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গুপ্তধন 

  

এক 

  

রাত সাড ়ে ততনডে। রাস্তার একপাডে একখানা মমােরগাত ়ে। সামডনর আসডন মূততির মডতা 

তির হড ়ে বডস আডে একো মলাক। কনডেবল লইুস তেতল তনডের ঘাাঁতেডত দাাঁত ়েড ়ে দাাঁত ়েড ়ে 

নের রাখতেল গাত ়েখানার উপডর। এইভাডব মকডে মগল ঘণ্টা খাডনক। তারপর তেতল 

এতগড ়ে এডস গাত ়ের তভতডর মেলল তনডের েডচির আডলা। ড্রাইভাডরর আসডন বডস বডসই 

ঘুডমাডে একতে মোকরা। দুই মচাখ মমাদা, মাথাতে এতলড ়ে পড ়েডে কাাঁড র উপডর। তেতলর 

প্রথম  াক্কা ়ে মোকরা নড ়েচড ়ে উঠল বডে তকন্তু তার ঘুম ভাঙল না। তিতী ়ে  াক্কা তদড ়ে 

তেতল হাাঁকডল, এই! মক তুতম? উডঠ পড ়ো। 

  

  ়েম ়ে কডর মোকরা মেডগ উঠল। তার মচাডখ-মুডখ আতঙ্ক। তারপর ভাডলা কডর মচড ়ে 

মদডখ একো অস্বতস্তর তনশ্বাস মেডল মস বলডল, তবু ভাডলা, পুতলে! আতম মভডবতেলুম 

 াকাত  া ভ ়ে মপড ়েতেলুম। 

  

তেতল শু াল, মক তুতম বাপু? এখাডন তক করতেডল? 

  

–ঘুতমড ়ে পড ়েতেলাম। 

  

নাম কী? 

  

–ম তভ  তেডগা। 

  

ব ়েস? 

  

সডতডরা।  

  

বাত ়ে মকাথা ়ে? 
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 কযামড ডন। 
  

 –এত রাডে বাত ়েডত না তগড ়ে রাস্তা ়ে শুড ়ে ঘুডমাতেডল মকন?  

  

–তসডনমা মদডখ বাত ়ে তেরতেলুম। হঠাৎ মচাডখর পাতা ঘুডম েত ়েড ়ে এল।  

  

মোকরা েবাবগুডলা তদতেল মবে সপ্রততভ মুডখই। তার ভাবভতগও সডেহেনক ন ়ে। তকন্তু 

তেতল ভাবডল তবু বলা মতা  া ়ে না, তদনকাল  া খারাপ! চাতরতদডকই চুতরর পর চুতর হডে; 

মোকরাডক একেু বাতেড ়ে মদখা  াক। 

  

–তেডগা, মতামার গাত ়ের লাইডসন্স মদতখ। 

  

–একো চাম ়োর বযাডগ পুডর লাইডসন্সখানা পডকডে মরডখ তদড ়েতেলাম। আে দুতদন হল 

বযাগো হাতরড ়ে তগড ়েডে। 

  

বডে, বডে। তাহডল আমার সডগ একবার থানা ়ে চডলা মতা বাপু। 

  

তেডগা মকানওরকম ইতস্তত না কডরই তেতলর অনুসরণ করডল। 

  

থানা ়ে এডস তেডগা বলডল, মা-বাবা আমার েডনয ভাবডেন। একবার বাত ়েডত মোন করডত 

পাতর? 

  

–তনশ্চ ়েই। ওই ঘডর মোন আডে। 

  

তেডগা চডল মগল। তেতল থানার োইল মঘাঁডে মদখডত লাগল, ম তভ  তেডগা নাডম মকানও 

মোকরা আসাতমর নাম খুাঁডে পাও ়ো  া ়ে তকনা! মখাাঁোখুাঁতে বযথি হল, তেডগার নাম মনই। 

  

তেডগা বডলডে তার বাসা কযামড ডন। তেতল অনয একো মোডনর সাহাড য মসই এলাকার 

থানার কমিচারীডক  াকডল। ত ডকেতেভ মগিযান তেতলর কাতহতন শুডন কযামড ন থানার 
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োইল খুাঁডে বলডলন, ম তভ  তেডগা নাডম মকানও মোকরা মকানও তদন এ এলাকা ়ে  রা 

পড ়েতন। তখন তেতলর তবশ্বাস হল ম  তেডগা তাহডল দুষ্ট মোকরা ন ়ে। 

  

মস তেডগার কাডে তগড ়ে বলডল, মতামার গাত ়ে আপাতত থানাডতই থাক। প্রা ়ে মতার 

হড ়েডে। তুতম বাডস চড ়ে বাত ়ে ম ডত পারডব? 

  

অনা ়োডসই। 

  

 –মবে। বাত ়েডত তগড ়ে মতামার বাবাডক একবার এখাডন ম ডক আডনা। 
  

তেডগা চমডক উঠল। প্রস্তাবো তার পেে হল না। বলডল, বাবাডক মকন? মাডক ম ডক 

আনডল চলডব না? 

  

বাবার নাম শুডনই তুতম চমডক উঠডল মকন? 

  

 তেডগা বলডল, এত মভাডর বাবাডক  াকা াতক করডল তততন চডে ম ডত পাডরন। 
  

–মবে, তাহডল ম  মকউ এডল চলডব। মতামার বাবা তক মা এডস  তদ লাইডসডন্সর কথা 

স্বীকার কডরন, তডব গাত ়ে মেড ়ে তদডত আতম মকানও আপতি করব না।  

  

তেডগার প্রিান। তেতল বডস বডস ভাবডত লাগল, সাব াডনর মার মনই বডলই এত হযাাঁগামা 

করলুম। মোকরা অপরা ী ন ়ে। মদখা  াক ওর মা এডস কী বডল। 

  

আ  ঘণ্টা পডর মবডে উঠল মেতলডোডনর ঘণ্টা। তেতল তরতসভারো তুডল তনড ়ে বলডল, 

হযাডলা! 

  

আতম কযামড ন থানার ত ডেকতেভ মগিযান। একেু আডগই তুতম না বডলতেডল, ম তভ  

তেডগা নাডম মক এক মোকরা তার চাম ়োর বযাগ হাতরড ়ে মেডলডে? 

  

–হযাাঁ, তাই। 
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–উিম। মসই বযাগো আমরা মপড ়েতে। মোকরা এখন মকাথা ়ে? 

  

বাত ়ে মথডক মাডক ম ডক আনডত তগড ়েডে। 

  

–মস তেডর এডল থানা ়ে বতসড ়ে মরডখা। আমরা এখতন  াতে। মগিাডনর ক্ঠসস্বর উডিতেত। 

  

তেতল অবাক হড ়ে ভাবডত লাগল, এ আবার কী বযাপার? তেডগার বযাগ কযামড ন থানা ়ে 

হাতের হল মকমন কডর? আর ওো ম  তেডগার বযাগ, তাই বা মগিযান োনডত পারল মকমন 

কডর? 

  

এমন সম ়ে তেডগার পুনরাতবভিাব–সডগ-সডগ ঘডরর তভতর এডস দাাঁ ়োডলন মগিযান ও 

মকনতল দুই ত ডেকতেভ। 

  

তেতল তেজ্ঞাসা করডল, তেডগা, মতামার মা কই? 

  

–এত সকাডল মাডক োনাোতন করডত ভাডলা লাগল না। তাডক আর আনাবারও দরকার 

মনই। 

  

–মকন? 

  

আতম ভুল কডরতেলাম। বযাডগ ন ়ে, লাইডসন্সখানা তেল আমার বাত ়ের তভতডরই। এই তনন। 

  

লাইডসডন্সর ওপডর মচাখ বুতলড ়ে তনড ়ে তেতল বলডল, মদখতে সব তঠকঠাক আডে। ভাডলা 

কথা তেডগা, কযামড ন থানা মথডক এই দুেন ত ডেকতেভ এডসডেন মতামার সন্ধাডন। 

  

.  

  

দুই 

  

কযামড ডনই তার বাসা, মসখানকার দু-দুেন ত ডেকতেভ তাডক খুাঁেডত এডসডে শুডন 

তেডগার মুখ শুতকড ়ে মগল। মস তেজ্ঞাসা করডল, মকন? বযাপার কী? 
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মগিযান বলডলন, বযাপার তকেুই ন ়ে বাপু। তডব মতামার কাে মথডক হ ়েডতা আমরা তকেু 

সাহা য মপডত পাতর। দযাডখা মতা এই চাম ়োর বযাগো মতামার তক না? তততন মেতবডলর 

ওপডর একতে মোে বযাগ িাপন করডলন। 

  

বযাগো নকল চাম ়োর তততর। তার ওপডর মুতিত আডে এক অশ্বাডরাহী কাউ-ব ়ে এর েতব। 

বালকরাই এরকম বযাগ বযবহার করডত ভাডলাবাডস। 

  

তেডগা এক গাল মহডস বলডল, বাাঃ, এ মতা আমারই বযাগ। আপনারা এো মকাথা ়ে 

মপড ়েডেন? 

  

তীক্ষ্ণ মচাডখ তার আপাদমস্তক একবার মদডখ তনড ়ে মগিযান বলডলন, তেডগা, তুতম ওই 

মচ ়োডর মবাডসা। 

  

তেডগা বসল। মচ ়োর মেডন তাডক তঘডর বসডলন মগাড ়েোরাও। 

  

মগিযান বলডলন, মোডনা তেডগা। আেই রাতে রাতে মচারাই মাল আমাডদর হস্তগত হড ়েডে। 

মকমন কডর তা বলডত চাই না, কারণ মস হডে অডনক কথা। এইেুক ুখাতল মেডন রাডখা, 

মসইসব মচারাই মাডলর তভতডর তেল মতামার এই বযাগোও। োউডেন মপন, বেুক, 

তরভলভার, েড ়ো ়ো গহনা প্রভৃতত আরও অডনক তকেু দাতম-দাতম তেতনডসর সডগ এই তুে 

বযাগতে তেল মকন, আমরা তা বুঝডত পারতে না। এখন তুতম বলডত পাডরা বযাগো মকাথা ়ে, 

মকমন কডর হাতরড ়ে মেডলতেডল, তাহডল মচাডরর সন্ধান মপডত মদতর হডব না। 

  

ম তভ  তেডগার মুখ মদডখ মডন হল ম ন দস্তুরমডতা হতভম্ব হড ়ে তগড ়েডে। তারপর মস 

মাথা মনড ়ে বলল, বযাগো আমার কাে মথডক চুতর  া ়েতন, ওো আতম তনডেই মকাথাও 

হাতরড ়ে মেডলতেলমু। তবু মচারাই মাডলর সডগ পাও ়ো মগল আমার বযাগ, ভাতর আেব 

বযাপার মতা! 

  

মগিযান বলডলন, বযাগো হ ়েডতা মতামার কাে মথডকই চুতর তগড ়েডে! 
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–অথচ আতম মের পাইতন। 

  

–আশ্চ ি তক, হ ়েডতা মচার মতামার পডকে মমডর সডর পড ়েতেল। 

  

তেডগা আবার মাথা মনড ়ে োনাডলা, না। 

  

 মগিযান শুড াডলন, মতামার বযাগো কডব হাতরড ়ে তগড ়েডে? 

  

–তদন ততডনক আডগ। 

  

–মতামার তঠক মডন আডে। 

  

–অন্তত মগল দুতদন মথডক বযাগো খুাঁডে পাতে না। 

  

 মগিযান পডকে মথডক একখানা ট্রতল-হস্তান্তরপে বার কডর বলডলন, এখানা তক মতামার? 
  

তনশ্চ ়ে।  তদও ও কাগেখানা এখনও আতম বযবহার কতরতন। 

  

 মগিযান বলডলন, কাগেখানা মতামার ওই বযাডগর তভতডরই তেল। 
  

আচতম্বডত তেডগার মুখ হড ়ে মগল রতশূেূনয। মস বডল উঠল, না, না, ও কাগেখানা আমার 

ন ়ে। আতম তক বলডত তক বডল মেডলতে। আপনারা আমার মাথা গুতলড ়ে তদড ়েডেন। 

  

–হযাাঁ তাই তদড ়েতে বডে! 

  

–ও কাগে আমার হডত পাডর না। আতম বলতে ও কাগে আমার ন ়ে। 

  

মগিযান গাডোত্থান কডর বলডলন, তেডগা, মতামাডক এখন আমাডদর সডগই ম ডত হডব। 

মদখতে, আমরা মকানও সা ারণ চুতরর মামলা হাডত পাইতন, এর তভতডর আডে গভীর 

রহসয। 
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মগিাডনর কথাই পডর সতয হড ়ে দাাঁ ়ো ়ে। ম তভ  তেডগা বালক মাে, তকডোর অতত্রমম 

কডর সডব ম ৌবডন পা তদড ়েডে বডে, তকন্তু এখনও তাহার মুডখর ওপডর আডে বালকতার 

সুস্পষ্ট োপ। অথচ তারই চাতরতদক তঘডর রতচত হড ়েতেল ম  েতেল ও অদ্ভুত রহডসযর 

োল, তা ম মন অসা ারণ মতমতন অভাতবত ও অতুলনী ়ে। আপাতত আমরাও তেডগাডক 

পুতলডের তেম্মা ়ে মরডখ মগাড ়েোডদর সডগ রহসয োডলর মখই মখাাঁেবার মচষ্টা করব।  

  

.  

  

চুতরর তহত ়েক শুরু হ ়ে ১৯৪৮ তিোডের ১৯ আগে তাতরডখ। মচাডররা হানা মদ ়ে কতলিংস 

মরাড র তমাঃ উডো েপারকাডরর বাত ়েডত। তারা একো োনলা মভডঙ তভতডর প্রডবে 

কডরতেল। চুতরর আডগ ভারী ভারী আসবাবগুডলা মেডন এডন এমনভাডব সদর দরোর 

ওপডর চাতপড ়ে মরডখতেল ম , বাত ়ের মাতলক তভতডর আসবার েডনয মঠলাডঠতল করডলই 

তারা সডর প ়েবার সুড াগ পাডব। চুতরর পর তারা মবতরড ়ে তগড ়েতেল তখ ়েতকর দরো 

তদড ়ে। 

  

তারপর মথডক শুরু হল চুতরর পর চুতর কযামড ন, কতলিংসউ , গ্লডসোর, মপনসডকন 

ওকতলন, অ ুবন ও হযা ন হাইেস প্রভৃতত সাউথ  ারতসর েহডর-েহডর। সবিে তাডদর 

একই পদ্ধতত। তারা োনলা মভডঙ তভতডর ম াডক, সদর দরোর ওপডর আসবাবগুডলা 

চাতপড ়ে রাডখ এবিং তখ ়েতকর দরো তদড ়ে পলা ়েন কডর। 

  

প্রডতযকবাডরই তাডদর আতবভিাব হ ়ে রাত আেোর কাোকাতে মকানও একো সমড ়ে। 

মসইেডনয তাডদর নাম রাখা হল রাত আেোর মচাডরর দল। তারা ম  সন্ধানী মচার মস। 

তবষড ়ে মকানওই সডেহ মনই। কারণ প্রডতযকবাডরই চুতর সমড ়ে বাত ়ের মলাক মথডকডে 

অনুপতিত। 

  

অডনকতদন প িন্ত েনপ্রাণী মচাডরডদর মুখদেিন করবার সুড াগ পা ়েতন। একবার মাে। 

েননক বযততশূ একতে ঘেনা-ডেডে দুইেন মলাকডক চডল ম ডত মদডখতেল, তকন্তু মসও 

তাডদর তপেন তদক ো ়ো আর তকেুই মদখডত পা ়েতন। 
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অবডেডষ তমাঃ েযাোতেির বাত ়েডত তাডদর একেডনর খাতনকো বণিনা পাও ়ো মগল। 

  

ত ডেকতেভ মগিযান ও কনতলর কাডে েযাোতেি বলডলন : বাত ়ের অনযানয মলাডকরা তসডনমা 

মদখডত তগড ়েতেল, আতম সব আডলা তনতবড ়ে তদড ়ে শুড ়ে ঘুতমড ়ে পড ়েতেলুম। রাত  খন 

আেো পডনডরা, তখন একতলা ়ে তক একো েে হ ়ে, আমারও ঘুম মভডঙ  া ়ে। আতম 

তবোনা মথডক মনডম পা তেডপ তেডপ তগড ়ে তসাঁত ়ের আডলা মেডল তদড ়ে মদতখ,নীডচ একো 

মলাক দাাঁত ়েড ়ে ঊর্ধ্িমুডখ তাতকড ়ে আডে আমার পাডন। মস আমাডক োতসড ়ে বলডল, 

খবরদার েুাঁ েেতে মকাডরা না। পরমুহূডতি মস সাাঁৎ কডর তনডের পডকডে হাত চাতলড ়ে তদল–

আতম ভাবলুম, এই মর, এইবাডর বার কডর বুতঝ তরভলবার! তারপর মস তরভলভার বার 

করডল না বডে, তকন্তু পডকে মথডক তনডের হাত বার কডর আমার তদডক একো অগতুল 

তনডদিে কডর তালডুত তেভ লাতগড ়ে একো েে উচ্চারণ করডল। তার পডরই তখলতখল কডর 

মহডস উডঠ এক েুডে বাত ়ের বাইডর পাতলড ়ে মগল। আতম নীডচ মনডম তগড ়ে মদতখ আমার 

আসবাবগুডলা িানচুযত হড ়েডে বডে, তকন্তু মচার মসগুডলা সদর দরো প িন্ত তনড ়ে  াবার 

সম ়ে পা ়েতন। একো োনলাও ভাঙা। 

  

মগাড ়েোরা মচাডরর মচহারার বণিনা োনডত চাইডলন। 

  

েযাোতেি বলডলন, তার ব ়েস উতনে-তবডের মড যই। মাথার উচ্চতা হডব আোে সাড ়ে 

পাাঁচ েুে, মদডহর ওেন দুই মডণর মবতে হডব না। তার মাথা ়ে লম্বা লম্বা চুল, সরু নাক। 

দুই গাডলর হা ়ে উাঁচু। তার মচাখ দুডো মোে মোে। 

  

সব থানাডতই মেল খাো তবখযাত বা অতবখযাত আসাতমডদর অসিংখয েডো সিংগ্রহ কডর 

রাখা হ ়ে। 

  

মগাড ়েোরা বলডলন, মলাকোর েতব মদখডল আপতন তচনডত পারডবন? 

  

–পারব। 
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েযাোতেিডক েতবর বইগুডলার সামডন তনড ়ে তগড ়ে বতসড ়ে মদও ়ো হল–গাদাগাদা বই। 

কড ়েক ঘণ্টা পডর েতব মদখা মেষ কডর তততন উডঠ দাাঁত ়েড ়ে বলডলন, আমার বাত ়েডত ম  

অনাহূত অতততথ এডসতেল এর মড য তার েতব মনই। 

  

.  

  

ততন 

  

মগল পতরডেডদ বতণিত ঘেনার পডরর তদডনর কথা। গ্লডসোডরর একখানা বাত ়েডত তগড ়ে 

হানা তদডল রাত আেোর মচাডরর দল। তার পডরর তদনই কতলিংসউড  হল আবার তাডদর 

আতবভিাব। এ প িন্ত তারা ম  সব নগদ োকা েড ়ো ়ো গহনা মরত ড ়ো ও ঘত ়ে প্রভৃতত 

সতরড ়ে মেলডত মপডরডে তার মমাে দাম হডব পাঁ ়েতেে হাোর োকার মচড ়েও মবতে। 

  

পুতলডের অবিা অতযন্ত অসহা ়ে। তারা উদভ্রাডন্তর মডতা েুডোেুতে করডে, প্রাণপণ মচষ্টার 

ও তদডন্তর তকেুই বাতক রাখডে না, তবু তন ়েতমতভাডবই চুতর হডে আে এখাডন, কাল 

ওখাডন– ম খাডন-ডসখাডন। পুতলে অতাঃপর তক করডব ম ন তা োনডত মপডরই মচাডরর 

দল পুতলডের আডগ-আডগই তগড ়ে আতবভূিত হ ়ে ম -ডকানও ঘেনাডেডে। 

  

পুতলডের খাতা ়ে ো ়ো পাও ়ো  ত দাগী মচাডরর নাম আডে, তাডদর তভতর মথডক প্রডতযক 

সডেহেনক বযততশূডক আবার  ডর এডন মখাাঁেখবর মনও ়ো হলেল তকন্তু অষ্টরভা।া। রাডত 

পডথ পডথ মচৌতকদাডরর সিংখযা বাত ়েড ়ে মদও ়ো হল। ম সব মদাকাডন মলাক তেতনসপির 

বাাঁ া রাডখ বা তবত্রম কডর, মসখাডন খানাতলাশাে কডরও একতেমাে মচারাই মাল পাও ়ো 

মগল না। 

  

কনতল একতদন মগিযানডক ম ডক বলডলন, মচাডররা  তদ না চুতরর পদ্ধতত বদলা ়ে আর 

রাত আেোর চুতর করার অভযাস না োড ়ে, তডব একতদন না একতদন আমাডদর হাডতর 

মুডঠার তভতডর তাডদর আসডত হডবই। 
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তারপর ১৯৪৯ তিোডের মদাসরা োনু ়োতর তাতরডখ সাতষতি বৎসডরর বৃদ্ধ েেি ব্রাউন 

রােপথ তদড ়ে ম ডত ম ডত আ্রমান্ত হডলন দুইেন গুন্ডার িারা। 

  

একো গুন্ডা তরভলভার মদতখড ়ে োকা দাতব কডর। ব্রাউন প্রততবাদ করাডত মস তরভলভাডরর 

বাত ়ে মমডর তার মাথা ও মুখ েততবেত কডর মদ ়ে এবিং তততন মাতের ওপডর পড ়ে  ান 

প্রা ়ে অনচতডনযর মডতা। 

  

পুতলে হাসপাতাডল তগড ়ে ব্রাউডনর কাে মথডক আততা ়েীর ম  বণিনা সিংগ্রহ করডল, তার 

সডগ হুবহু তমডল মগল গত পতরেডদ েযাোতেির িারা বতণিত মচাডরর মচহারা। 

  

অত কতর উডলাশখড াগয হডে, ঘেনাো ঘডেতেল প্রা ়ে রাত আেোর সমম ়েই। 

  

মগিযান বলডলন, একই মলাডকর কীততি বডল সডেহ হডে। 

  

কনতল মাথা মনড ়ে বলডলন, তকন্তু আচমকা এই নতুন পদ্ধততো আমার ভাডলা লাগডে না। 

মকাথা ়ে বাত ়েডত বাত ়েডত চুতর, আর মকাথা ়ে রােপডথ রাহাোতন। মচাডররা সা ারণত 

তনডেডদর এক এক তবষড ়ে তবডেষজ্ঞ বডল মডন কডর, সহসা তারা তনডেডদর পদ্ধতত 

বদলা ়ে না। তবু বতিমান মেডে সম ়ে আর মচহারার ম  তমল মদডখতে, তাও উডপো করা 

চডল না। 

  

চুতরর পর চতুর চলডত লাগল, একোনা চলডত লাগল চুতরর পর চুতর। মচাডরডদর হাত ম ন 

দম-ডদও ়ো ঘত ়ের কাাঁো, তনতদিষ্ট সমড ়ে কডর তনতদিষ্ট কতিবযপালন। 

  

হযা ন হাইডের একখানা বাত ়ে মথডক রাত আেোর মচাডররা তনড ়ে মগল সাত লে োকার 

েড ়ো ়ো গহনা। 

  

মগিযান ও কনতল থানা ়ে বডস মচাডরডদর নব নব কীততি তনড ়ে মাথা ঘামাডেন, হঠাৎ এল 

মেতলডোডনর আহ্বান। 
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স্ত্রীডলাডকর ক্ঠসস্বর। মস মাডকিে তিডের এক মরডস্তারাাঁর পতরডবতেকা। উডিতেত কড্ঠস 

বলডল, তেগতগর আসুন, তেগতগর। এখাডন একো মলাক এডসডে। 

  

–মক মলাক? তক বলে তুতম? 

  

–এখাডন একো মলাক মকাথা ়ে রাহাোতন কডর এডসডে বন্ধুডদর কাডে মসই গ্প  করডে। 

েীগতগর আসুন, নইডল মস চডল  াডব। 

  

তখন দুই মগাড ়েো মমাের েুতেড ়ে তদডলন মসই মরডস্তারাাঁর তদডক। 

  

পতরডবতেকা মরডস্তারাাঁর দরোডতই দাাঁত ়েড ়ে পুতলডের েডনয অডপো করতেল। এক 

বযততশূডক মস মদতখড ়ে তদডল অগতুল তনডদিডে। মস তখন বাইডর মবতরড ়ে পডথর ওপডর এডস 

দাাঁত ়েড ়েডে। 

  

তার পথ মরা  করডল মগাড ়েোরা। 

  

সচমডক মস বলডল, তক চান আপনারা? 

  

আমরা পুতলে! 

  

মস ভড ়ে-ভড ়ে বলডল, তাই নাতক? 

  

মগিযান বলডলন তুতম মকাথা ়ে তগড ়ে রাহাোতন কডরে, এতেণ মসই গ্প  বলতেডল? 

আমরাও গ্প ো শুনডত চাই। 

  

–রাহাোতন? 

  

–হযাাঁ, হযাাঁ, রাহাোতন। এতেণ তাই তনড ়ে ম  খুব মুখোবাতে করতেডল। 
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–মুখোবাতে? হা মোই, তঠক তাই। বন্ধুবান্ধডবর কাডে অডনডকই মুডখর কথা ়ে রাো 

উতের মারডত চা ়ে, তা তক আপনারা োডনন না? আতম  া বলতেলুম সব বাডে বানাডনা 

কথা। 

  

–মতামার নাম? 

  

–অযাতন্ড তলিং। 

  

–আমাডদর সডগ থানা ়ে চল। 

  

বযাডন্ডে বাাঁ া অবিা ়ে বৃদ্ধ েেি ব্রাউনডক থানা ়ে ম ডক আনা হল। 

  

তলিংডক আরও কড ়েকেন মলাডকর সডগ দাাঁ ়ে কতরড ়ে তদড ়ে মগাড ়েোরা তেজ্ঞাসা করডলন, 

তম. ব্রাউন, মদাসরা োন ু়োতরডত ম  মলাকো আপনাডক তরভলভার তদড ়ে মমডর আহত 

কডরতেল, মস তক এই দডলর মড য আডে? 

  

ব্রাউন তমতনে কড ়েক ভাডলা কডর লে কডর মদতখড ়ে তদডলন অযাতন্ড তলিংডক। 

  

তলিং ম ন এডকবাডরই স্ততভা।ত! তারপর মস আতিকড্ঠস বডল উঠল, না, না, এ সতয ন ়ে। 

উতন ভুল কডরডেন। 

  

ব্রাউন বলডলন, অসভা।ব। আতম  তদ আরও দে লে বৎসর বাাঁতচ তাহডলও মতামার মুখ 

েীবডন ভুলডত পারব না। 

  

কনতলর োমার হাত মচডপ  ডর তলিং বলডল, আমার কথা ়ে তবশ্বাস করুন। এ ভিডলাক 

তক বলডেন, আতম তকেুই বুঝডত পারতে না। 

  

কনতল বলডলন, উতন মতামাডক েনাতশূ কডরডেন। তবু তুতম মদাষ স্বীকার করে না মকন? 

তলিং বলডল, ম  মদাষ কতরতন তাই আমাডক স্বীকার করডত হডব? 
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 হেমেন্দ্রকুোর রায়  ।   গুপ্তধন  

 13 

www.bengaliebook.com 
 

 

–মসতদন মতামার সডগ আর একেন মলাক তেল। মক মস? 

  

–মকউ ন ়ে। আতমই  খন ঘেনািডল হাতের তেলুম না, তখন আমার সডগ থাকডব মক? 

  

–এই ম  রাত আেো ়ে চুতর, এর সম্বডন্ধ তুতম তক োডনা? 

  

–আপতন তক বলডত চান? আমার তবরুডদ্ধ আরও সব চুতরর মামলা আডে নাতক? 

  

মগাড ়েোরা এমতন সব প্রডের পর প্রে করডত লাগডলন, তকন্তু তলিংড ়ের কাে মথডক মকানও 

স্বীকার-উততশূই আদা ়ে করডত পারডলন না। তার এক কথা–মস ব্রাউনডক আ্রমমণ কডরতন, 

রাত আেোর চুতর সম্বডন্ধ তবেুতবসগি োডন না। 

  

মগাড ়েোরা বুঝডলন, ব্রাউডনর মামলা ়ে তলিংডক মদাষী সাবযস্ত করা ম ডত পাডর বডে, 

তকন্তু রাত আেোর চুতরর মামলা ়ে তার তবরুডদ্ধ তকেুই প্রমাতণত হ ়েতন। তাই েযাোতেিডক 

ম ডক আনা হল, সবিপ্রথডম  াাঁর সডগ রাত আেোর মচারডদর একেডনর মুডখামতুখ মদখা 

হড ়ে তগড ়েতেল। 

  

তততনও কড ়েকেন মলাডকর তভতর মথডক তলিংডক মবডে তনড ়ে বলডলন, এই মলাকতেডক 

মসই মচারোর মতন মদখডত বডে, তকন্তু এ তভন্ন মলাকও হডত পাডর! 

  

তাহডল আপতন তঠক েনাতশূ করডত পারডেন না? 

  

–প্রা ়ে তাই-ই বডে। মচাডরর মচহারার সডগ এর অডনক তমল আডে, এর মবতে আর তকে ু

আতম বলডত পারব না। 

  

তলিংডক রাহাোতনর মামলা ়ে তবনা োতমডন  ডর রাখা হল। 

  

মগিযান বলডলন, তলিং বতে, এখন মদখা  াক এর পডরও রাত আেোর চুতর বন্ধ হ ়ে। 

তকনা! তা  তদ হ ়ে, তডব বুঝডত হডব তলিং সতয সতযই ওই চুতরগুতলর সডগ েত ়েত আডে। 
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.  

  

চার 

  

এপাডর কযামড ন, ওপার তেলাড লতে ়ো এবিং দুই েহডরর মাঝখান তদড ়ে বড ়ে  া ়ে 

ম তলও ়োর নদী। নদী পার হড ়ে অপরা ীরা দুই েহডর তগড ়েই উৎপাত কডর এবিং নদী 

পার হড ়ে মগাড ়েোডদরও দুই েহডর তগড ়েই কাে করডত হ ়ে। 

  

তকন্তু তেলাড লতে ়ো ়ে এ প িন্ত রাত আেোর মচারডদর মকানও উপিব হ ়েতন। তার বদডল 

ঘেডত লাগল অনযরকম ঘেনা। 

  

আদালডত ম তদন অযাতন্ড তলিংড ়ের মামলা, তঠক মসই তাতরডখই তেলাড লতে ়োর  াতশূার 

গ্রুড ়েস  খন তনডের ত সডপনসাতরডত বডস আডেন, তখন দুেন মলাক এডস তার কাডে 

সতদি কাতের ওষু  চাইল। 

  

 াতশূার গ্রুড ়েস তাডদর সডগ কথা কইডেন, হঠাৎ একো মলাক তরভলভার বার কডর 

বলডল, মতামার কাডে োকাকত ়ে তক আডে দাও। 

  

 াতশূার তবনা বাকযবযড ়ে তনডের বযাগো (তার তভতডর দুইডো োকা তেল  বার কডর 

তদডলন। তবু অকারডণই তারা তাডক তরভলভাডরর িারা তনদি ়েভাডব প্রহার না কডর অদৃেয 

হল না। 

  

পুতলে ভাবডল, িানী ়ে অপরা ীর কীততি। 

  

আরও দুই হপ্তা পডর তঠক ওই ভাডবই তনডের ত সডপনসাতরডত বডসই আ্রমান্ত ও প্র ত 

হডলন  াতশূার আতভিিং মরাডসনবাগি। মচাডররা তাাঁর কাে মথডক হস্তগত করডল এক হাোর 

সাতডো পঞ্চাে োকা। 

  

মগাড ়েোরা বলডলন, একই দডলর কীততি। 
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দুই হপ্তা পডর িানান্তডর আবার মসই কাণ্ড। এবাডর োতলি বক্ নাডম আর এক  াতশূাডরর 

পালা। 

  

প্রডতযক মেডেই আতবভূিত হড ়েতেল দুেন কডর মতাক এবিং প্রডতযক  াতশূাডরর কাে 

মথডকই পাও ়ো তগড ়েতেল তাডদর মচহারার বণিনা। তকন্তু পুতলে তবু মকানও অপরা ীরই 

নাগাল মপল না। 

  

এতদডক অযাতন্ড তলিং  খন বাস করডে কযামড ডনর মেলখানা ়ে, তখনও বন্ধ হল না রাত 

আেোর চুতরগুতল। 

  

সততয কথা বলডত তক আদালডত ম তদন উঠল অযাতন্ড তলিংড ়ের মামলা, তঠক মসতদনই রাত 

আেোর সমড ়ে মচাডরর দল হানা তদডল কতলিংসউড র একখানা বাত ়েডত এবিং  াবার 

সমড ়ে তপেডন মরডখ মগল তনডেডদর তবখযাত মট্র মাকি ও মসই ভাঙা োনালা, মসই মখালা 

তখ ়েতকর দরো। 

  

কনতল বলডলন, তকেুই বুঝডত পারতে না, আতম তকেুই বুঝডত পারতে না। 

  

মগিযান বলডলন, তলিংড ়ের রাহাোতনর সডগ এই রাত আেোর চুতরর মকানও সম্পকি মনই। 

  

কনতল বলডলন, তলিং  রা প ়োর পরও তার েুত ়েদার রাত আেোর বযবসা চাতলড ়ে  াডে, 

এও হডত পাডর মতা? 

  

মগিযান বলডলন, তাডত আর আমাডদর তক সুরাহা হডব? তলিং মতা তার েুত ়েদাডরর নাম 

আমাডদর কাডে োাঁস কডর মদডব না? 

  

এতদডক চুতরর পর চুতর, ওতদডক  াতশূাডরর পর  াতশূাডরর ওপডর আ্রমমণ, দুই কােই 

চলডত লাগল একসডগ। এই দুই বযাপাডরর মড য ম  মকানও ম াগাড াগ আডে, এমন 

সডেহ পুতলডের মডন ঠাাঁই মপল না। কাগেও ়োলারা খাপ্পা হড ়ে উঠল। তকন্তু পুতলে 

নাচার। 
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 াতশূার মহাডরাতসড ়ো কযাম্পডবল ত সডপনসাতরডত উপতবষ্ট। বাতহর মথডক দরো ়ে 

করাঘাত হল। তততন উডঠ দরো খুডল তদড ়ে মদখডলন, ততনেন মলাক বাইডরর মবতঞ্চর 

ওপর পাোপাতে বডস আডে। 

  

একেন উডঠ দাাঁত ়েড ়ে বলডল, ব ়েই ঠান্ডা মলডগডে  াতশূারবাবু। ওষু -েষু  তদডত পাডরন? 

  

 াতশূার কযাম্পডবডলর বুকো   ়োস কডর উঠল।  াতশূারডদর ওপর আ্রমমডণর কাতহতন 

তার োনডত বাতক মনই। আততা ়েীডদর মচহারার বণিনাও তততন খবডরর কাগডে পাঠ 

কডরডেন। ততন েডনর মড য দুইেডনর মচহারা মসই বণিনার সডগ অতবকল তমডল  া ়ে। 

  

মকানওরকডম বুডকর কাাঁপতুন থাতমড ়ে োন্ত ভাডবই তততন বলডলন, একেু অডপো করুন, 

আতম এখনই সব বযবিা কডর তদতে। 

  

ঘডরর তভতডর তেডর এডসই তততন  ারণ করডলন মেতলডোন  ন্ত্র। তার পডরই থানার মলাক 

মপডল তার তবপডদর খবর। 

  

তারপর কােল এক তমতনে…দুতমতনে..ততন তমতনে। প্রডতযকো তমতনে তক সুদীঘি। প্রডতযক 

তমতনডেই  াতশূাডরর ভ ়ে হ ়ে, এই বুতঝ  াকাডতর দল হু ়েমতু ়েড ়ে ঘডর  ুডক তরভলভার 

হাডত কডর তার ওপডর ঝাাঁতপড ়ে পড ়ে! চার তমতনে..পাাঁচ তমতনে। 

  

অবডেডষ ঘডরর বাইডর মোনা মগল কাডদর কতৃিত্বপূণি ক্ঠসস্বর।  াতশূার বাইডর এডস স্বতস্তর 

তনশ্বাস মেডল বাাঁচডলন। মসখাডন দাাঁত ়েড ়ে আডে দুইেন পুতলে কমিচারী। 

  

পতরচ ়ে তেজ্ঞাসা কডর োনা মগল ততনেন সডেহেনক আগন্তুডকর মড য দুইেন হডে 

সডহাদর নাম ও ়োল্টার ও  াতনড ়েন মগ্লনন। তৃতী ়ে বযততশূ হডে তাডদর েযালকম ও ়োল্টার 

সযামসন। 

  

মগাড ়েোরা তেজ্ঞাসা করডলন, মতামরা এখাডন তক করডত এডসে? 
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সযামসডনর ঠান্ডা মলডগডে। আমরা ওষু  তনডত এডসতে। 

  

 মগাড ়েোরা বলডলন, সযামসডনর ঠান্ডা লাগার মকানও লেণই মতা মদখডত পাতে না। 
  

সযামসন বলডল, ঠান্ডা মলডগডে আমার বুডকর মভতডর। আপনারা তা  তদ মদখডত না পান 

মস েডনয আতম দা ়েী নই। 

  

–মবে, থানা ়ে চল। 

  

ম  ততনেন  াতশূার আ্রমান্ত হড ়েতেডলন, তাাঁডদর মড য দুেডনর পািা পাও ়ো মগল। 

 াতশূার বক্ তকেুেণ মলাক ততনেডনর তদডক তাতকড ়ে ও ়োল্টার মগ্লননডক সনাতশূ 

করডলন। এবিং ও ়োল্টার সযামসন সম্বডন্ধ বলডলন, ওডকও তিতী ়ে বযততশূর মডতা মদখডত 

বডে, তকন্তু আতম হলে কডর তকেু বলডত পারব না। 

  

 াতশূার মরাডসনবাগিও ও ়োল্টার মগ্লননডক সনাতশূ করডলন; এবিং  াতনড ়েল মগ্লনন সম্বডন্ধ 

বলডলন, ওর সডগ তিতী ়ে বযততশূর তমল আডে বডল মডন হডে! 

  

ততনেন আসাতমই প্রবল প্রততবাদ কডর োনাডল তারা সম্পূণিরূডপই তনরপরা  এবিং 

দুইেন  াতশূারডক তারা েীবডন কখনও মচাডখও মদতখতন। 

  

তাডদর ওপডর তবনা োতমডন হােতবাডসর হুকমু হল। 

  

.  

  

পাাঁচ 

  

তেলাড লতে ়োর ও ়োল্টার মগ্লনন ্রমমাগত প্রততবাদ করডে–আতম তনরপরা ।  াতশূারডদর 

আতম আ্রমমণ কতরতন। 
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কযামড ডনর অযাতন্ড তলিংড ়ের মুডখও ওই একই কথা? আতম তনরপরা । তম. ব্রাউডনর ওপডর 

আতম হানা তদইতন। 

  

অথচ আ্রমান্ত বযততশূরা তাডদর দুেনডকই তনতশ্চতরূডপ সনাতশূ করডত মপডরডেন। 

  

 এতদডক রাত আেোর মচাডরর দল তনডেডদর বযবসা চাতলড ়ে  াডে পতরপূণি উৎসাডহ। 
  

অবডেডষ কযামড ডনর তমডসস কযাথারাইন অযােডনর কাে মথডক মেতলডোডন থানা ়ে খবর 

এল, তার প্রততডবেীর এক তেশুপুে একতে বাক্স কতু ়েড ়ে মপড ়েডে, তার মড য আডে বেুক, 

েড ়ো ়ো গ ়েনা, ঘত ়ে ও আরও হডরক রকম দাতম তেতনস। 

  

কনতল তখনই  থািাডন তগড ়ে হাতের হডত মদতর করডলন না। তেশুর নাম মরেডত  েম, ব ়েস 

সাত বৎসর। মস একো ন ়ে মপড ়েডে ততন-ততনডে বাক্স। 

  

একো বাক্স খুডল মদখা মগল, তার তভতডর রড ়েডে অডনক ঘত ়ে, োউডেন মপন, রূডপাড র 

বাসন, আিংতে, হীরকখতচত মসানার গহনা, একো তরভলভার ও কতকগুডলা কাতুিে–  

  

কনতলর বুডকর তভতর উচ্ছ্বতসত হড ়ে উঠল রতশূডরাত! তবপুল আগ্রডহ ও অনয দুডোও তততন 

খুডল মেলডলন তা ়োতাত ়ে। মস দুডো বাক্সও ওই দাতম তেতনডস ঠাসা। 

  

এ ম  রাোর ঐশ্ব ি। 

  

দু-একখানা গ ়েনা পরীো কডরই মবাঝা মগল, মসগুডলা হড ়েতেল রাত আেোর মচাডরর 

দডলর করতলগত। 

  

এ ম  স্বপ্নতীত মসৌভাগয! 

  

তেশুর তদডক তেডর কনতল শুড াডলন, মখাকাবাবু, এগুডলা তুতম মকাথা ়ে মপড ়েে? 
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নদীর  াডর। খুব মভারডবলা ়ে মখলা করডত তগড ়েতেলমু। মসইখাডন েুডোেুতে মখলা করডত 

করডত আতম আর একেু হডলই বাক্সগুডলার উপডর মহাাঁচে মখড ়ে পড ়ে তগড ়েতেলুম আর 

তক। 

  

–তুতম বাক্সগুডলা খুডল মদডখতেডল? 

  

–তা আবার মদতখতন? আতম মভডবতেলুম এগুডলা হডে মবাডম্বডেডদর গুপ্ত ন। 

  

 –তার পরই তুতম মসাো বাত ়েডত তেডর এডল বুতঝ? 
  

–উাঁহুাঁ। আমার ম সব বন্ধু বাক্সগুডলাডক বাত ়েডত তুডল আনবার েডনয সাহা য কডরতেল, 

বাডক্সর তকেু তকেু তেতনস তনড ়ে আডগ তাডদর তকেু উপহার তদড ়েতেলমু। 

  

কী কী তেতনস বাো? 

  

–অত তক োই মডন আডে। ম   া চাইডল, তাই। 

  

মরেডত  েডমর মাড ়ের তদডক তেডর কনতল বলডলন, আপতন মপড ়েডেন এক আশ্চ ি সৎপুে। 

মবতেরভাগ মেডলই এরকম তকেু মপডল আর কারুর কাডে মসকথা প্রকাে করত না। 

  

থানা ়ে  খন বাক্স ততনডে তনড ়ে আসা হল সবাই তখন চরম তবস্মড ়ে এডকবাডর হতবাক। 

  

মগিযান বলডলন, এত ঐশ্ব ি নদীর  াডর পতরতযতশূ হল মকন? ম  এমন কাণ্ড কডরডে তাডক 

আমরা খুাঁডে বার করব ম -ডকানও উপাড ়ে। 

  

কনতল বলডলন, আতমও ও-কথা মভডব মদডখতে। আমার তক সডেহ হ ়ে োডনা? তলিং  রা 

প ়োডত তার েুত ়েদার ভ ়ে মপড ়ে এই কা ি কডরডে। 

  

তেতনসগুডলা ভাডলা কডর পরীো কডর মদখা  াক নতুন মকানও সূে পাও ়ো  া ়ে তক না। 
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রাত আেোর মচাডরর দল ম খান মথডক ম সব তেতনস চুতর কডরতেল, পুতলডের কাডেই 

তেল তার সুদীঘি তাতলকা। 

  

পরীো কা ি  খন চলডে, মসই সম ়ে মগিযান বাক্স হাতড ়ে বার করডলন একো নকল 

চাম ়োর বযাগ। একখানা ট্রতল হস্তান্তরপে ো ়ো তার তভতডর আর তকেুই তেল না। 

  

মগিযান বলডলন, এই বযাডগর ওপডর সভা।বত কারুর নাডমর দুডো আদয অের মলখা 

আডে–ত .তে। এরকম বযাগ মতা মোরারাই বযবহার কডর। এর মাডন তক? 

  

–হযাাঁ, এ মোকরাডদর উপড াগী বডে। 

  

–এমন এক মোকরা,  ার নাডমর দুডো আদয অের হডে ত . তে।  তদও তা হ ়েডতা 

সভা।বপর ন ়ে, তবু একো কথা আমার মডন হডে। 

  

কী কথা? 

  

–একেু আডগই গ্লডসোডরর থানা মথডক মোন এডসতেল, ম তভ  তেডগা নাডম এক 

মোকরার খবরাখবর মনবার েডনয। মস-ও না তক তার একো চাম ়োর বযাগ হাতরড ়ে 

মেডলডে। ত . তে.-ডতা ম তভ  তেডগারও নাডমর আদয অের হডত পাডর। 

  

কনতল তৎেণাৎ োগ্রত হড ়ে বলডলন, চডলা মসখাডনই  াই। 

  

.  

  

তার আ  ঘণ্টা পডরই গ্লডসোডরর থানা ়ে তগড ়ে মগিযান ও কতলর সডগ ম তভ  তেডগার 

ম সব কথাবাতিা হল, আমরা তা বণিনা কডরতে এই আখযাত ়েকার তিতী ়ে পতরডেডদই। 

  

তবু এখাডন একেু মখই  তরড ়ে মদও ়ো দরকার। 

  

 তেডগা স্বীকার করডল বযাগো তারই। ততনতদন আডগ হাতরড ়ে তগড ়েতেল। 
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মগাড ়েোরা তাডক মসই বযাডগর তভতডর ট্রতল হস্তান্তরপেখানাও মদখাডলন। প্রথমো 

মসখানাও মস তনডের বডল মমডন তনডল। তকন্তু পরমুহূডতিই রতশূহীন হড ়ে মগল তার মুখ। 

মস তা ়োতাত ়ে বডল উঠল, না–ওখানা আমার ন ়ে। আতম তক বলডত তক বডল মেডলতে। 

আপনারা আমার মাথা গুতলড ়ে তদড ়েডেন। 

  

হস্তান্তরপডের ওপডর তেল গতকলযকার তাতরখ। অথচ তেডগা বডল তার বযাগ মখা ়ো মগডে 

ততনতদন আডগ। তার মাডন, গতকলযও এই বযাগতে তেল তার কাডেই। 

  

মকন মস এই তমডথয কথাো বলডল? পুতলডের সডেহ হল তখন। 

  

ম তভ  তেডগাডক তনড ়ে মগাড ়েোরা মগডলন তার বাত ়েডত। তার বাবা তখন কমিিডল। 

তগড ়েডেন। বাত ়েডত তেডলন মকবল তার মা। 

  

তাডদর বাসা খানাতলাশাে কডর সডেহেনক তকেুই পাও ়ো মগল না, মকবল একো 

তরভলভার ো ়ো। মসো মবলতে ়োডম প্রস্তুত এবিং লকুাডনা তেল ম তভ  তেডগার মোবার 

ঘডরর তবোনার তলা ়ে। 

  

তাডক তেজ্ঞাসা করা হল তরভলভারো মকাথা মথডক মস মপড ়েডে? মস মবে সপ্রততভভাডবই 

বলডল, রাস্তা ়ে একখানা আডরাহীহীন মমােরগাত ়ে দাাঁ ়ে করাডনা তেল, ওো পড ়েতেল তারই 

তপেডনর আসডন। মেডলডবলা মথডকই আমার মডন একো তরভলবার পাবার প্রবল ইো 

তেল। তাই মলাভ সামলাডত পারলমু না। তরভলভারো চুতপচুতপ তুডল তনড ়ে সডর প ়েলমু। 

তার আডগ েীবডন আর মকানওতদন আতম চুতর কতরতন। 

  

তার কাে মথডক মকানও তথয উদ্ধার করা মগল না। 

  

.  
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রাত আেোর মচাডরর দল এ প িন্ত  াডদর বাত ়ের ওপডর হানা তদড ়েতেল তাাঁডদর 

প্রডতযকডকই থানা ়ে আহ্বান করা হল, ততনডে বাডক্স পাও ়ো মচারাই মালগুডলা সনাতশূ 

করবার েডনয। 

  

মসই মবলতে ়োডম প্রস্তুত তরভলভারো মদডখই েননক মতহলা বলডলন, ওো আমাডদর 

সম্পতি। মচাডররা আমাডদর বাত ়ে মথডক তনড ়ে তগড ়েডে। তকন্তু তরভলভাডরর তলপো 

তা ়োতাত ়েডত বা ভুল কডর তনড ়ে ম ডত পাডরতন, এখনও আমাডদর বাত ়েডতই পড ়ে আডে। 

  

তৎেণাৎ তলপো আতনড ়ে পরীো কডর মদখা মগল, তরভলভাডরর সডগ তা খাপ মখড ়ে  া ়ে 

 থা থ ভাডবই। 

  

কনতল বলডলন, তেডগা, তরভলভারো তাহডল তুতম মকানও মমােরগাত ়ে মথডক চুতর কডরাতন। 

তুতম ম  রাত আেোর মচাডরডদরই একেন, এইবার তার স্পষ্ট প্রমাণ পাও ়ো মগল। তুতম 

তক এখনও তমথযা কথা বলডত চাও? 

  

না, ম তভ  তেডগা আর তমথযা কথা বলডত চা ়ে না। তকন্তু মস ম  সব আেব কথা বলডল, 

তা শ্রবণ কডর মগাড ়েোডদর তচি এডকবাডর চমৎকতৃ হড ়ে মগল। 

  

রাত আেোর চুতরডত তার েুত ়েদার তেল না অযাতন্ড তলিং। 

  

তেডগার একমাে েুত ়েদার হডে তার তপতা স্ব ়েিং। 

  

মস বলডল, বাবা মরাে রাডে চুতর করবার েডনয আমাডক মোর কডর সডগ তনড ়ে ম ডতন, 

আমাডক তার সগী হডত হত ইোর তবরুডদ্ধই । তাই রাডে প্রা ়েই আতম পাতলড ়ে মব ়োতুম। 

ম তদন আপনার প্রথম আমাডক থানা ়ে তনড ়ে আডসন, মসতদনও আতম বাবার ভড ়ে রাডে 

রাস্তা ়ে মমােডর শুড ়ে ঘুডমাতেলুম। 

  

মসই রাডেই ম তভ  তেডগার বাবা  রা প ়েল। তার নাম মবঞ্জাতমন তেডগা।  রা পড ়েই মস 

অপরা  স্বীকার করডত একেুও ইতস্তত করডল না। মস এক অদু্ভত চতরডের মলাক– 
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সততযকাডরর  া. মেতকল ও তমাঃ হাই । তদডনর মবলা ়ে ভাডলা চাকতর কডর, মাতহনা পা ়ে 

হপ্তা ়ে পাাঁচডো োকা। সকডলই তাডক অতযন্ত সা ু, ভি-নম্র প্রকতৃতর মানুষ বডল োডন। 

মস  ারপরনাই  মিভীরু, তনডের বাত ়েডত প্রডতযক ঘডর রাডখ একখানা কডর বাইডবল। 

  

মস তনডের বাত ়ের গুপ্তিান মথডক আরও চতলাশে হাোর োকার মচারাই মাল বার কডর তদড ়ে 

বলডল, পুতলে চারতদডক  রপাক ়ে করডে বডল ভ ়ে মপড ়ে আতম ততন বাক্স মচারাই মাল 

নদীর  াডর মেডল তদড ়েতেলুম। মসই সডগ ভ্রম্রমডম তগড ়েতেল আমার মেডলর চাম ়োর 

বযাগোও। 

  

তকন্তু এখনও মগাড ়েোডদর েডনয অডপো কডর আডে নতুন নতুন তবস্ম ়ে। 

  

মবঞ্জাতমন তেডগা তনডেই বলল, তেলাড লতে ়োর  াতশূারডদর উপর হানা তদড ়েতেলুম 

আমরাই। 

  

ম তভ  তেডগা বলডল, অযাতন্ড তলিংডক তবনা মদাডষ  রা হড ়েডে। বুড ়ো েেি ব্রাউনডক 

তরভলভার িারা আঘাত কডরতেলাম আতমই। 

  

তাডদর কথা ম  তমথযা ন ়ে, মস প্রমাণ মপডত তবলম্ব হল না। তনডদিাষ বযততশূরা মুততশূলাভ 

করল। আসাতমরা মগল কারাগাডর। 

  

আর মসই মোি েেি মরেডত  েম–ম  আতবষ্কার কডরতেল মচারাই মাডলর বাক্স ততনডে– মস 

উপহার লাভ করল একখাতন বাইসাইডকল। 

  

–এখাডন ম  ত ডেকতেভ কাতহতনতে মদও ়ো হল, এতে গ্প  ন ়ে, এডকবাডর সতয ঘেনা। 

ঘেনাডেে হডে আডমতরকা। ১৯৪৯ তিোডের ঘেনা। 
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