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কে! 

  

নতুন মামলা 

  

মবে ফুটি-ফুটি করবে ভ াবরর আবলা। কলকাতায় গব ়র মাঠ। 

  

গাবে-গাবে টেহঙ্গবের ঐকতান। এখাবন ওখাবন অশ্বচালনা করবে পাঞ্জাটে 

ভ া ়সওয়াররা। প্রাতভ্রমবে ভেটরবয়বে আরও অবনবক এেং তাবের মবযে ভেখা যাবে 

আমাবের পটরটচত টতনটি মানুষবক সাবযর ভগাবয়ন্দা জয়ন্ত আর মাটনক ও পুটল  কমমচচার  

সুন্দরোেু। 

  

 রৎ ঋতুর জবনে আসর ভেব ় ভেোর আবগ ভ ষ-েষমচা যবেষ্ট টেক্রম প্রকা  কবর টগবয়বে 

গতকলে রাবে। সারা  হরিা  ণ্টা কবয়ক যবর স্নান কবরবে এমন  ন েৃটষ্টযারায় ভয, 

পবের আর মাবঠর অবনক জায়গাবতই এখনও েইেই করবে ভ ালাবি জল। রাত দুবিার 

পবর েৃটষ্ট ভেবমবে েবি, টকন্তু গব ়র মাঠ এখনও প্রাতভ্রমবের উপবযাগ  হবয় ওবঠটন। 

  

তেু প্র াত  ভ্রমবে যারা অ েস্ত এ সময়িায় তারা  বরর চার ভেওয়াবলর মবযে েটন্দ 

হবয় োকবত চায় না। জয়ন্ত আর মাটনক হবে এই জাত য় জ ে। ভকেল সরবযমচােবয়র আবগ 

নয়, সরযমচাবস্তর পবরও একোর মুক্ত আকা  োতাবসর সবঙ্গ  টনষ্ঠ সপর্কমচ থাপাপন করবত 

না পারবল তারা ভযন আত্মথাপ হবত পাবর না। 

  

এ োটতক ভকানওটেনই টেল না সুন্দরোেুর। টকন্তু ইোন ং তাাঁর উেরবেব র টেপুলতা 

এতিা ভেব ় উবঠবে ভয, টচটকৎসকরা পরাম মচ টেবয়বেন, টনয়টমত াবে প্রতেহ টকটচিৎৎ 

েোয়াম– অেমচাৎ অন্তত মাইলদুবয়ক পেব্রবজ ভ্রমে করবত। তাই ইোর টেরুবেও 

আজকাল তাবক হবত হবয়বে জয়ন্তবের ভ্রমবের সঙ্গ । 
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 ুট ়র দ্বারা  ারাক্রান্ত সুন্দরোেু টকেুক্ষে পেচালনা করোর পর ্ান্ত ্বরবর েলবলন, 

মাটনক, পবের আর মাবঠর অেথাপা ভেখে ভতা? 

  

–ভেখটে। 

  

 –আজ আটম টকেুবতই ভে ়াবত আসতুম না। 

  

 –তবে এবলন ভকন? 

  

–ভতামাবের উৎপাবতর োবয় পব ়। ভ ার হবত না হবতই, কাক-টচল না  াকবতই, োসায় 

ঢুবক তুটম গাযার মবতা যা  াকা াটক শুরু করবল। োট ়বত  াকাত পব ়বে ভ বে 

ভেবলবমবয়গুবলা পযমচন্ত চমবক ভজবগ উঠল। ভতামার গেমচ  কণ্ঠবক রুে করোর জনেই 

আজ আমাবক তা ়াতাট ় োইবর ভেটরবয় আসবত হবয়বে। 

  

মাটনক মুখ টিবপ হাসবত-হাসবত েলবল, আমাবক গাযা েবল আপটন যটে খুট  হন, আটম 

আপটি করে না। টকন্তু োইবর এবস টক ভেখবেন না, আজবকর টেনটির টেব ষত্ব? 

  

–হুম! টেব ষবত্বর মবযে ভতা ভেখটে ভকেল জল, কাো আর টপেল পে। 

  

–আর টকেু ভেখবেন না? 

  

–উাঁহু! 

  

–তাহবল আপনার ভচাবখর ভোষ হবয়বে। 

  

–ভচাবখর টকেু ভোষ হয়টন। তাহবল আটম চ মা পরতুম। 

  

মাটনক এটেক-ওটেক অঙ্গটুল টনবেমচ  কবর েলবল, ভেখবেন? 

  

সুন্দরোেু এটেবক-ওটেবক েৃটষ্ট টনবক্ষপ কবর হত বের মবতা েলবলন, টকেুই ভেখটে না 

ভতা! 
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 কেমেন্দ্রেুোর রায়  ।   কে!  

 3 

www.bengaliebook.com 
 

 

  

– াবলা কবর ভচবয় ভেখুন, মাবঠর ভযখাবন ভযখাবন জল জবমবে, ভসইখাবন ্বরগমচ ভনবম 

এবসবে মাটির ভকাবল। 

  

-মাবন? 

  

–্বরগমচ েলবল আমরা ভকান টেবক তাকাই? আকাব র টেবক। ভেখুন, মাবঠর ভযখাবন 

ভযখাবন জল জবমবে, ভসইখাবন ভনবম এবসবে িুকবরা আকাব র সুন্দর ন টলমা। একিু 

পবরই ভেখবত পাবেন ওখাবন সাাঁতার কািবে কটচবরাবের কাাঁচা ভসানাটল আ া। আোর 

সন্ধ্োর পবর হয়বতা ওখাবন ফুবি উঠবে নতুন চাাঁবের রুবপাটল ভজোৎস্নাও। 

  

সুন্দরোেু দুই  ুরু তুবল েলবলন, উঃ  য়ংকর কাটেে! 

  

 জয়ন্ত এতক্ষে টনেমচাক মুবখ অগ্রসর হটেল। হঠাৎ েমবক োাঁট ়বয় পব ় েলবল, সুন্দরোেু! 

  

তার কণ্ঠ্বরর শুবন সুন্দরোেু সচমবক েলবলন, ক  জয়ন্ত? 

  

আঙুল টেবয় এক টেবক ভেটখবয় জয়ন্ত েলবল, ওই গােতলায় ক  পব ় আবে ভেখবেন? 

  

–একিা মানুষ শুবয় আবে েবল মবন হবে! না, না, ওিা ভয রক্তাক্ত ভেহ! 

  

–হুাঁ। খুে সম্ভে ওিা মৃতবেহ! গব ়র মাবঠ এমনযারা েৃ ে নতুন নয়। এটগবয় চলুন, 

েোপারিা ক  ভেখা যাক! 

  

সুন্দরোেু একিা টনশ্বাস ভফবল েলবলন, েোপার আর ক , ভকাঁটক ্বরবগমচ টগবয়ও যান  াবন। 

মাটনক এতক্ষে আমাবক গব ়র মাবঠ মাটির ওপবর ্বরগমচ ভেখাোর ভচষ্টা করটেল। এখন 

সামলাও োো ্বরবগমচর ভঠলা, ্বরবগমচর েেবল  াব ় হয়বতা চাপল একিা নতুন খুবনর মামলা। 

  

মাটনক েলবল, সটতে সুন্দরোেু, আপনার সবঙ্গ আটমও সহানু রটত প্রকা  করটে। এমন 

েৃটষ্টস্নাত অম্লান প্র াত, মবন-মবন করটেলুম কােোবলাচনা, ভচাবখর সামবন ভেখটেলুম 
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মাটির ভেবম োাঁযাবনা জবলর পবি ন টলমার েটে, হঠাৎ টকনা রক্তাক্ত মৃতেু এবস এক 

মুহরবতমচ টেলুপ্ত কবর টেবল সমস্ত ভসৌন্দযমচ। টনয়টতর পটরহাস আর কাবক েবল! 

  

সকবল তখন গােতলায় এবস োাঁট ়বয়বে। ভসখাবন মাটির ওপবর হাত পা েট ়বয় টচত 

হবয় পব ় রবয়বে একিা মানুবষর টনবেষ্ট ভেহ। প্রেম েৃটষ্টবতই ভোঝা যায়, ভসিা মৃতবেহ 

ো ়া আর টকেুই নয়। কারে, তার মুবখর অটস্তত্ব ভনই েলবলই হয় কপাবলর তলা ভেবক 

টচেুক পযমচন্ত মুবখর সমস্ত অং িা এবকোবর লপু্ত হবয় টগবয়বে, ভেখা যাবে ভকেল চাপ-

োাঁযা রবক্তর মবযে খাটনকিা টেন্নট ন্ন মাংস। ে  ৎস েৃ ে! 

  

সুন্দরোেু েলবলন, হুম, আত্মহতোর নয়, হতোর মামলা! 

  

জয়ন্ত েলবল, ভকউ েররা  রা  িগান েুাঁব ় এই ভেচারার মুখ উট ়বয় টেবয়বে। আর 

েন্দুকিা ভোাঁ ়া হবয়বে কাে ভেবকই, নইবল মুখিা অমন াবে উব ় ভযত না। ভস েবস 

পব ় মৃতবেবহর ওপর হাত ভরবখ আোর েলবল, ভেহিা এখনও এবকোবর ঠান্ডা হবয় 

যায়টন। খুে সম্ভে এর মৃতুে হবয়বে  ণ্টাকবয়ক আবগই। 

  

সুন্দরোেু েলবলন, চাটরটেবক কত রক্ত ভেবখে? 

  

তার মাবন এবক হতো করা হবয়বে এইখাবনই।  িনািা  বিবে েৃটষ্ট োমোর পবর ভকানও 

এক সমবয়। নইবল কালবকর প্রেল েৃটষ্টপাবত মৃতবেবহর সমস্ত রক্ত যুবয় মুবে টনটে্ 

হবয় ভযত। রাত দুবিার আবগ েৃটষ্ট োবমটন। আমরা  িনাথাপবল এবসটে সকাল সাব ় 

পাাঁচিার পর। হতোকার  কাজ ভসবরবে এর মবযে। 

  

সুন্দরোেু েলবল, এিা হবে যুেবকর লা । জুবতা আর পরবনর কাপ ় ভেখবলই ভোঝা 

যায়  দ্রেংব র যুেক। টকন্তু ওর গাবয় রবয়বে ভকেল একিা ভগটঞ্জ। গ  র রাবে ভকেল 

ভগটঞ্জ পবর  দ্রেংব র ভকানও যুেক টক গব ়র মাবঠ ভে ়াবত আবস? 

  

–হত েেটক্তবক ভোযহয় ভকানও গাট ়বত কবর এখাবন আনা হবয়টেল। হতোকাবের পর 

হয়বতা তার উপরকার জামািা অপরায  খুবল টনবয় টগবয়বে! 
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–ভকন? 

  

সহবজ যাবত  নাক্ত করা না যায়। 

  

ভহাঁি হবয় মাটির ওপর ভেবক একখানা খাম তুবল টনবয় তার ওপর ভচাখ েুটলবয় েলল, 

টকন্তু খুে সম্ভে হতোকার  ভেখবত পায়টন ভয এই খামখানা মৃত েেটক্তর জামার পবকি 

ভেবক এখাবন পব ় টগবয়বে। 

  

খাবমর ওপবর কারুর নাম আর টঠকানা আবে? 

  

–হোাঁ। ্ যুক্ত মটেবমাহন েসু। ে  নের েলাই   ল টিি। কটলকাতা। 

  

জয়ন্ত েলবল, এিা একিা ে ় সরে। ওিা হয় হত েেটক্তর, নয় হতোকার র নাম আর 

টঠকানা! খাবমর ট তর ভকানও টচটঠ আবে? 

  

–আবে। এই ভয! টচটঠখানা পব ় মাটনক েলবল, োবজ টচটঠ।  াটলখার পাঁটচ  নের সুন্দর 

ভসন ভরা  ভেবক এক চন্দ্রনাে রায় মটেবমাহনবক তার সবঙ্গ ভেখা করোর জবনে অনুবরায 

কবরবে। 

  

োবজ টচটঠ নয়, ওিাও কাবজ লাগবে। সুন্দরোেু, আপনার পাবয়র কাবে একিা মাটনেোগ 

পব ় আবে না? 

  

সুন্দরোেু ভসিা কুট ়বয় টনবয় েলবলন, হোাঁ। টকন্তু েোবগর ট তর খাটল, ঢু–ঢু। 

  

জয়ন্ত আব পাব র জটম পর ক্ষা করবত করবত েলবল, ভেখটে েৃটষ্টব জা মাটির ওপবর 

টতনজন ভলাবকর আলাো-আলাো পাবয়র োপ আবে। যরলমু টতনজবনর একজন হবে 

টনহত মটেবমাহন! তাহবল আর দুজন ভক? টনেয়ই হতোকার । সুন্দরোেু, পেটচ্গুবলার 

প্লাস্টাবরর োপ ভতালোর েেেথাপা করবত হবে। 
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সুন্দরোেু খুট  মুবখ েলবলন, প্রেবমই যখন এতগুবলা সরে পাওয়া ভগল, তখন মামলািার 

টকনারা করবত ভেট  ভেগ ভপবত হবে না ভোযহয়! 

  

জয়ন্ত েলবল, আরও একিা কো ভোঝা যাবে।  িনাথাপবল ভকানও যস্তাযটস্তর টচ্ ভনই। 

হত েেটক্ত টনেয়ই তার সঙ্গ বের টচনত, তাবের টেশ্বাস করত, নইবল রাত দুবিার পর 

গব ়র মাবঠ এমন টনজমচন জায়গায় তাবের সবঙ্গ টেনা োযায় আসবত রাটজ হত না। 

আপাতত এই পযমচন্ত। সরযমচ উবঠবে, চাটরটেবক ভলাবকর ট  ়, চবলা মাটনক, থাপানান্তবর 

প্রথাপান কটর। 

  

.  

  

ভহাঁয়াটলর মামলা 

  

মটেবমাহন েসু। ে  নের েলাই   ল টিি। 

  

সুন্দরোেু যোথাপাবন টগবয় হাটজর হবয় েরজার ক ়া না ়বত লাগবলন। 

  

োট ়র ট তর ভেবক ভেটরবয় এবলন এক েৃে  দ্রবলাক। সুন্দরোেুর যরাচর ়া-পরা ভচহারা 

ভেবখই চমবক উঠল তাাঁর দুই চকু্ষ। 

  

সুন্দরোেু শুবযাবলন, এ োট ়বত মটেবমাহন েসু েবল ভকউ োবক? 

  

–োবক। মটে আমার ভেবল। 

  

–আপনার নাম ক ? 

  

–মবহন্দ্রবমাহন েসু। 

  

–মটেোেুর সবঙ্গ আটম ভেখা করবত চাই। 
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–মটে কাল ভেবক োট ়বত ভফবরটন। তার জবনে আমরা ে ়  ােটে। ভস ভতা না। েবল 

োইবর কখনও রাত কািায় না। 

  

েবি। আপনার ভেবলর েয়স কত? 

  

–আঠা । 

  

 –গাবয়র রং? 

  

 –উজ্জ্বল  োম। 

  

 –একহারা, টকন্তু েটলষ্ঠ ভেহ? 

  

আবে হোাঁ। 

  

োইবর যাোর সমবয় ভস ক রকম ভপা াক পবরটেল? 

  

–টসবের পাঞ্জাটে। সরু কাবলাবপব ় টমবলর যুটত। পাবয় ব্রাউন রবঙর জুবতা। 

  

–আপটন অনুগ্রহ কবর আমার সবঙ্গ একিু আসবেন। 

  

–ভকাোয়? 

  

–মবগমচ। 

  

মবহবন্দ্রর দুই চকু্ষ টেস্ফাটরত হবয় উঠল। সটেস্মবয় েলবলন, মবগমচ? 

  

–আপনার জবনে আমার দুঃখ হবে, টকন্তু না েবলও আর উপায় ভনই। আজ আমরা একিা 

লা  ভপবয়টে। ভসিা আপনার ভেবলর ভেহও হবত পাবর! 
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মবহন্দ্রোেু িবল পব ় যাটেল, সুন্দরোেু তা ়াতাট ় দু-হাবত তাবক যবর ভফলবলন। 

তারপর েলবলন, টথাপর ভহান মবহন্দ্রোেু। আসুন আমার সবঙ্গ। আমাবের অনুমান হয়বতা 

সতে। নয়! 

  

 োগাবর টগবয় সবন্দহ টকন্তু সতে েবলই প্রমাটেত হল। যটেও  বের মুখ ভচনোর উপায় 

ভনই, তেু ভেহিা পর ক্ষা কবরই মবহন্দ্র সক্রন্দবন েবল উঠল, এ আমার মটেবমাহন। 

  

খাটনক পবর ভ াবকর প্রেম যাক্কািা ভস যখন কতকিা সামবল টনবল, সুন্দরোেু টজোসা 

করবলন, আপনার ভেবল ক  কাজ করত? 

  

–মাবচমচন্ট অটফবস চাকটর করত, টকন্তু আপাতত ভেকার হবয় েবসটেল।  

  

–ভেখুন মবহন্দ্রোেু, আমাবের যারো, মটেবমাহন যাবের হাবত মারা পব ়বে, ভস তাবের 

টচনত। ভস ক রকম ভলাবকর সবঙ্গ ভমলাবম া করত, আপটন টক তা জাবনন?  

  

যতেরর জাটন, আমার ভেবলর অসৎ সংসগমচ টেল না। ভস টনবজও টেল  ান্ত-ট ষ্ট, অটত 

 দ্র, ভমলাবম াও করত ভসইরকম সে ভলাবকর সবঙ্গ। 

  

তার ভকানও  টনষ্ঠ েন্ধ্ুবক আপটন ভচবনন? 

  

টচটন। তার সেবচবয়  টনষ্ঠতা টেল একজবনর সবঙ্গ, তার নাম নন্দলাল টমে। 

  

–টঠকানা? 

  

–পাাঁচ নের রায় ভরা । 

  

 –তার সেবন্ধ্ আরও টকেু েলবত পাবরন? 

  

নন্দ ে ়  াবলা ভেবল। মটেরই সমেয়টস। ভক সরকাবরর টেখোত জুবয়লাটর ফাবমমচর 

কোট য়ার। 

  

http://www.bengaliebook.com/
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–হুম! মটেবমাহবনর আর ভকানও েন্ধ্ুর কো েলবত পাবরন? 

  

–টেব ষ টকেু খের রাটখ না। নবন্দর মবতা  টনষ্ঠ েন্ধ্ু েবল আর কাউবক আটম জাটন না। 

তবে হাবল… 

  

েলুন, োমবলন ভকন? 

  

হাবল মটের সবঙ্গ একটি ভলাবকর আলাপ হবয়বে েবি। ভলাকটিবক আমার  াবলা লাগত 

না। 

  

– াবলা লাগত না ভকন? 

  

 –প্রকটৃতর কো জাটন না, তবে আকৃটত টেল তার টেরুবে। অতেন্ত কাঠবখা্া ভচহারা। 

  

–তার নাম? 

  

–চন্দ্রনাে রায়। 

  

নাম শুবনই সুন্দরোেু জাগ্রত হবয় উঠবলন অটযকতর।  িনাথাপবল ভয পে পাওয়া টগয়াবে, 

তারও ভলখবকর নাম চন্দ্রনাে রায়। টতটন েলবলন, চন্দ্রনাে টক  াটলখার পাঁটচ  নের 

সুন্দর ভসন ভরাব  োবক?  

  

–টঠক টঠকানা জাটন না, তবে ভস  াটলখাবতই োবক েবি। 

  

তার ভেবহর একিু েেমচনা টেন। 

  

রং কাবলা। আর এক ভপাাঁচ ভেট  কাবলা হবলই ভস আটেকার কাটেবের েবল টগবয় ট  ়বত 

পারত। মাোয় েয় ফুবির কাোকাটে, র টতমবতা েলোন ভোহারা ভেহ। খাো নাক, খুবে-

খুবে ভচাখ, েৃটষ্ট ত ক্ষ্ণ। ভগাাঁফ-োট ় কামাবনা। সেমচোই ভকাি-পোন্ট পবর আর হাবত োবক 

একগাো ভমািা ো মারা লাটঠ। োাঁ হাবতর কব ় আঙুবলর আযখানা ভনই।  
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–হুম! ভয েেমচনা ভপলমু, ট ব ়র ট তর ভেবক চন্দ্রনােবক টচবন টনবত ভেটর লাগবে না। 

আো মবহন্দ্রোেু, ভকেল ভচহারার জনেই টক আপনার চন্দ্রনােবক  াবলা লাগত না? 

  

–না। তার গলার আওয়াজ ভযমন ককমচ , কোোতমচাও ভতমন রুক্ষ! তার সবঙ্গ ভমলাবম ার 

পর ভেবকই মটের প্রকৃটতও ভযন একিু-একিু েেবল টগবয়টেল! 

  

ক রকম? 

  

–তার হাে- াে-েেেহার টকটচিৎৎ রহসেময় হবয় উবঠটেল। 

  

তার মাবন? 

  

–ভস ভযন সেমচোই ক  টচন্তা করত! োট ়র কারুর সবঙ্গ ভেট  কো কইত না, আমাবকও 

ভযন এট ়বয়-এট ়বয় চলোর ভচষ্টা করত! আমরা  ােতুম, ভেকার েবস আবে েবলই ভস 

এমন মনমরা হবয় আবে। 

  

–তাও অসম্ভে নয় ভতা। 

  

–খুে সম্ভে তাই। টকন্তু মটের আরও একিা পটরেতমচন আমরা লক্ষ কবরটেলুম। 

  

েলুন। 

  

–মটে আবগ সন্ধ্োর সবঙ্গ সবঙ্গই টফবর আসত। টকন্তু ইোন ং োট ় টফরবত তার রাত ে -

এগাবরািা হবয় ভযত। 

  

কতটেন ভেবক এিা লক্ষ করবেন? 

  

 –চন্দ্রনাবের সবঙ্গ মটের আলাপ হওয়ার পর ভেবক। 

  

 –চন্দ্রনাবের আটে মচাে কত টেন? 

  

http://www.bengaliebook.com/
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–ভস প্রেবম আমার োট ়বত আবস মাস পাাঁবচক আবগ। 

  

মবহন্দ্রোেু, মৃতবেবহর মুখ ভনই েলবলই হয়। ও ভেহ ভয আপনারই পুবের, ভসিা টঠক 

টচনবত ভপবরবেন ভতা? 

  

মবহন্দ্র  স্ব্বরবর েলবল, ভকানও সবন্দহ ভনই–ভকানও সবন্দহ ভনই। আটম োপ, টনবজর 

ভেবলর ভেহ টচনবত পারে না। ভসই রং, ভসই গ ়ন, আঙুবল পলার আংটি, পাবয় ভসই 

জুবতা! পরবনর কাপব ় আমাবের ভযাপার মাকমচা। ভে  েবুঝটে ম াই, আমারই কপাল 

পুব ়বে। েলবত-েলবত কাাঁবো কাাঁবো হবয় এল তার কণ্ঠস্ের।  

  

সুন্দরোেু মমতা রা গলায় েলবলন, টনয়টত ে ় টনষু্ঠর, তার টেরুবে অট বযাগ কবর 

লা  ভনই মবহন্দ্রোেু। আপাতত আমার আর ভকানও টজোসা ভনই, আপটন োট ় ভযবত 

পাবরন। 

  

মবহবন্দ্রর প্রথাপান। োাঁট ়বয়-োাঁট ়বয় সুন্দরোেুর টচন্তা ও হু! !  ালবখর চন্দ্রনাে। রবঙ 

কাটে, নাবম চন্দ্র কানা ভেবলর নাম পমলোবলাচন। আকৃটত-প্রকটৃত নাটক সবন্দহজনক! 

এইোর ভতামার টেবকই আটম পেচালনা করে।… 

  

টকন্তু সুন্দরোেুবক ভেট  েরর পেচালনা করবত হল না।  োগাবরর োইবর আসবতই টতটন 

ভেখবলন, একখানা ভমাির এবস োাঁ ়াল এেং গাট ়র ট তর ভেবক ভনবম প ়ল একটি 

যুেক। তার মুবখর  াে উটদ্বস্ব। 

  

ভস েলবল, আপটনই ভতা সুন্দরোেু! 

  

-হুম! 

  

–আটম আপনার কাবেই এবসটে। 

  

–ভকন? 
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–আমার ভোি  াই নন্দলাল কাল সন্ধ্োর সমবয় োট ় ভেবক ভেটরবয়বে এখনও ভফবরটন। 

োনায় ভসই খের টেবত টগবয় শুনলুম, আপনারা নাটক একিা মৃতবেহ ভপবয়বেন। আটম 

ভেহিা একোর ভেখবত চাই। 

  

সুন্দরোেু শুষ্ক কবণ্ঠ েলবলন, ভসিা ভেবখ ক  হবে? 

  

 –ভেহিা যটে নবন্দর হয়? 

  

–অসম্ভে! তা  নাক্ত হবয় টগবয়বে। 

  

 –ভক  নাক্ত কবরবে? 

  

যার লা , তার োপ টনবজ। 

  

– গোন করুন, ও ভেহ ভযন অবনেরই হয়। তেু েয়া কবর আমাবক টক একটি োর 

ভেখোর সুবযাগ ভেবেন না? 

  

আবর োো, খুবনর মামলা–যা আমার ভচাবখর োটল। আমার মগবজ এখন ভোাঁ ভোাঁ কবর 

চরটক  ুরবে, এ-সে োবজ েোপার  াবলা লাগবে না, আটম চললাম। টেরক্ত মুবখ 

সুন্দরোেু প্রথাপাবনােেত হবলন।  

  

যুেক হাত ভজা ় কবর টমনটত কবর েলবল, েয়া করুন, একটিোর ভেখবত টেন। 

  

সুন্দরোেু নাচার াবে েলবলন, আপটন ভতা  াটর টেবনবজাাঁক ভেখটে। ভে  চলনু  নয়ন 

সােমচক করুন। 

  

মৃতবেবহর ওপবর অযমচ টমটনি কাল চকু্ষ েুটলবয়ই যুেক টচৎকার কবর ভকাঁবে উঠল। 

  

সুন্দরোেু টেটস্মত কবণ্ঠ েলবলন, আবর ভগল, খাবমাখা কান্নাকাটি ভকন? 

  

–এই ভতা আমার  াই নন্দলাবলর ভেহ! যা ভ বেটে তাই, আমাবের সেমচনা  হবয়বে! 
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 কেমেন্দ্রেুোর রায়  ।   কে!  

 13 

www.bengaliebook.com 
 

 

  

–আবর আপটন পাগল না ক ! 

  

–আটম পাগল নই ম াই, পাগল নই! টেশ্বাস না হয়, ওর কাপ ় তুবল ভেখুন, জানরু 

ওপবর দুই ইটচিৎ লো কাবলা জ ুবলর োগ আবে। 

  

অটেশ্বাস  বর সুন্দরোেু এটগবয় ভগবলন! কাপ ় সরাবনা হল। জানুর ওপবর সতে সতেই 

রবয়বে দুই ইটচিৎ লো কাবলা জ ুল-টচ্। 

  

যাাঁ কবর তার মাোয় জাগল একিা নতুন সবন্দহ। আগ্রবহর সবঙ্গ টতটন শুবযাবলন, আপনার 

 াইবয়র নাম নন্দলাল? 

  

আবে হোাঁ। 

  

 নন্দলাল টমে? 

  

 –আবে হোাঁ। 

  

োট ় পাাঁচ নের রায ়ভরাব ? 

  

হোাঁ। 

  

 –তার এক টেব ষ েন্ধ্ুর নাম মটেবমাহন েসু। 

  

–হুাঁ। 

  

সুন্দরোেু িুটপ খুবল টনবজর িাক চুলবকাবত-চুলবকাবত হত বের মবতা েলবলন, এ টক 

কাে ভর োো! এিা খুবনর মামলা, না ভহাঁয়াটলর মামলা? 

  

.  

  

চন্দ্রনাে রায় 
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প্র াত  চাবয়র আসবরর জবনে দুজন প্রস্তুত হবে, এমন সমবয় হন্তেবন্তর মবতা 

সুন্দরোেুর প্রবে  

  

জয়ন্ত শুবযাবল, এ ক  সুন্দরোেু, হাাঁফাবেন ভকন? 

  

–ভেৌব ় ভেৌব ় আসটে ভয! 

  

–ভেৌব ় ভেৌব ়? 

  

–প্রায়! পাবে চা-পাবনর মাবহন্দ্রক্ষেটি উতবর না যায়, ভসই  বয় সবেবগ পেচালনা 

করটেলুম! ভগল টতন টেন ভতামাবের সবঙ্গ ভেখা হয়টন,  য় হল আসর ভেবক েুটঝ নাম 

কািা যায়! 

  

–তাহবল ভগল টতন টেন োট ়বত েবস চা-পান কবরবেন? 

  

–পাগল! আমার োট ়র চা েুাঁই না। ভস ভযন নালবতর মবতা, আর ভোকাবনর চা ও খাই 

না, ভস ভযন ভ ালাবি গঙ্গাজল! আজ টতন টেন চা খাওয়াই হয়টন। 

  

–েোপার ক ? 

  

 –গব ়র মাবঠর ভসই হতোকাবের ভঠলা। হন্তেবন্তর মবতা খাটল তেন্ত আর তেন্ত করবত 

হবে। সরেও ভপবয়টে ভঢর, টকন্তু সে সরে ভজাি পাটকবয় টগবয়বে। 

  

–আো, আবগ ভচয়ারাস ন ভহান, উেরবেব র দুট মচক্ষ টনোরে করুন। তারপর সে কো 

শুনে। 

  

সুন্দরোেু আসন গ্রহে কবর েলবলন, আজ চাবয়র সবঙ্গ নতুন ভকানও টেব ষত্ব আবে না 

টক? 
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টেব ষ টকেুই নয়। আবমটরকান ভব্রকফাস্ট টেস্কুি, ভিামোবিা-ওমবলি আর ক ়াইশুটির 

কচুটর। 

  

–েেস, েেস! ওইবতই আটম খুট  হবত পারে। সটতে েলবত টক  ায়া োট ়র চা আর  াবলা 

লাবগ না ভকন জাবনা? ভতামাবের েউটেটি ভদ্রৌপে  নন, নতুন পুরাতন ভয-বকানও রন্ধ্বন 

টতটন এবকোবর মুটতমচমত  টনরা া! হুম, কোয় েবল চা-িা! চাবয়র সবঙ্গ টকেু টকেু িা না 

োকবল চা কখনও সুবখর হয়! 

  

মাটনক েলবল, সুন্দরোেু, আমাবের েউটে ভদ্রৌপে  হবল আপটন টক তাবক সহে করবত 

পারবতন? 

  

-মাবন? 

  

–ভদ্রৌপে র টেল পাাঁচজন ্বরাম । 

  

 –ভযৎ, খাটল কোর েল যরা। আো, জয়ন্ত, ভিামোবিা-ওমবলি পোেমচিা ক ? 

  

 –ওমবলবির ট তর মাখবন  াজা কটুচ কুটচ ভপাঁয়াজ আর ভিামোবিা পুর। খুে সহজ 

  

টকন্তু ভখবত মজা ভতা? নাম শুবনই টজব  জল আসবে। ভকাোয় ভহ ্ মযুসরেন,   ্র  ভেখা 

োও। 

  

ভে হাবত মযু  ৃবতের প্রবে । চা-পেমচ ভ ষ হোর আবগ সুন্দরোেু আর োকোলাপ করোর 

ভচষ্টা করবলন না। 

  

জয়ন্ত েলবল, অতঃপর। 

  

সুন্দরোেু েলবলন, ভতামরা মবগমচর েোপারিা ভতা আবগই শুবনে। ভে , তারপর ভেবকই 

আরম্ভ কটর।  াটলখার চন্দ্রনাে রাবয়র সন্ধ্াবন টগবয়টেলাম। টকন্তু তার োসা খাটল, োটহর 
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ভেবক তালােন্ধ্। খের টনবয় জানলুম হতোকাবের টেন বেকাবল একখানা কাবলা রবঙর 

েুইক টস ান গাট ়বত চব ় ভস চবল টগবয়বে। 

  

–গাট ়খানা তার টনবজর? 

  

হোাঁ। গাট ় চালাত টনবজই। 

  

োসায় টক ভস একলা োকত? 

  

–হোাঁ। অেমচাৎ চাকর-োমুন-োবরায়ান টনবয় একলা। টকন্তু তার সবঙ্গ আর সকবলও অেৃ ে 

হবয়বে। এইবিই সবন্দহজনক। 

  

জয়ন্ত খাটনকক্ষে চুপ কবর রইল। য বর য বর েলবল, অসাযারে মামলা েবি! মবহন্দ্রোেু 

লা  ভেবখ েলবেন ভসিা তাাঁর পুে মটেবমাহবনর মৃতবেহ। আর একজন েলবে, ভস ভেহিা 

হবে তার োো নন্দলাবলর। টদ্বত য় েেটক্তর কো মবতা লাব র জানরু কাপ ় তুবল ভেখা 

টগবয়বে দুই ইটচিৎ লো কাবলা জ ুবলর োগ। মবন হবে টদ্বত য় েেটক্তর কোই টঠক! কারে 

লাব র মুখ ভনই–মবহন্দ্রোেুর ভ্রম হওয়া অসম্ভে নয়। 

  

সুন্দরোেু েলবলন, শুনলুম মটেবমাহবনর আর নন্দলাবলর ভেবহর রং উচ্চতা আর গ ়ন 

টপিন নাটক প্রায় একইরকম! 

  

–এখাবন প্রশ্ন ওবঠ অবনকগুবলা। যরলুম হত েেটক্ত হবে নন্দলাল! তাহবল হতোকার  

ভক? মটেবমাহন? টকন্তু মবহবন্দ্রর মুবখ প্রকা , নন্দ টেল তার সেবচবয় ে ় েন্ধ্।ু ভস অমন 

েন্ধ্ুবক হতো করবে ভকন?  িনাথাপবল আর এক েেটক্তর পেটচ্ পাওয়া টগবয়বে। ভসই-

ই ো ভক?  াটলখার চন্দ্রনাে? ভস এখাবন ভকান  রটমকায় অট নয় কবরবে? টনেয়ই 

মহাত্মার  রটমকায় নয়, কারে ভস-ও গা-ঢাকা টেবয়বে। হা,  াবলা কো। ভয টতনজন 

ভলাবকর পাবয়র োগ পাওয়া টগবয়বে, তার প্লাস্টাবরর চাাঁে ভতালা হবয়বে? 

  

–হবয়বে। 
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তারপর? 

  

–একবজা ়া োবপর সবঙ্গ হত েেটক্তর–অেমচাৎ নবন্দর জুবতা অটেকল খাপ ভখবয় টগবয়বে। 

মটেবমাহবনর োসা ভেবক জুবতাও সংগ্রহ কবরটে। তার জুবতাও টমবল টগবয়বে আর এক 

ভজা ়া োবপর সবঙ্গ। টকন্তু তৃত য় েেটক্তবক পাইটন, তাই োবপর সবঙ্গ তার জুবতাও 

ভমলাবনা হয়টন। 

  

টকন্তু আপটন আরও টকেুেরর অগ্রসর হবত ভপবরবেন। পে টচব্র োপ টেব ষ াবে 

প্রমাটেত কবরবে দুবিা সতে। প্রেমত,  িনাথাপবল মটেবমাহবনর উপটথাপটত। টদ্বত য়ত, হত 

েেটক্ত নন্দ ো ়া আর ভকউ নয়। মামলািা অবনকখাটন হালকা হবয় এল নাটক? 

  

সুন্দরোেু েলবলন, টকন্তু মামলািার আর-এক টেক আরও  ার  হবয় উঠবে। 

  

ক রকম? 

  

–েবলটে ভতা, নন্দ টেল ভক সরকাবরর টেখোত জুবয়লাটর ফাবমমচর কোট য়ার। ভসখাবন 

এক নতুন কাে হবয় টগবয়বে। 

  

েুবঝটে। চুটর। 

  

সুন্দরোেু সটেস্মবয় েলবলন, ভকমন কবর েুঝবল? 

  

জয়ন্ত রুবপার ট বে োর কবর এক টিপ নসে গ্রহে করবল। মাটনক ভকৌতরহল  ভচাবখ তার 

টেবক তাকাল। ভস জাবন, এই নসে গ্রহেিা হবে তার েন্ধ্ুর টেব ষ আনবন্দর লক্ষে। 

  

সুন্দরোেু আোর েলবলন, ভকমন কবর েুঝবল তুটম? 

  

 জয়ন্ত হাসবত-হাসবত েলবল, এিা আমার আন্দাজ মাে। 

  

ো ভর, এমন যুটক্তহ ন আন্দাবজর ভকানও কারে ভনই! 
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কারে আবে েইক । আমার আন্দাজ ভমাবিই যুটক্তহ ন নয়। ভলাবক অকারবে নরহতো 

কবর না। টকন্তু ভগা ়া ভেবকই এই হতোকাবের মবযে আটম উবে ে খুাঁবজ পাটেলাম না। 

এখন ভে  ভোঝা যাবে ভয, নন্দ মারা পব ়বে ওই িাকার জবনেই। যটেও হত েেটক্ত 

টেখোত এক জুবয়লাটর ফাবমমচর কোট য়ার শুবন একিা সবন্দহ আমার মবন উাঁটক মারটেল! 

এখন জানা ভগল, আমার সবন্দহ অমরলক নয়। সুন্দরোেু, আন্দাবজ আটম আরও একিা 

কো েলবত পাটর। 

  

–পাবরা নাটক? েবল ফোবলা। 

  

–ভক সরকাবরর ফামমচ ভেবক ভমািারকম চুটর হবয় টগবয়বে, আর চুটরর জবনে োয়  ওই হত 

নন্দলাল। 

  

সুন্দরোেু টেস্ফাটরত চবক্ষ তাবল-তাবল টতনোর তাটল টেবয় েলবলন, টঠক! টঠক! ো ভর 

আন্দাজ! ো ভর জয়ন্ত! 

  

জয়ন্ত েলবল, এখন আসল েোপারিা খুবল েলনু ভেটখ! ভক সরকার টনবজ োনায় 

অট বযাগ কবর এবসটেল? 

  

–টকবসর অট বযাগ? 

  

–চুটর েবলই যবর নাও! চুটরিা হবয়বে হতোকাবের টেবনই। ভক সরকাবরর েসতোট ় আর 

ভোকান এক জায়গায় নয়। তার ভোকান েন্ধ্ হত সন্ধ্োর মুবখ। ভসটেন ভোকান েন্ধ্ হোর 

আবগই জরুটর কাবজর জনে তাবক োট ়বত টফরবত হবয়টেল। কো টেল, ভোকাবনর কো  

টনবয় ভোকান েন্ধ্ কবর নন্দ তাাঁর োট ়বত জমা টেবয় আসবে। টকন্তু নন্দ ভসটেন কো  

টনবয় ভোকান ভেবক ভেটরবয়ই এবকোবর অেৃ ে হবয় টগবয়বে। 

  

িাকার পটরমাে কত? 
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 –ভতবরা হাজার পাাঁচব া পচিৎা । 

  

নবন্দর সেবন্ধ্ ভক সরকাবরর যারো ক ? 

  

–অতেন্ত উচ্চ। েলবল, নন্দ অটত য় টেশ্বাস  আর সৎচটরে। তার দ্বারা ভকানওরকম অসৎ 

কাজ হওয়া অসম্ভে। 

  

–টঠক। আমারও ওই টেশ্বাস। 

  

জয়ন্ত, আরও একিা এমন েোপার জানা টগবয়বে, যা তুটম টকেুবতই আন্দাজ করবত 

পারবে না। 

  

–পবে-পবে আন্দাবজ টঢল ভোাঁ ়ার অ োস আমার ভনই। 

  

লাব র পরবন ভয ভগটঞ্জ আর কাপ ় টেল তা নবন্দর নয়, মটেবমাহবনর।  

  

–শুবন টেটস্মত হলমু না। নবন্দর পরবন ভকাি ো অনে ভকানওরকম জামাও টেল না, 

অপরায রা তা খুবল টনবয় টগবয়বে, প্রেমটেবনই আন্দাবজ এ কোিা আপনাবক 

েবলটেলমু। সুন্দরোেু, ভোকান ভেবক নন্দ ভসটেন োসায় টফবর এবসটেল? 

  

হোাঁ, তার োসা ভোকান ভেবক ভক সরকাবরর োট ়বত যাোর পবেই পব ়। োসায় এবস 

হাত-মুখ যুবয় টকেু খাোর ভখবয় আোর ভস ভেটরবয় যায়–  

  

–হোাঁ, মাটলবকর োট ়বত িাকাগুবলা ভপৌাঁবে ভেোর জবনে। তার পবরর  িনাগুবলাও আটম 

টকেু টকেু আন্দাজ করবত পারটে। 

  

–হুম, আোর আন্দাজ! 

  

নন্দ পে টেবয় যাবে, হঠাৎ মটেবমাহবনর সবঙ্গ ভেখা। আমার টেশ্বাস, ভস টেল  াটলখার 

চন্দ্রনাবের কাবলা রবঙর েুইক-টস ান গাট ়বত, আর গাট ় চালাটেল চন্দ্রনাে টনবজই। 

http://www.bengaliebook.com/
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মটেবমাহবনর আহ্বাবন নন্দ গাট ়বত এবস ওবঠ। নবন্দর কাবে কত িাকা আবে প্রকা  

পায়। তারপবরর েোপারগুবলা টঠক আন্দাজ করবত পারটে না। নন্দ গাট ়বত ওবঠ সন্ধ্োর 

সমবয়, টকন্তু মারা পব ় অন্তত রাত দুবিার পবর! মাবঝর কবয়ক  ণ্টার টহসাে হতোকার  

যরা না প ়বল জানা যাবে না! নন্দবক হতো কবর চন্দ্রনাে আর মটেবমাহন। আমার টেশ্বাস 

আসল। হতাকার  হবে চন্দ্রনােই, মটেবমাহন ভোযহয় ্বরহবস্ত েন্ধ্ু-হতো কবরটন। তারপর 

মৃতবেবহর জামাকাপ ় খুবল পটরবয় ভেওয়া হল মটেবমাহবনর জামাকাপ ়। লাব র মুখ 

টনটে্, তার বে মচে, রং আর গ ়নটপিন প্রায় মটেবমাহবনর মবতাই, তার পরবনও রইল 

মটেবমাহবনর জামাকাপ ়। সুতরাং ভসিা মটেবমাহবনর ভেহ েবলই  নাক্ত হওয়া 

্বরা াটেক, সকবল েুঝবে, ভকানও অজানা। েেটক্ত অজানা কারবে মটেবমাহনবক হতো 

কবরবে। ওটেবক পুটল   ােত নন্দ জুবয়লাটর ফাবমমচর িাকা চুটর কবর পলাতক হবয়বে। 

অপরায রা খুে মাো ভখটলবয় প্লোন বতটর কবরটেল েবি, টকন্তু সে েেেমচ কবর টেবল তুে 

একিা জ ুল আর কতগুবলা পাবয়র োগ। সুন্দরোেু এইোর 

  

আপনার মামলািা পটরষ্কার হবয় ভগল ভতা? 

  

সুন্দরোেু েলবলন, তা ভতা ভগল ভেখটে। টকন্তু জয়ন্ত োযা টেবয় েলল, টকন্তু আমার আর 

একিা আন্দাজ, এই কাজ হাটসবলর পর চন্দ্রনাে হয়বতা মটেবমাহনবকও হতো কবরবে। 

  

হুম, আন্দাবজই তুটম ভকল্লা ফবত করবে ভেখটে। এখন চন্দ্রনােবক হস্তগত করোর 

উপায়িাও আন্দাবজ োতবল টেবত পাবরা? 

  

এমন সময় মযু  বর ঢুবক েলবল,  ালবখ ভেবক একটি োেু ভেখা করবত এবসবেন। 

  

জয়ন্ত সচমবক েলবল,  ালবখ ভেবক? নাম েবলবে? 

  

আবে হোাঁ। চন্দ্রনাে রায়। 

  

সুন্দরোেু োব র মবতা লাটফবয় োাঁট ়বয় েলবলন, হুম! 
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.  

  

অট বনতা চন্দ্রনাে 

  

সতে-সতেই কল্পনাত ত। পলাতক আসাটম চন্দ্রনাে টনবজই ভেখা করবত এবসবে তাবের 

সবঙ্গ। মামলািার ভগা ়াবতই ভকানও গলে ভনই ভতা? অোক হবয়  ােবত লাগল জয়ন্ত 

ও মাটনক। 

  

সুন্দরোেু খুট - রা গলায় েলবলন, আমাবের  াগে  াবলা। ট কার টনবজই জাবল প ়বত 

চায়। 

  

জয়ন্ত েলবল, সুন্দরোেু এখন চন্দ্রনােবক টনবয় ক  করবেন? 

  

–আবগ করে ভগািা কয় প্রশ্ন। তারপর তাবক োনায় টনবয় টগবয়  িনাথাপবল পাওয়া তৃত য় 

েেটক্তর পেটচব্র সবঙ্গ তার জুবতা টমটলবয় ভেখে। 

  

জয়ন্ত েলবল, মযু, োেুবক এখাবন টনবয় এবসা। মযুর প্রথাপান। 

  

অনটতটেলবেই  বরর ট তবর চন্দ্রনাবের আটে মচাে। 

  

সুন্দরোেু লক্ষ কবর ভেখবলন মটেবমাহবনর টপতার েেমচনার সবঙ্গ তার ভচহারা টমবল। যায় 

অটেকল। প্রায় েয় ফুি লো েটলষ্ঠ ও ভ ার কষৃ্ণেেমচ ভেহ। নাক খাো, ককুুবত ভচাবখ ত ক্ষ্ণ 

েৃটষ্ট। মুবখ ভগাফোাঁট ় ভনই। পরবন পোন্ট-বকাি, হাবত ভেজায় ভমািা লাটঠ। োাঁ-হাবত 

আযখানা কািা কব ় আঙুল। 

  

টেটেে টনটেন্ত াবে ও সপ্রটত  মুবখ  বর ঢুবকই চন্দ্রনাে েলবল, আটম সুন্দরোেুর সবঙ্গ 

ভেখা করবত এবসটে। 

  

–আমার সবঙ্গ? টকন্তু এখাবন ভকন? এিা টক আমার ভ রা? 
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–ভমাবিই নয়, ভমাবিই নয়। ভক না জাবন ো  োবক েবন, আর পুটল  োবক োনায়? 

আটম োনাবতও যরো টেবয়টেলুম। ভসখান ভেবকই ভপবয়টে এখানকার টঠকানা। 

  

ভলাকিার প্রগল তা ভেবখ সুন্দরোেুর মবন ভক্রাবযর সচিৎার হল। টকন্তু ভস  াে েমন 

কবর টতটন শুবযাবলন, আপনার নাম চন্দ্রনাে রায়? 

  

–তাই ভতা আটম জাটন, ভলাবকও আমাবক ওই েবলই  াবক েবি। 

  

তার কোোতমচার যরন-যারে োট ়বয় তুলবল সুন্দরোেুর ভক্রাবযর মাো। ভে  একিু 

ঝাঝাবলা গলায় েলবলন, মহা বয়র টপতৃবেে টক অন্ধ্ টেবলন? 

  

উাঁহুাঁ। 

  

–তবে ম াইবক টক ্বরচবক্ষ ভেবখ টতটন আপনার নাম রাবখনটন? 

  

চন্দ্রনাে ন রসকবণ্ঠ ভহবস উঠল-হা-হা-হা-হোাঁ। েলবল, টঠক কো। আমার গাবয়র রংিা 

চাাঁবের মবতা নয় েবি! হাাঁ, োোর ভয ভ্রম হবয়টেল ভস কো অ্বর কার করা চবল না। টকন্তু 

ক  করে েলনু, টপতা হবেন ভেেতাথাপান য়, পুে হবয় তার ভ্রম আর ভ াযরাোর ভচষ্টা 

কটরটন। 

  

–ভে , তাহবল োবপর সুপুবের মবতা ওই ভচয়ারখানার ওপবর একিু েসুন ভেটখ, আটম 

ভগািাকয় প্রশ্ন করবত চাই। 

  

ভচয়ারখানা হ ়-হ ় কবর সুন্দরোেুর খুে কাবে ভিবন টনবয় টগবয় চন্দ্রনাে েবস প ়ল। 

তারপর ভমািা লাটঠগাো পেযুগবলর মাঝখাবন ভরবখ তার ওপবর দুই হস্ত থাপাপন কবর 

েলবল, আপনার প্রশ্নগুবলা ্ েে করোর জবনে আমার দুই কেমচ অটত য় েেগ্র হবয় উবঠবে। 
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এ ক রকম ঢোাঁিা অপরায , পুটল  ভেবখ েরবর সবর োাঁ ়াবনা েরবরর কো, পুটলব র গা 

ভ াঁবষ েসবত  য় পায় না।  াবলা কো নয় ভতা, যা টেনকাল পব ়বে, সােযাবনর মার 

ভনই। সুন্দরোেু টনবজই তফাবত সবর টগবয় েখল করবলন অনে একখানা ভচয়ার। 

  

চন্দ্রনাে হাসবত লাগল মুখ টিবপ টিবপ। 

  

সুন্দরোেু েলবলন, হঠাৎ আমার সবঙ্গ আপনার ভেখা করোর  খ হল ভকন? 

  

–শুনলুম, ভসটেন আমার োট ়বত আপটন ভে ়াবত টগবয়টেবলন! 

  

 –ভে ়াবত নয়, আপনাবক খুাঁজবত। 

  

–ভে  তাই! টকন্তু ভকন? 

  

নন্দলাল টমে খুন হবয়বে জাবনন? 

  

–ভক নন্দলাল? 

  

–এবকোবর আকা  ভেবক প ়বলন ভয। মটেবমাহন েসুর টেব ষ েন্ধ্ু নন্দলালবক ভচবনন 

নাটক? 

  

–না, আটম ভকেল মটেবমাহনবকই জাটন। 

  

–েবি। ভগল পাঁটচ  তাটরবখ মটেবমাহবনর সবঙ্গ আপনার ভেখা হয়টন? 

  

না। 

  

ওই তাটরবখ আপটন ভকাোয় টেবলন? 

  

–সন্ধ্ো পযমচন্ত োসাবতই টেলমু। তারপর হঠাৎ এক আত্ম বয়র মারাত্মক অসুবখর খের 

ভপবয় তা ়াতাট ় ভেব  চবল ভযবত হয়। 
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–চাকর-োমুন-োবরায়ান সোইবক টনবয়? 

  

টনেয়ই! একলা মানুষ, আমাবক ভেখবে ভক? 

  

আপনার ভে  ভকাোয়? 

  

–এখান ভেবক চটল্ল  মাইল দুবর  জনপুর গ্রাবম। 

  

আপনার সি গান আবে? 

  

 আবে! অনেরকম েন্দুকও আবে। 

  

 –মটেবমাহন আপনার েন্ধ্ু? 

  

 –হোাঁ। নতুন েন্ধ্ু। 

  

–তাবক আপটন একখানা টচটঠ টলবখটেবলন, পাঁটচ  তাটরবখ আপনার সবঙ্গ ভেখা করোর 

জবনে? 

  

হোাঁ। 

  

–ভস আপনার সবঙ্গ ভেখা কবরটেল? 

  

না। 

  

–ওই তাটরবখর পর তার সবঙ্গ আপনার আর ভেখা হবয়বে? 

  

না। 

  

 –ভস এখন ভকাোয় আবে? 

  

জাটন না। 
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 তার আর ভকাোয়-বকাোয় আসা-যাওয়া আবে? 

  

 গোন জাবনন। 

  

 িনাথাপবল টতনজন ভলাবকর পেটচ্ পাওয়া ভগবে। মটেবমাহবনর আর নন্দলাবলর। টকন্তু 

তৃত য় পেটচব্র অটযকার  ভক, তা আমরা আটেষ্কার করবত পাটরটন।  

  

শুবন দুঃটখত হলুম। 

  

–আপনার দুঃখ টনবয় আপটন চুবলায় ভগবলও আটম দুঃটখত হে না! হুম! আটম এখন 

 ােটে, ভক এই তৃত য় েেটক্ত? 

  

–েলবত পারে না, আটম গনকার নই। 

  

–আবর ভগল, এ-প্রশ্ন টক আপনাবক করটে? আটম কো কইটে টনবজর সবঙ্গই। টনবজর 

মবনর ট তবরই আটম উির ভখাাঁজোর ভচষ্টা করটে। 

  

–ভচষ্টা করুন। আপনার আর ভকানও প্রশ্ন আবে? 

  

–আপাতত নাই। 

  

–তাহবল আটম গাবোত্থান করবত পাটর? 

  

 টনেয়ই! এইোবর আপনাবক গাবোত্থান করবত হবেই। 

  

তবে এই গাবোত্থান করলমু। 

  

সুন্দরোেুও আসন তোগ কবর েলবলন, এইোবর আপনাবক আমার সবঙ্গ যাো করবত 

হবে। 

  

–ভকাোয়? 
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 কেমেন্দ্রেুোর রায়  ।   কে!  

 26 

www.bengaliebook.com 
 

 

  

–োনায়। 

  

 চন্দ্রনাে স বয় েবল উঠল, োনায় ভকন? 

  

যোসমবয়ই ভসিা জানবত পারবেন! 

  

–আপনার সে কোরই জোে ভতা টেলুম। আোর আমাবক োনায় ভিবন টনবয় যাোর কারে 

ক ? 

  

কারে? জলখাোর খাওয়াোর জবনে নয়! যরুন অকারবেই। 

  

এতক্ষে পবর চন্দ্রনাে ভযন হাটরবয় ভফলল টনবজর সমস্ত েৃঢ়তা ও টনটেন্ত। কাতর কবণ্ঠ 

েলবল, অকারবে আমাবক োনায় টনবয় টগবয় লা  ক  সুন্দরোেু? 

  

সুন্দরোেু টনবজর োহু টেস্তার কবর সেবল যারে করবলন চন্দ্রনাবের েটক্ষে োহুাঁ। তারপবর 

েলবলন, হুম! এখন সু ়সু ় কবর আমার সবঙ্গ চলনু ভতা। পবর  াো যাবে লা -

ভলাকসাবনর কো। আটস জয়ন্ত, আটস মাটনক। খাটনক পবরই ভফাবন ভতামাবের সবঙ্গ 

োকোলাপ করে। আসুন, অমােসোর েৃ েমান চন্দ্র। 

  

চন্দ্রনাে কবলর পুতুবলর মবতা চবল ভগল সুন্দরোেুর সবঙ্গ। 

  

জয়ন্ত ভচয়ার ভেব ় উবঠ োাঁট ়বয় েলবল, মাটনক, এইোবর আমরা মতামত টেটনময় কটর 

এবসা। চন্দ্রনাে ভলাকিাবক ভতামার ভকমন লাগল? 

  

 াবলা লাগল না। 

  

–টঠক। এবকোবর পয়লা নেবরর অপরায র ভচহারা! আর একিা েোপার লক্ষ কবরে? 

  

ক । 
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চন্দ্রনাে যতক্ষে এখাবন টেল, একোরও ভসাজাসুটজ ভতামার আর আমার টেবক 

তাকায়টন। অেচ ভস টেল আমাবের সেবন্ধ্ সপর্রেমচ সবচতন। কারে মাবঝ মাবঝ ওই ে ় 

আয়নাখানার টেবক আ ়বচাবখ ভচবয় ভেবখ টনটেল আমাবের। 

  

–টকন্তু ভস এখাবন এবসটেল ভকন? 

  

–অট নয় করবত। 

  

অট নয় করবত? 

  

–হোাঁ। আর ভসই সবঙ্গ টনবজবক টনরপরায েবল প্রমাটেত করবত। 

  

টকন্তু এ  য়ও ভতা তার োকা ্বরা াটেক ভয  িনাথাপবল পাওয়া তৃত য় েেটক্তর পেটচব্র 

সবঙ্গ তার টনবজর পেটচ্ও টমবল ভযবত পাবর? 

  

তা পাবর! এইখাবনই আমার ভকমন খিকা লাগবে। এমন সম্ভােনার কো ভয তারও 

মাোয় জাবগটন, তাবক ভতা ভেবখ এতিা টনবেমচায েবল মবন হল না! সুন্দরোেু ভতা ওই 

জবনেই তাবক োনায় যবর টনবয় ভগবলন। 

  

–আর োনায় যাোর নাবমই ভস  বয় ক রকম জব ়াসব ়া হবয় প ়ল, লক্ষ কবরে ভতা? 

  

–তা আোর কটরটন? টকন্তু তা হবে অট নয়, অট নয়, অট নয়। আসবল ভস একিুকুও 

 য় পায়টন। 

  

ভকমন কবর জানবল? 

  

–এখাবন আসোর আবগ ভস টনবজই সুন্দরোেুর ভখাাঁবজ োনায় টগবয় হাটজর হবয়টেল। 

সুতরাং োনায় যাোর নাবম তার  য় পাোর ভকানওই কারে োকবত পাবর না। ভস  য় 

পায়টন,  বয়র অট নয় করটেল। 
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–ভকন? 

  

–ভোযহয়, সুন্দরোেুবক ভস এবকোবর অপেথাপ করবত চায়। আমার মবন হয়, ভস  াবলা 

কবরই জাবন ভয, োনায় টগবয় সুন্দরোেু তার পেটচ্ পর ক্ষা করবেন। 

  

েল ক  ভহ? 

  

হোাঁ। ভ ষ পযমচন্ত ক  োাঁ ়াবে জাবনা?  িনাথাপবলর পেটচব্র সবঙ্গ টমলবে না তার 

পেটচ্। পুটল  েনবে ভোকা। ভস হবে সমস্ত সবন্দহ ভেবক মুক্ত। টনেয় এই উবে ে 

টনবয়ই ভস আজ সুন্দরোেুর সবঙ্গ ভেখা করবত এবসটেল। নইবল তার এই অ াটেত 

আটে মচাবের ভকানও অেমচই হয় না, যাকবগ ও-সে কো। সুন্দরোেু ভতা এখনও ভফান 

করবলন না ভেখটে। আপাতত আমরা ক  কটর েবলা ভতা? দু-এক চাল োো ভোব ় ভখলবে 

নাটক? 

  

–আপটি ভনই। 

  

চলল ভখলা। চটল্ল  টমটনি পবর প্রেম চাল ভখলা ভ ষ হল। আর এক চাবলর জবনে। তারা 

খুাঁটি সাজাবে, এমন সমবয় ভেবজ উঠল ভিটলবফান। 

  

টরটস ারিা তুবল টনবয় জয়ন্ত েলবল, হোবলা? 

  

–আটম সুন্দরোেু। 

  

–খের ক ? 

  

হুম, সে গুটলবয় ভগল। 

  

তা ভতা যাবেই। 

  

 –মাবন? 
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–মাবন চন্দ্রনাবের পেটচ্ পর ক্ষার ফল সবন্তাষজনক হয়টন। 

  

 –ভকমন কবর জানবল? 

  

–খুে সহবজ। দুইবয়-দুইবয় ভযাগ টেবয় ভেখলুম, চার হল। 

  

 –ভযৎ, ভহাঁয়াটল  াবলা লাবগ না! েস্তুরমবতা অপেথাপ হবয়টে। 

  

েোপারখানা ক ? 

  

– িনাথাপবল তৃত য় েেটক্তর ভয জুবতার োপ পাওয়া টগবয়বে, চন্দ্রনাবের জুবতার োবপর 

ভচবয় তা ে ়। চন্দুবর রাসবকলিা আমার মুবখর ওপবর কলা ভেটখবয় হা ় ্ালাবনা হাটস 

হাসবত-হাসবত চবল ভগল। 

  

–এিুক ুভতা টতন-চার টমটনবির েোপার। আমাবক ভফান করবত আপনার এত ভেটর হল 

ভকন? 

  

–হঠাৎ আরও দুবিা খের ভপলমু। টদ্বত য় খেরিা টেব ষরূবপ উবল্লখবযাগে। 

  

–যো 

  

–আমার সহকার  সুন লবক নন্দলাবলর পা ়ায় তেন্ত করবত পাটঠবয়টেলুম। ভস জানাবল, 

ও-পা ়ার এক মটেহাটর ভোকাবনর মাটলক হতোকাবের টেন সন্ধ্োবেলায় ভেবখটেল, নন্দ 

পে। টেবয় যাবে, এমন সমবয় একখানা ভমািরগাট ় তার কাবে এবস োবম। গাট ়র 

ট তর ভেবক মটেবমাহন মুখ োট ়বয় নন্দবক  াবক। নন্দ গাট ়বত ওবঠ, গাট ়খানা চবল 

যায়। 

  

সুন্দরোেু, আমার আন্দাবজর সবঙ্গ অবনকিা টমলবে না? 

  

 –তা টমলবে। 
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তারপর? 

  

–গাট ়র ট তর দুইজন ভলাক টেল, মটেবমাহন আর চালক। ভোকাটন টকন্তু চালবকর টেবক 

নজর ভেয়টন, তাবক  নাক্ত করবত পারবে না। 

  

কাবলা রবঙর েুইক-টস ান গাট ়? 

  

–ভোকাটন েলবল, কাবলা রবঙর টস ান গাট ় েবি, টকন্তু েুইক, টক ভফা মচ, টক অটস্টন, তা 

ভোঝোর মবতা োন তার ভনই। 

  

–গাট ়র নের? 

  

 –ভোকাটন ভেবখটন। 

  

সুন্দরোেু, এ খেবর এইিুকু জানা ভগল, আমার অনুমান টনতান্ত টমেো নয়। এর ওপর 

টন মচর কবর আমরা চন্দ্রনাবের টকেুই করবত পারে না, টকন্তু যােমান হবত পারে 

মটেবমাহবনর টপেবন। 

  

–আরও একিা উপায় হবয়বে। 

  

ক রকম? 

  

–টদ্বত য় খেরিা শুনবলই েুঝবত পারবে। আমাবের এক চর এবস খের টেবল, টখটেরপুর 

োট ়বয় গঙ্গার যাবর একখানা োগানোট ়র ট তবর ্বরচবক্ষ ভস মটেবমাহনবক প্রবে  

করবত ভেবখবে। 

  

কবে? 

  

–আজই ভ ারবেলায়। 

  

–এখন ক  করবত চান? 
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োট ়িাবক চারটেবক ভেবক পাহারা ভেোর জনে জনকয় ভলাক পাটঠবয়টে। আটম সেলেবল 

যাো করার জবনে প্রস্তুত হটে। ভতামরাও আসে ভতা? 

  

–ভস কো আোর েলবত। 

  

.  

  

 বদ্রশ্বর  দ্র 

  

টখটেরপুর। গঙ্গার যার। ভেলা প্রায় োবরািা, টকন্তু সরযমচবক ঢাকা টেবয় ভরবখবে ভম লা 

আকা । মাবঝ-মাবঝ পৃটেে বক যুবয় টেবয় যাবে দু-এক প লা েৃটষ্ট। 

  

সেলেবল সুন্দোেু একখাটন োগানোট ়র সামবন এবস োাঁ ়াবলন। টপেবন জয়ন্ত ও 

মাটনক। 

  

পাাঁটচল ভ রা প্রকাে এক োগাবনর মাঝখাবন ভসবকবল োট ়। ভসবকবল োট ় েবি, টকন্তু 

টনয়টমত সংস্কাবরর গুবে এখনও অেেেহাযমচ হবয় পব ়টন। োগাবনর অং িা নাবমই োগান, 

ভকাোও ফুলগাবের ভকানও টচ্ও ভনই। মযুবলা   ভমৌমাটে আর প্রজাপটতরা ভসখাবন 

উব ় আবস েবি, টকন্তু হতা  হবয় আোর উব ় পালায়। এখাবন-ওখাবন োাঁট ়বয় আবে 

ভমািা ভমািা গুাঁট ়ওয়ালা েুব ়া-েুব ়া গাে–আম, কাাঁঠাল, জাম, জামরুল, তাল, নাটরবকল 

প্র ৃটত। আর আবে। অগুনটত কলাগাবের ট  ়। আর  াকসেটজর ভোি-ে ় ভখত। 

  

মাটনক েলবল, োগাবনর মাটলক ভয ভ ৌটখন নন, ফুলগাবের অ ােই তা প্রমাটেত করবে। 

টকন্তু টতটন ভয আমাবের সুন্দরোেুর মবতাই উেরপরায়ে তাবত আর একিুও সবন্দহ 

ভনই। 

  

সুন্দরোেু দুই চবক্ষ ফুিল টেবস্ফারবের লক্ষে। গম্ভ র কবণ্ঠ েলবলন, একিুও সবন্দহ না 

োকার কারে? 

  

http://www.bengaliebook.com/
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–এখাবন ফুলগাে ভনই, খাটল ফলগাে। এখাবন  াক-সেটজর ভখবত ভতমন সুগন্ধ্ না 

োকবত পাবর, রন্ধ্ন ালার মাল-ম লা আবে যবেষ্ট। আপটন টক রন্ধ্ন ালাবক দুটনয়ার 

সেবচবয়  াবলা জায়গা েবল মবন কবরন না! 

  

সুন্দরোেু েলবলন, আটম ভতামার প্রবশ্নর উির টেবত চাই না। ওই ভয জগন্নাে আসবে। 

আটম এখন ওর সবঙ্গই কো কইবত চাই। 

  

জয়ন্ত শুবযাবল, জগন্নাে ভক? 

  

আমাবের চর। ভসই-ই ভতা মটেবমাহনবক এই োট ়বত ঢুকবত ভেবখবে। জগন্নাে কাবে 

এবস নমস্কার কবর েলবল, ে ়োেু, মটেবমাহন এখনও ওই োট ়র ট তবরই আবে। 

  

সুন্দরোেু েলবল, েোবখা জগন্নাে, আজ সকাবলই এক ভেিা চন্দুবর আমাবক ভয ঠকানিা 

ঠটকবয় টগবয়বে তা আর েলোর নয়। একটেবন আটম দু-দুোর ঠকবত চাই না। তুটম 

মটেবমাহনবক টঠক ভেবখে ভতা? 

  

–আবে মটেবমাহনবক আবগ আটম অবনকোর ভেবখটে, তার ভচহারা টক  ুলবত পাটর? 

তবে আবগ তাবক ভকানওটেন ভকাি পরবত ভেটখটন, আজ ভস ভকাি পবর আবে। 

  

–হুম! পুটলব র ভচাবখ ভযাাঁকা ভেোর ভচষ্টা আর টক? আবর োো, এত সহবজ টক পুটল বক 

ফাাঁটক ভেওয়া যায়? 

  

মাটনক েলবল, টেব ষ কবর আমাবের সুন্দরোেুবক! 

  

ভস কো সুন্দরোেু গাবয় মাখবলন না। 

  

হঠাৎ জগন্নাে চমবক চাপা-গলায় েবল উঠল, ে ়োেু, ে ়োেু, ওই ভেখুন মটেবমাহনবক। 

আমাবের টেবকই আসবে! 
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সুন্দরোেু তা ়াতাট ় েবল উঠবলন, সোই গাে টকো ভঝাবপর আ ়াবল গা ঢাকা োও। 

এত সহবজ ভকল্লা ফবত! েরাত  াবলা! 

  

মটেবমাহন নতমুবখ অসবকাবচ এটগবয় এল, ভকানও সবন্দহ করবত পারবল না। উজ্জ্বল 

 োমেেমচ, একহারা টকন্তু েটলষ্ঠ ভেহ। মুখ্ ও মন্দ নয়। 

  

হঠাৎ চারটেক ভেবক পুটলব র েল তাবক ট বর ভফলল।  োোচাকা ভখবয় ভস োাঁট ়বয় 

প ়ল। 

  

সুন্দরোেু েলবলন, োোটজ, এখন ট বজ ভে ়াবলর মবতা আমাবের সবঙ্গ সু ়সু ় কবর 

আসবে টক? 

  

–ভকাোয়? 

  

–আমাবের ভপা াক ভেবখ েুঝবত পারে না, আমরা ভতামাবক ভকাোয় টনবয় ভযবত চাই? 

  

–আপনারা ভতা পুটল । 

  

–আর তুটম ভতা মটেবমাহন েসু? 

  

 –আবে না, এ-নাম আটম জ েবন শুটনটন। 

  

জগন্নাে এটগবয় এবস েলবল, না, তুটমই মটেবমাহন। ভতামাবক আটম খুে টচটন। 

  

আমার নাম  বদ্রশ্বর  দ্র। 

  

–হু! ! আোর নাম  া ়াবনা হবয়বে? টকন্তু ও-পাাঁচিা খুেই পুবরাবনা, ভযাবপ িাবক । 

 বদ্রশ্বর  দ্র! ভকানও আযুটনক  দ্রবলাকই ও-রকম নাম যারে করবত পাবর না। যাক ও 

কো। এখন আমার প্রবশ্নর জোে োও ভেটখ। এ োগানোট ়র মাটলক টনেয়ই তুটম নও? 

  

না। আটম  া ়াবি। োগানোট ়র মাটলক হবেন চন্দ্রনােোেু। 
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–ভক? 

  

–োেু চন্দ্রনাে রায়। টতটন  ালবখয় োবকন। 

  

সুন্দরোেু একটি ভোিখাবিা লাফ ভমবর েলবলন, শুনে জয়ন্ত? এখাবনও আোর ভসই 

অলক্ষুবে চন্দুবর। োেু  বদ্রশ্বর, তাহবল তুটম মটেবমাহন ো ়া আর ভকউ নও! 

  

–আটম  বদ্রশ্বর  দ্র। 

  

–ভে  ভতামার  দ্রতার ভেৌ ় কত েুঝবত ভেটর লাগবে না। োট ়খানা তুটম  া ়া টনবয়ে 

ভকন? 

  

আমার টমেটরর কারখানা আবে। আর আবে আমার এক েন্ধ্ুর ভমািবরর গোবরজ। ভসখাবন 

ভমাির ভমরামত হয়। আটম তার অং  োর। 

  

তাই নাটক মটেবমাহন? তুটম এখন একজন টেজবনসমোবনর  রটমকায় অট নয় করবত 

চাও। 

  

মটেবমাহন হাসবত লাগল। 

  

সুন্দরোেু ভখবপ টগবয় েলবলন, ভক ভতামাবক অমন কবর হাসবত ট টখবয় টেবল? আজ 

সকাবল চন্দুবরিাও টঠক ওইরকম হা ় ্ালাবনা হাটস ভহবস আমাবক ঠা্া কবরবে। আর 

তুটম হাসবেই ো ভকন? পুটল  টক হাসেকর জ ে? 

  

মটেবমাহন েলবল,  বদ্রশ্ববরর  াব ় মটেবমাহন নাম চাটপবয় টেবল  বদ্রশ্ববরর হাটস পাবে 

না ভকন? 

  

তুটম ভয মটেবমাহন ভসিা োনায় টগবয় আটমই প্রমাে কবর ভেে। এই োট ়বত আরও কত 

ভলাক আবে? 
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মটেবমাহন েলবল, আজ রটেোর, কারখানা েন্ধ্। োট ়র ট তর টঝ চাকর রাাঁযুটন ো ়া 

আর ভকউ ভনই। 

  

সুন্দরোেু তার সহকার  ইনবেক্টরবক ভ বক েলবলন, তুটম ভলাকজন টনবয় খানাতল্লাট  

কবরা। োট ়র ট তর ভেবক কাউবক োইবর ভেরুবত টেও না। আর জগন্নাে 

  

আবে! 

  

–তুটম ে  নের েলাই   ল টিবি মটেবমাহবনর োট ়বত যাও। মটের োো মবহন্দ্রোেুবক 

টগবয় েলবে তার ভেবলবক পাওয়া টগবয়বে। তাাঁবক সবঙ্গ কবর োনায় টফবর যাবে। চবলা 

মটেবমাহন, তুটম কত ে ়  ু ু এইোর ভসই পর ক্ষাই হবে। এবসা জয়ন্ত, এবসা মাটনক। 

  

মটেবমাহন েলবল, ভে  মজা ভতা! ভকান অপরাবয আমাবক োনায় টনবয় যাবেন, তাও 

আটম জানবত পারে না? 

  

সে ভজবনশুবন নোকা ভসবজা না মটেবমাহন। ভগল পাঁটচ  তাটরবখ রাটেবেলায় গব ়র মাবঠ 

তুটম আর একজন ভলাবকর সবঙ্গ নন্দলাল টমেবক খুন কবরে।  িনাথাপবল ভতামাবের 

পাবয়র োপ পাওয়া টগবয়বে। 

  

মটেবমাহন আোর হাসবত লাগল। 

  

–ভফর হাসে? 

  

–পুটলব র মুবখ রূপকো শুনবল কার না হাটস পায়? 

  

–রূপকো মাবন? 

  

–ভক এই নন্দলাল? ট  এল রাবয়র হাটসর কটেতার ভসই টেখোত নন্দলাল নয় ভতা? টকন্তু 

ভক তাবক খুন করবল? তার কো পব ় আমরাই ভতা ভহবস খুন হতুম! 
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–আোর রটসকতার ভচষ্টা হবে? ভসপাই, এই রটসক েেটক্তবক আমার গাট ়বত ভিবন টগবয় 

যাও ভতা। 

  

মটেবমাহন েলবল, ভিবন টনবয় ভযবত হবে না। আটম জ ়পোেমচ নই, সচল পেযুগবলর 

সাহাবযে টনবজই গাট ়বত টগবয় উঠবত পাটর। 

  

–তাই চবলা তবে। এবসা জয়ন্ত, এবসা মাটনক। 

  

জয়ন্ত েলবল, আমরা যাে না। আমরা এখানকার খানাতল্লাব  ভযাগ টেবত চাই। 

  

সুন্দরোেু টেটস্মত ্বরবর েবলন, এ আোর টক  খ? 

  

– খ নয়, ভখয়াল। মটেবমাহনোেু, আপনার এখাবন ভফান আবে? 

  

–আবে। টকন্তু ভকন? 

  

হয়বতা েেেহার করোর েরকার হবে। 

  

মটেবমাহবনর মুবখর ওপবর ফুবি উবঠই টমটলবয় ভগল একিা দু মচােনার  াে। ভস সহজ 

্বরবরই েলবল, ভে  েেেহার করবেন। তবে টক না, যোমরবলে। 

  

–যোমরবলে ভকন, টদ্বগুে টেবত রাটজ আটে। অটগ্রম। 

  

–পবর ভপবল চলবে। আপাতত আটম সুন্দরোেুর দ্বারা পর টক্ষত হোর জবনে উৎকটণ্ঠত 

হবয় উবঠটে। আসুন সুন্দরোেু, অকারবে টেলে করবেন ভকন? 

  

সুন্দরোেুর মাো ভকমন গুটলবয় ভযবত আরম্ভ করল। জয়ন্ত ভকন এখাবন োকবত চায়– 

কাবক ভস ভফান করবত চায়? আর মটেবমাহনিা টক পাাঁ ় ু ু ভর োো, খুবনর আসাটম 

হবয়ও োনায় যাোর জবনে পুটল বকই তা ়া লাগাবে! 

  

এইসে  ােবত- ােবত সুন্দরোেু প্রথাপান করবলন। 
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পবরর েৃ ে োনায়। ভচয়ারাস ন সুন্দরোেু। দুইজন পাহারাওয়ালার মাঝখাবন েোয়মান 

মটেবমাহন। 

  

মটেবমাহন েলবল, পর ক্ষা শুরু করবত আো ভহাক। 

  

–হুম,  াটর েেস্ত ভয! ভতামার োোর জবনেও একিু অবপক্ষা করবত পাে না? 

  

আমার োো! 

  

–হোাঁ, হোাঁ, এখটন ভতামার োো এখাবন আসবেন। 

  

 –ম াই টক  রত নামাবতও জাবনন? 

  

তার মাবন? 

  

–আমার োো ্বরবগমচ। ভসখান ভেবক ভকমন কবর তাবক এখাবন আনবেন? 

  

–একিু সেুর করবলই ভেখবত পাবে। না, না, তার আবগও আর একিা পর ক্ষা করা ভযবত 

পাবর। 

  

করুন ম াই, করুন। একিা ভেবক একব ািা পযমচন্ত পর ক্ষা করবত পাবরন। টকন্তু তার 

ভেট  পর ক্ষা আটম টেবত পারে না। 

  

মবন-মবন উিপ্ত হবয়ও সুন্দরোেু মুবখ টকেু েলবলন না। একিা কাগবজর ভমা ়ক খুবল 

এক ভজা ়া জুবতা োর কবর শুবযাবলন, এই জুবতাবজা ়া টচনবত পাবরা? 

  

উাঁহু। আমার জুবতা ভচনা েেেসা নয়। আটম টমেটরর েোপার । 

  

– িনাথাপবল ভতামার পাবয়র োপ পাওয়া টগবয়বে। োট ় ভেবকই এই জুবতা এবনটে– এ 

জুবতা ভতামারই। একোর জুবতা ভজা ়া পাবয় পবরা ভেটখ। 
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মটেবমাহন জুবতার ট তর পা গলাোর ভচষ্টা কবর েলবল, এ জুবতা ভোি। এর মবযে পা 

ভঢাকাবনা অসম্ভে! 

  

সুন্দরোেুর ইটঙ্গবত পাহারাওয়ালা দুজন মটেবমাহবনর পাবয় ভজার কবর জুবতা পরাোর 

ভচষ্টা করবল। তাবের ভচষ্টাও সফল হল না। 

  

সুন্দরোেুর দুই ভ্রূ সকুটচত। মটেবমাহবনর ভকৌতুক-হাসে। 

  

টঠক ভসই সমবয় জগন্নাবের সবঙ্গ  বরর ট তবর প্রবে  করবলন মটেবমাহবনর টপতা 

মবহন্দ্রোেু। 

  

অকুবল ভযন কুল ভপবয় সুন্দরোেু শুবযাবলন, মবহন্দ্রোেু এবক ভচবনন? 

  

মটেবমাহবনর টেবক তাটকবয় মবহন্দ্রোেুর ভচাখ উঠল চমবক। আরও দুই পা এটগবয় তার 

কাবে টগবয়  াবলা কবর ভেবখ টতটন েলবলন, না, এাঁবক আটম টচটন না!  

  

–এ টক মটেবমাহন নয়? 

  

–এাঁবক প্রায় মটেবমাহবনর মবতা ভেখবত েবি, টকন্তু ইটন আমার পুে নন। 

  

সুন্দরোেুর  ুট ় ভযন চুপবস োো ভেলবুনর মবতা। এেং টঠক ভসই সবঙ্গই ভেবজ উঠল 

ভিটলবফান যন্ত্র। টেরটক্ত াবে টরটস ারিা তুবল টনবয় ক্ষ ে কবণ্ঠ সুন্দরোেু েলবলন, 

হোবলা! 

  

টরটস াবরর ট তর টেবয় জয়বন্তর কণ্ঠ ভ বস এল–জাগ্রত ভহান সুন্দরোেু। আসল 

মটেবমাহনবক ভেখবত চান ভতা োয়ুবেবগ আোর োগানোট ়বত েুবি আসুন। 

  

সুন্দরোেুর চুপবস যাওয়া  ুাঁট ় আোর ফুবল উঠল। একসবঙ্গ টরটস ার ও ভচয়ার তোগ 

কবর টতটন ভচাঁটচবয় েবল উঠবলন ভসপাই! আসাটমবক লক আবপ টনবয় যাও, এ ভেিাও 

এক ঝবকর আর-একিা  ু ু। খুে হুাঁট য়ার। 
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.  

  

 ালবখর চন্দুবর 

  

মাটনক শুবযাবল, জয়ন্ত এক যাোয় পৃেক ফল হল ভকন? আমরাও ভতা সুন্দরোেুর সবঙ্গ 

ই ভযবত পারতুম। 

  

–ভযবত ভতা পারতুমই, টকন্তু যাওয়া আর হল কই? 

  

–তুটম টক নতুন ভকানও সরে আটেষ্কার করবত ভপবরে? 

  

–টকেুই আটেষ্কার করবত পাটরটন। 

  

তবে? 

  

–মবন একিা সবন্দহ জাগবে! 

  

ক  সবন্দহ?  

  

–মটেবমাহন ভ্বরোয় যরা টেবল ভকন? 

  

–ভ্বরোয়? 

  

–টনেয়! ভস খুবনর মামলার পলাতক আসাটম। এ-োট ়বত ভিটলবফান আবে। তার েন্ধ্ ু

চন্দ্রনাে পুটলব র কাযমচকলাবপর কো টনেয়ই তাবক জাটনবয়বে। এ-সমবয় তার কতিা 

সােযান হবয় োকোর কো। তুটম টক টেশ্বাস কবরা, টেবনরবেলায় োগাবনর ট তবর 

সেলেবল পুটলব র আটে মচাে হল আর অটত-জাগ্রত খুবনর আসাটম মটেবমাহন তা জানবত 

পাবরটন? অম্লান েেবন ভ  ়ার মবতা সু ়সু ় কবর এবস ভস আত্মসমপমচে করবল। ভকেলই 

টক আত্মসমপমচে? তা ়াতাট ় োনায় যাওয়ার জবনে তার টেপুল আগ্রহও লক্ষ করবল ভতা? 
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হোাঁ। টকন্তু তুটম টক েলবত চাও? 

  

–এসে অ্বরা াটেক েোপার। আমার েৃঢ় যারো, মটেবমাহবনর ইো টেল তাবক ভপ্রপ্তার 

কবরই আমরা এ-োট ় ভেব ় চবল যাই। 

  

–এমন অদ্ভুত ইো তার হবে ভকন? 

  

 –ভস জাবন, পুটল  ভগ্রপ্তার কবরও তাবক ভেব ় টেবত োযে হবে। 

  

–ভযৎ, তাও টক সম্ভে! চন্দ্রনাবের কাে ভেবক ভস টনেয়ই শুবনবে পুটলব র কাবে। তার 

পাবয়র োপ আবে। 

  

খুে সম্ভে তার জুবতার সবঙ্গ ভস োপ টমলবে না। 

  

 –টক ভয েলে জয়ন্ত! 

  

–খুে সম্ভে ভস মটেবমাহন নয়, অনে ভকউ। 

  

–তুটম পাগল হবয় ভগবল নাটক? পুটলব র চর জগন্নাে আবগ োকবতই মটেবমাহনবক 

ভচবন। ভস টনবজ তাবক  নাক্ত কবরবে। 

  

–ভস মটেবমাহন হবল টকেুবতই ভযবচ যরা টেত না। ভয খুবনর আসাটম পুটলব র  বয় 

লটুকবয় োবক, ভস কখনও হাসবত হাসবত ভযবচ যরা ভেয়? অসম্ভে মাটনক, অসম্ভে! 

  

টকন্তু জগন্নাে তাবক  নাক্ত কবরবে। 

  

–ভস মটেবমাহন নয় েবি, টকন্তু হয়বতা প্রায় মটেবমাহবনরই মবতা ভেখবত! 

  

 মাটনক টেস্মবয় হতোক। 
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জয়ন্ত েলবল, এ ো ়া এমন েোপাবরর আর ভকানও অেমচই হয় না। এই োট ়র ট তর 

টনেয়ই ভকানও রহসে আবে! তাই জাল মটেবমাহন আমাবের টেপবে চালনা কবর এই 

োট ় ভেবক েরবর টনবয় ভযবত চায়। 

  

–টকন্তু সুন্দরোেু টেপেগাম  হবলও এখনও আমরা যোথাপাবনই েতমচমান আটে। 

  

–হোাঁ মাটনক। রহসেব বের  ার গ্রহে করে আমরাই। 

  

–ভকমন কবর? 

  

–তা জাটন না। ওই ভয সাে-ইনবেকিার পবর োেু আমাবের টেবকই আসবেন। ওাঁর মুখ 

ভেবখই ভোঝা যাবে খানাতল্লাট র ফল সবন্তাষজনক হয়টন।…টক পবর োেু কতখাটন 

অগ্রসর হবলন? 

  

পবর োেু হতা  াবে েলবলন,–অগ্রসর টক ম াই, এখন আমাবের সুন্দরোেুর 

পোেগাম  হবত হবে। 

  

–খানাতল্লা  কবর সবন্দহজনক টকেুই ভপবলন না েুটঝ? 

  

–টকেু না, টকেু না। 

  

–তাই োনায় টফবর ভযবত চান? 

  

তা ো ়া আর টক! এখাবন েবস আর অশ্বট বে তা টেবয় টক হবে? এর ভচবয় োট ়বত 

টফবর ভ বরো  াজা  াবলা। 

  

োট ়র ভলাকজনবের পর ক্ষা কবরবেন? 
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কবরটে। ভলাকজন ভতা  াটর! দুবিা ভেহার  চাকর, একিা উট ়য়া োমুন, একিা েুট ়, আর 

একিা েুাঁট ় টঝ।  ুট ়িা ভে  ভেবক নতুন এবসবে। এত লজ্জা ভয কো কইবে টক, মুবখর 

ভ ামিা খুলবতও নারাজ। 

  

–আপনার ভলাকজনরা ভকাোয়? 

  

–তাবের গাট ়বত টগবয় েসবত েবল আটম আপনাবের  াকবত এবসটে। 

  

জয়ন্ত হঠাৎ সবক্রাবয গজমচন কবর উঠল, পবর োেু! 

  

মাটনক চমবক উঠল। জয়ন্ত ভতা সহবজ এমন টেচটলত হয় না। পবর ও হত ে! 

  

–পবর োেু, আপটন অতেন্ত অনোয় কবরবেন–এবসা মাটনক, ট গটগর। মাটনবকর হাত 

যবর ভিবন জয়ন্ত দ্রুতপবে অগ্রসর হল এেং ভযবত ভযবত মুখ টফটরবয় পবর োেুবক েবল 

ভগল, তা ়াতাট ় োট ়র চারটেবক আোর পাহারা েসান। 

  

পবর োেু মাো চুলবকাবত চুলবকাবত টনবজর মবনই েলবল, ে ়োেু েবলন জয়ন্তোেুর 

মাোয় টেি আবে। কোিা টমেো নয়!  বখর ভগাবয়ন্দা হবয় টকনা আসল পুটল বক যমক 

ভেয়। টক আর করে, ে ়োেুই ওাঁবক মাোয় তুবলবেন। 

  

জয়ন্ত ও মাটনক োট ়র ট তবর প্রবে  করল। কবয়ক পে অগ্রসর হবয় ভেখল োলান ও 

উঠান এেং োলাবনর ভকাবে টদ্বতবল ওঠোর টসাঁট ়। 

  

টসাঁট ় টেবয় ওপবর উবঠ তারা ভোতলার োলাবনর ওপবর টগবয় োাঁ ়াল। োলাবনর এক 

পাব  োাঁট ়বয় কবয়কজন স্ত্র -পুরুষ জিলা করটেল। তাবের ভেবখই তারা এবকোবর চুপ 

ভমবর ভগল। একটি অল্পেয়স্কা স্ত্র বলাক তা ়াতাট ় মুবখ ভ ামিা ভিবন টেবয় জ ়সব ়া 

হবয় রইল। 
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প্রায় টমটনিখাবনক স্তব্ধ াবে োাঁট ়বয় ভেবক জয়ন্ত েলবল, ভতামাবের ভকউ একোর 

এটেবক এটগবয় এবসা ভতা। 

  

একটি েুট ় এটগবয় এল পাবয়-পাবয়। 

  

জয়ন্ত শুবযাল, তুটম ভক? 

  

–আটম এ োট ়র পুবরাবনা টঝ। 

  

–ভতামার নাম ক ? 

  

– াবলার মা। 

  

–আর ওই ভমবয়টি? 

  

 –ও আমাবের নতুন টঝ। টেন টতবনক হল ভে  ভেবক এবসবে। 

  

 –হোবগা োো নতুন টঝ, ভতামার নাম ক ? 

  

ভস টফ টফ  কবর ক  েলবল ভ ানা ভগল না। 

  

 াবলার মা েলবল, ওর ে ় নজ্জা োেু। ওর নাম হটরোস । 

  

আো  াবলার মা, ভতামাবের ভিটলবফান আবে ভকান  বর? 

  

 াবলার মা ভেটখবয় টেবল অঙ্গটুল টনবেমচব । টসাঁট ়র  ান পাব  ভিটলবফাবনর  র। 

  

েোবখা  াবলার মা, ভতামরা সোই এইখাবন োাঁট ়বয় োবকা। আটম ভিটলবফাবনর কাজ 

ভসবর ভতামাবের সবঙ্গ কো কইে। 
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 কেমেন্দ্রেুোর রায়  ।   কে!  

 44 

www.bengaliebook.com 
 

 

জয়বন্তর সবঙ্গ মাটনক ভিটলবফাবনর  বর ভগল। পাঠকবের টনেয় মবন আবে, জয়ন্ত 

সুন্দরোেুবক এই কোই জাটনবয় টেবল ভয–জাগ্রত ভহান সুন্দরোেু! আসল মটেবমাহনবক 

ভেখবত চান ভতা োয়ুবেবগ আোর োগানোট ়বত েুবি আসুন। 

  

মাটনক টেটস্মত কবণ্ঠ েলবল, ভকাোয় আবে আসল মটেবমাহন? 

  

–এই োট ়বতই। 

  

–তাবক তুটম ভেবখে? 

  

–হোাঁ, তুটমও ভেখবে এবসা। 

  

 দুজবন আোর োলাবন টগবয় উপটথাপত।  াবলার মা প্র ৃটত তখনও োাঁট ়বয় আবে। 

  

তাবের ওপবর একোর ভচাখ েুটলবয় টনবয় জয়ন্ত েলবল,  াবলার মা, ভতামাবের 

সকলবকই আটম এইখাবনই হাটজর োকবত েললমু না। 

  

–আমরা ভতা হাটজর আটে োেু! 

  

–টকন্তু হটরোস  ভকাোয়? 

  

–ভসও আবে। 

  

–ভকাোয় আবে? আটম তাবক ভেখবত পাটে না ভকন? 

  

–ভস োসন মাজবত টগবয়বে। 

  

–ভকাোয়? কলতলায়? 

  

 –না, টখ ়টকর পুকুবর। 
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–ভতামাবের আোর টখ ়টকর পুকুর আবে েুটঝ? টকন্তু ভকান টেক টেবয় ভস ভগল? ভফান 

করবত করবত আটম টসাঁট ়র ওপবর ভচাখ ভরবখটেলাম, ওখান টেবয় ভকউ যায়টন। 

  

আমাবের অন্দরমহবল আর একিা টসাঁট ় আবে। 

  

জয়বন্তর মুবখ ফুবি উঠল োরুে হতা া, টকন্তু সহজ ্বরবরই ভস েলবল, আমাবক টখ ়টকর 

পুকুবর টনবয় চবলা। 

  

ভোি একিা পুকুর। ভনাংরা জল।  াঙা  াি। চারপাব ়ই আগাোর ট  ়। টকন্তু ভসখাবনও 

হটরোস র পািা টমলল না। 

  

জয়ন্ত কটঠন ্বরবর েলবল, এর পর তুটম ক  েলবত চাও  াবলার মা? 

  

 াবলার মা  বয় বয় েলবল, ক  জাটন োেু, আটম টকেুই েুঝবত পারটে না! 

  

জয়ন্ত টতক্ত ্বরবর েলবল, ভেখে মাটনক, টনবরি পবর িা োট ়র চারটেবক এখনও পাহারা 

েসায়টন? ভস-ই হবে যত অটনবষ্টর মরল। তার ওপবর টন মচর কবরই আটম হটরোস বক 

ভেব ় ভফান করবত টগবয়টেলুম। 

  

টকন্তু হটরোস  ভক? 

  

–ভস কোর জোে একিু পবর ভেে। আপাতত  াবলার মাবক ভতামার টজম্মায় ভরবখ আটম 

একিু উেোন-ভ্রমে কবর আটস। জয়ন্ত চবল ভগল দ্রুতপবে। 

  

অনটতটেলবে েেস্ত াবে এবসই সুন্দরোেু েবল উঠবলন, মাটনক, তুটম একা ভকন? 

  

জয়ন্ত উেোন-ভ্রমবে টগবয়বে। 

  

–এই টক উেোন-ভ্রমবের সময়?বকাোয় ভতামাবের আসল মটেবমাহন? 

  

–ওই ভয জয়ন্ত আসবে, ওবকই টজোসা করুন। 
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–জয়ন্ত, মটেবমাহন ভকাোয়? 

  

একখানা  াট ় আর একিা ভসটমজ মাটির ওপবর টনবক্ষপ কবর জয়ন্ত েলবল, জামাকাপ ় 

আমাবের উপহার টেবয় মটেবমাহন এখান ভেব ় প্রথাপান কবরবে। 

  

–আবর হুম! এ ভতা ভেখটে স্ত্র বলাবকর জামা-কাপ ়! 

  

–হোাঁ সুন্দরোেু, মটেবমাহন স্ত্র বলাবকর েমলোবেব ই োট ়র ট তর লটুকবয়টেল। তারপর 

নার র ভখালস তোগ কবর োগাবনর পাাঁটচল ট টঙবয় লো টেবয়বে। এর জনে োয়  হবেন। 

আপনাবের পবর োেু। টতটন ভসপাইবের সটরবয় টনবয় না ভগবল এ টেপটি  িত না। 

  

রাবগ ফুলবত-ফুলবত সুন্দরোেু েলবলন, েবি, েবি! আো, তার সবঙ্গ পবর ভোঝাাঁপ ়া 

করে। টকন্তু তুটম মটেবমাহনবক টচনবত পারবল ভকমন কবর? 

  

জয়ন্ত েলবল, মটেবমাহন এখাবন োস  হটরোস  ভসবজটেল। ভস নাটক পা ়াবগাঁবয় ভমবয়, 

সবে কলকাতায় এবসবে, এখনও লজ্জা  াবঙটন, োইবরর ভলাক ভেখবলই ভ ামিা ভিবন 

ভোো হবয় োবক। আমাবের ভেবখ ও চি কবর ভ ামিা ভিবন টেবল, আটমও টকন্তু তার 

আবগই চি কবর হটরোস র মুখ ভেবখ টনলুম। ভস মুখ হটরোস র মুখ নয়, ভস মুখ ভেখবত 

প্রায়  বদ্রশ্বর  বদ্রর মবতা। 

  

সুন্দরোেু েলবলন, মবহন্দ্রোেু েবলবেন,  বদ্রশ্ববরর মুখ নাটক প্রায় তার ভেবল 

মটেবমাহবনরই মবতা ভেখবত। এই জবনেই জগন্নাে তাবক মটেবমাহন েবল ভ্রম কবর 

আমাবের নাকাটন-বচাোটন খাইবয় ভমবরবে। 

  

–হোাঁ সুন্দরোেু, জগন্নাবের ভ্রবমর কো আটম আবগই আন্দাজ করবত ভপবরটেলুম। 

হটরোস র পুরুষবত্বর টদ্বত য় প্রমাে ভপলুম তার পা লক্ষ কবর। জাবনন ভতা, অটযকাং  

ভক্ষবেই অনােৃত পা ভেখবলই খুে সহবজই যরা যায় ভয, ভক নার  আর ভক নয়? তার 

ওপবর হটরোস র আঙুবল আর ভগা ়াটলবত টেল ে ় ে ় ক ়া। পা ়াগাাঁবয় গটরবের ভমবয় 

http://www.bengaliebook.com/
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জুবতা পবর না, পাবয় ক ়া প ়বে ভকন? ভস কো কয় টফ টফ  কবর, এও সবন্দহজনক। 

লজ্জার েুবতা োবজ, ভস টনবজর পুরুষকণ্ঠ চাপা টেবত চায়। সুন্দরোেু, আপনার সহকার  

পবর োেু টনেয় খুে হুাঁট য়ার েেটক্ত, নইবল এতগুবলা প্রমাে তার নজর এট ়বয় যায়? 

  

সুন্দরোেু দুঃটখত াবে মাো না ়বত না ়বত েলবলন, সেই আমার অেৃষ্ট  াই! জাল 

টোঁব ় মাে পাটলবয় যাবে োর োর! তার ওপবর ভেখ না, মন েলবে,  ালবখর ওই চন্দুর 

েোিাই হবে এই েবলর ভমা ়ল, অেচ তার টেরুবে একিা প্রমােও ভজাগা ় করবত 

পারটে না। 

  

জয়ন্ত মুখ টিবপ একিু ভহবস েলবল, টেলাটত প্রোবে েবল,  য়তাবনর কো  ােবলই 

 য়তাবনর উেয় হয়! ওই ভেখুন, ভক আসবে! 

  

সুন্দরোেু টফবর টেস্ফাটরত চবক্ষ ভেখবলন, হাবতর ভমািা লাটঠগাো ভ ারাবত-ব ারাবত, 

ভহলবত-বহলবত, দুলবত-দুলবত এেং হাসবত হাসবত এটগবয় আসবে  াটলখার চন্দ্রনাে 

রায়। 

  

.  

  

দুজন ভেপবরায়া ভলাক 

  

আগতপ্রায় চন্দ্রনাবের টেবক ফোলফোল কবর তাটকবয় মাো চুলবকাবত-চুলবকাবত 

সুন্দরোেু েলবলন, হুম! 

  

চি কবর ক  ভ বে জয়ন্ত তা ়াতাট ় েবল উঠল, সুন্দরোেু, হুম েবল ে হবয় োাঁট ়বয় 

োকবেন না। ট গটগর োট ়র ট তর যান। 

  

–ভকন েল ভেটখ? চন্দুবরর  বয়? 

  

 বয় নয়, আপনাবক োনায় একিা ভফান করবত হবে। 
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 কেমেন্দ্রেুোর রায়  ।   কে!  

 48 

www.bengaliebook.com 
 

 

ক  জবনে? 

  

–ভসপাইবের টজম্মায়  বদ্রশ্বরবক একোর এখাবন টনবয় আসুন, আটম তাবক গুটিকয় প্রশ্ন 

করে।  

  

–উিম। 

  

োাঁ ়ান। আর একিা কো। ভসই সবঙ্গ মটেবমাহবনর জুবতার োাঁচও পাটঠবয় টেবত েলবেন। 

  

–এখাবন? ভকন ভহ? 

  

–ভস কো েলোর সময় ভনই। ওই চন্দ্রনাে এবস পব ়বে। 

  

সুন্দরোেুর প্রথাপান। চন্দ্রনাে েুক ফুটলবয় কাবে এবস োাঁ ়াল। মুখ টিবপ হাসবত-হাসবত 

শুবযাবল, সুন্দরোেু সবর প ়বলন ভকন? আমার চন্দ্রেেন ভেখবত রাটজ নন? 

  

মাটনক ভহবস উবঠ েলবল, ম াই টক টনবজর েেনবক চন্দ্রেেন েবল সবন্দহ কবরন? 

  

চন্দ্রনাে আরও ভজাবর ভহবস উবঠ েলবল, না ম াই, তা কটর না। টপতার ভ্রবম নাবমই 

আটম চন্দ্রনাে। আর সতে কো েলবত টক চন্দ্রেেবনর মাটলক হবল আটম সুখ  হতুম না। 

  

দুঃটখত হবতন? 

  

–টঠক তাই। পরেমচচবন্দ্রর েেন আকাব ই মানায়। ও-রকম অখেমেলাকার েেন ভকানও 

মানুষবকই সুখ  করবত পাবর না। যাক ভস কো। এখন আপনারা ভক েলুন ভেটখ? 

মাটনকবজাব ়র মবতা সেমচোই সুন্দরোেুর আব পাব  টেরাজ কবরন? 

  

–টঠক যবরবেন। আমার নাম মাটনকই েবি, আর জয়ন্তও আমার ভজা ়াই েবি। 

  

–নাম ভতা শুনলমু, এখন পটরচয়িাও টেবত আো হয়। 
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–ওই সুন্দরোেু আসবেন। আমাবের পটরচয় ওাঁর মুবখই শুনবত পাবরন।  

  

টকন্তু সুন্দরোেুর কাে ভেবক জয়ন্ত ও মাটনবকর পটরচয় জানোর জনে চন্দ্রনাে ভকানও 

আগ্রহই প্রকা  করবল না। হাত ভজা ় কবর নমস্কার কবর ভযন েেবঙ্গর ্বরবরই েলবল, 

আসুন সুন্দরোেু। 

  

অটনোসবেও প্রটত নমস্কার কবর সুন্দরোেু অপ্রসন্ন ্বরবর েলবলন, হু!  এই আটম এবসটে। 

টকন্তু আপটন এখাবন এবসবেন ভকন? 

  

ক  আেযমচ প্রশ্ন! 

  

আেযমচ প্রশ্ন? 

  

–ভকেল আেযমচ নয়, যুটক্তহ ন প্রশ্ন। 

  

–মাবন? 

  

–আটম এখাবন আসে না ভতা, আসবে ভক? আপটন ভোযহয় জাবনন না, এ োট ়র মাটলক 

হটে আটম। 

  

–খুে জাটন োো, খুে জাটন! আর জাটন েবলই ভতা আজ আপনাবক আটম ভগ্রপ্তার করে? 

  

–ভগ্রপ্তার করবেন? আটম এই োট ়র মাটলক েবল আমাবক আপটন ভগ্রপ্তার করবেন? 

  

–হোাঁ, হা, হোাঁ! 

  

 –না, না, না। োট ়র মাটলক হওয়াও অপরায নাটক? 

  

 –ভয োট ়র ট তবর খুটন আসাটম আ্য় পায় তার মাটলক হওয়া অপরায েইক ! 

  

–ভক খুটন আসাটম? 
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–আপনার সোঙাত মটেবমাহন। 

  

তার সবঙ্গ এ োট ়র সপর্কমচ ক ? 

  

–ভস এখাবন েমলোবেব  লটুকবয়টেল। 

  

–আটম এ কো টেশ্বাস কটর না। আর একো সতে হবলও আপটন আমাবক ভগ্রপ্তার করবত 

পাবরন না। 

  

–পাটর না নাটক! 

  

–না। আটম এই োট ়র মাটলক েবি, টকন্তু এখানা  া ়া টেবয়টে  বদ্রশ্বরোেুবক। আজ 

তার কাবে আটম  া ়ার িাকা আোয় করবত এবসটে।  বদ্রশ্বরোেুর োট ়র ট তর ভক 

োবক, আর না োবক, তার ভকানও খেরই আটম রাটখ না। ভকান আইন অনুসাবর আপটন 

আমাবক ভগ্রপ্তার করবেন? চুপ কবর রইবলন ভকন, েলুন? ভকান আইন অনুসাবর আপটন 

আমাবক ভগ্রপ্তার করবেন সুন্দরোেু? এখনও ভোো হবয় রইবলন? হা হা হা হা হা! ভগ্রপ্তার 

করবেন। ভগ্রপ্তার করবলই হল! 

  

সুন্দরোেুর হতা   াে। অসহাবয়র মবতা টতটন তাকাবলন জয়বন্তর মুবখর পাবন। 

  

জয়ন্ত েলবল, না চন্দ্রোেু আপনাবক ভকউ ভগ্রপ্তার করবত পাবর না, সুন্দরোেু েবলটেবলন 

কোর কো মাে। ওকোয় আপটন কান ভেবেন না। ওই ভেখুন, আর একখানা টজপগাট ় 

োগাবনর ট তবর এবস োাঁ ়াল। গাট ় ভেবক ভক নামবে?  বদ্রশ্বরোেু না? 

  

সুন্দরোেুর মুখ টকটচিৎৎ উজ্জ্বল হবয় উঠল। টকন্তু ওটেবক তাটকবয় অনুচ্চ্বরবর টতটন 

েলবলন,  বদ্রশ্বর ভেিাও আসবে টঠক চন্দুবরর মবতা েুক ফুটলবয় ভেপবরায়া াবে। এমন 

দুজন ভেপবরায়া ভলাকবক সচরাচর একসবঙ্গ ভেখা যায় না। এ আটম ভকাোয় এবস পব ়টে 

োো! 
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কাবে এবস এক গাল ভহবস  বদ্রশ্বর েলবল, আবর সুন্দরোেু! ম াই, এত তা ়াতাট  ়

আপটন ভয আমাবক োসায় টফরবত ভেবেন, আটম  ােবতই পাটরটন। তারপর? আপাতত 

এটেককার খের-িের সে  াবলা ভতা? 

  

সুন্দরোেু গুম হবয় টগবয় েলবলন, ভমাবিই  াবলা নয়–অন্তত ভতামার পবক্ষ। 

  

 বদ্রশ্বর চকু্ষ টেস্ফাটরত কবর ভযন স বয়ই েলবল, অোাঁ, েবলন ক ! খের আমার 

টেপবক্ষ? 

  

–হুম, তাই। খের ভতামার টেবপক্ষই েবি। 

  

–হায় হায়! ভকন এমনিা হল? 

  

 –তুটম খুটন আসাটম মটেবমাহনবক এই োট ়র ট তবর লটুকবয় ভরবখটেবল। 

  

েবি, েবি, েবি! মটেবমাহন নামবযয় ভসই কাল্পটনক েেটক্তটি এখনও আপনার  া ় ভেব ় 

নামবত রাটজ হয়টন? একিু আবগ আটমই টেলুম মটেবমাহন। এখন টথাপর কবরবেন, 

মটেবমাহন এই োট ়র ট তর লুটকবয় আবে। 

  

না, এখন ভস োট ়র ট তর ভনই। ভস লো টেবয়বে। 

  

–আপনার ভচাবখ যুবলা টেবয়? 

  

–এ জবনেও তুটম োয় ! মটেবমাহবনর সবঙ্গ ভতামার ভচহারার খাটনকিা টমল আবে। ভসই 

সুবযাগ গ্রহে কবর তুটম যটে আমাবক  ুটলবয় এখান ভেবক সটরবয় না টনবয় ভযবত, তাহবল 

মটেবমাহন কখনওই পালাবত পারত না। 

  

যত ভোষ নন্দ ভ াষ। ম াই, আমার আর রূপকো ভ ানোর েয়স ভনই। পে ভেখুন টকংো 

পে ো ়ুন। আমাবক োট ়র ট তবর ভযবত টেন। 
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োট ়র ট তবর যাবে মাবন! মামারোট ়র আেোর নাটক! ভতামাবক আমাবের সবঙ্গ আোর 

োনায় ভযবত হবে। 

  

–ভকন? 

  

কতোর েলে? খুটন আসাটমবক তুটম লুটকবয় ভরবখটেবল। 

  

–ভকাোয় ভস? প্রমাে ভেখান। 

  

–ভস এখাবন হটরোস  নাম টনবয় স্ত্র বলাবকর েমলোবেব  লুটকবয় টেল। 

  

 বদ্রশ্বর আবগ হা হা কবর খুে খাটনকিা ভহবস টনবল। তারপর েলবল, োহো ক  োহো! 

মটেবমাহন আবগ টেল ্  মান  বদ্রশ্বর, টকন্তু এখন ভস হবয়বে ্  মত  হটরোস ? চমৎকার! 

ম াই গাাঁজা-িাজা খান না ভতা? 

  

–ভচাপরাও েেমাইস? 

  

 –ভমাবিই চুপ করে না। হটরোস বক আবগ এখাবন টনবয় আসুন। 

  

–পুটল  ভেবখ ভস পাটলবয় টগবয়বে ভকন? 

  

–পাটলবয় টগবয়বে েবলই যবর টনবত হবে ভয স্ত্র বলাক নয় পুরুষ, হটরোস  নয়, 

মটেবমাহন? এিা ভকান ভেব র যুটক্ত? হটরোস  পা ়াবগাঁবয় ট তু ভমবয়, নতুন  হবর 

এবসবে, পুটল  ভেবখ ভস ভতা  বয় পাটলবয় যাবেই। 

  

সুন্দরোেুর অেথাপা আোর অসহায় হবয় প ়ল। জয়ন্তবক একিু তফাবত টনবয় টগবয় 

টনম্ন্বরবর েলবল,  ায়া, ভযমন ওই চন্দুবরিা, ভতমটন এই  বদ্রশ্বরেিাই মাবের মবতা 

টপেল, যরবলও হাত োট ়বয় পাটলবয় যায়। ভতামার কোবতই ওবক এখাবন টনবয় এবসটে, 

এখন তুটমই ওর মুখ েন্ধ্ করার েেেথাপা কবরা। 
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জয়ন্ত েলবল, ভে  তাই করটে। আটম আর একোর োট ়র ট তবর যাে। ততক্ষবে আপটন 

মটেবমাহবনর জুবতার োাঁচ গাট ় ভেবক আটনবয় রাখুন। এবসা মাটনক। 

  

ভোতলার োলাবন োস-োস রা তখনও োাঁট ়বয়টেল। 

  

 জয়ন্ত েলবল, হোাঁ  াবলার মা, হটরোস  টক রাবত ভতামার সবঙ্গই শুত? 

  

 াবলার মা েলবল, না োেু, ভস শুত একলা অনে  বর। 

  

–ভে , ভস  রখানা একোর আমরা ভেখবত চাই। 

  

 াবলার মা তাবের ট তর-মহবল টনবয় টগবয় একখানা  র ভেটখবয় টেল।  

  

  বরর ট তবর ঢুবক মাটনক েলবল, জয়ন্ত, ক  উবেব ে তুটম এ  রখানা ভেখবত চাও? 

  

জয়ন্ত েলবল, মাটনক কায়ার টপেবন োয়ার মবতা ভকেল আমার সবঙ্গ সবঙ্গ ভেবক ভকানই 

লা  ভনই। যা সচবক্ষ ভেখে আর ্বরকবেমচ শুনে, তা টনবয় ভতামারও ্বরায ন টচন্তা টক্ত 

েেেহার করা উটচত। এ  বর ভয একোর আমাবের আসবতই হবে, আটম তা আবগ 

োকবতই জানতুম। আর ভসই জবনেই োনা ভেবক মটেবমাহবনর পেটচব্র োাঁচ এখাবন 

আটনবয় ভরবখটে। 

  

মাটনক েলবল, তুটম টক এই  বরর ভমবঝবত মটেবমাহবনর নতুন পেটচ্ আটেষ্কার করবত 

চাও? 

  

–ভস ভচষ্টা ভোযহয় সফল হবে না! 

  

তবে? 

  

-হটরোস  ভয পুরুষ, এিা আমার সবন্দহ মাে। টকন্তু আসল প্রশ্ন হবে, পুরুষ হবলও ভস 

সতে সতেই মটেবমাহন টক না? এই  বর এই প্রবশ্নর উির পাোর সম্ভােনা আবে। 
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যুটক্তিা মাোয় ঢুকবে না। 

  

টনবরিবের মাোয় ভপবরকও ভঢাবক না। সুন্দরোেুর সঙ্গগুবে তুটম একটি টনবরি হবয় 

উঠে। টনবেমচায, হটরোস  যটে েমলোবে   পুরুষ হয় তাহবল এই  বর টনেয়ই তার পুরুষ-

ভে  যারবের উপকরে খুাঁবজ পাওয়া যাবে। পুটলব র  বয় তা ়াতাট ় পালাোর সমবয় 

ভসগুবলা ভয ভস টনবয় ভযবত পাবরটন, তাবত আর ভকানওই সবন্দহ ভনই। হোাঁ, যা ভ বেটে 

তাই। ভিটেবলর ওপবর রবয়বে রুবপার টসগাবরি ভকস আর ভে লাই। আলনায় দু-খানা 

 াট ়, একিা ভসটমজ আর একিা ব্লাউজ ঝুলবে েবি, টকন্তু ভসই সবঙ্গ রবয়বে দুখানা যুটত 

আর দুবিা পাঞ্জাটেও। মাটনক, হটরোস  পুরুষই েবি! 

  

টসগাবরি-বকসিা ভিটেবলর ওপর ভেবক তুবল টনবয় মাটনবকর সামবন যবর জয়ন্ত েলবল, 

ভেখ। এর ওপবর ইংরাটজবত ভখাোই রবয়বে এম। ওিা মটেবমাহবনর নাবমর আেে অক্ষর 

েবল গ্রহে করা ভযবত পাবর টক না? 

  

মাটনক সায় টেবয় েলবল, হোাঁ, এিা একিা ে ় প্রমাে। 

  

এটেক-ওটেক ভ ারা ুটর কবর ও এিা-ওিা-বসিা টনবয় না ়ানাট ় করবত করবত জয়ন্ত 

েলবল, তেু আটম যা খুাঁজটে তা পাটে না। তারপর ভহাঁি হবয় পব ় খাবির তলায় েৃটষ্টচালনা 

কবর জয়ন্ত উৎফুল্ল কবণ্ঠ েবল উঠল, ভপবয়টে মাটনক, ভপবয়টে। 

  

ক ? 

  

–খাবির তলায় রবয়বে এক ভজা ়া জুবতা। েেস, আপাতত আমাবের ভখাাঁজাখুাঁটজ ভ ষ। 

মাটনক জুবতাবজা ়া খাবির তলা ভেবক ভিবন টনবয় আমার সবঙ্গ চবল এবসা। 

  

োগাবন ভনবম এবস তারা ভেখবল,  বদ্রশ্বর তখনও সুন্দরোেুর সবঙ্গ কো কািাকাটি 

করবে এেং চন্দ্রনাে আপন মবন পায়চাটর করবে সপর্রেমচ টনটলমচপ্ত াবেই। 
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সুন্দরোেু অয র ্বরবর েলবলন,  াই জয়ন্ত, এই ভঠাাঁিকািা  বদ্রশ্ববরর ভলকচার আর 

আটম সহে করবত পারটে না। এর মুখ েন্ধ্ করোর ভকানও উপায় ভপবয়ে টক? 

  

মৃদু হাসে কবর জয়ন্ত েলবল, ভোযহয় ভপবয়টে। মটেবমাহবনর জুবতাবরর োাঁচ ভকাোয়? 

  

–এই ভয  াই, এই ভয। 

  

টখলটখল কবর ভহবস উবঠ  বদ্রশ্বর েলবল, আোর ওই োাঁবচর সবঙ্গ আমার জুবতা ভমলাবনা 

হবে নাটক? 

  

জয়ন্ত েলবল, ভমাবিই নয়। মটেবমাহবনর জুবতার োাঁবচর সবঙ্গ আটম এই জুবতা ভজা ়া 

টমটলবয় ভেখে। 

  

 বদ্রশ্বর সটন্দগ্ধ কবণ্ঠ েলবল, ও কার জুবতা? 

  

োাঁবচর সবঙ্গ জুবতা ভমলাবত-বমলাবত জয়ন্ত েলবল, োঃ, অটেকল টমবল যাবে। হোাঁ, এ 

হবে মটেবমাহবনর জুবতা, পাওয়া টগবয়বে হটরোস র  বর। 

  

সুন্দরোেু সহবষমচ এেং সেবম্ভ েবল উঠবলন, হুম! হুম! োর োর  ু ু তুটম ভখবয় যাও 

যান–  

  

চন্দ্রনাে সহসা েলবল,  বদ্রশ্বরোেু এখন আটম চললুম।  া ়ার িাকার জবনে পবর আর 

একটেন ভেখা করে।–ভস হন হন কবর ফিবকর টেবক এটগবয় চলল। 

  

সুন্দরোেু েেস্ত হবয় েলবলন, আবর ভগল, চন্দুবরিা পালায় ভয! 

  

জয়ন্ত েলবল, ওবক ভযবত টেন সুন্দরোেু! চন্দ্রনােবক ভগ্রপ্তার করবত পাটর, এমন ভকানও 

প্রমাে আমাবের হাবত ভনই। 

  

 বদ্রশ্বর েলবল, আপনারা আমাবকও ভগ্রপ্তার করবত পাবরন না। 
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জয়ন্ত হাসবত-হাসবত েলবল, মটেবমাহবনর জুবতা আটেষ্কাবরর পবরও! 

  

–ও জুবতা টনেয়ই হটরোস র  বর টেল না। এসে হবে পুটলব র কারসাটজ। 

  

 বদ্রশ্বরবক সবজাবর একিা যাক্কা ভমবর সুন্দরোেু েলবলন, পাটজ, েুাঁবচা এখনও 

েকেকাটন। চুপটি ভমবর োনায় চল, ভতার যা েলোর আোলবত টগবয় েলটে! 

  

আচটেবত গু ়ুম কবর একিা  ব্দ হল এেং সবঙ্গ সবঙ্গ জয়ন্ত দুই হাবত টনবজর েুক ভচবপ 

যবর মাটির ওপবর েবস প ়ল। 

  

.  

  

পবকি েুবকর মটহমা 

  

সুন্দরোেু প্রেমিা হত বের মবতা োাঁট ়বয় রইবলন, তারপর টনবজবক সামবল টনবয় 

েেস্ত াবে জয়ন্তর টেবক েুবি ভগবলন। মাটনক তার আবগই জয়বন্তর কাবে টগবয় হাটজর 

হবয়বে। 

  

সুন্দরোেু েলবলন–জয়ন্ত, জয়ন্ত ভতামার ভকাোয় লাগল? 

  

জয়ন্ত িপ কবর উবঠ পব ় একিুখাটন ভহবস েলবল, েুবক। 

  

–অোাঁ, েবলা ক ! েুবক গুটল ভলবগবে, আর তুটম োাঁট ়বয় োাঁট ়বয় হাসে। 

  

কান্নার ভচবয় হাটসই আটম পেন্দ কটর। 

  

–না, ঠা্া রাবখা। ভেটখ ভকাোয় ভলবগবে? 

  

–এই ভয োাঁ-টেবকর েুক পবকবির উপবর। 
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সুন্দরোেু দুই চকু্ষ টেস্ফাটরত কবর স বয় েবল উঠবলন, ও োো, এ ভয এবকোবর 

ভমাক্ষম আ াত! গুটল পবকি োো কবর ট তবর চবল টগবয়বে। 

  

মাটনক উটদ্বস্ব কবণ্ঠ েলবল, জয়ন্ত, ক  কবর তুটম এখনও পাবয়  র টেবয় োাঁট ়বয় রবয়ে? 

চবলা, আমরা হাসপাতাবল টনবয় যাই। 

  

জয়ন্ত মাো ভনব ় েলল, না। 

  

না মাবন? 

  

–না মাবন, না। হাসপাতাবল যাে না। 

  

–ভস ক  ভহ? 

  

েন্ধ্ু, ট কাটরর লক্ষে অেেেমচ েবি, টকন্তু ভস লক্ষেব ে করবত পাবরটন। 

  

সুন্দরোেু  োোচাকা ভখবয় েলবলন, হুম, ও আোর ক রকম কো? 

  

জয়ন্ত েুক-পবকি ভেবক একখানা হৃষ্টপুষ্ট পবকি েই োর কবর েলবলন, ভেখুন। 

  

ক  ভেখে? 

  

–আততায় র েুবলি জামার পবকি ভ ে কবর পবকি েইবয়র মলাি আর অবনকগুবলা 

পাতা ফুব ় আর ভেট  এগুবত পাবরটন। আটম অক্ষত, আপটন টনটেন্ত ভহান। 

  

মাটনক উৎফুল্ল কবণ্ঠ েলবল, জয়ন্ত,  গোনই ভতামাবক োাঁটচবয়বেন।   
  

হোাঁ  াই। টকন্তু ভকেল আমাবক নয়, গত মহাযুবের সমবয়  গোন এই উপাবয় েহু 

বসটনবকরই প্রােরক্ষা কবরবেন। 
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সুন্দরোেু খাটনকক্ষে চমৎকবৃতর মবতা টনেমচাক হবয় োাঁট ়বয় রইবলন। তারপর ভযন 

টনবজর মবনই েলবলন, আেযমচ েোপার। 

  

মাটনক চাটরটেবক তাকাবত-তাকাবত েলবল, টকন্তু েন্দুক েু ়বল ভক? 

  

দুজন পাহারাওয়ালার মাঝখাবন এতক্ষে চুপ কবর োাঁট ়বয়টেল  বদ্রশ্বর। ভয মুখ টিবপ 

ভহবস েলল, েন্দুকিা ভয আটম েুট ়টন অন্তত এ সেবন্ধ্ আপনাবের টনেয়ই ভকানও 

সবন্দহ ভনই? 

  

সুন্দরোেু যমক টেবয় েবল উঠবলন, এই ভচাপ। েন্দুক তুই না েুাঁব ় োটকস ভতার সোঙাত 

েুাঁব ়বে! 

  

–আমার সোঙাত? 

  

-হোাঁ হোাঁ, ভসই পাটজ েুাঁবচা-উলু্লক মটেবমাহন েোিা! 

  

সুন্দরোেু, আপনাবের ওই মটেবমাহন পাটজ টকনা জাটন না, টকন্তু ভস এক সবঙ্গ ই েুাঁবচা 

আর উল্লুক হাত পাবর না। ওরা হবে দু-জাবতর দুরকম জ ে। 

  

–ভচাপরাও, ভচাপরাও! তাহবল েুাঁবচা হটেস তুই আর উল্লুক হবে মটেবমাহন। 

  

–মহা য়, আর-একোর ভ্রম সংব াযন করোর আো ভহাক। 

  

ভ্রম সংব াযন? 

  

আবে হোাঁ। মটেবমাহন উলু্লক টক না জাটন না টকন্তু আটম ভয েুাঁবচা নই–এ টেষবয় আপনারা 

সকবল একমত হবত োযে। আটম মানুষ। 

  

–হুম, হুম! ভতার মবতা েবক্কশ্বর জ েবন আটম আর ভেটখটন। তুটম যটে ভফর েক েক 

কটরস তাহবল ভতার দুই গাবল মারে দুই যাে ়া। 
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অটত টেন ত াবে মাো কাত কবর  বদ্রশ্বর েলবল, েয়াময়, এই আটম গাল ভপবত টেলাম। 

োে ়া মারবেন ভতা অনুগ্রহ কবর ঝটিটত এটগবয় আসুন। 

  

সুন্দরোেু হার ভমবন  বদ্রশ্ববরর টেবক টপেন টফবর োাঁট ়বয় রুে ভক্রাবয ফুলবত লাগবলন। 

  

 বদ্রশ্বর তেু নাো ়োন্দা। টিিকাটর টেবয় েলবল, ভেট  ফুলবেন না ম ায়, আপনার 

ভোদুলেমান  রাঁট ়র অসুখ হবত পাবর। 

  

সুন্দরোেু আর পারবলন না, গজমচন কবর েবল উঠবলন, ভসপাই ভসপাই!  েবরিাবক 

িানবত-িানবত োগাবনর োইবর টনবয় যাও। এবকোবর গাট ়বত টনবয় টগবয় ভতাবলা ভগ। 

  

 বদ্রশ্বর েলবল, িানািাটন হানাহাটনর েরকার ভনই োো! ভসপাই অগ্রসর হও! আটম 

ভপাষ-মানা ভ  ়ার মবতা ভতামাবের সবঙ্গ কইুক মাচমচ করে। 

  

 বদ্রশ্বর টেোয় হবল পর জয়ন্ত েলবল, সুন্দরোেু তাহবল আপনার টেশ্বাস মটেবমাহন 

আমার প্রটত গুটল টনবক্ষপ কবরবে? 

  

–ভস নয় ভতা আর ভক এ কাজ করবত পাবর? েোিা টনেয়ই আ ়াবল আ ়াবল ভকাোয় 

লটুকবয় আবে? আমার  য় হবে, ভস যটে আোর গুটল ভোব ়? 

  

জয়ন্ত েলবল, আটম ফিবকর টেবক টগবয় োাঁট ়বয়টেলুম। গুটলিা এবসবে ওই টেবকর ভকান 

ভঝাপঝা ় ভেবকই। 

  

তাই নাটক, তাই নাটক? তাহবল ভতা এখটন ওটেকিা  াবলা কবর খুাঁবজ ভেখবত হয়। 

  

–হোাঁ, তাই ভেখুন। োগাবনর োইবর পুটলব র ক ়া পাহারা আবে, আততায়  টনেয়ই 

এখনও োগান ভেবক ভেটরবয় ভযবত পাবরটন। 

  

হঠাৎ সুন্দরোেু এবকোবর ে। েরবর ভেখা ভগল, ভমািা লাটঠগাো ভ ারাবত-ব ারাবত 

ফিবকর টেবক হন হন কবর এটগবয় যাবে চন্দ্রনাে। 
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মাটনক সটেস্মবয় েলবল, চন্দ্রনাে এখনও োগাবনর ট তবর ক  করবে? 

  

সুন্দরোেু টচৎকার কবর টনবজর সহকার বক ভ বক েলবলন, পবর ! ভলাকজন টনবয় 

ভেৌব ় যাও, চন্দুবরবক আমার কাবে ভিবন টনবয় এবসা। 

  

অনটতটেলবে পাহারাওয়ালাবের সবঙ্গ চন্দ্রনাবের পুনরাগমন। তার ভচহারার  য়-

সবকাবচর টচ্মাে ভনই,  াে টঙ্গ অত ে সপ্রটত । 

  

–সুন্দরোেু রুক্ষ ্বরবর শুবযাবলন, আপটন এতক্ষে ওখাবন ক  করটেবলন? 

  

–হাওয়া খাটেলমু না টনেয়ই। 

  

–পষ্টােটষ্ট জোে টেন। আপটন এতক্ষে ওখাবন ক  করটেবলন? 

  

–হঠাৎ ্েে করলুম েন্দুবকর  ব্দ। পরমুহরবতমচ ে মচন করলুম আপনার েন্ধ্ুর পতন। তাই 

শুবন আর ভেবখ োাঁট ়বয় োাঁট ়বয় েোপারিা ক  তটলবয় ভোঝোর ভচষ্টা করটেলুম। ভসিাও 

টক ভে-আইটন? 

  

সুন্দরোেু েুবলি টেে পবকি-েইখানা চন্দ্রনাবের সামবন যবর েলবলন, ভেখুন। 

  

–ভেখটে। 

  

–এই পবকি-েই আজ জয়ন্তবক োাঁটচবয়বে। 

  

–েুবঝটে। 

  

–এইোর আমরা আপনার জামাকাপ ় খুাঁবজ ভেখে। 

  

–ভকন? 

  

 –ভেখে, জামাকাপব ়র মবযে আপটন ভকানও আবস্বয়াস্ত্র লুটকবয় ভরবখবেন টক না? 
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ক রকম আবস্বয়াস্ত্র? রাইবফল? 

  

–জামাকাপব ়র ট তবর রাইবফল লটুকবয় রাখা চবল না। 

  

 –তবে ক  খুাঁজবত চান? টর ল ার? 

  

যরুন তাই। 

  

টকন্তু ভয েুবলি ভেখাবলন, ওিা ভতা রাইবফবলর েুবলি। ভকানও ভোি আকাবরর 

রাইবফবলর েুবলি। 

  

–তেু খুাঁবজ ভেখে। 

  

–ভেখুন। 

  

ভখাাঁজাখুাঁটজ েেেমচ। টেপজ্জনক টকেুই পাওয়া ভগল না। 

  

সুন্দরোেু েলবলন, পবর , ভলাকজন টনবয় ফিবকর ওই টেবক যাও। ভঝাপঝা ় খুাঁবজ 

টর ল ার টি ল ার টকেু পাও টক না, ভেখ। 

  

সেলেবল পবরব র প্রথাপান। 

  

 চন্দ্রনাে ভহবস েলবল, পাওয়া ভগবে রাইবফবলর েুবলি, আপটন খুাঁজবেন টর ল ার। 

  

–রাইবফলও ভপবত পাটর। 

  

–আপনার অবেষে সফল হবল খুট  হে। 

  

 –আপনার হাবত অমন ভমািা লাটঠ ভকন? 

  

আমার  খ। 
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–ওরকম  খ  াবলা নয়।  টেষেবত ভরাগা লাটঠ টনবয় আমার সামবন আসবেন। 

  

উপবেব র জবনে যনেোে। 

  

খাটনক পবর পবর  টফবর এবস জানাবল, ভকাোও ভকানওরকম আবস্বয়াবস্ত্রর সন্ধ্ান টমলল 

না। 

  

চন্দ্রনাে সবকৌতুবক েলবল, তাহবল সুন্দরোেু অতঃপর আটম সসম্মাবন টেোয় গ্রহে 

করবত পাটর? 

  

–হুম! 

  

নমস্কার! 

  

 সুন্দরোেু প্রটত নমস্কার করবলন না। চন্দ্রনাে চবল ভগল। 

  

সুন্দরোেু েলবলন,  াই জয়ন্ত, এই চন্দুবর আর ওই  দুবরিা ভেখটে আমাবক সাত 

 াবির জল না খাইবয় ো ়বে না। 

  

জয়ন্ত েলবল, খাওয়ায় যটে ভতা ভখবত হবে। আপাতত ক  করবেন? 

  

–আরও  াবলা কবর খানাতল্লাট  কবর ভেটখ, মটেবমাহন ভকাোও  াপটি ভমবর আবে 

টকনা! 

  

আটম আর মাটনক এইোর প্রথাপান করবত চাই। 

  

.  

  

–পরটেন প্র াবত ভেবজ উঠল জয়বন্তর ভিটলবফান  ণ্টা। 

  

টরটস ার টনবয় জয়ন্ত েলল, হোবলা! 
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–আটম সুন্দরোেু। 

  

–আপনার কণ্ঠ্বরর উবিটজত ভকন? 

  

–আোর খুন! আোর চুটর–ভয-বস চুটর নয়, নগে পচিৎা  হাজার িাকা আর টে  হাজার 

িাকার জব ়ায়া গয়না উযাও। আোর পেটচ্। 

  

–পেটচ্? 

  

–হোাঁ, মটেবমাহন আর ভসই অোত েেটক্তর পেটচ্–যাবক আমরা ভকাোও খুাঁবজ পাটে 

না। তুটম   ্র  এবসা। 

  

–আপটন ভকাোয়? 

  

– িনাথাপবল। 

  

টঠকানা? 

  

সাতা  নের সত   েসু টিি। 

  

.  

  

অপটরটচবতর সুপটরটচবতর পেটচ্ 

  

সাতা  নের সত   েসু টিি। নতুন  িনাথাপল। একখানা ভরটলংব রা মাঝাটর আকাবরর 

োট ়। ফিক পার হবলই পাওয়া যায় খাটনকিা ভখালা জটম। এইখাবন কবয়কজন 

পুটল কমমচচার  ও অনোনে ভলাবকর সবঙ্গ ভচয়ার ভপবত েবসটেবলন সুন্দরোেু। 

  

জয়ন্ত ও মাটনবকর আটে মচাে। 
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সুন্দরোেু েলবলন, এবসা  ায়া এবসা। আবগ ভগা ়ার কো শুনবে, না এবকোবরই োট ়র 

ট তবর যাবে? 

  

জয়ন্ত েলবল, আবগ ভগৌরচটন্দ্রকািা হবয় যাওয়ািা  াবলা। 

  

–হুম, উিম! এই োট ়র মাটলবকর নাম রামময় মেল। ভলাহার েোপার , যন  েেটক্ত, 

িোন্ড ভরাব  গটে। সংসার খুে ে ় নয়–স্ত্র , দুই ভমবয় এক ভেবল ও এক  াই। েহুটেন 

ভরাগ-ব াবগর পর স্ত্র র ভেহ ভ বঙ যাওয়াবত  াক্তাররা োয়ু পটরেতমচবনর পরাম মচ ভেন। 

কাবজর চাবপর জবনে রামোেু টনবজ কলকাতা ো ়বত পাবরনটন, ভোি  াইবয়র সবঙ্গ 

পটরোরেগমচবক পাটঠবয় টেবয়টেবলন ট মুলতলায়। হঠাৎ পরশু রাবে তার  াইবয়র কাে 

ভেবক এক ভিটলগ্রাম আবস? েউটে মৃতুে যোয়। অটেলবে চবল এবসা। টকন্তু ভিটলগ্রাম 

পাোর পর ভেন টেল না েবল রামোেু পরশু রাবে ট মুলতলায় ভযবত পাবরনটন। টতটন 

গতকলে সকাবলর ভেবন কলকাতা তোগ কবরবেন, োট ়র অটত পুরাতন ও অটত টেশ্বস্ত 

কমমচচার  টদ্বজোবসর টজম্মায় ভরবখ। 

  

োযা টেবয় জয়ন্ত শুবযাবল, টদ্বজোস ো ়া োট ়র ট তবর আর ভকউ টেল না? 

  

–টেল। টতন জন ভেয়ারা আর দুই জন দ্বারোন। োট ়খানায় দুবিা মহল, সের আর অন্দর। 

ভেয়ারা আর োবরায়াবনর  র সেবরর একতলায়। টদ্বজোস টেল অন্দবরর ভোতলার 

একখানা  বর রামোেুর  য়নগৃবহর টঠক পাব ই। আজ সকাবল ভেখা যায় ভোতলার 

োরান্দার ওপবর পব ় আবে টদ্বজোবসর মৃতবেহ, ভক তার েুবকর ওপবর ভোরার আ াত 

কবরবে। রামোেুর  বরর েরজার কলুপু  াঙা,  বরর ট তরকার ভলাহার টসন্দুক ভেবক 

অেৃ ে হবয়বে নগে পচিৎা  হাজার িাকা আর টে  হাজার িাকার জব ়ায়া গয়না। 

  

–অত িাকা েেবক জমা না টেবয় োট ়র ট তবর রাখা হবয়টেল ভকন? 
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িাকািা রামোেুর হাবত এবসটেল পরশু বেকাবলই। রাবে ভিটলগ্রাম ভপবয় রামোেু 

দুটেন্তায় পাগবলর মতন হবয় যান। কাল সকাবল উবঠই তাবক তা ়াতাট ় ভস্ট বন েুিবত 

হবয়টেল েবল টতটন িাকার ভকানও েেেথাপা কবর ভযবত পাবরনটন। 

  

অপরায রা টক েবল  ার  টেল? 

  

জাটন না। তবে পেটচ্ ভপবয়টে দুইজবনর। ভফাবনই ভতা েবলটে, দুই পেটচ্ই আমাবের 

পটরটচত। এক টচব্র মাটলক মটেবমাহন, অনে টচব্র মাটলক আজও অোতোস 

করবে। 

  

–তারা োট ়র ট তবর ঢুকল ভকমন কবর? 

  

 –টখ ়টকর েরজা টেবয়। 

  

–ওখানকার েরজা টক েন্ধ্ টেল না? 

  

 –টেল েবলই ভতা শুবনটে। 

  

তবে? 

  

জয়বন্তর কাবে এবস সুন্দরোেু তার কাবন কাবন েলবলন, োট ়র ট তবর টনেয়ই 

অপরায বের সহকার  আবে। হয়বতা ভকানও দ্বারোন ো ভেয়ারা! ভস ভখাাঁজ পবর ভনওয়া 

যাবে। আপাতত তাবের সোইবক নজরেটন্দ কবর রাখা হবয়বে। 

  

–আপনার ভগৌরচটন্দ্রকা ভ ষ হল? 

  

–একিু োটক আবে। টকন্তু ভস ভয একিু নয়, েস্তুরমবতা গুরুতর একিু। 

  

–অেমচাৎ? 
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–টমটনি পাঁটচ  আবগ আজ ট মুলতলা ভেবক টদ্বজোবসর নাবম রামোেুর এই জরুটর 

ভিটলগ্রাম এবসবে। পব ় ভেবখা। 

  

ভিটলগ্রামখানা টনবয় জয়ন্ত পাঠ করবল ও স্ত্র র প  ়ার সংোে টমবেে। তার ্বরাথাপে যবেষ্ট 

উন্নত। অটেলবেই কলকাতায় টফবর যাটে। 

  

জয়ন্ত ভমৌন মুবখ  ােবে, সুন্দরোেু েলবলন, রামোেুবক কলকাতা ভেবক যোসমবয় 

সরাোর জবনে ভকউ তাবক টমবেে  য় ভেটখবয় ভিটলগ্রাম কবরটেল। ভক ভস! টনেয়ই 

অপরায বের ভকউ! 

  

জয়ন্ত েলবল, আপনার অনুমানই সতে েবল মবন হবে। ভেখটে অপরায রা র টতমবতা 

আি াি ভোঁবয কাযমচবক্ষবে অেত েমচ হবয়বে। 

  

সুন্দরোেু অগ্রসর হবয় েলবলন, এইোবর োট ়র ট তবর চবলা। 

  

প্রেবমই তারা টগবয় ঢুকল রামোেুর  য়নগৃবহ। যার ট তর ভেবক িাকা ও গহনা চুটর 

টগবয়বে ভসিা ভলাহার টসন্দুক নয় টস্টবলর আলমাটর। 

  

আলমাটরিা পর ক্ষা কবর জয়ন্ত েলবল, ভোঝা যাবে, অপরায রা কাজ কবর আযুটনক 

বেোটনক পেটতবত। তারা টনেয়ই সবঙ্গ কবর এবনটেল একিা ভপািমচােল অটসিজবজন িোক। 

আগুবনর ট খায় ইোত গটলবয় আলমাটরর পাল্লা খুবল ভফলা হবয়বে। 

  

সুন্দরোেু েলবলন, এবকোবর ঝানু অপরায । এত কােকারখানার মবযে ভকাোও 

আযখানা আঙুবলর োপ পযমচন্ত ভরবখ যায়টন। 

  

মাটনক একিু টেটস্মত ্বরবর েলবল, অেচ আপটন েলবেন, তারা তাবের পাবয়র োপ ভরবখ 

টগবয়বে। 

  

োপ েবল োপ! েষ্ট োপ। 
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জয়ন্ত মাো না ়বত না ়বত েলবল, ে ়ই সবন্দহজনক, ে ়ই সবন্দহজনক? 

  

সবন্দহজনক? ভকন? 

  

–ভকন তা জাটন না। এখন োইবর চলনু। 

  

োরান্দায় পব ়টেল রক্তাক্ত কাপ ় টেবয় ঢাকা একিা মরটতমচ। হত াগে টদ্বজোবসর 

মৃতবেহ। কাপ ় সটরবয় ভেহিার ওপবর েৃটষ্টপাত কবর জয়ন্ত েলবল, ভে  ভোঝা যাবে 

ভোরার এক আ াবতই  দ্রবলাক মারা পব ়বেন। 

  

সুন্দরোেু েলবল, টেবয়াগান্ত েৃব ের কতকিা আটম আন্দাজ করবত পারটে। খুে সম্ভে 

অপরায রা যখন রামোেুর  বরর েরজা ভখালোর ভচষ্টা কবরটেল, ভসই সমবয় টদ্বজোবসর 

 ুম ভ বঙ যায়। টতটন েোপার ক  জানোর জবনে তা ়াতাট ় টনবজর  র ভেবক ভেটরবয় 

আবসন আর ভসই সবঙ্গ-সবঙ্গই আক্রান্ত হন। 

  

জয়ন্ত দুই পা এটগবয় েলবল, এই পেটচ্গুবলার কোই েলবেন? 

  

–হোাঁ। 

  

েয়বজা ়া পেটচ্–তার মবযে টতনবজা ়া খুে েষ্ট। দুইজন ভলাবকর কেমচমাক্ত জুবতার 

োপ। টচ্গুবলা আরম্ভ হবয়বে োরান্দার একিা নেমমচার কাে ভেবক। 

  

ভহাঁি হবয় ভেখবত-বেখবত জয়ন্ত েলবল, সুন্দরোেু, গতকলে রাবে এ অচিৎবল টক েৃটষ্ট 

পব ়টেল? 

  

–টনেয়ই নয়। 

  

–আজ সকাবলর কাগবজ আটম আেহাওয়ার টরবপািমচ ভেবখটে। কাল কলকাতার ভকাোও 

একবফাঁিা েৃটষ্টও হয়টন। 
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হয়টন ভতা হয়টন। তা টনবয় ভতামার মাোেেো ভকন? 

  

–মাো োকবলই মাোর েেো হওয়া সম্ভে। 

  

তার মাবন তুটম েলবত চাও, আমার মাো ভেবকও ভনই? 

  

–আটম ও-সে টকেুই েলবত চাই না। আটম খাটল এই কোই আপনাবক মবন কটরবয় টেবত 

চাই ভয, আগুন না োকবল ভযমন ভযাাঁয়া ভেখা যায় না, ভতমটন জল না প ়বল মানুবষর 

জুবতাও কেমচমাক্ত হয় না। 

  

চমৎকতৃ াবে সুন্দরোেু ভকেলমাে উচ্চারে করবলন–হুম! 

  

জয়ন্ত েলবল, োট ়র ভকানও ভেয়ারাবক  াকুন। 

  

একজন ভেয়ারা হাটজর হল। 

  

 জয়ন্ত শুবযাবল, নেমমচার কাবে ভেখটে একিা মগ আর একিা খাটল োলটত রবয়বে। 

  

ভেয়ারা েলবল, আবে, েেেহার করোর জবনে সেসমবয়ই জল রা োলটত োবক। 

  

কাল রাবেও টেল? 

  

আবে হা হুজরু। কাল সবন্ধ্র সমবয় আটম টনবজর হাবত জল রা োলটত ভরবখ টগবয়টে। 

  

–টকন্তু োলটতবত জল ভনই। 

  

–তাহবল কাল রাবত কারুর জবলর েরকার হবয়টেল। 

  

–আো, তুটম যাও। সুন্দরোেু! 

  

ক   াই? 

  

http://www.bengaliebook.com/
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 নেমচমার কােিা পর ক্ষা কবর ভেখুন। ওখাবন রবয়বে পাতলা কাোর প্রবলপ। 

  

–এ ভেবক ক  েুঝে? 

  

–এই পেটচ্গুবলা হবে প্রে মচন র জবনে। 

  

 –প্রে মচন ? 

  

–হোাঁ। অপরায রা এই পেটচ্গুবলা আমাবের ভচাবখ আঙুল টেবয় ভেখাবত চায়। 

  

কারে? 

  

কারে ভোঝোর ভচষ্টা করুন আপটন। এবসা মাটনক, এখাবন আমাবের আর ভকানও কাজ 

ভনই। 

  

জয়ন্ত ও মাটনবকর একসবঙ্গ প্রথাপান। সুন্দরোেু হত বের মবতা োাঁট ়বয় োাঁট ়বয় মাোর 

িাক চুলকাবত লাগবলন। 

  

.  

  

পবরর টেন সকালবেলায় মাটনক এবস ভেখবল, ক  ভযন  ােবত- ােবত জয়ন্ত তার 

পুস্তকাগাবরর ভমবঝর ওপবর পেচারো করবে। 

  

মাটনক েলবল, ভতামার মুখ ভেবখ ভোয হবে তুটম ভযন টকেু মবন করোর ভচষ্টা করে, 

টকন্তু মবন করবত পারে না! 

  

–টঠক তাই। একখানা েইবয়র নাম টকেুবতই স্মরবে আসবে না। 

  

ক রকম েই? 
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ভসইবিই ভতা প্রশ্ন। েইখানা টকবন পব ়টেলুম অবনকটেন আবগ। আর একিা টেব ষ 

 িনার কোও মবন আবে। টকন্তু েইখানার নাম মবন আনবত পারটে না েবল েুঝবত পারটে 

না,  িনািা কাল্পটনক না সতে কাটহটন। 

  

– িনািা কাল্পটনক হবল টকেু ক্ষটত আবে? 

  

–আবে েইক , খুে আবে। ভসিা কাল্পটনক  িনা হবল আমার অনুমানও অমরলক েবল 

প্রমাটেত হবে। 

  

–অনুমানিা টক শুনবত পাই না? 

  

– বদ্রশ্ববরর োগাবন আমার প্রটত টনটক্ষপ্ত েুবলিিা এবসটেল ক রকম আবস্বয়াবস্ত্রর ট তর 

ভেবক, ভসইবিই আটম ভোঝোর ভচষ্টা করটে। 

  

মাটনক অতেন্ত টেটস্মত হল, টকন্তু মুবখ টকেু েলবল না। জয়ন্ত েইবয়র আলমাটরগুবলার 

ট তবর ত ক্ষ্ণ েৃটষ্টপাত করবত করবত োরংোর এটেক-ওটেক আনাবগানা করবত লাগল। 

মাটনক একখানা ভচয়াবরর ওপর েবস ভসটেবনর খেবরর কাগজখানা ভিবন টনবল। এই াবে 

ভকবি ভগল প্রায় টে  টমটনি। 

  

হঠাৎ জয়ন্ত সানবন্দ টচৎকার কবর েবল উঠল, ভপবয়টে। 

  

ক  ভপবয়ে ভহ? 

  

–ভসই েইখানা। 

  

ক  েই? 

  

–ভজাবসফ ভগালামসাবহবের মাস্টার মোন-হান্টারসঅেমচাৎ ওস্তাে মনুষে ট কাটর। েইখানা 

প্রেম প্রকাট ত হবয়টেল ১৯২৬ টিস্টাবব্দ। 
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–ওখানা টক উপনোস? 

  

–ভমাবিই নয়! ওর আগাবগা ়াই আবে ভকেল সতে  িনার পর সতে  িনা। েস্তুরমবতা 

অপরাযটেোবনর েই, কাল্পটনক কো একিাও ভনই। 

  

–তাহবল ভতামার অনুমান  ুল নয়? 

  

 –খুে সম্ভে তাই। 

  

ক রকম আবস্বয়াস্ত্র ভেবক ভতামাবক গুটল করা হবয়টেল? জয়ন্ত জোে ভেোর আবগই ভেবজ 

উঠল ভিটলবফাবনর  ণ্টা। 

  

–হোবলা!..আ-বর, আজ সকাবলও ভফাবন সুন্দরোেু! েোপার ক ? এখটন আমাবক 

আপনার কাবে েুিবত হবে? ভকন? কাল রাবেও আোর একিা নরহতো হবয়বে? আাঁ,–ভক 

খুন হবয়বে েলবল? এোবর ্বরয়ং মটেবমাহন? এোবরর  িনাথাপবলও ভসই পটরটচত পেটচ্ 

পাওয়া টগবয়বে। আো, আমরা এখটন যাটে। 

  

টরটস ারিা ভরবখ টেবয় জয়ন্ত টকেুক্ষে োাঁট ়বয় রইল গম্ভ র মুবখ। তারপর য বর য বর 

েলবল, মাটনক সে শুনবল ভতা!  িনার ভরাত ভয এমটন ভকানও টেবকই েুিবে, আটম তা 

কতকিা আন্দাজ করবত ভপবরটেলুম। যেটনকা প ়বত আর ভেট  ভেটর ভনই! নাও, এখন 

ওবঠা। 

  

.  

  

সুপটরটচত অপটরটচত 

  

তখন মবগমচ থাপানান্তটরত হবয়টেল মটেবমাহবনর ভেহ। জয়ন্ত ও মাটনকবক টনবয় সুন্দরোেু 

ভসইখাবন টগবয় হাটজর হবলন। 
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জয়ন্ত চমৎকতৃ হবয় লক্ষ করবল,  বদ্রশ্ববরর সবঙ্গ মটেবমাহবনর আকৃটতগত সােৃ ে। 

একরকম ে  মচত, একরকম গঠন এেং প্রায় একরকম মুখ-বচাখ-নাক। ভকেল  বদ্রশ্ববরর 

ভজা ়া  ুরু মটেবমাহবনর ভজা ়া নয়।  বদ্রশ্ববরর ভচবয় মটেবমাহবনর রং একিু ভেট  

ফরসা। এেং মটেবমাহবনর ভচবয়  বদ্রশ্ববরর কপাল ভেট  প্র স্ত টকন্তু এই অল্পসল্প 

পােমচকে ভচষ্টা করবল খুে সহবজই ভঢবক ভফলা যায়। 

  

জয়ন্ত েলবল, ভেখটে মটেবমাহন মারা পব ়বে ভোরার আ াবত। 

  

সুন্দরোেু েলবলন, হোাঁ, টঠক েুবকর ওপবর ভমাক্ষম আ াত।  াক্তাবরর মবত, আ াবতর 

সবঙ্গ-সবঙ্গই মৃতেু হবয়বে, মটেবমাহন হয়বতা েিফি করোরও সময় পায়টন! 

  

–ভকান সমবয় এর মৃতুে হবয়বে,  াক্তার ভস সেবন্ধ্ ভকানও মত প্রকা  কবরবেন টক? 

  

 াক্তাটরর টহসাবে প্রকা , মটেবমাহবনর মৃতুে হবয়বে অন্তত গতকলেকার সন্ধ্োর আবগ। 

  

মৃতবেহ পাওয়া টগবয়বে কখন? 

  

আজ ভ ারবেলায়। 

  

–আপনার মুবখ শুনলাম, োটলর কাবে গ্রান্ড োক ভরাব র পাব  একিা সরু গটলর ট তবর 

মৃতবেহিা পাওয়া টগবয়বে। ভস ক রকম গটল? ভসখান টেবয় টক ভলাক চলাচল হয় না? 

  

–এ কো টজোসা করে ভকন? 

  

কাল সন্ধ্োর আবগ খুন হবয়বে, অেচ লা  পাওয়া ভগবে আজ সকাবল? জায়গািা টনেয়ই 

অতেন্ত টনজমচন। 

  

না, জায়গািা ভমাবিই টনজমচন নয়। থাপান য় ভলাবকরা েবল, কাল রাতদুপুবরও গটলর ট তবর 

লা -িাস টকেুই টেল না। 
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–তাহবল মটেবমাহন মারা পব ়বে অনে ভকানও জায়গায়। হতোর অবনক পবর, গ  র 

রাবত তার ভেহিা ওই গটলর ট তবর ভফবল টেবয় যাওয়া হবয়বে। 

  

জয়ন্ত, আবগ আটমও ওই সবন্দহ করবত পাটরটন। আটম ভ বেটেলুম, খুনিা হবয়বে। ওই 

গটলবতই। টকন্তু তারপর  াক্তাবরর টরবপািমচ ভপবয় মত পটরেতমচন করবত োযে হবয়টে। 

টকন্তু টকন্তু েলবত-েলবত সুন্দরোেু  ুরু কুাঁচবক মাো চুলবকাবত লাগবলন। 

  

–োমবলন ভকন?  ােবেন ক ? 

  

 –হুম! আটম  াই এবকোবরই টকংকতমচেেটেমরঢ় হবয় টগবয়টে। 

  

 –ভকন? 

  

সন্ধ্োর আবগই যটে মটেবমাহবনর মৃতুে হয় োবক, তবে রাত োবরািার পবরও তার 

মৃতবেহ ভেবক টক রবক্তর যারা েইবত পাবর? 

  

–আপনার কোর অেমচ ক ? 

  

–মৃতবেহ ভযখাবন পাওয়া টগবয়বে ভসখানকার মাটি ট বজ টগবয়বে রবক্তর যারায়। 

  

–মুখ টিবপ ভহবস জয়ন্ত েলবল, না, অতক্ষে পবর মৃতবেহ ভেবক রক্ত ভেরুবত পাবর না। 

  

–তবে।  াক্তার টক  ুল টরবপািমচ টেবয়বেন? 

  

–উাঁহু, সম্ভেত  াক্তার  ুল কবরনটন। সুন্দরোেু, আটম আর একিা েোপার আন্দাজ 

করবত পারটে। 

  

ক  আন্দাজ? 

  

–ভফাবন আমাবক েলবলন না  িনাথাপবল পাওয়া টগবয়বে ভসই টনরুবে  অপটরটচত েেটক্তর 

সুপটরটচত পেটচ্? 
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হোাঁ। ভসই পেটচ্গুবলা। 

  

–পাওয়া টগবয়বে রক্তমাখা মাটির উপবর? ভকমন এই ভতা? 

  

চরমটেস্মবয় চকু্ষ টেস্ফাটরত কবর সুন্দরোেু েবল উঠবলন, ক  আেযমচ, ভকমন কবর 

জানবল তুটম? 

  

েললুম ভতা আন্দাবজ। 

  

 –এ ক রকম আন্দাজ োো? এ ভয মন্ত্র টক্তবক হার মানায়! 

  

–আমার আন্দাজ প্রায়ই সতে হবয় োাঁ ়ায়, কারে যুটক্ত ভেবকই তার উৎপটি। 

  

যনে  ায়া। োো হবয়ও ভতামার পাবয় গ ় করবত ইবে হবে। আো, এখন ক  করবে? 

 িনাথাপলিা একোর ভেবখ আসবে নাটক? 

  

না সুন্দরোেু, প্রবয়াজন ভনই। আটম মবন-মবন মামলািা প্রায় সপর্রেমচ কবর ভফবলটে, 

ভকেল একিু তেন্ত োটক আবে। টেলবে কাযমচহাটনর সম্ভােনা, শু সে   ্র ম। 

  

–আমাবক ক  করবত েবলা? 

  

জনকবয়ক ভলাক টনবয় এখটন আমার সবঙ্গ চলনু। 

  

–ভকাোয় ভহ? 

  

–এখটন ভেখবত পাবেন। 

  

.  

  

জয়বন্তর টনবেমচব  পুটলব র টজপগাট ় এবস োমল  াটলখার চন্দ্রনাে রাবয়র োট ়র 

সামবন। সটেস্মবয় সুন্দরোেু শুবযাবলন, জয়ন্ত তুটম টক চন্দুবরর কাবেই এবসে? 

http://www.bengaliebook.com/
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হোাঁ। 

  

–তুটম টক ওর টেরুবে নতুন ভকানও প্রমাে ভপবয়ে? 

  

–ভকানও প্রমােই পাইটন। 

  

–তবে? 

  

–আটম চন্দ্রনাবের সবঙ্গ টকেুক্ষে আলাপ-আবলাচনা করবত চাই। 

  

আর আমরা ক  করে? 

  

 োাঁট ়বয় োাঁট ়বয় আমাবের কবোপকেন ্েে করবেন। 

  

এমন সমবয় ভোযহয় গাট ় োমার  ব্দ শুবনই চন্দ্রনাে ্বরয়ং ভেটরবয় এবস োাঁ ়াল 

ভোতলার োরান্দায়। তারপর ওপর ভেবক মুখ োট ়বয় ভেবখ েলবল, আবর! আোর 

আমার দ্বাবর সুন্দরোেুর েল! 

  

সুন্দরোেু েলবলন,আবে হোাঁ, আপনাবক একিা খের টেবত এবসটে। ভনবম আসুন। 

  

টমটনি দুই পবর চন্দ্রনাে ন বচ ভনবম রাস্তায় ভেটরবয় এল। হাবত তার ভসই ভমািা 

লাটঠগাো। 

  

জয়ন্ত েলবল, ম াই টক োট ়বতও ওই ো -মারা লাটঠো ়া হবয় োবকন না? 

  

চন্দ্রনাে েলবল, ভকামবর হঠাৎ লাবেবগার েেো হবয়বে। লাটঠ ভেব ় চলবত কষ্ট হয়। 

সুন্দরোেু, ক  একিা খেবরর কো েলটেবলন না? 

  

সুন্দরোেু েলবলন, আমাবের রাস্তায় োাঁট ়বয়ই কোোতমচা কইবত হবে নাটক? আপটন টক 

আমাবের যুবলাপাবয়ই টেোয় করবত চান? 
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চন্দ্রনাে নাচাবরর মবতা েলবল, ভে , তবে োট ়র ট তবর আসুন। 

  

সকবল বেঠকখানায় টগবয় আসন গ্রহে করবল পর চন্দ্রনাে েলবল, আপনারা এমনক  

জরুটর খের ভেোর জবনে এতেরর েুবি এবসবেন? 

  

সুন্দরোেু েলবলন, আপনার েন্ধ্ু মটেবমাহনবক মবন আবে ভতা? 

  

টকন্তু আপনাবের সবঙ্গ ভেখা হোর পর ভেবক তার সবঙ্গ আর আমার ভেখা হয়টন। জাটন 

না ভস ভকাোয় অোতোস করবে। 

  

–আমরা এত টেন পবর তাবক খুাঁবজ ভপবয়টে, টকন্তু জ েন্ত অেথাপায় নয়। 

  

ক  েলবেন! 

  

 –হোাঁ, গতকলে ভক ভযন তাবক খুন কবরবে। 

  

–শুবন অতেন্ত দুঃটখত হলুম। অপরায র ভকানও সন্ধ্ান ভপবয়বেন? 

  

–না। মটেবমাহবনর সবঙ্গ  ত্রুতা টেল, এমন ভকানও ভলাকবক আপটন জাবনন? 

  

তার ভকানও  ত্রু ো েন্ধ্ুবকই আটম টচটন না, কারে তার সবঙ্গ ভেট টেন আমার আলাপ 

হয়টন। 

  

জয়ন্ত এোর মুখ খুলবল। েলবল, আপনার োট ়বত কয়খানা  র আবে চন্দ্রনােোেু? 

  

ে খানা। 

  

– রগুবলা একোর ভেখাবেন? 

  

–আপনার ভকৌতরহল একিু অদ্ভুত নয় টক? –  

  

-বকন, ভেখাবত ভকানও আপটি আবে? –  

http://www.bengaliebook.com/
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-টকেু না। আসুন। 

  

এবক এবক সে  র ভেটখবয় চন্দ্রনাে সেব বষ ভোতলার একখানা  বর ঢুবক েলবল, 

এখানা আমার ভ াোর  র। 

  

জয়ন্ত একোর চারটেবক ভচাখ েুটলবয় টনবল। তারপর এক টেবক ভচবয় েলবল, ওখাবন 

রবযব়ে পরপর সাত ভজা ়া জুবতা। সে জুবতাই আপনার? 

  

শুকবনা হাটস ভহবস চন্দ্রনাে েলবল, হোাঁ। আমার টকটচিৎৎ পাদুকাটেলাস আবে। 

  

জয়ন্ত জুবতাগুবলার সামবন টগবয় েবস প ়ল। এবক-এবক সে জুবতা হাবত কবর তুবল 

টনবয় উলবিপালবি পর ক্ষা কবর েলবল, োঃ, ভে  জুবতাগুবলা! চন্দ্রোেুর পেন্দ আবে 

েবি! 

  

চন্দ্রনাে  ােহ ন মুবখ গম্ভ র ্বরবর েলবল, ম াবয়র আর টকেু োতেে ো েক্তেে আবে? 

  

 জয়ন্ত উবঠ োাঁট ়বয় েলবল–ন বচয় টফবর যাই চলনু। 

  

 সকবল আোর বেঠকখানায় এল। 

  

সুন্দরোেুর এক সহকার  কমমচচার  একিা ভলাকবক টনবয় োাঁট ়বয়টেল ভসইখাবন। েলবল, 

সোর, এই ভলাকিা োট ়র োইবর যাটেল, আমরা ভযবত টেইটন। 

  

ভলাকিা েলবল, আটম এই োট ়র চাকর। োজাবর যাটে। 

  

সহকার  েলবল, টকন্তু ও োজাবর যাবে ভর ন েোবগর ট তবর একবজা ়া জুবতা টনবয়! 

  

জয়ন্ত সাগ্রবহ েলবল, জুবতা! ভেটখ ভেটখ। 
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চন্দ্রনাে েলবল, ভকাোকার একিা উিবকা ভলাক আজ ভ াবর ভর ন েোগসুে ওই 

জুবতাবজা ়া আমার বেঠকখানায় ভফবল টগবয়টেল। তাই চাকরবক আটম েবলটেলুম ভস 

ভযন োজাবর যাোরসময় জুবতাবজা ়া রাস্তায় ভফবল টেবয় যায়। 

  

জয়ন্ত টনরুির মুবখ একখানা আতস কাবচর সাহাবযে জুবতাবজা ়া খাটনকক্ষে পর ক্ষা। 

কবর েলবল, সুন্দরোেু গাট ়বত ওঠোর সময় আপনাবক ক  আনবত েবলটেলাম মবন 

আবে? 

  

–ভসই অপটরটচত েেটক্তর পেটচব্র োাঁচ ভতা? এবনটে। 

  

তার সবঙ্গ এই জুবতাবজা ়া টমটলবয় ভেখুন। 

  

গাট ় ভেবক োাঁচ আনাবনা এেং জুবতার সবঙ্গ ভমলাবনা হল। অটেকল টমবল ভগল– একচুল 

এটেক-ওটেক হল না। 

  

সুন্দরোেু উবিটজত কবণ্ঠ েবল উঠবলন, হতোকার র জুবতা। 

  

জয়ন্ত েলবল, ভস টেষবয় ভকানওই সবন্দহ ভনই। জুবতার তলার টেবক তাকাবলই ভেখবত 

পাবেন জায়গায় জায়গায় শুকবনা রবক্তর োগ। তার মাবন হবে কাল মটেবমাহনবক েয 

করোর পবরও এই জুবতাবজা ়া েেেহার করা হবয়টেল। এই জুবতা সংগ্রহ করোর জবনেই 

আমার এখাবন আগমন। 

  

চন্দ্রনাে চমবক উবঠ েলবল, ক  েলবলন? আপটন জানবতন ভয, ওই জুবতা আবে আমার 

এইখাবনই? 

  

–টঠক জানতুম েলবত পাটর না, তবে এইরকম একিা সবন্দহ কবরটেলুম েবি! 

  

চন্দ্রনাে খাপ্পা হবয় েবল উঠল, এতক্ষে আমার যারো টেল ভকানও উিবকা ভলাক 

জুবতাবজা ়া আমার বেঠকখানায় ভফবল ভরবখ টগবয়বে। এখন েুঝবত পারটে, এ হবে 
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পুটলব র কারসাটজ। টকন্তু আপনাবের সমস্ত করিবকৌ লই েেেমচ হবে। ভেখুন ওই জুবতার 

সবঙ্গ আমার পা টমটলবয়। আটম েলটে এ জুবতা আমার নয়। 

  

জয়ন্ত সহাবসে েলবল, আটম জাটন ও-জুবতার মাপ আপনার পাবয়র ভচবয় ে ়। টকন্তু আটম 

ভকেল জুবতার আসল গুপ্তকোই জাটন না, ভোয হবে আপনার ওই লাটঠর গুপ্তকোও 

আমার কাবে অটেটেত ভনই। সুন্দরোেু, আপটন এখন অনায়াবসই চন্দ্রনােবক োনায় যবর 

টনবয় ভযবত পাবরন। 

  

আচটেবত চন্দ্রনাবের মুখ হবয় উঠল ে  ৎস এক োনবের মবতা। সবঙ্গ সবঙ্গ ফস কবর 

ভস লাটঠগাো দুই হাবত ভকামর-েরাের উাঁচু কবর তুবল যরবল–  

  

এেং তৎক্ষোৎ একিা টর ল ার গজমচন কবর উঠল ও পরমুহরবতমচ লাটঠগাো তার হাত ভেবক 

খবস ভমবঝর ওপবর পব ় ভগল স বব্দ। চন্দ্রনাবের  ান হাবতর কেটজর ওপবর ফুবি 

উঠল রবক্তর ভরখা। 

  

চারটেবক তাকাবত-তাকাবত সুন্দরোেু সটেস্মবয় েবল উঠবলন, টর ল ার েু ়বল ভক, 

টর ল ার েু ়বল ভক? 

  

জয়ন্ত প্র ান্ত কবণ্ঠ েলবল, ভস কো পবর শুনবেন সুন্দরোেু। এখন চি কবর লাটঠগাো 

তুবল টনন ভেটখ। টকন্তু খুে সােযান ভোযহয় ওিা লাটঠ নয়–ভকানও সাং াটতক  য়ােহ 

অস্ত্র। 

  

.  

  

পেটচ্ রহসে 

  

চন্দ্রনাবের পটরতেক্ত লাটঠগাোিা মাটির ওপর ভেবক তুবল টনবয় সুন্দরোেু আোর 

েলবলন, টকন্তু টর ল ার েু ়বল ভক? 
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জয়ন্ত হাসবত-হাসবত েলবল, টর ল ার েুাঁব ়টে আটম সুন্দরোেু। 

  

সুন্দরোেু মাো ভনব ় েলবলন, হবতই পাবর না। যখন টর ল াবরর আওয়াজ হয়। তখন 

ভতামার  ান হাত টেল জামার পবকবির ট তবরই। 

  

–টঠক ভেবখবেন। এখনও আমার  ান হাত জামার পবকবির ট তবরই আবে। 

  

তবে? 

  

পবকবির ট তর ভেবকই আটম টর ল ার েুাঁব ়টেলুম। 

  

–ভস ক  ভহ? 

  

–এই ভেখুন, আমার পবকি োো কবর টর লোবরর গুটলিা োইবর ভেটরবয় এবসবে। 

  

হুম! 

  

চন্দ্রনােবক আটম টেশ্বাস কটরটন, আর আমার সেবচবয় ভেট  সবন্দহ টেল ওর ওই ভমািা 

লাটঠগাোর উপবর। আটম জানতুম, ভস যটে হঠাৎ ভকানও চালাটক ভখবল েবস, তাহবল 

পবকি ভেবক আর টর ল ার োর করোর সময় পাে না। তাই পবকবির ট তবরই 

টর ল ার যবর আটম আবগ োকবত বতটর হবয়টেলুম। 

  

যটনে ভেবল যা ভহাক! 

  

–না সুন্দরোেু, েোপারিায় নতুনত্ব ভনই টকেু। ভচাবখর পলক প ়োর আবগই কাজ 

সারোর জবনে মাটকমচন গুন্ডাবের মবযে এই টনয়মই প্রচটলত আবে। এখন ও কো োক। 

লাটঠগােিা আমার হাবত টেবয় আবগ চন্দ্রনােবক ভগ্রপ্তার করুন। 

  

সুন্দরোেুর হুকুবম তখনই পাহারাওয়ালা এবস চন্দ্রনােবক ট বর োাঁ ়াল। 
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োাঁবত োাঁবত  ষবত  ষবত চন্দ্রনাে েলবল, েবি, েবি! আমার টেরুবে ক  প্রমাে ভপবয়ে 

ভতামরা? 

  

জয়ন্ত জোে না টেবয় চন্দ্রনাবের লাটঠগাো টনবয় না ়াচা ়া করবত লাগল। তারপর 

সকবলর টেবক টপেন টফবর জানলার যাবর টগবয় োাঁট ়বয় লাটঠগাো আকাব র টেবক উাঁচু 

কবর তুবল যরবল। তারপবরই  বরর সোইবক চমবক টেবয় গু ুম কবর একিা আওয়াজ 

হল।  

  

সুন্দরোেু আাঁতবক েবল উঠবলন, েন্দুক েু ়বল ভক, েন্দুক েু ়বল ভক? 

  

জয়ন্ত টফবর োাঁট ়বয় েলবল, আটম। 

  

সুন্দরোেু সটেস্মবয় েলবলন, মাবন? েন্দুকিাও ভতামার পবকবির ট তবর লটুকবয় ভরবখে 

নাটক? 

  

তখন যরমায়মান লাটঠগাো ভেটখবয় জয়ন্ত েলবল, না। আটম েুাঁব ়টে এই লাটঠ-েন্দুকিা। 

  

লাটঠ আোর েন্দুবক পটরেত হবত পাবর নাটক! গুটপ্তর কো শুবনটে েবি, লাটঠর ট তবর 

লকুাবনা োবক ভোি তবলায়ার। টকন্তু লাটঠ-েন্দুক আোর ক  চ জ, োো! 

  

হোাঁ সুন্দরোেু, আমার হাবত যা ভেখবেন তা লাটঠর েমলোবেব  েন্দুক ো ়া আর টকেুই 

নয়। এই ভেখুন লাটঠর রুবপাোাঁযাবনা মটে। তার তলার এই ভয ভেখবেন ভসানার েোন্ড 

ো েন্ধ্ন , আঙুল টেবয় এিা একিু সরাবনা যায়। টকন্তু সরাোর সবঙ্গ সবঙ্গই লাটঠর ট তবর 

ভয টিগার ো টিপকল আবে, ভসিা পব ় যাবে আর ট তর ভেবক ভেটরবয় প ়বে েুবলিিা। 

ক  ভহ চন্দ্রনাে তাই নয় টক? 

  

চন্দ্রনাে ক্রুে মুবখ গুম হবয় োাঁট ়বয় রইল, ভকানও উির টেল না। 

  

সুন্দরোেু চমৎকতৃ হবয় েলবলন, এমন আজে েন্দুবকর কো কখনও ভতা শুটনটন। 
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জয়ন্ত েলবল, না ভ ানোরই কো! এ ভেব  এ রকম েন্দুক োকবত পাবর আটমও আবগ 

তা জানতমু না। 

  

–তবে তুটম লাটঠর গুপ্তকো আটেষ্কার করবল ভকমন কবর? 

  

েলটে শুনুন। এই ভমািা লাটঠগাো ভেখবলই অসাযারে েবল মবন হয় না টক? এ রকম 

লাটঠ টনবয় ভকানও ভ ৌখ ন োেুই হাওয়া ভখবত ভেবরায় না। লাটঠর ওই অসাযারেত্ব প্রেম 

টেবনই আমার েৃটষ্ট আকষমচে কবরটেল। টকন্তু আটম তখন ওিাবক ভ বেটেলুম সাযারে গুটপ্ত 

জাত য় ভকানও অস্ত্র। তারপর আমার প্রেম সবন্দহ জাগ্রত হয়  বদ্রশ্ববরর োগাবন টগবয়। 

  

–ভকন, ভসখাবন ভতা আমরাও টেলুম, আমরা ভতা চন্দ্রনাবের লাটঠবক তখনও সবন্দহজনক 

েবল মবন করবত পাটরটন। 

  

–গুটিকয় কো ভ বে ভেখুন।  বদ্রশ্ববরর োগাবন আমাবের ভকানওই েন্দুকযার   ত্রু টেল 

না। মটেবমাহন পলাতক,  বদ্রশ্বর েটন্দ, ভযটেক ভেবক আমাবক লক্ষে কবর গুটল টনটক্ষপ্ত 

হয় ভসটেবক োাঁট ়বয়টেল ভকেল চন্দ্রনাে। টকন্তু তার হাবত টেল মাে এই লাটঠগাো। 

োগান তল্লা  কবরও অনে ভকানও ভলাক ো েন্দুক খুাঁবজ পাওয়া যায়টন। তবে েন্দুক 

েু ়বল ভক? একমাে উির হবত পাবর, চন্দ্রনাে। টকন্তু তার কাবেও ওই লাটঠ ো ়া আর 

ভকানও অস্ত্রই টেল না। গুটল ভতা আকা  ভেবক খবস পব ়টন, তাই সেমচপ্রেম আমার মবন 

সবন্দহ জাবগ, তবে টক চন্দ্রনাবের ওই লাটঠর ট তবরই ভকানও রহসে টনটহত আবে? 

োট ়বত টফবর এবস এই টনবয়  ােবত- ােবত হঠাৎ মবন পব ় ভগল, অবনকটেন আবগ 

ক  একখানা ইংবরটজ ভকতাবে অদ্ভুত একিা লাটঠর কো পাঠ কবরটেলুম। টকন্তু েইখানার 

নামিা প্রেবম মবন পব ়টন। তারপর আমার লাইবব্রটরর আলমাটরগুবলার ট তবর খুাঁজবত 

খুাঁজবত হঠাৎ যখন েইখানা ভচাবখ পব ় ভগল, তখন মাটনকও ভসখাবন হাটজর টেল। ক  

ভহ মাটনক েইখানার নাম তুটম এর মবযে  বুল যাওটন ভতা। 

  

মাটনক েলবল, টনেয়ই  ুবল যাইটন! েইখানা হবে ভজাবসফ ভগাল্লামসাবহবের 

মাস্টারমোন হান্টাসমচ। 
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–টঠক। ওখানা উপনোস নয়, সতে  িনায় পটরপরেমচ অপরায টেোবনর েই। তারই পাতা 

ওলিাবত-ওলিাবত দ্বাে  পটরবেবে পোটরবসর অপরায জাদু র-এর েেমচনার মবযে খুাঁবজ 

ভপলুম চন্দ্রনাবের এই লাটঠর জুট ়। 

  

সুন্দরোেু আগ্রহ বর েলবলন, ক রকম, ক  রকম? 

  

সপর্রেমচ  িনায় কো পবর আপটন টেস্তৃত াবে েইখানা পাঠ করবলই জানবত পারবেন, 

আপাতত আটম সংবক্ষবপই তার কো েলে। োবে একোর একিা গাব মচন-পাটিমচবত 

জননক েেটক্ত ভকানও অজানা আততায় র দ্বারা টনটক্ষপ্ত গুটলবত টনহত হয়। তখটন 

 িনাথাপবল পুটল  আবস আর সারা োগান আর প্রবতেক টনমটন্ত্রত েেটক্তর জামা-কাপ ় 

তল্লা  কবর, টকন্তু েন্দুক ো ভকানওরকম আবস্বয়াস্ত্রই খুাঁবজ পায় না। অনে ভকানও সরে না 

ভপবয় ভগাবয়ন্দারা ভখাাঁজ টনবত লাগল, টনহত েেটক্তর সবঙ্গ কারুর টেব ষ  ত্রুতা আবে 

টক না! ফবল এক েেটক্তর ওপবর পুটলব র সবন্দহ হয়। তারপর তার োট ় খানাতল্লা  

কবর আটেষ্কৃত হয় এমন একগাো লাটঠ, যা অটেকল চন্দ্রনাবের এই লাটঠ গাোরই মবতা। 

  

সুন্দরোেু েলবলন, তুটম ক  েলবত চাও, চন্দ্রনাে ওই রকম সেমচবনব  লাটঠ বতটর কবরবে। 

  

–ভস টনবজ হয়বতা বতটর কবরটন, হয়বতা ইউবরাপ ভেবকই অস্ত্রিা আমোটন কবরবে। 

  

–তাহবল চন্দ্রনােবক ে ় ভজার ভতামাবক খুন করোর ভচষ্টা কবরবে েবল আমরা চালান 

টেবত পাটর। টকন্তু আমাবের আসল মামলা ভতা এখনও রবয় ভগল ভয টতটমবর ভসই 

টতটমবরই! 

  

রুবপার নসেোটন োর কবর নসে টনবত-টনবত জয়ন্ত েলবল, ভমাবিই নয়! চন্দ্রনাবের 

োট ়বত আজ ভয জুবতাবজা ়া খুাঁবজ ভপবয়টে, আসল মামলার টকনারা হবে তার 

সাহাবযেই। 

  

–ভস ক  ভহ, ও জুবতার মাপ ভয চন্দ্রনাবের পাবয়র মাবপর ভচবয় ে ়! 
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–হোাঁ, টকন্তু ভকানও  িনাথাপবল যাোর সমবয় চন্দ্রনাে টনেয়ই ওই জুবতার ট তবর 

কাগবজর নুটি ো পো  গুাঁবজ টেবয় টকেুক্ষবের জবনে ভকানওরকবম জুবতাবজা ়া েেেহার 

করত।  

  

–ভকন? 

  

 –পুটল বক ভ ালাোর জবনে। 

  

–ভকমন কবর এিা জানবত ভপবরে? 

  

রামময়োেুর োট ়বত ভয চুটর আর হতোকাে হয়, ভসটেন েৃটষ্ট হয়টন তেু  িনাথাপবল পাওয়া 

টগবয়টেল মটেবমাহবনর আর এই জুবতাবজা ়ার কাোমাখা োপ। তারপর ভেখা ভগল, 

নেমমচার কাবে টগবয় োলটতর জল ভঢবল যুবলামাখা জুবতা ট টজবয় কারা ইবে কবরই ভসই 

পেটচ্গুবলা সৃটষ্ট কবরবে। মবন আবে সুন্দরোেু, তখটন আপনাবক আটম েবলটেলুম, 

অপরায রা। এই পেটচ্গুবলা আমাবের ভচাবখ আঙুল টেবয় ভেখাবত চায়! 

  

হু! । 

  

তারপর ভযখাবন মটেবমাহন খুন হয় ভসখাবনও এই জুবতাবজা ়ার োপ পাওয়া যায় 

রক্তমাখা মাটির উপবর, অেচ ভসখাবন রক্ত োকোর কো নয়, কারে লা িাবক 

হতোকাবের অবনক পবর ভসখাবন থাপানান্তটরত করা হবয়টেল। আসবল ভস রক্তও আমোটন 

করা। ভসখাবনও হতোকার  এই জুবতাবজা ়ার োপ ভেটখবয় আমাবের ভ ালাবত 

ভচবয়টেল। এখন েোপারিা েুঝবত পারবেন? 

  

–খাটনক খাটনক, সেিা নয়। 

  

–ভগা ়া ভেবক ভ বে ভেখুন। চন্দ্রনাবের ককুবমমচর সহকার  হল মটেবমাহন। প্রেবমই ভক 

সরকাবরর জুবয়লাটর ফাবমমচ চুটর। তারপর নন্দলালবক হতো কবর তাবক মটেবমাহন েবল 
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চালাোর ভচষ্টা। ভসখাবনও নন্দলাবলর, মটেবমাহবনর আর অোত েেটক্তর জুবতাবজা ়ার 

োপ পাওয়া যায়। তারপর যরা পব ় মটেবমাহন খুন হয়টন, মারা পব ়বে নন্দলালই। 

পুটলব র সবন্দহ যায় মটেবমাহন আর এক অোত েেটক্তর টেবক। চন্দ্রনাবের উবে েই 

টেল তাই। 

  

তারপর রামময়োেুর োট ়বত খুন, পচিৎা  হাজার িাকা আর টে  হাজার িাকার জব ়ায়া 

গহনা চুটর। ভসখাবনও পাওয়া ভগল মটেবমাহবনর আর ভসই অোত েেটক্তর জুবতার োপ। 

তারপর ট তবরর েোপারিা টঠক যরবত পারটে না েবি, টকন্তু খুে সম্ভে ভচারাই িাকা 

গহনার  াগ-োবিায়ারা টনবয় মটেবমাহবনর সবঙ্গ চন্দ্রনাবের ঝগ ়া হয়, যার ফবল 

মটেবমাহবনর অকালমৃতুে। লা  অনেে পাটঠবয় ভসখাবন আোর পুটলব র অোত ভসই 

েেটক্তর জুবতার োপ ভরবখ আসা হল। ফবল চন্দ্রনাে ভ বেটেল ভস টনবজ োকবে 

টনরাপবে, আর পুটল  খুাঁবজ মরবে এমন ভকানও েেটক্তবক পৃটেে বত যার অটস্তত্ব ভনই।  

  

চন্দ্রনাে ঝাাঁঝাবলা গলায় েলবল, ও জুবতা ভয আমার, ভসিা প্রমাে করবে ভক? 

  

জয়ন্ত েলবল, ভস  ার পুটলব র হাবত টেবয় তুটম টনটেন্ত হবয় োকবত পাবরা। এই 

জুবতাবজা ়া পাওয়া টগবয়বে ভতামার োট ়বত। পুটল  ভেবখই জুবতাবজা ়া তুটম সটরবয় 

ভফলবত টগবয়টেবল। তার ওপবর এমন আরও অবনক সারকামস্টোনটসয়াল এট ব ে ো 

অেথাপা টিত প্রমােও আবে, ভতামাবক ফাাঁটসকাবঠ ভোলাোর পবক্ষ যা হবে যবেষ্ট। 

  

সুন্দরোেু েলবলন, ভযমন েুবনা ওল, ভতমটন ো া ভতাঁতুল। ভযমন কুকরু ভতমটন মুগুর। 

হুম, জয়বন্তর মবতা ভরাজা না হবল চন্দুবরর মবতা  রতবক  াবয়স্তা করবত পাবর ভক? 
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