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১. আপচি ত া বাহাদুর ত াক তদ চি 

েোরীি – শীজষেন্দু েুজখোপোধ্যোয়ি 

  

আপচি ত ো বোহোদুর ত োক তেখচি। 

  

তকেি কজর তেখজ ি? 

  

আপিোর বোজয়িো োটো ব জি আপচি এক সেজয়ি তবোজের চিজে চকিুচেি স্টোন্টম্যেযোজির কোে 

কজরচিজ ি। 

  

ওটো বোহোদুচরর বযোপোর িয়ি। তপজটর েোয়ি।  

  

কী ধ্রজির স্টোন্টম্যেযোি চিজ ি আপচি? 

  

তেোটরবোইক আর চকিু  োি িোাঁপ। টোকোর েিয করজ  হ ,  জব টোকোও ত েি চকিু 

তরোেগোর করজ  পোচরচি। চকন্তু আেোর ত ো বোজয়িো োটো তিই। চি  িো, আপচি তপজ ি কী 

কজর? 

  

বোজয়িো োটোচট ত চর কজরজি পুচ শ। চবস্তর তখোাঁেখবর কজর। 

  

 োর চক তকোিও প্রজয়িোেি চি ? আই অ্যোে িট এ চিচেিযো ।  

  

চিচেিযো  চকিো তসটো  েজের পর তবোিো যোজব। আপচি তবোজে তেজক পোচ ়ি চেজয়িচিজ ি 

আজেচরকো। এবং তসটো তবোধ্হয়ি আইিজক িোাঁচক চেজয়িই।  

  

িো। আইিজক িোাঁচক চেজয়ি িয়ি। আচে তবোজেজ  েোকোর সেয়ি একটো েোহোজের িোকচর 

তপজয়ি যোই। খো োচসর কোে। তসটো আইিসম্ম ই চি । 
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চকন্তু আজেচরকোর চিউ ইয়িজকে যখি েোহোেটো প্রোয়ি বিরখোজিক পজর চভজ ়িচি   খি 

তবোধ্হয়ি খুব আইিসম্ম  পদ্ধচ জ  আপচি েোহোে তেজক পো োিচি। 

  

তসটো তবধ্ চি  িো বজট।  োই ওয়িোে এ ত েোটেোর। আেোর বহাঁকোজ র ইজে চি  

আজেচরকোয়ি চগজয়ি তসক্স করব। 

  

আপচি আজেচরকোয়ি তবশ চকিুচেি ব ়ি ব ়ি ট্রোক িো োজ ি।  োই িো? 

  

হযোাঁ, আজেচরকোয়ি চগজয়ি চকিুচেি গো-ঢোকো চেজয়ি েোকজ  হজয়িচি ।  খি খুব কষ্ট তগজি। 

িোিোরকে উঞ্ছবৃচি করজ  হজয়িচি । তশজষ একটো গযোরোজে েুজট চগজয়িচি োে তহ পোর 

চহজসজব। তসখোজিই ওইসব সুপোর ট্রোক িো োজিো চশজখ যোই।  

  

অ্যোেজিচস্টর সুবোজে আপচি েোচকেি িোগচরকত্বও তপজয়ি চগজয়িচিজ ি,  োই িো? 

  

হযোাঁ। আেোর েীবি খুব চবচিত্র। 

  

 োই তেখচি। আজেচরকোয়ি আপিোর চিচেিযো  তরক ে চি  চক? 

  

িো। 

  

চিক ব জিি? 

  

হযোাঁ। 

  

সুব্র  বকচশ আেোজের েোচিজয়িজিি আপচি তসখোজি পুচ জশর হোজ  ধ্রো পজ ়িচিজ ি। 

এবং আপিোর চবরুজদ্ধ েো েোর িোেে চি । 

  

িোেে চি  চিকই, চকন্তু তসটো তেি আেোজক পযোাঁজি তি ো িো ়িো চকিু িয়ি। 

  

তয তেজয়িচট খুি হজয়িচি   োর িোে চক েুচ ? 
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হযোাঁ, েুচ য়িো। 

  

 আপিোর স্ত্রী িো গো েজেন্ড? 
  

স্ত্রী িয়ি, আচে চবজয়ি কচরচি। 

  

 ো হজ  গো েজেন্ড? 

  

ব জ  পোজরি।  োজক খুি কজরচি  একটো একচিচেস্ট গ্রুপ। েুচ  এক সেজয়ি ওই গ্রুজপর 

একেি তেেোর চি ।  খি তবোধ্হয়ি টোকোপয়িসো চিজয়ি তকোিও প্রবজ ে হজয়িচি । 

  

যোকজগ, আচে ওই পজয়িজন্টম্য চস্টক করজ  িোইচি িো। 

  

ধ্িযবোে। 

  

 আপচি বিরখোজিক আজগ তেজশ চিজর এজসজিি।  োই ত ো? 

  

হযোাঁ, এক বির এক েোস। 

  

তকি ব ুি ত ো? আপিোর ত ো ওখোজিই তসক্স করোর ইজে চি । এখিও আপিোর েোচকেি 

িোগচরকত্ব বহো  রজয়িজি। 

  

সচ য কেো ব জ  ব জ  হয়ি, আজেচরকোর তেোহ আর আেোর তিই।  

  

বোাঃ, িেৎকোর। চকন্তু তেোহটো হিোৎ তকজট তগ  তকি? 

  

শুধু্ টোকো তরোেগোর করোটো কোরও েীবজির  ক্ষ হজ  পোজর িো, হওয়িো উচি  িয়ি। 

  

আপচি চক একেি েোশেচিক? 

  

http://www.bengaliebook.com/


শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায়  । মারীচ ।  রহস্য স্মগ্র 

 5 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আজে িো। আচে েশেিশোস্ত্র পচ ়িচি। চকন্তু আেোর অ্চভে োই আেোজক খোচিকটো েোশেচিক 

কজরজি। 

  

বোাঃ তবশ। চকন্তু এটোও চক সচ য তয আজেচরকোয়ি আপচি চবজশষ সুচবজধ্ করজ  পোজরিচি  

  

এটো তকোি সূজত্র েোিজ ি? 

  

আেোজের েোচকেি তসোসে েোচিজয়িজিি তয, েীঘেচেি ট্রোক িো োজিো এবং চি োজ  চিয়িোয়ি 

একটো তেোকোি করোর তিষ্টো, এিসোইজলোচপচ য়িো চবচি এসব কজর আপিোজক তপট িো োজ  

হজয়িজি। 
  

আচে এসব কজরচি চিকই।  জব অ্ েোরটো উ জটোপো টো হজয়ি তগজি। এিসোইজলোচপচ য়িো 

চবচি চি  আেোর প্রেে চেককোর তিষ্টো।  োরপর তেোকোিঘর।  োরপর ট্রোক িো োজিো। 

  

আর চকিু? 

  

হযোাঁ, আচে চেউচেক গ্রুজপ ইিিজেন্টম্য বোচেজয়িচি, তহোজটজ  আসোর-এর িোকচর কজরচি। 

তশষ অ্বচধ্ আচে একটো বযোবসো শুরু কচর। 

  

তসটো চক একটো েোপোচি তকোম্পোচির সজে? 

  

আপচি ত ো সবই েোজিি। হযোাঁ, একটো েোপোচি তকোম্পোচি আেোজক একটো েোিিোইচে 

চেজয়িচি । সুব্র  বকচশর সজে আেোর তসই সূজত্রই ভোব হয়ি। 

  

 োরপর? 

  

আপচি যখি সবই েোজিি  খি আর ি ুি কজর কী ব ব? 

  

েোিুষ য  কেো বজ    ই আেোজের কোজের সুচবজধ্ হয়ি। 
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 ো হয়িজ ো হয়ি। চকন্তু আেোজক িুটেুট হয়িরোি করজিি। সুব্র  বকচশ আেোজক পিন্দ কজরি 

িো বজ ই চ চি আপিোজের িোিোরকে ইিিজেেশি চেজয়িজিি হয়িজ ো।  

  

সুব্র  বকচশর সজে চক আপিোর এক সেজয়ি খুব বনু্ধত্ব চি ? 

  

আজে হযোাঁ। উচি ওই েোপোচি তকোম্পোচির একেি ক েোবযচি চিজ ি। 

  

 ো হজ  উচি ত ো আপিোর উপকোরই কজরজিি। 

  

আজে হযোাঁ। উচি আেোজক যজেষ্ট সোহোযয কজরচিজ ি।  

  

 োরপর কী হ ? আপচি ওর সুন্দরী স্ত্রীর তপ্রজে পজ ়ি তগজ ি। িয়ি চক? বযো 

  

পোরটো ওরকেভোজব ব জ  আেোজক  ম্পট বজ  ধ্জর চিজ  চক আপিোর সুচবজধ্ হয়ি? 

  

আপচি চক  ম্পট িি বজ  েোচব করজিি? 

  

আচে স্বভোবগ ভোজব অ্বশযই  ম্পট িই। 

  

 ো হজ  চেজসস অ্রুচিেো বকচশর সজে আপিোর সম্পকেটো কীরকে চি ? তেজটোচিক? 

  

সম্পকেটোর েিয আেোজক েোয়িী করো অ্িযোয়ি হজব।  

  

খুজ  ব ুি। 

  

অ্রুচিেো বকচশ সুন্দরী হজ ও  রুিী িি। আেোর পজক্ষ তেজয়িজের বয়িস অ্িুেোি করো 

কচিি।  জব েজি হয়ি িচিজশর কোিোকোচি। 

  

তসো তহোয়িোট? 

  

 আপিোজক এ সম্পকেটো েজি রোখজ  ব চি। 
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ব জ  হজব িো। অ্রুচিেো বকচশর ত ট অ্ি বোেে আেরো েোচি।  োর বয়িস উিিচিশ। 

আপিোর বয়িস চত্রশ। চিক ত ো? 

  

হযোাঁ। 

  

আপচি চক েজি কজরি তয, চত্রশ বিজরর এক যুবজকর সজে উিিচিশ বিজরর এক েচহ োর 

তপ্রে হওয়িো সম্ভব িয়ি? 

  

 ো হজ ই পোজর। আেকো  িোিোরকে চরজ শি ত চর হজে। 

  

আপিোর তক্ষজত্র কী হজয়িচি ? 

  

সুব্র  বকচশ আেোজক চবেজিজসর বযোপোজর সোহোযয কজরচিজ ি। চিউ ইয়িজকে চ চি আেোর 

অ্চিজসরও বযবস্থো কজর তেি। চ চি েোকজ ি কুইিজস। আেোজক প্রোয়িই বোচ ়িজ  তিেে্ 

করজ ি। চেজসস বকচশও আেোজক তবশ পিন্দ করজ ি। 

  

কী ধ্রজির পিন্দ? 

  

আচে তগজ  খুচশ হজ ি,  ক্ষ কজরচি। 

  

 োরপর? 

  

দু-চ ি েোজসর েোেোয়ি চ চি আেোর সজে ঘচিষ্ঠ হজ  েোজকি। 

  

তসটো কীরকে ঘচিষ্ঠ ো? চিচেকযো ? 

  

হযোাঁ। 

  

আপচিও রোচে হজয়ি তগজ ি? 
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আেোর উপোয়ি চি  িো। চেজসস বকচশই আসজ  তকোম্পোচি িো োজ ি।  োর ইজেজ ই সব 

হ । সুব্র বোবু চিজ ি েন্টম্য েোত্র। 

  

 োর েোজি আপচি চেজসস বকচশজক খুচশ করোর েিযই  োর সজে ঘচিষ্ঠ হজয়ি পজ ়িি? 

  

আজেচরকোয়ি চিচেকযো  চরজ শিটো ে ভো । চেজসস বকচশ বোঙোচ  হজ ও ওাঁরো দুই 

পুরুজষর আজেচরকোি। উচি েোচকেি তেইিচিজের েোিুষ। বোং ো ভো  ব জ ও পোরজ ি 

িো। তকোিও সংস্কোরও েোিজ ি িো। 

  

এ বযোখযো ত ো আপিোর। 
  

আপচি ত ো আেোর বযোখযোই শুিজ  িোইজিি।  

  

চিক কেো। ব ুি। আপিোর ভোসেোিটোই তশোিো যোক।  

  

আচে আেোর ভোসেোিটোই ব জ  পোচর,  ো তেজক চ  োকশি যো করোর  ো আপচি করজবি। 

আেোর েজি হয়ি চেজসস বকচশ তসই সেজয়ি সুব্র বোবুর ওপর আকষেি হোচরজয়ি 

তিজ চিজ ি। আেোজক উচি একসজে েোকোর প্রস্তোবও চেজয়িচিজ ি। 

  

চ চভং টুজগেোর? 

  

হযোাঁ, আচে রোচে হইচি। 

  

রোচে িো হওয়িোর কোরিটো কী? 

  

আচে ওাঁর প্রচ  আসি চি োে িো। েীচবকোর প্রজয়িোেজিই ওাঁজক খুচশ করোর তিষ্টো কর োে 

েোত্র। 

  

আপিোজক ত ো তেোজটই ভো  ত োক বজ  েজি হজে িো েশোই।  
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আচে ভো  ত োক বজ  েোচব করচি িো।  জব আচে ভীষি রকজের খোরোপ ত োকও িই। 

প্রযোকচটকযো । েীবি সংগ্রোে করজ  চগজয়ি আেোজক িোিোরকে আপসরিো করজ  হজয়িজি। 

  

 োই তেখচি।  ো হজ  আপিোর বযোবসো চেজসস বকচশর ক যোজি তবশ ভো ই ি চি ? 

  

তেোটোেুচট। চেজসস বকচশ আেোজক বযবহোর করজ ি বজট,  ো বজ  উচি খুব েরোে হোজ র 

েচহ ো চিজ ি িো। খুব চহজসচবই চিজ ি। 

  

 োজ  ত ো আপিোর ক্ষচ  হয়িচি। কোরি আপচি ত ো আর ওাঁজের কেেিোরী চিজ ি িো, 

তকো োবজরটর চিজ ি েোত্র। চেজসস বকচশ কৃপি হজ ই বো আপিোর ক্ষচ  কী? 

  

চিক কেো। আপো  েৃচষ্টজ  আেোর ওপর ওাঁর তকোিও চিিোিচসয়িো  কজরো  েোকোর কেো 

িয়ি। চকন্তু চেজসস বকচশজক চিিজ  আপিোর ধ্োরিো পো জট তয । উচি আেোর কোি তেজক 

চিয়িচে  চিচেেষ্ট হোজর কচেশি চিজ ি। 

  

আজেচরকোয়ি ওসব হয়ি িোচক? 

  

তকি হজব িো? তসটো ত ো আর সোধু্র তেশ িয়ি।  

  

চেজসস বকচশ চক সুন্দরী চিজ ি বজ  আপিোর েজি হয়ি? 

  

িো।  জব চিয়িচে  বযোয়িোে টযোয়িোে কজর চিজেজক চট্রে রোখজ ি।  

  

চেজসস বকচশর সজে  োর হোেবযোজন্ডর চরজ শি কীরকে চি ? 

  

িোজে োহীি। দু’েজিই তবশ কু  কোস্টেোর। ওাঁজের বোচ ়িজ  বো র যোিজি যখি তগচি  খি 

দু’েিজক তবশ ইচন্টম্যজেট বজ ই ধ্োরিো হ । িগ ়িো-টগ ়িো শুচিচি। সুব্র বোবু  োর স্ত্রীর 

অ্িুগ  চিজ ি বজ ই েজি হ । 

  

সুব্র বোবুর চক এক্সট্রো েযোচরটো  তকোিও চরজ শি চি ? 
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 েোকজ ও আচে েোচি িো। আচে চিজের কোেকোরবোর চিজয়ি বযস্ত েোক োে। 
  

 চেজসস বকচশর সজে আপিোর চরজ শিটো সুব্র বোবু চক তটর পোিচি?  

  

তটর িো পোওয়িোর কেো িয়ি। আেোর ধ্োরিো সুব্র বোবু সবই েোিজ ি।  

  

কীভোজব বুিজ ি? 

  

অ্ে  দু’বোর উচি আেোজক ওাঁর বোচ ়িজ  খুবই অ্দু্ভ  সেজয়ি তেখজ  পোি।  ো িো ়িো চেজসস 

বকচশর সজে উইক এন্ড কোটোজ ও আচে কজয়িকবোর বোইজর তগচি। সুব্র েোর  খি হয়িজ ো 

তকোিও টুর েোক । চকন্তু তটর িো পোওয়িোর কেো িয়ি। ওসব উইক এজন্ডও ওাঁজের েজধ্য 

তটচ জিোজি কেো হ । 

  

 ো হজ  বযোপোরটো তখো োখুচ ই হ  ব জিি? 

  

হযোাঁ, অ্ে  আেোর  োই ধ্োরিো। 

  

আপচি তবশ েযোঙ্ক ত োক,  োই িো। তকোিও  ুজকোিোপো তিই।  

  

আেোর েীবিটোই তয ওরকে।  জ্জোশরজের বো োই তিই।  

  

ভো  কেো। আপচি একসেজয়ি আজেচরকোর েীবজি বী শ্রদ্ধ হজয়ি পজ ়িি,  োই ত ো। 

  

হযোাঁ, আেোর আর ভো   োগচি  িো। 

  

 এই ভো  িো  োগোর কোরি চক চেজসস বকচশ? 
  

উচিও। 

  

িোচক েিো? 
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 েিো আর আেোজক চিজয়ি যো রটিো হজয়িজি  োর অ্জধ্েক স য। 
  

অ্ধ্ে স য িয়ি ত ো  

  

অ্ধ্ে স য েোজি হোি টুে। িো,  ো িয়ি। 

  

খুজ  ব ুি। 

  

েিো সুব্র েোর তিোট তবোি। বয়িস কুচ ়ি টুচ ়ি হজব। তস প ়িোশুজিো করজ  আজেচরকো 

চগজয়িচি । 

  

এবং চগজয়িই আপিোর তপ্রজে পজ ়ি তগ  ত ো  

  

চিক  োই। 

  

আপচি তেজয়িজের চক খুব সহজেই অ্যোট্রোক্ট কজরি? 

  

 আচে চকন্তু কচর িো। আেোর কী করোর আজি ব ুি ইি তে ি  ির চে। 
  

চিক কেো, আপিোর তিহোরোটো অ্বশয খুবই ভো , তবশ চহ-েযোজির েজ ো। েিোর সজেও 

চক আপিোর চিচেকযো  

  

িো-িো, চিাঃ, ও কেো ব জবি িো। 

  

 ো হজ ? 

  

েিো তরোেোচন্টম্যক তেজয়ি। তসচক্স টোইজপর িয়ি। 

  

আপিোরো  ো হজ  তপ্রজে পজ ়ি তগজ ি? 
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ওই ত ো ব  োে, অ্জধ্েকটো স য। েিো তপ্রজে প ়ি , চকন্তু আেোর ত ো এ  ভোবোজবগ 

তিই। আচে তপো ়ি-খোওয়িো, কোিজখোট্টো েোিুষ। েীবজি েচহ ো সচেিীর অ্ভোব কখিও 

ঘজটচি। তিহোরোটোই তসইেিয খোচিকটো েোয়িী। তপ্রজে প ়িোর েজ ো েিটোই আর আেোর 

তিই। চকন্তু েিো পজ ়িচি , স্বীকোর করচি। 

  

 োই চিজয়িই চক অ্শোচে? 

  

হযোাঁ। চেজসস বকচশ েিোজক অ্পিন্দ করজ  শুরু কজরি। এবং আেোর ওপজরও আচধ্প য 

বোচ ়িজয়ি তেি। 

  

তসটো কীরকে? 

  

 আেোজক খুবই তিোজখ তিোজখ রোখজ ি এবং তেট করজ ি। 
  

 েিো ক েূর এচগজয়িচি ? 
  

তিোি কর । তরোেযোচন্টম্যক কেোবো েো ব  , তপ্রজে প ়িজ  তযেিটো বজ  আর কী? 

  

আপচি চক প্রশ্রয়ি চেজ ি? 

  

চে োে। তেজয়িজের আচে সহজে িটোই িো। 

  

আপচি তবশ বুচদ্ধেোি েোিুষ। 

  

বুচদ্ধ িো হজ  চক আেোর িজ ? 

  

এবোর চেজসস বকচশর খুজির ঘটিোয়ি আচস। 

  

আেোর যো ব োর ত ো বজ চি। 

  

আবোর ব ুি। 

http://www.bengaliebook.com/


শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায়  । মারীচ ।  রহস্য স্মগ্র 

 13 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

খুজির চেি সকোজ  আচে চেজসস বকচশর সজে ওাঁর আয়িরি সোই  তরোজ র বোচ ়িজ  তেখো 

কচর। উচিই ত জক পোচিজয়িচিজ ি। শচিবোর চি । 

  

কী কেোবো েো হজয়িচি ? 

  

 উচি আেোর উপর ভীষি তরজগ চিজ ি। 
  

রোজগর কোরি? 

  

তসটোও বজ চি, হিোৎ আজেচরকো তেজক িজ  আসো এবং ওাঁজের সজে সব সম্পকে চি্ করো 

হ  একটো কোরি। আরও একটো কোরি হ  েিো। আচে িজ  আসোয়ি েিোও িোচক 

আজেচরকো তেজক তেজশ চিজর আসোর চসদ্ধোে চিজয়িচি । বুচিজয়ি সুচিজয়ি  োজক চিরস্ত করো 

হয়ি। 

  

খুিটো হজয়িচি  দুপুজর। 

  

খবজরর কোগজে  োই ত ো পজ ়িচি। 

  

খুিটো আপচি কজরিচি? 

  

তকি করব তসটো ত ো ব জবি  চেজসস বকচশর সজে আর আেোর চবেজিস চরজ শি 

  

চি  িো। তেজশ চিজর আচস। এজক-এজক চ িজট তট্র োর চকচি এবং গ  আট েোজস আেোর 

বযোবসো তেোটোেুচট েোাঁচ ়িজয়ি তগজি। চেজসস বকচশর প্রচ  আেোর তকোিও তসচন্টম্যজেন্টম্যও তিই। 

খিু করজ  যোব তকি? 

  

চেজসস বকচশ চক আপিোজক ব্ল্যোকজে  করজ  তিষ্টো কজরচিজ ি? 
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ব্ল্যোকজে  করোর বযোপোরটো আপিোজের েোেোয়ি তক তঢোকো  তক েোজি  আচে ত ো 

তখো োজে ো েোিুষ। যো কজরচি  ো স্বীকোর কচর।  ুজকোজিোর ত ো চকিু তিই আেোর। আেোজক 

ব্ল্যোকজে  করোর েজ ো গুপ্ত চকিুই েোকজ  পোজর িো। 

  

চকন্তু ভোইস ভোসেো। আপচি ওাঁজক ব্ল্যোকজে  করোর তিষ্টো কজরিচি ত ো  

  

আজে, তসটোও পুচ শ ব জি। চকন্তু  োরো এখিও তকোিও সূত্র পোজে িো। আচে বচ  কী, 

একটু িং হোি িো ়িো আেোজক চিজয়ি টোিো-হযোাঁি ়িো করোটো চকন্তু হোসযকর হজয়ি যোজে। 

  

আপিোর পজক্ষ চেজসস বকচশর গুপ্ত খবর েোিো চক অ্সম্ভব? 

  

 চেজসস বকচশ িং েোইজন্ড  েচহ ো। ওাঁর গুপ্ত বযোপোর ব জ  আেোর সজে চিচেকযো  

চরজ শি। চ চি তসটো তগোপি করজ  যোজবি তকোি দুাঃজখ? সুব্র েোজক ত ো ওাঁর তকোিও 

ভয়ি চি  িো। বরং সুব্র েোই ওাঁজক ভয়ি তপজ ি। 

  

আপিোর অ্যোচ বোই িং িয়ি। 
  

েোচি। চকন্তু তসটোই ত ো তকোিও প্রেোি হজ  পোজর িো। 

  

 চেচহরবোবু, আপচি চকন্তু পুচ শজক যজেষ্ট তহল্প করজিি িো। 

  

তহ প করোর েোয়ি কী ব ুি। আপিোর পুচ জশর ত োক যচে আেোজক অ্কোরজি হযোরোস 

আর তেট িো কর   ো হজ  আচে চিশ্চয়িই তহল্প কর োে। ইন্সজপক্টর িোগ একেি অ্ভ্ 

ত োক। চ চি আেোজক প্রেে ইজন্টম্যজবোজগশজির সেজয়ি একটো েোপ্প ়ি তেজরজিি। আর 

কুৎচস  গো োগোজ র ত ো চহজসব তিই। ওাঁরো ধ্জরই চিজয়িজিি খুিটো আচেই কজরচি, এখি 

কিজিস কজর তি জ ই হয়ি। 

  

চেস্টোর িোজগর হজয়ি আচে ক্ষেো িোইচি। 
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তকি, িোগসোজহজবর হজয়ি আপচি ক্ষেো িোইজবি তকি? আর ক্ষেো িোওয়িোটোও অ্েেহীি। 

ত োকটোজক তেজখই েজি হয়ি রোচিয়িোি টোইপ। েরকোর হজ ই তির ি ়ি-েোপ্প ়ি তেজর 

বসজব। আপচি কোে উদ্ধোজরর েিয ক্ষেো িোইজিি বজট, চকন্তু চবশ্বোস করুি, আেোর আর 

চবজশষ চকিু ব োর তিই। 

  

েিোজেবী সম্পজকে যচে চকিু চেজেস কচর? 

  

েিো সম্পজকে যো ব োর ত ো বজ ইচি। 

  

আপচি বজ জিি েিোজেবী সম্পজকে আপচি ইন্টম্যোজরজস্ট  িি।  

  

হযোাঁ, এবং তসটো সচ য কেো। তেজয়িজের চিজয়ি তরোেোচন্টম্যক চিেো করোর সেয়ি আেোর হোজ  

তিই। 

  

েিোজেবী চক এখিও আপিোর প্রচ  দুবে ? 

  

  ো েোচি িো।  জব েোজি েোজি চিচি তেয়ি, তিোিও কজর। 
  

আপচি চিচির েবোব তেি িো? 

  

চেই, তেব িো তকি?  জব  োজ  ভো বোসোর কেো েোজক িো। 

  

েিোজেবীর চিচিজ  চক ভো বোসোর কেো েোজক? 

  

খুব েোজক।  জব তসসব হজে শযোজম্পজির তিিোর েজ ো, ওর েজধ্য বস্তু চবজশষ েোজক। 

  

আপচি ত ো তেখচি ির-িোরীর তপ্রজে চবশ্বোসী িি। 

  

আপিোজক ত ো বজ চি, আচে খোচটজয়ি চপচটজয়ি েোিুষ। তেজশ চিজর আসোর পর আেোজক 

ি ুি কজর আবোর েীবি সংগ্রোে করজ  হজে। তিপো , ভুটোি, আসোে, পোঞ্জোব েুজ ়ি 

তিটওয়িোকে ত চর করো ত ো িোচট্টখোচি কেো িয়ি।  
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আপিোর িযোচেচ  সম্পজকে যচে চকিু েোিজ  িোই? 

  

 স্বেজন্দ। 
  

আপিোর েো-বোবো? বোবো চরটোয়িো ে তপোস্টেোস্টোর, সোেোিয তপিশি পোি। েো বরোবর হোউস 

ওয়িোইি, দু’েজিই িোিোরকে অ্সুজখ ভুগজিি। আেোর দুই েোেো আজিি। একেি 

কেোচশেয়িো  আচটেস্ট– োাঁর প্রিুর পয়িসো। চ চি আ োেো হজয়ি তগজিি। তেে েোেোও আ োেো। 

চ চি িোকচর কজরি চেচির একচট ইংজরচে পচত্রকোয়ি। তেোটোেুচট এই হজে আেোর 

িযোচেচ । 
  

েো বোবোজক তক তেজখ? 

  

তকউ তেজখ িো। েো-বোবো দুেজিই এখিও পরস্পজরর তেখোজশোিো কজরি। আজেচরকো তেজক 

চিজর আসোর পর আচে  োাঁজের কোজিই েোচক বজট, চকন্তু কোজের িোজপ  োজের ওপর 

চবজশষ িের চেজ  পোচর িো। চকন্তু এসব েোিজ  িোইজিি তকি? এগুজ ো ত ো আপিোর 

তকজস ইরোজ ভযোন্টম্য। 

  

আচে আসজ  আপিোজক অ্ি গো ে ধ্রজ  িোইচি। অ্স কে েজি যচে হিোৎ চকিু চর যোজভন্টম্য 

বজ  তিজ ি। 

  

চেচহর একটু তহজস বজ , আপিোর চক এখিও ধ্োরিো তয, আচে স য তগোপি করচি? 

  

অ্ি তকোসে  আপিোর তিোজখ-েুজখ পচরষ্কোর তবোিো যোজে তয আপচি সচ য কেো ব জিি। 

অ্ে  সব সেজয়ি িয়ি। 

  

কী তয বজ ি শবরবোবু  তগোপি করোর েজ ো চকিুই তিই আেোর।  
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এেিও হজ  পোজর তয, আপচি ইজে কজর তগোপি করজিি িো। হয়িজ ো তযটো সোেোিয 

তকোিও ঘটিো যো হয়িজ ো তকোিও একটো কেো বো আিরি, তযটোজক আপচি গুরুত্ব চেজেি 

িো, অ্েি তসটো  েজের পজক্ষ খুবই গুরু র হজয়ি েোাঁ ়িোজ  পোজর।  

  

একটো েীঘেশ্বোস তিজ  চেচহর বজ , আচে চে োর পচ ়ি, এক সেজয়ি আজেচরকোয়ি  ং 

চ সটযোন্স ড্রোইজভর পর তেোজটজ  সেয়ি কোটোজিোর েিয প ়ি োে। কোজেই আপচি যো 

ব জিি  ো বুিজ  আেোর অ্সুচবজধ্ হজে িো। চকন্তু আপো   চকিুই ত েি েজি প ়িজি 

িো আেোর। প ়িজ  েোিোব। 

  

ধ্িযবোে, বোই চে বোই, েিোজেবী তেখজ  তকেি  ো ব জবি? 

  

অ্বোক হজয়ি চেচহর বজ , হিোৎ এ প্রশ্ন তকি? 

  

এেচি, তকৌ ূহ  েোত্র। 

  

েৃদু তহজস চেচহর ব  , এ যোবৎ তয কেি পুচ জশর ত োক তেজখচি  োর েজধ্য আপিোজকই 

ইজন্টম্যচ জেন্টম্য বজ  েজি হজয়িজি। িো  ু প্রশ্ন করোর ত োক আপচি িি।  জব তেজয়িজের 

রূজপর বযোপোজর আেোর ে োে জক গুরুত্ব তেজবি িো। আেোর তসৌন্দযে চবিোজরর তিোখ 

তিই। আেোর একটো খু ়ি ুজ ো তবোি আজি,  োর সজে আেোর খুব ভোব। তস বজ , দুখুেো, 

 ুই চকন্তু ত োর পোত্রী তেখজ  যোস িো,  ো হজ  এজকবোজর তকজ োর কীচ ে হজব। 

  

শবর েৃদু তহজস ব  ,  ো তহোক।  বু আপিোর েোেজেন্টম্যটোই আচে েোিজ  আগ্রহী। 

  

েিো হ  গুাঁচ ়ি গুচ  টোইপ। শুজিচি খুব ভো  িোত্রী। যোেবপুর তেজক এে তটক-এ িোস্ট 

লোস তপজয়িচি । ভো  িোত্রীরো তযেি তেখজ  হয়ি েিো চিক ত েচি তিোজখ ভোরী িশেো, 

েুখ গম্ভীর, হোচসিোট্টো তিই, কেোবো েো কে, রং একটু িযোকোজশ, স্বোস্থয তরোগো এবং েুখটো 

রসকষহীি। 

  

বোাঃ, এই ত ো িেৎকোর চববরি চেজ ি। তক ব   আপিোর চবিোরজকর তিোখ তিই? 
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কেচেজেন্টম্য চেজেি? েযোঙ্ক ইউ। 

  

এবোর বচ , েিো তকেি টোইজপর তেজয়ি? ত সপোজরট? রোগী? তটম্পোরজেন্টম্যো ? েুচ ? িো 

চক িোন্ডো ভো েোিুষ? 

  

তবোিো েুশচক । ওর এক্সজপ্রশি তিই ত েি।  ো িো ়িো আচে ওজক স্টোচ  কচরচি কখিও। 

কেোটেো ব  োে চিকই,  জব েজিোজযোগ চেইচি। 

  

সুব্র  বকচশ চক  োর তবোজিরই েজ ো? 

  

িো-িো, সুব্র েো অ্িযরকে। েোরুি স্মোটে, আড্ডোবোে, বুচদ্ধেোি,  োউি টু আেে েযোি। তবশ 

ভো  স্ক োরও বজট। শুধু্ ওাঁর েোম্প য সম্পকেটোই তগো জেজ । 

  

কীরকে তগো েো ? 

  

তসটোও ত ো বজ চি আপিোজক। 

  

আবোরও িো হয়ি ব ুি। 

  

উচি ওাঁর স্ত্রীজক খুব ত োয়িোে করজ ি, খুবই খোচ র করজ ি, চকন্তু আেোর তকি তযি েজি 

হ  স্ত্রীজক উচি তেোজটই ভো বোজসি িো। 

  

চবজশষ তকোিও  ক্ষি তেজখজিি চক? 

  

চিক তসভোজব ব ো যোয়ি িো।  জব অ্রুচিেো বকচশ তয আেোর সজে ইিভ ভ  এটো তেজিও 

ওাঁর তকোিও ভোবোের চি  িো। স্ত্রী বযচভিোচরিী হজ  স্বোেীর ত ো স্বোভোচবকভোজবই চর-অ্যোক্ট 

করো উচি ,  োই িো? 

  

উচি িপুংসক িি ত ো  
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চেচহর তহজস তিজ  ব  ,  ো ত ো আেোর েোিো তিই। 

  

 চেজসস বকচশ  োর স্বোেীর সম্পজকে তকোিও েেবয আপিোর কোজি কজরিচি? 

  

িো। ওই বযোপোজর উচি খুব চরেোভে  চিজ ি। ওাঁর স্বোেী ইেজপোজটন্টম্য চকিো  ো আেোজক 

ব বোর ত োক উচি িি। আেোজের ইচন্টম্যেযোচসটো শুধু্ চিচেকযো  ত জভজ ই চি , 

হৃেয়িঘচট  িয়ি। 

  

 ো হজ  উচি েিোজক চহংজস করজ ি তকি? 

  

চিচেকযো  পজেশিও ত ো একটো পজেশি। উচি ওটোও িো ়িজ  িোিচি।  

  

চিক আজি, এ প্রসেটো েোক। এবোর চেজসস বকচশর েৃ ুযর প্রসজে আচস। উচি েোরো 

যোওয়িোয়ি আপচি চক দুাঃখ তপজয়িজিি? 

  

তয কোরও েৃ ুযই দুাঃখেিক। 

  

 আপচি আপিোর কেো ব ুি। 
  

হযোাঁ, আই তিল্ট সযো । 

  

 তক ওাঁজক খুি করজ  পোজর বজ  েজি হয়ি? 
  

 তিো আইচ য়িো। পুচ শ তয ক বোর ক ভোজব এ প্রশ্ন কজরজি  োর চহজসব তিই। 
  

েোচি, পুচ শজক একই প্রশ্ন বোরবোর করজ ই হয়ি। 
  

উইে েো ে চ চগ্র? 

  

শবর েোশগুপ্ত ম্লোি একটু তহজস ব  , পুচ জশর কোে ত ো ভো  কোে িয়ি। অ্পরোধ্ী আর 

অ্পরোধ্ তয ক  েচট  আর কুচট   ো যচে েোিজ ি  ো হজ  রোগ করজ ি িো। 
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পুচ জশর কোে কীরকে এবং কোজের চিজয়ি  ো আচে খোচিকটো েোচি। চকন্তু ইজন্টম্যচ জেন্টম্য 

হজ  পুচ জশর বোধ্ো তকোেোয়ি ব ুি ত ো  আপিোজের ওই চেস্টোর িোজগর কেোই ধ্রুি, কেো 

তিই বো েো তিই হিোৎ উচি িোস কজর একটো ি ়ি তেজর বসজ ি  তযি েোজরর তিোজটই আচে 

স্বীকোজরোচিটো কজর তি ব। আচে ওাঁজক উ জট েোরজ  কী হ  েোজিি? 

  

েোচি। আপচি চিচেকযোচ  একেি িং েযোি। হয়িজ ো কযোরোজট েোজিি। 

  

কযোরোজট েোচি বজ ই রজক্ষ। আেরো কযোরোজটর সজে তধ্যে ও তস্থযেও চশজখচি। কোজেই িরে 

প্রজয়িোেি িো ়িো কোউজক েোচর িো। েোশেো  আটে ত ো েোরচপট িয়ি, ওটো একটো ধ্রি। 
  

েোচি।  জব আচে ত ো িোগ িই, আপিোর সজে খোরোপ বযবহোরও কচরচি।  

  

আপিোর কেো আ োেো। আপচি শুধু্ ভো  বযবহোরই কজরিচি, অ্কোরি হোে বোজসর হো  

তেজকও েুচি চেজয়িজিি। তসেিয আচে কৃ ে। 

  

ধ্িযবোে, আশো কচর আপচি তকো-অ্পোজরট করজবি। 

  

করব। আপিোর তেো োস অ্পোজরচন্ড খুবই বোস্তবসম্ম  এবং  চেকযো । চেজসস বকচশর 

খুচিজক ধ্রজ  যচে পোজরি  ো হজ  আচে খুচশই হব। চকন্তু েুশচক  হ  আেোর কোজি 

ত েি তকোিও  েয তিই যো আপিোর সোহোজযয আসজ  পোজর।  

  

ধ্িযবোে। চেজসস বকচশ কীভোজব খুি হি  ো ত ো আপচি েোজিিই।  

  

হযোাঁ, গ ো চটজপ ওাঁজক খুি করো হজয়িচি । 

  

ওাঁর বোচ ়িজ  আপচি চগজয়িচিজ ি সকো  আটটো তবজে পজিজরো চেচিজট। চিক ত ো? 

  

 দু’ -এক চেচিট এচেক-জসচেক হজ  পোজর।  জব তেোটোেুচট তসোয়িো আটটোই ধ্জর চিজ  

পোজরি। 
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বোচ ়িজ  চগজয়ি কী তেখজ ি? 

  

 চবশো  বোচ ়ি, চবরোট কম্পোউন্ডও, চেজসস বকচশজের িযোচেচ  বজিচে ব ়িজ োক। আয়িরি 

সোই  তরোজ র েজ ো ঘযোে েোয়িগোয়ি ওরকে বোচ ়ির েোে কজয়িক তকোচট টোকো। 

  

তস ত ো বজটই। 

  

বোচ ়ি তেজখই আচে টযোরো হজয়ি চগজয়িচি োে। শুজিচি, একেি েোজরোয়িোি আর একটো িোকর 

তসই বোচ ়ি তেিজটি কজর। 

  

চিকই শুজিজিি।  োরপর ব ুি, সকো  তসোয়িো আটটোয়ি তপৌাঁজি আপচি কী তেজখচিজ ি? 

  

িোচেং অ্ি এচি ইেপজটেন্স। িটক চেজয়ি তঢোকোর সেয়ি েোজরোয়িোি আটকো ।  োর কোজি 

একটো অ্যোপজয়িন্টম্যজেন্টম্য বুক েোজক। তসটো তেজখ তিজ ়ি চে । আচে দু’-এক চেচিট েোাঁচ ়িজয়ি 

বোগোিটো তেখ োে।  োরপর তবিকখোিোয়ি ঢুক োে। একেি িোকর এজস চিপ চ চখজয়ি 

চিজয়ি চভ জর তগ । দু’-চ ি চেচিজটর েজধ্যই চেজসস বকচশ এজস ঘজর ঢুকজ ি। 
  

চ সিোইব হোর। ওাঁজক কীরকে েু  আর তপোশোজক তেখজ ি? 

  

 গোজয়ি একটো চকজেোজিো চি । গোঢ়ি তবগুচি রজঙর ওপর একটো ড্রোগি আাঁকো। েজি হ  খচট 

েোপোচি চেচিস। এ ত ো তগ  তপোশোক। আর েু  একটু অ্ি চি । আেোজক তেজখই িুজট 

এজস েচ ়িজয়ি ধ্রজ ি। 
  

িোকরবোকরজের সোেজিই? 

  

িোকরটো তবোধ্হয়ি  খি তবচরজয়ি চগজয়িচি । চিক  ক্ষ কচরচি।  জব তক তেখ  িো-জেখ  

উচি  োর পজরোয়িো করজ ি িো। 

  

আপিোর চক েজি হয়ি িো তয উচি আপিোর প্রচ  ইজেোশিোচ  অ্যোটোি  চিজ ি। 
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তসচেিই প্রেে েজি হ , তে চব চশ ইে চসচরয়িোসচ  ইি  োভ উইে চে।  

  

আজগ েজি হয়িচি? 

  

ইজেোশজির তিজয়ি ওাঁর তবোধ্হয়ি তসক্সয়িো  আেেটোই তবচশ চি  বজ  েজি হ । 

  

উচি আপিোজক চিচিপত্র চ খজ ি িো? 

  

 হযোাঁ, েোজিেজধ্য চ খজ ি। 
  

 োভ ত টোর? 

  

চিক  োভ ত টোর ব ো যোয়ি িো। আচে হিোৎ আজেচরকোর কোরবোর গুচটজয়ি িজ  আসোয়ি উচি 

কু্ষব্ধ হজয়িচিজ ি। ওাঁর ধ্োরিো চি  আচে ওাঁজক চবজট্র কজরচি।  

  

আপচি হিোৎ িজ  এজ ি তকি? 

  

হিোৎ কজর আচসচি। েোস দুই ধ্জর ধ্ীজর ধ্ীজর কোেকোরবোর গুচটজয়ি ত চর হজয়িই এজসচি। 

 জব বযোপোরটো সুব্র েো বো  োর স্ত্রীজক েোিোইচি। 

  

েোিোিচি তকি? 

  

আেোর চবশ্বোস ওাঁরো বোগ ়িো চেজ ি। চবজশষ কজর চেজসস বকচশ। 

  

ওাঁজের ত ো সেোি তিই, িো? 

  

িো। হিোৎ এ প্রশ্ন তকি? 

  

এেচি, হিোৎ েজি হ । 

  

 ওাঁরো অ্বশয অ্যো প্ট করোর কেো ভোবচিজ ি। 
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অ্যো প্ট চক তশষপযেে কজরজিি? 

  

য েূর েোচি, িো। 

  

সুব্র বোবুর বয়িস এখি ক ? আপিোরো ত ো  োর সজে তযোগোজযোগ রোজখি, আপিোরোই ত ো 

তসটো েোিজবি। 

  

 আচে এই তকসটো সেয হোজ  চিজয়িচি। সুব্র বোবু  োর আজগই আজেচরকোয়ি চিজর তগজিি। 

ওাঁর বোজয়িো োটো এখিও আেোর স্টোচ  করো হয়িচি। 

  

পাঁয়ি োচিশ-জিিচিশ হজব। 

  

চবজয়ি করোর বয়িস আজি ব জিি। 

  

চিশ্চয়িই। ও তেজশ এখিও অ্জিজক এই বয়িজস প্রেে চবজয়ি কজর। 

  

আপচি চক সচ যই েোজিি িো সুব্র বোবুর তকোিও তপ্রচেকো বো বোন্ধবী আজি চকিো। 

  

সচ যই েোচি িো। 

  

 েোকো চক সম্ভব?  

  

 েোকজ ই পোজর। তকোয়িোইট িরেো । 
  

হযোাঁ,  োরপর অ্রুচিেো বকচশর সজে আপিোর তেখো হওয়িোর ঘটিোটো ব ুি। 

  

 উচি আেোজক এেজব্রস করজ ি, বজ চি ত ো। 
  

 হযোাঁ। 
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 চকিুক্ষি একটু ইজেোশিো  কেোবো েোও ব জ ি,  োর েজধ্য তপ্রজের কেোই চি , ওাঃ আই 

 োভ ইউ তসো েোি  আই চেস ইউ তসো েোি  ওাঃ চ য়িোজরস্ট, ওাঃ  োচ েং, ওাঃ সুইটহোটে  

এইসব আর কী। 

  

আপিোর চরঅ্যোকশি কী হ ? 

  

খুব একটো চকিু িয়ি। বরং বিরখোজিক বোজে তির এইসব আেোর খোরোপই  োগচি । 

ভ্েচহ োর েিয একটু দুাঃখও হচে । 

  

এচি তসক্স? 

  

চব তসিচসব  চেস্টোর েোশগুপ্ত। ইট ওয়িোে আচ ে ইি চে েচিেং এবং আেোজের আজগর 

চরজ শিটোও  খি চি  িো, অ্ে  আচে এখি একেে আ োেো েোিুষ। 

  

ওজক, ওজক। িগ ়িো হ  তকি? 

  

 িগ ়িো। িো িগ ়িো হয়িচি। িগ ়িো হজ  দুজটো পক্ষ  োজগ। আচে সমূ্পিে পযোচসভ চি োে। 

উচি একটু উজিচে  হজয়ি পজ ়িচিজ ি। 

  

উজিচে  হজ ি তকি? 

  

উচি পুরজিো কেো  ুজ  আবোর আেোজের আজগর সম্পকে স্থোপজির প্রস্তোব তেি, 

আজেচরকোয়ি চিজর যোওয়িোর েিয তিো োিুচ  করজ  েোজকি, এেিকী সুব্র েোজক চ জভোসে 

কজর আেোজক চবজয়ি করোর প্রস্তোবও চেজয়ি তিজ চিজ ি। তেখ োে ভ্েচহ ো আেোর েিয 

তবশ পোগ  হজয়ি উজিজিি। খুব ত সপোজরট, অ্েি আচে ওাঁজক কু  কযো কুজ চটং অ্যোন্ড 

িুজয়ি  টোইজপর বজ  েোি োে। তবচহজসচব হওয়িোর েজ ো েচহ ো উচি চিজ ি িো। 

  

আপচি ওাঁর প্রস্তোজব সোয়ি তেিচি তবোধ্হয়ি? 
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তেওয়িো সম্ভব চি  িো। আেোর েীবজির ধ্োরো পো জট তগজি।  ো িো ়িো, আপিোজক ত ো 

বজ ইচি আচে ওাঁর প্রচ  কখিও অ্যোট্রোকজট  চি োে িো, উচি আেোজক বযবহোর কজরজিি, 

আচেও চিজেজক বযবহৃ  হজ  চেজয়িচি  োইক এ চগজগোজ ো,  োর তবচশ চকিু িয়ি। 

  

তসচেি চক ওাঁর প্রস্তোজব আপচি তরজগ চগজয়িচিজ ি?  

  

একটুও িো। বজ চি ত ো, ভ্েচহ োর েিয আেোর করুিো হচে , আচে খুব শোেভোজব 

ওাঁজক তবোিজিোর তিষ্টো করচি োে,  চেকযোচ , চকন্তু উচি িেশ তরজগ উিচিজ ি, তধ্যে 

হোচরজয়ি তি চিজ ি। 

  

তরজগ চগজয়ি উচি কী করজ ি? 

  

তিাঁিোজেচি করজ ি, কোাঁেজ ি, আেোজক যো খুচশ বজ  অ্পেোি করজ ি, আচে চকিুই গোজয়ি 

েোচখচি। 

  

বোচ ়িজ  কেি চি-িোকর চি  বজ  আপিোর অ্িুেোি? 

  

খুব তবচশ িয়ি। েোজরোয়িোি আর একেি িোকরজকই আচে তেজখচি।  

  

তকোিও েচহ ো? 

  

 িো, কোরও তকোেোও সো ়িোশব্দও পোইচি। 
  

বোই চে বোই, আপচি তসচেি কীজস কজর ওাঁর বোচ ়িজ  চগজয়িচিজ ি? 

  

আেোর একটো গোচ ়ি আজি। 

  

চিজে িো োি? 

  

 ো ত ো বজটই। 
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 কী গোচ ়ি আপিোর? 
  

 হন্ডোই। 
  

চেজসস বকচশ চক আপিোজক েোরধ্র কজরচিজ ি? 

  

উজিেিোর বজশ উচি আেোজক একটো ি ়ি েোজরি এবং গোজ  চখেজি তেি। পুচ শ তসই 

েোগ তেজক ধ্োরিো কজর তিয়ি তয, আচে যখি ওাঁজক গ ো চটজপ েোরচি োে  খি িোচক উচি 

আত্মরক্ষোর েিয আেোজক চখেজি চেজয়িচিজ ি, পুচ শ খুব সর  পজে ি জ  িোয়ি,  োই 

িো? 
  

বযোপোরটোজক আপচিই বো েচট  ভোবজিি তকি?  

  

আচে েচট  ভোবচি িো, আপিোরো য  সর  চসদ্ধোজে আসজিি আেোর পজক্ষ পচরচস্থচ  

  ই েচট  হজয়ি উিজি। এই তয আপচি আেোজক   ব কজর  ো বোেোজর তটজি এজিজিি 

 োজ  আেোর ক  েরুচর কোে পণ্ড হজে  ো চক েোজিি? 

  

তকসটো খুজির,  োই আেোজের একটু চসচরয়িোস হজ  হজয়িজি।  োর ওপর সুব্র  বকচশর 

চকিু পোওয়িোরিু  কোজিকশোি আজি বজ  আেোজের ওপর তপ্রশোর আসজি। যচেও 

আপিোর একটু হযোরোসজেন্টম্য হজে  বু একটু চবয়িোর করুি, আপিোজক হয়িজ ো আরও 

ইন্টম্যোজরোজগট করো হজব। আপচি ওাঁর সজে ক ক্ষি চিজ ি? 

  

খুব তবচশ হজ  ঘণ্টো খোজিক। 

  

  োর তবচশ িয়ি? 
  

িো, বরং দু’-িোর চেচিট কেই হজব। 

  

যখি আপচি িজ  আজসি  খি চক চেজসস বকচশ শোে চিজ ি? েোজি পযোচসিজয়ি  

হজয়িচিজ ি চক? 
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িো। উই পোজটে  উইে এ চবটোর তিোট। চশ ওয়িোে আপজসট।  

  

আর আপচি? 

  

আচে খুবই তহ পজ স চি  কজরচি োে। চেজসস বকচশর েজ ো কচিি েোিুষ তয এ টো 

ইজেোশিো  হজ  পোজরি তস ধ্োরিো আেোর চি  িো। এ তযি চেজসস বকচশ িয়ি, অ্িয 

তকউ। তযি বয়িাঃসচন্ধর চকজশোরী। সোধ্োরি  কে বয়িজস প্রেে তপ্রজে েোগো তখজয়ি তেজয়িরো 

ওরকে তভজঙ প ়িজ  পোজর। চকন্তু চেজসস বকচশর েজ ো প্রযোকচটকযো   োউি টু আেে 

তসিচসব  েচহ োজের এরকে হওয়িোর কেো িয়ি। 
  

আপিোর চক েজি হয়ি উচি অ্চভিয়ি করচিজ ি? 

  

িো, এজকবোজরই িো। অ্চভিয়ি করজবি তকি? 

  

আপিোজক ইেজপ্রস করোর েিয। 

  

িো-িো চেস্টোর েোশগুপ্ত, অ্চভিয়ি হজ ই পোজর িো, অ্চভিয়ি হজ  চিকই ধ্রজ  পোর োে। 

  

 ো হজ  এই ি ুি রূজপর চেজসস বকচশজক তেজখ আপচি ইেজপ্রস ? 

  

 ো এক রকে ব জ  পোজরি।  

  

আপচি চক একটুও সিট হজয়ি পজ ়িিচি? 

  

সিট কেোটোর যচে বোাঁকো অ্েে িো ধ্জরি  জব ব জ  পোচর, হযোাঁ, ওাঁর প্রচ  সহোিুভূচ ও 

হচে । চকন্তু আচে একেি ওজয়িেোরচবটুি েযোি, বয়িস চত্রশ হজ ও অ্চভে োয়ি তপো ়ি 

খোওয়িো েোিুষ। সহোিুভূচ  হজয়িচি  বজট, চকন্তু তসটো তকোিও দুবে  ো িয়ি। ওাঁজক আর প্রশ্রয়ি 

তেওয়িো বো ওাঁর কুচক্ষগ  হজয়ি প ়িো আেোর পজক্ষ সম্ভব চি  িো।  

  

খুিটো কখি হয়ি  ো চক আপচি েোজিি? 
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আপিোজের কোি তেজকই তেজিচি। দুপুর দুজটো-আ ়িোইজট িোগোে। 

  

 তস সেজয়ি আপচি তকোেোয়ি চিজ ি? 
  

 তসও পুচ শজক বজ চি,  োরো আেোর কেো চবশ্বোস করজি িো। 
  

 বু আর একবোর ব ুি। আচে হয়িজ ো চবশ্বোস করজ ও পোচর। 

  

দুপুর একটো-জে ়িটো তেজক চবজক  িোরজট অ্বচধ্ আচে আেোর একটো ট্রোজকর েজধ্য শুজয়ি 

ঘুজেোচে োে। 

  

তকোেোয়ি? 

  

তব   োয়ি আেোর ট্র োরগুজ ো রোখোর েিয আচে একটো েচে চ ে চিজয়িচি। তিোটখোজটো 

সোরোইজয়ির কোেও হয়ি। তসচেি আচে চিজেই আেোর ট্রোজকর একটো েখে িোকো তেরোে  

করচি োে। খুব পচরশ্রোে হওয়িোয়ি ড্রোইভোজরর তকচবজি উজি শুজয়ি পচ ়ি। 

  

তকোিও সোক্ষী আজি? 

  

িো। 

  

আপিোর গযোজরে পোহোরো তেয়ি তক? 

  

ওয়িোিেযোি আজি। 

  

ওয়িোিেযোি আপিোজক তেজখচি? 

  

তসচেি ওয়িোিেযোি িুচট চিজয়িচি । তভোররোজ   োর েো েোরো যোয়ি। িজ  তকউ চি  িো। 

ওয়িোিেযোিজক পুচ শ তেরোও কজরজি। 
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েোচি। চেজসস বকচশর বোচ ়ি তেজক তবচরজয়ি আপচি তকোেোয়ি তগজ ি? 

  

ত োভোর ত জি আেোর অ্চিজস। তসচেি আেোর েে তি োর সেয়ি চি  িো। তসখোি তেজক 

তবচরজয়ি তব   োয়ি যোই। 

  

আপিোর অ্যোচ বোই চকন্তু দুবে । 

  

কোন্টম্য তহ প ইট। এবোর চক আচে তযজ  পোচর? 

  

 পোজরি। আসুি। 
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২. এই বাচ়ির কার্ের ত াক 

 ুচে এই বোচ ়ির কোজের ত োক চভখু? 

  

‘আজে হযোাঁ। 

  

ক চেি হ  এ বোচ ়িজ  কোে করি? 

  

প্রোয়ি েশ বির। 

  

বোচ ়ি তকোেোয়ি? 

  

িোপরো তে ো। 
  

এ বোচ ়িজ  কীভোজব কোজে ঢুকজ ? 

  

আেোর কোকো এ-বোচ ়িজ  কোে কর । কোকো এখি তেোকোি কজর। আেোজক কোকো িোকচরজ  

ঢুচকজয়ি চেজয়ি তগজি। 

  

 ুচে ত ো তবশ ভো  বোং ো বজ ো  

  

আচে ত ো েন্ম তেজকই ক কো োয়ি আচি। এখোজিই েোিুষ। 

  

এ বোচ ়িজ  ত োেোর কোে কী? 

  

এ বোচ ়িজ  ত ো তকউ েোজক িো। আেোর কোে ঘরজেোর চবিোিো-চটিোিো সব পচরষ্কোর রোখো। 

বিজর একবোর তেেসোজহব আজসি,  খি  োাঁর তেখভো  করজ  হয়ি।  

  

তেেসোজহজবর বোজপর বোচ ়ির ত োজকরো তকোেোয়ি? 
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তেেসোজহজবর ত ো তকউ তিই। ব ়ি েোচ ক আর েো চকিও এখোজি েোকজ ি িো। 

আজেচরকোয়ি েোকজ ি। তসখোজিই একটো অ্যোচক্সজ জন্টম্য দু’েজিই েোরো যোি। এ বোচ ়িও 

চবচির তিষ্টো ি জি। 

  

ত োেোজক ক  েোইজি তেওয়িো হয়ি? 

  

আ ়িোই হোেোর টোকো। 

  

বোচ ়ির কোজের ত োজকর পজক্ষ েোইজিটো ত ো ভো ই, কী বজ ো? 

  

িো সোজহব, এ টোকোয়ি সংসোর িো োজিো েুশচক । 

  

ত োেোর সংসোজর তক আজি? 

  

আেোর বউ আর িোর তিজ জেজয়ি। দুই তবটো, দুই তবচট।  

  

এ বোচ ়িজ ই েোজকো? 

  

িো সোজহব। িযোচেচ  চিজয়ি এ বোচ ়িজ  েোকোর হকুে তিই। আেোর পচরবোর েোজক 

চ  ে োয়ি, একটো বচস্তজ । 

  

ত োেোর িজ  কী কজর? 

  

আেোর বউও কোে কজর। বোচ ়ির কোে। 

  

 িযোচেচ  চিজয়ি এখোজি েোকোর হকুে তিই তকি? এ বোচ ়িজ  ত ো আউট হোউস আজি এবং 

তসগুজ ো িোাঁকোই পজ ়ি েোজক। 

  

বোচ্চোকোচ্চো েোকজ  বোচ ়ি তিোংরো করজব, বোগোজির গোিপো ো চি ়িজব বজ ই হকুে তিই। 

 ো িো ়িো অ্জিজক বোচ ়ি েখ -টখ  কজর তিয়ি। 
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এ বোচ ়িজ  ত ো অ্জিক েোচে চেচিস রজয়িজি তেখচি। ত োেোজক চক তেেসোজহব খুব চবশ্বোস 

করজ ি? 

  

 ো েোচি িো।  জব েোিোয়ি আেোর িোে চিকোিো িজটো সব তরক ে করো আজি। তকোিও 

চেচিস িুচর তগজ  পুচ শ ত ো আেোজেরই ধ্রজব। 

  

এবোর ঘটিোর চেজির কেো বজ ো। 

  

ঘটিোর চেি সকোজ  তেেসোজহব আেোজক ত জক বজ  চেজ ি, একেি বোবু তেখো করজ  

আসজবি, ঘরজেোর তযি চিটিোট েোজক। 
  

ঘরজেোর ত ো চিটিোটই আজি তেখচি। 

  

হো সোজহব। এ বোচ ়ি সবসেজয়ি চিটিোট েোজক।  বু তেেসোজহব ব জ ি বজ  আচে আরও 

একটু িো ়িজপোাঁি কর োে। 

  

তেেসোজহব কীরকে ত োক চিজ ি বজ  ত োেোর েজি হয়ি? 

  

ভো  ত োক চিজ ি। 

  

কীরকে ভো ? 

  

িুট িোজে ো চকিু করজ ি িো। িুপিোপ েোকজ ি। 

  

রোগী েোিুষ চিজ ি চক? 

  

তবয়িোেচব বরেোস্ত করজ ি িো। আেোজের খুব চিটিোট েোকজ  হ , তিোংরো তেখজ  তরজগ 

তযজ ি। 

  

কোজে খুচশ হজ  বখচশশ চেজ ি িোচক? 

  

http://www.bengaliebook.com/


শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায়  । মারীচ ।  রহস্য স্মগ্র 

 33 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

িো। বখচশশ চেজ ি িো। 

  

উচি চক কৃপি চিজ ি? 

  

িো সোজহব। চকন্তু বখচশশ চেজ ি িো। 

  

ত োেোজের েোজসর েোইজি তক চে ? 

  

স ুবোবু। তেেসোজহজব সম্পজকে েোেো। চিউ আচ পুজর েোজকি।  

  

স ুবোবু চক প্রচ  েোজস চিজে এজস টোকো চেজয়ি তযজ ি? 

  

িো। আেরো চগজয়ি চিজয়ি আস োে। 

  

স ুবোবুই চক এ বোচ ়ির তেখোজশোিো করজ ি?  

  

হযোাঁ।  জব উচি খুব একটো আসজ ি িো। ইেোিীং এক তপোজেোটোর বোবুজক চিজয়ি েোজি েোজি 

এজস েোপ তেোক করোজ ি। 

  

তপ্রোজেোটোরজক তিজিো? 

  

তঘোষবোবু। শুজিচি ব ়ি তপ্রোজেোটোর। 

  

 োাঁর সজে ত োেোজের তকোিও কেোবো েো হজয়িজি? 

  

িো সোজহব। উচি আেোজের সজে কেোবো েো ব জবি তকি? 

  

এবোর ঘটিোর চেজির কেো বজ ো। তসই বোবুচট কখি এজ ি? 

  

আটটোর পর। 

  

তিহোরো তকেি? 
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 েো-িও ়িো তিহোরো। চহজরোর েজ ো। 

  

 তেজখ কীরকে েজি হ ? 
  

আচে তভজবচি োে চিল্মস্টোর হজবি তবোধ্হয়ি। 

  

 তেেসোজহজবর সজে  োাঁর কী কেোবো েো হ  েোজিো? 

  

িো সোজহব। 

  

তেেসোজহব চক চগজয়ি  োজক েচ ়িজয়ি ধ্জরচিজ ি? 

  

 ো হজ  পোজর সোজহব। আচে ওসব তেচখচি। 

  

উচি ক ক্ষি চিজ ি? 

  

এক ঘন্টম্যোর েজ ো হজব। একটু কেও হজ  পোজর। 

  

 ুচে চক কচি বো িো চেজয়িচিজ ? 

  

তেেসোজহব বজ চিজ ি তযি কেোবো েোর সেয়ি ওাঁজের চ স্টোবে িো কচর।  োই আচে েরেো 

বন্ধ কজর চেজয়িচি োে। আর চভ জর যোইচি।  জব েরেোর কোজিই চি োে, যচে  োজকি 

 ো হজ  তযি শুিজ  পোই। 

  

চভ জর কী কেোবো েো হজয়িচি   ো শুিজ  তপজয়িচিজ ? 

  

তেেসোজহব রোগোরোচগ করচিজ ি,  জব আচে ইংজরচে েোচি িো বজ  কেো চকিু বুিজ  

পোচরচি। 

  

তেেসোজহব চক কো্োকোচটও কজরচিজ ি? 
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 হযোাঁ। বোবুচট িজ  যোওয়িোর পর তেেসোজহব খুব আপজসট চিজ ি। 
  

  ুচে চক এজকবোজরই ইংচরচে েোজিো িো? এই তয ব জ  আপজসট। 
  

দুজটো-একটো শব্দ েোচি সোজহব। 

  

তসরকে তকোিও শব্দ েজি করজ  পোজরো? 

  

 তেেসোজহব একবোর বোস্টো ে বজ  গো  চেজয়িচিজ ি, েজি আজি। 
  

বযস? 

  

হযোাঁ। আর চকিু েজি তিই। 

  

বোবুচট যখি তবচরজয়ি যোয়ি  খি  োজক তেজখি? 

  

িো সোজহব, আচে চভ র চেজকর েরেোর পোজশ চি োে। বোবু সোেজির েরেো চেজয়ি তবচরজয়ি 

চগজয়িচিজ ি। 

  

 ুচে েোজিো তয তেেসোজহব বোবুচটজক ি ়ি েোজরি? 

  

েোচি সোজহব, শব্দ শুজিচি। 

  

আর চকিু? 

  

েোজরোয়িোি ব রোে বজ চি  বোবুর বোাঁ-গো  তেজক রি প ়িচি । বোবু রুেো  চেজয়ি গো  

তিজপ চগজয়ি গোচ ়িজ  ওজিি। 

  

তেেসোজহবজক  োরপর তকেি তেখজ ? 

  

উচি খুব আপজসট চিজ ি। ইংচরচেজ  কী সব ব জ  ব জ  তেো  োয়ি উজি তগজ ি। 
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উচি তসচেি দুপুজর  োঞ্চ কজরচিজ ি চক? 

  

িো সোজহব আচে তব ো সোজ ়ি বোজরোটোয়ি ওাঁর েরেোয়ি িক কচর।  

  

উচি সো ়িো তেিচি? 

  

হযোাঁ, েরেো খুজ  চেজয়ি ব জ ি, আচে চকিু খোব িো। দুধ্ েোকজ  এক তগ োস িোন্ডো দুধ্ 

চেজ  ব জ ি। 

  

দুধ্টো তখজয়িচিজ ি চক? 

  

হযোাঁ সোজহব। 

  

 োরপর কী করজ ি? 

  

 ঘজর িুপিোপ শুজয়িচিজ ি বজ  েজি হয়ি। 
  

 খুিটো ক’টোর সেয়ি হয়ি  ুচে ত ো েোজিো। 
  

হযোাঁ সোজহব, পুচ জশর কোজি শুজিচি। তব ো দুজটো তেজক আ ়িোইজটর েজধ্য। 
  

  ুচে  খি তকোেোয়ি চিজ  এবং তকি  ো পচরষ্কোর কজর বজ ো। পু 
  

চ শজক সব বজ চি সোজহব। চকিু  ুজকোইচি। তব ো তে ়িটো িোগোে একটো তিোি আজস। 

  

তিোি চক তেেসোজহব ধ্রজ ি িো? 

  

িো। তেেসোজহব তিোি ধ্রজ ি িো। তকোিও েরুচর তিোি েোকজ  আচে ক েজ স তিোিটো 

চিজয়ি ওাঁজক চে োে। 

  

সব তিোি  ুচেই ধ্জরো? 
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আজে হযোাঁ। 

  

এবোর বজ ো। 

  

তিোজি একটো ত োক আেোজক ব  , চভখুিোিো ত োেোর তিজ  অ্যোচক্সজ জন্টম্য েখে হজয়িজি। 

খুব গজহরো েখে। আেরো  োজক চপ চে হোসপো োজ  চিজয়ি এজসচি।  ুচে এখিই িজ  

এজসো। 

  

গ োটো কোর  ো চিিজ  তপজরচিজ ? 

  

িো। 

  

চেজগযস কজরোচি? 

  

হযোাঁ। ব  , আজর আচে ত োেোর পো ়িোর তিজ  রোেু।  ো ়িো োচ ়ি িজ  এজসো। বহ  

ইেোজেেচন্স। আেোর েোেোর চিক চি  িো সোজহব। আচে তেৌজ ়ি চগজয়ি তেেসোজহবজক 

ব  োে। উচি িুচট চেজয়ি চেজ ি। আচে পোগজ র েজ ো হোসপো োজ  িুট োে। চগজয়ি তেচখ 

ওখোজি আেোর তিজ র িোজে কোউজক ভরচ  করো হয়িচি।  খি িুট োে বোচ ়িজ । চগজয়ি 

তেচখ আেোর বউ ঘুজেোে।  োজক ত জক  ুজ  সব ব  োে।  োরপর িুট োে তিজ র 

ইস্কুজ । চগজয়ি তেচখ, তিজ  চিক আজি, চকিু হয়িচি। 

  

কখি চিরজ ? 

  

তব ো িোরজট হজব। 

  

 এজস কী তেখজ ? 
  

িোরজটর সেয়ি তেেসোজহবজক তরোে কচি চেই। তসোেো রো্োঘজর চগজয়ি কচি কজর তেো  োয়ি 

উজি েরেো িক করজ  চগজয়ি তেচখ েরেো তখো ো রজয়িজি। বোইজর তেজক ব  োে, কচি 

এজিচি। তেেসোজহব সো ়িো চেজ ি িো। ভোব োে ঘুজেোেি। পরেো সচরজয়ি উাঁচক তেজর তেচখ 
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তেেসোজহজবর বচ  অ্জধ্েকটো চবিোিোয়ি আর অ্জধ্েকটো িীজির চেজক িুজ  রজয়িজি। েোেো 

িীজির চেজক। 

  

চিক আজি। বোচকটো আেরো েোচি। পুচ শ ত োেোজক কী বজ জি? 

  

সোজহব, পুচ শ আেোজের খুব হয়িরোি কজরজি। ি ়ি েোপ্প ়ি তেজরজি। চকন্তু আচে বো ব রোে 

আেরো তেেসোজহবজক খুি করজ  যোব তকি ব ুি  আেরোই ত ো  ো হজ  ভোজ  েরব। 

  

ঘর তেজক চকিু িুচর চগজয়িচি  বজ  েজি হয়ি? 

  

ঘজরর চেচিসপত্র সবই আচে চিচি। তসসব চকিু িুচর যোয়িচি।  জব তেেসোজহজবর বযোগ বো 

সুটজকস তেজক চকিু িুচর চগজয়ি েোকজ   ো ব জ  পোরব িো। তেেসোজহজবর চেচিস ত ো 

আচে ধ্র োে িো। 

  

এবোর যো চেজগযস করব খুব তভজবচিজে  োর েবোব তেজব।  

  

ব ুি সোজহব।  

  

েোসখোজিক আজগ তেেসোজহব যখি এজ ি  খি চক একোই এজসচিজ ি? 

  

হযোাঁ সোজহব। তেেসোজহজবর ফ্লোইট তেচরজ  এজসচি । আেোর ওপর হকুে চি  সব তরচ  

রোখজ । 

  

উচি কখি আজসি? 

  

 সজন্ধজব ো। স ুবোবু ওাঁজক এয়িোরজপোটে তেজক চিজয়ি আজসি। 
  

স ুবোবু িো ়িো আর তকউ চি  িো? 

  

িো সোজহব। 
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সুব্র বোবু কজব আজসি? 

  

তিোটসোজহব ত ো তেেসোজহব েোরো যোওয়িোর পজর আজসি, খবর তপজয়ি।  

  

এজস উচি কী করজ ি? 

  

উচি এ বোচ ়িজ  ওজিিচি। ক কো োয়ি ওাঁর বোচ ়ি আজি, তসখোজি উজিচিজ ি। 

  

সুব্র বোবু চক কখিও এ বোচ ়িজ  উিজ ি িো? 

  

তবচশরভোগ সেজয়ি তেেসোজহব একোই আসজ ি। তিোট সোজহবজক আচে খুব একটো তেচখচি। 

  

চিক আজি।  ুচে তযজ  পোজরো। চগজয়ি পোাঁি চেচিট পর ব রোেজক পোচিজয়ি েোও। 

  

চভখু িজ  যোওয়িোর পর তটপ তরক েোরটো বন্ধ কজর শবর উি । এটোই চি  চেজসস বকচশর 

তশোওয়িোর ঘর  খোাঁচট আব ুশ কোজির চবশো  একটো খোট, যোর েোেোর চেকটো চসংহোসজির 

েজ ো কোে করো। তেরোে আ েোচর সবই একই কোজির এবং িকেক করজি।  োজের 

পোচ শ। 

  

আসবোবগুজ ো তসজকজ , ভোরী এবং অ্চ শয়ি েূ যবোি। ঘজর ওয়িো -টু-ওয়িো  কোজপেটটোও 

পুরজিো বজট, চকন্তু তবশ পচরষ্কোর পচরে্। বোচ ়ির স্থোপ যও আধু্চিক িয়ি। পুরজিো চব্রচটশ 

আেজ র পযোজ জসর আেজ  ত চর। ঘরটো চবশো ,  োজগোয়িো েচক্ষজির বোরোন্দোচটও 

িেৎকোর তসোিোজসট চেজয়ি সোেোজিো। আধু্চিক চেচিস ব জ  শুধু্ এয়িোরকু োর  োগোজিো 

আজি ঘজর। তশোওয়িোর ঘজরর একপোজশ চিিু কযোচবজিজটর ওপর দুজটো ব ়ি সুটজকস। 

আজেচরকোয়ি ত চর। সন্টম্য  োজগে। কো জি রজঙর সুটজকস দুজটোই আটজক চস  কজর চেজয়ি 

তগজি পুচ শ। সুটজকস দুজটো তখো োর অ্চধ্কোর আজি শবজরর, চকন্তু তস খু   িো। 

  

আসব সযোর? 

  

এজসো। 
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েধ্যবয়িচস েেবু  তিহোরোর ব রোে শচঙ্ক  েুজখ ঘজরর েজধ্য এজস েোাঁ ়িো । 

  

 ুচেই ত ো েোজরোয়িোি? 

  

হযোাঁ সযোর। 

  

 ক চেি কোে করি এ বোচ ়িজ ? 
  

কুচ ়ি বির। 

  

বোচ ়ির েোচ কজক ত ো  ো হজ  ভো ই তিজিো। 

  

েোেো তিজ ়ি ব রোে বজ , িো সযোর। েোচ করো তকউ ত ো এখোজি েোকজ ি িো। ওাঁরো অ্জিক 

বির আজেচরকোয়ি, চেচেেচির েন্মও ত ো হজয়িজি ওখোজিই। আচে িোাঁকো বোচ ়ি সোেজ  

রোখ োে। 

  

ত োেোর কোে  ো হজ  কী? 

  

কোে ব জ  চকিুই তিই। শুধু্ বজস েোকো। 
  

ক  েোইজি পোও? 

  

আ ়িোই হোেোর। 

  

েোইজি ত ো ভো ই।  

  

তয আজে, আচে একো ত োক, িজ  যোয়ি। 

  

একো তকি, পচরবোর তকোেোয়ি? 

  

আচে চবজয়ি কচরচি সযোর। েো বোবো েোরো তগজিি। তকউ চবজশষ তিইও।  
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 ুচে এ বোচ ়িজ ই েোজকো? হযোাঁ 

  

 সযোর। তগট-এর পোজশই আেোর ঘর। িচিশ ঘণ্টো চ উচট। 
  

খুজির চেি সকো জব ো তয ভ্জ োক এজসচি   োজক েজি আজি? 

  

 হযোাঁ সযোর। ওাঁর অ্যোপজয়িন্টম্যজেন্টম্য চি । 
  

চেচেেচির চক অ্জিক অ্যোপজয়িন্টম্যজেন্টম্য েোক ? 

  

িো। বোচ ়িজ  তবচশ ত োক আস  িো। 

  

ত োকটো এজস কী কর ? 

  

িোে ব  , আচে খো ো খুজ  চেচ জয়ি চিজয়ি তিজ ়ি চে োে। এক ঘণ্টো পর উচি িজ  যোি। 

  

 খি  ুচে কী  ক্ষ কজরচিজ ? 

  

বোবুর বোাঁ-গো  তকজট চগজয়িচি । রুেো  িোপো চেজয়ি তরজখচিজ ি।  

  

ত োেোর কী েজি হ   খি? 

  

চকিু িোজে ো হজয়ি েোকজব। চভখুজক চেজগযস কজরচি োে। চভখু ব   দু’েজি িগ ়িো 

হজয়িচি , চেচেেচি বোবুজক চখেজি তেি। 

  

সুব্র বোবু চক এ-বোচ ়িজ  আস  িো?  

  

 খুব কে সযোর। চেচেেচির চবজয়ি হজয়িজি তষোজ ো-সজ জরো বির। দু-চ িবোজরর তবচশ 

েোেোইবোবুজক তেচখচি ভো  কজর। 

  

চেচেেচি চক প্রচ  বির চিয়িে কজর তেজশ আসজ ি? 

http://www.bengaliebook.com/


শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায়  । মারীচ ।  রহস্য স্মগ্র 

 42 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

িো সযোর। এক-দুই বির বোেও তয । শুিচি োে এ বোচ ়ি চবচি কজর চেচেেচি এবোর 

আজেচরকোজ ই েোকজবি, তেজশর পোট িুচকজয়ি। এখি তয কী হজব  ো বুিজ  পোরচি িো। 

িোকচরটো ত ো যোজবই। বুজ ়িো বয়িজস খুব অ্সুচবজধ্য়ি প ়িজ  হজব।  

  

টোকোপয়িসো েেোওচি? 

  

চকিু েচেজয়িচি সযোর, তপোস্টঅ্চিজস আজি। চকন্তু তসই সোেোিয টোকোয়ি চক েীবি কোটজব? 

টোকোর েোে    কজে যোজে, ক চেি বোাঁিব  োর চিক কী? 

  

ত োেোর শরীর ত ো েেবু , এখিও খোটজ  পোজরো। 

  

তয আজে। চকন্তু ত োজক কোেই চেজ  িোয়ি িো। 

  

তিষ্টো করি িোচক? 

  

স ুবোবু কজয়িকেোস আজগই বজ  চেজয়িজিি তয, বোচ ়ি চবচির তিষ্টো হজে, আচে তযি অ্িয 

বযবস্থো তেজখ চিই।  োই একটু-আধ্টু তিষ্টো কজরচি। 

  

খুজির সেজয়ি  ুচে তকোেোয়ি চিজ ? 

  

েোিোয়ি। িুটেুট আেোজক হয়িরোি করো হ  সযোর। তব ো একটো হজব  খি। একেি সোজেেন্টম্য 

তেোটরবোইক তিজপ এজস ব  , েোিোর ব ়িবোবু িোচক আেোজক ত জক পোচিজয়িজি, এখিই 

তযজ  হজব। 

  

তকি ত জকজি  ো বজ চি? 

  

ব  , তকি ত জকজি েোচি িো,  জব বজ  চেজয়িজি তযজ  িো িোইজ  অ্যোজরস্ট কজর চিজয়ি 

তযজ । বজ ই িজ  তগ । আচে  ো ়িো োচ ়ি চগজয়ি চেচেেচিজক ব  োে। চেচেেচি  খি 

চবিোিোয়ি তশোয়িো। হো  তিজ ়ি ব জ ি, চিক আজি, চিক আজি, যোও।  
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চেচেেচি চক  খি কোাঁেচিজ ি? 

  

চিক বুিজ  পোচরচি। হজ ও পোজর। গ োটো ভোরী  োগচি । 

  

 োরপর বজ ো। 

  

েোিোয়ি তগ োে,  ো তসপোই আটকো । চকিুজ ই ব ়িবোবুর কোজি তযজ  তেজব িো।  খি 

ব  োে ব ়িবোবুই ত জক পোচিজয়িজিি। অ্জিক  ত্ত্ব  ো োজসর পর ব ়িবোবুর ঘর তেচখজয়ি 

চে । চগজয়ি যখি িোেটোে ব  োে ব ়িবোবু চকিুই বুিজ  পোজরি িো। যখি ব  োে 

সোজেেন্টম্য চগজয়ি এজি ো চেজয়িজি  খি ব ়িবোবু ব জ ি,  ো হজ  চসচরয়িোস তকসই হজব। 

আর একেি অ্চিসোরজক ত জক ব জ ি, এর একটো তস্টটজেন্টম্য চিি ত ো, েজি হজে 

চসচরয়িোস তকস৷  ো তসই অ্চিসোর আেোজক আর-একটো ঘজর চিজয়ি চগজয়ি অ্জিক 

চেেোসোবোে কজর ব  , ধু্স, একটো চেস আন্ডোরস্টযোচন্ডং হজয়িজি তবোধ্হয়ি। বজ  িোেধ্োে 

চিজয়ি তিজ ়ি চে । 

  

 খি কটো বোজে? 

  

 ো চ িজট-সোজ ়ি চ িজট হজব। 

  

 তগট   ক্ষি তখো ো চি ? 
  

 ো ো চি  িো।  জব িটজক আগ  চেজয়ি চগজয়িচি োে। 
  

চেচেেচি তয খুি হজয়িজি  ো কখি বুিজ ? 

  

 সোজ ়ি িোরজট িোগোে চভখু এজস ব  । 
  

কী করজ   খি? 
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খুব ভয়ি তপজয়ি তগ োে। আেরো গচরব েোিুষ সযোর, চবজশষ ত খোপ ়িোও েোচি িো, কী তেজক 

কী হয়ি তভজব আেরো সহজেই ভয়ি পোই। একবোর ত ো তভজবচি োে পোচ জয়ি যোব।  োরপর 

েজি হ  চহজ  চবপরী  হজব।  োই পুচ জশ খবর চেই। পুচ শ সযোর, আেোজেরই ধ্জর 

চিজয়ি তগ ।  োরপর অ্জিক ে  তঘো ো হওয়িোর পর স ুবোবু চগজয়ি িোচ ়িজয়ি আজিি। 

  

চেচেেচি কীভোজব খুি হজয়িজিি েোজিো? 

  

তকউ গ ো চটজপ খুি কজর তগজি। তয গ ো চটজপজি  োর হোজ  িোচক েস্তোিো চি । 

  

 চিক কেো। আর চকিু ব জ  পোজরো? 
  

কী ব ব সযোর? 

  

ত োেোর চক কোউজক সজন্দহ হয়ি? 

  

িো সযোর, কোজক সজন্দহ করব? 

  

চেচেেচি খুি হওয়িোর আজগ এ-বোচ ়ির সোেজি চেজয়ি তকোিও একেি বো দু’েি ত োকজক 

বোরবোর যো োয়িো  করজ  তেজখি? চকংবো তকোিও অ্জিিো ত োক চক গোজয়ি  পজ ়ি ত োেোর 

সজে আ োপ েেোজ  তিজয়িজি? 

  

এ ত ো ব ়িজ োকজের পো ়িো সযোর। ত োজকর যো োয়িো  কে,  জব আচে তবকোর বজস েোচক 

বজ  আশপোজশর বোচ ়ির িোকর েোজরোয়িোিরো েোজি েোজি এজস গল্পটল্প কজর যোয়ি। 

  

অ্জিিো তকউ? 

  

িো সযোর, েজি প ়িজি িো। তগজটর কোজি টুজ  বজস েোকজ  অ্বশয অ্জিজক বোচ ়ির হচেশ 

িোয়ি, এ  িের বোচ ়িটো তকোিচেজক হজব এইসব।  
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চিক আজি,  ুচে তযজ  পোজরো। স ুবোবু একটু বোজেই আসজবি। চ চি এজ ই তসোেো 

আেোর কোজি চিজয়ি এজসো। 

  

চিক আজি সযোর। চভখুজক চক আপিোর েিয িো করজ  ব ব সযোর? 

  

ব জ  পোজরো। 

  

ব রোে িজ  যোওয়িোর পর শবর ঘুজর ঘুজর বোচ ়ির তেো  োটো তেখচি । ইটোচ য়িোি 

েোজবেজ র তেজি। েোরুি সুন্দর সব রজঙর কচেজিশি। বোেরুজে খুব আধু্চিক চিচটংস 

 োগোজিো। প্রচ  ঘজরই িোিোরকে সোজবচক আসবোব। দুই আ েোচর তবোিোই চবচ চ  আর 

েোপোচি পু ু । চপয়িোজিো, অ্গেোি ই যোচে বোেযযন্ত্র রোখো প্রকোণ্ড হ ঘজর। চবশো  চবশো  

িো ়িবোচ । অ্েি এ বোচ ়িজ  েোকোর ত োকই তিই। অ্ে  চবগ  িচিশ বির ধ্জর বোচ ়ি 

িোাঁকো পজ ়ি আজি। 

  

চবজক  পোাঁিটো িোগোে স ুবোবু চবশো  গোচ ়ি কজর এজ ি। বির পাঁয়ি োচিশ-জিিচিজশর 

িরসো িোদুশিুদুশ েোিুষ। তেোটো তগোাঁি আজি। পরজি পযোন্টম্য আর হোওয়িোই শোটে। 

  

িেস্কোর চেস্টোর েোশগুপ্ত। 

  

আসুি। 

  

আপিোর  েে ক েূর? 

  

ি জি। 

  

আেোর কোজি কী েোিজ  িোি ব ুি। 

  

এবোচ ়ির ওয়িোচরশোি তক? 

  

বোচ ়ির ওয়িোচরশোি এখি সুব্র । স্বোভোচবক আইজি। 
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এবোচ ়ি চক চবচি হওয়িোর কেো ি চি ? 

  

 হযোাঁ, অ্রুর ত ো তসরকেই ইজে চি । ক কো োর পোট  ুজ  তেজব বজ চি । 
  

সুব্র বোবুরও চক  োই ইজে? 

  

সুব্র র তবোধ্হয়ি একটু অ্ে  আজি।অ্রুচিেো ব চি  সুব্র  এরকে প্রস্তোজব খুব একটো 

আগ্রহ তেখোজে িো। 

  

তকোিও কোরি আজি? 

  

  ো েোচি িো। 
  

 সুব্র বোবুজের এখোিকোর বোচ ়ির অ্বস্থো তকেি? 
  

েুখটো একটু চবকৃ  কজর স ুবোবু ব জ ি, অ্বস্থো আবোর তকেি হজব? চি  ত ো বিগোাঁর 

চরচিউচে কযোজম্প।  োরপর চবধ্োিপচিজ  তকোিওরকজে চটজির ঘর কজর েোক । এখি 

অ্বশয পোকো ঘর হজয়িজি শুজিচি,  ো  োরও অ্জিক ভোগীেোর। ওর কোকো-েযোিোজেরও 

িোচক ও বোচ ়ির তশয়িোর আজি। সুব্র র বোবো ত ো চিরকোজ র ভযোগোবন্ড। তকোি একটো তকো 

অ্পোজরচটজভ সোেোিয তব জির িোকচর কর । ভোগয ভো  তিজ টো হ  চব্রচ য়িোন্টম্য। তসই 

তেোজরই আজেচরকো তগ । এই ত ো ওজের চহচি। এখি বুজি চিি।  

  

অ্রুচিেো তেবী আর সুব্র বোবুর চক  োভ েযোজরে? 

  

হযোাঁ েশোই, িইজ  েিোকোকো কখিও এই পচরবোজর তেজয়ির চবজয়ি তেয়ি?  জব সুব্র  

চব্রচ য়িোন্টম্য তিজ  বজ  কোকো আপচি কজরিচি। 

  

ওজের েোম্প য সম্পকে তকেি চি  েোজিি? 

  

আজগ ত ো ভো ই চি । ইেোিীং অ্রু চকিু অ্িুজযোগ করচি ।  
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কীরকে অ্িুজযোগ? 

  

এেচিজ  কংচিট চকিু িয়ি। অ্রু িোপো স্বভোজবর তেজয়ি চি ।  জব িোিো কেোয়ি দু’-একটো 

েেবয কজর তি  । 

  

ওাঁজের সেোিহীি োই চক  োর েিয েোয়িী? 

  

িো েশোই, সেোজির েিয দুাঃখ তস ত ো েোকজ ই পোজর।  োজ  চক স্বোেী-স্ত্রীর েজধ্য সম্পকে 

খোরোপ হয়ি? 

  

হয়ি। সেোি একটো েস্ত ব ়ি িযোক্টর। 

  

েোিচি। চকন্তু ওজের সম্পকেটো খোরোপ হজয়ি েোকজ  হজয়িজি অ্িয কোরজি। 

  

তসই কোরিটো কী? 

  

েোচি িো। 

  

চেজসস বকচশ আপিোর খু ়ি ুজ ো তবোি? 

  

আজে হযোাঁ। 

  

আপিোর কোকোর অ্বস্থো ত ো খুবই ভো  চি  তেখচি। 

  

আেরো বযবসোয়িী পচরবোর। েিোকোকোর ত ো েোহোে চি । তসসব অ্জিক বযোপোর। 

  

এ বোচ ়িটো চক আপিোর েিোকোকোই কজরচিজ ি? 

  

িো। আেোর েোদুর ত চর বোচ ়ি। িোর তিজ র েিয িোর েোয়িগোয়ি উচি বোচ ়ি কজর তরজখ 

তগজিি। 
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সবকটো বোচ ়িই এরকে ভো ? 

  

ব ়িকোকোর আচ পুজরর বোচ ়িটো আরও ভো । 

  

 এ বোচ ়ি চক চবচি চিক হজয়ি তগজি? 
  

সবই ত ো পোকো হজয়ি চগজয়িচি । চকন্তু এখি আবোর সব তকাঁজি যোজব বজ  েজি হয়ি। এখি 

ত ো অ্রু তিই, সুব্র  েোচ ক। তস রোচে িো হজ  চবচি আটজক যোজব।  

  

উচি চক চবচি করজ  রোচে িি? 

  

 আেোর সজে কেো হয়িচি। চকন্তু অ্রুর কোজি যো শুজিচি  োজ  েজি হয়ি সুব্র  রোচে হজব 

িো। 

  

েোজরোয়িোি আর িোকর দু’েজিই বজ জি তয, সুব্র বোবু িোচক এ বোচ ়িজ  আসজ ি িো। 

  

চিকই বজ জি। ক কো োয়ি এজ  সুব্র  ওজের কজ োচির বোচ ়িজ ই েোক । অ্রুচিেো 

েোক  এ বোচ ়িজ ।  জব ওরো তকউই এখোজি এজস তবচশচেি েোক  িো। ব ়িজেোর পজিজরো 

কুচ ়ি চেি। 

  

অ্রুচিেো তেবীর েন্ম ত ো আজেচরকোয়ি। আপিোজের সজে সম্পকে রোখজ ি কী কজর? 

  

আেোজের পচরবোজরর অ্জিজকই চবজেজশ আজি। আচে চিজে তবশ কজয়িক বির আজেচরকোয়ি 

চি োে।  খি অ্রু তিোট। আচে ওর চিজের েোেোর তিজয়িও তবচশ চি োে।  

  

খুজির খবরটো আপচি কখি পোি? 

  

তসইচেিই চবজকজ । চভখু তিোি কজর আেোয়ি েোিোয়ি।  

  

আপিোর চিজের তকোিও চ  োকশি আজি চক? 
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েোেো তিজ ়ি স ুবোবু ব জ ি, িো েশোই, এ এজকবোজর চবিো তেজঘ বজ্রপো । অ্রুজক তক 

তকি খুি করজব  ো আচে আে অ্বচধ্ বুজি উিজ  পোচরচি। চেচহর বজ  তিোরোটোরই বো 

কী স্বোেে ওজক খুি করোর  োও েোচি িো।  

  

চেচহজরর সজে অ্রুচিেো তেবীর সম্পকেটো কীরকে চি , েোজিি? 

  

এজকবোজর েোচি িো ব জ  ভু  হজব। ঘোজস েুখ চেজয়ি ত ো িচ  িো। অ্রুচিেো ওর প্রচ  

সট চি । 

  

আপিোর কোজি অ্রুচিেো চকিু বজ জিি চক? 

  

খুব পচরষ্কোর কজর িয়ি। 

  

উচি চক সুব্র বোবুজক চ জভোসে করোর কেো ভোবচিজ ি? 

  

 আেোজক খুজ  চকন্তু বজ চি।  জব অ্রুর হোবভোব তেজখ েজি হয়ি সুব্র র প্রচ  ওর আর 

ত েি টোি তিই। 

  

 োর েিয চেচহরবোবুর সজে ঘচিষ্ঠ োই চক েোয়িী? 

  

 োও েোচি িো েশোই। 

  

সুব্র বোবুজক আপিোর তকেি ত োক বজ  েজি হয়ি? স ুবোবুর েুখটো তির চবকৃ  হ । 

 োরপর একটু তহজস ব  , চকিু েজি করজবি িো েশোই, চিজের েুজখই ব চি উই আর 

তভচর চরি চপপ । বজিচে ব ়িজ োক। সুব্র রো হ  এ লোস অ্যোপোটে, সুব্র  চিজের 

তযোগয োয়ি ওপজর উজিজি বজট, চকন্তু ওজের কো িোর আর রুচি ত ো তসই চি্নমেধ্যচবিই 

রজয়ি তগজি। ওজের টোকো হজ  ত োক তেখোজিো ব ়িজ োচক করজ  েোজক। বজিচে পচরবোর 

অ্িযরকে হয়ি। সুব্র জক অ্রুর সজে আেোর চেসচিট বজ ই েজি হজয়িজি। 

  

 ো ত ো বুি োে। চকন্তু সুব্র বোবু ত োকচট তকেি? 
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েোপ করজবি, আচে েোচি িো। দু-িোরবোর তেখো হজয়িজি, তহজস দু-িোরজট কেোও কজয়িজি, 

চকন্তু ওজক স্টোচ  কচরচি কখিও। 

  

অ্রুচিেো তেবীও চক চব্রচ য়িোন্টম্য িোত্রী চিজ ি? 

  

হযোাঁ, ওজেজশ স্কুজ  কজ জে ওর তস্কোর দুেেোে। তয েোপোচি তকোম্পোচিজ  ওরো দু’েজি কোে 

কজর  োজ  অ্রুর পচেশিই তবটোর। 

  

দু’েজির েজধ্য চক প্রজিশিো  তে োচস চি ? 

  

 কী েোচি, অ্  েোচি িো। 
  

সুব্র বোবুর এক তবোি এখি আজেচরকোয়ি আজি, েোজিি? 

  

েোচি েশোই, েিো, শুটচক তেজয়িটোর তবোধ্হয়ি এখোজি বর েুটচি  িো  োই সুব্র  ওজক 

চিজয়ি চগজয়িজি। েোচকেি গন্ধ েোচখজয়ি পোত্রস্থ করজব। 

  

শুজিচি তেজয়িটো ত খোপ ়িোয়ি ভো । 

  

 ো হজ  পোজর। অ্রু ত ো ওজক দু’িজক্ষ তেখজ  পোর  িো। 

  

তকি? 

  

ব   খুব িযোকো টোইজপর তেজয়ি, ভোবুক ভোবুক ভোব কজর েোজক। আসজ  চভজে তব ়িো । 

  

আপচি চি্নমেধ্যচবিজের খুব তঘ্ো কজরি, িো? 

  

এবোর স ুবোবু  টস্থ হজয়ি তহজস তি জ ি, আজর িো েশোই, তঘ্ো করব তকি? সেোজের 

িোিো স্তর ত ো েোকজবই, িইজ  সেোে বজ জি তকি? আসজ  কো িোর িস হজ ই 

প্রবজ ে তেখো তেয়ি। অ্রুর তক্ষজত্র যো ঘজটজি। েোিুষজক ত ো তঘ্ো করোর চকিু তিই। 
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শুজি স্বচস্ত তপ োে। 
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৩. ইউ তহট উইর্মি 

ইউ তহট উইজেি। 

  

েযোটস িট ট্রু। 

  

আই তিো, ইউ তহট গো েস। অ্  গো েস। 

  

 ো িয়ি। ব জ  পোজরি আচে চিসৃ্পহ। 

  

ইউ চেি পযোচসভ। 

  

অ্জিকটো  োই। আচে তখজট-খোওয়িো েোিুষ, িি-জরোেোচন্টম্যক। 
  

তখজট-খোওয়িো েোিুজষরো বুচি তরোেোচন্টম্যক হজ  পোজর িো? 

  

  ো পোজর। চকন্তু আচে তবোধ্হয়ি েজির চেক চেজয়ি শুষ্ক। 
  

আস  কেোটো স্বীকোর করজ ই ত ো হয়ি, ইউ আর অ্যোচন্টম্য তিচেচিি।  

  

অ্ ব ়ি কেোটো স্বীকোর কচর কী কজর? 

  

কখিও তপ্রজে পজ ়িজিি? 

  

তপ্রজে প ়িজ  চে  কই তেজয়িরো?  োর আজগই তয তেজয়িরো আেোজক বযবহোর কজর তি  । 

বযবহৃ  হজয়ি হজয়ি তপ্রেটোই তগ  হোচরজয়ি। 

  

বযবহোর েোজি? তসেুয়িোচ ? 

  

 ো িো ়িো আর কী? 
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আপচি একটু তশেজ স, তখো োখুচ  তকউ ওসব বজ ? 

  

 ট্রুেিু  হজ  তগজ  তবোধ্হয়ি একটু তশেজ স হজ ই হয়ি। িো? 

  

আপচি বোজে ত োক। 

  

অ্জিজক  োই বজ  বজট। 

  

আপিোর চিজের কী ধ্োরিো? 

  

 তবোধ্হয়ি খুব ভো  ত োক িই। 
  

এটো চবিয়ি িয়ি ত ো? 

  

িো-িো, আেোর চ জিক্টগুজ ো সম্পজকে আচে ওয়িোচকবহো । 

  

আর কী কী চ জিক্ট আজি আপিোর? 

  

  েো চ স্ট হজয়ি যোজব েযো োে। তেোষগুজ ো িো তেখজ ই হয়ি। 
  

 এই ত ো ব জ ি আপচি ট্রুেিু , কীরকে স  ো আপিোর? 
  

অ্ে  চ েঅ্জিস্ট িই। চকন্তু েযো োে, এই তয তরোে রো  বোজরোটোয়ি আপচি আেোজক তিোি 

কজর এসব খবর তিি এর চপিজি ে  বটো কী? 

  

অ্যোজসস করো। 

  

চিজের পচরিয়িটোও আে অ্বচধ্ তেিচি। 

  

একটো িোে ত ো  যো তহোক একটো তভজব চিি িো। 
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আপচি  ো হজ  চকিুজ ই চিজের িোে পচরিয়ি তেজবি িো? 

  

ওটো ইরজরজ ভযোন্টম্য। 

  

আপচি পুচ জশর ত োক িি ত ো  

  

 হজ ই বো ক্ষচ  কী? 
  

িো, ক্ষচ  আর কী? যো ক্ষচ  হওয়িোর ত ো হজয়িই তগজি। 

  

কী ক্ষচ  হজয়িজি শুচি? 

  

পুচ শ আেোজক েোরধ্র কজরজি, অ্পেোিেিক গো োগো  চেজয়িজি,  োর ওপর েো েোজরর 

িোেে িোচপজয়ি চেজয়িজি। 

  

আপচি চক ব জ  িোি চেজসস বকচশজক আপচি খুি কজরিচি? 

  

 ব জ ই বো চবশ্বোস করজি তক ব ুি। 
  

তকউ িো করজ  েোচেি তপজ ি কী কজর? 

  

শবর েোশগুপ্ত িোজে এক ভ্জগোজির তগোজয়িন্দোর েোচক্ষজিয। তশষ রক্ষো হজব চকিো েোচি 

িো। েোচেি ত ো আর অ্যোকুইটো  িয়ি। 

  

শবর েোশগুপ্ত খুব ইজন্টম্যচ জেন্টম্য তগোজয়িন্দো। 

  

 হজ ই বো। শবর েোশগুপ্ত একো কী করজব? তগোটো পুচ শ তিোসে ত ো আেোর চবরুজদ্ধ। 
  

চেজসস বকচশ চক আপিোজক ভো বোসজ ি? 

  

উচি ত ো তসরকেই ব জ ি। 
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 োর েোজি আপচি ওাঁর ভো বোসোজক চবশ্বোস করজ ি িো? 

  

িো। 

  

ওেো  তকি? ভো বোসোজক চক চবশ্বোস িো করো যোয়ি? 

  

ভো বোসো অ্জিক সেজয়িই ক গুজ ো আজবগ বো স্বোেেজক চিজয়ি ত চর হয়ি। স্বোেে আহ  হজ  

বো আজবগ উজব তগজ  ভো বোসোও হোওয়িো। বুিজ ি েযো োে? 

  

আপচি ভীষি বোজে ত োক। তবোধ্হয়ি একটু পোষণ্ডও,  োই িো? 

  

কী েোচি েযো োে। চিজের সম্পজকে আেোর ভো  ধ্োরিো তিই। তবাঁজি েোকোর েিয আেোজক 

িোিো কোে করজ  হয়ি। কোে চিজয়িই সেয়ি তকজট যোয়ি। চিজেজক চিজয়ি খুব একটো ভোচব 

িো। 

  

কোে আেোজের সবোইজকই করজ  হয়ি। 

  

 ো ত ো বজটই। 

  

 বোরবোর চিজেজক অ্  কোজের ত োক বজ  েোচহর করজিি তকি? 

  

তখজট খোই ত ো, তস কেোটোই তবোিোজ  িোইচি।  

  

দুচিয়িোয়ি সবোই তখজট খোয়ি, তকউ েোেো খোচটজয়ি, তকউ শরীর খোচটজয়ি। 

  

আজে হযোাঁ। 
  

 ো হজ  আপচি ত ো আর পোাঁিেজির তিজয়ি আ োেো চকিু িি। 

  

িো,  ো িই বজট। 
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 যোরো তখজট খোয়ি বো েীবি সংগ্রোে কজর  োজের ত ো হৃেয়িবৃচি েজর যোয়ি িো। 
  

আচে চক বজ চি, তয আেোর হৃেয়িবৃচি েজর তগজি? 

  

তসরকেই ত ো তবোিোজ  িোইজিি। তযি এ  কোে তয তপ্রে পযেে শুচকজয়ি তগজি। 

  

 েযো োে, আচে  ো ব জ  িোইচি। আচে ত ো বজ চি তেজয়িরো আেোজক বড্ড তবচশ স্থূ ভোজব 

বযবহোর কজরজি। 

  

আপচি বযবহৃ  হজ ি তকি? 

  

ব জ  আপচি িজট যোজবি। 

  

  বু ব ুি। 
  

বোজয়িো চেকযো  প্রজয়িোেি ত ো আেোরও আজি। 

  

 ইস আপচি ভীষি অ্সভয। 
  

এই ত ো িজট তগজ ি। এসব আপিোর িো তশোিোই ভো ।  

  

আর এ চবষজয়ি একটোই প্রশ্ন। 

  

ব ুি। 

  

েিো তক? 

  

সুব্র  বকচশর তবোি। 

  

 তকেি তেজয়ি? 
  

ভো  তেজয়ি। 
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সুন্দর? 

  

 সুন্দরও িয়ি, কুৎচস ও িয়ি। ওই একরকে। খুব গম্ভীর।  

  

েিো িোচক আপিোর তপ্রজে হোবু ুবু? 

  

 আপচি ত ো সবই েোজিি তেখচি। 
  

েোচি। 

  

  ো হজ  আর চেজেস করজিি তকি? 
  

আপিোর েুখ তেজক তশোিোর েিয। 

  

কী আর শুিজবি েযো োে। তিষ্টো কজরও েিোর তপ্রজে প ়িজ  পোচরচি। 

  

আপিোর চক একেি েোচকেি স্ত্রী চি ? 

  

িো। স্ত্রী আেোর চি  িো। তেজয়িচট চি  চ ভ ইি গো েজেন্ড।  

  

এেোাঃ। আপচি ত ো েঘিয ত োক। 

  

েযো োে, এটোই ত ো অ্ েোর অ্ি েয ওয়িোর্ল্ে। 

  

 তেোজটই িয়ি। সুচবজধ্বোেীরো ওসব কেো বজ । 
  

 আচে তয সুচবজধ্বোেী  োজ  অ্বশয সজন্দহ তিই। 
  

 তসই তেজয়িচট চক খুি হজয়িচি ? 
  

েোই গ , আপিোর তিটওয়িোকে ত ো েোরুি। 
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খুি হজয়িচি , িো? 

  

 হযোাঁ। 
  

 োজক খুি করজ ি তকি আপচি? 

  

েযো োে আেোর তয দু-একটো গুিজক আচে চিজেই অ্যোচপ্রচসজয়িট কচর  ো হ  আচে 

খুিখোরোচপ করজ  অ্ক্ষে। 

  

 োর েোজি কী? 

  

ওই একটো চেচিস আচে তবোধ্হয়ি পোচর িো। আে অ্বচধ্ পোচরচি।  

  

সচ য ব জিি? চবশ্বোস করো বো িো করো আপিোর হোজ ।  

  

 দু-দুজটো তেজয়ি আপিোর সংস্পজশে আসোর পর খুি হ , এটো চক কোক ো ীয়ি ব জ  িোি? 

  

আচে চকিুই ব জ  িোই িো। শুধু্ বচ , দুশ্চচরত্র হজ ও আচে খুচি িই।  

  

দুশ্চচরত্র কেোটো চকন্তু আচে বচ চি। 
  

িো। আপচি তবশ ভ্। ব জ ও চকিু েজি কর োে িো। 

  

 আেো আপচি দুশ্চচরত্রই বো তকি? 
  

 েযো োে, ওখোজিও গণ্ডজগো  আজি। আচে  ম্পট চহজসজব কোরও কোরও কোজি চিচনিত  

বজট, চকন্তু তসটোও আেোর িোচরচত্রক  োরজ যর বযোপোর িয়ি। বরং ব জ  পোজরি চভকচটে 

অ্ি সোরকোেস্টযোজন্সস। 

  

অ্েেোৎ আপচি সোধু্পুরুষ, তেজয়িরোই আপিোজক িষ্ট কজরজি, এই ত ো? 
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আকো ়িো সচ য কেো ব জ  তগজ   োই ব জ  হয়ি। 

  

তেখুি েশোই, আপিোর েজধ্য িষ্ট হওয়িোর ইজে িো েোকজ  তকোিও তেজয়ি চক আপিোজক 

িষ্ট করজ  পোর ? 

  

আপচি তবশ চপউচরটোি আজিি। বযোপোরটোজক িষ্ট হওয়িো ব জিি তকি ব ুি ত ো? চবজেজশ 

চিচেকযো  চি টোজক ওরো টয়িজ জট যোওয়িোর তিজয়ি তবচশ গুরুত্ব তেয়ি িো।  জব েরোচ চট 

বো চপউচরটোচিেেজক আচে অ্শ্রদ্ধো কচর িো। ওরও েোে আজি।  

  

েোেটো চক আপচি তেি? 

  

চেই েযো োে, চেই। 

  

 জব চিজে চিক েোজকি িো তকি? 

  

ওই তয ব  োে, আচে তকব  তখ োর পু ু  চহজসজব কোে কজরচি। 

  

 এজেজশ এজস ক’েি তেজয়ির সবেিোশ কজরজিি? 
  

গ  এক বিজর আেোর েীবজি িোরীসে ব জ  চকিু তিই ত েি। চেজেয ব ব িো, দু 

িোরজট তকস হজয়ি তগজি। 

  

তরোেোচন্টম্যক ইিভ ভজেন্টম্য িো চিচেকযো ? 

  

চিচেকযো । 

  

 োরো কোরো? 

  

শুিজবি? 

  

শুচিই িো। 
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একেি এয়িোর তহোজস্টস, একেি ব ়িজ োজকর বয়িস্কো স্ত্রী, একেি বয়িস্কো অ্যোকজট্রস এবং 

একেি েধ্যবয়িস্কো চবধ্বো। 

  

সবোই বয়িস্কো? 

  

কপোজ  আেোর তেখচি বয়িস্কোই তেোজট। 

  

আপচি সচ যই ভীষি খোরোপ। 

  

 ো ত ো ব োই যোয়ি। চকন্তু এর প্রজ যকটোরই প্রজয়িোেি চি ,  ো চক েোজিি? 

  

িো। আপিোর প্রজিশিো  প্রজয়িোেি? 

  

হযোাঁ। তট্র   োইজসন্স, করোক্ট, পুচ জশর িোজে ো এইসব িোিো স্বোজেে আেোজক আপিোর 

ভোষোয়ি িষ্ট হজ  হজয়িজি। 

  

িষ্ট হজ  ত ো আপচি ভো ই বোজসি তেখচি। 

  

 ো েযো োে, খোরোপও চকিু  োজগ িো। 
  

আবোর েরোচ চটজকও পিন্দ কজরি। 

  

 োও কচর। আচে চিজে চবশুদ্ধ িই বজ  চবশুদ্ধ োজক অ্স্বীকোর করব তকি? 

  

 চবশুদ্ধ হজ  ইজে কজর িো? 
  

তকোিও ি  পিজ  শুরু করজ  আর চক বোাঁিোজিো যোয়ি? 

  

িজ  ইেোশচি তিই, েোিুজষর ত ো  ো আজি। 

  

ভো  বজ জিি।  জব তির ওই কেো ব জ  হয়ি, আচে চিচেি েোত্র।  
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ওটো অ্েুহো । আসজ  আপচি একেি তেবয়ি। তে 

  

বয়ি হজ  তযোগয ো  োজগ। আেোর তসোশযো  স্টযোচন্ডং কই? সুন্দরী  রুিীজের সজে আেোর 

তেখো সোক্ষোৎ হওয়িোর তস্কোপ কে। চবজশষ কজর হোই তসোসোইচটর। আেোজক যোরো বযবহোর 

কজর  োজের অ্চধ্কোংশই হ  বয়িস্কো, তসক্স স্টোভো ে, েোজিজট  বো চসচিক েচহ ো। ওরো 

আেোজক কোজে  োগোয়ি, আচে ওজের কোজে  োগোই। 

  

চিাঃ চিাঃ, আপচি একটো কী ব ুি ত ো? 

  

বজ চি ত ো, চিজেজক চিজয়ি আেোর তগৌরব হয়ি িো।  

  

চিজেজক তঘ্ো হয়ি িো? 

  

িো েযো োে,  োও হয়ি িো। কোরি েচস্তষ্কহীি হওয়িোর িজ  আেোর কৃ কজেের েিয 

অ্িুজশোিিোর বো োই তিই। আর আচে ত ো তরচপস্ট িয়ি।  

  

তরচপজস্টর তিজয়ি ভো ও চকিু িি। 

  

 ভো  কেো তরচপস্ট শব্দটো আেোর েজ  একটো ভু  শব্দ। ওটো হওয়িো উচি  তরপোর। 
  

ওেো।  ো তকি? 

  

তয অ্জেে কচেউচিস্ট, চ চরচসস্ট, আইচ য়িোচ স্ট তসই অ্জেে ত ো তরচপস্ট হওয়িো উচি  িয়ি। 

কচেউচিেে, আইচ য়িোচ েে, চ চরচসেজের েজ ো ত ো তরচপেে বজ  চকিু তিই। আজি 

চক? 

  

িো। 

  

 ো হজ  তরচপস্ট হয়ি কী কজর? 
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তসটো একটো প্রশ্ন বজট। 

  

 আপচি চক ইংজরচের িোত্রী? 
  

 চিজের সম্পজকে আচে আপিোজক তকোিও কেোই ব ব িো। 

  

আপচি শুধু্ একচট কণ্ঠস্বর হজয়িই েোকজ  িোি? 

  

েন্দ কী? 

  

রহসযেয়িী হজয়ি েোকজ ই চক আপচি পিন্দ কজরি? 

  

হযোাঁ। 

  

আপচি চক েোজিি তয আচে ইজে করজ ই আপিোর িের তট্রস করজ  পোচর? 

  

চিশ্চয়িই পোজরি। চকন্তু কষ্ট কজর তয িেরটো আপচি খুাঁজে পোজবি তসটো একটো পোবচ ক 

ক  বুে। 

  

আপচি চক ব জ  িোি এ  রোজ  আপচি একটো পোবচ ক ক  বুজে এজস তিোি করজিি? 
  

 ো ত ো বচ চি? আচে আেোর বোচ ়ি তেজকই তিোি করচি,  জব সরোসচর িয়ি। একটো ক  

বুজের থ্রু চেজয়ি। আর ওই বুে চকিুজ ই আপিোজক আেোর িের তেজব িো। 

  

আেো েোিুষ আপচি। এ  তগোপিীয়ি ো আর সোবধ্োি োর কী েরকোর চি ? 

  

চি । আচে িোই িো আপচি আেোজক তট্রস করুি। 

  

আপচি চক আেোজক ভয়ি পোি িো চক তঘ্ো কজরি? 

  

তকোিওটোই িো। 
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চিিক তকৌ ূহ ? 

  

যো তহোক একটো চকিু হজব। 

  

একেি অ্জিিো েচহ ো আেোজক রো  বোজরোটোয়ি তকি তিোি কজরি  োর কোরিটো চক আেোর 

েোিো উচি  িয়ি বজ  েজি কজরি? 

  

আপিোর চক খোরোপ  োগজি?  ো হজ  ব ুি তিজ ়ি চেই। 

  

আজর িো, ইিিযোক্ট আপিোর গ োর স্বরটো এ  ভো  তয আই চি  অ্যোট্রোজক্ট  টু ইট। আর 

আপচি তবশ ইজন্টম্যচ জেন্টম্যও বজট। তসইেিয আচে আেকো  আপিোর তিোজির েিয 

অ্জপক্ষোই কচর। 

  

আপিোর চক েজি হয়ি আচে আপিোর চবজবজকর ভূচেকো চিচে? 

  

 ো একটু েজি হয়ি।  জব তসটো খোরোপই বো কী ব ুি  আেোর চবজবক েোগ্র  তিই।  োই 

আর তকউ চবজবজকর চবকল্প হজ  িোইজ   ো ভো ই। 

  

আপিোর ঘুে পোজে িো ত ো। 

  

িো। আচে সোরোচেজি কোজের িোাঁজক িোাঁজক দু-পোাঁি চেচিট কজর ঘুচেজয়ি চিই। আেোর অ্জিক 

কোজ র অ্জভযস। ওভোজবই আেোর িোর-পোাঁি ঘণ্টো ঘুে হজয়ি যোয়ি। অ্যোন্ড েযোট ইে এিোি। 

  

যোক,  ো হজ  চবরি হজেি িো? 

  

িো, বরং তবশ ভো   োগজি। আপচি চক রবীন্দ্রসংগী  বো ওরকে চকিু গোি িোচক? 

  

তকি ব ুি ত ো? 

  

তবশ চেউচেকযো  ভজয়িস। 
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গোইজ ই চক ব ব িোচক? 

  

ও, আপচি ত ো আবোর পি কজরজিি চিজের সম্পজকে চকিু আেোজক ব জবি িো। 

  

িো। এবোর ব ুি ত ো, চেজসস বকচশ আপিোজক তকি ত জকচিজ ি? 

  

এেচি। পুরজিো তিিোর সূজত্র। 

  

এচ ়িজয়ি যোজেি ত ো? 

  

 কেোটো চক আজগ হয়িচি? 
  

হজয়িজি, চকন্তু আপচি ভোঙজিি িো। 

  

আসজ  ভসভজস আজবগ ভো বোসোর কেোই ব চিজ ি চ চি তসচেি। আেোজক চবজয়ি 

করোরও প্রস্তোব চেজয়িচিজ ি। 

  

রোচে হিচি বজ ই চক তরজগ চগজয়িচিজ ি? 

  

হযোাঁ। 
  

আপিোজক চক উচি তকোিও ত োভ তেখোিচি? 

  

 োও তেচখজয়িচিজ ি। কী কজর েোিজ ি আপচি? 

  

চসম্প   চেক। 

  

আপচি খুব বুচদ্ধে ী। 

  

ব ুি িো। 
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হযোাঁ, উচি আেোজক তসচেি অ্জিক টোকো অ্িোর কজরচিজ ি। টোকোটো চিজ  চ িজট তট্র োর 

তকিোর সব বযোঙ্ক ত োি আেোর তশোধ্ হজয়ি তয । 

  

ক  টোকো? 

  

ওাঁর যো অ্িোর চি   ো দু-আ ়িোই তকোচট টোকো ত ো হজবই। 

  

আপচি চরচিউে করজ ি। তবোকো িোচক? 

  

েযো োে, একেি ভ্জ োকজক এক েোয়িগোয়ি ত ো েোেজ ই হয়ি।  োইি অ্ি কজরো ।  ো 

িইজ  তয চিজের েুখ আয়িিোয়িও তেখো যোজব িো।  

  

হিোৎ েরোচ চট তেজগ উি  িোচক আপিোর? 

  

 োও ব জ  পোজরি। আেোর েজি হ  এই ভ্েচহ োজক যচে এখিই আচে সচ য কেোটো 

বজ  িো চেই  ো হজ  পৃচেবীর আচনিতক গচ  তেজে যোজব। 

  

যোাঃ। আপচি ত ো আর গেোেজ  তধ্োয়িো  ু সীপো ো িি েশোই।  

  

িো,  ো িই।  বু আই কিজিস । 

  

কী ব জ ি ভ্েচহ োজক? 

  

 আপিোর প্রশ্নগুজ ো চিক পুচ জশর েজ োই। 
  

হয়িজ ো আচে পুচ জশরই ত োক। ব জ  আপচি আজি? 

  

আজর িো। আচে হ োে তখো ো বই। আপচির কী আজি? আচে খুব চবিজয়ির সজেই ব  োে, 

আেোর টোকোপয়িসো তরোেগোর করজ  ভো   োজগ চিকই, চকন্তু অ্যেো অ্েেপ্রোচপ্তজ  আেোর 

আিন্দ হয়ি িো। চি ীয়ি , খুব তবচশ টোকোও আেোজক আিন্দ তেয়ি িো এবং আত্মচবিয়ি 

করোর েজধ্যও আর আচে এন্টম্যোরজটিজেন্টম্য খুাঁজে পোই িো। 

http://www.bengaliebook.com/


শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায়  । মারীচ ।  রহস্য স্মগ্র 

 66 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

বোাঃ তবশ বজ জিি ত ো   োইক এ কোজরচেয়িোস েযোি?  োইক এ েযোি অ্ি িং কযোজরক্টোর। 

  

িোট্টো করজিি?  ো করজ ই পোজরি। আেোর তরক ে ত ো ভো  িয়ি।  

  

 িোট্টো কর োে বুচি? 
  

 ো হজ ? 

  

কেচেজেন্টম্যই চে োে ত ো? 

  

 ো হজ  অ্িযরকে তশোিো  তকি? এজক বযোেস্তুচ  বজ  িো? 

  

আচে অ্  বোং ো েোচি িো। ভ্েচহ ো কী করজ ি? 

  

চশ ওয়িোে অ্ি হোর চিে। হোাঁটু তগজ ়ি বসো যোজক বজ ।  

  

এ টো? শুজিচি োে উচি তবশ বযচিত্বওয়িো ো েোিুষ।  

  

 োই চিজ ি। কু্ষরধ্োর বুচদ্ধ, িেৎকোর তেধ্ো, িং  োইকস অ্যোন্ড চ স োইকস। চকন্তু তকোিও 

কোরজি আেোর ওপর অ্বজসশিটো একটো অ্পচটেোজে তপৌাঁজিচি । তেখ োে উচি প্রোয়ি 

পোগ োচে করজিি। 

  

তকি তয অ্যোকজসপ্ট করজ ি িো? 

  

তসটো তয চেেযোিোর হ  েযো োে। ওাঁর সজে আেোর শরীজরর সম্পকে চি  চিকই, েজির 

সম্পকে কখিও িয়ি। আর একটো কেো হ , ওাঁর এই েযো জিস েীঘেস্থোয়িী বযোপোর িয়ি। ওাঁর 

পযোশিটো চি  অ্চস্থর এবং উৎজকচন্দ্রক। 

  

আপচি খুব শি শি বোং ো বজ ি,  োই িো? 
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িো েযো োে, বোং ো কী কজর েোিব? আচে তঘোর অ্চশচক্ষ ।  

  

অ্চশচক্ষ  তকি? 

  

েোধ্যচেক পোশ করোর পরই সোকেোস েজ  িজ  যোই বোচ ়ি তেজক পোচ জয়ি।  োরপর কসর  

কজর কজরই ত ো সেয়ি পোর হজয়ি তগ । এখি েজি হয়ি, প ়িোজশোিো করজ  তবোধ্হয়ি েীবিটো 

অ্িযরকে হ । 

  

তকি, এই েীবিটো চক আপিোর ভো   োজগ িো? 

  

বযোবসো েোজিই হজে প্রচ চেি অ্সজ র সজে আপস কজর ি ো। চ িজট চবশো  তট্র োর 

আজি আেোর। এগুজ োজক খোচটজয়ি পয়িসো তরোেগোর করজ  এজেজশ কো ঘোে িুজট যোয়ি। 

ক  তেব োর তয প্রিোেী চেজ  হয়ি ভোবজ  পোরজবি িো। পুচ শ, প্রশোসি, ইন্টম্যোরিযোশিো  

ব েোর চসচকউচরচট তেজক গুন্ডো, েস্তোি–তক কোর তিজয়ি কে যোয়ি ব ুি।  ো িো ়িো চরস্ক 

িযোক্টরগুজ ো ত ো আজিই, অ্যোচক্সজ ন্টম্য,  োকোচ , িুচর। বযোবসো েোজিই হ  কিস্টযোন্টম্য 

তহজ ক অ্যোন্ড তটিশি। 

  

অ্িয বযোবসো করুি িো। তযখোজি এ  তটিশি তিই? 

  

আচে তযটো ধ্চর তসটোর তশষ অ্বচধ্ তেখজ  তিষ্টো কচর। এটো তি  করজ  অ্িয রোস্তো 

ধ্রজ  হজব। 

  

তি  করজি চক? 

  

িো িো,  ো বচ চি। আয়ি তেোটোেুচট ভো ই হয়ি। 

  

আচে ত ো শুজিচি আপচি তবশ পয়িসোওয়িো ো ত োক। 

  

 ো ব জ  বো ়িোবোচ ়ি হজয়ি যোজব। পয়িসো আজস যোয়ি। আেোর দুাঃখ চকিু তিই অ্বশয। তবচশ 

ব ়িজ োক হজ  আচে কখিও িোইচি। 
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েে খোি িো? 

  

শরীর সজি ি চি োে ত ো,  োই তিশোজটশো কর োে িো। অ্ভযোসটো  োই হজয়ি ওজিচি। 

 জব পোচটেটোচটেজ  ভ্ োর খোচ জর এক-আধ্ চসপ তখজয়িচি, তপ্রেুচ স তিই। চকন্তু এসব 

প্রশ্ন তকি? েেযপোি আেকো  ভোইজসর েজধ্য পজ ়ি িো। সবোই খোয়ি।  

  

আপচি খুব শিজপোি ত োক,  োই িো? গোজয়ি ভীষি তেোর? 

  

গোজয়ির তেোর িো  ু চেচিস। ও চেজয়ি চকিু হয়ি িো।  

  

আপচি চক একটু গুন্ডো তগোজির ত োক? 

  

বরং চিক উ জটো। আচে ভীষি িোন্ডো েোেোর ত োক। রোগ তিই। শুিজ  অ্বোক হজবি, আচে 

েোরচপট কচরচি কখিও। িগ ়িোিোচটর উপিে তেখজ  পোচ জয়ি আচস।  

  

 োর েোজি চক কু  কোস্টেোর? 

  

 ো ব জ  পোজরি। আেোর সম্পজকে আপিোর তসোসে অ্ি ইিিজেেশিটো তক ব ুি ত ো?  

  

 তসসব চকিুই ব ো যোজব িো। 
  

 আপচিও একেি কু  কোস্টেোর,  োই িো? 
  

হযোাঁ। চেজসস বকচশজক তক খুি কজরজি বজ  আপিোর েজি হয়ি? 

  

তিো আইচ য়িো। 

  

বোচ ়িজ  ত ো ত োকেি আজি। দুপুরজব ো কী কজর খুিটো কর  ব ুি ত ো? 

  

তসটো চিজয়ি পুচ শ ত ো ভোবজিই। 

  

http://www.bengaliebook.com/


শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায়  । মারীচ ।  রহস্য স্মগ্র 

 69 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

আপিোর চসক্সে তসন্স কী বজ ? 

  

ষষ্ঠ ইচন্দ্রয়ি বজ  আেোর চকিু তিই। খুিটো চিজয়ি আেোজক প্রিণ্ড হযোরোস কজরজি পুচ শ। 

হো েবোসও করজ  হজয়িজি। শবর েোশগুপ্ত এজস িো প ়িজ  কী তয হ  তক েোজি। 

  

আপিোর অ্যোচ বোই তিই? 

  

এজকবোজর তিই তয  ো িয়ি, চকন্তু খুব দুবে  অ্যোচ বোই, পুচ শ চবশ্বোসই করজি িো। 

  

শবর েোশগুপ্ত চক আপিোজক চবশ্বোস কজর? 

  

চবশ্বোস? হোসোজ ি েযো োে। শবর েোশগুপ্তর তিোখ তেজখজিি? বোজঘর তিোখ, চবশ্বোস করোর 

ধ্ো  িয়ি।  জব েজি যো-ই েোক, ত োকটো েুজখ ভ্ এবং  চেকযো । হয়িজ ো আেোজক 

তবচিচিট অ্ি  োউট চেজয়িজি। 

  

আপিোর েোচেি তক চেজ ি? 

  

 আেোর উচক  সেোচশব েেুেেোর। 
  

খুচি যচে ধ্রো িো পজ ়ি  ো হজ  চক আপিোজক আবোর ধ্জর চিজয়ি যোজব?  

  

তসটোই ত ো স্বোভোচবক। 

  

আপচি ভয়ি পোজেি িো? 

  

ভয়ি িো হজ ও উজিগ ত ো আজিই।  জব আেোর ত ো তকউ তিই। বুজ ়িো বোবো আর েো।  জব 

 োরো একটো েীবি আেোর েিয এ  উজিগ পুইজয়িজিি তয,  োাঁজের গো-সওয়িো হজয়ি তগজি। 

  

আপিোর বযোবসোর কী হজব? 
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উজ ়ি-পুজ ়ি যোজব। চহজসব কজর তেজখচি, তিোজদো বির হোে বোস করজ  যখি তবজরোব। 

 খি আেোর বয়িস হজব িুয়িোচিশ-পাঁয়ি োচিশ। েীবি তির শুরু করো যোজব। আর যচে 

িোাঁচসজ   টজক তেয়ি ত ো  যোটো িুজকই তগ । 

  

িোাঁচস। 

  

 োও হজ  পোজর, এজেজশ েৃ ুযেণ্ড এখিও বহো  আজি। আচে অ্বশয আইিকোিুি ত েি 

েোচি িো। 

  

খুিটো আপচি চক কজরিচি? 

  

 তকি করব ব ুি ত ো  চেজসস বকচশজক তেজর আেোর কী  োভ? তকোিও প্রচ জশোধ্সৃ্পহো 

তিই, ওাঁর সম্পচি পোব িো, তে োচস তিই। খুিটো  জব করব তকি? 

  

তেোচটভ? তস ত ো ক রকজের েোজক। আপচি হয়িজ ো সোইজকোপযোে। 

  

আপচি যো খুচশ চ  োকশি করজ ই পোজরি।  োর ওপর ত ো আেোর হো  তিই।  

  

আপিোর উচি  পুচ জশর কোজে খুচশ িো তেজক চিজেও একটু  েে করো।  

  

ও বোবো  আপচি ত ো ত োবোজবি তেখচি। 

  

তকি? চিজের স্বোজেেই ত ো আপিোর একটু উজেযোগ তিওয়িো উচি ।  

  

পোগ  িোচক? পুচ শ আেোর ওপর িচিশ ঘণ্টো িের রোখজি। েোিোয়ি তরগু োর হোচেরো 

চেজয়ি আসজ  হয়ি। একটু তবিো  তেখজ ই তির খপ কজর চিজয়ি যোজব।  

  

আহো, আচে ব চি আপচি বজস বজস ত ো একটু চ  োকশিও করজ  পোজরি। তক েোরজ  

পোজর  ো আন্দোে করো আপিোর পজক্ষই সবজিজয়ি সহে। কোরি, আপচি ভ্েচহ োজক 
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চিিজ ি,  োর স্বভোব-িচরত্র এবং দুবে  ো সবই আপিোর েোিো। এখোজি ওাঁর পচরচি  

কোরো আজিি  োও আপিোর েোিো েোকোর কেো। 

  

সব েোিচি। চিেো তয কচরচি  োও িয়ি। আেোর চ  োকশি করোর ক্ষে ো খুব সীেোবদ্ধ। 

আেোর তকি তযি েজি হয়ি এটো প্রজিশিো জের কোে। 

  

 োর েোজি? 

  

েোজি খুব তসোেো। তকউ িুচর বো  োকোচ  করোর ে  জব তঢোজক। চেজসস বকচশ বোধ্ো 

তেওয়িোয়ি খুি কজর তরজখ যোয়ি। 
  

 োকোচ  চক চকিু হজয়িজি? 

  

 পুচ শ ব জ  পোরজি িো। 
  

আ েোচর বো সুটজকস চক ভোঙো চি ? 

  

িো েযো োে, ভোঙোর ত ো েরকোর চি  িো। চেজসস বকচশজক খুি কজর ওরো ওাঁর িোচব চেজয়িই 

সবচকিু খুজ জি। কোে তসজর তির িোচব চেজয়ি বন্ধ কজর চেজয়ি তগজি। 

  

বড্ড সর  চ  োকশি। 

  

আেোর েোেোয়ি এর তিজয়ি তবচশ তকোিও সম্ভোবিোর কেো আজসচি তয  

  

আরও ভোবুি। 

  

তভজব েোেো ভোরোিোে করো চক চিক হজব? বরং আেোর শবর েোশগুপ্তজক খুব এচিচশজয়িন্টম্য 

বজ  েজি হয়ি। উচি হয়িজ ো চকিোরো কজর তি জ ও পোজরি।  

  

ওাঁর ওপর খুব ভরসো আপিোর  
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হযোাঁ, ভরসো একটু আজি। খুব িং ভরসো িয়ি,  জব সোেোিয একটু চিভের করজ  পোরচি। 

ভ্জ োক তি  করজ  আেোর কপোজ  কষ্ট আজি।  জব ভোগয ভো  তয, চবজয়িচটজয়ি কচরচি। 

আেোর একোর ওপর চেজয়ি যোজব। 

  

েো-বোবোও ত ো কষ্ট পোজবি। 

  

  ো পোজব।  জব তেয়িোর ত ’ে আর িোেোর । আেোর েো-বোবো েীবজি সুজখ েোজকচি। আচে 

তযৌবিকোজ  কষ্ট চেজয়িচি, এখি আেোর েোেোরো তেয়ি।  

  

আপচি ত ো এখিও কষ্ট চেজেি। 
  

িো েযো োে, এই খুিেচি  িোজে ো আেোর ইেোকৃ  িয়ি। আচে চবজেশ তেজক চিজর এজস 

েো-বোবোর অ্েেকষ্টেচি  সেসযো চিেূে  কজরচি। কোজের ত োক তরজখ চেজয়িচি। েোবোবো 

এখি আরোজেই আজি। শ্রীঘজর তযজ  িো হজ  আচে  োজের তিজ ়ি তয আর তকোেোও যোব 

িো  োও  োজের কোজি শপে কজরচি। 

  

 ওরো হয়িজ ো আপিোজক সংসোরী তেখজ ই তবচশ খুচশ হজ ি। 
  

 ো আর ব জ   েো ত ো চবজয়ি চবজয়ি কজর পোগ  কজর  ুজ জি আেোয়ি। তগোটো েজশক পোত্রী 

তেজখও তিজ জি। তেখোর েিয আেোজকও টোিোহযোাঁি ়িো কে করো হয়িচি। খুজির তকসটোয়ি 

বযোপোরটো ধ্োেোিোপো পজ ়িজি। 

  

আপচি চক চববোহচবজরোধ্ী? 

  

 ো তকি? আসজ  ওসব চিজয়ি ভোবজ  ইজে কজর িো। আর েোেোজের ত ো তেখচি। েো 

বোবোর তখোাঁে অ্বচধ্ তিয়ি িো। 

  

তসটো চক  োজের বউজের তেোষ? 

  

 ো েোচি িো।  জব চবজয়ির পজরই  োজের েোিচসক পচরব েি হজয়িজি।  
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 তসইেিয বউরো েোয়িী হজব তকি? আপিোর েোেোরোই েোয়িী। 
  

চিকই বজ জিি। বউচেজের েোয়িী করো আেোর চিক হয়িচি। 

  

আেকো  েো-বোবোর সজে েোকজ  খটোখচট, অ্শোচে তবচশ হয়ি। 

  

আচে সংসোর সম্পজকে ওয়িোচকবহো  িই।  জব আপচি যো ব জিি  ো হজ ও পোজর। 

  

হযোাঁ েশোই, তিজ রো বউ চিজয়ি আ োেো েোকোই ভো ।  

  

 ো হজ  আর আেোর চবজয়ি করো হজব িো। 

  

ওেো  তকি? 

  

আচে বুজ ়িো েো-বোবোজক িো ়িজ  পোরব িো। একটো েীবি অ্জিক কষ্ট চেজয়িচি। দু-চ ি বির 

িোপোিো চি োে। তভজব তভজব আেোর েোজয়ির হোজটের অ্সুখ হজয়িজি।  

  

 ো হজ  তবোবো-কো ো তেজয়ি চবজয়ি করুি। িো হজ  গোাঁ-গজঞ্জর একটু হোবোজগোবো তেজয়ি। 

  

আেোর ত ো বউজয়ির েরকোরই তিই। 

  

ও   ো হজ  তসই িুজ  িুজ  েধু্ তখজয়ি তব ়িোজিো  

  

বজ চি ত ো, ওটোও আেোর হোজ  তিই। িুজ রো েধু্ চব রি করজ  িোইজ  তবিোচর 

তেৌেোচির তেোষটো তকোেোয়ি? 

  

আপচি ভীষি খোরোপ ত োক। 

  

 ো ত ো আজগও বজ জিি। 

  

 আবোর ব চি। 
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তবশ ত ো, তেজিও চিচে। আচে খোরোপ ত োক। 

  

.  

  

তিোি তিজ ়ি চেজ ি িোচক? 

  

.  

  

েযো োে,  ো হজ  চক গু  িোইট? 

  

তিোি িোচ ়িচি েশোই। 

  

  ো হজ  িুপ কজর চিজ ি তকি? 
  

 আপিোর ওপর রোগ হচে । 
  

তস ত ো বুিজ ই পোরচি। আেোজক অ্জিজকই পিন্দ কজর িো। 

  

আেো, যচে তসরকে তেজয়ি পোি  ো হজ  চবজয়ি করজবি।  

  

 আপিোজক ত ো আেোর েোজয়ির েজ োই চবজয়িজ  তপজয়িজি তেখচি। 
  

আহো ব ুি িো। 

  

 কীরকে তেজয়ির কেো ব জিি। 
  

তয আপিোর েো-বোবোর যত্নআচি করজব? 

  

তস চক আর পোওয়িো যোজব? আেোর েো-বোবো ত ো ত োর েো-বোবো িয়ি। তস চক আর আেোর 

তিোখ চেজয়ি আেোর বোবো-েোজক তেখজব? ওসব শরৎিজন্দ্রর িজভজ  হয়ি।  
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তকি হজব িো? 

  

এখিকোর তেজয়িরো  োজের অ্িযরকে আইজ চন্টম্যচট খুাঁজে তপজয়িজি।  োরো তকি শ্বশুর শোশুচ ়ি 

চিজয়ি পজ ়ি েোকজব? 

  

 ো েোকজ  হজব তকি? আপচি ত ো  োজের েিয ত োক তরজখ চেজয়িজিি। বউ একটু 

তেখোজশোিো করজব, ভো  বযবহোর করজব। 

  

তসটো ত ো দুরোশো। হয়িজ ো আেোর েোজক বো বোবোজক তস পিন্দ করজ  পোরজব িো।  োরো 

ত ো আর পোরজিক্ট চহউেযোিচবচয়িং িয়ি। িো েযো োে, ওসব আেোর িোরো হজব িো। 
  

 ো হজ  েো চক খুচশ হজবি? 

  

  ো হজব িো।  বু চবজয়ি িো করো ত সোর ইচভ । 
  

আপিোর ঘুে পোজে িো ত ো  

  

 িো েযো োে, আেোর ইেো-ঘুে। 
  

এখি কটো বোজে েোজিি? 

  

 রো  একটো। 
  

আপিোর কেো ব জ  খোরোপ  োগজি িো ত ো? 

  

আজর িো েযো োে, সোরোচেি ত ো আড্ডো েোরোর সেয়িও পোই িো, েোিুষও পোই িো। এখি 

যোজহোক একটু আড্ডো তেওয়িোর সুজযোগ হজে। 

  

আচে তেোজটই আড্ডো চেচে িো। 

  

  ো হজ  কী করজিি? 
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আচে আপিোজক অ্যোজসস করচি। 

  

 ওাঃ হযোাঁ,  ো ত ো বজট। 
  

ইয়িোরচক হজে? 

  

িো ত ো   জব অ্যোজসস কজর কী  োভ? আচে সোেোিয েোিুষ। 

  

 একটো েো েোর তকজস আপচি প্রোইে সোসজপক্ট। খবজরর কোগজে আপিোর িোে উজিচি , 

েজি তিই? 

  

হযোাঁ,  ো বজট। আচে কুখযো  ত োক। 

  

যো বজ চি  ো েজি েোকজব? 

  

অ্জিক কেোই ত ো বজ জিি। তকোিটো চবজশষ কজর েজি রোখজ  হজব? 

  

 েো েোরটো চিজয়ি ভোবুি। 
  

ভোবচি ত ো। 

  

ওরকে এজ োজেজ ো ভোবিো িয়ি। 

  

 ো হজ ? 

  

তসচেি চেজসস বকচশর সজে আপিোর যো যো কেো হজয়িচি  তসগুজ োর ওপর কিজসিজট্রট 

করুি। 

  

তসগুজ োও ত ো েোজি েোজি ভোচব। 

  

আপচি ভীষি কযো োস ত োক। 

http://www.bengaliebook.com/


শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায়  । মারীচ ।  রহস্য স্মগ্র 

 77 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

 ো হয়িজ ো হজব। 

  

তসচেি চেজসস বকচশত্র তকোিও কেোর তকোিও আ োেো অ্েে হয়ি চক িো তভজব তেখুি। খুব 

চ পচ  ভোবুি। আচে কো  আবোর রো  বোজরোটোয়ি তিোি করব।  

  

ধ্িযবোে েযো োে। আপচি আেোর েিয ভোবজিি বজ  ধ্িযবোে।  

  

আপিোর েিয ভোবচি তক ব  ? 

  

 ো হজ ? 

  

েোস্ট একটো িোগচরক ক েবয চহজসজব পরোেশে চেচে। 

  

তসটোই বো তক তেয়ি ব ুি? 

  

এখি ইয়িোরচক তিজ ়ি ভোবুি ত ো। একু্ষচি তভোাঁস তভোাঁস কজর ঘুজেোজ  হজব িো। রোজ –চবজশষ 

কজর গভীর রোজ  ভোবিোচিেো খুব শোপে হয়ি। এখি বজস বজস চকিুক্ষি েোেোটোজক খোটোি 

ত ো  আচেও ভোবচি। 

  

আপিোর ঘুে পোয়িচি ত ো। 

  

িো। চবজবক চক ঘুজেোয়ি? িো ়িচি। 

  

আেো েযো োে। কো  আবোর 

  

 টুক কজর তিোিটো তকজট তগ । 
  

েচহ ো তয তক  ো চকিুই বুিজ  পোরজি িো চেচহর, চেি-িোজরক আজগ প্রেে তিোিটো আজস৷ 

রহসযেয়ি কেোবো েো, চকিুজ ই পচরিয়ি িো তেওয়িো।  োরপর প্রচ  রোজ ই তিোি। তেজয়িটো 

তক হজ  পোজর  ো চকিুজ ই তভজব পোজে িো তস। এজেজশর খুব তবচশ তেজয়িজক তিজিও িো 

http://www.bengaliebook.com/


শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায়  । মারীচ ।  রহস্য স্মগ্র 

 78 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

চেচহর। গ োর স্বর তেজক অ্িুেোি হয়ি, বয়িস কে। আজিজরো, উচিশ, কু চ ়ি হজ  পোজর। 

চেচহর সম্পজকে তেজয়িচটর দুবেোর তকৌ ূহ  এবং তবোধ্হয়ি হৃেজয়ির একটু ্ব ভোব। চকন্তু 

এসব কী কজর হয়ি? চেচহর একটু চহ-েযোি তগোজির আজি চিকই। তবশ  েোিও ়িো এবং 

সুপুরুষ, চকন্তু  ো বজ  সব তেজয়িই ঢজ  প ়িজব এেি িয়ি। 

  

তকোিও চিেোই তবচশক্ষি েোেোয়ি েোজক িো চেচহজরর। ঘুে আসচি  িো। সোরোচেি আসুচরক 

খোটুচির পর ঘুে। আজধ্ো  ন্দ্রোর েজধ্য হিোৎ তস িেজক উি । িো, ত েি কিজসিজট্রট িো 

কজরও হিোৎ  োর েজি প ়ি , অ্রুচিেো তসচেি হিোৎ এক সেজয়ি খুব অ্িযেিস্ক ভোজব 

বজ চি , আচে েজর তগজ  ও সব পোজব। আচে একেে  ো িোই িো, একেে িো। আচে 

িোই এসব ত োেোর তহোক। ক  টোকোর সম্পচি আেোর েোজিো  ভোবজ ই পোরজব িো। 

  

এটো চক ইম্পটেযোন্টম্য কেো? তক েোজি। 

  

 চেচহর ঘুচেজয়ি প ়ি । 
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৪. ত াকচটর্ক চক আপিারা তির়্ি চদর্ ি 

চেস্টোর েোশগুপ্ত, ত োকচটজক চক আপিোরো তিজ ়ি চেজ ি? 

  

িো। চেচহরবোবু তব  তপজয়িজিি। 

  

 তব ই বো পোয়ি কী কজর? চহ ইে চে প্রোইে সোসজপক্ট। 
  

তসটো আেো   েোজি। আেোজের চকিু করোর তিই।  

  

 পোবচ ক প্রচসচকউটর চক তব -এর চবজরোচধ্ ো কজরিচি? 
  

ব জ  পোরব িো। আচে আেো জ  চি োে িো। চকন্তু চেচহরবোবুর তব  চিজয়ি আপচি অ্  

ভোবজিি তকি? প্রজয়িোেি হজ   োজক আবোর অ্যোজরস্ট করো যোজব। 

  

ওজক আপিোরো তিজিি িো চেস্টোর েোশগুপ্ত। তয-জকোিও সেজয়ি ও হোওয়িো হজয়ি তযজ  পোজর। 

এ বযোপোজর ওর প্রচ ভো সোংঘোচ ক। 

  

তসজক্ষজত্র কী আর করো যোজব ব ুি? পুচ শ ত ো সবেশচিেোি িয়ি। আেো জ র চবরুদ্ধোিরি 

ত ো করজ  পোচর িো। 

  

বযোপোরটো চকন্তু তেোজটই ভো  হ  িো। খুিটো তয চেচহরই কজরজি তস চবষজয়ি ত ো তকোিও 

সজন্দহই তিই  

  

তক ব   তিই? সজন্দহ অ্বশযই আজি। 

  

 তস কী? 
  

পুচ জশর হোজ  ভ্জ োকজক কিজ ে করোর েজ ো যজেষ্ট  েয তিই। 
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এজেজশর পুচ শ চক এ ই অ্পেোেে? 

  

এজেজশর পুচ শ এজেজশর েজ োই। কী আর করো যোজব ব ুি? 

  

 চ সগোচস্টং  তভচর চ সগোচস্টং। 
  

দুাঃচখ  চেস্টোর বকচশ। আপিোজক খুচশ করজ  পোরচি িো। বোই চে বোই আপচি কজব 

এজ ি? 

  

কো  রোজ । 

  

আপচি ত ো তেোজট েোসখোজিক আজগই আজেচরকোয়ি চিজর তগজ ি  

  

তে ়ি েোস। আসজ  হ  েরুচর প্রজয়িোেজি। আেোর সেন্ধী স যব্র  আয়িরি সোই  তরোজ র 

বোচ ়িটো প্রজেোটোরজক চবচি করোর ত ো ়িজেো ়ি শুরু কজরজি। ওর কোজি িোচক আেোর স্ত্রীর 

তেওয়িো পোওয়িোর অ্ি অ্যোটচিেও আজি। খবর তপজয়ি আসজ ই হ ।  

  

বোচ ়িটো তবোধ্হয়ি আপচি চবচি করজ  রোচে িি? 

  

 পোগ  িোচক? বোচ ়ি চবচি করব তকি? স যব্র র সজে এই চিজয়ি িোজে ো ি জি বজ ই 

আেোজক আসজ  হজয়িজি। 

  

আচে য দুর খবর রোচখ আপিোর স্ত্রীর আরও তগোটো দুই বোচ ়ি আজি এবং বযোজঙ্ক কযোশ 

এবং অ্িযোিয বজন্ড আজি প্রিুর টোকো। 

  

হযোাঁ। ওজের অ্বস্থো ত ো ভো ই চি । 

  

আপচিই এখি এসজবর েোচ ক ত ো। 

  

িযোিোরোচ । চেজেস করজিি তকি? 
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িো, ভোবচি োে অ্িয তকোিও ওয়িোচরশোি আজি চকিো। 

  

 তক েোকজব? 
  

উচি তকোিও উই টুই  কজরচিজ ি চকিো েোজিি? 

  

  ুক েযোি, অ্রুচিেো ওয়িোে েোস্ট আভোর িচট। এই বয়িজস তকউ উই  করজ  যোয়ি? 
  

ভো  কজর খুাঁজে তেজখজিি? 

  

 তখোাঁেোর প্রজয়িোেি েজি কচরচি। চকন্তু একেো ব জিি তকি? 

  

চপ্রয়িব্র  েেুেেোর িোজে একেি চবখযো  অ্যোটচিে আজিি, েোজিি চক? 

  

িো ত ো  

  

আচে  োর তিোি িের আপিোজক চেচে। একটু কেো বজ  তেখুি। 

  

তহোয়িোট  ু ইউ চেি? হিোৎ আচে উটজকো একটো ত োজকর সজে কেো ব জ  যোব তকি? 

  

উচি অ্রুচিেো তেবীর অ্যোপজয়িজন্টম্য  অ্যোটচিে। 

  

অ্রুচিেোর অ্যোটচিে  কই েোি োে িো ত ো  

  

 আপচি আপিোর স্ত্রীর অ্জিক চকিুই হয়িজ ো েোিজ ি িো  
  

 োর েোজি? 

  

স্ত্রীয়িোশ্চচরত্রে। 

  

 আপচি িিজসন্স টক করজিি। 
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আপচি উজিচে  হজয়ি প ়িজিি তকি? আচে ত ো েোস্ট আপিোজক একেজির সজে একটু 

কেো ব জ  বজ চি। এজ  তেেোে খোরোপ করোর েজ ো চকিু ত ো তিই।  

  

আর ইউ চহচন্টম্যং সোেচেং? 

  

আজর েশোই, কেো বজ ই তেখুি িো। চপ্রয়িব্র বোবু ইে এ চরিোউন্ড েযোি ইি চে চির্ল্ অ্ি 

 । আজেবোজে ত োক িি। 

  

চ চি আেোজক কী ব জবি? 

  

যো ব জবি  ো হয়িজ ো আপিোর পিন্দ হজব িো। চকন্তু ট্রুে ইে অ্ ওজয়িে  োইক েযোট। 

িট পযোজ জটব । 

  

চিক আজি, িেরটো চেি। 

  

তিোট কজর চিি। এখি েশটো বোজে, ঘণ্টোখোজিক পজর ওাঁজক ওাঁর তিেোজর এই িেজর 

পোজবি। 

  

অ্রুচিেো চক তগোপজি তকোিও চ   কজরচি ? 

  

আেোর েুখ তেজক শুিজবি তকি? প্রপোর অ্েচরচটর কোি তেজক তেজি চিি।  

  

আপচি আেোজক তটিশজি তিজ  চেজ ি। 

  

  ো হয়িজ ো চে োে। চকন্তু সবটো তেজি এবং বুজিই এজগোজিো ভো । 
  

 তিোিটো তকজট তগ । 
  

চকিুক্ষি িুপিোপ বজস রই  শবর। ক কো োর ক্ষিস্থোয়িী শী  চবেোয়ি চিজে। বোইজর 

তরোজের ত ে বো ়িজি। তিব্রুয়িোচরর তশজষ ক কো োয়ি আেকো  তরোজের তবশ  োপ, 
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হোাঁটজ ই ঘোে হয়ি। তবজরোজ  ইজে করচি  িো শবজরর। চকন্তু একটো তেোবোই  িেজর 

বোরবোর তিোি কজরও চেচহরজক ধ্রো যোজে িো। তিোি সুইি অ্ি করো আজি। 

  

শবর অ্গ যো উি । তিোিটো তবজে উিজ ই ভ্রু কুাঁিজক  োকো  যন্ত্রটোর চেজক।  োরপর 

 ুজ  চি । 

  

শবর েোশগুপ্ত ব চি। 

  

শোজহিশোজক ধ্রো তগজি সযোর। িো োি তেব চক? 

  

আজর িো িো, িো োিিো োি িয়ি। বচসজয়ি রোখুি। কজয়িকটো প্রশ্ন কজরই তিজ ়ি তেব। 

  

ওর িোচক ড্রোগ তিওয়িোর সেয়ি হজয়িজি। খুব তরস্টজ স। 

  

 ওজক ড্রোগ চিজ  চেি। 
  

আপচি পোরচেশি চেজেি ত ো? 

  

হযোাঁ। আচে ওজক িরেো  অ্বস্থোয়ি িোই। 

  

 চিক আজি। আপচি চক আসজিি? 
  

হযোাঁ। আচে এখিই রওিো চেচে। আধ্ ঘণ্টোয়ি তপৌাঁজি যোব।  

  

আধ্ঘণ্টো পর েচক্ষি ক কো োর একটো িোাঁচ ়িজ  শবর েোশগুপ্ত শোজহিশোর েুজখোেুচখ 

হজ ই সুপুরুষ, েীঘেকোয়ি বির পাঁয়িচত্রশ বয়িজসর শোজহিশো উজি েোাঁচ ়িজয়ি একটো তস োে 

কর । শোজহিশোর েোচ ়ি এবং তগোাঁি খুব যত্ন কজর চট্রে করো। পরজির তপোশোক অ্বশয 

এজ োজেজ ো। েয়ি ো চেিজসর পযোন্টম্য আর গোজয়ি ইচস্তচরহীি সবুে পোঞ্জোচব। 

  

ভো  আজিি ত ো সোজহব? 

  

http://www.bengaliebook.com/


শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায়  । মারীচ ।  রহস্য স্মগ্র 

 84 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

ভো ।  ুচে তকেি? 

  

সব চিক হযোয়ি। কুি েুচসব  হ  িোচক সোজহব? 

  

সোউে কযো কোটোর আয়িরি সোই  তরোজ  অ্রুচিেো বকচশ েো েোর হজয়ি চি  েোজিো ত ো  

  

েোচি সোজহব। 

  

 তক েোজিো? 
  

িো সোজহব। 

  

ত োেোজক িো েোচিজয়ি তক কোে করজব এখোজি?  ুচে িো  ি? 

  

আেকো  বহ  েস্তোি উিজি সোজহব। আপচি ত ো সব েোজিি।  

  

উিচ  েস্তোি? 

  

হো সোজহব। 

  

এরকে িক কজষ চক ওরো কোে করজব? েজি হয়ি িো। 

  

 তখোাঁে চিজয়ি ব ব সোজহব। 
  

ত োেোর ত ো কখিও ভয়ি র বো েোজির পজরোয়িো চি  িো।  

  

ও বো  ত ো চিক সোজহব। 

  

চকন্তু ত োেোর তিোখ তেজখ েজি হজে আেকো  ত োেোর ভয়ি র হজয়িজি।  

  

শোজহিশো েোেোটো চিিু কজর ব  , চেিকো  খোরোপ আজি সোজহব। বহ  কচম্পচটশি, বহ  

পচ চটক্স, বহ  তটিশি। 

http://www.bengaliebook.com/


শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায়  । মারীচ ।  রহস্য স্মগ্র 

 85 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

  

তসটো আচে েোচি ত োেোর তি ো চেল্টি চক আ োেো হজয়ি তগজি? 

  

চে সোজহব। চেল্টি চ  ে োয়ি ত রো কজরজি। 

  

ত োেোর েজ  তক আজি এখি? 

  

 বোচ্চু, চঘয়িো, পোগ ু। সব ি ুি আজি সোজহব। 
  

 ুচে তকস কজরো িো? 

  

িো সোজহব। বখরো পোই। 

  

অ্রুচিেো বকচশজক তয খুি কজরজি তস পুরজিো ত োক। 

  

আেোর ত োক কজরচি সোজহব। 

  

 তসটো আচে েোচি। চকন্তু তক কজরজি তসটো ত োেোর িো েোিোর কেো িয়ি। 
  

েোচি িো সোজহব। 

  

 ুচে ভয়ি পোে শোজহিশো  

  

শোজহিশো পোজয়ি পোজয়ি একটু ঘষোঘচষ কর । েুখটো একটু চববিে।  

  

 করোক্ট েো েোর, বুিজ ? 
  

 হ সোজহব। 
  

খুিটো হজয়িজি ত োেোর এ োকোয়ি। ত োেোজক তস োচে িো চেজয়ি কোেটো চক তকউ করজ  

পোজর? 
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সোজহব, আেকো  এ োকো তকউ েোজি িো। পয়িসোর  ো ি বো ়িজি ত ো। পুরোিো েেোিো ত ো 

আর তিই। 

  

তসটো আেোর তিজয়ি ভো  তকউ েোজি িো। ত োকটোজক আেোর িোই শোজহিশো।  

  

খবর চিজয়ি েোিোব সোজহব। 

  

আে চবজকজ ? 

  

আর একটু টোইে  োগজব। 

  

টোইে  োগোর কেো িয়ি শোজহিশো,  ুচে আসজ  ভয়ি পোে। ড্রোগ ধ্রোর পর চক এসব হজে? 

  

িো সোজহব। চসিুজয়িশি বে  হজয়ি তগজি। 

  

কোজক ভয়ি পোও? 

  

কোউজক িো। টোইেটোজক ভয়ি পোই সোজহব। আেকো  সব উ জটোপো টো বযোপোর হয়ি। 

  

তিজ ়ি কোজশো শোজহিশো, িুপ কজর েোকোর েিয ক  টোকো তপজয়িি? 

  

শোজহিশো েোেো চিিু কজর িুপ কজর েোজক। 

  

ত োেোর চবরুজদ্ধ ত ো তকোিও তকস চেচে িো, ত োেোজক ধ্রোও হজব িো, শুধু্ একটো 

ইিিজেেশি িোইচি। েজি পজ ়ি ত োেোজক আচে এর আজগ চ িবোর বোাঁচিজয়ি চেজয়িচি? 

  

বহ  তেজহরবোচি। সোজহব, আচে ভুচ চি। 

  

 ো হজ  আেোর ঋি একটু তশোধ্ কজরো। 
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তিোকরো অ্যোজরস্ট হজয়ি তগজ  বহ  হজ্জ  হজব সোজহব। রোয়িট হজয়ি যোজব। আচে খ ে হজয়ি 

যোব। 

  

অ্যোজরস্ট করব িো। তয খুিটো কজর তস-ই ত ো আর আস  খুচি িয়ি, তয খুিটো করোয়ি তস-

ই আস  খুচি। আচে  োজক ধ্রজ  িোইচি। 

  

কেো চেজেি সযোর? 

  

হযোাঁ।  জব আচে েোিজ  িোই তপজেন্টম্য তক কজরজি।  

  

বকচশ তেেসোজহবজক খুি কজরজি  েুর ে । খোজটো আর তসচ ে চি  অ্পোজরশজি। 

  

 তপজেন্টম্য তক কজরজি? 
  

এজেচন্স। 

  

তকোি এজেচন্স? 

  

সোচভেস টু চে চপপ । 

  

খোজটো চক ক কো োয়ি? 

  

িো সোজহব। অ্পোজরশজির পর সচরজয়ি তেওয়িো হজয়িজি। ওটোই চিয়িে।  

  

েোচি। এজেচন্সর েোচ ক েচি,  োই িো? 

  

চে সোজহব। েচি ইিিজেেশি পোয়ি তটচ জিোজি। টোকো ওর বযোঙ্ক অ্যোকোউজন্টম্য েেো হজয়ি 

যোয়ি। 

  

 োর েোজি খুিটো তক কচরজয়িজি  ো েচি েোজি িো? 
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 িো সোজহব। 
  

কোজক সজন্দহ হয়ি শোজহিশো? 

  

আেরো কোউজক সজন্দহ কচর িো। টোকো পোই, কোে কচর। 

  

বুি োে। টোকোর অ্যোেোউন্টম্য েোজিো? 

  

িো সোজহব। আচে েশ হোেোর তপজয়িচি। 

  

 তসটো ক  পোরজসন্টম্য? 
  

 েোচি িো সোজহব। চিট েশ হোেোর। তিো বোরজগি। 
  

িজক তগি। আেোর চহজসজব পোাঁি তেজক েশ  োজখর েজধ্য করোক্ট হজয়িজি।  োর কে িয়ি। 

  

হজ  পোজর সোজহব। আেোর কোজি ত ো এটো িো  ু টোকো।  োই আচে আর তখোাঁেখবর 

চিইচি। 

  

চিক আজি শোজহিশো,  ুচে তযজ  পোজরো। 
  

চে সোজহব। 

  

 েুর তেোবোই  িের েোজিো? 

  

েোচি সোজহব। 

  

েোও। 

  

িেরটো  োয়িো  করজ ই ওপোশ তেজক তকউ ব  , তবোজ ো।  

  

 শবর গম্ভীর গ োয়ি ব  , তিোিটো  েুজক েোও। 
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  ুচে তক? 
  

ত োর বোপ।  েুজক তে। 

  

ওপোশটো চকিুক্ষি িুপ।  োরপর একটো গেগজে গ ো বজ  উি , তকৌি হযোয়ি তব? 

  

বজ চি ত ো ত োর বোপ। আচে শবর েোশগুপ্ত। 

  

 আজর সযোর, আপচি  িেস্কোর সযোর। আচে  েু। 
  

তশোি, কেো আজি। 

  

ব ুি সযোর। 

  

আয়িরি সোই  তরোজ র অ্রুচিেো বকচশজক খুি করোজিোর করোক্ট ত োেোজক তক চেজয়িচি  

েোজিো? 

  

সযোর, এসব কী ব জিি  

  

আকোশ তেজক প ়িজ  তয  অ্যোকচটং িোজ ়িো।  ুচেও তসয়িোিো, আচেও তসয়িোিো। 

  

তস কেো ত ো চিক, চকন্তু সযোর, পোচটেজক ত ো চিচি িো। 

  

খবর চিজ  পোরজব? 

  

েচি কোেটো চেজয়িচি । েচিও েোজি িো। 

  

ক  টোকোর করোক্ট? 

  

পোাঁি। 
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েচি তকোেোয়ি? 

  

এখোজি আজি সযোর। আচে েচির এজেচন্স তেজকই ব চি। 

  

ভোরী চেচষ্ট তেো োজয়িে একটো গ ো ব  , িেস্কোর সযোর। আচে েচি।  

  

 করোক্টটো ক  টোকোর চি  েচি? 
  

িয়ি। 

  

তক ত োেোজক তিোি কজরচি ? 

  

িোে বজ চি। 

  

পুরুষ িো েচহ ো? 

  

েচহ ো। 

  

চশজয়িোর? 

  

হযোাঁ সযোর। চশজয়িোর। 

  

বয়িস কীরকে হজব? 

  

তবচশ িয়ি সযোর। িুকচরর গ ো। 

  

ত োেোর অ্যোকোউন্টম্য িের তেজি চিজয়িচি ? 

  

হযোাঁ সযোর। অ্জিজক ত ো চিজে করোক্ট কজর িো। ভয়ি পোয়ি।  

  

ক’বোর তিোি কজরচি ? 
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দু’বোর। 

  

গ ো চিিজ  পোরজব? 

  

পোরব। আেোর ভজয়িস তেেোচর ভো । 

  

হয়িজ ো েরকোর হজব িো। তশোজিো। এখি কজয়িকচেি ত োেোর তিোি এজ  ধ্রজব িো। 

অ্যোিসোচরং তেচশজি তরক ে কজর রোখজব। ত োেোজক তযি তেোবোইজ  তিোি কজর। 

  

সযোর, আপচি চক আেোজের ওপর অ্যোকশি তিজবি? 

  

আপো   িয়ি। চকন্তু এ  োইিটো িোজ ়িো। তযচেি ধ্রব তসচেি িুচ জয়ি তেব। পোর পোজব িো। 

  

েোচি সযোর। চকন্তু এটো ত ো প্রজিশি, িোচেং এ স। 

  

চি েচি তিজ ়িো িো। 

  

তেোষ ধ্রজবি িো সযোর, পুচ জশর বখরোও চেজয়িচি।  

  

একটো েীঘেশ্বোস তিজ  তিোিটো িোচেজয়ি রোখ  শবর।  

  

আরও িচিশ চেচিট বোজে চেচহজরর গযোরোজে হোচের হজয়ি তগ  শবর।  

  

চেচহর  োর ট্রোজকর ইচঞ্জজি কোে করচি । কোচ িুচ  েোখো অ্বস্থোয়ি তিজে এ । 

  

আজর আপচি? 

  

তেোবোই টো ত ো সুইি অ্ি কজর তরজখজিি,  োই আসজ  হ ।  

  

কোে করচি োে বজ  তিোি অ্ি তরজখচি। ব ুি কী খবর। 

  

অ্যোটচিে চপ্রয়িব্র  েেুেেোরজক তিজিি? 
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িো। তক চ চি? 

  

আপিোজক তিোিজটোি কজরিচি? 

  

আজে িো। 

  

অ্রুচিেো বকচশ আপিোজক ক  টোকো অ্িোর কজরচি ? 

  

ওাঃ তস অ্জিক টোকো। তকোয়িোইট এ িরিুি। অ্যোেোউন্টম্য বজ চি।  

  

আপচি চক েোজিি তয চ চি একটো উই  কজর তরজখ তগজিি? 

  

উই   িো, আচে েোিব তকোজেজক? 

  

ইি তকোসে অ্ি টোইে আপচি েোিজ  পোরজবি। 

  

 কী েোিব? 
  

েোিজবি তয উচি ওাঁর ক কো োর চবষয়িসম্পচি আপিোর িোজে ট্রোন্সিোর করজ  চিজেেশ 

চেজয়িজিি। 

  

আেোর িোজে  তহোয়িোই চে? 

  

তবোধ্হয়ি ওাঁর ভো বোসোর চিেশেি। 

  

পোগ  িোচক? ভো বোসো িয়ি, ওটো চি  ওর ইজগোেচি  পোগ োচে। আেোজক উচি েখ  

করজ  তিজয়িচিজ ি,  োইক এ ট্রচি। 

  

আপচি ত ো এখি চবপু  সম্পচির েোচ ক হজ  যোজেি।  

  

শবরবোবু, আেোজক আপচি কী ভোজবি ব ুি ত ো  
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কী আবোর ভোবব? 

  

আচে চক ত োভী  িোচক  যো ো  আেোজক চেজসস বকচশ যচে সব চেজয়ি চগজয়িও েোজকি ওাঁর 

এক পয়িসোও আচে তিোাঁব িো। 

  

আপিোর ইজগোও ত ো কে িয়ি। 

  

এটো আত্মেযেোেোর প্রশ্ন। ইজগো িয়ি। আেোর টোকোর তকোিও অ্ভোব তিই এবং খুব তবচশ 

ব ়িজ োক হওয়িোরও ইজে তিই। েধ্য পন্থোই আেোর ভো   োজগ। 

  

 ো হজ  কী করজবি? 

  

চকিুই করব িো। উই টো চিাঁজ ়ি তিজ  তেব। 

  

শুধু্ উই  িয়ি, উচি অ্ জরচ  আপিোর িোজে সবচকিু ট্রোন্সিোর কজরজিি। 

  

  োজ ও চকিু িয়ি। আবোর ট্রোন্সিোর কজর তেব। 
  

কোজক? 

  

ওাঁর হোেবযোন্ডজক। 

  

এ  টোকো তিজ ়ি তেজবি? 

  

ধ্রোর যখি প্রশ্নই তিই। 

  

আপচি িোি বো িো িোি, অ্রুচিেো বকচশ আপিোজক  োর সবচকিু চেজয়ি তগজিি। তসই সজে 

আপিোজক একটু চবপজেও তিজ  তগজিি। 

  

চবষয়িসম্পচি েোজিই ত ো চবপে। 
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চিক কেো। চকন্তু আপচি তয অ্জেে ব জিি  ো িো ়িোও চবপে আজি।  

  

 তসটো কীরকে? 
  

েরটো  ত িেোর। 

  

 োর েোজি কী? 

  

আপচি খুি হজয়ি তযজ  পোজরি। 

  

েোই গ   তকি? 

  

কোরি আজি বজ ই। 

  

চকন্তু আচে ত ো ওসব িোইচি িো। 

  

তসটো সবোই বুিজব িো। 

  

 আেোজক তক খুি করজব? 
  

 ভো ়িোজট খুচি। 
  

সবেিোশ  

  

 আপচি ত ো বোহোদুর ত োক, ভয়ি পোজেি তকি? 

  

ভজয়ির কেোই ব জিি তয  

  

আজর, িোভেোস হজ  ি জব তকি? 

  

িোভেোস িই েশোই, আচে িুটিোজে ো পিন্দ কচর িো। 
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চপসিু   োইি িোি ত ো  

  

হযোাঁ। 

  

  ো হজ  তকো-অ্পোজরট করুি। 
  

করচি ত ো। 

  

করজিি িো। তসচেি অ্রুচিেো বকচশ আপিোজক আরও চকিু বজ চিজ ি যো আপচি আেোর 

কোজি তিজপ তগজিি। 

  

আেোর যো েজি পজ ়িজি বজ চি। 

  

উচি সুব্র  বকচশর একেি বোন্ধবীর কেোও বজ চিজ ি। 

  

েোেো তিজ ়ি চেচহর বজ , িো, বজ িচি। চবশ্বোস করুি।  

  

সুব্র  বকচশর চক তকোিও বোন্ধবী তিই? 

  

েোকজ ও আচে েোচি িো। সুব্র েোর সজে আেোর চবেজিস চরজ শি চি , ইচন্টম্যজেচস চি  

িো। চেজসস বকচশ সুব্র েোজক এ ই  োচেজ যর তিোজখ তেখজ ি তয ওাঁজক চিজয়ি ওাঁর 

েোেোবযেোই চি  িো। 

  

শবজরর কপোজ  দুচশ্চেোর ভোাঁে প ়ি  একটু। সোেোিয িুপ কজর তেজক ব  , সচ য কেো 

ব জিি? 

  

হযোাঁ, সচ য কেো ব চি। 

  

 ো হজ  ত ো েচট  ো বো ়ি । 

  

চকন্তু  োর েিয ত ো আচে েোয়িী িই। 
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পযোটোিেটো চিকিোক চে জি িো। সুব্র  বকচশর একেি বোঙোচ  বোন্ধবী েোকো উচি ।  ো 

হজ  পযোটোিেটো তেজ । িইজ  আবোর ি ুি কজর ভোবজ  হজব। আপচি চক ব জ  পোজরি 

সুব্র বোবু সম্পজকে অ্রুচিেোর এ  চরপো শজির কোরি কী? 

  

চরপো শি িয়ি। চরপো শিও একরকজের চর-অ্যোকশি। অ্রুচিেো সুব্র েোজক তঘ্ো 

করজ ি বজ  েজি হয়ি িো। ত েি তকোিও রোজগরও প্রকোশ তেচখচি। েোস্ট ইগজিোর 

করজ ি। 

  

সুব্র  বকচশ চক ওাঁর আেোবজহর েজধ্য চিজ ি? 

  

পুজরোপুচর  োও িয়ি। কোজের সুজত্র ওাঁজের তকো-অ্পোজরশি চি । দু’েজিই পচরশ্রেী। 

পরস্পজরর েজধ্য কোে চিজয়ি শ োপরোেশেও হ । গু  কচ গস। চকন্তু স্বোেী-স্ত্রী চহজসজব 

তবোধ্হয়ি তলোে চিজ ি িো। তভচর তিঞ্জ চরজ শি।  

  

সুব্র  বকচশর অ্যোচটচটউ  কীরকে চি ? 

  

তসও আপিোজক বজ চি। উচি স্ত্রীজক ত োয়িোে করজ ি।  োচ েং, চ য়িোর, সুইটহোটে ব জ ি 

সবসেয়ি। চকন্তু তসগুজ ো চেজেয। 

  

হ। ভোচবজয়ি  ু জ ি চেচহরবোবু। 

  

http://www.bengaliebook.com/


শীর্ষেন্দু মুর্ াপাধ্যায়  । মারীচ ।  রহস্য স্মগ্র 

 97 

www.bengaliebook.com                                  সূচিপত্র 
 

 

৫. ঘুম ভাঙা ুম বুচি 

ওেো  ঘুে ভোঙো ুে বুচি? 

  

িো েযো োে, ঘুজেোইচি। চিেো করচি। 

  

আপিোজক আচে যো চিেো করজ  বজ চি  ো করজিি ত ো? 

  

িো েযো োে,  োর তিজয়িও ইম্পটেযোন্টম্য চিেো করজ  হজে।  

  

তস আবোর কীজসর চিেো? 

  

শবরবোবু ি ুি দুচশ্চেো ঢুচকজয়ি চেজয়ি তগজিি েোেোয়ি।  

  

কীরকে দুচশ্চেো? 

  

ওাঁর ধ্োরিো হজয়িজি আেোজক তকউ খুি করজব। 

  

আাঁ  

  

হযোাঁ েযো োে। 

  

উচিগ্ন িোরীকণ্ঠচট তেজক রহসয খজস প ়ি , একটু আ েিোজের েজ ো কণ্ঠস্বরচট বজ  উি , 

তকি? তক খুি করজ  িোইজি? 

  

 ো ত ো উচি বজ িচি।  জব সোবধ্োি েোকজ  বজ জিি।  

  

কী আশ্চযে  আপিোর ওপর কোর রোগ েোকজ  পোজর? 
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 ো ত ো েোচি িো।  জব আপিোজক ত ো বজ ইচি, আচে ত োক ভো  িই। কোরও হয়িজ ো 

খোর আজি। 

  

চেে, একটু চ জট জস ব ুি।  

  

চ জট স ত ো আচেও েোচি িো েযো োে।  জব পুচ শসোজহব আে আেোর গযোরোজে হোিো 

চেজয়িচিজ ি। ঘটিোর িে তেজখ বো তকোিও সূজত্র উচি এরকেই একটো চসদ্ধোজে 

তপৌাঁজিজিি। 

  

 ো হজ  আপচি তকোেোও িজ  যোি। কো  সকোজ ই িজ  যোি। 
  

িো েযো োে, আচে চভ ু হজ ও   টো কোপুরুষ িই। 

  

িোরীকণ্ঠ তিাঁজি উি , যোক, অ্  বীরত্ব তেখোজ  হজব িো। এ শহজর ভীষি চবচেচরভোজব 

খুিটুি হয়ি। চেজি দুপুজর। চেে, অ্কোরজি তবচশ সোহস তেখোজবি িো। 

  

আপচি চক আেোর েিয উচিগ্ন? 

  

যচে বচ  হযোাঁ। 

  

 ো হজ  ত ো ব জ  হয়ি অ্জিিো একেি েোিুজষর েিয আপিোর যজেষ্ট চসেপযোচে আজি। 

  

তেখুি, এসব চসচরয়িোস চসিুজয়িশজি ইয়িোরচক ভো   োগজি িো। আপচি ত ো বজ চিজ ি 

চেচিজ  আপিোর েোেো েোজকি। 

  

হযোাঁ। 

  

 োর কোজি িজ  যোি িো। 

  

  োর কোজি চগজয়ি ত ো অ্িেকো  েোকো যোজব িো। ক কো োয়ি বুজ ়িো েোবোবো, কোেকোরবোর 

সব তিজ  িজ  তগজ ই ত ো হজব িো। আর েোেোর সজে আেোর সম্ভোবও তিই। 
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অ্িয তকোেোও চগজয়ি েোকোর েজ ো টোকো চক আপিোর তিই? খুব পোরজবি চেে  

  

েযো োে, তগজ ই ত ো হজব িো। একচেি চিরজ ই ত ো হজব।  

  

তস  খি পজর তেখো যোজব। 

  

আেোর এখি অ্জিক টোকো, েোজিি? 

  

কীজসর টোকো? 

  

শুিচি অ্রুচিেো বকচশ িোচক েোরো যোওয়িোর আজগ  োর চবষয়িসম্পচি আেোর িোজে 

ট্রোন্সিোর কজর তগজি। 

  

সচ য? 

  

হযোাঁ। 

  

এ  টোকো চিজয়ি কী করজবি? 

  

চকিুই করব িো েযো োে। একটো পয়িসোও তিোাঁব িো।  

  

তকি? 

  

তিব তকি ব ুি ত ো? তকোি অ্চধ্কোজর? 

  

সচ য তিজবি িো? 

  

প্রশ্নই ওজি িো। শুজি বরং আেোর প্রিণ্ড রোগ হচে । 

  

ওেো  তকি? 
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এটো হয়িজ ো ঘুষ, হয়িজ ো করুিো, হয়িজ ো িয়িেূ য। চকন্তু চকিুজ ই গ্রহিজযোগয িয়ি।  োই? 

  

েযোঙ্ক ইউ। 

  

হিোৎ েযোঙ্ক ইউ চেজ ি তকি? 

  

হোি তিজ ়ি বোাঁি োে। 

  

 োই বো তকি? 

  

তস আপচি বুিজবি িো। 

  

আপচি তবশ অ্দু্ভ  ত োক েযো োে। 

  

তেোজটই অ্দু্ভ  িই। তেজয়িজের আপচি একটুও তিজিি িো। 

  

তেজয়িরো চক সব একরকে তয চিিব? এক-একেি এক-একরকে। তক তয কী িোয়ি  ো 

একেে বুিজ  পোচর িো।  োই িোরীচিেো কচরই িো। পোর পজক্ষ। হোসজ ি িোচক? 

  

হযোাঁ। 
  

তকি হোসজ ি? 

  

আপিোর অ্সহোয়ি অ্বস্থো তেজখ। এ  তেজয়ির সজে তে োজেশো কজরও তেজয়িজের চিিজ  

পোরজ ি িো? 

  

েযো োে, আপচি আেোর প্রকৃ  অ্বস্থোটো েোজিি িো। তেজয়িজের আচে বরোবরই এচ ়িজয়ি 

ি  োে। আেও িচ । সোকেোজস যখি কোে কর োে  খিই তেজখচি, তকোিও তকোিও 

তেজয়ি আেোর ওপর ইন্টম্যোজরস্ট চিজে। তিকোজিোর তিষ্টো তয কচরচি  ো িয়ি।  বু তে োজেশো 

হজয়ি তগ । চিচেকযো  চরজ শি,  োর তবচশ চকিু িয়ি। তসই তেজক শুরু আেও শরীর িো ়িো 

আর তকোিও চরজ শি তেজয়িজের সজে আেোর হয়িচি। ব ুি েযো োে,  োর েিয চক আচে 
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েোয়িী? আেোজক বযবহোর করো হজয়িজি েোত্র,  োর তবচশ চকিু িয়ি। অ্রুচিেো বকচশ তয 

পোগ োচে করজ ি  োরও তকোিও গভীর ো তিই চকন্তু। ওাঁর েি বজ  বস্তুই চি  িো। আচে 

চি োে ওাঁর েোস্ট একটো টয়ি। তখ ো িুজরোজ ই তিজ  চেজ ি।  

  

 বুজিচি। আপচি ভো  ত োক, তেজয়িরো খোরোপ। 
  

 ো বচ চি। ব চি আই ইচেচ  অ্যোট্রোক্ট চে বযো  চপপ । 

  

  োই বুচি? 
  

আচে বযো  ত ো,  োই বযো জেরই আেোজক পিন্দ হয়ি।  

  

আপচি খুব খোরোপ, চকন্তু চিচকৎসোর অ্ ী  িি। 

  

 ব জিি? 
  

হযোাঁ। 

  

 ো হজ  আেোরও আশো আজি? 

  

 খুব আজি।  জব একটো শ ে। 
  

কী তসটো? 

  

আর কখিও তেজয়িজের ওভোজব বযবহোর করজবি িো। 

  

চিচেকযোচ  ত ো? 

  

হযোাঁ। 

  

েযো োে, আপচি বুিজ  পোরজিি িো তকি? আচে বযবহোর কচর িো, বযবহৃ  হই। 
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েয়িো কজর আর বযবহৃ  হজবি িো। কেো চেি।  

  

কেো তেব? তকি েযো োে? আপচি ত ো আেোর কোজি একেি অ্েো পচরিয়ি েচহ ো েোত্র। 

আপিোজক এ  ব ়ি একটো কেো তেব তকি? 

  

 োর েোজি িুজ  িুজ  েধু্ তখজয়ি তব ়িোজিোটোই আপিোর পিন্দ? 

  

 ো িয়ি। চকন্তু আপিোজক কেো তেব তকি? তয েচহ ো চবশ্বোস কজর চিজের িোেটোও আে 

অ্বচধ্ আেোজক বজ চি  োজক কেো তেওয়িোর কী েোয়ি? 

  

পচরিয়ি চেজয়িই বো কী  োভ ব ুি? আপচি ত ো তেজয়িজের একটোই বযবহোর েোজিি। তসটো 

হ  শরীর। আপচি চিজেই বজ জিি তেজয়িজের বযোপোজর তকৌ ূহ ও তিই আপিোর। 

  

 ো চিক।  জব আপিোর বযোপোজর একটো তকৌ ূহ  সৃচষ্ট হজয়িজি।  

  

আেোর ভোচগয। 

  

আচে চকন্তু কেো ব জ  েোচি িো। অ্জিক সেজয়ি উ জটোপো টো বজ  তিচ  চকিু েজি 

করজ ি িো ত ো  

  

িো, েজি করোর েজ ো চকিু ত ো বজ িচি।  জব কেো চেজ ি িো বজ  দুাঃখ তপ োে। 

  

আজগ ব ুি, আপচি তক? 

  

তেজি তকোিও  োভ তিই আপিোর। 

  

আেোর কী েজি হয়ি েোজিি? 

  

কী? 
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আপচি তবোধ্হয়ি খুব অ্জিিো িি। বোাঃ,  ো হজ  ত ো ভো ই। েোেো খোচটজয়ি তবর করুি ত ো 

আচে তক? 

  

একটু সেয়ি  োগজব। েোেোটো ত ো এখি িোিো চিেোয়ি এিজগে ।  

  

 ো ়িো তিই। ভোবুি। 

  

চিজে তেজক চকিুজ ই ব জবি িো ত ো। 

  

িো। একটু কষ্ট করুি। বরোবর ত ো সব তেজয়িজের অ্িোয়িোজসই তপজয়ি তগজিি। 

  

ভু  ব জ ি। আচে তকোিও তেজয়িজকই পোইচি। আেোর তিহোরোটো ভো । দুভেোগয হ , 

তেজয়িরো, অ্েেোৎ যোরো একটু চিচেকযো   োরোই আেোর শরীরটোই তকব  তিজয়িজি। ওটোজক 

পোওয়িো বজ  িো। 

  

ওটোজকই ত ো সবোই পোওয়িো বজ  েজি কজর। 

  

 আচে েজি কচর িো। 
  

আপচি  ো হজ  কীভোজব তপজ  িোি? 

  

তসটো চিক বুিজ  পোচর িো।  জব চিচেকযো  পোওয়িোর তিজয়ি অ্জিক তবচশ চকিু। 

  

তটোটো  সোজরন্ডোর ত ো। সব পুরুষই তেজয়িজের কোজি  োই িোয়ি।  

  

তেখুি, ভো বোসোর েজধ্য সোজরন্ডোরও চকন্তু একটু েোজক। 

  

আপচিও আসজ  িী েোসী িোইজিি। 

  

তেোষ কী? আচেও যচে  োর িী েোস হই? 
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তিজ রো কখিও িী েোস হজ  পোজর িো।  োরো চিজ  েোজি, চেজ  িয়ি। 

  

তিজ জের সম্পজকে আপিোর অ্চভে ো হয়িজ ো সুখকর িয়ি। তিজ জের সম্পজকে আেোর 

অ্চভে ো তবচশ তিই, চকন্তু পুরুষজের তেোটোেুচট বুিজ  পোচর। 

  

চকেু বুিজ  পোজরিচি। আপচি আেোজক তেজখিচি। 

  

তক ব জ  তেচখচি? 

  

কজব তেখজ ি? তকোেোয়ি তেখজ ি? 

  

  ো ব ব তকি? 
  

বোজে কেো, আপচে তেোজটই তেজখিচি। ব ুি ত ো আেোর বোাঁ গোজ  তয আাঁচি টো আজি 

তসটো  ো জি িো খজয়িচর? 

  

আপিোর বোাঁ গোজ  তকোিও আাঁচি  তিই। 

  

ব ুি ত ো আেোর িোকটো েযোব ়িো িো তিোখো? 

  

েযোব ়িো িয়ি,  জব একটু িোপো। েজি হয়ি কখিও িোকটো তভজঙ চগজয়িচি । 

  

চিক বজ জিি ত ো  সোকেোজস িোকচর যখি কচর  খি প্রযোকচটজসর সেয়ি আচে ট্রযোচপে 

তেজক পজ ়ি চগজয়িচি োে। িীজি তিট চি , আচে তিজটর বোইজর চিটজক চগজয়িচি োে। িোাঃ, 

স্বীকোর করজ ই হজে আপচি আেোজক তেজখজিি। 

  

তেজখচি। 

  

ভোচবজয়ি  ু জ ি েযো োে। 

  

তকি ভোবিোর কী হ ? 
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এ তয ওয়িোি ওজয়ি গ্লোস। আপচি তেজখজিি, আচে তেচখচি।  

  

তকোিওচেি তেখো হজ ও পোজর। 
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৬. আচম েচি স্যার 

আচে েচি সযোর। 

  

হযোাঁ েচি, বজ ো। 

  

আপচি তযরকে বজ চিজ ি তসরকেই কজরচি। অ্যোিসোচরং তেচশি িো ু তরজখচি োে, 

একটো ভজয়িস তরক ে করো আজি। চকন্তু ভ্েচহ ো আেোজক তেোবোইজ  তিোি কজরিচি। 

  

কী তরক ে করজ  তপজরি? 

  

শুধু্ একটো কেো, েচি আজি?  োরপর সোইজ ন্স। 

  

 িেরটো েোও। আর টোইেটো। 
  

েচি িেরটো চে । এবং আধ্ ঘণ্টোর েজধ্য শবর হোিো চে  বোচ গজঞ্জর একটো এসচটচ  

বুজে। 

  

আচে পুচ জশর ত োক। কো  রো  আটটোর পর সোজ ়ি আটটোর েজধ্য এই বুে তেজক এক 

ভ্েচহ ো কোউজক তিোি কজরচিজ ি। খুব কে সেজয়ির েিয। তসই ভ্েচহ োজক চক েজি 

আজি? 

  

বুজের তিোকরোটো ঘোব ়িোজিো েুজখ বজ , িো সযোর। েজি প ়িজি িো। 

  

 ভয়ি তপজয়িো িো, িোন্ডো েোেোয়ি ভোজবো। খবরটো েরুচর। 
  

তিজ টো একটু তভজব ব  , হযোাঁ সযোর। 

  

 োজক তিজিো? 
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এ পো ়িোরই েোিুষ।  জব িোে চিকোিো েোচি িো। 

  

ত োেোর বুে তেজক প্রোয়িই তিোি কজরি চক? 

  

 খুব কে  
  

তিহোরোটো তকেি ব জ  পোজরো? 

  

 েোিও ়িো তিহোরো সযোর, খুব িরসো। 

  

তকোি চেক তেজক এজসচিজ ি? 

  

ওই পোজশর গচ টো চেজয়ি, তিোি কজর গচ জ  ঢুজক তগজ ি। 

  

উচি িো ়িো আর তকোিও তেজয়ি এজসচি ? 

  

িো সযোর। এখি িোরচেজক অ্জিক বুে খুজ  তগজি, কোস্টেোর তিই।  

  

 চিক আজি। 
  

আরও িচিশ চেচিট ধ্জর গচ র চবচভ্ তেোকোি আর বোচ ়িজ  হোিো চে  শবর। তশজষ 

তসোেো রোজয়ির িোেটো েোিো তগ । চিকোিোও। 

  

কচ ং তব  চটপজ ই একেি বোচ্চো তেজয়ি েরেো খুজ  ব  , কী িোই? 

  

তসোেো রোয়ি। 

  

এখি তেখো হজব িো। 

  

তকি? 

  

বোেরুজে আজিি। 
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শবর েরেোটো তিজ  চভ জর ঢুজক ব  , ওজক বজ ো পুচ জশর ত োক এজসজি। েরুচর 

েরকোর। 

  

 তেজয়িটো ভয়ি তপজয়ি িুজট তগ  চভ জর। শবর িোরচেজক তিজয়ি তেখ , তবশ সোেোজিো 

তগোিোজিো রুচিশী  তবিকখোিো। পয়িসোওয়িো ো েচহ ো বজ  েজি হয়ি।  

  

একটু অ্জপক্ষো করজ  হ ।  োরপর েুজখ এক রোশ চবরচি আর েেেজে রোগ চিজয়ি িরসো, 

 েো, স্বোস্থযব ী এবং তবশ সুন্দরী ভ্েচহ ো ঘজর ঢুজকই তবশ উাঁিু গ োয়ি ব জ ি, তক 

ব ুি ত ো আপচি? কী িোই? 

  

কজয়িকটো কেো েোিজ  িোই। 

  

কী কেো? শুি োে আপচি পুচ জশর ত োক। পুচ জশর কী েরকোর আেোজক? 

  

িোন্ডো হজয়ি বসুি েযো োে। অ্  উজিচে  হজবি িো। আচে ত ো আপিোজক অ্পেোি কচরচি। 

  

আেোর সেয়ি তিই। এখিই তবজরোব। 

  

তসজক্ষজত্র আপিোজক অ্যোজরস্ট কজর েোিোয়ি চিজয়ি চগজয়ি তেরো করো হজব। তসটো চক 

সুচবধ্োেিক হজব বজ  আপিোর েজি হয়ি? 

  

েোাঁজ  তিোাঁট তিজপ চকিুক্ষি রোগটোজক সোেজ  চিজয়ি তসোেো ব  , চকন্তু আেোর অ্পরোধ্ কী? 

  

 আপিোর তটচ জিোি আজি? 
  

আজি। তকি? 

  

তিোিটো চক ত  ? 

  

িো। 
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 ো হজ  কো  রোজ  আপচি েচিজক তিোি করোর েিয কষ্ট কজর তটচ জিোি বুজে 

চগজয়িচিজ ি তকি? 

  

প জক িযোকোজশ হজয়ি তগ  তসোেোর েুখ। 

  

তক ব   আচে বুজে চগজয়িচি োে? 

  

 বুজের তিজ টো আপিোজক তেখজ ই চিিজ  পোরজব। 
  

বোজে কেো। 

  

েচির সজে আপিোর কীজসর েরকোর? 

  

েচি িোজে আচে কোউজক চিচি িো। 

  

সুব্র  বকচশ িোজে কোউজক তিজিি চক? িোচক  োও িো। 

  

এসব কী হজে ব ুি ত ো? রে- োেোশো িোচক? 

  

িো, বরং খুব চসচরয়িোস বযোপোর। 

  

আচে আপিোর সজে কেো ব জ  িোই িো। 

  

 চিক আজি েযো োে। আচে েোিোয়ি েোচিজয়ি চেচে যোজ   োরো আপিোজক হো ক ়িো পচরজয়ি 

প্রকোজশয তটজি চিজয়ি যোয়ি। েোিোয়ি কোজির তবজঞ্চ বজস কেো ব জ  তবোধ্হয়ি আপিোর সুচবজধ্ 

হজব। 

  

তসোেোর েুজখ আিেকো রজিোচ্ছ্বোস তেখো তগ । চসাঁচটজয়ি চগজয়ি ব  , তকি এসব করজিি? 

  

 চস্প  েো চবি। সুব্র  বকচশজক তিজিি? 
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তসোেো েোাঁজ  তিোাঁট কোে ়িো ।  োরপর হিোৎ দু’হোজ  েুখ তঢজক কোাঁপজ   োগ । 

  

আচে চকেু েোচি িো… আচে চকেু েোচি িো। 
  

আপিোর পোসজপোটেটো চিজয়ি আসুি। 

  

তসোেোর অ্জিকক্ষি সেয়ি  োগ  সোে োজ ।  োরপর চগজয়ি পোসজপোটে চিজয়ি এ । 

  

 বিজর আপচি ক’বোর আজেচরকো যোি?  

  

চবেজিস পোরপোজস ঘিঘি তযজ  হয়ি। 

  

বুি োে। 

  

সুব্র র সজে আেোর একটো েজয়িন্টম্য চবেজিস আজি। 

  

হযোচন্ডিযোিটস? 

  

হযোাঁ। আর শোচ ়ি। 

  

অ্রুচিেো বকচশ চক আপিোজক চিিজ ি? 

  

হযোাঁ। 

  

কীরকে চরজ শোি চি ? 

  

ভো ই ত ো। 

  

 ো হজ   োজক েোরজ  হ  তকি? 

  

তসোেো িুপ। 
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চ জভোসে করজ  অ্রুচিেোর সম্পচি সুব্র র হো িো ়িো হ  বজ ? 

  

আেোজক ওসব চেজেস করজবি িো চেে  

  

িয়ি তকি? আপচি একেি অ্যোকজসিসচর টু েো েোর। একটো িয়ি, দুজটো েো েোর। চেচহরজক 

খুি করোর েিয আপচি েচিজক তির তিোি কজরচিজ ি। অ্যোিসোচরং তেচশজি ওর 

তেোবোইজ  তিোি করজ  ব োয়ি আপচি ভয়ি তপজয়ি তিোি তকজট তেি, কোরি তেোবোইজ  

ক োর-এর িের উজি যোয়ি  োই িো? 

  

চেে  
  

কী  োভ হ  ব ুি? অ্রুচিেো  োর সব সম্পচি চেচহজরর িোজে ট্রোন্সিোর কজর তগজি। 

  

আচে চকিু েোচি িো। আেোজক তিজ ়ি চেি। 

  

সুব্র  আর আপচি দু’ েজিই তে  খোটজবি, যচে িোাঁচস িোও হয়ি, কী  োভ হজব ব ুি। 

সুব্র বোবুর পোসজপোটেও এ ক্ষজি পুচ শ বোজেয়িোপ্ত কজরজি। আচে আপিোরটো করচি। ইউ 

আর আন্ডোর অ্যোজরস্ট। 
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৭. চমচহরবাবু, তকমি আর্িি 

চেচহরবোবু, তকেি আজিি? 

  

ও শবরবোবু। আপিোজক অ্জিক ধ্িযবোে। িোাঁচসর েচ ়ি তেজক তয আচে তবাঁজি যোব  ো 

ভোচবচি। আপচি এজস িো প ়িজ  কপোজ  কষ্ট চি । 

  

 ো চি । সুব্র বোবু তস্টটজেন্টম্য চেজয়িজিি। 

  

ওাঁর চক িোাঁচস হজব শবরবোবু? 

  

তবোধ্হয়ি িো। তিৌজদো বির তেয়িোে হজ  পোজর। পযোজরো টযোজিো  বোে চেজয়ি ব ়িজেোর েশ 

বির ঘোচি টোিজবি।  জব আজেচরকোি চসচটজেি বজ  চকিু কিচস োজরশি হজ  পোজর। 

ওসব আইিকোিুি আেোর েোিো তিই। আপচি চক সচ যই অ্রুচিেো বকচশর চবষয়িসম্পচি 

চকিুই তিজবি িো? 

  

পোগ  িোচক? ওসব আচে তিোাঁবও িো। 

  

 ো হজ  সম্পচির গচ  কী হজব? 

  

যো খুচশ তহোক। 

  

আপচি অ্দু্ভ  ত োক চকন্তু।  

  

িো শবরবোবু, আচে চভ ু ত োক। অ্িোচেে  সম্পেজক খুব ভয়ি পোই।  

  

 আেো, গু বোই। ভো  েোকুি। 
  

ধ্িযবোে। 
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.  

  

আচে ব চি। 

  

সব খবর তপজয়িজিি? 

  

খবজরর কোগজে তেজখচি। 

  

আপিোর চক সজন্দহ চি  খুিটো আচে কজরও েোকজ  পোচর? 

  

িো, কখিও িয়ি। সজন্দহ েোকজ  চক এ  কেো বচ ? 

  

আচে  ম্পট বজ  প্র ীয়িেোি হজ ও  ো িই চকন্তু। 

  

আপচি ভীষি খোরোপ। 

  

কী কজর আপিোর কোজি ভো  ত োক হওয়িো যোয়ি ব জবি? 

  

শুধু্ আেোর কোজি তকি, সকজ র কোজি িয়ি? 

  

 আপো   আেোর একেজির েিযই েোেোবযেো। হোসজিি। 
  

এ  পোগ  হওয়িোর কী আজি? 

  

 আপচি তয আেোজক ভীষি জ্বো োজেি। 
  

ওাঃ   ো হজ  আর তিোি করব িো। 

  

তকি? 

  

 োই ত ো ব জ ি  
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 োই ব  োে বুচি  এই বুচদ্ধ  আপিোজক আচে বুচদ্ধে ী তভজবচি োে।  

  

িগ ়িো করোর েিয গ ো িু জকোজেি, িো? 

  

আপচিও ত ো িগ ়িুজট। এক বুিজ  আর এক তবোজিি। 

  

তবশ  ো হজ  কেো িো ব জ ই ত ো হয়ি। 

  

িো িো, বরং িগ ়িোই তহোক। 

  

 িগ ়িো হজব  ওেো, তকি? 
  

এরকে িগ ়িো তবশ ভো , েি ভো  হজয়ি যোয়ি। 

  

  ো হজ  ত ো সোরোেীবি িগ ়িোই করজ  হজব আপিোর সজে। 
  

রোচে। হোসজিি তকি? 

  

 একটো পোগজ র পোিোয়ি পজ ়িচি বজ । 
  

আচেও ত ো একটো পোগচ র পোিোয়ি পজ ়িচি। পোগচ জক এখি আেোর ভীষি েরকোর। 

  

 তকি? 
  

তবোজিি িো? িো বুজি েোকজ  আর বুজি কোে তিই। আচে পোগচ র কোজি বজস এই 

েীবিটোজক বুজি চিজ  িোই। আপিোর পোিশো োয়ি আেোজক ভরচ  কজর তিজবি? 

  

তভজব তেচখ। 

  

িো, ভোবজ  সব গুচ জয়ি যোজব। চিি িো ভরচ  কজর। তিজবি? 

  

একটো েীঘেশ্বোস তশোিো তগ ।  োরপর তেজয়িচট ব  , িো চিজয়ি উপোয়ি কী? 
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