া দহাগা, িলমলন চ স্টার দগামর। 
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লালম াহনিািু  াো নাড়মলন! অনয সি শে পাচে দটচলমোমন।  

  

এিার দেলুো উমঠ চগম ়ে লালম াহনিািুর হাত দেমক দটচলমোনটা চনম ়ে চনল। 

  

হযামলা, হযামলা… 

  

দেলুো  াো দনমড় দোন দরমে িলল, দছমড় চেম ়েমছ।  

  

আশ্চ ড, িলমলন লালম াহনিািু, দক হমত পামর, িলুন দতা? 

  

ও চনম ়ে চিন্তা করমিন না, চ স্টার গাঙু্গলী, িলমলন চ ঃ দগামর। িাোই শহমর এই রক  

হাম শা হয়। 

  

দেলুোর দেোমেচে আ রাও দিয়ার দছমড় উমঠ পড়লা । লালম াহনিািুর পমকমট এত 

টাকা িমলই দিা হয় রহসযজনক দোমনর িযাপারটা ওোঁমক ততটা ভািাল না। দিশ 

চনচশ্চন্তভামিই ভদ্রমলাক পমরর কোটা িলমলন চ ঃ দগামরমক। 

  

হাোঁ, হাোঁ  ামিন িইকী। দভচর গুি চিমরক্টর পুলকিািু। দজট িাহাদুর চভ িকস অচেস চহট 

দহাগা জরুর। 

  

েরজার,  ুে প ডন্ত এমলন চ ঃ দগামর। দিান্ট েরমগট অযািাউট লাঞ্চ টু মরা। িানসমপাটড 

আমছ দতা আপনামের সমঙ্গ? 

  

আ রা আাাস চেলা  দ , সকাল দেমক রাত অিচ  গাচড়র িযিযা কমর চেম ়েমছন 

পুলকিািু। 

  

িাইমর দিচরম ়ে এমস চলেমটর দিাতা  চটমপ দেলুো িলল,  াচন কামক িমল দেেমলন 

দতা লালম াহনিািু? 

  

দেেলা  চক  শাই, তার োচনকটা দতা আ ার পমকমটই রম ়েমছ।  
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নচসয, নাচসয। লাে টাকাও এমের কামছ নচসয। টাকাটা চেম ়ে রচসে চলচেম ়ে চনল না, দসটা 

দেেমলন দতা? তার  ামন আপনার পমকটটা কামলা হম ়ে দগমছ। চকন্তু। অেডাৎ এই আপনার 

অন্ধকামর পোপডণ শুরু। 

  

ঘি়োং শমে চলেটটা উপমরর দকানও দফ্ল্ার দেমক দনম  এমস আ ামের সা মন ো ল। 

  

দস আপচন  াই িলুন দেলুিািু, পমকমট টাকা এমল তা দস কামলাই হাক,  আর— 

  

দেলুো চলেমট দঢাকার জনয েরজা েুমলচছল, আর তার েমলই জটায়ুর কো িন্ধ। 

  

চলেমটর চভতর দেমক এক ঝলক উগ্ৰ গন্ধ। গুলিাহার দসন্ট। এ গন্ধ আ রা চতনজমনই 

চিচন; চিমশে কমর লালম াহনিািু। 

  

চটপু চটপ িুমক দেলুোর চপছন চপছন চলেমট ঢুমক দগলা ।  

  

আচ  একটা কো না িমল পারলা  না। 

  

গুলিাহার দসন্ট চ ঃ সানযাল ছাড়াও ভারতিমেডর অমনমকই চনশ্চয়ই িযিহার কমর। 

  

দেলুো কোটার জিামির িেমল গভীরভামি সমতমরা নের িাতা  চটপল। আ রা আরও 

পাোঁিতলা ওপমর উমঠ দগলা । 

  

অনযানয তলার  মতাই সমতমরা নেমরও চতনোনা ঘর। িাোঁ চেমকর েরজায় দলো এইি 

দহিো। দেলুো িলল, জা ান না । িান চেমকর েরজায় দলো এন চস  ানসুোচন। 

চনঘাত চসচন্ধ না ।  াঝোমনর েরজায় দকানও না  দনই। 

  

ফ্ল্যাট োচল, িলমলন লালম াহনিািু। 

  

নাও হমত পামর, িলল দেলুো।সিাই েরজায় না  লাগায় না। ইন েযাক্ট, আ ার চিাাস 

এ ফ্ল্যামট দলাক রম ়েমছ। 
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আ রা দুজমনই দেলুোর চেমক িাইলা । 

  

দ  কচলং দিমলর দিাতা  িযিহার হয় না, তামত  ুমলা জম  োকা উচিত। অেি এটা 

ভাল কমর কাছ দেমক দেেুন, আর অনয দুমটার সমঙ্গ চ চলম ়ে দেেুন।  

  

কামছ চগম ়ে দেমেই িুঝলা , দেলুো চঠক িমলমছ। চেচিয িকিক করমছ দিাতা ,  ুমলার 

দলশ াত্র দনই। 

  

চটপমিন নাচক? কাোঁপা গলায় প্রশ্ন করমলন লালম াহনিািু। 

  

দেলুো অচিচশয দিাতা  চটপল না। তার িেমল দ টা করল, দসটা আরও অমনক দিচশ 

তাজ্জি িযাপার। — াচটমত উপুড় হম ়ে সটান শুম ়ে নাকটা লাচগম ়ে চেল েরজার নীমি আ  

ইচঞ্চ োোঁকাটামত। তারপর িার দুম ়েক দজামর চনাাস দটমন উমঠ পমড় িলল, কড়া কচের 

গন্ধ। 

  

তারপর দ টা করল, দসটাও অদু্ভত। চলেট িযিহার না কমর আঠামরা তলা দেমক চসোঁচড় 

 মর না মত শুরু করল। প্রমতযক তলামতই দেম  প্রায় আ  চ চনট  মর ঘুমর ঘুমর কী দ  

দেেল, তা ওই জামন। 

  

সি দসমর নীমি  েন না লা , তেন ঘচড়মত পাোঁিটা দিমজ েশ।  

  

দিশ িুঝমত পারচছ দ , িমে এমস আ রা একটা পযাোঁিামলা রহমসযর  ম য জচড়ম ়ে পমড়চছ। 
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৭. একেু ফিরা করয়ল 

আপনামক একটু দজরা করমল আপনার আপচত্ত হমি না আশা কচর।  

  

কোটা িলল দেলুো, লালম াহনিািুমক উমেশ কমর। চ চনট েমশক হল চশিাজী কাসল 

দেমক চেমরচছ–চরমসপশমন েির দপম ়েচছ দ  এই আ া ঘন্টা আমগ।–তার  ামন  েন 

আ রা চশিাজী কাসূমলর চসোঁচড় চেম ়ে না চছলা  তেন-লালম াহনিািুর একটা দোন 

এমসচছল; দক কমরচছল তা জানা দনই। 

  

আসমল পুলকই িারিার করমছ, িলমলন লালম াহনিািু।পুলক ছাড়া আর দকউ হমত 

পামর না। 

  

এেন আ ামের ঘমর িমস দেলুোর প্রশ্নটা শুমন লালম াহনিািু িলমলন, পুচলমশর 

দজরামতই  েন ফ্ল্াইং কালারমস দিচরম ়ে এলু , তেন আর আপনার দজরায় কী আপচত্ত 

োকমত পামর? 

  

আো, চ ঃ সানযামলর প্রে  না টা দতা আপনার জানা দনই। 

  

না  শাই, ওটা চজমজ্ঞস করা হয়চন। 

  

দলাকটার একটা পচরষ্কার িণডনা চেন দতা! আপনার িইম ়ে দ  রক  আ ামেিড়া িণডনা 

োমক, দস রক  নয়। 

  

লালম াহনিািু গলা োোঁকচরম ়ে ভুরু কুোঁিমকামলন। 

  

হাইট…এই  রুন চগম ়ে— 

  

আপচন চক একটা  ানুমের হাইটটাই প্রে  দেমেন? 
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তা দত ন দত ন লো িা দিোঁমট হমল–  

  

ইচন চক েুি লো? 

  

তা অচিচশয না। 

  

েুি দিোঁমট? 

  

না, তাও অচিচশয না। 

  

তা হমল হাইট পমর। আমগ  ুে িলুন। 

  

সন্ধযামিলায় দেমেচছ; আ ার িাইমরর ঘমরর িালঘাটা আিার িচলশ পাওয়ামরর। 

  

তাও িলুন। 

  

িওড়া  ুে। দিাে, আপনার-ইম ়ে, দিামে িশ া; োোঁচড় আমছ, িাপ োচড়, দগাোঁে। আমছ।–

োচড়র সমঙ্গ দজাড়া–  

  

দেঞ্চকাট? 

  

এই দসমরমছ। না, তা দিা হয় না। কুলচপর সমঙ্গও দজাড়া।  

  

তারপর? 

  

কাোঁিাপাকা দ শামনা িুল। িান চেমক-না না, িাোঁ চেমক চসোঁচে। 

  

োোঁত। 

  

পচরষ্কার। েলস-চটে িমল দতা  মন হল না। 

  

গলার স্বর। 
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 াঝাচর।  ামন, দ াটাও না। সরু ও না। 

  

হাইট? 

  

 াঝাচর। 

  

ভদ্রমলাক আপনামক একটা চঠকানা চেম ়েচছমলন না? িমের? িমলচছমলন অসুচি া হমল 

এমক দোন করমিন—দিশ দহলপােুল? 

  

দেমেমছন! দি ালু  ভুমল দগসলু ! আচজ  েন পুচলশ দজরা করল, তেনও িলমত ভুমল 

দগলু । 

  

আ ামক িলমলই িলমি। 

  

োোঁড়ান, দেচে। 

  

লালম াহনিািু  াচনিযাগ দেমক একটা ভাোঁজ-করা নীল কাগজ িার কমর দেলুোমক 

চেমলন। দেলুো দসটা েুি  ন চেম ়ে দেেল, কারণ দলোটা চ ঃ সানযামলর চনমজর। তার 

পর কাগজটা আিার ভাোঁজ কমর চনমজর িযামগর  ম য দরমে চেম ়ে িলল :  

  

দতাপ মস, নেরটা িা দতা—টু োইভ চি দোর ওয়ান এইট। 

  

আচ  অপামরটরমক নের চেম ়ে চেলা । দেলুো ইংরাচজমতই কো িলল।  

  

হযামলা, চ স্টার দেশাই আমছন? 

  

আো েযাসাে। এই নেমর চ ঃ দেশাই িমল দকউ নাচক োমকই না। চ চন োমকন, তাোঁর 

পেচি পামরে, আর গত েশ িছর চতচন এই নেমরই আমছন। 
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লালম াহনিািু, দেলুো দোনটা দরমে িলল, সানযালমক আপনার দনকস্ট গল্প চিচি 

করার আশা ছাড়ুন। দলাকচট অতযন্ত গালম মল এিং আ ার চিাাস আপচন দ  পযামকটচট 

িম ়ে আনমলন, দসচটও অতযন্ত দগালম মল। 

  

লালম াহনিািু  াো িুলমক েীঘডাাস দেমল িলমলন, সচতয িলমত কী  শাই, দলাকচটমক 

আ ারও দকন জাচন চিমশে সুচিম র িমল  মন হয়চন।  

  

দেলুো হু চক চেম ়ে উঠল। 

  

আপনার ওই দকন জাচন কোটা আ ার দ ামটই ভাল লামগ না। দকন দসটা জানমত হমি, 

িলমত হমি। দিিা কমর দেেুন দতা পামরন চক না। 

  

লালম াহনিািুর অচিচশয দেলুোর কামছ   ক োওয়ার অমভযাস আমছ। এটাও জাচন দ  

উচন দসটা  াইন্ড কমরন না, কারণ   ক দেম ়ে দেম ়ে ওোঁর দলো দ  অমনক ই প্রুভ কমর 

দগমছ, দসটা উচন চনমজই স্বীকার কমরন। 

  

লালম াহনিািু দসাজা হম ়ে িসমলন। এক নের, দলাকটা দসাজাসুচজ  ুমের চেমক তাচকম ়ে 

কো িমল না। দুই নের, সি কো অত গলা নাচ ম ়ে িলার কী েরকার তাও জাচন না। 

দ ন দকানও দগাপন পরা শড করমত এমসমছন। চতন নের… 

  

দুঃমের চিেয়, চতন নেরটা দ  কী, দসটা লালম াহনিািু অমনক দভমিও  মন করমত 

পারমলন না। 

  

সামড় ছটায় দলাটামস ইভচনং দশা, তাই আ রা ছটা নাগাে উমঠ পড়লা । আ রা  ামন 

আচ  আর লালম াহনিািু। দেলুো িলল  ামি না, কাজ আমছ। িযামগর চভতর দেমক 

ওর সিুজ নাটিইটা দিচরম ়ে এমসমছ, তাই কাজটা দ  কী দসটা িুঝমত িাচক রইল না। 

  

ওয়ারচলমত চেমর দ মত হমল আ ামের, দকননা দসোমনই দলাটাস চসমন া। 

লালম াহনিািু দিশ নাভডাস অিযা; পুলকিািু দক ন পচরিালক, দসটা তীরোজ ছচি 
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দেমেই  ালু  হমি। িলমলন, চতনমট ছচি  েন পর পর চহট কমরমছ, তেন এমকিামর 

চক আর ও ়েযাক-েু হমি? কী িমলা, তমপশ? 

  

আচ  আর কী িলি? আচ  চনমজও দতা চঠক ওই কোটা দভমিই  মন দজার আনচছ। 

পুলকিািু  যামনজারমক িলমত দভামলনচন; রম ়েল সাকডমল চতনমট চসট আ ামের জনয 

রাো চছল।, এটা ছচির চরচপট দশা, তাই হমল এ চনমতই অমনক চসট োচল চছল। 

  

ইন্টারভযামলর আমগই িুঝমত পারলা  দ  তীরোজ হমে এমকিামর দসন্ট পামসডন্ট 

দকামড়াপাইচরন- াকডা ছচি। এর  ম যই অন্ধকামর দিশ কম ়েকিার আ রা দুজমন 

পরেমরর চেমক  ুে িাওয়ািাওচ ়ে কমরচছ। হাচস পাচেল, আিার দসই সমঙ্গ দজট 

িাহাদুমরর কী অিযা হমি আর তার েমল জটায়ুর কী অিযা হমি, দসটা দভমি কিও 

হচেল। ইন্টারভযামল িাচত জুলমল পর লালম াহনিািু েীঘডাাস দেমল িলমলন, 

গড়পামরর দছমল-তুই অযাচেন এই কমর িুল পাকাচল? তারপর একটা গযাপ চেম ়ে আ ার 

চেমক চেমর িলমলন, চে পুমজায় পাড়ায় একটা কমর চেম ়েটার করত;  েূর  মন পড়মছ 

চি ক  দেল —তার কাছ দেমক আর কী আশা করা  ায়, িমলা দতা? 

  

ইন্টারভযামলর দশমে িাচত দনভার সমঙ্গ সমঙ্গ আ রা হল দছমড় দিচরম ়ে এলা । ভয় চছল, 

পুলকিািু িা তার েমলর দকউ  চে িাইমর োমক; চকন্তু দস রক  কাউমক দেেলা  না। 

  

 চে চজমজ্ঞস কমর দতা িমল দেিী োস্ট ক্লাস। পমকমট চকরকমর দনাটগুমলা না োকমল 

 নটা সচতযই দভমঙ দ ত তমপশ। 

  

গাচড়টা হাউমসর সা মনই উলটাচেমকর েুটপামত পাকড করা চছল। লালম াহনিািু দস 

চেমক না চগম ়ে একটা দোকামন ঢুমক এক দঠাঙা িাল ুট, দু পযামকট  াংঘারাম র চিস্কুট, 

ইটা ক লামলিু আর এক পযামকট পযাচরর লজঞ্চুস চকমন চনমলন। িলমলন, হামটমলর 

ঘমর িমস। িৰুমস হঠাৎ হঠাৎ চেমে পায়, তেন এগুমলা কামজ দেমি।  
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দুজমন দুহাত দিাঝাই পযামকট চনম ়ে গাচড়মত উঠলা , আর উমঠই িাোঁই কমর  াোটা ঘুমর 

দগল। 

  

গাচড়র চভতমর গুলিাহার দসমন্টর গন্ধ। 

  

আসার স য় চছল না; এই দেড় ঘন্টার  ম য হম ়েমছ। 

  

 াো চঝম  চঝ  করমছ, তমপশী, িলমলন লালম াহনিািু। এ ভূমতর উপদ্রি ছাড়া আর 

চকছুই না। সানযাল েুন হম ়েমছ, আর তার দসন্ট- াো ভূত আ ামের ঘামড় দিমপমছ। 

  

আ ার  মন হল-ঘামড় নয়, গাচড়মত দিমপমছ; চকন্তু দসটা আর িললা  না। 

  

ড্রাইভারমক চজমজ্ঞস করামত দস িলল, দস দিচশর ভাগ স য় গাচড়মতই চছল, দকিল 

চ চনট পাোঁমিমকর জনয কামছই একটা দরচিম ়ো-মটচলচভশমনর দোকামনর সা মন োোঁচড়ম ়ে 

েুল চেমল হয় গুলশন গুলশন দেমেমছ। হযাোঁ, গন্ধ দসও পামে িইকী, চকন্তু গাচড়র চভতমর 

কী কমর এ ন গন্ধ হয়, দসটা চকছুমতই তার  গমজ ঢুকমছ না। িযাপারটা তার কামছও 

এমকিামরই আজি। 

  

দহামটমল চেমর এমস কোটা দেলুোমক িলমত ও িলল, রহসয  েন জাল চিস্তার কমর, 

তেন এইভামিই কমর, লালম াহনিািু। এ না হমল জাত-রহসয হয় না, আর তা না হমল 

দেলুচ চত্তমরর  চস্তষ্কপুচি হয় না। 

  

চকন্তু-  

  

আচ  জাচন আপচন কী প্রশ্ন করমিন, লালম াহনিািু। না, চকনারা এেনও হয়চন। এেন 

শু ু জামলর কযামরকটারটা দিাঝার দিিা করচছ। 

  

তুচ  দিচরম ়েচছমল িমল  মন হমে?—আচ   াোঁ কমর একটা দগাম ়েো- াকডা প্রশ্ন কমর 

িসলা । 
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সািাস দতাপ মস। তমি দহামটল দেমক দিমরাইচন। এটা নীমি চরমসপশমনই চেল। 

  

দেলুোর পামশ একটা ইচন্ডয়ান এয়ার লাইনমসর টাই মটচিল চছল, দসটা দেমেই আচ  

প্রশ্নচট কমরচছলা । 

  

দেেচছলা  কাঠ া্ু দেমক কটা ফ্ল্াইট কলকাতায় আমস, আর কেন আমস। 

  

কাঠ া্ু িলমতই একটা চজচনস দেলুোমক চজমজ্ঞস করার কো  মন পমড় দগল। 

  

আো, ইনমেক্টর পটি ডন দ  নানাসামহমির কো িমলচছমলন, দসটা দকান নানাসামহি? 

  

ভারতিমেডর ইচতহামস একজন নানাসামহিই চিেযাত। 

  

চ চন চসপাচহ চিমদ্রামহ চব্ৰচটশমের সমঙ্গ লমড়চছমলন? 

  

লমড়ওচছমলন, আিার তামের কাছ দেমক আত্মরক্ষার জনয দেশ দছমড় পাচলম ়েও চছমলন। 

হাচজর হম ়েচছমলন চগম ়ে এমকিামর কাঠ া্ু। সমঙ্গ চছল  হা ূলয  নরত্ন-ইনকুচিং চহমর 

আর  ুমক্তায় গাোঁো একচট হার— ার না  নওলােী! দসই হার দশে প ডন্ত িমল  ায় 

দনপামলর জং িাহাদুমরর কামছ। তার পচরিমতড জং িাহাদুর দুচট গ্ৰা  চেম ়েচছমলন 

নানাসামহমির স্ত্রী কাশীিাঈমক। 

  

এই হার চক দনপাল দেমক িুচর হম ়ে দগমছ নাচক? 

  

পটি ডমনর কো শুমন দতা তাই  মন হয়। 

  

আচ  চক ওই হারই পািার কমর িসলু  নাচক  শাই? লালম াহনিািু তারস্বমর দিোঁচিম ়ে 

প্রশ্নটা করমলন। দেলুো িলল, দভমি দেেুন। ইচতহামস চহমরর অক্ষমর দলো োকমি 

আপনার না । 
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চকন্তু…চকন্তু… দস দতা তা হমল  োযামন দপ োঁমছ দগমছ। দস চজচনস দেশ দেমক িাইমর 

 ায় চক না  ায় দস দতা দেেমি পুচলশ। আপচন কী চনম ়ে এত ভািমছন? আপচন চনমজই 

চক এই স্মাগলারমের–  

  

চঠক এই স য়ই দটচলমেনটা দিমজ উঠল। আর লালম াহনিািুর চেমকই ওটা চছল িমল 

উচন তুমল চনমলন।হযামলা-হযাোঁ,  ামন ইম ়েস-চেচকং। 

  

লালম াহনিািুরই দোন। িা  হয় পুলকিািু। না, পুলকিািু না। পুলকিািু এ ন চকছু 

িলমত পামরন না  ামত লালম াহনিািুর  ুে অতটা হা হম ়ে  ামি, আর দটচলমোনটা 

কাোঁপমত কাোঁপমত কান দেমক চপচছম ়ে আসমি। 

  

দেলুো ভদ্রমলামকর হাত দেমক দোনটা চনম ়ে একিার কামন চেম ়ে দিা হয় চকছু না শুনমত 

দপম ়েই দসটামক  োযামন দরমে চেম ়ে প্রশ্ন করল, সানযাল চক?  

  

 াো দনমড় হযাোঁ িলমতও দ ন কি হল ভদ্রমলামকর। িুঝলা   াস্ লগুমলা চঠকভামি কাজ 

করমছ না। 

  

কী িলল? আিার দেলুো। 

  

িলল– লালম াহনিািু গা-ঝাড়া চেম ়ে  মন সাহস আনার দিিা করমলন।িলল— ু- ুে 

েুলমল দপপ-মপট োোঁক কমর দেমি। 

  

 াক–ভাল কো। 

  

অযাোঁ!–দিাকার  মতা েযালেযাল কমর দেলুোর চেমক িাইমলন লালম াহনিািু। আ ার 

কামছও এই অিযায় দেলুোর হাোঁপা ছাড়াটা দিয়াি়েী িমল  মন হচেল। দেলুো িলল, 

শু ু গুলিাহামরর গমন্ধ হচেল না। কু চহমসমি ওটা িড্ড পলকা। এ নকী দলাকটা সচতয 

কমর িমে এমসমছ না। অনয দকউ দসন্টটা িযিহার করমছ, দসটাও দিাঝা  াচেল না। 

এেন অন্তত চশওর হওয়া দগল। 
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চকন্তু আ ার দপছমন লগা দকন? 

  

 চরয়া হম ়ে প্রশ্নটা করমলন লালম াহনিািু। দসটা জানমল দতা িাচজ াত হম ়ে দ ত 

লালম াহনিািু। দসটা জানার জনয একটু ত  ড  রমত হমি।  
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৮. লালয়মাহন া ু জিনায়র 

লালম াহনিািু চিনামর চিমশে সুচিম  করমত পারমলন না, কারণ ওোঁর নাচক একে  চেমে 

দনই। দেলুো িলল তামত চকছু এমস  ামি না, কারণ দুপুমর কপার চি চনতৃ দপট পুমজাোঁটা 

ভালই হম ়েমছ। সচতয িলমত কী, আ ামের  ম য লালম াহনিািুই সিমিম ়ে দিচশ 

দেম ়েচছমলন। 

  

োওয়ার পর গতকাল চতনজমনই দিচরম ়ে চগম ়ে পান। চকমনচছলা । আজ লালম াহনিািু 

চকছুমতই দিমরামত িাইমলন না। িলমলন, ওই চভমড়র  ম য দক  ামে  শাই? সানযামলর 

দলাক চনঘডাত দহামটল ওয়াি করমি, দিমরামলই িাক্কু। 

  

দশে প ডন্ত দেলুোই দিমরাল, লালম াহনিািু আ ামের ঘমর আ ার সমঙ্গ িমস রইমলন, 

আর িার িার োচল িলমত লাগমলন, কী কুক্ষমণই িইম ়ের পযামকটটা চনম ়েচছলা । িম  

িতড ান সংকমটর  ূল কারণ েুোঁজমত েুোঁজমত কী কুক্ষমণই চহচে ছচির জনয গল্প 

চলমেচছলা , আর সি দশমে কী কুক্ষমণই রহসয উপনযাস চলেমত শুরু কমরচছলা  প ডন্ত 

িমল দগমলন। 

  

আপনার একা শুমত ভয় করমি না দতা? দেলুো পান চিচল কমর চজমজ্ঞস করল। 

লালম াহনিািু দকানও উচ্চিািয করমছন না দেমে দেলুো আাাস চেম ়ে িলল, আ ামের 

ঘর । দেমক দিচরম ়েই পযামসমজর  মর একটা দছাি ঘর আমছ দেমেমছন দতা? ওোমন সি 

স য় দিয়ারা োমক। দহামটমল সারা রাত দকউ না দকউ দজমগ োমক। এ দতা আর চশিাজী 

কাসল না। 

  

চশিাজী কাসল না টা শুমন লালম াহনিািু আমরকিার চশউমর উঠমলন, চকন্তু দশে প ডন্ত 

 মন সাহস এমন েশটা নাগাে গুমইিনাইট কমর চনমজর ঘমর িমল দগমলন।  
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সারা চেন িমে িমে দিড়ামনার দিম ়েও পুলকিািুর ছচির অম ডক দেমে অমনক দিচশ। 

কচহল লাগচছল, তাই জটায়ু িমল  ািার চ চনট চেমশমকর  ম যই শুম ়ে পড়লা ! দেলুো 

দ  এেন দশামি না, দসটা জাচন। ওর দনাটিুকটা োমটর পামশই দটচিমলর উপর রাো 

রম ়েমছ, সারা চেন দেমপ দেমপ তামত অমনক চকছু দলো হম ়েমছ, হয়মতা আরও চকছু 

দলো হমি। 

  

  
  

আচ  অমনক চেন দিিা কমরচছ। রামত্র চিছানায় শুম ়ে দিাে িুমজ দেয়াল রােমত চঠক দকান 

স য় ঘু টা আমস, চকন্তু প্রচতিারই পরচেন সকামল উমঠ িুমঝচছ, ঘু টা কেন জাচন 

আ ার অজামন্তই এমস দগমছ। আজও কেন ঘুচ ম ়েচছ দসটা দটর পাইচন। ঘু টা ভাঙচল 

েরজায় ঘন ঘন  াক্কা, আর দসই সমঙ্গ দিাতা  দটপার িেডা শমে। উমঠ দেচে, দেলুোর 

লযাম্প তেনও জ্বলমছ আর িাচলমশর পামশ রাো আ ার ঘচড়মত িলমছ দপ মন একটা। 

দেলুো েরজা েুলমতই হু চড় চেময় প্রমিশ করমলন জটায়ু।  

  

লালম াহনিািু হাোঁপামলও চতচন দ  েুি ভয় দপম ়েমছন দসটা চকন্তু  মন হল না, আর দ -

কোটা িলমলন ঘমর ঢুমকই, দসটাও ভম ়ের কো নয়।  

  

দকমলঙ্কাচরয়াস িযাপার  শাই। 

  

আমগ োমট এমস িসুন, িলল দেলুো। 

  

দুর  শাই, িসি কী—এই দেেুন-কাঠ া্ুর কী  হা ূলয  নরত্ন আ ার হাত চেম ়ে পািার 

করা হচেল। 

  

লালম াহনিািু দেলুোর সা মন দ টা এচগম ়ে  রমলন, দসটা একটা িই। ইংমরচজ িই, 

আর না -করা িই; লযান্সিাউমনর দ ামড়র দোকামনা একটা রাো চছল, দস চেনও 

দেমেচছ। 
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িইটা হল শ্রীঅরচিমের দলো েয লাইে চিভাইন। 

  

দেলুোরও দিাে কপামল উমঠ দগমছ। 

  

তার উপর আিার িাোঁ াইম ়ের গ্মগাল, িলমলন লালম াহনিািু! প্রে  চত্রশ পাতার পর 

কম ়েকটা পাতা পরেমরর সমঙ্গ দসোঁমট আমছ। এ িই না দেমে চকনমল দতা পুমরা টাকাটা 

দিি লস  শাই। পচ্মিরীর িাইন্ডার এ রক  কাোঁিা কাজ করমি ভািমত পামরন? 

  

তা হমল দস চেন কী চেমলন লালশামটডর হামত? চজমজ্ঞস করল দেলুো। 

  

জামনন কী চেলু , ভািমত পামরন? আ ার চনমজর িই  শাই, চনমজর িই! দিাোইম ়ের 

দিামেমট! পুলকমক দতা পা্ুচলচপর কচপ পাচঠম ়েচছলু , তাই এিার ভািলু  এক কচপ 

ছাপা িই দেি-উইে  ই দব্ৰচসংস অযান্ড  াই অমটাগ্ৰাে। আরও চতন কচপ রম ়েমছ এেনও 

আ ার িযামগ, প্রমতযকচট ব্ৰাউন কাগমজ দ াড়া; আ ার ভক্ত দতা সারা ইচন্ডয়ামত ছচড়ম ়ে 

রম ়েমছ—তাই ভািলু , িমে  াচে,  চে এক-আ জমনর সমঙ্গ আলাপ-টালাপ হম ়ে  ায়, 

তাই সমঙ্গ এমনচছলু , আর তারই একটা কচপ-মহঃ দহঃ দহঃ হাঃ! 

  

এত হালকা লালম াহনিািুমক অমনক চেন দেচেচন। 

  

িইটা হামত চনম ়ে দনমড়মিমড় দেলুো িলল, চকন্তু সানযাল দ  দটচলমোমন হু চক চেল, 

দসটা কী িযাপার? এর সমঙ্গ লাইে চিভাইন োপ োমে চক? 

  

লালম াহনিািু এমতও ে মলন না। 

  

দক িলল সানাল? দটচলমোমন অত গলা দিনা  ায় নাচক? দকানও উটমক িে াশ রচসকতা 

করমছ। হয়মতা; দিাোইমত  চে তীরোজ ছচি চহট হমত পামর দতা সিই হমত পামর। 

  

আর গাচড়মত গুলিাহার দসনট?  
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ওটা ওই ড্রাইভারই  ামে। কী রক  দটচরর িাহার দেমেমছন? দশ চেন দলাক।  রা পমড় 

অপ্রস্তুত হম ়ে স্বীকার করমল না। 

  

তা হমল আর কী, চনচশ্চমন্ত ঘুম ান চগম ়ে। 

  

দস আর িলমত।  াোটা  মরচছল িমল িযাগটা েুমলচছলু  দকামিাপাইচরমনর জনয, আর 

তামতই এই হাই-মভালমটজ আচিষ্কার।  াক, রহসয  েন চ মটই দগল, তেন আপচনও 

িরং একটু আ যাচত্মক চিেয় অ যয়মন  মনাচনমিশ করুন। িইটা দরমে দগলু ! গুি নাইট। 

  

লালম াহনিািু িমল দগমলন, আর আচ ও আিার চনমজর জায়গায় এমস শুলা ।  

  

দ  দলাক আরচিমের িইম ়ের িেমল জটায়ুর িই দপল, তার  মনর অিযা কী হমি 

দেলুো। 

  

দেপিুচরয়াস, িাচলমশ  াো চেম ়ে িলল দেলুো।  াোর চপছমনর িাচতটা ও জ্বচলম ়েই 

রােল। দেমে হাচস দপল, দেলুো তার সিুজ দনাটিই সচরম ়ে দরমে অরচিমের লাইে 

চিভাইমনর পাতা ওলটাল। 

  

আ ার চিাাস চঠক ওই স য়টামতই আ ার দিাে ঘুম  িন্ধ হল।  
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৯.  য়ম্ব ফেয়ক পুণা 

িমে দেমক পণুা  ািার পমে ো্ালা আর দলানাউচলর  াঝা াচঝ একটা দলমভল িচসং-

এর কামছ আ ামের দ মত হমি শুচটং দেেমত। ছচির এগামরাটা ক্লাই যামক্সর দশে 

ক্লাই যাক্স েৃশয দতালা হমি। আজ; এক চেমন কাজ দশে হমি না, পর পর আরও িার 

চেন দ মত হমি সিাইমক। আ রা চঠক কমরচছ আজ  চে ভাল লামগ, তা হমল িাচক ক 

চেনও  াি। দিনাটা এই পাোঁি চেনই পাওয়া  ামি, প্রচত চেনই চঠক একটা দেমক দুমটা-

অেডাৎ এক ঘণ্টার জনয। িাকাত েমলর দঘাড়া আর চহমরার চলংকন কনভারচটিল োকমি 

সারা চেমনর জনয। চভমলন। ইচেন ড্রাইভামরর জায়গা েেল কমর দিন িাচলম ়ে চনম ়ে 

িমলমছ, দসই দিমনরই একটা কা রায় হাত-পা িাোঁ া অিযায় পমড় রম ়েমছ চহমরাইন আর 

তার কাকা। দ াটমর কমর চহমরা দিমনর উমেমশ  াওয়া করমছ। এচেমক চহমরার দ    জ 

ভাই— ামক দছমলমিলায় িাকামত  মর চনম ়ে চগম ়েচছল, আর দ , এেন চনমজই িাকাত-

দস। আসমছ দঘাড়া কমর েলিল চনম ়ে দিনটামক অযাটাক করমি িমল! দ াটমর চহমরা 

এমস দপ োঁছমনার প্রায় সমঙ্গ সমঙ্গই ড্রাকাত ভাই দঘাড়া দেমক িলন্ত দিমন লাচেম ়ে পমড় 

৪ ইচেমনর চভতর োইট হয়, চভমলন-ড্রাইভার েত  হয়। দসই স য় দ াটমর কমর চহমরা 

এমস পমড়, আর তারপর.িাচক অংশ রুপাচল পোয় দেচেমিন। আসমল দশেটা নাচক চতন 

রক  ভামি দতালা হমি, তারপর পেডায় দ টা দিচশ ভাল লামগ দসটা রাো হমি। 

  

পুলকিািু সকামল চতন চ চনমটর জনয ঢুোঁ দ মর দগমছন। আ ামের িযিযা সি চঠকঠাক 

দজমন িলমলন, লালুো, আপনামক দেমেই িুঝমত পারচছ তীরোজ। আপনার েুি ভাল 

দলমগমছ। 

  

আসমল লালম াহনিািু সকাল দেমকই রাচত্তমরর ঘটনাটা দভমি ক্ষমণ ক্ষমণ আপন  মন 

দহমস দেলচছমলন; পুলকিািুর সা মন দসই হাচসটাই দিচরম ়ে পমড়চছল। এেন 
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পুলকিািুর কো শুমন আরও দজামর দহমস িলমলন, ওঃ-গড়পামরর দছমল—তুচ  েযাোমল 

ভাই।–হাঃ। 

  

চেরমত রাত হমি, তাই দেলুো িলল হাত-িযাগগুমলা সমঙ্গ চনম ়ে চনমত। কালমকর দকনা 

ক লামলিু, চিস্কুট, লজঞ্চুস ইতযাচে চতন িযামগ ভাগ কমর দেওয়া হল, আর 

লালম াহনিািুর কযাশ েশ হাজার টাকা  যামনজামরর চজন্মায় চসেুমক দরমে রচসে চনম ়ে 

দনওয়া হল।কী জাচন িািা, ভদ্রমলাক িলমলন, চেচলম র িাকামতর েমল আসল িাকাতও 

দ  ঢুমক পড়মি না এক-আ টা, তার কী গযারাচন্ট? 

  

দেলুো সকামল একিার দিচরম ়েচছল, িলল ওর চসগামরমটর স্টক নাচক েুচরম ়েমছ, 

দ োমন  াচে। দসোমন কাছাকাচছর  ম য নাও পাওয়া দ মত পামর। ও দেরার েশ 

চ চনমটর  ম য আ রা রওনা চেম ়ে চেলা । আজও দেেলা  গাচড়মত গুলিাহামরর গন্ধ 

চকছুটা রম ়ে দগমছ। 

  

িমে দেমক োনা দস্টশন প্রায় পোঁচিশ চকমলাচ টার। দসোন দেমক রাস্তা িাইমন ঘুমর 

নযাশনাল হাইওম ়ে  মর পুণার চেমক িমল দগমছ। এই রাস্তায় আচশ চকমলাচ টার দগমলই 

ো্ালা। আজ চেনটা ভাল, আকামশ টুকমরা টুকমরা দ ঘ হাওয়ার দতমজ তরুতর কমর 

দভমস িমলমছ, তারু োোঁক চেম ়ে োোঁক চেম ়ে দরাে দিচরম ়ে দিাোই শহরটামক িার িার 

 ুম ়ে চেমে। পুলকিািু িমল দগমছন শুচটং- এর জনয এটা নাচক আইচিয়াল ওম ়েোর। 

লালম াহনিািুর অচিচশয আজমক সি চকছুই ভাল লাগমছ। োচল োচল িলমলন, চিমলত 

 ািার আশ চ মট দগল  শাই। িামস দলাক ঝুলমছ না। দসটা লক্ষ কমরমছন? ওঃ-কী 

চসচভক দসন্স এমের! 

  

োনা দপ োঁছমত লাগল প্রায় এক ঘণ্টা। এেন দসায়া নটা। হামত স য় আমছ, তাই আ রা 

চতনজন আর ড্রাইভার স্বরূপলাল একটা িাময়র দোকামনর সা মন গাচড় োোঁড় কচরময় 

এলাি দেওয়া িা দেময় চনলা । 
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োনা ছাড়িার চকছুক্ষমণর  ম যই দেেলা  আ রা ওম ়েস্টানড ঘাচটস-এর পাহামড়র পাশ 

চেম ়ে িমলচছ। দিন লাইন আর এেন আ ামের পামশ দনই; দসটা োনার পমরই উত্তমর 

ঘুমর িমল দগমছ কলযাণ। কলযাণ দেমক আিার েচক্ষমণ ঘুমর দসটা  ামেরান হম ়ে  ামি 

পুণা,  াঝপমে পড়মি আ ামের দলমভল িচসং। 

  

পমে লালম াহনিািুর গলায় ক লমলিুর চিচি আটমক চগম ়ে চিে  লাগা ছাড়া আর 

দকানও ঘটনা ঘমটচন। দেলুোর  মনর অিযা কী দসটা ওর  ুে দেমে দিাঝা  াচেল না। 

ও গভীর  ামনই দ  চিচন্তত, দসটা দেলুোর দিলায় োমট না এ আচ  আমগও দেমেচছ। 

  

সামড় িামরাটা নাগাত ো্ালা ছাচড়ম ়ে  াইলোমনক দ মতই সা মন েূমর রাস্তার  ামর 

একটা জায়গায়  মন হল দ ন দ লা িমসমছ। তারপর  মন হল দ লায় এত গাচড় োকমি 

দকন? আরও কামছ দ মত গাচড় আর  ানুে ছাড়া আর একটা চজচনস দিামে পড়ল, দস 

হমে দঘাড়া। এিামর িুঝলা  চভড়টা আসমল হমে দজট িাহাদুমরর শুচটং-এর েল। সি 

চ চলম ়ে অন্তত শোমনক দলাক, িাক্সপযাটরা কযাম রা আমলা চরমফ্ল্ক্টর শতরচঞ্চ-মস এক 

এলাচহ িযাপার। 

  

আ ামের গাচড়টা একটা অযাোসাির আর একটা িামসর  াঝোমন একটা োোঁক দপম ়ে 

তার চভতমর ঢুমক দেম  দগল। আ রা না ার সমঙ্গ সমঙ্গই পুলকিািু এচগম ়ে এমলন—তাোঁর 

 াোয় একটা সাো কযাপ আর গলায় ঝুমলানা একটা েূরিীমনর  মতা  ন্ত্র। 

  

গুি  চনডং। সি চঠক হযাোঁয়? 

  

আ রা চতনজমনই  াো দনমড় ইম ়েস জাচনম ়ে চেলা ।  

  

শুনুন-চ স্টার দগামরর ইনিাকশন—উচন  ামেরামন আমছন দ োন দেমক দিন আসমছ। 

দরল দকাম্পাচনর কতাোঁমের সমঙ্গ কোিাতডা আমছ; চকছু দপম ন্টও আমছ দিা হয়। উচন 

দিমনর সমঙ্গই িমল আসমিন, অেিা দ াটমর কমর আসমিন। আপনারা দিনটা এমলই 
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েির দপম ়ে  ামিন। দ াট কো, উচন আসুন িা না আসুন, আপনারা োস্ট ক্লামস উমঠ 

পড়মিন। অল চক্লয়ার? 

  

অল চক্লয়ার, িলল দেলুো। 

  

দিাোইম ়ের চেল্ম লাইমন দ  এত িাঙাচল কাজ কমর এটা আ ার  ারণা চছল না। তার 

 ম য দকউ দকউ দ  দেলুোমক চিমন দেলমি, তামত আর আশ্চ ডকী? কযাম রা যান োশু 

দঘামের সমঙ্গ পচরিয় হমতই তার দিাে কুোঁিমক দগল! 

  

চ চত্তর? আপচন চক চিমটক–?  

  

 মরমছন চঠক, চকন্তু দিমপ রােুন, িলল দেলুো। 

  

দকন  শাই? আপচন দতা আ ামের প্রাইি। দসিামর এমলারার  ূচতড িুচরর িযাপারটা— 

  

দেলুো আিার দঠাোঁমট আঙুল চেম ়ে ভদ্রমলাকমক ো াল।  

  

োশুিািু এিার গলা নাচ ম ়ে িলমলন, আিার দকানও তেন্ত-টেন্ত করমছন নাচক এোমন? 

  

আমজ্ঞ না, দেলুো িলল, দরে দিড়ামত এমসচছ আ ার এই িনু্ধচটর সমঙ্গ। 

  

োশু দঘাে একুশ িছর িমেমত দেমকও চনয়চ ত িাংলা উপনযাস পমড়ন, এ নকী জটায়ুর 

িইও পমড়মছন দু-চতনমট। এ েৃমশয অচিচশয উচন ছাড়া আরও দুজন কযাম রা যান কাজ 

করমছন; তাোঁরা অিাঙাচল! পুলকিািুর িারজন অযাচসসটযামন্টর দুজন িাঙাচল।  াোঁরা 

অযাকচটং করমিন তাোঁমের  ম য অচিচশয দকউই িাঙাচল দনই। অজুডন দ রমহাত্রা ছাড়া আজ 

আমছন চভমলন দিশী চ চক। শু ু চ চক; পেচি িযিহার কমরন না। দিাোইম ়ের উঠচত 

চভমলমনর  ম য টপ, একসমঙ্গ সাোঁইচত্রশটা ছচি সই কমরমছন,  চেও তার  ম য 

উনচত্রশটার গমপ্পা দিে কমর োইমটর সংেযা ক ামত হমে। ভামগয দজট িাহাদুর-এ  াত্র 

িারমট োইট, না হমল পুলকিািু, আর চ স্টার দগামরমকও  াো িুলমকামত হত। 
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এ সি েির আ ামের চেমলন দপ্রািাকশন  যামনজার সুেশডন োস। ইচন উচড়েযার দলাক, 

অমনক চেন িমেমত রম ়েমছন, তমি এ ছচিটা হম ়ে দগমলই নাচক কটক চেমর চগম ়ে চনমজ 

ওচড়য়া ছচি পচরিালনা করমিন। 

  

দেলুো ইচত ম য হাোঁটমত হাোঁটমত িমল দগমছ আর একটা জটলার চেমক। দসোমন 

িাকামতর েলমক দ ক-আপ কমর দপাশাক পরামনা হমে। একজন িাকমতর সমঙ্গ 

দেলুোমক চেচিয িাৎচিৎ করমত দেমে একটু অিাক হম ়েই এচগম ়ে দগলা । তারপর 

িাকামতর গলা শুমন িুঝলা - ও , এ দ  কুং-েু এক্সপাটড চভক্টর দপরু াল। চহমরার 

  জ। ভাইম ়ের দ ক-আপ করা হম ়েমছ তামক। ছুটন্ত দঘাড়া দেমক লাচেম ়ে িলন্ত দিমনর 

ছামত পড়মত হমি, তারপর ছটা কা রার ছামের ওপর চেম ়ে দহোঁমট চগম ়ে এমকিামর ইচেমন 

দপ োঁমছ চভমলন দিশী চ চকমক ঘাম ়েল করমত হমি। তারপর চহমরা আর তার চিশ-িছর-

না-মেো িাকাত-িযমন- াওয়া ভাইম ়ের  ম য হাই-মভামল্টজ সংঘরে।  

  

লালম াহনিািু এই এলাচহ িযাপার দেমে দক ন জাচন িুপ দ মর দগমছন,  চেও দভমি 

দেেমল তাোঁর েুচতড হিার কো, কারণ তাোঁর গল্পমক চঘমরই এত হাই-হলা। িলমলন, একটা 

গল্প চলমে এতগুমলা দলাকমক এত হযাোঁঙ্গা া এত পচরশ্র । এত েরমির  ম য দেচলচি, 

এটা ভািমত একটা চপচকউচলয়ার চেচলং হমে, তমপশ। এক এক স য় চনমজমক 

রীচত মতা শচক্তশালী িমল  মন হমে।  ামঝ  ামঝ আিার চগলচট  মন হমে; আিার 

দসই সমঙ্গ এও  মন হমে দ  এরা দলেকমক দকানও সম্মান দেয় না। কটা দলাক এোমন 

জটায়ুর না  জামন, দসটা িলমত পামরা? 

  

আচ  সান্ত্বনা দেিার জনয িললা , ছচি  চে চহট হয়, তা হমল চনশ্চয়ই জানমি। 

  

আশা কচর —েীঘডাাস দেমল িলমলন লালম াহনিািু। 
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দ  সি িাকামতর দ ক-আপ হম ়ে দগমছ তামের  ম য কম ়েকজন দঘাড়ার চপমঠ দিমপ 

ছুটাছুচট আরম্ভ কমর চেম ়েমছ। দঘাড়াগুমলা একটা চিশাল িটগামছর তলায় জমড়া 

হম ়েচছল। গুমন দেেলা  সিসুি ন’টা। 

  

চ চনটোমনমকর  ম যই নীল কাি-মতালা একটা প্রকা্ সাো চলংকন কনভারচটিল 

গাচড়মত চহমরা আর চভমলন এমস হাচজর হল। চহমরাইমনর েরকার লাগমি না, কারণ 

দিমনর কা রায় িচে অিযায় তার শটগুমলা নাচক স্টুচিম ়োমত দতালা হমি। দসটা এক 

চহমসমি ভাল। এই দুই পুরুে তারকা গাচড় দেমক না মতই িাচরচেমক  া দশারমগাল পমড় 

দগল, চহমরাইন োকমল না জাচন কী হত। 

  

সুেশডনিািু িা এমন চেম ়েচছমলন, আ রা োওয়া দশে কমর দপয়ালা দেরত চেচে, এ ন 

স য় িাজোোঁই গলায় লাউিচেকামরর হাোঁক দশানা দগল-মিন কাচ ং! দিন আচত হযাোঁয়! 

এভচরিচি দরচি! 
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১০. ঝুক ঝুক শয়ের সয়ঙ্গ কায়লা ফ াোঁো 

ঝুক ঝুক শমের সমঙ্গ কামলা দ াোঁয়া ছাড়মত ছাড়মত আটটা িাচগ সম ত পুরমনা টাইমপর 

ইচেনটা  েন দলমভল িচসং-এর কামছ এমস োোঁড়াল, তেন ঘচড়মত চঠক একটা িাজমত 

পাোঁি চ চনট। োস্ট ক্লাস কা রা দ   াত্র একটাই, আর দসটাও দ  পুরনা  াোঁমির, দসটা েূর 

দেমকই িুঝমত পারচছ। অনয কা রাগুমলামত  ামেরান দেমকই পযামসোর িচসম ়ে দেওয়া 

হম ়েমছ। তামের  ম য দছমলম ম ়ে িুমড়ািুচড় সি রক ই আমছ। দিন ো ার সমঙ্গ সমঙ্গই 

পুলকিািুর িযস্ততা এমকিামর সপ্তম  িমড় দগমছ। চতচন একিার এ কযাম রা দেমক ও 

কযাম রায় ছুমট  ামেন, একিার চহমরা দেমক চভমলন, একিার এ-অযাচসসটযান্ট দেমক 

ও-অযাচসসটযান্ট। লালম াহনিািু প ডন্ত িলমত িা য হমলন, না  শাই, শু ু টাকা চেম ়ে 

ছচি হয় না এটা দিাঝা  ামে। 

  

চহমরার গাচড় দরচি, কামলা িশ া পমর চস্টয়াচরং  মর িমস আমছ অজডন দ রমহাত্রা, পামশ 

তার চনমজর দ ক-আপ যান আর দুজন ছাকরা টাইমপর দলাক, দিা হয় িা িাটা িা 

হমি। অজুডমনর সা মন একটা হুিমোলা চজমপ দতপায়া স্টযামন্ডর উপর কযাম রাও দরচি। 

চভক্টর সম ত িাকামতর েল দঘাড়ার চপমঠ আমগই এচগম ়ে দগমছ। তারা িলন্ত দিন দেমক 

চসগনযাল দপমল একটা চিমশে পাহামড়র চিমশে জায়গা দেমক দনম  এমস দিমনর পামশ 

পামশ দে ড় আরম্ভ করমি। চভমলন চ চকমক দেেলা  পুলকিািুর একজন সহকারীর সমঙ্গ 

ইচেমনর চেমক এচগম ়ে দগল। 

  

আ ামের কী করা উচিত, চঠক িুঝমত পারচছ না। কারণ চ ঃ দগামরর দেো দনই। চতচন 

দিমনই এমসমছন চক না দসটাও িুঝমত পারচছ না। 

  

চভড় পাতলা হম ়ে দগমছ। অেি আ ামের চেমক দকউ আসমছ না দেমে লালম াহনিািুর 

উসেুসুচন আরম্ভ হম ়ে দগল। িলমলন, ও দেলুিািু, এরা চক ভুমল দগল নাচক আ ামের? 
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দেলুো িলল, একচটই  াত্র প্রে  দশ্রণীর কা রা; কো  মতা দসটামত চগম ়েই ওঠা উচিত 

আ ামের। দেচে আরও দু চ চনট। 

  

দু চ চনমটর আমগই, ইচেন দেমক দুমটা হুইসল দশানা দগল, আর দসই  ুহূমতডই সুেশডন 

োমসর হাক। 

  

এই দ , আপনারা িমল আসুন, িমল আসুন! 

  

আ রা হামত িযাগ চনম ়ে দে ড় চেলা । সুেশডনিািু আ ামের োস্ট ক্লামসর েরজা অিচ  

দপ োঁমছ চেমলন। িলমলন, আচ  দতা চকছুই জানতা  না। এই াত্র একজন দলাক এমস 

েির চেমল—িলমল দগামর সামহি আ ঘণ্টার  ম যই এমস পড়মিন। প্রে  শমটর পর দিন 

আিার এইোমনই চেমর আসমি। 

  

কা রায় উমঠ দেচে একটা দিচঞ্চর উপর িড় জমলর ফ্ল্াস্ক, আর সাোচর দরমস্টার যামন্টর 

না  দলো িারমট সাো কাগমজর িাক্স। অেডাৎ আ ামের লাঞ্চ। এত িযস্ততার  ম যও 

ভদ্রমলামকর দ  আশ্চ ড দেয়াল, দসটা স্বীকার করমতই হমি। 

  

আর একটা হুইমসমলর সমঙ্গ একটা ঝাোঁকুচন চেম ়ে গাচড় দছমড় চেল। আ রা চতনজমন 

জানালা চেম ়ে িাইমরর কা্কারোনা দেেিার জনয ততচর হলা । এমকিামর নতুন 

অচভজ্ঞতা, তাই  মন একটা দিশ দরা াঞ্চ ভাি হচেল। 

  

গাচড় ি শ চেড় চনমে। িান পাশ চেম ়ে রাস্তা দগমছ, দসচেমকর দিচঞ্চমতই িমসচছ 

আ রা চতনজন। িাোঁ চেমক পাহাড় পড়মি, অেডাৎ দসটা হল িাকামতর চেক। িান চেকটা 

চহমরার চেক। 

  

আরও একটু চেি িাড়ার পর িান চেমকর রাস্তা চেম ়ে প্রেম  কযাম রা সম ত চজপ, 

তার পর চহমরার গাচড় আসমত দেো দগল। এেন অচিচশয চহমরা ছাড়া গাচড়মত আর দকউ 

দনই। কযাম রার  ুেটাও দ  তার চেমকই দঘারামনা দসটা িুঝমত পারলা । চ চন ছচি 
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তুলমছন, চতচন ছাড়া আরও চতনজন দলাক রম ়েমছন, তার  ম য একজন হল পুলকিািুর 

অযাচসসটযান্ট। দস হামত একটা িাঙা চনম ়ে তার চভতর চেম ়ে চহমরামক িাইমন তাকাও 

িাোঁম ়ে তাকাও ইতযাচে চনমেডশ চেমে। 

  

আর দুমটা কযাম রার একটার সমঙ্গ পুলকিািু রম ়েমছন।–দসটা রম ়েমছ দিমনরই একটা 

কা রার চভতর। তৃতীয় কযাম রাটা রম ়েমছ দিমনর চপছন চেমকর দশে কা রার ছামত। 

  

চহমরা দত ন দজামর গাচড় িালামে না দেমে আ ার  নটা েম  চগম ়েচছল, চকন্তু দেলুো 

িলল ওটা ছচিমত নাচক দজামরই  মন হমি, কারণ কযাম রার চেি কচ ম ়ে শটটা দনওয়া 

হমে। 

  

তা ছাড়া  তটা আমস্ত ভািচছস, ততটা আমস্ত চকন্তু  ামে না। গাচড়টা, কারণ আ ামের 

দিনটাও দতা িমলমছ সমঙ্গ সমঙ্গ, আর িমলমছ দিশ দজামরই।  

  

চঠক কো। এটা আ ার দেয়াল হয়চন। 

  

চকছুক্ষমণর  ম য কযাম রা আর চহমরার গাচড় আ ামের কা রা ছাচড়ম ়ে িমল দগল। পুরনা 

কা রা, তাই জানালায় গরাে দনই; গলা িাচড়ম ়ে আরও চকছুক্ষণ দেোর ইমে চছল, চকন্তু 

দেলুো িা া চেম ়ে িলল, দজট িাহাদুর ছচি দেেমত চগম ়ে  চে পোয় দেচেস, তুই গলা 

িাচড়ম ়ে শুচটং দেেচছস, দসটা চক েুি ভাল হমি? 

  

দলাভ সংিরণ কমর উলমটা চেমকর জানালার  ামর িসি িমল চসট দছমড় োোঁ চড়ম ়েচছ, চঠক 

দসই স য় নামক গন্ধটা এল। 

  

দেলুো দেচে আর আ ার পামশ দনই। তার েৃচি িােরুম র েরজার চেমক, দস এক লামে 

উলমটাচেমক িমল দগমছ, তার িান হাত দকামটর পমকমট! 

  

িেুক িার কমর লাভ দনই, চ স্টার চ চত্তর। অলমরচি একচট চরভলভার আপনার চেমক 

পময়ন্ট করা আমছ। 
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এিার দেেলা  পাহামড়র চেমকর েরজাটা েুমল দগল। একজন দলাক হামত একটা 

চরভলভার চনম ়ে েরজা দঠমল চভতমর ঢুমক েরজার  ুমেই োোঁচড়ম ়ে রইল। এমক চক দেমেচছ 

আমগ? ইয়া—এই দতা দসই লালশাটড! চকন্তু আজ এর দপাশাক অনয, আর দিহারায় দ  

চহংর ভাি দেেচছ, দসটা দস চেন এয়ারমপামটড দেচেচন। আজ এই অিযায় দেমে িুঝচছ, 

দলাকটা এমকিামর চনোে েুমন। তার হামতর চরভলভারটা তাগ করা রম ়েমছ দসাজা 

দেলুোর চেমক। 

  

এিার িােরুম র েরজাটা অল্প োোঁক অিযা দেমক পুমরা েুমল দগল, আর দসই সমঙ্গ 

কা রাটা গুলিাহামরর গমন্ধ ভমর দগল। 

  

সান…সান… 

  

লালম াহনিািুর শরীর কুোঁকমড় দছাট হম ়ে দগ… 

  

সানযালই িমট, িলমলন আগন্তুক, আর আপনার সমঙ্গই আ ার আসল েরকার চ ঃ 

গাঙু্গলী। িইম ়ের পযামকটটা চনশ্চয়ই দেমল দরমে আমসনচন। িযাগটা েুলুন, েুমল িার 

কমর চেন। না-চেমল কী েল হমি দসটা আর নাই িললা । 

  

পযা-প-পযামকট… 

  

কী পযামকমটর কো িলচছ। িুমঝমছন চনশ্চয়ই। আপনারই িই আপনার হামত চনশ্চয়ই 

তুমল চেম ়ে আচসচন দস চেন এয়ারমপামটড। িার করুন, িার করুন!  

  

আপচন ভুল করমছন। পযামকট ওোঁর কামছ দনই, আ ার কামছ।  

  

দিমনর শমের জনয সকলমকই দিোঁচিম ়ে কো িলমত হমে, চকন্তু দেলুোর গভীর গলা িাপা 

অিযামতই দিমনর শে ছাচপম ়ে সানযামলর কামন দপ োঁমছমছ, কারণ িশ ার চপছমন 

ভদ্রমলামকর দিাে দুমটা জ্বমল উঠল। 
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লাইে চিভাইমনর এতগুমলা পাতা নি কমর আপনার ঐা ড চকছু িাড়ল চক?—দেলুোর 

গলার স্বর এেনও  ীর, কোগুমলা  াপা। 

  

চনমম্মা, গু্াটার চেমক আড় েৃচি চেম ়ে েসেমস গলায় িলমলন সানযাল, ইম ়ে আেচ  

দকাই চভ গড়িড় করমনমস ইনমকা েত  কর না…হাত তুমল রােুন, চ স্টার চ চত্তর? 

  

আপনার ঝুচকটা একটু দিচশ হম ়ে  ামে না চক? দেলুো িলল।আপচন দ  চজচনসটা 

িাইমছন, দসটা দপমলই দতা আর আ ামের দছমড় দেমিন না। েত  আ ামের এ চনমতই 

করমিন। চকন্তু দিন ো মল পর আপনার কী েশা হমি দসটা দভমি দেমেমছন? 

  

দভচর ইচজ, োোঁত দির কমর চিশ্রী দহমস িলমলন চ ঃ সানযাল, আ ামক আর দক দিমন 

িলুন! এত পযামসোর রম ়েমছ দিমন, তার  ম য চ মশ দ মত পারি না? আপনামের লাশ 

পমড় োকমি, আচ  িাইমর দিচরম ়ে অনয কা রায় িমল  াি। দভচর ইচজ, ইজ নট ইট? 

  

দেলুোর সমঙ্গ অমনক রক  সঙ্কমটর  ম য পমড় আ ার সাহস দিমড় চগম ়েমছ চঠকই, চকন্তু 

একটা কারমণ এই  ুহূমতড সাহস আনার অমনক দিিা সমেও িার িার আ ার স স্ত শরীর 

ঠা্া হম ়ে  াচেল। কারণ আর চকছুই না—ওই চনমম্ম। এ রক  একটা চনষ্ঠুর েুমন দিহারা 

গমল্পই পড়া  ায়। কা রার িন্ধ েরজায় দঠস চেম ়ে োোঁচড়ম ়ে আমছ, গাম ়ের চেনচেমন 

েুলকাচর করা শাটডটা দোলা জানালা চেময় আসা হাওয়ামত েুরেুর করমছ, িান হাতটা 

দিমনর ঝাোঁকুচনমত দুলমলও চরভলভারটা চঠকই দেলুোর চেমক তাগ করা রম ়েমছ। 

  

সানযাল এক পা এক পা কমর এচগম ়ে এমলন। নাচক জ্বমল  ামে দসমন্টর গমন্ধ। সানযামলর 

েৃচি দেলুোর িযামগর চেমক। এয়ার ইচন্ডয়ার িযাগ, দেলুোর সা মনই চসমটর উপর 

রাো। লালম াহনিািুর কী অিযা জাচন না, কারণ চতচন এেন আ ার চপছমন। দিমনর 

আওয়ামজর  ম যও ওোঁর হাোঁপাচনর টামনর  মতা চনাামসর শে শুনমত পাচে। 

  

দিন ছুমট িমলমছ। তার  ামন শুচটংও হম ়ে িমলমছ চনশ্চয়ই। চ ঃ দগামর কী সাংঘাচতকভামি 

আ ামের দিািামলন, দসটা উচন জামনন চক? 
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সানাল চসমট িমস িাক্সটার কযাি চটপমলন। ঢাকনা েুলল না। িামক্স িাচি লাগামনা। 

  

িাচি দকাোয়? এটার িাচি দকাোয়? 

  

চ ঃ সানযামলর স স্ত  ুে অসচহষু্ণ রামগ কুোঁিমক দগল। —দকাোয় িাচি! 

  

পমকমট, শান্তভামি জিাি চেল দেলুো। 

  

দকান পমকমট? 

  

িান। আচ  জাচন ওই পমকমটই দেলুোর চরভলভার। 

  

সানাল উমঠ োোঁড়ামলন। 

  

রামগ েুলমছন চতচন। কম ়েক  ুহূতড দ ন চকংকতডিযচি ূঢ়ে। তারপর— 

  

তুচ  এমসা।—আ ার চেমক চেমর গচজডম ়ে উঠমলন চ ঃ সানযাল। 

  

দেলুোও আ ার চেমক িাইল। ইচঙ্গমত িুঝলা , দস আ ামক সানযামলর আমেশ পালন 

করমত িলমছ। 

  

 েন দেলুোর চেমক এমগাচে, তেন দিমনর শে ছাড়া আর একটা শে কামন এল। 

দঘাড়ার েুমরর শে। এর  ম য কেন দ  িাোঁচেমক পাহাড় এমস দগমছ, তা দেয়ালই কচরচন। 

দেলুোর পমকমট  েন হাত দঢাকাচে। তেন দেেলা  পাহামড়র গা চেম ়ে  ুমলা উচড়ম ়ে 

িাকামতর েল না মছ। 

  

চরভলভামরর পামশ হাতড়ামতই িাচি দঠকাল হামত। 

  

চেম ়ে দে। 
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আচ  িাচি চেম ়ে চেলা  চ ঃ সানযালমক। দেলুোর হাত দুমটা এেনও  াোর উপর। 

সানযাল িামক্সর তালায় িাচি লাচগম ়ে দঘারামলন। িাক্স েুমল দগল। লাইে চিভাইন 

উপমরই রাো। িাক্স দেমক িই দিচরম ়ে এল। 

  

জানালার চঠক িাইমরই দঘাড়ার েুর। একটা নয়—অমনকগুমলা—তীরমিমগ দনম  আসমছ 

পাহামড়র গা দিময়, ছুমট িমলমছ দিমনর সমঙ্গ পালা চেময়।  

  

সানযাল িইটা হামত, চনম ়ে কম ়েকটা পাতা উলচটম ়ে দ োমন দপ োঁছমলন, তার পমর আর 

উলমটামনা  ায় না। কারণ দসগুমলা পরেমরর সমঙ্গ সাোঁটা। এিার উলমটামনার িেমল 

সানযাল একটা অদু্ভত কাজ করমলন। পাতার  াঝোনটা ো চিম ়ে দসটামক চছোঁমড় 

দেলমলন, আর দেলমতই তার তলায় একটা দি মকা দোপ দিচরম ়ে পড়ল। পাতাগুমলার 

 াঝোনটা একসমঙ্গ দকমট দেমল দোপটা ততচর করা হম ়েমছ।  

  

দোমপর চভতর েৃচি চেমতই সানযামলর  ুমের অিযা দেেিার  মতা হল। উচন চভতমর কী 

আশা কমরচছমলন জাচন না, এেন দিমরাল োন আমিক চসগামরমটর দপাড়া টুকমরা, িজন। 

োমনক দপাড়া দেশলাই আর দিশ োচনকটা চসগামরমটর ছাই।  

  

চকছু  মন করমিন না, িলল দেলুো, ওটামক ছাইোন চহসামি িযিহার করার দলাভ 

সা লামত পারলা  না। 

  

এিামর সানযাল এত দজামর িযািামলন দ ,  মন হল স স্ত দিন ওর কো শুমন দেলমি। 

  

দিয়ােচির আর জায়গা পাওচন? দভতমরর আসল চজচনস দকাোয়? 

  

কী চজচনমসর কো িলমছন আপচন? 

  

স্কাউমেল!-তুচ  জামনা না কীমসর কো িলচছ? 

  

চনশ্চয়ই জাচন, তিু আপনার  ুে দেমক শুনমত িাই! 
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দকাোয় দস চজচনস?—আিার গচজডম ়ে উঠমলন চ ঃ সানযাল। 

  

পমকমট। 

  

দকান পমকমট? 

  

িাোঁ পমকমট। 

  

িাকামতর েল এেন জানালার চঠক িাইমর, কারণ পাহাড় আরও কামছ িমল এমসমছ। 

 ুমলা এমস ঢুকমছ আ ামের কা রায়। 

  

ইউ দেয়ার! 

  

আচ  জাচন আ ার উপর আিার হুকু  হমি। 

  

হাোঁ কমর োোঁচড়ম ়ে আছ কী— াও, হাত দঢাকাও। 

  

আিার আমেশ  ানমত হল। 

  

এিার পমকট দেমক দ  চজচনস দিমরাল, দত ন চজচনস আচ  দকানওচেন হামত  চরচন। 

চহমর আর  ুমক্তা চেম ়ে গাোঁো এই আশ্চ ড হার রাজা-িােশামের হামতই  ানায়। 

  

োও ওটা আ ামক। 

  

চ ঃ সানযামলর দিাে জ্বলজ্বল করমছ, চকন্তু এিার রামগ নয়, উলামস, দলামভ। 

  

আ ার হাত সানযামলর চেমক এচগম ়ে দগল। দেলুোর হাত  াোর উপর দতালা। 

লালম াহনিািুর  ুে চেম ়ে দগাঙাচনর  মতা শে দিমরামে। িাকামতর েল— 

  

েড়াম্!  
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একটা ভারী শমের সমঙ্গ সমঙ্গ আ ামের কা রাটা দ ন একটু দকোঁমপ উঠল, আর তার 

পমরই দেেলা  চনমম্মা কা রার দ মঝমত গড়াগচড় চেমে, কারণ একমজাড়া পা জানালা 

চেম ়ে ঢুমক সটান সমজামর লাচে দ মরমছ তার গাময়। েমল চনমম্মার হামতর চরভলভার 

ছুমট চেময় চসচলং-এর িাচতর কাি িুর ার কমর চেল, আর দসই সমঙ্গ দেলুোরও হামত 

চিদুযমিমগ িমল এল তার চনমজর চরভলভার। 

  

এিামর পাহামড়র চেমকর েরজাটা আিার েুমল দগল, আর দসই েরজা চেম ়ে িাকামতর 

দিমশ চ চন ঢুকমলন তামক আ রা চতনজমনই েুি ভাল কমর চিচন।  

  

েযাঙ্ক ইউ, চভক্টর, িলল দেলুো। 
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১১. ত্াোঁর আর পালা ার পে ফনই 

চ ঃ সানযাল চসমটর উপর িমস পমড়মছন। এিার কাোঁপুচনটা রামগর নয়, ভম ়ের, কারণ 

চতচন জামনন চতচন জে, তাোঁর আর পালািার পে দনই।  

  

এচেমক শুচটং-এ গ্মগাল িুমঝ দকউ চনশ্চয়ই দিন দটমন চেম ়েমছ, কারণ দিনটা দ ভামি 

ো াল দসটা দিন টানমলই হয়। 

  

ো ার কম ়েক দসমকমন্ডর  ম যই দশারমগাল শুনমত দপলা । একই দলামকর না   মর 

অমনমক চিৎকার করমছ। 

  

চভক্টর! চভক্টর! দকাোয় দগল, চভক্টর? 

  

পুলকিািুর গলা।  ত গ্মগাল দতা চভক্টরমক চনম ়েই, কারণ তার লাচেম ়ে পড়ার কো 

ছামত, আর দস চকনা দসাজা এমস ঢুমকমছ আ ামের কা রায়।  

  

দেলুো েরজা েুমল  ুে িার কমর পুলকিািুমক িাকমলন। 

  

এই দ   শাই, এচেমক। 

  

ভদ্রমলাক হস্তেন্ত হম ়ে আ ামের কা রায় উমঠ এমলন। দেমে  মন হল তাোঁর দশে অিযা, 

কারণ শুমনচছ। এই  রমনর একটা শমট গ্মগাল হওয়া  ামন প্রায় চত্রশ হাজার টাকা জমল 

 াওয়া। 

  

িযাপার কী, চভক্টর? দতা ার চক  াো োরাপ হম ়ে দগল নাচক? 

  

আপনার ছচিমত দজট িাহাদুর আেযা এক াত্র চভক্টর দপরু লই দপমত পামর, পুলকিািু। 
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তার  ামন? পুলকিািু অিাক হম ়ে দেেমলন দেলুোর চেমক। তার েযালোমল ভািটার 

 দ য এেনও  মেি পচর ামণ চিরচক্ত দ শামনা রম ়েমছ।  

  

আর স্মাগলামরর পাটডটা পরম শ কাপুরমক না চেম ়ে আপনার এোঁমক দেওয়া উচিত চছল। 

  

কী সি উলমটাপালটা িকমছন। ইচন দক? পুলকিািু চ ঃ সানযামলর চেমক দিম ়ে চজমজ্ঞস 

করমলন। 

  

ইচত ম য িানচেমকর রাস্তায় দুমটা নতুন গাচড়র আচিভডাি হম ়েমছ—একটা পুচলশ চজপ 

আর একটা পুচলশ ভযান। চজপটা আ ামের কা রার পামশই এমস ো ল। তার দেমক 

না মলন ইনমেক্টর পটি ডন। 

  

এইিার পুলকিািুর প্রমশ্নর উত্তমর দেলুো চ ঃ সযানামলর চেমক এচগময় চগময় দুই টামন 

তাোঁর োচড় আর দগাোঁে, আর আরও দুই টামন তাোঁর পরিুলা আর িশ াটা েুমল দেমল চেম ়ে 

িলল— 

  

আপনার গা দেমক গুলিাহামরর গন্ধটাও দটমন েুমল দেলমত পারমল েুচশ হতা  চ স্টার 

দগামর, চকন্তু ওই একচট িযাপামর দেলুচ চত্তরও অপারগ। 

  

  
  

দপ্রাচিউসার চ সায়  রা পড়মল ছচি িন্ধ হম ়ে  ামি। এ কো আপনামক দক িলমল, 

লালুো? 

  

প্রশ্নটা করমলন পুলকিািু। লালম াহনিািু চকছুই িমলনচন, দকিল ঘাড় দগাোঁজ কমর গভীর 

হম ়ে িমস চছমলন;  চেও এটা চঠক দ  গভীর হিার একটা কারণ হল দজট িাহাদুমরর 

ভচিেযৎ সেমন্ধ চিন্তা। 
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দজট িাহাদুরমক দকউ রুেমত পারমি না, লালুো, িলমলন পুলকিািু! দগামর িুমলায়  াক, 

দগালায়  াক, হাজমত  াক, দ োমন েুচশ  াক-মপ্রাচিউসার দতা আর িমেমত একটা নয়। 

িুচন পামঞ্চাচল দতা এক িছর দেমক আ ার দপছমন দলমগ আমছ-মেেমিন আপনারা 

োকমত োকমতই নতুন িযানামর আিার কাজ আরম্ভ হম ়ে দগমছ।  

  

আজমকর শুচটং অচিচশয দসই দেড়টায় িন্ধ হম ়ে দগমছ। দগামর আর চনমম্মার হামত হাতকড়া 

পমড়মছ, নানাসামহমির নওলাো হার পুচলমশর চজম্মায় িমল দগমছ। আজ দ  এরক  

একটা ঘটনা ঘটমত পামর দসটা দেলুো আমগই িুমঝচছল, আর তাই ও সকামল চসগামরট 

চকনমত  ািার না  কমর ইন্সমপক্টর পটি ডমনর সমঙ্গ দেো কমর পুচলমশর িযিযা কমর 

এমসচছল। দগামর নাচক এককামল একটানা িামরা িছর কলকাতায় চছল, শু ু িন িমস্কা 

নয়, দসন্ট দজচভয়ামসডও পমড়মছ—তাই িাংলাটা দস ভালই জামন— চেও িমেমত দস 

সিরাির চহচে,  ারাচঠ। আর ইংমরচজটাই িযিহার কমর।  

  

আ রা িমস আচছ ো্াল িাকিাংমলার িারাোয়। ি ৎকার পাহামড় জায়গা, িাতামস 

রীচত মতা ঠা্ার আম জ। িমের অমনমকই নাচক ো্ালায় দিমে আমস। সাোচরর  াটন 

দো দপয়াচজ আর নান োওয়া হম ়ে দগমছ আমগই, এেন চিমকল সামড় িারমট, তাই িা 

আর পকীড়া োমে সকমল। 

  

আ ামের দটচিমল আ রা চতনজনই িমসচছ। পুলকিািু চছমলন এতক্ষণ আ ামের সমঙ্গ, 

এই াত্র উমঠ দ রমহাত্রার দটচিমল িমল দগমলন। অজুডন দ রমহাত্রার একটু দ ন  ন রা 

ভাি; তার একটা কারণ হয়মতা এই দ , আজমকর চহমরা হমে চনঃসমেমহ প্রমোে চ চত্তর। 

ইচত ম য অমনমকই দেলুোর সই চনম ়ে দগমছ, এ নকী চভমলন চ চক প ডন্ত। 

  

দসমকন্ড চহমরা দ  চভক্টর দপরু াল তামতও দকানও সমেহ দনই। দেলুো চভক্টরমক আমগ 

দেমকই তাচল  চেম ়ে দরমেচছল। িমলচছল—দঘাড়া চনম ়ে  েন দিমনর  ামর দপ োঁছামি, 

তেন োস্ট ক্লাস কা রার চেমক একটু দিাে দরমো। দগাল াল দেেমল দসাজা েরজা চেম ়ে 

ঢুমক এমসা, দেলুোর দুহাত  াোর উপর দতালা দেমেই চভক্টর  মর দেমলমছ। গ্মগামলর 
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িযাপার। আশ্চ ড এত িড় একটা কাজ কমরও তার দকানও তাপ-উত্তাপ দনই। দস এরই 

 ম য আিার িাংমলার সা মনর  ামঠ তার দলাকজন চনম ়ে ওয়ান-টু-চি কমর কুং-েু 

অভযাস শুরু কমর চেম ়েমছ। 

  

চকন্তু িযাপারটা হমে কী— 

  

লালম াহনিািু এই এতক্ষমণ প্রে   ুে েুলমলন। দেলুো ওোঁর  ুমের কো দকমড় চনম ়ে 

িলল, িযাপারটা হমে চক, আপচন এেনও দ ই চতচ মর দসই চতচ মর—তাই দতা? 

  

জটায়ু একটা দগামিিািা হাচস দহমস  াো দনমড় হযাোঁ দিাঝামলন।  

  

দেলুো িলল, আপনার  মনর অন্ধকার েূর করা েুি কচঠন নয়। তমি তার আমগ দগামর 

দলাকটামক একটু িুঝমত হমি, তা হমলই তার কা ডকলাপটা দিা গ য হমি। 

  

প্রেম ই  মন রােমত হমি দ  দস আসমল স্মাগলার, চকন্তু দভক  মরমছ। সম্ৰান্ত চেল্ম 

দপ্রাচিউসামরর। আপনার গল্প দেমক দস ছচি করমছ। গমল্প আপচন চশিাজী কাস্ মল 

স্মাগলাররা োমক িমল চলমেমছন। স্বভািতই দগামর তামত চিিচলত হম ়ে পমড়। তার  মন 

প্রশ্ন জামগ-আপচন চশিাজী কাস্ ল সেমন্ধ কেূর কী জামনন, কারণ দস চনমজ স্মাগলার 

আর তার িাসযানও চশিাজী কাসল। এইমট জানার জনয দস সানযাল দসমজ আপনার 

িাচড় চগম ়ে হাচজর হয়। আপনার সমঙ্গ আলাপ কমর দস িামঝ দ  ভম ়ের দকানও কারণ 

দনই, আপচন অতযন্ত চনরীহ চনচলডপ্ত  ানুে এিং চশিাজী কাসল-এর িযাপারটা আপনার 

কামছ এমকিামরই কাল্পচনক। দসই স য় তার  াোয় আমস আপনার হাত চেম ়ে িইম ়ের 

পযামকমট নওলাো হার পািার করার আইচিয়া।  ালটা দগামর পাঠাচেল তারই এক 

গযামঙর দলাকমক—দ  েুি সম্ভিত োমক। চশিাজী কাসমলরই সমতমরা নের তলার দুনের 

ফ্ল্যামট। আপচন  চে  রা পমড়ন, তা হমল দোে দেমিন। সানযালমক, দগামরমক নয়—তাই 

দতা? অেডাৎ সানযালমক োড়া কমর দগামর চনমজ োকমছ দসেসাইমি।  
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এচেমক হম ়ে দগল গ্মগাল। আপচন পঞ্চাশ লাে টাকার হামরর িেমল িালান কমর। 

িসমলন। আপনারই পাোঁিটাকা োম র িই। দসই িইম ়ের পযামকট চনম ়ে লালশাটড অেডাৎ 

চনমম্মা চশিাজী কাস্ মলর চলফ ট চেময় উঠচছল সমতমরাতলায়; দসই স য় দগামররই 

দকানও প্রচতিন্দ্বী গযামঙর দলাক চনমম্মামক আি ণ কমর পযামকট আোয় করার জনয। 

চনমম্মা তামক েুন কমর পযামকট  োযামন িালান চেম ়ে গা ঢাকা দেয়। এচেমক পযামকমট 

দ  হার দনই দস েির দপমতই দগামরমক িমল আসমত হল। দস দতা িুমঝমছ কী হম ়েমছ। 

তার এেন দুমটা কাজ করমত হমি। এক, হার চেমর দপমত হমি; দুই, আ ামের েত  

করমত হমি। তার এক াত্র ভরসা দ  আ রা লাইে চিভাইমনর রহসয দভে কমর হারটা 

পুচলমশর হামত জ া চেইচন। দগামর এমসই িুঝল দ  সানযামলর পুনরাচিভামির প্রম ়োজন 

হমি। সানযালই  েন  ালটা পাচঠম ়েচছল, তেন সানযালমকই দসটা পুনরুিার করমত হমি, 

তা হমল দগামরর চনমজর উপর দকানও সমেহ পড়মি না। 

  

চকন্তু গুলিাহার— 

  

িলচছ, িলচছ—সি িলচছ। গুলিাহার দসমন্টর িযিহারটা দগামরর শয়তাচন িুচির আশ্চ ড 

উোহরণ। এটার জনয দস কলকাতা দেমকই ততচর হম ়ে চছল। সানযাল  ামনই গুলিাহার, 

আলাহর  ামনই সানাল—এ  ারণা অন্তত আপনার  মন িহু ুল হম ়ে চগম ়েচছল—তাই নয় 

চক? 

  

হযাোঁ—তা একরক  হম ়েচছল িইকী। 

  

দিশ। এিার  মন কমর দেেুন—দসচেন দগামর আ ামের তিঠকোনায় িচসম ়ে চকছুক্ষমণর 

জনয ঘর দেমক দিচরম ়ে চগম ়েচছল—ভািটা দ ন আপনার জমনয টাকা আনমত চগম ়েমছ—

দক ন? 

  

চঠক। 
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দসই োোঁমক চলেমট ঢুমক দুমোোঁটা গুলিাহার দসন্ট চছচটম ়ে দেওয়া চক েুি কচঠন িযাপার? 

উপর দেমক নীি প ডন্ত সি কটা তলা শুমকও  েন দকানও দসমন্টর গন্ধ দপলা  না, 

তেনই িুঝলা  দ  গন্ধটা রম ়েমছ শু ু চলেমটর চভতর। অোৎ দসটা হমে  ানুমের গা 

দেমক নয়, এমসমছ। দসমন্টর চশচশ দেমক। চঠক দসইভামিই দলাক লাচগম ়ে দলাটাস 

চসমন ার সা মন গাচড়র জানলা চেময় হাত িাচড়ময় কময়ক দোোঁটা দসন্ট গাচড়র চসমট 

চছচটময় দেওয়াও অচত সহজ িযাপার। 

  

দেলুো িুচঝম ়ে চেমল সচতযই সহজ। লালম াহনিািুও দ  িযাপারটা িুমঝমছন তামত 

দকানও সমেহ দনই, চকন্তু তিু তাোঁর  ুমে হাচস েুটমছ না দেমে দিশ অিাক লাগল। দসটা 

দ  দশে প ডন্ত পুলকিািুর একটা কোয় েুটমি দসটা কী কমর জানি?  

  

িা দশে কমর  েন শহমর দেরার দতাড়মজাড় িলমছ, সূ ডটা পাহামড়র চপছমন দনম  

 াওয়ায় হঠাৎ ঠা্া দিমড়  ামঝ  ামঝ দিশ কাোঁপুচন লাচগম ়ে চেমে, তেন দেচে পুলকিািু 

আ ামের চেমক িযস্তভামি এচগম ়ে আসমছন। 

  

লালুো, দজট িাহাদুমরর চিজ্ঞাপন পড়মছ শুকুরিার-চকন্তু তার আমগ একটা িযাপার দজমন 

দনওয়া েরকার। 

  

কী িযাপার ভাই? 

  

আপনার দকান না টা  ামি।–আসল না। নকল? 

  

নকলটাই আসল ভাই, একগাল দহমস িলমলন লালম াহনিািু, িানান হমি দজ এ চট এ 

ওয়াই ইউ। 
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