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আপচি একজি বড় স্কলার, তাই িা? 

  

এসব কথা থাক। একগাদা চডচি ককািও কাজজ লাজগ িা। 

  

চকন্তু এ বযাপারটাজক আচি চবজেষ গুরুত্ব সহকাজর কদখচি। 

  

ককি কদখজিি? চডচি চদজয় চকিু হয় িা।  

  

আপচি িাধ্যচিজক প্রথি কুচড়জজির িজধ্য চিজলি। সাধ্ারণত এই পযযাজয়র করজা যা যারা 

কজর তারা সাজয়ন্স চিজয় পজড় এবং ডাক্তাচর বা প্রযুচক্তর লাইজি যায়, আপচি তা যািচি। 

আপচি আটযস পজড়জিি। ককি বলুি কতা? 

  

আিার কলকবজার বযাপারও ভাল লাগত িা, ডাক্তাচরজতও আিহ চিল িা। ইচতহাজস 

আিার খুব ইন্টাজরস্ট চিল বরাবরই। ইচতহাজস আচি সবসিয়ই ভাল িম্বর কপতাি। 

  

ভাল কথা। সবাই ডাক্তার-ইচিচিয়ার কহাক এটা কািযও িয়। চবজেষ কজর এখি 

ইচিচিয়ারজদর বাজার পড়চতর চদজক। গত কজয়ক দেজক িািা ধ্রজির ইচিচিয়াচরং 

চবষজয় বহু িাত্র পাে কজর কবজরাজিার ফজল িাকচরজত টাি পজড়জি। চবজদজেও তাজদর 

িাাঁটাইজয়র িুজখ পড়জত হজে। ডাক্তারজদর অবস্থা হয়জতা একটু কবটার। চকন্তু িাি িা 

করজল ডাক্তারজদর পোর কিই। 

  

আপচি প্রজফেজির কথা ভাবজিি কতা! আচি যখি কলখাপড়া করতাি তখি কপো চিজয় 

চকিু ভাচবচি। পড়াশুজিা করতাি কিোর িজতা। তজব আচি জািতাি ইচতহাস পজড় খুব 

কিাটা িাইজির িাকচর পাওয়ার আো কিই, বড়জজার একটা অধ্যাপিা।  

  

কেষ পযযন্ত আপচি তাই কপজয়জিি, এজত চক আপচি খুচে? 

  

হযাাঁ, অখুচে হওয়ার কী আজি বলুি। আচি কতা কেোয় আিার চবষয় চিবযািি কজরচি। 

ভচবষযৎ জািাই চিল। 
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আপচি কতা ল-ও পজড়জিি। যতদূর জাচি এলএলচব-জতও আপচি ভালই ফল 

কজরচিজলি। 

  

হযাাঁ। আিাজদর সম্পচিঘচটত একটা দীঘযস্থায়ী িািলা চিল। আিরা উচকজলর আর 

আদালজতর চপিজি অজিক খরি কজরচি। বাবা আিাজক ল পড়জত বজলি ওই িািলা 

িালাজিার জিযই। 

  

িািলা চক আপচি িাচলজয়জিি? 

  

খাচিকটা সাহাযয কজরচিলাি বইকী! 

  

িািলাটা আপিারা কেষ পযযন্ত চজজতও যাি। 

  

হযাাঁ। 

  

তা হজল আপচি ওকালচতও খারাপ করজতি িা। 

  

করজল হয়জতা ভালই করতাি। চকন্তু আপিাজক কতা বজলচি, আিার ওসব ভাল লাজগ িা। 

আচি কলখাপড়া চিজয় থাকজত ভালবাচস। আর আিার চপ্রয় চবষয় হল ইচতহাস। চকন্তু 

আপচি কয ককসটার তদন্ত করজিি তাজত আিার ককায়াচলচফজকেি ককাি প্রসজগে  আসজি? 

  

চিরুপিবাবু, আিার কাজি কয তথযপ্রিাণ আজি তাজত কদখা যাজে ইচতহাস আপিার চপ্রয় 

চবষয় হজলও অিাজসয আপচি খুব কটজিজিজি ফাস্টয ক্লাস কপজয়চিজলি। আর এিএ-জত তাও 

িয়, কসজকন্ড ক্লাস ফাস্ট। 

  

আপিার তথয ভুল িয়, ও দুই পরীক্ষাই আিার খারাপ হজয়চিল। অিাজসযর আজগ আচি 

কিাজখর একটা অসুজখ পজড়চিলাি, ডাক্তার সজেহ কজরচিল করচটিা চডটযািজিন্ট, কেষ 

অবচধ্ অবেয তা হয়চি। এিএ পরীক্ষার আজগ আচি একচট কিজয়র পাল্লায় পজড় খাচিকটা 

কগাল্লায় চগজয়চিলাি। 
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কিজয়চটর িাি চক েপ্না? 

  

আপচি কী কজর জািজলি? 

  

জািাই কয আিার কাজ। 

  

তাই কদখচি। আর চকিু জািজত িাি? 

  

হযাাঁ। আিার অজিক চকিু জািার আজি। েপ্না কসি সম্পজকয যচদ একটু চডজটলস 

ইিফজিযেি চদজত পাজরি তা হজল ভাল হয়। 

  

েপ্না! কস কতা অতীত, তার সজগে  সম্পকয চিল প্রায় দে-বাজরা বির আজগ। তখি আিার 

কবাধ্হয় বাইে-জতইে বির বয়স। চকংবা আরও একটু কি হজত পাজর। এিএ ফাস্টয 

ইয়াজর আিার বয়স কবাধ্হয় চিল একুে। 

  

হযাাঁ, তাই চিল। 

  

েপ্নার সজগে  তখি আিার একটা করািাচন্টক সম্পকয গজড় ওজে। েপ্না খুবই সুেরী চিল। 

একটা চিচি ঝগড়ার চভতর চদজয় আিাজদর ভাব হয়। কসটা দ্রুত ঘচিষ্ঠতর সম্পজকয 

পচরণত হয়। 

  

ঝগড়াটা কী চিজয় হজয়চিল? 

  

কিজলিািুচষ বযাপার। অবেয তখি আিরা কতা কিজলিািুষই চিলাি। আিাজদর একটা 

প্রািীর পচত্রকা কবজরাত। পচবত্র কসি িাজি একচট কিজল হাজত চলজখ পজিজরা চদি পর পর 

কসটা আিাজদর ক্লাসরুজির কচরডজরর কদয়াজল ঝুচলজয় চদত! কসটা সবাই খুব ইন্টাজরস্ট 

চিজয় পড়তও। তাজত আচি েপ্ন িাজি একটা কচবতা চলজখচিলাি। েপ্না কসটা পজড় ভীষণ 

িজট যায়। তার ধ্ারণা হজয়চিল ওটা ওজক চিজয় কলখা এবং তাই চিজয় ঝগড়া। করজগ চগজয় 
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েপ্না অধ্যাপজকর কাজিও িাচলে কজরচিল। যাই কহাক, কেষ অবচধ্ চিটিাট হয় এবং 

ভাবও হয়। 

  

তারপর? 

  

তারপর যা হয় আর কী। কচফ হাউস, িয়দাি, চসজিিা আর চথজয়টার, আটয এগচজচবেি 

এইসব কজর কবড়াতাি দুজজি। 

  

ককািও চফচজকযাল সম্পকয? 

  

 আজর িা িোই, িা, দে-বাজরা বির আজগ আিাজদর িীচতজবাধ্ খাচিকটা অবচেি চিল। 

আর আিার িজি হয়, েপ্না ককািওচদিই আিাজক চসচরয়াসচল কিয়চি, বড়জলাজকর কিজয় 

এবং কবে বুচিিতী, কস আজগ কথজকই চেক কজর করজখচিল কয আচি হচে তার স্টপ গযাপ 

কম্পযাচিয়ি। যথারীচত এিএ পরীক্ষার পজরই কস দুুঃখপ্রকাে কজর কভাকাট্টা হজয় যায়। 

এখি কস সুইজারলযাজন্ড এক সফল একচজচকউচটজভর ঘর করজি। আর কসই কপ্রি কথজক 

বুরবক আচি লাভ করলাি একটা কসজকন্ড ক্লাস এবং খাচিকটা চতক্ততা। চকন্তু আপিার 

তদজন্ত েপ্নাজক ককি প্রজয়াজি হজে কসটাই আচি বুঝজত পারচি িা। 

  

হয়জতা পজর বযাপারটা পচরষ্কার হজব, আপাতত আচি আপিাজক এরকি চকিু চকিু প্র্ 

কজরই যাব। 

  

চকন্তু ককি? 

  

আপিার সাইজকালচজটা বুঝবার জিয। েপ্নার চরচফউজাজলর বযাপারটা আপচি এখি 

কযিি কযাজুয়াচল বলজলি তখিও চক চেক এরকি কযাজুয়াচল বযাপারটা চিজয়চিজলি?  

  

িা িোই, তখি আিার বয়স কি, হৃদয় ভরা আজবগ। তখি কতা পাগল হজয় কযজত 

বজসচিলাি। িরার কথাও কভজবচি। িদ কখজয় কদবদাস হওয়ারও কিিা কজরচি। েপ্নাজক 

িাড়া কী কজর কবাঁজি থাকব কসটাই তখি প্র্ চিল। 
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প্রচতজোধ্ কিওয়ার কথা ভাজবিচি? 

  

 হযাাঁ, তাও কভজবচি বইকী। 

  

কীরকি প্রচতজোধ্? খুি করাটরা? 

  

হযাাঁ, কস কথাও এক-আধ্বার িজি হজয়চিল। চকন্তু কবচসকযাচল আচি একজি চভতু িািুষ। 

ওসব চিন্তা করজত পাচর িা। ওরকি ইো হজলও পজর তার জজিয অিুতাপ হয়। 

  

আপিার চক িজি হয় আপচি খুি করজত অপারগ? 

  

হযাাঁ, অবেযই। একজি িটফজট জযান্ত িািুষজক খুি করার কথা আিার কতা কখিও িজি 

হয়চি। আচি ককািও ভয়ািক দৃেয বা ঘটিা সহয করজত পাচর িা। রক্তপাত কদখজল আচি 

অসুস্থ কবাধ্ কচর। 

  

চেক এক িাস আজগ বাচলগি কেজস কিহা িজুিদার িাজি একচট কিজয় খুি হয়। পত্র 

পচত্রকায় তার িৃতুযর খবর িাপাও হজয়চিল। িাত্র একুে বির বয়স, অতযন্ত সুেরী, 

কিাটািুচট চবখযাত িৃতযচেল্পী, স্মাটয এবং হবু চফল্ম স্টার এই কিজয়চটর সজব চবজয় 

হজয়চিল। হাজবযান্ড অতযন্ত প্রসপারাস আইচট িযাি। বিজর িয় িাস তাজক চবজদজে 

থাকজত হয়। চবজয়র পর িাত্র এক বিজরর িজধ্যই এই ঘটিা। 

  

সবই জাচি। কিহা আিার িাত্রী চিল। কিহার িৃতুযর পর কলাকাল পুচলেও আিার কাজি 

আজস। কবাধ্হয় কিহার সজগে  আিাজক জচড়জয় কয রসাজলা গল্পচট প্রিচলত আজি তার 

জিযই আিাজক কজরা করা হজে। 

  

রসাজলা গল্পটা প্রিচলত হল ককি চিরুপিবাবু? 

  

তা কী কজর বলব বলুি। কলাজক কাদা ভালবাজস। কবচেরভাগ কলাজকই কতা চিষ্কিযা, অযান্ড 

আইডল কেি ইজ কডচভল’স ওয়াকযেপ। 
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আপিার চডজভাসয কতচদি হজয়জি? 

  

চডজভাজসযর রায় এখিও কবজরায়চি। তজব আিার স্ত্রী চডজভাসয কপজয় যাজব। িািলা ট্রং, 

আইি কতা এখি কিজয়জদর পজক্ষই। 

  

িািলায় আপিার উচকল চক আপচি চিজলি? 

  

িা। বরং উলজটা। আিার বউ যখি চডজভাজসযর প্রস্তাব চদল তখি আচিই ওজক বচল, ককাি 

ককাি পজয়জন্ট িািলা করজল চডজভাসয তাড়াতাচড় পাজব। 

  

ককি, চডজভাসযটা চক আপিার কাজিও প্রাচথযত চিল? 

  

চিল। কয সম্পকযটা কিই, তাজক চজইজয় রাখার কিিা কজর কী লাভ? আিার স্ত্রীর বয়স 

কি, গািবাজিায় উন্নচত করজত িায়, িারী োধ্ীিতায় চবশ্বাসী, আিার িজতা িীরস 

কলাজকর সজগে  চবজয় হজয় তার জীবিটা কতা িিই হচেল। আিার বীচথকার জজিয দুুঃখই 

হয়। আচি ওজক কী চদজত পারতাি বলুি! আিার যজথি টাকাপয়সা কিই, আচি ূপপবাি 

িই, আজকালকার পুরুষজদর িজতা যজথি স্মাটয আর িটপজট িই, আিার ভচবষযৎ 

অিুজ্জ্বল। উপরন্তু আচি গাজির সিঝদার িই, আিার স্ত্রীজক িাজঝিজধ্য রান্নাবান্নাও করজত 

হত। তার এরকি জীবি ভাল লাগার কথা িয়। 

  

বীচথকাজদবী একজি কবে িািী কভাকাচলস্ট। কখয়াল, েুংচর আচিও ভাল বুচঝ িা। চকন্তু 

যারা কবাজঝ তারা বজল, িচহলার ভচবষযৎ আজি।  

  

হযাাঁ, আপচি ভুল কোজিিচি। ইদািীং চবচভন্ন কপ্রচস্টচজয়াস চিউচজক কিফাজরজন্স কস 

পারফিয করচিল। বীচথকার উপাজযিও কবে ভাল। 

  

আপিার সজগে  বীচথকাজদবীর কতা কপ্রি কজরই চবজয় হয়, তাই িা? 
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হযাাঁ। িইজল বািুি কাজয়জতর এিচি চবজয় এখিও এজদজে হয় িা। বীচথকা কায়স্থ বজল 

আিার পচরবাজর ওজক চেকিজতা িহণও করা হয়চি। 

  

কসজিযই চক আপচি আলাদা বাসা চিজয় আজিি? 

  

চেক তা িয়, আিার িা বাবা িাকদজহ থাজকি। পাচটযেজির পর আিার দাদু ওখাজিই বাচড় 

কজরি। কসই বাচড়জত বাবা আর কাকার পচরবার একসজগে  থাজক। অবেয পৃথগন্ন। হাাঁচড় 

আলাদা, বাচড়ও চবভক্ত। ওখাজি জায়গাও হয় িা, আর আিার সুচবজধ্ও হয় িা। আচি 

কলকাতায় বহুকাল ধ্জরই আচি। 

  

বীচথকাজদবীর সজগে  আপিার আলাপ-পচরিয় কীভাজব হয়? 

  

কসটাও কোিা দরকার বুচঝ? 

  

ককািটা কয কখি দরকার হজব চকিুই বুচঝ িা। 

  

বীচথকা টযাজলজন্টড কিজয় হজলও খুব অবস্থাপন্ন ঘজরর কিজয় িয়। ওর বাবা কবগে ল 

গভিযজিজন্টর একজি অচফসার। লযান্ড চরফিয দপ্তজর। িচদয়ায় আিাজদর চকিু িাজষর জচি 

কভস্ট হজয় যাওয়ায় বাবার চিজদযজে আচি রাইটাজসয যাতায়াত কজরচিলাি চকিুচদি। তখিই 

ভদ্রজলাজকর সজগে  পচরিয়, কসটা একটু বযচক্তগত পযযাজয় কিজি আজস। আচি বযাজিলার 

শুজি উচি ওাঁর বাচড়জত চিজয় চগজয় আিাজক একচদি খাইজয়চিজলি। ইিচসজডন্টাচল ওাঁজদর 

কদে আিাজদর ফচরদপুর কজলাজতই। উচি আিার দাদুজক চিিজতিও। যাই কহাক, ওাঁজদর 

বাচড়জতই বীচথকার সজগে  পচরিয়। শুজি হয়জতা অবাক হজবি িাত্র িয় িাজসর পচরিজয়ই 

আিরা চবজয়র চসিান্ত চিই। 

  

বীচথকাজদবীর বাচড় কথজক আপচি ওজেচি। 

  

িা, ওাঁরা খুচেই হজয়চিজলি। 
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কতচদি আপিাজদর চবজয় হজয়জি? 

  

চতি বির কজয়ক িাস। 

  

কিহার সজগে  আপিাজক জচড়জয় যা রজটজি তা চক বীচথকাজদবী জাজিি?  

  

জাজি। 

  

ওটা চিজয় অোচন্ত হয়চি? 

  

অোচন্ত চবজয়র পর কথজকই িলচিল। স্কযান্ডালটা তাজত ইন্ধি কদয়। 

  

 আপিার চবজয়র আজগ ককািও গালযজেন্ড চিল চক? 

  

আপিার সজগে  কথা বজল িজি হজে আপচি আিার সম্পজকয খুব ভাল কহািওয়াকয কজর 

এজসজিি। কাজজই আপিার কাজি হয়জতা চকিু লুজকাজিার কিিা বৃথা।  

  

হযাাঁ। আচি ইম্পটযযান্ট সাসজপক্টজদর কজরা করার আজগ কহািওয়াকয কসজর চিই। 

  

কসটা কটর কপজয়চি। আিার ককািও চলভ ইি গালযজেন্ড কখিও চিল িা। আচি ককা 

এডুজকেজি পড়াই বজল কখিও কখিও চবচভন্ন িাত্রীর সজগে  হয়জতা একটু আধ্টু ইচন্টজিচস 

হজয়জি। ককািও গুরুতর বযাপার িয়। 

  

চবজয়র আজগ আপচি এই বাসায় একাই থাকজতি? 

  

হযাাঁ। কিাট এই ববেকখািা আর চভতজর একটা কবে বড় কোওয়ার ঘর, একটা চকজিি আর 

টয়জলট চিজয় এই ফ্ল্যাজট আচি আচি বির সাজতক। বইপত্রই আিার সাচথ। 

  

কাজজর কলাক? 

  

http://www.bengaliebook.com/


শীক্ষষেন্দু মুক্ষ োপোধ্যোয়  । পদক্ষেপ ।  রহস্য স্মগ্র 

 9 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আজি। চেজক। একজি কপ্রৌঢ়া। পুরজিা কলাক। কস-ই করাঁজধ্জবজড় ঘরজদার সাফ কজর চদজয় 

যায়। িাচব তার কাজিই থাজক। খুব চবশ্বাসী। 

  

এখিও আজি? 

  

হযাাঁ। অজিকটা িা-িাচসর িজতাই হজয় কগজি। 

  

বুজঝচি। বযাক টু বীচথকাজদবী। 

  

আপচি চক বীচথকাজকও কজরা কজরজিি? 

  

িা। তজব উচি আিার চলজস্ট আজিি। খবর চিজয়চি, উচি চদচল্লজত একটা কিফাজরজন্স গাি 

গাইজত কগজিি। 

  

হযাাঁ। রাহুর িায়া সজর কগজি। বীচথকা এখি আজলা িড়াজে।  

  

আপিাজদর ককািও সন্তাি হয়চি। 

  

িা। 

  

ককি? 

  

সন্তািধ্ারজণর সিয় বীচথকার চিল িা। গাি চিজয় বযস্ত চিল।  

  

আপচি তার জিয ককািও কজারাজুচর কজরিচি? 

  

িা। সন্তাজির জিয তাড়া চিল িা। বীচথকার সিয় হজল হজব–এরকিই ধ্জর চিজয়চিলাি। 

  

এবার কিহা কসজির চবষজয় দু-িারচট কথা। 
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েবরবাবু, কলাকিুজখ আপচি কী শুজিজিি জাচি িা, কিহার সজগে  চকন্তু আিার কপ্রি চিল 

িা। 

  

আপিারা একসজগে  খাজুরাজহাজত একবার, অজন্তা ইজলারায় একবার এবং রাজচগজর 

আরও একবার এক্সকারোজি চগজয়চিজলি? 

  

ওরকি কতা কযজতই হয়। একসজগে  বলজত আচি আর কিহাই কতা শুধু্ িয়, আরও একগাদা 

িাত্রিাত্রী চিল। এক্সকারোি িাজি স্পট স্টাচড।  

  

আপিাজদর সম্পকযটা চেক কীরকি চিল? 

  

কতিি চকিুই কতা চিল িা চিস্টার দােগুপ্ত। অধ্যাপিার কাজজও আিার প্রায় আট বির 

ককজট কগল। হাজার কজয়ক িাত্রী পার কজরচি। অধ্যাপকরা িাত্রীজদর সজগে  কপ্রি শুরু 

করজল কয কুল পাওয়া যাজব িা। 

  

কথাটা খুব চেক। তবু এরকি ঘটিা কতা ঘজটও যায়।  

  

ঘজট িা বলচি িা। চকন্তু খুব কি। এতই কি কয বযাপারটা চিন্তার চবষয়ই িয়। 

  

 কিহার সজগে  তা হজল আপিার চকিুই চিল িা। 

  

িা। একটু বাস্তব সতযগুজলাজকও কদখুি চিস্টার দােগুপ্ত। আচি বচত্রে বির বয়স্ক একজি 

িাঝাচর িাজির অধ্যাপক। ধু্চত পািাচব পজর ক্লাস চিই। আিার ভচবষযৎ বলজত চকিুই 

কিই। আিার িজতা সাদািাটা িািুজষর প্রচত কিহার ককািও দুবযলতা থাকাটাই কতা 

অবাস্তব। আর আচি চিজজও প্রযাকচটকযাল িািুষ। অকারণ করািান্স করজত চগজয় পা 

চপিজল পড়বার িজতা চিজবযাধ্ িই। 

  

সবই বুঝজত পারচি। চকন্তু খটকাও কয একটা আজি। 

  

কীজসর খটকা? 
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কিহা আপিার কপ্রজি িাই পড়জত পাজর। চকন্তু আপিার চদক কথজক একতরফা কপ্রি হজত 

কতা বাধ্া কিই। 

  

আপচি চক বলজত িাি আচি কপ্রজি বযথয হজয় চববাচহতা িাত্রীজক গলা চটজপ কিজরচি? কিজর 

লাভটা কী হজব বলুি কতা? এইজিযই কতা কবাধ্হয় আপচি চজজেস কজরচিজলি েপ্নাজক 

খুি করার ইো আিার হত চকিা। কস িা হয় বয়স অল্প চিল, আজবগ কবচে চিল বজল 

এক-আধ্বার ওরকি ইজে হজয়ও থাকজত পাজর। চকন্তু কস বয়সটা কতা আচি িাচড়জয় 

এজসচি। 

  

কপ্রি চক এত লচজক কিজি হয়? 

  

কি বয়জস লচজক থাজক িা, চকন্তু অচভেতার পর লচজক আজস। কিহাজক তার চবজয়র 

পর খুি করাটা চক লচজকযাল বযাপার? কিহা অজিকচদি আজগই আিাজক তার চবজয়র 

কথা বজলচিল। আচি ওজক অচভিেি জািাই। চবজয়র কিিন্তজন্নও আচি চগজয়চিলাি। 

কিাখ ধ্াাঁধ্াজিা অিুষ্ঠাি। কিহার বাবা কবাধ্হয় ককাচট টাকার কবচে খরি কজরচিজলি। 

  

চতচি এখি কিজয়র খুজির বযাপাজর অপরাধ্ীজদর ধ্রার জিয আরও ককাচট টাকা খরি 

করজত রাচজ। উচি চসচবআই-জক চদজয় তদন্ত করাজিার জিয অলজরচড আজবদি কজরজিি। 

িন্ত্রী আিলাজদর ধ্জরজিি। কলকাতার িয়-সাতজি, প্রাইজভট চডজটকচটভজকও আসজর 

িাচিজয়জিি। 

  

বাবা চহজসজব করজতই পাজরি। চবজেষ কজর উচি টাকাওয়ালা বাবা। চকন্তু কিহার িজতা 

একটা ফুটফুজট কিজয়জক খুি করার একটা কিাচটভ থাকজব কতা। কলাকাল থািা কথজক 

স্পি কজর িা হজলও এরকি একটা ইোরা ইচগে ত করা হজয়জি। আচি কতা িাথািুণু্ড চকিুই 

বুঝজত পারচি িা। হযাাঁ িোই, আপিারা িা কগাজয়ো পুচলে? ঘজট চক একটু বুচি থাকজব 

িা আপিাজদর? স্পি কজর বলুি িা, কিহাজক আচি খুি করজত যাব ককি? 
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েবর একটু কহজস বলল, প্র্ কতা আচি করব। আপচি িয়। 

  

চকন্তু িোই তাজত বযাপারটা একতরফা হজয় যাজব িা চক? 

  

চেক আজি, তা হজল আপচিই বলুি কিহাজক কক খুি করজত পাজর।  

  

আিার পজক্ষ তা বলা সম্ভব িয়। কিহা ককিি জীবিযাপি করত, বযচক্তগত জীবজি ও 

কীরকি কিজয় চিল তা আিার জািা কিই। অজিক বয়জেন্ড চিল জাচি। অিয কারণও 

থাকজত পাজর। আচি চকন্তু এটা চিজয় চিন্তা কচরচি। খবরটা কপজয় খুব েকড হজয়চিলাি। 

  

খবর কপজয় চক আপচি ওর বাচড়জত চগজয়চিজলি? 

  

িা, িাডযার ককস, চিশ্চয়ই পুচলে তদন্ত করজি কভজব যাইচি। তজব কফাি কজরচিলাি। 

খবর কপলাি ওর হাজবযান্ড এখাজি কিই, বাগে াজলাজর কগজি। তাজক খবর কদওয়া হজয়জি, 

কসচদিই আসজি। কিহার বাবাও চবজদজে চিজলি। তারও খবর কপজয় কসচদিই আসার 

কথা। 

  

এসব কথা কক বলল কফাজি? 

  

কবাধ্হয় কাজজর কিজয়জটজয়ই হজব। 

  

কিহার হাজবযান্ডজক আপচি কিজিি? 

  

সািািযই। চবজয়র রাজত পচরিয় হজয়চিল। 

  

কীরকি কলজগচিল? 

  

ভালই কতা। কিহারা খুব হযান্ডসাি িয়, চকন্তু চেক আজি। শুভ্র দােগুপ্ত খুবই ভাল িাকচর 

কজর বজল শুজিচি। অচবশ্বাসয িাচক তার কবতি এবং বপতৃক সম্পচিও প্রিুর। 
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হযাাঁ, আপিার ইিফজিযেি চিভুযল, শুভ দােগুপ্ত খুবই োইট ইয়ং িযাি। ইউ কডান্ট চফল 

কজলাস অযাবাউট চহি? ডু ইউ?  

  

চিরুপি করুণ কহজস বলল, আপিারা আিাজক ফাাঁচসজত লটকাজিার জিয খুবই বযস্ত হজয় 

পজড়জিি কদখচি। শুভ্র আইচট চজচিয়াস বজল আিার কজলাস হওয়ার কী আজি? আচি 

কতা ও লাইজির কলাক িই। 

  

বুজঝচি। চকন্তু সািািয একটা প্রবজলি আজি। 

  

জাচি। কিহার ডাজয়চর। 

  

হযাাঁ। 

  

ডাজয়চরজত কিহা কী চলজখ করজখজি তা আচি জাচি িা। কয ককউ বযচক্তগত ডাজয়চরজত যা 

খুচে চলখজত পাজর। তার জিয আিার কী দায় বলুি কতা? 

  

কস কয আপিার কথাই চলজখজি। 

  

তাও শুজিচি এবং ভীষণ অবাক হজয়চি। আচি ওর ইচতহাজসর অধ্যাপক, এ িাড়া কিহার 

সজগে  আিার সম্পকয চিল িা। 

  

চিল চিরুপিবাবু। কেষ কয এক্সকারেিটায় আপচি কিহাজক রাজচগজর চিজয় চগজয়চিজলি 

কসই চিজপ কিহার যাওয়ার কথাই িয়। কিহা তখি পাে কজর কবচরজয় কগজি। 

  

আচি কিহাজক চিজয় কগচি কক বলল? আর অধ্যাপক কতা আচি একাই চিলাি িা, আরও 

দু’জি চিল। 

  

সব জাচি। কিহার ওই গ্রুজপ থাকার কথা িয়, তবু কস কগল ককিি কজর এবং ককি? 
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ইচজ। কিহা কযজত কিজয়চিল এবং চিজজর সব খরি চিজজই চবয়ার কজরচিল বজল আপচি 

ওজেচি। 

  

ককি চগজয়চিল? 

  

চসম্পল ইন্টাজরস্ট, হয়জতা রাজচগর ওর চপ্রয় জায়গা। 

  

চেক আজি। কিজি চিচে। চকন্তু চখাঁি কথজক যাজে। 

  

িুেচকজল কফলজলি। যাই কহাক, আচি কারণটা জাচি িা।  

  

কারণটা হয়জতা আপচি। 

  

অত সুেরী ধ্িীকিযাজক যচদ আকষযণ কজর থাচক তা হজল কতা কসটা সাংঘাচতক বাহাদুচর। 

তাই িা? অযাি আই অযািাচক্টভ? কডান্ট লাই চেজ। 

  

.  

  

আপচি চক কিহা দােগুপ্তজক চিিজতি? 

  

িা। 

  

আপিার চেক িীজির ফ্ল্যাজট চতচি থাকজতি। 

  

হযাাঁ, শুজিচি। 

  

কজব শুজিজিি? 

  

উচি িাডযার হওয়ার পর। 

  

কসচদি আপচি চক এই ফ্ল্যাজট চিজলি? 
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 িা। আিার কাজটা ঘুজর কবড়াজিার। আচি তখি িুম্বাইজত চিলাি। তজব কসইচদি রাজতই 

চফজর আচস। 

  

আপিার কাজটা চেক কী ধ্রজির? 

  

আচি একটা কালিারাল গ্রুজপর সজগে  আচি। 

  

বযান্ড চিউচজক? 

  

হযাাঁ। 

  

বাংলা বযান্ড? 

  

বাংলা, চহচে, ইংচলে। তা িাড়া প্রজয়াজজি অিয ভাষাজতও আিরা কপ্রািাি কচর। 

  

এই ফ্ল্যাজট আপচি কতচদি আজিি? 

  

আট িাজসর একটু কবচে। 

  

এই ফ্ল্যাজটর িাচলজকর িাি বীজরি সািা। তার কাি কথজক চক ফ্ল্যাটটা আপচি ভাড়া 

চিজয়জিি? 

  

বলজত পাজরি। উচি আিাজক এখাজি থাকজত চদজয়জিি।  

  

তাজত ওাঁর োথয কী? 

  

জাস্ট আউট অব কেন্ডচেপ। 

  

 চিস্টার সািা একজি পয়সাওয়ালা কলাক। চবরাট বযাবসা। তাই িা? 

  

হযাাঁ। 
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তার সজগে  একজি পপ গাচয়কার বনু্ধত্ব হল কী কজর? 

  

উচি আিাজদর একজি পযািি। 

  

আপচি চক কলকাতার কিজয় চিস আহুজা? 

  

িা। কলকাতায় কিজলজবলা কথজক আচি। 

  

তার িাজি চক কলকাতায় আপিারা কসটল কজরজিি? 

  

িা। আিার বাবা এখাজি িাকচর করজতি। আিরা ভাইজবাজিরা এখাজিই পড়াজোিা 

কজরচি। এখাজিই বড় হজয়চি। তারপর চরটায়ার কজর বাবা কদজে চফজর কগজিি। 

ভাইজবািরা স্কযাটাডয। কলকাতায় আিার ককািও বাসা এখি আর কিই।  

  

চকিু িজি করজবিিা, আপিার করাজগার ককিি? 

  

আই অযাি চস্টল ট্রাগচলং ফর আ ফুটজহান্ড। বযান্ড চিউচজক, পপ গাি এখিও এ কদজে 

খুব পপুলার িয়, বাজারটা আজস্ত আজস্ত বতচর হজে।  

  

তা হজল আপিার িজল কীজস? 

  

িজল যায়। গািবাজিা চিজয় থাকজতই আচি কবচে ভালবাচস।  

  

চিস্টার সািার বয়স পাঁয়তাচল্লে বা কিিচল্লে। আপিার কত চিস আহুজা? 

  

িচিে। আর ইউ চহচন্টং সািচথং? হযাাঁ 
  

। চিস্টার সািার সজগে  আপিার ককািও করািাচন্টক? 

  

ওসব কবাগাস বযাপার। করািাচন্টক সম্পকয চকিু কিই। তজব টু চব েযাঙ্ক, উই , উই হযাভ 

কসক্সুয়াল চরজলেি। 
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তাই বলুি। 

  

 িইজল এত বড় ফ্ল্যাটটা উচি আিাজক কিজড়ই বা কদজবি ককি এবং আিার খরিপত্রই বা 

িালাজবি ককি? 

  

উচি কতা চববাচহত? 

  

হযাাঁ। চতি কিজলজিজয়র বাবা। 

  

তা হজল এই চরজলেিটার ককািও ভচবষযৎ কিই? 

  

িা। অযাবজসাচলউটচল কিা। 

  

এত কখালাখুচল বলার জিয ধ্িযবাদ। 

  

লুজকাজিার চকিু কিই কতা। 

  

ঘটিার চদি আপচি তা হজল িুম্বাইজত চিজলি? 

  

কসইচদিই আচি চবজকজলর ফ্ল্াইজট চফজর আচস। ফ্ল্াইট কলট চিল। বযাজগজ কাজলক্ট কজর 

বাচড় আসজত অজিক রাত হজয় যায়। প্রায় দেটা। এখাজি এজস কদচখ িারচদক থিথি 

করজি। 

  

এই ফ্ল্যাজট আপচি একদি একা থাজকি? 

  

হযাাঁ, তজব িাজঝ িাজঝ চিস্টার সািা থাজকি। পাচটয হয়, আিাজদর বযাজন্ডর চরহাসযালও হয় 

িাজঝ িাজঝ, তজব কিাটািুচট একাই থাচক। 

  

কাজজর কলাক কিই? 
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িা। এই ফ্ল্যাটটা দু’হাজার কস্কায়ার ফুট। এই হলঘরটা িাড়া বাচকটা বযবহার করা হয় িা। 

আর আচি কতা রাতটুকুই থাচক। তাই কাজজর কলাকজটাক কিই। একটা ভযাকুয়াি চক্লিার 

চদজয় িাজঝ িাজঝ হলঘরটা পচরষ্কার কজর চিই, বযস। 

  

রান্নাবান্না? 

  

আচি বাইজরই খাই। কফাি করজল কহাি সাচভযস বাচড়জতও খাবার পাচেজয় কদয়। কিা 

প্রবজলি। চকন্তু কিহা দােগুপ্তর িাডযাজরর বযাপাজর আিার কতা চকিুই জািা কিই। আিাজক 

ক্রস করজিি ককি চিস্টার দােগুপ্ত? আর ইউ চরজলজটড টু হার? আপচিও দােগুপ্ত, উচিও। 

  

েবর দােগুপ্ত িৃদু কহজস বলল, িা। কিহা দােগুপ্তর সজগে  আিার ককািও আত্মীয়তা চিল 

িা। আচি কগাজয়ো পুচলে, আিাজদর সবরকি কখাাঁজখবর চিজত হয়। এখি একটা প্রজ্র 

কসাজাসুচজ জবাব কদজবি চক? 

  

ককি কদব িা? 

  

কিহা দােগুজপ্তর োিী শুভ দােগুপ্ত। আপচি চক তাজক কিজিি? 

  

 চিচি। 

  

 কীভাজব? 

  

এই ফ্ল্যাট চিজয় উচি একটা অবজজকেি চদজয়চিজলি। কসটা চিজয় কবে একটা খারাপ 

পচরচস্থচত বতচর হয়। 

  

কীরকি? 

  

অবেয উচি একা িি। আরও কজয়কজি করচসজডন্ট কজাট পাচকজয় কচিচটজক অযালাটয 

কজরি। ওাঁজদর কিজেি চিল কয, এই ফ্ল্যাজট অববধ্ কাজটাজ হয়। গািবাজিার ফজল 

চডস্টাজবযন্স হয়। কচিচট চিস্টার সািাজক কডজক পাোয়। খুব হইিই হজয়চিল। 
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এটা কতচদি আজগকার ঘটিা? 

  

িাস িার-পাাঁি হজব। কসই চিচটং-এ আিাজকও কডজক পাোজিা হয়। 

  

আপচি চক কসখাজি েীকার কজরচিজলি কয, আপিার সজগে  চিস্টার সািার এক্সিা িযাচরটাল 

চরজলেি আজি। 

  

িা। তাজত চিস্টার সািা চবপজদ পড়জতি। আচি বজলচিলাি কয আচি এই ফ্ল্যাজট ভাড়া 

থাচক। 

  

কথাটা সবাই চবশ্বাস কজরচিল চক? 

  

িা। খুব কিাঁিাজিচি হজয়চিল। শুভ্র দােগুপ্ত সবজিজয় কবচে কহাস্টাইল চিজলি। 

  

 বযাপারটা চিটল কীভাজব? 

  

কিজটচি কতা! বীজরি সািাজক বলা হজয়জি আিাজক সচরজয় চদজত হজব। উচি রাচজ 

হজয়জিি। কচিচট িয় িাস সিয় চদজয়জি। 

  

শুভ্র দােগুপ্তজক চক আপচি ওই একবারই কদজখজিি? 

  

িা। দু-িারবার কদখা হজয়জি। 

  

কীভাজব? 

  

 চলফজট, চকংবা লযাচন্ডং- এ।  

  

শুধু্ কদখা? 

  

 হযাাঁ। 
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ককািও কথা হত িা? 

  

ওই হাই বা হযাজলা। 

  

উচি চক আপিার প্রচত আর কহাস্টাইল চিজলি িা? 

  

িা। 

  

কসটা কীভাজব হল? হাউ চডড ইউ চরকিসাইল? 

  

আিার ওপর পারজসািাল িাজ তত চিল িা। চিস্টার সািার ওপর হয়জতা চিল। তা িাড়া 

আচি িজল যাব বজলই হয়জতা ওাঁর আর রাগ চিল িা।  

  

কলাকচটজক আপিার ককিি লাজগ? 

  

চকিু খারাপ কতা িয়। 

  

এখি একটা কথা। আপচি এখাজি কয জীবিযাপি কজরি কসটা আপিার িা বাবা 

অিুজিাদি কজরি চক? 

  

আিার িা একসিজয় বারচসগে ার চিজলি। কিজয়জদর পচবত্রতা িয়, কযাচরয়ার এবং 

আত্মচিভযরেীলতায় চবশ্বাসী। তাই িা কতিি তপচি কজরি িা। চতচি বজলি, ইফ আই 

অযাজটি সাকজসস তা হজল আর এসব কথা ককউ িজিও রাখজব িা। সাকজসস হল আসল 

কথা, আর তার জিয সবচকিুই করা যায়। 

  

বাবারও তাই িত? 

  

িা। বাবা প্রািীিপন্থী। তজব চপউচরটাি িি। অযাপ্রুভ িা করজলও কখিও কজার খাটািচি 

বা কিাঁিাজিচি কজরিচি। িুপিাপ থাজকি। আিার বাবা একজি োচন্তচপ্রয় োন্ডা িািুষ। 
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এবার শুভ্র দােগুপ্তর কথায় আসা যাক। আপিার সজগে  তার হাই-হযাজলার কবচে ককািও 

সম্পকয চিল িা, তাই কতা বলজিি? 

  

হযাাঁ। 

  

শুভ্র দােগুপ্ত িাজঝিাজঝই বাইজর কযজতি। অচফচেয়াল টুযর। িুম্বাই, বাগে াজলার, চদচল্ল, 

হায়দ্রাবাদ, কিন্নাই, িণ্ডীগড়। আপচিও প্রায় টুযজর যাি, তাই িা? 

  

হযাাঁ। 

  

এইসব টুজর কখিও কলকাতার বাইজর শুভ্রবাবুর সজগে  আপিার কদখা হয়চি? 

  

িা কতা! 

  

একটু কভজব বলুি। 

  

ভাববার কী আজি বলুি। 

  

চিস কািিা আহুজা, এ প্র্টা শুজি আপিার িুজখর ভাব একটু পালজট কগল চকন্তু। 

  

 আপচি কী চিি করজিি? 

  

আপচি একজি অতযন্ত অযািাচক্টভ িচহলা। তার ওপর আপচি একজি বাচডং পপ চসগে ার, 

িুক্তিিা, বীজরি সািার সজগে  প্রকাজেযই অববধ্ সম্পকয বজায় করজখ িলজিি। আপিার 

লুজকাবার চকিু কিই বলজিি। তবু লুজকাজত িাইজিি ককি? 

  

আচি চকিু লুজকাচে িা। 

  

লুজকাজেি কািিাজদবী। 

  

িা। আপচি ভুল সজেহ করজিি। 
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তাই বুচঝ? 

  

ওজক। আপচি কলকাতার ককাি কজলজজ পড়জতি? 

  

আিরা সব ভাইজবািই একই কজলজজ পজড়চি। 

  

কসটা চক…কজলজ? 

  

হযাাঁ। 

  

আপচি চক আটযজসর িাত্রী? 

  

 হযাাঁ। 

  

িযাজুজয়ট? 

  

হযাাঁ। পজর আচি িাস্টাসযও কজরচি। 

  

চিরুপি লাচহড়ী চক আপিার িাস্টারিোই? 

  

হা, উচি ইচতহাস পড়াজতি। 

  

আপচি চক জাজিি কয কিহা দােগুপ্তও ওই কজলজজর িাত্রী? 

  

িা। কিহা অিয বযাজির হজত পাজর। 

  

তখি উচি কিহা িজুিদার চিজলি। 

  

িা, চিিতাি িা। 

  

ভাল কজর কভজব বলজিি কতা? 
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বযািটা কদখজলই কতা হয়। 

  

ওসব কদখা হজয় কগজি। আপচি কিহার পজরর বির পাে কজরি। সুতরাং আপিার ওজক 

কিিা উচিত। চবজেষ কজর উচিও গািবাজিার কলাক।  

  

আচি কজলজ লাইফ কথজকই কপ্রািাি আর টুযর চিজয় বযস্ত থাকতাি। কজলজজ কািাইও 

হত খুব, ফজল হয়জতা িািটা কাজি আজসচি। 

  

চরগাচডযং চিরুপি লাচহড়ী। 

  

চহচট্র প্রজফসর? তার সম্পজকয কী বলজত হজব? 

  

কলাকটা ককিি? 

  

তা কী কজর জািব? আপিাজক কতা বললাি আচি খুব চিয়চিত ক্লাস করতাি িা। 

  

বজলজিি, অথি কজলজজ কখাাঁজ চিজয় কদখা কগজি কয, আপচি কজলজজর কসােযাল ফাংেজি 

গাি কগজয়জিি। ইউচিয়জির অযাচক্টচভচটজতও চিজলি। আপিার চহচট্রজতও অিাসয চিল, 

পজর আপচি অিাসয কিজড় চদজয় পাে ককাজসয পাে কজরি।  

  

হযাাঁ, এসব ইিফজিযেি চেকই আজি। 

  

চিরুপিবাবু সম্পজকয আপচি চকিুই জাজিি িা এটা চক হজত পাজর? 

  

কী জািব বলুি। ক্লাজস কদখা হত, এইিাত্র। উচি ধু্চত-পািাচব পরজতি, কবে ভাল 

কণ্ঠের, পড়াজতিও খুব ভাল। 

  

ওাঁর সম্পজকয ককািও রটিা বা কািাঘুজষা কাজি আজসচি? 

  

কতিি চকিু িয়। 
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উচি চক একটু কিজয়-জঘাঁষা চিজলি? 

  

এবার কািিা একটু িৃদু হাসল, বলল, পুরুজষরা কবচেরভাগই কতা তাই। আচি ওসব 

চিজয় িাথা ঘািাই িা। 

  

চকন্তু আিাজদর ঘািাজত হজে। কিহা িজুিদাজরর সজগে  ওাঁজক জচড়জয় একটা রটিা আজি, 

শুজিজিি চক? 

  

িা। 

  

এজকবাজরই িা? 

  

আিার কতা কতিি চকিু িজি পড়জি িা। 

  

কািিাজদবী, আপচি চেক িুখ খুলজত িাইজিি িা। ককি বলুি কতা? 

  

কদখুি, আচি আিার ট্রাগল চিজয় আচি। আিাজক ককচরয়ার বতচর করজত প্রিণ্ড পচরশ্রি 

করজত হয়। আিার একটা অযািচবেি আজি। তার বাইজর আর চকিু চিজয় আিার িাথা 

ঘািাজিার সিয় হয় িা। 

  

ওটা যুচক্ত হল িা, হল অজুহাত। 

  

 চিরুপিবাবু সম্পজকয ককািও স্কযান্ডাল থাকজল তা কজলজজ কখাাঁজ চিজলই কতা জািা যাজব। 

কহায়াই আর ইউ চিচলং চি? 

  

কিহা কীভাজব খুি হয় আপচি জাজিি চক? 

  

চটচভজত কসই রাজতই খবজর ওটা কদখাজিা হজয়জি। পরচদি খবজরর কাগজজও ফাস্ট কপজ-

এ চিল। দুপুরজবলা ফ্ল্যাজট ঢুজক ককউ ওজক গলায় ফাাঁস জচড়জয় খুি কজর। 

  

পুচলে আপিার কাজি আজসচি? 
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এজসচিল। আচি প্রজ্র জবাব চদজয়চি। ওাঁরা কস্টটজিন্ট চলজখ চিজয় িজল কগজিি। 

  

আপচি কসই রাজত একা এই ফ্ল্যাজট চিজলি? 

  

হযাাঁ। 

  

আপিার চক সচতযই এই ফ্ল্যাজট কিহার সজগে  কদখাসাক্ষাৎ হয়চি?  

  

িা। সবই কতা আপিাজক বজলচি। আই অযাি এ কভচর চবচজ ওয়াচকযং গালয। ফ্ল্যাজট আর 

কতক্ষণ থাচক? চফরজত অজিক সিজয় িধ্যরাত হজয় যায়। 

  

আপচি কখিও িাকচর কজরিচি?  

  

িা, কসই অজথয কচরচি। 

  

তার িাজি? 

  

 বীজরি সািার বযাবসার বযাপাজর আচি চকন্তু সাহাযয কচর। তার জিয আিাজক অবেয 

অচফজস কযজত হয় িা। ওাঁর একটা কচম্পউটার এখাজি আজি। অি লাইি চকিু অচফস 

ওয়াকয কজর চদই। কসইজিয একটা অযালাউন্স পাই। 

  

কসটা কত? 

  

বাজরা হাজার টাকা।  

  

খুব কি িয় কতা? কীরকি কাজ? কব 

  

চেরভাগই কজরসপজন্ডস, কসজক্রটাচরয়াল ওয়াকয। 

  

সািা চক িাত্র বাজরা হাজার টাকাই কদয়? 
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কািিা কফর একটু হাসল, তা কতা বচলচি, বাজরা হাজার টাকা একটা চফক্সড অযালাউন্স। 

তা িাড়া চহ কপইজ চি। 

  

এই জীবিযাপি করজত আপিার ভাল লাজগ? 

  

িা। চকন্তু এটা কতা জাস্ট একটা কস্টচপং কস্টাি। চদস ইজ িট চদ এন্ড অফ চদ করাড। আচি 

কযচদি সাকজসস পাব কসচদি আর এসব উেবৃচি করব ককি? বীজরি সািার প্রচত আিার 

ককািও কসচন্টজিন্টাল অযাটািজিন্ট কতা কিই। 

  

কসচন্টজিন্টাল অযাটািজিন্ট তজব কার সজগে  আজি? 

  

আিার কাজজর সজগে , আিার গাজির সজগে । 

  

বযস? 

  

হযাাঁ। 

  

ককািও পুরুষিািুজষর সজগে  কিই? 

  

কপ্রজির কথা বলজিি কতা! িা, ওসব কিই। কি বয়জসই আিাজক েরীর কাজজ লাগাজত 

হজয়জি। বীজরি সািা প্রথি িয়। আিাজদর বযাজন্ডর চযচি টপ িযাি তাজক খুচে করজত 

হজয়চিল। যাজদর েরীর চবজলাজত হয় তাজদর কপ্রি খুব সহজজ আজস িা। 

  

এত সব চদজয় যা কপজয়জিি তা চক আপিাজক খুচে কজর? 

  

িা। আই হযাভ িাইলস টু কগা৷ চকন্তু এই কয আপাতত আচি কবে ভালভাজব কবাঁজি আচি, 

টাকাপয়সার টািাটাচি কিই এবং কিাটািুচট একটা োইট চফউিার কদখজত পাচে এটাও 

কতা কি িয়। 

  

আপচি চক চেজয়ার কয একচদি আপচি খুব বড় পপ গাচয়কা হজবি? 
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আচি কতা তাই হজত িাই। িা হজত পারজল হয়জতা সুইসাইড করব।  

  

আজগই সুইসাইজডর কথা ভাবজিি ককি? 

  

আচি েযান্ড লাইজফ চবশ্বাস কচর। তাই ওটাও কভজব করজখচি। চকন্তু তার আজগ আচি 

আিার চিজজর বযান্ড চক্রজয়ট করচি। আিার দজল কজয়কটা দারুণ টযাজলজন্টড কিজলজিজয় 

এজস কগজি। বযান্ড চক্রজয়ট করার জিয অজিক টাকার দরকার। কসটাই প্রবজলি। আচি 

কসইজিয টাকা জিাচে। 

  

কত টাকার দরকার? 

  

অজিক। চিউচজকযাল হযান্ডস, ইিট্রজিন্ট, একটা চরহাসযাল রুি এবং কযাগাজযাগ। ফান্ডা 

থাকজল বযান্ডজক কলাজক ডাকজব ককি বলুি। টযাজলজন্টড আচটযস্টরা টাকাও কতা অজিক 

িায়। 

  

তা হজল ওটাই আপিার েপ্ন? 

  

পযােি, ওটাই আিার পযােি। 

  

.  

  

এই ফ্ল্যাজট আপচি কতচদি আজিি? 

  

এক বিজরর ওপর। 

  

এটা চক আপিার চিজজর ফ্ল্যাট? 

  

িা। ককাম্পাচি চলজ। 

  

আপিার বাচড়র কলাকজি? 

  

http://www.bengaliebook.com/


শীক্ষষেন্দু মুক্ষ োপোধ্যোয়  । পদক্ষেপ ।  রহস্য স্মগ্র 

 28 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আিার বাবা-িা কািপুজর থাজকি। িার পুরুজষর বাস। আিরা কািপুজরর বাঙাচল। 

  

তা হজল কতা আপিার বাংলা ভুজল যাওয়ার কথা। 

  

হযাাঁ, এখিও বাংলা চলখজত বা ভাল পড়জত পাচর িা। তজব িা কলকাতার কিজয় বজল 

বলজত পাচর। 

  

আপচি কলকাতায় চক িাকচর করজতই এজসজিি? 

  

হযাাঁ। কািপুজর আিাজদর িাজবযল পাথজরর বযাবসা। কসটাও িার পুরুজষর বযাবসা। বলজত 

কগজল আচিই প্রথি িাকচর করজত এজসচি। 

  

ককি? বযাবসা ভাল লাজগ িা? 

  

লাজগ। হয়জতা কেষ অবচধ্ বযাবসাজতই চফজর যাব। এখিও চকিু ভাচবচি। 

  

কয় ভাইজবাি? 

  

আচি এক সন্তাি। কসইজিয কািপুজর চফজর যাওয়ার একটা সম্ভাবিা আজি। 

  

আপিার স্ত্রীর িৃতুযর পর আপিার িা বাবা ককউ আজসিচি? 

  

িা। িা বাজত পগুে । িড়ািড়াই করজত পাজরি িা। বাবাও খুব সুস্থ িি, হাটয কপজেন্ট। 

  

কািপুজর আপিাজদর আর কক কক আজি? 

  

অজিজক। িার পুরুজষর বসবাস বজল আিাজদর কসখাজি োচতগুচি অজিক। 

  

একসজগে  থাজকি চক? 

  

িা। সবাই আলাদা। 
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কিহা িজুিদাজরর সজগে  আপিার চবজয় হয় কতচদি আজগ? 

  

এক বির চতি িাস। 

  

লাভ িযাজরজ? 

  

িা। কিজগাচেজয়জটড িযাজরজ। 

  

আপচি ককাথায় পড়াজোিা কজরজিি? 

  

কািপুজরই। আইআইচট কথজক পাে কজর কবজরাজিার পর বাগে াজলার, তারপর 

কযাচলজফাচিযয়া। 

  

চসচলকি ভযাচল? 

  

হযাাঁ। 

  

কলকাতায় আজিি কতচদি? 

  

বির কদজড়ক। 

  

শুিজত পাই কলকাতায় িাচক কটকচিকযাল এক্সপাটযজদর প্রসজপক্ট খুব খারাপ। এখাজি 

িাকচরর কস্কাপও কি বজল বদিাি আজি। 

  

আচি কগাটা কলকাতার কথা কতা জাচি িা। তজব আিার ককাম্পাচি কতা স যা কলজক চবরাট 

অচফস কজরজি। কাজও কতা ভালই হয়। তজব কলকাতা কবসড হজলও আিাজক সারা 

ভারতবজষযই ঘুজর কবড়াজত হয়। 

  

কিহা িজুিদাজরর সজগে  আপিার চবজয় এবং সম্পজকযর কথা চকিু বলুি। 
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ওজদর পদচব িজুিদার হজলও ওরা বচদয। আসল পদচব কসি। আিাজদর ফযাচিচলজত 

ওসব খুব িািা হয়। এখিও আিাজদর ক্লযাজি যত কিজলজিজয় আজি তাজদর অচধ্কাংজেরই 

চবজয় হজয়জি বাঙাচল পচরবাজর এবং সবজণয। কিহার সজগে  আিার চবজয়র সম্বন্ধ এজিচিজলি 

আিার িািা জগৎ কসি। 

  

ককাি জগৎ কসি? চফল্ম চডজরক্টর? 

  

হযাাঁ। আিার িািাবাচড় বাগবাজাজর। 

  

তারপর বলুি। 

  

 বলার চকিু কিই। উইদাউট এচি ফাাঁস চবজয়টা হজয় যায়। 

  

চবজয়র পর কিহাজক স্টাচড কজর চকিু বুঝজত কপজরচিজলি? 

  

কী বুঝব? চেক কী বযাপাজর জািজত িাি বলুি? 

  

কিহাজক আপিার ককিি কিজয় বজল িজি হজয়চিল? 

  

বড়জলাজকর কিজয়রা কযিি হয়। 

  

আপিারাও কতা বড়জলাক। 

  

কসটা অেীকার করচি িা। তজব আিাজদর পচরবাজর সাজহচব ককতা কিই, একটু সাজবক 

বজিচদ বযাপার আজি। কযিি এখিও আিাজদর বাচড়জত পুজজাআচ্চা হয়। আিাজদর বাচড়র 

কিজয়রা ঘজরর কাজকিয কজর। কিহাজদর পচরবার অজিক কবচে আধু্চিক।  

  

আপিার সজগে  চক বচিবিা হত িা? 

  

িা িা, কসসব চকিু িয়। আচি সব পচরচস্থচতজতই অযাডজাস্ট করজত পাচর। আিার ককািও 

অসুচবধ্া হত িা। 
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আপিাজদর িজধ্য ভাবসাব চিল? 

  

অভাবও চকিু চিল িা। 

  

আপিারা হাচিিুি করজত যািচি? 

  

হযাাঁ। হংকং। 

  

 আপিার প্রচত কিহার িজিাভাব কীরকি চিল? ওয়াজ চে ইি লাভ উইথ ইউ?  

  

শুভ্র একটু হাসল। কিহার কতা একটা ককচরয়ার চিল। আপচি কবাধ্হয় কসটা জাজিি। চে 

ওয়াজ কভচর চবচজ ইি হার কসােযাল এিজগজজিন্ট। আর আচিও কতা বড় একটা এক 

জায়গায় থাকতাি িা। টুযজর কযজত হয়। 

  

এইসব টুযজর চক কিহাও কযত? 

  

খুব কি। হংকং কথজক কফরার পর কবাধ্হয় একবার চদচল্ল আর একবার িুম্বাই চগজয়চিল। 

আিার সজগে । তারপর আর যায়চি। 

  

আপচি আিার প্রজ্র জবাব এচড়জয় যাজেি। আচি জািজত িাই আপিাজদর োিী-স্ত্রীর 

িজধ্য লাভ চরজলেিটা কিা কজরচিল চক িা। 

  

প্র্টা কজরজিি বজট, চকন্তু এককথায় এর জবাব কদওয়া েক্ত। আিার চিজে একটা 

ধ্ারণা আজি। 

  

কসটা বলুি। 

  

আিার িজি হয় কিজগাচেজয়জটড বা লাভ িযাজরজ যাই কহাক িা ককি, চবজয়র পর দুজজি 

যচদ দু’জজির জিয চকিু িা কজর তা হজল ভালবাসাটা বতচর হয় িা। কযিি কিজয়রা রান্না 
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করজব, ভাত কবজড় কদজব, ঘরজদার সািলাজব, পুরুজষরা কিজব ককয়ার অযান্ড চসচকউচরচট। 

কপ্রি কতা শুধু্ আজবগ িয়,হাডযচেপ। আিার িা-বাবার িজধ্য কতা তাই কদজখচি। 

  

কিহার িজধ্য আপচি আপিার িাজক খুাঁজজ পািচি কতা? 

  

কসটা সম্ভব িয়। কিহা অিযরকি কসাসাইচটজত িািুষ।  

  

এবার িাডযাজরর কথাটা। 

  

আপচি কতা জাজিি, তখি আচি বাইজর চিলাি। 

  

ককাথায়? 

  

বাগে াজলার। 

  

কীভাজব খবর কপজলি? 

  

পুচলে আিার কিাবাইল কফাজি ঘটিাটা জািায়। 

  

 আপিার চরঅযাকেি? 

  

কভচর েচকং। এরকি কতা ঘটবার কথা িয়। অবেয কিহার চপ্র-িযাচরটাল সম্পজকয কতিি 

চকিু জাচি িা। 

  

আপচি চক জাজিি কয, কিহা ডাজয়চর চলখজতি? 

  

িা। কিহার সজগে  ইদািীং আিার একটু কি কদখা হচেল। িাত্র চদি দজেক আজগ আচি 

এক িাস টুযজরর পর কযাচলজফাচিযয়া কথজক চফজরচি।  

  

কিহাজক চিজয় যািচি ককি? 
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 চবজয়র আজগ ও বার দুই আজিচরকা ঘুজর এজসজি। ইউজরাপ টুর কজরজি। আচি এবার 

ওজক চিজয় কযজত কিজয়চিলাি। ও রাচজ হয়চি। বজলজি, তুচি একাই যাও। আজিচরকা 

আিার ভাল লাজগ িা। 

  

আপিার চক কখিও িজি হজয়জি, আপিার স্ত্রীর ককািও এক্সিা িযাচরটাল চরজলেি আজি? 

  

িা কতা! কসরকি চকিু িজি হয়চি কখিও। 

  

কখিও সজেহ হয়চি? 

  

িা। আচি সজেহপ্রবণ িািুষ িই। তজব একথাও েীকার কচর, কিহার িজতা কিজয়র 

ওরকি চরজলেি থাকা চবচিত্র িয়। ওরা কতা পারচিচসভ কসাসাইচটর কিজয়। 

  

যচদ জািজত পারজতি কয, আপিার স্ত্রীর কপ্রচিক আজি তা হজল কী করজতি? 

  

পচরচস্থচত বুজঝ কিজগাচেজয়ট করতাি। অজিক সিজয় কপ্রিটা হয়জতা খুব হালকা ধ্রজির, 

চসচরয়াস িয়, কারও সজগে  চসচরয়াস কপ্রি থাকজল কিহা আিাজক চবজয় করজত যাজবই বা 

ককি? ওজক কতা ধ্জরজবাঁজধ্ চবজয় কদওয়া হয়চি। কেোয় চবজয় কজরজি। 

  

খুজির বযাপাজর আপিার কাজক সজেহ হয়? 

  

কাউজকই িয়। এ বযাপারটায় আচি সমূ্পণয অন্ধকাজর। 

  

এবার আর একটা প্র্। 

  

বলুি। 

  

কািিা আহুজা িাজি কাউজক কিজিি? 

  

হযাাঁ। আিাজদর চেক ওপজর থাজক। 
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ককিি আলাপ? 

  

জাস্ট সুপারচফচেয়াল। 

  

কিজয়টা ককিি বজল িজি হয়? 

  

 খুব কবচে চকিু কতা জাচি িা। তজব কিজয়টা িযাজপ পজড় একজজির উপপত্নী চহজসজব 

এখাজি থাজক। আিরা বযাপারটা চিজয় প্রচতবাদ কজরচিলাি। কিজয়টা িুিজলকা চদজয়জি 

িজল যাজব বজল। 

  

কিজয়চট কী কজর তা জাজিি? 

  

শুজিচি পপ চসগে ার। 

  

আপিার সজগে  তার চক ইদািীং চকিু ইচন্টজিচস হজয়চিল? 

  

কহায়াট ডু ইউ চিি? 

  

রাগ করার চকিু কিই। ফরজগট ইট। আপচি চক সরাসচর কলকাতা কথজক বাগে াজলাজর 

চগজয়চিজলি? 

  

িা। প্রথজি িুম্বাই, তারপর বাগে াজলার। 

  

িুম্বাইজত ককাথায় চিজলি? 

  

আচি সবসিজয় তাজ-এ উচে। কখিও সখিও সাি অযান্ড সযান্ডস- এ।  

  

এবার ককাথায় চিজলি? 

  

তাজ। 
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একা? 

  

কহায়াট ডু ইউ চিি এজগি? 

  

শুধু্ প্র্টার জবাব চদজলই খুচে হব। 

  

 হযাাঁ একা। 

  

শুভ্রবাবু, আপচি চক অধ্যাপক চিরুপি লাচহড়ীজক কিজিি? 

  

হযাাঁ। আিার স্ত্রীর কজলজজর অধ্যাপক। 

  

আপিার সজগে  ককিি আলাপ? 

  

কতিি চকিু িয়। চবজয়র সিয় আলাপ হজয়চিল। 

  

িাত্র একবাজরর আলাপ। তাও চবজয়র আসজর? 

  

 হযাাঁ। এত সািািয আলাজপ কাউজক িজি রাখা কবে েক্ত। 

  

তা চেক। তজব উচি িাজঝ িাজঝ কফাি কজর কথা বলজতি। 

  

আপচি চক জাজিি কয ওাঁর সজগে  আপিার স্ত্রীর একটা স্কযান্ডাল আজি? 

  

চেক জাচি িা। তজব আপিাজক কতা বজলইচি কিহা পারচিচসভ কসাসাইচটর কিজয়। আর 

চিতীয় কথা, সুেরী কিজয়জদর চিজয় স্কযান্ডাল করাটা িািুজষর একটা হযাচবট। 

  

আপচি চক বযাপারটা চবশ্বাস কজরিচি? 

  

এখি আর এই প্র্ কজর কী লাভ? চে ইজ চবয়ন্ড এভচরচথং। 

  

আর একটা কথা। 
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বলুি িা। 

  

 চরগাচডযং কািিা আহুজা। 

  

হযাাঁ। কী জািজত িাি? 

  

কািিা চক কখিও আপিার সজগে  কলকাতার বাইজর কদখা কজরজি? 

  

কস কী? কািিা ককি কদখা করজব? কিজয়টার সজগে  আিার খুব সািািযই কিিা। এসব কী 

বলজিি। 

  

কতগুজলা বযাপার পচরষ্কার কজর কিওয়ার জিযই প্র্ করজত হয়। আপচি চক জাজিি কয 

কািিা আহুজা আপিার স্ত্রীর সজগে  প্রায় একই সিজয় একই কজলজজ পড়ত? 

  

িা কতা। তজব তাজতই বা কী? 

  

এটা খুবই োভাচবক কয তারা পরস্পজরর কিিা। অথি কািিা বলজি কস কিহা িজুিদারজক 

চিিত িা। এটা চক চবশ্বাসজযাগয? 

  

হজতই পাজর। 

  

কািিা চক কখিও আপিার ফ্ল্যাজট আজসচি? 

  

আচি কতা জাচি িা। কখিও কদচখচি। 

  

আপচি যখি বাইজর কযজতি অথযাৎ টুযজর তখি কিহা চক এই ফ্ল্যাজটই থাকজতি? 

  

সবসিজয় িয়। কখিও থাকত, কখিও বাজপর বাচড় কযত। এ চবষজয় ককািও 

বাধ্যবাধ্কতা চিল িা। 
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আপিার কাজজর কলাক কিই? 

  

কডাজিচস্টক সারজভন্ট? হযাাঁ, তা আজি। তজব আচি তাজদর চিচি িা। কহালটাইি কাউজক 

রাখা হত িা বজলই জাচি। এসব কিহার চডপাটযজিন্ট। যতদূর শুজিচি সকাজলর চদজক 

একজি এজস ঘরজদার পচরষ্কার কজর চদজয় কযত। 

  

বযস? 

  

হযাাঁ। আিাজদর রান্নাবান্নার ঝাজিলা চিল িা। কারণ আচি সকাজল একটা চসচরয়াল কখজয় 

কবচরজয় যাই। কিহাও কেকফাস্ট করত িা, শুধু্ ফজলর রস কখত। দুপুজর আচি অচফজস 

লাঞ্চ করতাি। কিহাও বাইজর ককাথাও কখজয় চিত। 

  

রাজত্র? 

  

চডিার আিরা কতা করাজই বাইজর করতাি। কখিও কিহা আর আচি একসজগে । কখিও 

আলাদা। প্রায়ই ককাথাও িা ককাথাও চডিাজরর কিিন্তন্ন থাকতই। আিরা এজকবাজরই 

ইজন্ডার চপপল চিলাি িা। 

  

ফযাচিচল লাইফ চিল িা বলজিি? 

  

অজিকটা তাই। বযাপারটা ভাল কজর বতচর হয়চি। হয়জতা আরও চকিুচদি পর হত। 

  

এরকি জীবিযাপি করজত চক ভাল লাজগ? 

  

তা বচলচি। চকন্তু পচরচস্থচতর সজগে  িাচিজয়ও কতা চিজত হজব। সকজলর লাইফ স্টাইল কতা 

একরকি িয়। 

  

আচি জািজত িাই, আপচি এরকি চসজস্টি পিে করজতি চকিা। 

  

িা চিস্টার দােগুপ্ত। করতাি িা। 
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তবু বাধ্য হজয় কিজি চিজয়চিজলি? 

  

কস কতা অযাডজাস্ট করজতই হয়। 

  

কিহার বাজপর বাচড়র সজগে  আপিার সম্পকয কীরকি? 

  

খারাপ চকিু িয়। তজব প্রজতযজকই বযস্ত বজল কদখাসাক্ষাৎ চিল িা। িাজঝ িাজঝ ওাঁরা 

চডিাজর ডাকজতি। 

  

কিহার িৃতুযর পর সম্পকযটা কীরকি দাাঁচড়জয়জি? 

  

 এই কতা িাত্র পাঁচিে চদি আজগ কিহা িারা কগজি, এর িজধ্য আর সম্পজকযর কী বদল 

হজব? 

  

আপচি চক জাজিি কয, কিহার বাবা ইিজভচস্টজগেজির জিয প্রাইজভট কগাজয়ো 

লাচগজয়জিি? 

  

জাচি। দু’জি আিার কাজি এজসচিল। 

  

তারা কী বলজি? 

  

চকিু প্র্ কজরচিল। আচি যা জািতাি বজলচি। 

  

এবার কিহা সম্পজকয কজয়কটা কথা। 

  

বলুি। 

  

কিহা কীরকি টাইজপর কিজয়? কসচক্স, ককান্ড, কু্রজয়ল বা অিযরকি?  
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েযাঙ্ক, উই চল কিহা সম্পজকয আচি কতিি স্টাচড করার সিয় পাইচি। শুধু্ বচল চস ওয়াজ এ চবট 

পযাচসভ ইি কসক্স। িজি হত বযাপারটা খুব পিে কজর িা। িুচড একটু চিল। কু্রজয়ল 

চকিা তা বলজত পারব িা। 

  

ওর ককাি গুণটা আপিাজক অযািাক্ট করত? 

  

অযািাকেি? বলা িুেচকল। তজব আচি ওজক অপিে করতাি িা। 

  

ও আপিাজক? 

  

পযােজিট চিল িা, তজব আিাজক কঘন্নাও করত িা। 

  

ঝগড়া হত? 

  

কী চিজয়? 

  

এচিচথং। 

  

িা, ঝগড়াও কতিি হয়চি। িাজঝিজধ্য একটু আধ্টু অ যাারজকেি, দযাট িাি। 

  

চিস্টার দােগুপ্ত, আপচি খুব আলগা উির চদজেি। 

  

তা হজব। কী বলজল ভাল হয় তা বুঝজত পারচি িা। 

  

কিহার িৃতুযজত আপিার কতখাচি েক হজয়জি? 

  

খুব। 

  

চকন্তু আপচি কভজঙ পজড়িচি। 

  

িা। কলাজক বজল আচি েক্ত ধ্াজতর িািুষ। 
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 আপিার বয়স কত? 

  

উিচত্রে। 

  

লাস্ট চিজপ আপচি িুম্বাইজত কতচদি চিজলি? 

  

িারচদি, িা পাাঁিচদি। 

  

পাাঁি চদিই তাজ-এ চিজলি? 

  

হযাাঁ। 

  

বাগে াজলাজর কতচদি? 

  

দু’চদি। তারপরই কিহার খবর কপজয় িজল আসজত হয়।  

  

গত পাঁচিে চদজি আপচি ককািও টুযজর কগজিি চক? 

  

হযাাঁ। লাস্ট উইজক চদচল্ল কযজত হজয়চিল। 

  

ককাথায় চিজলি? 

  

কিচরচডজয়জি। 

  

কতচদি? 

  

সাত চদি। 

  

.  

  

আপচি কক বলজিি? 
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আচি আিার িািটা বলজত িাইচি িা। 

  

 ককি বলুি কতা? 

  

আপচি যচদ কথা কদি আিাজক ককািও রকজির ঝাজিলায় জড়াজবি িা তা হজল বলজত 

পাচর। 

  

কসরকি কথা চক কদওয়া যায়? 

  

আচি কয ভয় পাচে। 

  

আপিাজক আিার কফাি িম্বর কক চদজয়জি? 

  

আপচি কিহা িাডযার ককস ইিজভসচটজগট করজিি কজজি আচি লালবাজাজর কফাি কজর 

আপিার লাইি কপলাি। 

  

হযাাঁ, চেক আজি। এই িাডযার ককজস আপচি ককািও সাহাযয করজত পাজরি চক? 

  

তা জাচি িা। তজব আপিাজক দু-একটা ইিফজিযেি চদজত পাচর। কসগুজলা আপিার কাজজ 

লাগজতও পাজর। আচি কািিা আহুজাজক চিচি। 

  

কীরকি কিজিি? 

  

ভালই চিচি। 

  

এবার বলুি। 

  

আচি আপিাজক যা বলব তা কথজক আপচি আিার আইজডচন্টচট ধ্জর কফলজবি। আিাজক 

আজগ কথা চদি কয, আপচি এই ককজস আিাজক ড্র্যাগ করজবি িা। 

  

চকন্তু 
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কথা িা চদজল আচি লাইি ককজট কদব। 

  

কথা চদজল কয কথা রাখব তার চক চিশ্চয়তা আজি? 

  

আচি শুজিচি আপচি এক কথার িািুষ। এ কভচর টাফ িযাি, এ কভচর স্টাজবািয িযাি। 

  

চেক আজি। কথা চদচে। 

  

আচি খুব কাজিই আচি। চববাদী বাজগ। দে চিচিজটর িজধ্যই আচি আপিার দপ্তজর কপৌাঁজি 

যাব। আিার িাি জাচহরা। চসচকউচরচটজক বজল রাখজবি একটু।  

  

ওজক। 

  

কফািটা করজখ েবর দােগুপ্ত একটা কাগজজ জাচহরা কথাটা চলজখ রাখল। তারপর 

চসচকউচরচটর কলাকজক কফাজি িািটা বজল চদল। 

  

জাচহরা এল সাত চিচিজটর িাথায়। একটু কিাটাজসাটা আহ্লাচদ কিহারা। পরজি সবুজ রজঙর 

োজলায়ার কাচিজ, িাথার িুল বব করা, িুজখ কিাজখ একটু উজিজগর িাপ। 

  

চেজ, আচি চকন্তু এক্সজপাজও হজত িাই িা চিস্টার দােগুপ্ত। 

  

চেক আজি। বলুি, আজগ একটা ককাল্ড চড্র্ঙ্ক, উই  খাজবি চক? 

  

িা, আচি ওসব খাই িা। কদখজিি িা ফযাট হজয় যাজে। আিার কাজি জল আজি। 

  

কাাঁজধ্র িািড়ার বযাগ কথজক চিিাজরল ওয়াটাজরর কবাতল কবর কজর জল কখল জাচহরা। 

বয়স পাঁচিে-িাচিজের কবচে িয়। খুব ফরসা। 

  

েবজরর চদজক কিজয় একটু িাভযাস হাচস কহজস বলল, পরশু কািিার সজগে  কদখা হজতই 

বজলচিল, আপচি ওজক পুিতাি কজরজিি। 

http://www.bengaliebook.com/


শীক্ষষেন্দু মুক্ষ োপোধ্যোয়  । পদক্ষেপ ।  রহস্য স্মগ্র 

 43 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

হযাাঁ। 

  

আপচি ওজক ককি কজরা কজরজিি চিস্টার দােগুপ্ত? 

  

উচি একজি কিবার বজল। চভকচটজির কিবারজদর কজরা করজতই হয়।  

  

কদখুি, কািিা সম্পজকযই আচি দু-একটা কথা বলজত িাই। 

  

বলুি িা। 

  

আচি আর কািিা একই বযাজন্ড আচি। আচি কজম্পাজার। 

  

তা হজল কতা কািিাজক ভালই কিজিি? 

  

হযাাঁ। 

  

কািিার সবই আচি জাচি। ও বীজরি সািার সজগে  থাজক।  

  

হযাাঁ। 

  

আপচি হয়জতা জাজিি িা চস ইজ চিলচকং সািা। কািিা ওজক করগুলার ব্ল্যাকজিল কজর। 

  

কসটাই োভাচবক। 

  

আচি অবেয একথাটাই বলবার জিয আচসচি। গত িাজস বাইে তাচরজখ আিরা িুম্বাই 

যাই। আিরা সাধ্ারণত িুম্বাইজত সস্তা কহাজটজল উচে। কারণ আিাজদর কতিি পয়সা 

কিই। আিাজদর বযান্ড এখিও কতিি দাাঁড়ায়চি। চকন্তু আিরা কহাজটজল ওোর পরই কািিা 

এক আত্মীজয়র বাচড় থাকজব বজল িজল যায়। ককাথায় যায় তা আিরা জাচি িা। শুধু্ বজল 

চগজয়চিল িহালক্ষ্মীজত থাকজব। 
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তারপর? 

  

অবেয কপ্রািাজি চেকোকই িজল আসত। আিরা চকিু সজেহ কচরচি। চকন্তু একচদি আচি 

ওজক কহাজটল তাজ কথজক কবজরাজত কদচখ। 

  

তাজ? 

  

হযাাঁ। 

  

সজগে  ককউ চিল? 

  

িা। ও কবচরজয় এজস টযাচক্স ধ্রল কদখলাি। 

  

আর চকিু? 

  

হযাাঁ। কসটাই ইম্পটযযান্ট। আিরা সাধ্ারণত কিজিই িাজভল কচর। কারণ আিাজদর পয়সা 

কিই। কিজি এবং চি টায়াজর। কযচদি আিাজদর কফরার কিি ধ্রার কথা তার আজগর চদি 

সকাজল কািিা আিাজদর কহাজটজল এজস চপউ িাজি একটা কিজয়জক কডজক চিজয় চগজয় 

একটা কেজির চটচকট চদজয় বলল, পরচদি চবজকজলর ফ্ল্াইজট তার কলকাতায় কফরার 

কথা চকন্তু কস ককািও চবজেষ কাজজ কসচদিই িজল আসজব। তাই চটচকটটা চিজয় চপউ কযি 

কেজি িজল যায়। বযাপারটা আিরা ককউ জািতাি িা।  

  

তা হজল কািিা আজগর চদিই িজল এজসচিল? 

  

তাই কতা জাচি। তজব আচি চেজয়ার িই। এই ইিফজিযেিটা চদজয় চক আচি ককািও অিযায় 

করলাি? 

  

িা। আপিাজদর বযাজন্ড অিযরাও চক এটা জাজি? 
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িা। চপউ িাড়া আর কারও জািার কথা িয়। কারণ চপউজক বযাপারটা কগাপি রাখজত 

বলা হজয়চিল। চপউ আিাজদর হোৎ বলল কয আিাজদর সজগে  কযজত পারজব িা। 

িহালক্ষ্মীজত কািিার আত্মীজয়র বাচড়জত দু’চদি চগজয় থাকজব। ফজল ওর চটচকট 

কযািজসল করা হয়। পরচদি চপউ িালপত্র চিজয় িজল যায়। চকন্তু কলকাতায় চফজর আসার 

পর আফটার চদ িাডযার চপউজয়র কবাধ্হয় একটু অেচস্ত হজত থাজক। ও আিাজক কফাি 

কজর বযাপারটা জািায়। 

  

আপিাজক ককি? 

  

চপউ আিার খুব বনু্ধ। 

  

 চপউজক ককাথায় পাওয়া যাজব? 

  

কস ভীষণ চভতু কিজয়। আচি ওজক বজলচিলাি পুচলেজক জািাজত। শুজি ওর িুখ শুচকজয় 

কগল। 

  

আচি ওর সজগে  কথা বলজত িাই। 

  

কিা প্রবজলি। ও বাইজরই পাঁচড়জয় আজি। ওর কিাবাইল কফাজির িম্বর চদচে। ডায়াল 

করজল িজল আসজব। 

  

েবর ডায়াল কজর বলল, ককািও ভয় কিই, িজল আসুি। 

  

খুব েীণয গলায় চপউ বলল, আসব? 

  

হযাাঁ। 

  

.  

  

আপিার কস্টটজিন্ট আপচি চিজজই সংজোধ্ি করজবি চক কািিাজদবী? 
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তার িাজি? 

  

 িাজি খুব সহজ ও সরল। আপচি আিার কাজি যা বজলজিি তার সব সচতয িয়। 

  

আচি কতা সচতযই বজলচি। 

  

শুভ্র দােগুজপ্তর সজগে  আপিার কতকাজলর সম্পকয? 

  

কািিা িুপ 

  

আপচি িা বলজলও আিরা কতা জািবই। খাজিাখা পুচলজের টিযার সহয করজবি ককি? 

আিাজদর কিজয় পুচলে যজথি কিিড। 

  

কবচে চদজির িয়। 

  

কতচদজির? 

  

িয়-সাত িাস। 

  

আর ইউ ইি লাভ? 

  

 হযাাঁ। শুভ্রজক কতা কিহা চকিুই কদয়চি। 

  

আপচি চদজয়জিি? 

  

শুভ্রজক আচি সব চদজয়চি। একটা কিজয়র পজক্ষ একজি পুরুষজক যা যা কদওয়া সম্ভব। 

  

 শুভ্রবাবু আপিাজক কী চদজয়জিি? 

  

সব।  

  

কিহা চক বাধ্া চদজয়চিল? 
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 কিহা ওয়াজ আ চবি। 

  

কদাষটা কী? 

  

কদাষ? কখাাঁজ চিজলই জািজত পারজবি। আচি কতা খারাপ, বড়জলাজকর ককপট হজয় আচি। 

চকন্তু কসটা কপজটর দাজয়, ককচরয়াজরর দাজয়। আর কিহা যা করত তা কেোিার, শুভ্র 

বাইজর কগজল ও ওর ওই প্রজফসর চিরুপি লাচহড়ী কথজক শুরু কজর এক-একচদি এক 

একজজির সজগে  কিলাজিো করত। 

  

চকন্তু শুভ্রবাবু বজলি উচি িাচক কসচক্স চিজলি িা। 

  

শুভ্র চেকই বজল, চস চডজলাইকড শুভ্র। তাই চেচজডজিজসর ভাি করত। আপচি কিহাজক 

খুব সািািযই কিজিি। 

  

আপচি িুম্বাইজত শুভ্রবাবুর সজগে  তাজ-এ চিজলি? 

  

চিলাি। 

  

আর ককাথাও? 

  

 কিাট চতিবার আিরা বাইজর কথজকচি। চতি-িারচদি কজর। 

  

এই ফ্ল্যাজট? 

  

কখিও সখিও। আই লাভ চহি। 

  

কিহাজক িারজত হল ককি? 

  

কিহাজক আচি কিজরচি কক বলল। ককািও প্রিাণ আজি? 
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িা। 

  

তা হজল বলজিি ককি? 

  

প্রিাণ পাওয়া যাজব। আপচি েীকার িা করজল আিার পচরশ্রি বাড়জব, এই যা। 

  

পচরশ্রি করুি। চবিা পচরশ্রজি ককস সলভ হজব বজল ভাবজিি ককি? 

  

থযাঙ্ক, উই  ইউ ফর চদ সাজজেি, পচরশ্রি আচি করব সজেহ কিই, চকন্তু যতচদি সলভ িা 

হজে ততচদি কয আপিাজক পুচলে কাস্টচডজত থাকজত হজব। 

  

আপচি আিাজক অযাজরস্ট করজবি? 

  

অবেযই। 

  

শুিুি, কিহার িরা উচিত চিল, তাই িজরজি, ড্র্প চদ ককস।  

  

আচি িজি কচর িা কয কারও িরা উচিত। আচি আপিার সজগে  একিত িই। 

  

আচি ওজক িাচরচি। 

  

কক কিজরজি? 

  

আচি জাচি িা। জািার কথা িয়। 

  

যচদ িা বজলি তা হজল পুচলে আপিার চবরুজি িাজয কদজব। শুভ্রবাবুও কফাঁজস যাজবি। 

দু’জিজকই িালাি কদওয়া হজব। বলুি। 

  

কলকাতায় ভরদুপুজর কত ফ্ল্যাজটই কতা ডাকাচত হয়, খুি হয়। হয় িা?  

  

হা হয়। 
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এটা কতা কসরকি হজত পাজর। আপিারা এই অযাজগে লটা কভজবজিি? 

  

কলাকাল পুচলে কভজবজি, আিাজকও চক তাই ভাবজত বজলি? 

  

হযাাঁ। কলকাতার পুচলে কতা কত ককসই সলভ করজত পাজর িা। কত খুচি বুক ফুচলজয় 

ঘুজর কবড়াজে। 

  

হযাাঁ, চেক কথা। আচি জািজত িাই, আপচিও চক চবশ্বাস কজরি কয, কিহাজক ডাকাজতর 

হাজত িরজত হজয়জি। 

  

কচর। 

  

তা হজল আিার চকিু করার থাকজব িা। আপিাজক িালাি কদওয়া িাড়া।  

  

ককি, আিার চবরুজি প্রিাণ ককাথায়? 

  

প্রিাজণর জিয বযস্ত হজবি িা। 

  

কিহার বাবা আপিাজক অজিক টাকা চদজয়জি, িা? িইজল পুচলে এত অযাকচটভ হয় িা। 

আপিারা কতা করাজেড। সবাই জাজি। 

  

খুব চিজথয বজলিচি। এই সিাজজ সবযস্তজরই করাপেি। চকন্তু কসটা কভজব সা্ত্বনিা পাজবি 

িা। বযাপক করাপেজির িজধ্যও দু’-একজি থাজক যারা ইিকরাপচটবল। 

  

আপচি চক তাজদর একজি? 

  

কী িজি হয়? 

  

 আপিার িজতা কলাকজক আচি ভালই চিচি। চিজজজক আপচি যত খুচে কযাজরক্টার 

সাচটযচফজকট চদি িা ককি, আপচি কয কিহার খুচিজক ধ্রার জজিয জাি লচড়জয় চদজেি 
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কসটা চিশ্চয়ই চবিা োজথয িয়। শুধু্ িাইজির টাকায় এত কডচডজকেি আজস িা। চিস্টার 

পুচলে, আপিাজদর িচরত্র আিার জািা আজি। 

  

কজজিই যখি কগজিি তখি কী আর করা যাজব। আর একথাও চেক কয কিহার খুচিজক 

ধ্রার জিয আচি কেষ অবচধ্ যাব। 

  

চেক আজি চিস্টার পুচলে। কিহার খুচিজক কি কজর তজব আপচিই ধ্রুি। আপিার পচরশ্রি 

বাাঁিাজত তার িাি আচি আপিাজক বলজত যাব িা। আর আচি জাচিও িা, কিহাজক কক খুি 

কজরজি। 

  

 আিার পচরশ্রি বাাঁিাজিার জিয িয়, আপিাজদর হযারাসজিন্ট কথজক বাাঁিাজিার জিযই 

িািটা বজল কদওয়া ভাল। 

  

আই অযাি সযচর চিস্টার দােগুপ্ত। আপচি আিাজক বারবার ভয় কদচখজয় ককাণোসা করার 

কিিা করজিি। আর কসটাই প্রিাণ কজর কয আপচি চডজটকেি করজত জাজিি িা। কগাজয়ো 

পুচলজের কী দুরবস্থা হজয়জি তা আপিাজক কদখজলই কবাঝা যায়। যচদ ক্ষিতা থাজক তা 

হজল চিজজই খুচিজক খুাঁজজ কবর করুি। আিাজক চডস্টাবয করজিি ককি?  

  

এরকি কথার থাপ্পড় বহুকাল খায়চি েবর দােগুপ্ত। কস িজি িজি কিজয়চটজক বাহবা 

চদল। িুজখ একটু গাম্ভীযয বজায় করজখ বলল, চেক আজি িযাডাি। আচি আজ যাচে। পজর 

হয়জতা আবার আসব। 

  

কসটা আপিার খুচে। িািুষজক অকারজণ উৎপাত করার লাইজসন্স কতা পুচলজের আজিই। 

  

েবর কবচরজয় এল, চলফট চিল িা। চসাঁচড় কবজয় একটা কফ্ল্ার কিজি এজস শুভ দােগুপ্তর 

দরজার কবল চটপল, কবল অজিকক্ষণ কবজজ কগল। ককউ দরজা খুলল িা। 

  

ঘচড়টা কদখল েবর। রাত প্রায় দেটা বাজজ। এ সিজয় শুভ্র দােগুজপ্তর কফরার সম্ভাবিা 

কি। হয়জতা চডিার আজি। হয়জতা আর চকিু। 
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ভাবজত ভাবজত চলফজটর সািজি এজস দাাঁড়াল েবর। কিহাজক িারা হজয়চিল গলায় ফাাঁস 

চদজয়। চসজের কডয। গলায় চসজের ফাাঁসও পাওয়া কগজি। ঘজর ধ্স্তাধ্চস্তর চিহ্ন চিল। 

অথযাৎ কিহা সহজজ িরজত িায়চি। কাজটা কিজয় বা পুরুষ কয ককউ কজর থাকজত পাজর। 

কিহার চপজে একটা িচটজুজতার িাপ পাওয়া কগজি। খুচি ফাাঁসটা ভাল কজর টািার জিয 

ওজক উপুড় কজর কফজল চপজে পা চদজয় কিজপ ধ্জরচিল। িচটর িাজপ ককািও ববচেিয চিল 

িা। খাাঁজহীি িাপ। ককালাপুচর বা িািড়ার কসাজলর িচট। পুচলে কুকুর ঘজরর িজধ্য ঘুজর 

চলফট অবচধ্ যায়। িীজি কিজি ফটক অবচধ্ চগজয় চবভ্রান্ত হজয় পজড়। দাজরায়ািরা ককািও 

হচদে চদজত পাজরচি। কারণ, দেতলা এই বাচড়র প্রথি িারজট তলায় কবে কজয়কটা 

অচফস আজি। প্রিুর কলাজকর যাতায়াত। দাজরায়ািরা কাযযত চিষ্কিযা বজস থাজক। পুচলে 

কুকুর একবারও ওপজরর তলায় কািিা আহুজার ফ্ল্যাজট যায়চি।  

  

কিাচটভ চিজয় কভজবজি েবর। কিহাজক খুি করার কজারাজলা কিাচটভ কভজব পায়চি। তজব 

হযাাঁ, কিহা কয জীবি যাপি করত তাজত চহংসা, বযথয কপ্রি, প্রচতচহংসা, চবজিষ অজিজকর 

অজিকরকি কিাচটভ থাকজত পাজর। পুচলজের একটা চথজয়াচর আজি। ককািও গৃহবধু্ খুি 

হজল েতকরা পাঁিািিই ভাগ কক্ষজত্র তার োিীই অপরাধ্ী। শুভ্রর কিাচটভও আজি, চকন্তু 

ঘটিার সিজয় কস চিল বাগে াজলাজর। ভাড়াজট খুচিজক লাগাজলও এতচদজি চক একটা গন্ধ 

অন্তত পাওয়া কযত িা? সুতরাং কিহা-হতযার ধ্াাঁধ্াটা কাটজি িা। কেষ অবচধ্ বযথয হজল 

কফর খবজরর কাগজজ কলখাজলচখ হজব। কযিিটা করাজই হজে।  

  

আরও লজ্জায় পড়জত হজব যচদ প্রাইজভট কগাজয়োজদর ককউ রহজসযর সিাধ্াি কজর 

কফজল, চকংবা সচতযই যচদ চসচবআই িাজি। যচদও কসই সম্ভাবিা খুবই কি।  

  

চলফট িািচিল। দরজা খুজল কযজতই চভতজর ঢুজক অবাক হজয় েবর কদখল কািিা 

দাাঁচড়জয়। 

  

এই কয িযাডাি। এত রাজত ককাথায় িলজলি? 
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কযখাজি আিার খুচে। 

  

 কস কতা বজটই। তা খুচের জায়গা ককাথায়? 

  

এটাও চক তদজন্তর িজধ্য পজড়? 

  

অবেযই। 

  

তা হজল আিাজক ফজলা করজত হয় আপিার। 

  

 েবর হাসল, আপিাজক ফজলা করা হয় িা বজল িজি কজরি িাচক? 

  

একটু অবাক হজয় কািিা বলল, ফজলা করা হয়? 

  

চিশ্চয়ই। আপচি কযখাজিই যাজবি আপিার চপিজি আিাজদর কলাক সবসিজয়ই ফজলা 

করজব। 

  

সচতয বলজিি? আপিারা কতা চক্রচিিযাল। 

  

যা বজলি। 

  

আচি চবশ্বাস কচর িা। 

  

িা করজল করজবি িা। 

  

 বলুি কাল রাজত আচি ককাথায় চগজয়চিলাি? 

  

ইচজ, কাল এবং পরশু দু’চদিই আপচি পাকয চট্রজট বার-এ চগজয়চিজলি। পরশু রাত আটটা 

কথজক বাজরাটা। কাল রাত িটা কথজক সাজড় দেটা। পরশু আপচি েযাজম্পি কখজয়চিজলি। 

কুণাল সরকার আর েযািলী বরাজটর সজগে । কাল… 
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িাই গড! 

  

অবাক হওয়ার চকিু কিই। আজও আপিাজক ফজলা করা হজব।  

  

ইউ বাস্টাডয! 

  

বজটই কতা। পুচলে খুব খারাপ প্রজাচত। তজব িািুজষর তাজক খুব প্রজয়াজিও হয় কখিও 

সখিও।  

  

লযাচন্ডং-এ চলফট থািজতই কিজি পড়ল েবর। কািিা িািল িা। 

  

 িািজবি িা? 

  

িা। আচি অযাপাটযজিজন্ট চফজর যাচে। 

  

কসই ভাল। 

  

থযাঙ্ক, উই  ইউ ফর চদ সাজজেি। গুড িাইট। 

  

.  

  

রাত বাজরাটা িাগাদ েবজরর কটচলজফাি বাজল।  

  

বলুি। 

  

আচি কািিা আহুজা বলচি। 

  

বলুি িযাডাি। 

  

আপচি চক ঘুচিজয় পজড়চিজলি? 

  

িা। 
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অযাি আই চডস্টাচবযং ইউ? 

  

আজর িা। বলুি িা। 

  

আপচি একবার আিার অযাপাটযজিজন্ট আসজত পারজবি? 

  

এখি?  

  

হযাাঁ। 

  

চেক আজি। 

  

আধ্ঘণ্টা বাজদ কফর িুজখািুচখ কািিা আহুজা আর েবর দােগুপ্ত।  

  

িজি হজে আচি অকারজণ বড্ড কবচে দাচয়ত্ব আর ঝুাঁচক চিজয় কফজলচি। আচি কখজট খাওয়া 

িািুষ। অকারজণ চকিু কিচেজকেজি জচড়জয় পড়ার িাজি হয় িা। আর আরও একটা 

সজেহ হজে, একজি আিাজক ফাাঁসাজত িাইজি। 

  

 েবর িুপ কজর কিজয় রইল। প্র্ করল িা। 

  

িুম্বাই কথজক কলকাতায় আসার েযাি কিি করা এবং এবং চেক তাচরজখ কলকাতায় 

কপৌাঁিাজিা এবং চিজজর ফ্ল্যাজট ওইচদি দুপুজর অজপক্ষা কজর থাকা সবই আচি একজজির 

চিজদযজে কজরচিলাি। কজয়ক ঘণ্টা আজগও তাজক আচি গম্ভীরভাজব চবশ্বাস করতাি। চকন্তু 

এখি আর করচি িা। 

  

েবর িুপ। 

  

 তার িাি চক আপিাজক বলজত পাচর চিস্টার দােগুপ্ত? 
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েবর িৃদু একটু হাসল, আপচি বলজত িাইজল বলজবি, বজলচি কতা আপচি েীকাজরাচক্ত 

করজল আিার পচরশ্রি বাাঁিজব। 

  

আপচি একজি অদু্ভত িািুষ। এতচদি এত প্র্ করজলি, অথি যখি আচি কিজফস 

করজত িাইচি তখি আপচি চিচবযকার। 

  

তার কারণ, িািটা আচি জাচি। আপিাজক এই ঘটিার জিয েযান্ট করা হজয়চিল। 

  

কসটা আজগ বুচঝচি। শুভ্র িুম্বাইজত তাজ কহাজটজল আিাজক আিার িুভজিজন্টর েযািটা 

বজল। কথা চিল ওইচদি অথযাৎ কযচদি িাডযার হয় কসচদি দুপুজরর আজগই কস বাগে াজলার 

কথজক চফজর আসজব এবং চবজকজলর ফ্ল্াইজট আিরা দুজজি চসগে াপুর যাব। শুভ্র আজসচি। 

দুপুজর কস আিাজক কফাি কজর জািায়, কাজজ আটকা পজড়জি। রাজত চফরজব। চসগে াপুর 

যাওয়া একচদি চপচিজয় যাজব। এসব যখি ও বজলজি চেক কসই সিজয় বা হয়জতা একটু 

আজগ বা পজর িীজির তলায় খুি হয় কিহা। 

  

িকটা চিজল যাজে। 

  

আপিার কাজি বলজত বাধ্া কিই, আিার শুভ্রজক চিজয় এখি অেচস্ত হজে। অযাি আই 

ইি কডিজার? 

  

শুভ্র চক ফ্ল্যাজট আজি? 

  

িা। এখিও কফজরচি। খুিটার জিয আচি চক ককািওভাজব দায়ী? 

  

িা। খুি কজরজি ভাড়াজট খুচি, টাকা কখজয়, আপচি দায়ী ককি হজবি? 

  

শুভ্রজক চক আপিারা অযাজরস্ট করজবি? ও ককি আিাজক কেি করজত কিজয়চিল বলুি 

কতা? আিাজক িাডযার স্পজট অজপক্ষা করজত বলা এবং চসগে াপুজর চিজয় যাওয়ার কলাভ 

কদখাজিা, এসব কী বলুি কতা? 
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আপচি অযাজরজস্টড হজয় কগজল শুভ্রবাবুজক চিজয় পুচলে আর িাথা ঘািাজব িা। 

  

তা হজল এখি আচি কী করব? 

  

কাল সকাজলই বীজরি সািার ফ্ল্যাট কিজড় ককািও বান্ধবীর বাচড়জত িজল যাি। এ জায়গাটা 

আপিার পজক্ষ চিরাপদ িয়। 

  

আিার এখি শুভ্রজক বড্ড ভয় করজি। 

  

 চলভ এ চক্লি লাইফ িযাডাি। ভয় কীজসর? 

  

ভরসা চদজেি? 

  

চদচে। আপিার কপ্রাজটকেজির বযবস্থা আজগ কথজকই করা আজি। গুড িাইট। 

  

গুড িাইট। 

  

েবর দােগুপ্ত িীজির তলায় কিজি এজস শুভ্র দােগুপ্তর দরজার কবল চটপল। ককউ দরজা 

খুলল িা। 

  

েবর পজকট কথজক একটা কস্কচলটি িাচব কবর কজর চিুঃেজে দরজা খুজল চভতজর ঢুকল। 

দরজা বন্ধ কজর চদজয় অন্ধকার ঘজর একটা কসাফায় বসল িুপ কজর। অজপক্ষা করজত 

লাগল। 
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