
 

  

অল ৌকিি 
হেলেন্দ্রিুোর রায় 
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অল ৌকিি 

  

এক 

  

ইনস্পেকটর সুন্দরবাবু। নতুন নতুন খাবস্পরর দিস্পক বরাবরই তাাঁর প্রচণ্ড ল ভ া ।    

ববকাদ  চণ্াস্পয়ের  সস্পর পিাপপণ কস্পরই বস্প  উঠস্প ন,  য়েন্ত ওস্পব া দক বস্প দলস্প , নস্পন 

 স্পল ভতা? 

  

 য়েন্ত ভেস্পস ব স্প , নস্পন না থাস্পক, নস্পন কদরস্পয়ে দিন। 

  

নতুন খাবার খাওয়োস্পব বস্প দলস্প । 

  

–ও, এই কথা? খাবার ভতা প্রস্তুত। 

  

খাবাস্পরর নান শুনস্পত পাই না? 

  

–নাস্পলর পযাদট  র অ্যাসপযারাগাস ওনস্প ট। 

  

–ভরাঁস্পেস্পল ভক? 

  

– নাস্পির নেু। 

  

–নেু একদট দ দনয়োস।  নস্পত বস্প া,  নস্পত বস্প া। 

  

চণ্া পবপ ভেষ ে  যথাসনস্পয়ে। অ্স্পনকগুস্প া পযাদট  র ওনস্প ট উদ ়েস্পয়ে সুন্দরবাবুর  নন্দ 

 র েস্পর না। 

  

পদরতৃপ্ত  ুাঁদ ়ের ওপস্পর সস্পেস্পে োত বুস্প াস্পত বুস্প াস্পত দতদন ব স্প ন, নস্পনর নস্পতা 

পানাোস্পরর নস্পতা সুখ দুদনয়োয়ে  র দকলু ভনই, দক বস্প া নাদনক? 
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নাদনক ব স্প , দকন্তু অ্ত সুস্পখর দ তস্পরও দক একদট ট্রাস্প দ  ভনই? 

  

কীরকন? 

  

–ভখস্প ই খাবার ফুদরস্পয়ে যায়ে। 

  

–তা যা বস্প ল। 

  

– বার অ্স্পনক সনয়ে খাবার ফুস্পরাবার  স্পগ ভপটই  স্পর যায়ে। 

  

–েযাাঁ  ায়ো, ওটা  বার খাবার ফুস্পরাস্পনার ভচণ্স্পয়েও দুুঃখ নক বযাপার। খাবার  স্পল, ভপট 

দকন্তু গ্রেণ করস্পত নারা । অ্সেনীয়ে দুুঃখ। 

  

দঠক এনন সনস্পয়ে একদট ভ াক ঘস্পরর দ তর প্রস্পবে কর । 

  

তাস্পক ভিস্পখই  য়েন্ত বস্প  উঠ ,  স্পর,  স্পর েস্পরন ভয। ভবাস্পসা  াই, ভবাস্পসা। সুন্দরবাবু, 

েস্পরন েস্পে  নার  র নাদনস্পকর বা যবন্ধু। 

  

নাদনক ব স্প , েস্পরন, ইদন েস্পেন সুন্দরবাবু, দবখযাত পুদ ে ইনস্পেকটর  র প্রখযাত 

ঔিাদরক। 

  

–হুন, ঔিাদরক নাস্পন দক নাদনক? শুস্পোস্প ন সুন্দরবাবু। 

  

–ঔিাদরক, অ্থপাৎ উিরপরায়েণ। 

  

–অ্থপাৎ ভপটুক। ভবে  াই, ভবে, যা খুদে বস্প া, ভতানার কথায়ে রাগ কস্পর   স্পকর এনন 

খাওয়োর  নন্দটা নাদট করব না। 

  

 য়েন্ত ব স্প , তারপর েস্পরন, তুদন দক এখন ক কাতাস্পতই  ল? 
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না, কা  এস্পসদল।   ই ভিস্পে দফরব। দকন্তু যাবার  স্পগ ভতানাস্পির একটা খবর দিস্পয়ে 

ভযস্পত চণ্াই। 

  

কীরকন খবর? 

  

–ভযরকন খবর ভতানরা  াস্প াবাস্পসা। 

  

–ভকানও অ্সাোরণ ঘটনা। 

  

–তাই। 

  

–তােস্প   নরা শুনস্পত প্রস্তুত। সম্প্রদত অ্সাোরণ ঘটনার অ্ াস্পব  নরা দকদিৎ দিয়েনান 

েস্পয়ে  দল। ঝাস্প ়ো ভতানার খবস্পরর ঝুদ । 

  

.  

  

দুই 

  

েস্পরন ব স্প , সুন্দরবাবু,  য়েন্ত  র নাদনক  নাস্পির ভিস্পে দগস্পয়েস্পল, দকন্তু  পনার 

কাস্পল  স্পগ তার দকলু পদরচণ্য়ে ভিওয়ো িরকার।  নাস্পির ভিে েস্পে একদট ভলাট েের, 

কদ কাতা ভথস্পক নাই  দিে িূস্পর। ভসখাস্পন পস্পনস্পরা-স্পষাস্প া ো ার ভ াস্পকর বাস। অ্স্পনক 

ভ দ পযাস্পসঞ্জার ক কাতায়ে চণ্াকদর করস্পত  স্পসন, তাস্পির নস্পেয কস্পয়েক ন ব ়ে 

অ্দফসারও  স্পলন। ভেেন ভথস্পক েেস্পরর িূরত্ব প্রায়ে ভি ়ে নাই । এই পথটা ভবদের াগ 

ভ াকই পাস্পয়ে ভোঁস্পট পার েয়ে, যাস্পির সঙ্গদত  স্পল তারা লযাক ়ো গাদ ়ে দক সাইস্পক  

দরকোর সাোযয ভনয়ে। 

  

নাসখাস্পনক  স্পগ অ্থপাৎ ভগ  নাস্পসর প্রথন দিস্পন সুরথবাবু  র অ্দবনােবাবু সাইস্পক  

দরকোর চণ্স্প ়ে ভেেন ভথস্পক বাদ ়ের দিস্পক দফরদলস্প ন। তাাঁরা দু স্পনই ব ়ে অ্দফসার, 

এক ন নাদেনা পান ো ার টাকা,  র এক ন  টেত টাকা। ভসই দিনই তারা নাদেনা 
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ভপস্পয়েদলস্প ন। ভেেন ভথস্পক নাই খাস্পনক পথ এদগস্পয়ে এস্পস একটা  ঙ্গস্প র কাস্পল তারা 

ভিখস্পত ভপস্প ন   ব এক নূদতপ। তখন রাত েস্পয়েস্পল,  কাস্পে দল  সানানয একটু চণ্াাঁস্পির 

 স্প া, েষ্ট কস্পর দকলুই ভচণ্াস্পখ পস্প ়ে না। তবু ভবাঝা ভগ , নূদতপটা অ্স্ভবব ্যাাা, নাথায়ে 

অ্ন্তত নয়ে ফুস্পটর কন উাঁচণ্ু েস্পব না। প্রথস্পন তাস্পির নস্পন েস্পয়েদল  ভসটা ভকানও নারীর 

নূদতপ, কারণ তার ভিস্পের নীস্পচণ্র দিস্পক দল  ঘাঘরার নস্পতা কাপ ়ে। দকন্তু তার কাস্পল দগস্পয়েই 

ভবাঝা ভগ  ভস নারী নয়ে, পুরুষ।  ীষণ কাস্প া নুখখানা সম্পূণপ অ্নানুদষক। তার োস্পত 

দল   াদঠর বিস্প   ম্বা একগালা বাাঁে। পস্পথর দঠক নাঝখাস্পন এস্পকবাস্পর দন্চল  েস্পয়ে ভস 

িাাঁদ ়েস্পয়েদল । 

  

দরকোখানা কাস্পল দগস্পয়ে, তাস্পক পাে কাদটস্পয়ে যাবার ভচণ্ষ্টা করস্পতই ভস দবষন দচণ্ৎকার কস্পর 

েনস্পক বস্প  উঠ , এই উলু্লক, গাদ ়ে থানা। তার পস্পরই ভস দর   ার বার কস্পর ভঘা ়ো 

দটস্পপ দিস্প । দুন কস্পর েব্দ েওয়োর সস্পঙ্গ সস্পঙ্গই দরকোর চণ্া ক গাদ ়ে ভফস্প  প ায়েন 

করস্প । সুরথবাবু  র অ্দবনােবাবুও গাদ ়ে ভথস্পক ভনস্পন প ়েবার উপক্রন করস্পতই নূদতপটা 

তাাঁস্পির দিস্পক দর   ার তুস্প  ককপে স্বস্পর ব স্প , যদি প্রাস্পণ বাাঁচণ্স্পত চণ্াও, সস্পঙ্গ যা  স্পল 

সব দরকোর ওপস্পর ভরস্পখ এখান ভথস্পক সস্পর পস্প ়ো। 

  

তারা প্রাস্পণ বাাঁচণ্স্পতই চণ্াইস্প ন।  স্পয়ে কাাঁপস্পত কাাঁপস্পত সস্পঙ্গর সনস্ত টাকা, োতঘদ ়ে,  িদট 

এননকী ফাউস্পেন ভপনদট পযপন্ত ভসইখাস্পন ভফস্প  ভরস্পখ তারা তা ়োতাদ ়ে চণ্ম্পট দিস্প ন। 

পস্পর পুদ ে এস্পস ঘটনাস্থস্প  দরকোর পাস্পে কুদ ়েস্পয়ে পায়ে ভকব  ভসই  ম্বা বাাঁেটাস্পক। 

  

প্রথন ঘটনার সাতদিন পস্পর ঘস্পট দিতীয়ে ঘটনা। নৃণা বাবু  নাস্পির ভিস্পের ভ াক। 

ভনস্পয়ের দবস্পয়ের  স্পনয দতদন ক কাতায়ে গেনা গ ়োস্পত দগস্পয়েদলস্প ন। ঘটনার দিন সন্ধযার 

সনস্পয়ে ভট্রন ভথস্পক ভনস্পন পাাঁচণ্ ো ার টাকার গেনা দনস্পয়ে পিব্রস্প ই  সদলস্প ন। দতদনও 

একটা  ঙ্গস্প র পাস্পে ভসই সুিীঘপ  য়োবে নূদতপদটস্পক অ্েষ্ট াস্পব ভিস্পখ থনস্পক িাাঁদ ়েস্পয়ে 

পস্প ়েন। ভসদিন কতকটা েষ্ট চণ্াাঁস্পির  স্প া দল  বস্পট দকন্তু  ঙ্গস্প র লায়ো ভঘাঁস্পষ নূদতপটা 

এনন াস্পব িাাঁদ ়েস্পয়েদল  ভয  াস্প া কস্পর দকলুই ভিখবার ভযা দল  না। ভসদিনও নুদতপটা 
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দর   ার লুাঁস্প ়ে  য়ে ভিদখস্পয়ে নৃণা বাবুর গেনাগুস্প া ভকস্প ়ে দনস্পয়ে তাস্পক তাদ ়েস্পয়ে ভিয়ে। 

ভসবাস্পরও পস্পর ঘটনাস্থস্প  দগস্পয়ে পাওয়ো যায়ে ভকব  একগালা  ম্বা বাাঁে। 

  

এইবাস্পর তৃতীয়ে ঘটনা। েেীপি  নার প্রদতস্পবেী। ক কাতার ব ়েবা াস্পর তার কাপস্প ়ের 

ভিাকান। দফ েদনবাস্পর ভস ভিস্পে  স্পস–ভগ  েদনবাস্পরও  সদল । তখন সন্ধযা উতস্পর 

দগস্পয়েদল , দকন্তু উাঁি ওস্পঠদন। ভেেন ভথস্পক েেস্পর  সস্পত- সস্পত পস্পথর একটা ভনা ়ে 

দফস্পরই। েেীপি স স্পয়ে ভিখস্পত পায়ে ভসই অ্স্ভবব ্যাাা বী ৎস নূদতপটাস্পক। নাস্পন  াস্প া 

কস্পর ভস। দকলুই ভিখস্পত পায়েদন, ভকব  এইটুক ুবুস্পঝদল  ভয নূদতপটা সে  নানুস্পষর ভচণ্স্পয়ে 

প্রায়ে  ব  উাঁচণ্ু। ভসদিনও ভস দর   ার লুাঁস্প ়ে েেীপির কাল ভথস্পক সাত ো ার টাকা 

েস্তগত কস্পর। েেীপি ভিৌস্প ়ে একটা  ঙ্গস্প র দ তস্পর ্ুস্পক পস্প ়ে। তারপর ভসইখাস্পন 

বস্পসই শুনস্পত পায়ে খটাখট খটাখট-খটাখট কস্পর কীস্পসর েব্দ। ক্রস্পনই িূস্পর দগস্পয়ে ভস েব্দ 

দনদ স্পয়ে যায়ে। েেীপি  স্পয়ে সারা রাত বস্পসদল   ঙ্গস্প র দ তস্পরই। সকাস্প  বাইস্পর এস্পস 

পস্পথর ওপস্পর ভিখস্পত পায়ে একগালা বাাঁে। 

  

 য়েন্ত, এই ভতা বযাপার। পরপর দতন-দতনস্পট অ্দু্ভত ঘটনা ঘটায়ে  নাস্পির েের 

রীদতনস্পতা  তঙ্কগ্রস্ত েস্পয়ে উস্পঠস্পল। সন্ধযার পর িস্প  খুব  ারী না েস্প  পদথকরা ভেেন 

ভথস্পক ওপথ দিস্পয়ে েেস্পর  সস্পত চণ্ায়ে না। অ্স্পনস্পকই নূদতপটাস্পক অ্স্প ৌদকক বস্প ই েস্পর 

দনস্পয়েস্পল। এখন ভতানার নত দক? 

  

.  

  

দতন 

  

 য়েন্ত স্তব্ধ েস্পয়ে বস্পস রই  কস্পয়েক দনদনট। তারপর েীস্পর েীস্পর ব স্প , ঘটনাগুস্প ার নস্পেয 

কী কী  ক্ষ করবার  স্পল, তা ভিখ। বাি াস্পিস্পে নয়ে ফুট উাঁচণ্ু নানুষ থাকস্প  এতদিস্পন ভস 

সুদবখযাত েস্পয়ে প ়েত। সুতরাি অ্নুনান করা ভযস্পত পাস্পর অ্পরােী নয়ে ফুট উাঁচণ্ু নয়ে। ভস 

ভিস্পের নীস্পচণ্র দিকটা ঘাগরায়ে বা ভঘরাস্পটাস্পপ ভ্স্পক রাস্পখ। ভকন? তার নুখ অ্নানুদষক 

বস্প  নস্পন েয়ে। ভকন? ভস একটা  ম্বা বাাঁে োস্পত কস্পর িাাঁদ ়েস্পয়ে থাস্পক,  বার বাাঁেটাস্পক 
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ঘটনাস্থস্প  ভফস্প  ভরস্পখ যায়ে। ভকন? ভস প্রস্পতযকবাস্পরই ভচণ্ষ্টা কস্পর, তার ভচণ্োরা ভকউ ভযন 

েষ্ট কস্পর ভিখস্পত না পায়ে ভকন? েেীপি শুস্পনস্পল, খটাখট খটাখট কস্পর একটা েব্দ 

ক্রস্পনই িূস্পর চণ্স্প  যাস্পে। কীস্পসর েব্দ? 

  

সুন্দরবাবু ব স্প ন, তুদন দকলু অ্নুনান করস্পত পারল? 

  

দকলু দকলু পারদল বইকী! েস্পরন, ওই দতনস্পট ঘটনায়ে যাাঁস্পির টাকা ভখায়ো দগস্পয়েস্পল, তারা 

দক েেস্পরর দবদ ন্ন পদল্লর ভ াক? 

  

না, তারা সকস্প ই প্রায়ে এক পা ়োস্পতই বাস কস্পরন। 

  

–তস্পব ভতানাস্পির পা ়োয়ে বা পা ়োর কালাকাদল ভকাথাও বাস কস্পর এই অ্পরােী! 

  

–ভকনন কস্পর  ানস্প ? 

  

নইস্প  দঠক ভকান দিস্পন ভকান সনস্পয়ে ভকান বযদি প্রচণ্ুর টাকা দনস্পয়ে ভিস্পে দফস্পর  সস্পব, 

অ্পরােী দন্চলয়েই ভস খবর রাখস্পত পারত না। 

  

না  য়েন্ত,  নাস্পির পা ়োয়ে ভকন,  নাস্পির েেস্পরও নয়ে ফুট উাঁচণ্ু ভ াক ভনই। 

  

– দনও ওকথা  াদন। 

  

–ভতানার কথা  দন বুঝস্পত পারদল না। 

  

– পাতত ভবদে দকলু বুস্পঝও কা  ভনই।  নাস্পক  রও দকদিৎ দচণ্ন্তা করবার সনয়ে িাও। 

তুদন ভিস্পে দফস্পর যাে ভতা? 

  

েযাাঁ। 
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–পরশুদিনই  নার কাল ভথস্পক একখানা  রুদর দচণ্দঠ পাস্পব।  নার দনস্পিপে অ্ক্ষস্পর 

অ্ক্ষস্পর পা ন করস্পব। তার দঠক এক সপ্তাে পস্পর তুদন ক কাতার এস্পস  নাস্পির ভিস্পে 

দনস্পয়ে যাস্পব। 

  

েস্পরন চণ্স্প  ভগ ।  য়েন্ত ভযন দনস্প র নস্পনই গুণগুণ কস্পর ব  , খটাখট খটখট খটাখট। 

নূ যবান সূি। 

  

.  

  

চণ্ার 

  

দনদিপষ্ট দিস্পন দুপুরস্পব ায়ে েস্পরন এস্পস োদ র। 

  

 য়েন্ত শুস্পোস্প , দচণ্দঠস্পত যা যা বস্প দল দঠক ভসইনস্পতা কা  কস্পরল ভতা? 

  

–অ্দবক । 

  

–নাদনক, সুন্দরবাবুস্পক ভফান কস্পর  ানাও,    সাস্প ়ে পাাঁচণ্টার ভট্রস্পন  নরা যািা করব। 

  

প্রায়ে সাস্প ়ে সাতটার সনস্পয়ে তারা েস্পরনস্পির ভিস্পে এস্পস নান । 

  

 কাে ভসদিন দন্চলন্দ্র। ভেেন ভথস্পক েেস্পর যাবার রাস্তায়ে সরকাদর ভতস্প র  স্প াগুস্প া 

অ্স্পনক তফাস্পত-তফাস্পত ভথস্পক দনটদনট কস্পর জ্বস্প  ভযন অ্ন্ধকাস্পরর দনদব ়েতাস্পকই  রও 

 াস্প া কস্পর ভিখবার ভচণ্ষ্টা করদল ! দন পন পথ!  েপাস্পের ভঝাপঝাস্প ়ের বাদসন্দা ভকব  

নুখর দঝদল্লর ি । দুখানা সাইস্পক  দরকোয়ে চণ্স্প ়ে তারা যাদে । প্রথন গাদ ়েস্পত বস্পসদল  

েস্পরন ও নাদনক। দিতীয়ে গাদ ়েস্পত  য়েন্ত ও সুন্দরবাবু। 

  

সুন্দরবাবু ব স্প ন, তুদন দক ভয বুস্পঝল তা তুদনই  াস্পনা,  দন ভতা লাই এ বযাপারটার 

 যা ানুস্প ়ো দকলুস্পতই েরস্পত পাদরদন। 
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 য়েন্ত ব স্প , ঘটনাগুস্প া  দনও শুস্পনদল,  পদনও শুস্পনস্পলন। তারপর প্রোন প্রোন সূস্পির 

দিস্পক  পনার িৃদষ্ট  কষপণ করাস্পত লাদ ়েদন। নাথা খাটাস্প   পদন অ্স্পনকখাদনই  ন্দা  

করস্পত পারস্পতন। 

  

–নস্তক যস্পথষ্ট ঘনপাি করবার ভচণ্ষ্টা কস্পরদল  ায়ো, দকন্তু খাদনকটা ভোাঁয়ো ততাও গাাঁ ার 

ভোাঁয়ো) লা ়ো  র দকলুই ভিখস্পত পাইদন। 

  

–নুস্পটরাও নস্তকস্পক যস্পথষ্ট ঘনপাি কস্পর দকন্তু তারা উপ দব্ধ কস্পর কতটুকু সুন্দরবাবু, 

 দন  পনাস্পক নস্তক ঘনপাি করস্পত ব দল না, নদস্তষ্ক বযবোর করস্পত ব দল। 

  

–একটা েি রকন গা াগাদ  দিস্প  বস্পট দকন্তু ভতানার দক দবশ্বাস,   স্পকই তুদন এই 

নান াটার দকনারা করস্পত পারস্পব? 

  

–েয়েস্পতা পারব, কারণ অ্পরােীরা প্রায়েই দনদিপষ্ট পদ্ধদতস্পত কা  কস্পর দবপস্পি পস্প ়ে। 

েয়েস্পতা পারব না, কারণ ভকানও ভকানও অ্পরােী দনস্প র দনদিপষ্ট পদ্ধদত তযাগ করস্পতও 

পাস্পর। দকন্তু হুদেয়োর! পস্পথর নাঝখাস্পন  বলায়ো ভগাস্পলর দক-একটা ভিখা যাস্পে না? 

  

েযাাঁ, ভিখা যাস্পে বস্পট! নুি  কাস্পের স্বা াদবক  স্প া ভিদখস্পয়ে দিস্প , অ্ন্ধকাস্পরর নস্পেয 

একটা অ্চণ্ি  ও দন্চল  ও সুিীঘপ লায়োনূদতপ। বাতাস্পস নস্প ়ে-নস্প ়ে উঠস্পল ভকব  তার 

পরস্পনর  ানা-কাপ ়েগুস্প া। 

  

 চণ্দম্বস্পত একটা অ্তযন্ত ককপে ও দেিি দচণ্ৎকার চণ্াদরদিস্পকর দনস্তব্ধতাস্পক চণ্নস্পক দিস্পয়ে 

ভ স্পগ উঠ –এই! থানাও গাদ ়ে, থানাও গাদ ়ে! সস্পঙ্গ-সস্পঙ্গ দর   াস্পরর েব্দ। 

  

দকন্তু তার  স্পগই অ্দত-সতকপ  য়েন্ত লুটন্ত গাদ ়ে ভথস্পক বাস্পঘর নস্পতা  াদফস্পয়ে পস্প ়েস্পল। 

এবি গ পন কস্পর উস্পঠস্পল তারও োস্পতর দর   ার! 

  

গুদ  দগস্পয়ে দবদ্ধ কর  নূদতপর  ান োতখানা, তার দর   ারটা খস্পস প ়ে  নাদটর ওপস্পর 

সেস্পব্দ। ভকব  দর   ার নয়ে,  র একটাও দক নাদটস্পত প ়োর েব্দ ে –ভবােেয়ে 
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বিেিড ল! অ্সু্ফট  তপনাি কস্পর নূদতপটা দফস্পর িাাঁদ ়েস্পয়ে পা াবার উপক্রন করস্প , দকন্তু 

পারস্প  না, এক ভসস্পকন্ড ট ট ায়েনান েস্পয়েই হু ়েনু ়ে কস্পর  ম্বনান ে  এস্পকবাস্পর পস্পথর 

উপর।  

  

িপিদপস্পয়ে জ্বস্প  উঠ  চণ্ার-চণ্ারস্পট টস্পচণ্পর দবদুযত্বদি। 

  

 য়েন্ত দক্ষপ্রেস্পস্ত  ূপদতত নূদতপটার গা ভথস্পক কাপ ়ে-স্পচণ্াপ ়েগুস্প া টান ভনস্পর খুস্প  দিস্প । 

ভিখা ভগ , তার দুই পস্পির সস্পঙ্গ সি গ্ন েস্পয়ে  স্পল দুইখানা সুিীঘপ যদষ্ট ইিস্পরদ স্পত যাস্পক 

বস্প  still। এবি বাি ায়ে যাস্পক বস্প  রণ-পা। 
  

 য়েন্ত ব স্প , ভিখদল, এর নুস্পখ রস্পয়েস্পল একটা প্রকাড ল নুস্পখােকাদির নুস্পখাে। এখন। 

নুস্পখাস্পের ত ায়ে  স্পল কার শ্রীনুখ, ভসটাও ভিখা ভযস্পত পাস্পর।  র এক টাস্পন খস্পস প ়ে  

নুস্পখােও। 

  

েস্পরন সদবস্মস্পয়ে বস্প  উঠ ,  স্পর, এ ভয ভিখদল  নাস্পির পা ়োর বাস্পপ-স্পখিাস্পনা নাস্পয়ে 

তা ়োস্পনা ভলস্প  রানেন নুখুস্পযয। এ বয়েস বা ়োর সস্পঙ্গ-সস্পঙ্গই কপুস্পথ যায়ে, কসুঙ্গীস্পির 

িস্প  ভনস্পে, ভনোস্পখার েয়ে,  ুয়ো ভখস্প , পা ়োর ভ াকস্পির ওপস্পর অ্তযাচণ্ার কস্পর। এর 

 স্পনয সবাই এযস্ত, বযদতবযস্ত। দকন্তু এর ভপস্পট-স্পপস্পট ভয এনন েয়েতাদন, এতটা ভতা 

 নাস্পির স্বস্পেরও অ্স্পগাচণ্র। দল ! 

  

.  

  

পাাঁচণ্ 

  

 য়েন্ত ব স্প , সুন্দরবাবু, প্রোন প্রোন সূস্পির কথা  স্পগই বস্প দল, এখন সব কথা  বার 

নতুন কস্পর ব বার িরকার ভনই। ভকব  দু-দতনস্পট ইদঙ্গত দিস্প ই যস্পথষ্ট েস্পব। ভগা ়ো 

ভথস্পকই  নার িৃ়্ে োরণা েস্পয়েদল , অ্পরােী েস্পরস্পনরই পা ়োর ভ াক। ভস পা ়োয়ে–

এননকী, ভস েেস্পরও নয়ে ফুট উাঁচণ্ু ভকানও ভ াকই ভনই। সুতরাি েস্পর দন ুন ভস উাঁচণ্ু 

েস্পয়েদল  কদৃিন উপায়ে অ্ব ম্বন কস্পর। অ্পরাস্পের সনস্পয়ে ভস  বলায়োয়ে অ্বস্থান কস্পর–
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পাস্পল ভকউ তার কদৃিন উপায়েটা  দবষ্কার কস্পর ভফস্প ; তাস্পতই  নার োরণা ে  িৃ়্েনূ । 

এখন ভসই কদৃিন উপায়েটা দক েস্পত পাস্পর? েেীপি শুস্পনদল , খটাখট খটাখট কস্পর দক 

একটা েব্দ ক্রস্পনই িূস্পর সস্পর যাস্পে! এই দনস্পয়ে  াবস্পত- াবস্পত োাঁ কস্পর  নার নাথায়ে 

 স্পস রণ-পার কথা। রণ-পার ওপস্পর  স্পরােণ করস্প  নানুষ ভকব  উাঁচণ্ু েস্পয়ে ওস্পঠ না, 

খুব দ্রুতস্পবস্পগ চণ্ াচণ্ ও করস্পত পাস্পর। ভসকাস্প  বাি াস্পিস্পের  াকাতরা এই রণ-পায়ে 

চণ্স্প ়ে এক এক রাস্পতই পিাে-ষাট নাই  পার েস্পয়ে ভযস্পত পারত। পিস্পক্ষস্পপর সনস্পয়ে রণ-

পা যখন নাদটর ওপস্পর পস্প ়ে, তখন খটাখট কস্পর েব্দ েয়ে, দকন্তু রণ-পা-এ উস্পঠ ভকউ দস্থর 

 াস্পব িাাঁদ ়েস্পয়ে থাকস্পত পাস্পর না, টা  সান াবার  স্পনয চণ্ াস্পফরা করস্পত েয়ে। অ্পরােী 

দস্থর েস্পয়ে িাাঁদ ়েস্পয়ে থাকবার  স্পনয একগালা বাাঁস্পের সাোযয গ্রেণ করত। কাযপ দসদদ্ধর পর 

বাাঁেটাস্পক ভস ঘটনাস্থস্প ই পদরতযাগ কস্পর ভযত, কারণ রণ-পা-এ চণ্স্প ়ে ভলাটবার সনয়ে 

এত ব ়ে একটা বাাঁে েস্পয়ে ওস্পঠ উপসগপ নস্পতা। 

  

সুন্দরবাবু ব স্প ন, হুন এসব ভতা বুঝ নু, দকন্তু  সাদন এনন ভবাকার নস্পতা  নাস্পির 

োস্পত েরা দিস্প  ভকন, ভসটাস্পতা ভবাঝা যাস্পে না। 

  

 য়েন্ত োসস্পত-োসস্পত ব স্প , ওটা  বার কল্পনা েদির নদেনা।  স্পগই বস্প দল ভতা, 

অ্পরােীরা দনদিপষ্ট পদ্ধদতস্পত কা  করস্পত দগস্পয়েই দবপস্পি পস্প ়ে। অ্পরােী সবপিাই খবর 

রাখত, পা ়োর ভকানও বযদি কস্পব কী করস্পব বা কী করস্পব না।  নার দনস্পিপে অ্নুসাস্পর 

েস্পরন রদটস্পয়ে দিস্পয়েদল , ক কাতার বযাস্পঙ্কর পর বযাঙ্ক ভফ  েস্পে, ভস বযাস্পঙ্ক  র দনস্প র 

টাকা রাখস্পব না। অ্নুক তাদরস্পখ ক কাতায়ে দগস্পয়ে সব টাকা তুস্প  দনস্পয়ে  সস্পব। অ্পরােী 

এ ভটাপ না দগস্প  পাস্পরদন। 

  

সুন্দরবাবু ব স্প ন, এস্পকই বস্প , ফাাঁকতাস্প  দকদস্তনাত। 
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