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জয়ন্তের কীর্তি 
  

রহস্যময় চুরর 

  

স্কালবেলা। শীতকাল। রিড়রকর ছ াট োগাবের একপাবশ, একিাো ইরিবচয়াবর ুযবয় 

িয়ন্ত একমবে রেলারত রডবটকরটভ উপেযাস্ পড়ব  আর তার গাবয়র উপর রিবয় ছিলা 

কবর যাবে, কাাঁচা ছস্াোর মবতা করচ ছরাবির রমরি হারস্টুক।ু 

  

এমেস্ময় মারেকলাল উধ্বশ্বাবস্ ছস্িাবে  ুবট এবস্ েলবল, িয়, িয়— 

  

 িয়ন্ত েই ছেবক মুি তুবল েলবল, হবয়ব  রক? অমে কবর  ুবট আস্  ছকাবেবক? 

  

মুকুন্দ েন্দীর গরি ছেবক। 

  

 রকন্তু  ুবট আস্  ছকে? ছকউ ছতামাবক লারি রেবয় তাড়া কবরব  োরক? 

  

ইরিবচয়াবরর হাতবলর উপর েবস্ পবড় মারেকলাল েলবল, হুঃ, আমাবক লারি রেবয় 

তাড়া কবর, এ অঞ্চবল এমে ছলাক ছতা কাউবক ছিরি ো। আরম তাড়াতারড়  ুবট আস্র  

ছতামাবক একটা মস্ত িের ছিওয়ার িবেয। কাল মুকুন্দ েন্দীর গরিবত একটা রহস্যময় 

চুরর হবয় ছগব ! 

  

িয়ন্ত রস্বে হবয় েবস্ েলবল, রহস্যময় চুরর? 

  

হাঁ। এই ছিবিা িেবরর কাগি। 

  

তুরম পবড় ছশাোও। 

  

 মারেকলাল িেবরর কাগি ছেবক পবড় ছশাোবত লাগলুঃ 
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রহস্যময় চুরর 

  

গতকলয গভীর রিেীবত োগোিাবরর শ্রীযুক্ত মুকুন্দলাল েন্দীর গরিবত এক রহস্যময় 

চুরর হইয়া রগয়াব । গরির কাযয ছশষ হইয়া যাইোর পর মুকুন্দোেু যোরীরত রহস্াে 

রমলাইয়া শয়ে কররবত যাে। গরিবত ছস্রিে অবেক টাকার কাি হইয়ার ল এেং ছস্ টাকা 

ছলাহার রস্ন্দুবকর রভতবর তুরলয়া রািা হইয়ার ল। রস্ন্দুবকর পাবশই মুকুন্দোেুর এক 

কমযচারী শয়ে কররয়ার ল। গভীর রাবে হিাৎ তাহার রেদ্রাভঙ্গ হয় এেং স্বঙ্গ স্বঙ্গ ছক 

তাহাবক েররয়া শূবেয তুরলয়া িাোলা রিয়া রিতবলর উপর হইবত রেম্নতবল রেবেপ কবর। 

ভাগযক্রবম িাোলার রেবচই ছমরি পাতার ছ াপ র ল, তাই তাহার উপবর পরড়য়া ছলাকরট 

অজ্ঞাে হইয়া ছগবলও তাহার আঘাত স্াংঘারতক হয় োই। জ্ঞাবেোিবয়র পর তাহার 

আতযোবি গরির আর স্কলকার রেদ্রাভঙ্গ হয়। তাহার মুি হইবত স্মস্ত ুযরেয়া মুকুন্দোেু 

তিরে ছলাহার রস্ন্দুবকর ঘবর যাে। রকন্তু ঘবরর িার রভতর হইবত েন্ধ র ল। তিে িার 

ভারিয়া ছেলা হয়। ঘবরর মবেয ঢুরকয়া স্কবল ছিবিে ছয, ছলাহার রস্ন্দুবকর িরিা ভািা, 

রভতবর টাকাকরড় রক ুই োই। একটা িােলার চাররটা ছলাহার রশক দুমড়াইয়া ছক ো 

কাহারা িুরলয়া ছেরলয়ার ল,–রশকগুরল োরড়র োরহবর িাোলার রিক েীবচই পাওয়া 

রগয়াব । ছচাবররা ছয এই ভািা িাোলা রিয়াই রভতবর ঢুরকয়া আোর োরহর হইয়া 

রগয়াব , ছস্ রেষবয় ছকােওই স্বন্দহ োই। মুকনু্দোেুর প্রায় রেশ হািার টাকা রস্ন্দুক 

হইবত অিৃশয হইয়াব  েরলয়া প্রকাশ। পুরলশ ছিার তিন্ত ুযরু কররয়াব । 

  

িয়ন্ত স্মস্ত ুযবে িারেকেণ চুপ কবর েবস্ রইল। তারপর েলবল, আো মারেকলাল, 

মাস্রতবেক আবগ ভোেীপুবরর এক েড় িুবয়লাবরর ছিাকাে ছেবক প্রায় পঞ্চাশ হািার 

টাকার অলঙ্কার চুরর যায়, মবে আব ? 

  

আব । রকন্তু ছস্ চুররর স্বঙ্গ এ-চুররর স্ম্পকয রক? 

  

স্ম্পকয হয়বতা রক ুই ছেই। রকন্তু ছস্-চুররর স্বঙ্গ এ-চুররর রমল আব  অবেকটা। 
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হযাাঁ, তা েবট। ছচাবররা ছস্িাবেও িােলার ছলাহার গরাি ছভবি রভতবর ঢুবকর ল আর 

ছলাহার রস্ন্দুবকর কপাট ছভবি গহো রেবয় পারলবয়র ল–রিক কো। 

  

িয়ন্ত েলবল, ছকেল তাই েয়, একিে িাবরায়ােবক েবর তুবল এমে আ াড় ছমবরর ল 

ছয তার প্রাণ প্রায় যায় যায় হবয়র ল। 

  

মারেকলাল উৎস্ারহত হবয় েলবল, রিক, রিক! তুরম রক েবলা, ছস্ই ছচাবরর িলই কাল 

মুকুন্দ েন্দীর গরিবত এবস্ হাো রিবয়ব ? 

  

িয়ন্ত মাো ছেবড় েলবল, আরম এিে ওস্ে রক ুই েলবত চাই ো। আরম এিে িারল 

িােবত চাই ছয, মুকনু্দ েন্দীর স্বঙ্গ ছতামার আলাপ আব  রক ো? 

  

মারেকাল েলবল, হা, অল্প-স্বল্প আলাপ-পররচয় আব  েইকী! মুকুন্দোেু আমাবক ছতা 

ছচবেেই, ছতামারও িযারত তাাঁর অিাো ছেই। এইমাে আরম যিে গরি ছেবক আরস্, 

রতরেও আমার স্বঙ্গ ছতামার কাব  আস্বত চাইর বলে। 

  

িয়ন্ত উবি িাাঁরড়বয় েলবল, চবলা, তাহবল আর ছিরর কবর কাি ছেই, একোর গরিটা 

ছিবিই আরস্। 

  

.  

  

ছেোমা রচরি 

  

এইোর আবগ িয়ন্ত আর মারেকবলর একটুিারে পররচয় ছিওয়া িরকার।  

  

িয়বন্তর েয়স্ একুশ-োইবশর ছেরশ হবে ো–তবে তার লম্বা-চওড়া ছচহারার িবেয 

েয়বস্র চাইবত তাবক অবেক ছেরশ েড় ছিিায়। তার মতে িীঘযবিহ যুেক োিারল িারতর 

রভতবর েড় একটা ছিিা যায় ো–তার মাোর উচ্চতা  য় েুট চার ইরঞ্চ। রভবড়র রভতবরও 

ছস্ রেবিবক লবুকাবত পারত ো, স্কবলর মাোর উপবর ছিবগ োকত তার মাোই। 

http://www.bengaliebook.com/
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রীরতমবতা ডে-বেিক, করুস্ত, রিমোরিক কবর রেবির ছিহিারেবকও ছস্ ৈতরর কবর 

তুবলর ল। োিারলবির রভতবর ছস্ একিে রেপুণ মুরিবযাদ্ধা েবল রেিযাত। আপাতত এক 

িাপারে মবের কা  ছেবক যুযুৎস্ুর ছকৌশল রশো করব । 

  

মারেকলাল েয়বস্ িয়বন্তর ছচবয় ে র দুই-এক ছ াট হবে। রেয়রমত েযায়ামারির িারা 

যরিও তারও ছিহ িুে েরলষ্ঠ, রকন্তু তার আকার স্াোরণ োিারলরই মতে ইবে করবলই 

ছস্ আর পাাঁচিবের রভতবর রগবয় অোয়াবস্ই আপোবক লরুকবয় ছেলবত পারত। 

  

িয়ন্ত ও মারেকলাল দুিবেই এক কবলবি পড়াুযো করত–রকন্তু েে-বকা-অপাবরশে 

আবন্দালবের েবল তারা দুিবেই কবলরি পড়াুযবো তযাগ কবরর ল। তারা দুিবেই রপতৃ-

মাতৃহীে, কাবিই স্বােীে। দুিবেরই রক ু রক ু ৈপতৃক স্ম্পরি আব , কাবিই তাবির 

স্বােীেতা েুণ্ণ হোর ভয়ও ছেই। 

  

ছ বলবেলা ছেবকই তাবির ভারর শি, রেলারত রডবটকরটবভর গল্প পড়োর। এস্ে গল্প 

তারা একস্বঙ্গ েবস্ই পড়ত এেং গল্প ছশষ হবল তাবির রভতবর উিপ্ত আবলাচো চলত। 

এডগার অযাবলে ছপা, ছগবোররও, কেযাে ডইল ও মররস্ ছলোঙ্ক প্রভৃরত রেিযাত 

ছলিকবির কারহরে ছতা তারা একরকম হিম কবরই ছেবলর ল এেং হাবত স্ময় োকবল 

অরেিযাত ছলিকবিরও রচোবক তারা অেবহলা করবত পারত ো। রকন্তু তাবির কাব  

উপাস্য ছিেতার মতে র বলে কেযাে ডইল স্াবহবের িারা স্ুপরররচত রডবটকরটভ শালযক 

ছহামস্। 

  

একরট ছোতাম, এক টুকবরা কাগি ো একটা ভািা চুবরাবটর পাইবপর মতে তুে রিরেস্ 

ছিবি শালযক ছহামস্ েড় েড় চুররর ো িুবের আস্ারমবক েবর ছেলবত পারবতে, িয়ন্ত 

ও মারেকলাল রুদ্ধশ্বাবস্ তার ছস্ই োহাদুররর কো পাি করত এেং েবস্ েবস্ ভরেষযবতর 

স্বপ্ন। ছিিত, তারাও ছযে ছগাবয়ন্দা হবয় শালযক ছহামবস্র মতে তুে স্ূে েবর েড় েড ়

চুরর-রাহািারে িুবের রকোরা কবর ছেবল ছলাবকর ছচাবি তাগ লারগবয় রিবে। 
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এইভাবে আবলাচো করবত করবত ক্রবম তাবির পযযবেেণশরক্ত এতটা ছেবড় উিল ছয, 

পাড়ার কবয়কটা ছ াটিাবটা চুররর আস্ারমবক পুরলবশর আবগই েবর ছেবল স্তয-স্তযই 

স্োইবক অোক কবর রিবল। তারপর একটা শক্ত িুবের ছকবস্ তারা িুেই োমিািা হবয় 

পড়ল। পুরলশ যিে হতাশ হবয় হাল ছ বড় রিবয়র ল, ছস্ই স্মবয়ই ছকস্টা হাবত রেবয় 

িয়ন্ত হপ্তািাবেবকর রভতবর িুরেবক েবর পুরলবশর কেবল স্মপযণ কবরর ল!..এইরকম 

আরও চার-পাাঁচটা িরটল চুরর ও িুবের রহস্য ছভি কবর িয়ন্ত ও মারেকাবলর োম এিে 

চারররিবকই স্ুপরররচত। 

  

.  

  

িয়ন্ত ও মারেকাল এবস্ব  ুযবে মুকুন্দোেু তাড়াতারড ়ছেররবয় এবস্ তাবির িুে আির 

কবর গরির রভতবর রেবয় ছগবলে। 

  

িয়ন্ত েলবল, আমাবির এবকোবর চুররর ঘবর রেবয় চলুে। আরম োবি কোয় স্ময় েি 

করবত চাই ো। 

  

ছয-ঘবর চুরর হবয়র ল ছস্-ঘবর ঢুবক িয়ন্ত তীক্ষ্ণিৃরিবত চারররিবক একোর ছচবয় ছিিবল। 

ভািা ছলাহার রস্ন্দুকটা পরীো কবর েলবল, আো, এই রস্ন্দুক ভািার শবদেওও 

আপোবির ঘুম ছভবি যায়রে? 

  

মুকুন্দোেু েলবলে, আমার ঘুম িুে স্িাগ আর আরম পাবশর ঘবরই োরক। অেচ ুযেবল 

আপরে অোক হবেে ছয, কাল আমার ঘুম ভাবিরে! 

  

আপোর ছয কমযচারী আহত হবয়ব ে, রতরে এিে ছকাোয়? 

  

হাস্পাতাবল! 

  

 কারা তাবক আক্রমণ কবরর ল, ছস্ রেষবয় রতরে রক ু েবলব ে? 
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 ছস্ রেবশষ রক ুই েলবত পাবররে, কারণ, অন্ধকাবর ছস্ কারুবকই ছিিবতই পায়রে। তবে 

যিে তাবক িােলা গরলবয় ছেবল ছিওয়া হরেল, তিে ছস্ চরকবতর মবেয ছিিবত 

ছপবয়র ল ছয, েীবচ চার-পাাঁচিে ছলাক িাাঁরড়বয় আব । 

  

হ েবল িয়ন্ত একটা িােলার োবর রগবয় িাাঁড়াল। ছস্ িােলার আবগ  য়টা ছলাহার রশক 

র ল, এিে মাে দুইটা অেরশি আব । িয়ন্ত একটা রশক েবর ছটবে েু ল, এরকম চার-

চারবট রশক দুমবড় িুবল ছেলা েড় স্ামােয শরক্তর কাি েয়। হিাৎ ছস্ই রশবকর এক 

িায়গায় তার িৃরি আকৃি হল। রশকটার ছলাহার গাবয় একটু রচড় ছিবয়ব , এেং 

ছস্ইিাবেই একবগা া কটা চুল ো ছলাম আটবক রবয়ব । িয়ন্ত স্ােোবে ও স্যবনে  ছস্ই 

চুবলর ছগা া ছটবে রেবয় একিাো কাগবি মুবড় পবকবটর রভতবর রািবল এেং একরট 

শামুবকর েস্যিারে ছেবক এক রটপ েস্য রেবয় োবকর রভতবর গুাঁবি রিবল। 

  

মারেকাল িােত, িয়ন্ত যিেই মবে মবে ছকােও কারবণ িুরশ হবয় ওবি, তিে এক রটপ 

েস্য ো রেবয় োকবত পাবর ো। রকন্তু আপাতত তার িুরশ হোর ছকােও কারণ আরে্ার 

করবত ো ছপবর, এরগবয় এবস্ চুরপচুরপ রিজ্ঞাস্া করবল, েযাপার কী? 

  

িয়ন্ত ঘর ছেবক ছেররবয় ছযবত-বযবত েলবল, একটা ভাবলা স্ূে ছপবয়র । ৈেকাবল েলে। 

  

মুকুন্দোেু েযস্ত হবয় েলবলে, ওকী িয়ন্তোেু, এিরে চলবলে ছয? 

  

িয়ন্ত েলবল, আমার যা িােোর তা ছিবের । েতুে রক ু ঘটো ঘটবল আমাবক তিেই 

িাোবেে। 

  

মুকুন্দোেু েলবলে, অেশযই তা িাোে। িয়ন্তোেু, আপোর শরক্তর কো আবগই ুযবের । 

ছিিবেে, আমাবক ছযে ভুলবেে ো। পুরলবশর ছচবয় আরম আপোবক ছেরশ রেশ্বাস্ করর। 

পুরলশ ঘুষ িায়, আপরে িাাঁরট ছলাক। 

  

িয়ন্ত রেবর রুেস্ববর েলবল, আরম িাাঁরট ছলাক, আপরে তা িােবলে রক কবর? রমব । 

ছতাষাবমাি আরম ভাবলাোরস্ ো। 
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রাস্তায় এবস্ িয়ন্ত েলবল, মারেকলাল, োরড়বত রগবয় ছিবয়-বিবয় একটু রেশ্রাম কবরই 

আোর আমার স্বঙ্গ ছিিা ছকাবরা–েবলই ছস্ হেহে কবর এরগবয় ছগল। 

  

মারেকলাল রেবির োরড়র পে েবর অগ্রস্র হল। যিে ছস্ প্রায় োরড়র কাব  এবস্ 

পবড়ব , হিাৎ একিে ছলাক রপ ে ছেবক তার োম েবর ডাকবল।  

  

মারেকলাল রেবর ছিিবল, রকন্তু তাবক রচেবত পারবল ো। 

  

ছলাকটা েলবল, আপোরই োম ছতা মারেকোেু? 

  

মারেকাল ঘাড় ছেবড় িাোবল, হযাাঁ। 

  

আপোর োবম একিাো রচরি আব , এই রেে! 

  

 মারেকলাল হাত োরড়বয় রচরিিাো রেবল। িাম র াঁবড় রচরি োর কবর পড়বলুঃ 

  

মারেকোেু আমাবির ছচাি স্েযে। মুকুন্দ েন্দীর গরিবত চুরর হইয়াব  ছতা আপোবির 

রক? যরি প্রাবণর মায়া রাবিে, এ েযাপার ছেবক স্ররবয় িাাঁড়াে। ো হবল, মৃতযু অরেোযয। 

  

পবে ছলিবকর োম ছেই। 

  

পে ছিবি িৃরি তুবল মারেকলাল ছিিবল, ছয রচরি রেবয় এবস্র ল ছস্ ছকাোয় অিৃশয 

হবয়ব ! 

  

মারেকবলর আর রেবির োরড়বত যাওয়া হল ো, ছস্ আোর িয়বন্তর োরড়র রিবক  ুটল। 

  

দুই হাবতর উপর মুি ছরবি িয়ন্ত চুপ কবর ছটরেবলর স্ামবে েবস্ র ল। 

  

মারেকলাল ঘবর ঢুবকই রচরিিাো ছটরেবলর উপবর ছেবল রিবয় েলবল, িয়, আর-এক 

েতুে কাণ্ড! 
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িয়ন্ত একটুও েড়ল ো, রচরির রিবক তারকবয়ও ছিিবল ো। স্হি ভাবেই েলবল, রচরিবত 

রক ছলিা আব  আরম তা িারে। 

  

িাবো? 

  

হযাাঁ। আরমও এিরে ওইরকম একিাো রচরি ছপবয়র । 

  

.  

  

একরট ছেরশ-িুরশ মেুষয 

  

মারেকলাল স্রেস্মবয় েলবল, তুরমও এইরকম একিারে রচরি ছপবয় ? 

  

হযাাঁ। 

  

ছয রচরি রিবয়ব  তাবক েরবত পাবরারে? 

  

ো। রকন্তু তার ছচহারা ছিবি রেবয়র , তাবক আোর ছিিবলই রচেবত পারে। তবে আমার 

রেশ্বাস্ রচরি ছস্ ছলবিরে, ছস্ পেোহক  াড়া আর ছকউ েয়। 

  

ছতামার এ রেশ্বাবস্র কারণ রক? 

  

কারণ, রচরিিাো এরই মবেয আরম রক ু রক ু পরীো কবর ছিবির । – এই েবল িয়ন্ত 

ছটরেবলর উপর ছেবক মারেকবলর রচরিিাোও তুবল রেবল, তারপর হিাৎ উবি পাবশর 

ঘবর চবল ছগল। 

  

পাবশর ঘররট হবে িয়বন্তর পরীোগার। মারেকাল েু বল, তার রচরিিাো ভাবলা কবর 

পরীো করোর িবেযই িয়ন্ত ও-ঘবর ছগল। ছস্ চুপ কবর েবস্ আিবকর ঘটোগুবলা 

রেবয় মবে-মবে োড়াচাড়া করবত লাগল রকন্তু ছকােও স্ূেই আরে্ার করবত পারবল ো। 
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িারেকেণ পবরই িয়ন্ত পাবশর ঘর ছেবক ছেররবয় এল। অেযমেস্ক ভাবে ছযে রেবির 

মবেই েলবল, ো, ছকােও স্বন্দহ ছেই–ছকােও স্বন্দহ ছেই! 

  

মারেক েলবল, ছতামার কোর অেয রক িয়? 

  

িয়ন্ত ছচয়াবরর উপবর েবস্ পবড় এক রটপ েস্য রেবয় েলবল, এই রচরি দুিাো ছয 

রলবিব , তার স্ম্ববন্ধ কতকগুরল িরকারর কো, আরম িােবত ছপবরর ।  

  

যো? 

  

ছশাবো? পেবলিক োাঁ-হাবত রচরি রলবিব । যাাঁরা হাবতর ছলিা স্ম্ববন্ধ রেবশষজ্ঞ তাাঁরা 

স্কবলই িাবেে, ডাে-হাবতর আর োাঁ-হাবতর ছলিার  াাঁি হয় আলািা রকম। এিে প্রশ্ন 

হবে, পেবলিক োাঁ-হাত েযেহার কবরব  ছকে? তুরম হয়বতা মবে করবে, ছস্ তার 

ডােহাবতর ছলিা লুবকাোর িবেযই োাঁ-হাবত রলবি আমাবির োাঁরক রিবত ছচবয়ব । রকন্তু 

ছস্-বেবে অেভযাবস্র িবেয োাঁ-হাবতর রচরি ছলিোর রতেরট কারণ োকবত পাবর। এক 

ও কারুর কারুর মতে ছস্ হয়বতা দুই হাবতই রচরি রলিবত পাবর। দুই ও কারুর কারুর 

মতে তার হয়বতা ডাে-হাবতর ছচবয় োাঁ-হাতই ভাবলা চবল। রতে ও হয়বতা তার ডাে 

হাত ছেই ো োকবলও অকমযণয, কাবিই তাবক োাঁ-হাবত ছলিার অভযাস্ করবত হবয়ব । 

  

মারেকলাল েলবল, আর রক ু িােবত ছপবর ? 

  

িয়ন্ত েলবল, ছপবরর  েইকী। ভাবলা কবর লে করোর স্ময় ছপবল তুরমও েু বত 

পারবত ছয, পেবলিক োউবেে ছপবে, স্েুি কারলবত ছলবি। িাম আর রচরির কাগি 

কীরকম পুরু আর িারম ছিবি  ছতা? স্াোরণ ছলাক রচরি ছলিার িবেয এত অেয েযয ়

কবর ো, আোর অবেক েেী ছলাবকও কবর ো; স্ুতরাং পেবলিক ছকেল েেী েয়, 

রেলাস্ীও। এই রচরি রলবি ছস্ মস্ত ভ্রম কবরব , আমাবির অবেক পররশ্রম োাঁরচবয় 

রিবয়ব । আমরা েু বত পারর ? ছস্ োিারল, েেী, রেলাস্ী আর োাঁ-হাবত ছলবি। 
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অপরােীবক েরোর িবেয আমাবির আর কলকাতার োোে িাবতর ছলাবকর রপ ু রেবত 

হবে ো। 

  

মারেকলাল েলবল, রকন্তু কলকাতায় োিারলর স্ংিযাও ছতা কম েয়। 

  

িয়ন্ত ছটরেবলর উপবর েস্যিারেটা িুকবত িুকবত েলবল, মারেক, আরম আরও রক ু রক ু 

িরকারর কো িােবত ছপবরর । অপরােী যরি ইউবরাবপর ছলাক হত তাহবল কিেও রচরি 

রলবি আমাবির এমে কবর শাস্াবত স্াহস্ করত ো। ইউবরাবপর পুরলশবক রেজ্ঞাে এিে 

শাস্ে কবর! ছচার-ডাকাত-িুরেবির রেরুবদ্ধ ছস্িােকার পুরলশ এিে ৈেজ্ঞারেক 

পরীোগাবর েবস্ প্রমাণ স্ংগ্রহ কবর। অপরােীবির েযেহৃত ছ াটিাবটা ছকােও রিরেস্ 

ছিবিও অবেক রহস্য েবর ছেলা যায়। পেবলিক আমাবক ছচবে, রকন্তু আমারও ছয 

ছকােও ৈেজ্ঞারেক পরীোগার আব  এটা িােবল ছস্ রচরি ছলিোর স্ময় আরও ছেরশ 

স্ােোে হত! মারেক, পেবলিক হবে হয় রাস্ায়রেক, েয় তার ছটরেবলর উপবর 

োোরকম রাস্ায়রেক চূণয  ড়াবো োবক। 

  

তাই োরক, তাই োরক? 

  

হযাাঁ। আরম িুে শরক্তশালী অেুেীেণ রিবয় পরীো কবর ছিিলুম, রচরির িাবমর 

রপ েরিবকর রতে-চার রকম রাস্ায়রেক চূণয ছলবগ রবয়ব  স্ািা ছচাবি তা ছিিা যায় ো। 

িুে স্ম্ভে, পেবলিক িল রিবয় িাম এাঁবট ছস্িাোবক ছটরেবলর উপবর ছচবপ েবরর ল–

ছলাবক প্রায়ই যা কবর োবক। স্ািা ছচাবি অিৃশয ওইস্ে রাস্ায়রেক চুণয তার ছটরেবলর 

উপবর  ড়াবো র ল তারই রক ু রক ু িাবমর গাবয় ছলবগ রগবয়ব । 

  

মারেকলাল চমৎকৃত হবয় েলবল, এ ছয আরলোোর গবল্পর কেুবকর স্বঙ্গ ছমাহর উবি 

আস্ার মবতা হল! 

  

হযাাঁ, প্রায় ছস্ই রকমই েবট। এিে েুব  ছিবিা, ছকােও স্াোরণ ছলাবকর ছটরেবলই 

োোরকম রাস্ায়রেক চূণয  ড়াবো োবক ো। স্ুতরাং আমাবির এই ছপ্ররক ছয ছকরমরর 
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 হেন্তেন্দ্রকুোর রায়  ।   জয়ন্তের কীর্তি  

 11 

www.bengaliebook.com 
 

 

রেবয় োড়াচাড়া কবর, ছস্ রেষবয় স্বন্দহ ছেই। মারেক, ছস্ োাঁ-হাবত োউবেে ছপবে 

স্েুি কারলবত ছলবি আর আমাবির কাযযকলাপ স্তকয িৃরিবত লেয কবর। 

  

মারেকলাল েলবল, তাহবল এটাও েু বত হবে ছয, ছস্ আমাবিরও োগাবলর োইবর ছেই। 

  

িয়ন্ত েলবল, এই রচরি দুিারেই ছস্-প্রমাণও রিবে! 

  

মারেকলাল হাস্বত হাস্বত েলবল, এইোবর আমার মাোও একটু একটু কবর িুলব । 

মুকুন্দ েন্দীর গরিবত আমরা ছেরশেণ র লুম ো। রকন্তু আমরা োরড় আস্োর পবেই এই 

রচরি দুিাো ছপবয়র । পেবলিক রেশ্চয়ই িুে কাব ই র ল! 

  

িয়ন্ত েলবল, িুে কাব –হযাাঁ, কাব র এক োরড়বত। 

  

মারেকলাল েলবল, োরড়বত? 

  

রেশ্চয়! োরড়র োবম তুরম যিে স্বন্দহ কর , তিে ছতামার েুরদ্ধ িুলবত এিেও ছিরর 

আব । রাস্তায় িাাঁরড়বয় ো গারড়বত েবস্ রচরি রলিবল িাবমর রপ বে ওই রাস্ায়রেক 

গুাঁবড়াগুবলা উবি আস্ত রক? 

  

মারেক উৎস্াহ ভবর েবল উিল, রিক, রিক, রিক! অপরােী তাহবল োগোিাবরই োবক, 

তাবক ছগ্রপ্তার করা শক্ত হবে ো! 

  

িয়ন্ত গম্ভীর ভাবে েলবল, এত স্হবিই উৎস্ারহত ছহাবয়া ো মারেক! চাবর মা  োকবলই 

ছস্ ছয ডািায় উিবে, এমে ছকােও কো ছেই। আরম ছকেল এইটুকু েলবত পারর ছয, 

অপরােী রচরি রলবি অন্ধকার অবেকটা পরর্ার কবর রিবয়ব । রকন্তু ওকো এিে োক, 

আমার আর একটা আরে্বরর কো ছশাবো। ছিবিা ছিরি, এটা কী? এই েবল ছস্ 

ছটরেবলর উপর ছ াট একরট কাগবির ছমাড়ক তুবল মারেবকর রিবক এরগবয় রিবল। 

  

ছমাড়ক িুবল মারেক ছিিবল, এক টুকবরা ুযকবো মারট। 
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 হেন্তেন্দ্রকুোর রায়  ।   জয়ন্তের কীর্তি  

 12 

www.bengaliebook.com 
 

 

িয়ন্ত েলবল, রক ু েু বত পার ? 

  

মারেক েলবল, ছিবি মবে হবে, গঙ্গামারট। 

  

িয়ন্ত ঘাড় ছেবড় েলবল, রিক েবল । মুকুন্দ েন্দীর গরির ছয িােলার গরাি ছভবি 

ছচাবররা ঘবরর রভতবর ঢুবকর ল, ছস্ই িাোলায় এই মারটটুকু ছলবগ র ল–রভতর রিবক 

েয়, োইবরর রিবক। অমে িায়গায় গঙ্গামারট োকার কারণ রক? িুে স্ম্ভে, ছচারবির 

কারুর পাবয় তা র ল, ঘবর ছঢাকোর স্মবয় িাোলার গাবয় ছলবগ রগবয়ব । 

  

মারেক অল্পেণ ছভবে েলবল, মুকুন্দ েন্দীর গরি োগোিাবরর অন্নপূণযা ঘাট ছেবক ছেরশ 

িূবর েয়। তবে রক ছচাবররা গঙ্গার রিক ছেবক এবস্ব ? 

  

স্োই এবস্ব  রকো িারে ো, তবে একিে ছয এবস্ব  ছস্ রেষবয় স্বন্দহ ছেই।…িয়ন্ত 

হিাৎ চমবক উবি স্ামবের িাোলা রিবয় পবের রিবক তাকাবল, তারপর েলবল, মারেক, 

ওই ছিবিা, ছয আমাবক রচরি রিবয় ছগব , ছস্ ওই পে রিবয় যাবে। 

  

মারেক তাড়াতারড়  ুাঁবক পবড় ছিিবল, একিে ময়লা কাপড়পরা রেম্নবশ্ররণর ছলাক রাস্তা 

রিবয় েীবর েীবর অগ্রস্র হবে। ছস্ উবিরিত স্ববর েলবল, আমরাও ছযে মবে হবে ওই 

ছলাকটাই আমাবক রচরি রিবয় ছগব । 

  

িয়ন্ত েলবল, মারেক, ওবক এিাবে ছডবক আেবত পাবরা? 

  

যরি ো আবস্? 

  

ছিার কবর েবর আেবে। রকন্তু আমার রেশ্বাস্, গাবয়র ছিাবরর িরকার হবে ো। ও-

ছলাকটা ছোে হয় ছচারবির িবলর ছলাক েয়, ছিি  ো ওর ভােভরঙ্গ ছকমে রেরশ্চন্ত। 

  

িয়বন্তর কোই স্তয। মারেক রগবয় ডাকোমােই ছলাকটা তার স্বঙ্গ স্বঙ্গ োরড়র রভতবর। 

এল রেো আপরিবত। িয়ন্ত ুযবোবল, তুরম ছকাোয় োবকা? 
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কবুমারটুরলবত। 

  

কী কবরা? 

  

চাবয়র ছিাকাবে চাকরর করর, িাই-িাই আর ছেরড়বয় ছেড়াই। 

  

 ছেশ, ছেশ, তা হবল তুরম ছতা ছিির  ছেশ িুরশবত আ । 

  

তা আর োকে ো ছমাশয়! আরম কারুর ছকােও োর োরর ো, একটা েই ছপট েয়, 

ভােো-রচবন্ত রক ুই ছেই! তার ওপবর আিবক আোর ছেরশ িুরশবত আর । 

  

ছেরশ িুরশবত আ ! ছকে েল ছিরি? 

  

তা ছযে েলর , রকন্তু আপোরা এত কো িােবত চাইব ে ছকে? 

  

ছতামাবক আরও ছেরশ িুরশ করে েবল। তুরম েগি একটাকা ছরািগার করবে?  

  

ছক ছিবে? 

  

আরম! 

  

আমায় রক করবত হবে? 

  

আবগ ছতামার এত িুরশর কারণ ুযরে, তারপর েলে। 

  

তবে ুযেুে ছমাশয়! আি স্কাবল গঙ্গার োর ছেবক ছেরড়বয় রেরর , হিাৎ এক োেু এবস্ 

আমাবক েলবল, ওই ছয দুিে ছলাক দুরিবক চবল যাবে ওবির একিবের োম িয়ন্ত, 

আর একিবের োম মারেক। ওবির এই রচরি এক-একিাো রিবয় যরি  ুবট পারলবয় 

আস্বত পাররস্, তাহবল েগি একটাকা েকরশশ পারে। 

  

আরম তিেই রারি হবয় ছগলমু, এ আর 
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িয়ন্ত োো রিবয় েলবল, েুব র , আর েলবত হবে ো। এিে আমার কো ছশাবো। ছস্ই 

োেুরটবক ছকমে ছিিবত, ছতামার মবে আব  রক? ছস্ েু বল, এই ছেরশ িুরশ ছলাকরট 

আহ্লাবি আটিাো হবয় তাবির কারুবকই রচেবত পাবররে। 

  

ছলাকটা েলবল, িুে িুাঁরটবয় েলবত পারে ো ছমাশয়! তবে তার রং কাবলা েয় আর ছিহ 

িুে লম্বা-চওড়া, আর, 

  

আর? োমবল ছকে, েবলা ো। 

  

োেুরট যিে আমাবক টাকা ছিয় তিে আরম ছিবির লুম, তার ডাে-হাবতর েুবড়া আিুলটা 

ছেই। 

  

মারেক স্চমবক িয়বন্তর মুবির রিবক তারকবয় ছিিবল। রকন্তু িয়বন্তর মুি রির। 

  

ছলাকটা েলবল, এিে আমাবক রক করবত হবে ছমাশয়? 

  

িয়ন্ত পবকট ছেবক একটা টাকা োর কবর ছলাকটার হাবত রিবয় েলবল, ছতামাবক আর 

রক ু করবত হবে ো, তুরম এিে যাও। 

  

ছলাকটা অোক হবয় িারেকেণ িয়বন্তর মুবির পাবে তারকবয় রইল, তারপর ঘর ছেবক 

ছেররবয় ছযবত-বযবত উচ্ছ্বরস্ত স্ববর েলবল, ছোম মহাবিে। মা লক্ষ্মী ছিির  আি টাকা 

েৃরি করব ে। 

  

িয়ন্ত েলবল, ুযেবল মারেক, তার ডাে হাবতর েুবড়া আিুল ছেই! কাবিই তাবক োাঁ হাবত 

রচরি ছলিা অভযাস্ করবত হবয়ব ! 

  

মারেক অরভভতূ স্ববর েলবল, িয়, িয়, তুরম রক িাদুকর! 

  

িয়ন্ত েলবল, মারেক, ভগোে স্োইবক ছচাি রিবয়ব ে, রকন্তু স্োইবক স্মাে ছিিোর 

েমতা ছিেরে। ছযমে স্কবলই রলিবত পারবলও স্কবলই করেতা রলিবত পাবর ো, 
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ছতমরে স্কবলই ছিিবত ছপবলও স্কবলই আস্ল রিরেস্টুক ু ছিিবত পায় ো। আরম 

িাদুকর েই ভাই, আরম ছতামার েন্ধু!–এই েবল ছস্ িুে েড় এক রটপ েস্য োবকর গবতয 

গুাঁবি রিল। 

  

.  

  

েুবলা-হাওয়া-ভেণ 

  

ৈেকালবেলায় মারেক যিে আোর িয়বন্তর কাব  রেবর এল তিে ছিিবল, ছস্ 

ইরিবচয়াবর ছচাি মুবি পা  রড়বয় ুযবয় আব । 

  

মারেক ুযবোবল, এিেও ছতামার ঘুম ভাবিরে োরক? ছেলা ছয পবড় এল!  

  

ছচাি ো িুবলই িয়ন্ত েলবল, েীরপুরুষ, তুরম স্িাগ আ  ছিবি আমার স্াহস্ োড়ল। 

ছচাি মুিবলই মােুষ ছয ঘুবমায়, ছতামাবক এ রশো ছক রিবল? 

  

মারেক েলবল, মােুষ ঘুবমাবলই ছচাি ছমাবি। 

  

িয়ন্ত েলবল, মােুষ যিে িাাঁরড়বয় োবক, তিে ছস্ েবস্ োবক ো। রকন্তু মােুষ যিে 

িাাঁরড়বয় োবক ো, তিে ছস্ েস্বতও পাবর, ুযবতও পাবর, ছিৌবড়াবতও পাবর। মােুষ যিে 

ছচাি মুবি োবক, তিে ছস্ ঘুবমাবতও পাবর রকংো ছিবগ রচন্তা করবতও পাবর। 

  

তাহবল তুরম রচন্তা করর বল? 

  

িয়ন্ত ছচাি িুবল েলবল, হযাাঁ, গভীর রচন্তা। মুকুন্দ েন্দীর গরির ছচাবররা ছয পে রিবয় 

ুযভাগমে কবরব , আমার মে ছস্ই পবে ছেরড়বয় ছেড়ারেল। 

  

তাহবল পে রচেবত ছপবর ? 
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হয়বতা ছপবরর , হয়বতা পারররে। চল, একটু গঙ্গার োবর রগবয় ছিাবলা হাওয়া আর পবের 

েুবলা ছিবয় আরস্। েবলই িয়ন্ত িামা পরবত লাগল। 

  

িয়বন্তর ছিাবলা হাওয়া আর পবের েুবলা িাোর আগ্রহ মারেক আর ছকােওরিে ছিবিরে। 

স্ুতরাং ছস্ আন্দাি কবর রেবল তার অেয ছকােও উবেশয আব । 

  

দুিবে রমরেট-পবেবরা গঙ্গার োবর এরিক-ওরিক কবর ছেড়াবল। তারপর অন্নপূণযা ঘাবটর 

কাব  এবস্ িয়ন্ত েলবল, েুবলা আর হাওয়া ছিবয় ছপট ভবর রগবয়ব । এিে এইিাবে 

একটু েবস্-েবস্ গঙ্গার ছঢউ ছগাো যাক! 

  

দুিবে গঙ্গার োবর েবস্ পড়ল। ছস্িােটায় পাশাপারশ িবড়র ছেৌবকার পবর িবড়র ছেৌবকা 

স্ািাবো রবয়ব , িড়বো াই প্রবতযক ছেৌবকাবক এক একিাো কুাঁবড়ঘবরর মতে 

ছিিাবে– হিাৎ তাকাবল মবে হয়, গঙ্গার েুবক ছযে এক ভাস্ন্ত পেীগ্রাম রেরাি করব । 

এ-িায়গাটা িারল অন্নপূণযা ঘাট েয়, ছিাাঁড়া ঘাট ো রেরচরল ঘাট োবমও পরররচত–প্ররতরিে 

স্কাল ছেবক দুপুর পযযন্ত িবড়র িালাল, মুবট-মিুর, গরুর গারড়র গাবড়ায়াে ও মার -

মাোবির হইচই আর গণ্ডবগাবল এিাবে ছকউ কাে পাতবত পাবর ো। 

  

এিে ছস্-স্ে ছগালমাল আর ছেই। োাঁোবো পাবড়র উপবর েবস্ পাাঁচ- িে িাাঁরড় ও মার  

গল্পগুিে করর ল, িয়ন্ত িুে স্হবিই তাবির রভতর রগবয় আলাপ িরমবয় ছেলবল। 

  

কোয় কোয় িয়ন্ত রিজ্ঞাস্া করবল, আো ভাই, ঘাবটর রিক গাবয়ই ওই ছয িবড়র 

ছেৌবকািাো রবয়ব , ওিাো কার? 

  

একিে েলবল, আমার, োেু। 

  

িারেকেণ িয়ন্ত তাবির আর রক ু রিজ্ঞাস্া করবল ো। মারেবকর রিবক রেবর েলবল, 

মারেক, েয়ার কাব  একিাো েড় েিরা োাঁো রবয়ব , ছিবি ? 
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েিরািাো ইরতমবেযই মারেবকরও িৃরি আকষযণ কবরর ল; এেং িৃরি আকষযণ করোর 

কারণ হবে, এত েড় ও এমে স্ুন্দর রচেরেরচে ছশৌরিে েিরা গঙ্গার েুবক আিকাল েড় 

একটা ছিিা যায় ো। 

  

েিরািাো তারা িুে মবোবযাগ রিবয় ছিিব  ছিবি একিে মার  েলবল, োেু, ও 

েিরািাো কাল রেকাল ছেবক এই ঘাবটই োাঁো র ল। আি দুপুবর ওিাোবক েয়ার কাব  

রেবয় ছগব । 

  

িয়ন্ত েলবল, চমৎকার েিরা! ওিাো কার তা িাবো? 

  

ো োেু। ওরকম েিরা আরম এিাবে আর কিেও ছিরিরে। তবে েিরার রভতবর রতে-

চারিে োিারলোেু আর একিে হােরস্ ছলাকবক আরম ছিবির । 

  

িয়ন্ত অকারবণই হিাৎ উবিরিত হবয় েবল উিল, রিক ছিবি ? হােরস্? 

  

আবজ্ঞ হযাাঁ, োেু, হােরস্! মাোয় ছেিায় উাঁচু, ছিহ ছযে ছলাহা রিবয় ৈতরর, গাবয়র রং 

কয়লার মবতা, উুঃ, ছিিবলই ভয় হয়। 

  

িয়ন্ত েস্যিারে োর কবর ঘে ঘে েস্য রেবত লাগল। 

  

মার বির িবলর একটা ছলাক আর একিেবক ছডবক েলবল, িযাি ভাই র দু! ওই েিরার 

ছলাকগুবলা ছোেহয় কাল স্ারা রাত ঘুবমায়রে। 

  

র দু েলবল, ছকমে কবর িােরল তুই? 

  

আমারও ছয কাল রাবত ঘুম হয়রে! ওই েিরার ছলাকগুবলা কাল রাবত রতে-চারোর 

ডািায় ছেবমর ল। 

  

িয়ন্ত েলবল, ওবিা মারেক, এইোবর আরও দু-চার পা ছেরড়বয় োরড় ছেরা যাক। 
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দুিবে কারশ রমরিবরর ঘাবটর রিবক অগ্রস্র হল। 

  

িয়ন্ত হিাৎ মাব র আর-একটা ঘাবটর কাব  িাাঁরড়বয় েলবল, একিাো পােরস্ রেবয় 

িলরেহাবর রারি আব া? 

  

মারেক ছহবস্ ছেবল েলবল, েুব র  ছহ, েুব র । ওই েিরার কাব  ো রগবয় তুরম আর 

োকবত পার  ো। 

  

িয়ন্তও ছহবস্ েলবল, তুরম ছিির  অন্তযযামী হবয় উবি ! 

  

তিেই একিাো পােরস্ ভাড়া করা হল, মার  ুযবোবল, ছকাে রিবক যাে োেুরি? 

  

 ওই েিরার কা  রিবয় এরগবয় চবলা। 

  

দুিবে প্রেমটা েিরার রিবক তারকবয় েীরবে েবস্ রইল। তারপর মারেক েলবল, 

মার বির মুবি যা ুযেলুম, েিরার ছলাকগুবলার েযেহার স্বন্দহিেক েবলই মবে হবে। 

ওরকম েিরা ছকাো ছেবক এিাবে এল, আর ছকেই ো এই ঘাবট এবস্ ছলবগর ল? কাল 

স্ারারাত োর োর ওরা ঘাবট ছেবমর ল রক কারবণ? মুকুন্দ েন্দীর গরি এিাে ছেবক ছেরশ 

িূবর েয়, কাল ছস্িাবে চুরর হবয় ছগব ! 

  

িয়ন্ত ভােবত-ভােবত েলবল, হ, আর েিরায় একিে হােরস্ আব । 

  

যরিও োিারলর স্বঙ্গ হােরস্-িাবতর ছলাক েড় একটা ছিিা যায় ো, তেু তার োবমই 

একটু আবগ তুরম এতটা উবিরিত হবয় উবির বল ছকে? 

  

ছতামার মবে আব  মারেক, মুকনু্দ েন্দীর গরির িাোলায় গরাবির উপবর কবয়কগা া 

চুল আরম ছপবয়র ? ছস্ চুল আরম অণুেীেবণ পরীো কবর ছিবির । চুলগুবলা এমে 

ছকাকড়াবো আর পুরু ছয, কারি-িাবতর ছলাবকর মাোর চুল ো হবয় যায় ো। 

  

মারেকও অতযন্ত উবিরিত কবে েবল উিল, েবলা রক িয়! এত েড় প্রমাণ তুরম ছপবয় ? 
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প্রমাণটা এতেণ িুে েড় র ল ো, েরং এই চুলগুবলা েযাপারটাবক আরও ছেরশ রহস্যময় 

কবর তুবলর ল। োংলাবিবশ োিারলর গরিবত হােরস্র মাোর চুল অস্বাভারেক েয় রক? 

এই চুলগুবলার িবেয স্মস্ত েযাপারটা গুরলবয় যারেল, মার বির কোয় এতেবণ স্ে 

স্পি হবয় ছগল।েলবত েলবত গঙ্গাতীবরর রিবক ছচবয় িয়ন্ত হিাৎ চমবক উবি ছেবম 

পড়ল। 

  

মারেকও ছস্ইরিবক তারকবয় ছিিবল, গঙ্গার োবর িাাঁরড়বয় একিে ছলাক একটা লাল 

রেশাে রেবয় ঘে ঘে োড়ব । 

  

িয়ন্ত েলবল, মারেক, ও-বলাকটা েিরার ছলাকবির স্বঙ্কবত রক ু িাোবে! 

  

মারেক েলবল, ছোে হয় আমরা ওরিবক যারে ছস্ই িেরই রিবে! 

  

িয়ন্ত েলবল, িুে স্ম্ভে তাই। মারেক, এোর যরি ওই েিরার রগবয় উিবত পারর! 

  

 পােরস্ তিে েিরার িুে কাব  এবস্ পবড়ব । িয়ন্ত ও মারেক ছিিবল, েিরার  াবির 

উপর প্রকাণ্ড আকাবরর একটা ছলাক মস্তেড় এক পােবরর মূরতযর মবতা রির ভাবে েবস্ 

আব – তার লেয রির হবয় আব  ছয পােরস্ এরগবয় আস্ব  তার রিবক। 

  

িয়ন্ত চুরপচুরপ েলবল, মারেক, ররভলভারটা আেবত ছভাবলরে ছতা? 

  

মারেক েলবল, ো। 

  

.  

  

কাবলা আাঁোবর, কাবলা  বড়, কাবলা গঙ্গায় 
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স্ূযয তিে অস্ত ছগব ,–পরশ্চবমর ভািা ভািা ছমবঘর গাবয় আবলাময় আলতার ছ াপ 

মারিবয়। আকাশ ছেবক আলতা-আবলা  বর পবড় গঙ্গািলবকও ররিে কবর তুবলব –ছস্ 

িল ছযে রপচকাররবত ভবর রেবল অোয়াবস্ই ছহারলবিলা করা চবল। 

  

েিরািাো ভাবলা কবর ছিিোর মবতাই েবট। ছিাতলা েিরা–তাবক ছ াটিাবটা একিাো 

ভাস্ন্ত োরড় েলাও চবল। ছিওয়ালগুবলা লাল রবির ও িােলা-িরিাগুবলার রং স্েুি। 

 ািগুবলা চকচবক রপতবলর ছররলং রিবয় ছঘরা। মাব -মাব  ররিে টবে চারা েরস্বয় 

োগাে রচোরও ছচিা করা হবয়ব । ছস্ইস্ে চারার ছোবলা ছোবলা োোরিা েুল েুবট 

েিরািাোবক ছিিবত আরও স্ুন্দর কবর তুবলব । 

  

েিরার একতলায়  াবির উপবর েবস্ ছস্ই পােবরর মবতা রির মস্ত মূরতযটা তিেও 

রেষ্পলক ছচাবি পােরস্র গরতরেরে লেয করর ল। েিরার আর ছকাোও িেপ্রাণীর রচহ্ন 

ছেই। 

  

পােরস্ এরগবয় যারেল, িয়ন্ত হিাৎ ছচাঁরচবয় েলবল, মার , ছেৌবকািাো েিরার চাররিবক 

একোর ঘুররবয় রেবয় চবলা। চমৎকার েিরা। আরম আরও ভাবলা কবর ছিিবত চাই। 

  

িয়বন্তর কো েিরার উপরকার ছস্ই মূরতযটা ুযেবত ছপবল। আবস্ত আবস্ত ছস্ উবি িাাঁড়াল। 

এবকোবর োবর এবস্, রপতবলর ছররলবির উপবর ভর রিবয় স্ামবের রিবক  ুাঁবক  ুাঁবক 

পবড় েলবল, আপোরা আমার েিরা ছিিবত চাে? ছেশ ছতা, েিরার উপবরই আস্ুে ো, 

োইবর ছেবক ছিিবেে ছকে? 

  

ছলাকটার গলার আওয়াি রক গম্ভীর! এমে অস্বাভারেক গম্ভীর স্বর ছশাোই যায় ো। 

  

িয়বন্তর রিবক রেবর মারেক চুরপচুরপ েলবল, ওবহ, ছলাকটা আোর আমাবির ডাবক ছয, 

এিে রক করবে? 

  

িয়ন্ত ছচাঁরচবয় েলবল, আমরা েিরার উিবল আপরে তাহবল রাগ করবেে ো? 
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রাগ? রাগ করে ছকে? আপোবির মবতা আরও অবেবকই আমার েিরা ছিিবত আবস্ে, 

এ আমার পরম ছস্ৌভাগয!–েবলই ছস্ রেবর ডাকবল, ওবর, ছক আর স্ ছর! 

  

একটা ছিায়াে পরশ্চমী ছলাক রভতর ছেবক ছেররবয় এবস্ ছস্লাম করবল। 

  

ছলাকটা েলবল, োেুবির ওপবর তুবল ছে! স্ে ঘর ভাবলা কবর িযািা। 

  

েিরার উপবর উবি িয়ন্ত ও মারেক েু বল, এ একটা দ্রিেয েযাপার েবট! েিরার 

মারলবকর শিও আব , টাকাও আব । এর কামরার ছযস্ে  রে, ছপারস্যবলবের আস্োে, 

ছস্াো, ছকৌচ, ডাইরেং ছটরেল ও কাবপযট প্রভৃরত ছচাবি পবড়, অবেক োমিািা েেীর 

োরড়বতও তার তুলো ছমবল ো। 

  

একতলার একটা ঘবর েবস্ কবয়কিে পরশ্চমী ছলাক গল্পগুিে করর ল। িয়ন্ত তীক্ষ্ণ 

িৃরিবত তারকবয় তাবির কারুর রভতর ছেবক স্বন্দহিেক ছকােও রক ু আরে্ার করবত 

পারবল ো। 

  

ছিাতলার একটা ঘবর ঢুবক ছিিা ছগল, যার আমন্ত্রবণ তারা েিরায় এবস্ব , ছস্ই ছলাকরট 

ছটরেবলর স্ামবে একিাো ছচয়াবর চুপ কবর েবস্ আব । 

  

এই ছয, আস্ুে! স্ে কামরা ছিিা হল? ছকমে ছিিবলে! 

  

িয়ন্ত েলবল, চমৎকার! আিকাল এরকম েিরা ছচাবিই পবড় ো। েিরার মারলক ছোে 

হয় আপরেই? 

  

হযাাঁ। এিেকার োেুবির শি হবে লঞ্চ আর ছমাটরবোট ছকো। আরম ওস্ে কল কেিার 

রিরেস্ দু-চবে ছিিবত পারর ো। একটা কল রেগবড়াবলই স্ে অচল!  
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িয়ন্ত ছলাকটাবক ভাবলা কবর ছিিবত লাগল। ছলাকরটর েয়স্ হবে ে র চরেশ। রং 

উজ্জ্বল শযাম, ছিহ ছযমে লম্বা ছতমরে চওড়া, ছিিবলই শরক্তমাে েবল ছো া যায়। দুই 

ছচাবির িৃরি এমে তীব্র ছয, ছেরশেণ তাবির রিবক তারকবয় োকা যায় ো। 

  

আপোরা িাাঁরড়বয় রইবলে ছকে? েস্ুে, েস্ুে। 

  

িয়ন্ত ও মারেক এক-একিাো ছচয়ার ছটবে রেবয় েবস্ পড়ল। 

  

মারেক ছিিবল, িয়ন্ত একিৃরিবত একটা ছশলবের রিবক ছচবয় আব । ছস্ও ছস্ইরিবক 

ছচবয় ছিিবল, ছশলবে-র উপর কতকগুবলা ইংবররি েই স্ািাবো রবয়ব –স্ে েই-ই 

রস্ায়ে তত্ত্ব রেষয়ক। স্বঙ্গ স্বঙ্গ তার মবে পড়ল, ছয-েযরক্ত তাবির ভয় ছিরিবয় রচরি 

রলবিব , িয়বন্তর রেশ্বাস্ ছস্ও ছকরমরর রেবয় আবলাচো কবর। মারেক েু বত পারল, 

িয়ন্ত অমে কবর েইগুবলা লে করব  ছকে! 

  

ছটরেবলর একবকাবণ রবয়ব  একটা েক-যন্ত্র। িয়ন্ত হাত রিবয় অেযমেস্কভাবে ছস্টা 

োড়বত োড়বত েলবল, এিাবে এ রিরেস্টা ছকে? 

  

ছলাকরট ছহবস্ েলবল, আমার একরট োরতক আব । আরম ছকরমরর রেবয় অল্প স্বল্প 

োড়াচাড়া করর। 

  

িয়ন্ত েলবল, আমারও ছকরমরর রশিবত ইবে হয়। আপরে যরি িয়া কবর ও-স্ম্ববন্ধ দু-

চারিাো েইবয়র োম রলবি ছিে, তাহবল োরেত হই। 

  

ছলাকরট েলবল, এ আর শক্ত কো রক, এিেই রিরে।–েবলই ছটরেবলর টাোর রভতর 

ছেবক কাগি ও কলম োর কবর িােকয় েইবয়র োম রলবি কাগিিাো িয়বন্তর হাবত 

ছেবক কাগি, এ আর শক্ত 

  

িয়ন্ত েলবল, েেযোি! আপোর স্বঙ্গ এতেণ আলাপ করলুম, রকন্তু মহাশবয়র োম 

আমরা িারে ো। 
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আমার োম ভেবতাষ মিুমিার। কলকাতায় োগোিাবর োরক। 

  

এমেস্ময় েীবচ ছেবক পােরস্র মার র রচৎকার ছশাো ছগল–োেুরি, আকাবশ ছমঘ 

িবমব , এিরে  ড় উিবে, রশগরগর আস্ুে। 

  

িয়ন্ত তাড়াতারড় উবি িাাঁরড়বয় েলবল, আপোর েিরা ছিবি েড় িুরশ হলমু, আি তাহবল 

আরস্, েমস্কার। 

  

কামরা ছেবক োইবর ছেররবয়ই তারা ছিিবল, স্ন্ধযার অন্ধকাবরর রভতবর আেিাো আকাশ 

িুবড় ছমবঘর কারলমা ঘে হবয় উবিব । করিপােবরর উপবর েণিায়ী স্ুেণযবরিার মবতা 

ছেবক ছেবক রেদুযবতর িীপ্ত লীলা িৃরিবক  লবস্ রিবে। 

  

মার  েলবল, োেুরি,  ড় এল েবল। আপোরা এিে পােরস্বত আস্বেে রক? 

  

িয়ন্ত পােরস্বত ছেবম পবড় েলবল,  ড়বক আমরা ভয় করর ো, পােরস্ চালাও। 

  

 মারেক েলবল, িয়, কািটা েুরদ্ধমাবের মবতা হল ো, ছমঘগুবলা কীরকম হ-হ কবর 

এরগবয় আস্ব  তা ছিবি ? 

  

ছিবির । রকন্তু মারেক,  বড়র স্মবয় এই গঙ্গার ছচবয় ওই েিরা ছয আরও ভয়ােক হবয় 

উিত ো, তাই-ো ছক েলবত পাবর? 

  

মারেক স্চমবক েলবল, ছতামার এমে স্বন্দবহর কারণ? 

  

স্কাবল আমরা ছয দুিাো রচরি ছপবয়র , তার কো তুরম ছভবলারে ছোেহয়? 

  

ো। 

  

ছস্ই রচরি দুিাো ওই েিরার রভতবর েবস্ই ছলিা হবয়ব । 

  

http://www.bengaliebook.com/
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মারেক েলবল, ছতামার রেশ্বাস্, ছস্ই রচরি দুিাোর ছলিক, ছকরমরর রেবয় চচযা কবর। 

ভেবতাষ ছয ছকরমরর রেবয় আবলাচো কবর তাও স্বকবণযই ুযেলুম েবট। এইটুক ুপ্রমাণই 

যবেি েয়। 

  

িয়ন্ত েলবল, ছস্ কো আরমও িারে। রকন্তু আরম তার ছচবয়ও ছেরশ রক ু িােবত ছপবরর । 

এই কাগিিাো ছিি ? ভেবতাষ ছতামার স্ামবেই এই কাগবি কতকগুবলা েইবয়র োম 

রলবি রিবয়ব । আর এই ছিবিা ছস্ই রচরি দুিাো!–এই েবল ছস্ পবকবট হাত রিবয় 

স্কাবলর ছস্ই রচরি দুিাো োর করবল। 

  

মারেক কাগি দুিাো তীক্ষ্ণিৃরিবত পরীো করবত করবত েলবল, ভেবতাষ রলবিব  কাবলা 

কারলবত ইংবররি হরবে, আর রচরির ছলিা োংলায় স্েুি কারলবত। ছতামার মবত, রচরির 

ছলিা– োাঁ-হাবতর। রকন্তু ভেবতাষ ছতা আমার স্ামবেই ডােহাবত রলিবল! এই কাগবির 

ছলিার স্বঙ্গ রচরি ছলিার ছকােও রমলই আরম ছিিবত পারে ো। 

  

িয়ন্ত েলল, আরও ভাবলা কবর ছিবিা মারেক, আরও ভাবলা কবর ছিবিা! 

  

মারেক হিাৎ স্রেস্মবয় েবল উিল, এ কী েযাপার! রচরিিাোর কাগি আর ভেবতাবষর 

কাগি ছয এবকোবর এক। 

  

িয়ন্ত কাগিিাো আর রচরি আোর পবকবটর রভতবর পুবর ছেবল স্হাবস্য েলবল, ভায়া, 

ছতামার ছচাি একটু ছিররবত ছোবট ছিির ! ভেবতাবষর কাগি আর রচরির কাগি ছয 

এক, আরম ছতা ছস্টা রমরলবয় ছিিোর আবগই ছটর ছপবয়র লুম। এই রচরি দুিাো 

ভেবতাষ রেবি ছলবিরে েবট, রকন্তু রচরির কাগি স্রেরাহ কবরব  ছস্ রেবির হাবতই! 

িুে স্ম্ভে, রচরি দুিাো ছলিা হবয়ব  তার হকুবমই। মারেক, ও-েিরা আমাবির পবে 

রেরাপি েয়। 

  

মারেক েলবল, ওই  ড় উিল। 
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হাাঁ,  ড় উিল–আর ছস্ েড় স্হি  ড় েয়। ভীষণ কাবলা ছমবঘর িল স্ারা আকাশবক 

স্ম্পূণযরূবপ গ্রাস্ করোর আবগই আচরম্ববত উন্মি  রটকা ছগাাঁ-বগাাঁ শবদেও রচৎকার কবর 

উিল। এেং তার পবরই  ুবট এল ছচাি কাোকরা রারশ রারশ েুবলার কণা–স্বঙ্গ স্বঙ্গ 

গঙ্গার িল ছিবপ উবি িলিল-িল অট্টহাবস্য প্রলয় োচ ুযরু কবর রিবল। এক মুহূবতযর 

মবেযই আকাশ োতাস্-পৃরেেীর রূপ ছগল এবকোবর েিবল। স্ন্ধযার অন্ধকাবর, ছমবঘর 

অন্ধকাবর, েুবলার অন্ধকাবর–ছচাবি রক ু ছিিা যায় ো; েবের গিযবে,  বড়র হঙ্কাবর, 

তরবঙ্গর ছকালাহবল– কাবে রক ু ছশাো যায় ো। োতাবস্র ও িবলর টাবে পােরস্িাো 

ছকােরিবক  ুবট চবলব  রতরবেবগ, তা ছকউ েু বতও পারবল ো। 

  

ছস্ই হট্টবগাবলর রভতবরও িয়বন্তর তীক্ষ্ণ কাে আর একটা শদেও আরে্ার করবল। হিাৎ 

ছচাি তুবলই ছস্ ছিিবল, একিাো ছমাটর ছোট এবকোবর পােরস্র উপর এবস্ পবড়ব । 

আর রো ছেই। 

  

মারেক, মারেক! লারেবয় পবড়া–িবল লারেবয় পবড়া।–প্রাণপবণ ছচাঁরচবয় এই কো েবলই 

মারেকবক ছটবে রেবয় িয়ন্ত গঙ্গার ছস্ই মৃতুয-বরাবতর রভতবর আাঁরপবয় পড়ল। 

  

স্বঙ্গ স্বঙ্গ ছমাটরবোটিাো ভীষণ শবদেও পােরস্র উপবর রেষম এক োক্কা মারবল। িারড ়

মার রা তীক্ষ্ণস্ববর আতযোি কবর উিল, এেং পােরস্িাোও ছচাবির রেবমবষ উলবট ছগল। 

  

িয়ন্ত ও মারেক িবলর উপবর ছভবস্ উবিই ছিিবল, ছমাটরবোটিাো আোর তাবির 

রিবক ছেবগ  ুবট আস্ব । 

  

িয়ন্ত, আোর ছচাঁরচবয় েলবল, মারেক, ও ছমাটরবোট আমাবিরই েে করবত চায়। আোর 

ডুে িাও,–ডুে স্াাঁতাবর এরগবয় যাোর ছচিা কবরা। 

  

িপ কবর রেদুযৎ জ্ববল উিল, এেং ডুে ছিোর পূেযমুহূবতয িয়ন্ত ও মারেক দুিবেই স্চমবক 

ছিিবল, ছমাটরবোট চারলবয় আস্ব  মূরতযমাে যবমর মতে কাবলা একটা কারি! 

  

.  
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গরম রিচুরড় 

  

ডুে রিবয় তারা ছস্ই উন্মি িলরারশ ছিবল িারেকিূর এরগবয় ছগল। রকন্তু িবলর রভতবর 

িম েন্ধ কবর মােুষ আর কতেণ রটবক োকবত পাবর? রমরেটিাবেক পবরই আোর 

তাবির উপবর ছভবস্ উিবত হল, হাাঁপ  াড়োর িবেয। 

  

প্রায় অন্ধকাবর ছঢউবয়র আক্রমণ ছেবক আত্মরো করবত করবত তারা এস্ত ছেবে ছিিবল, 

আকাবশ রচবলরা ছযমে ছ াাঁ মারোর আবগ মণ্ডলাকাবর ছঘাবর, ছস্ই ছমাটরবোটিাো গঙ্গার 

অরির ও েুটন্ত িবল ছতমরে চক্র ছকবট আোর ছেবগ ঘুবর আস্ব । প্রেম আক্রমণ েযেয 

হওয়াবত এোবর তার আরও ছরাি ছেবড় উবিব । 

  

ছমঘ আর  ড়–আর গঙ্গা ছতমরে প্রলবয়র রচৎকাবর করব , পৃরেেীর স্েযাবঙ্গ অন্ধকাবর 

ছতমরে কয়লার রং মারিবয় রিবে এেং চারররিবক ছেো  ড়াবত- ড়াবত ও মরণ োচ 

োচবত োচবত তরবঙ্গর পর তরঙ্গ ছতমরে রেষ্ঠরু ছকৌতুবক  ুবট ছতবড় আস্ব । 

  

মারেক হাাঁপাবত হাাঁপাবত েলবল, িয়, আোর ডুে িাও! 

  

িয়ন্ত েলবল, এমে োরোর ডুে রিবয় কতেণ চলবে? 

  

তা  াড়া আর উপায় রক? ওই ছিবিা, ছমাটরবোটিাো আোর এবস্ পড়ল। 

  

মারেক, আমাবির ররভলোর আব । রশগরগর োর কবরা! 

  

পরমুহূবতয অন্ধকাবরর েুক রেিীণয কবর দুবটা ররভলোর উপর উপর গিযে কবর উিল। 

ছমাটরবোটিাো ভয়ােহ দুুঃস্ববপ্নর মবতা ছেবগ আস্বত-আস্বত হিাৎ ছমাড় রেবর 

আাঁোবরর রভতবর ছগাাঁৎ ছিবয় ছকাোয় অিৃশয হবয় ছগল। 

  

িয়ন্ত েলবল, মারেক, ররভলভাবরর গুণ ছিবিা। আমাবির কাব  ররভলভার আব  িােবল 

শত্রু ছোে হয় এতটা েীরত্ব ছিিাবত আস্ত ো। 
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দু-হাবত িল ছিলবত ছিলবত মারেক েলবল, িয়, ছতামার এ অেুমােও স্তয,–ওবির 

িবল কারি িাবতর ছলাক আব । 

  

িয়ন্ত েলবল, আমার অেুমাে রমেযা হওয়ার ছকােও কারণ ছেই। রকন্তু ও-স্ে কো এিে 

োক। এিেও আমরা রেরাপি েই। চবলা, আবগ ডািার রিবক চবলা। 

  

 ড় আি গঙ্গাবক ছযভাবে ছিরপবয় তুবলর ল, ছরাবতর টাে ছযরকম প্রির, তাবত ডািার 

রিবক অগ্রস্র হওয়া েড় স্হি কাি েয়। তারা গঙ্গায়  াাঁপ রিবযর় ল োগোিাবরর কাব , 

রকন্তু পাবয়র তলায় মারট ছপবল রেমতলার ঘাবটর কাব  রগবয়। 

  

তারা যিে পে রিবয় োরড়মুবিা হল তিে  বড়র আবক্রাশ এবকোবর কবম ছগব । শূেয 

ছেবক কাবলা ছমবঘর পিযাও স্বর ছগল েবট, রকন্তু আকাশ পরর্ার হল ো, িুে ছিাবর 

েৃরি  রবত লাগল। 

  

িয়ন্ত েলবল, ছিেতা ছিির  আি আমাবির ওপবর ছমাবটই িুরশ েে। ছভবের লুম,  বড়র 

পর আকাশ পরর্ার হবে, আর আরমও ছস্ই কারি-েন্ধুর ছমাটর-বোটিাো আর একোর 

ছিাাঁিোর ছচিা করে। রকন্তু আি আর ছিাাঁিািুাঁরি কবর ছকােও লাভ ছেই–চারররিবক ছয 

অন্ধকার! তবে ছমাটর-বোটিাো পবরও ছোে হয় আমরা িুাঁবি োর করবত পারে। 

  

ছকমে কবর? 

  

ছপাটয-পুরলবশ িের রিবয়। ছমাটরবোট এিাবে ছেরশ ছেই। ছয কিাো আব , ছপাটয 

পুরলবশর কাব ই তাবির স্ন্ধাে রমলবে। 

  

মারেক েলবল, রকন্তু ছকাে ছমাটরবোট আমাবির আক্রমণ কবরর ল, ছকমে কবর তা 

েু বত পারবে? 
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 হেন্তেন্দ্রকুোর রায়  ।   জয়ন্তের কীর্তি  

 28 

www.bengaliebook.com 
 

 

িয়ন্ত েলবল, আমার ররভলভাবরর গুরলগুবলা ছয েযেয হয়রে, আরম তা িারে। ছতামারও 

রটপ িারাপ েয়। আমাবির িুাঁবি ছিিবত হবে, ছকাে ছমাটরবোবটর গাবয় গুরলর িাগ 

আব । এটুক ুআরে্ার করা রেবশষ করিে হবে ো, রক েবলা ছহ? 

  

মারেক েলবল, আপাতত ও-স্ে কো আমার আর ভাবলা লাগব  ো। আমার গাবয়র 

হাড়গুবলা পযযন্ত ছোে হয় রভবি ছগব । ডািায় উবিও এিেও রভিবত হবে। তাড়াতারড ়

োরড় চবলা। আবগ দু-বপয়ালা গরম চা 

  

তারপর গরম রিচুরড়। রিক েবল  মারেক, িাওয়ািাওয়ার েযাপাবর আমার ছচবয় ছতামার 

েুরদ্ধই ছেরশ ছিাবল। চবলা েন্ধু, ঘরমুবিা েলবির মবতা ঘবরর রিবকই ছিৌড় ছিওয়া যাক। 

  

.  

  

হাইবরাবিে আবস্যোইড 

  

পররিে স্কাবল ঘুম ভািোর পর মারেক ঘবরর িাোলা িুবল োইবরটা একোর ছিবিই 

রেবির মবে অপ্রস্ন্ন স্ববর েলবল, উুঃ, কী একগুাঁবয় েৃরি! কাল ছেবক ুযরু হবয়ব , এিেও 

োমোর োম ছেই! 

  

স্বঙ্গ-স্বঙ্গ রাস্তা ছেবক িয়বন্তর ডাক ুযেবল, মারেক, ওবহ মারেক। 

  

তাড়াতারড় আোর িাোলা িুবল মারেক েলবল, রকবহ, এত স্কাবল এই েৃরিবত তুরম 

ছকাবেবক আস্ ? 

  

মারেক, িামা-কাপড় পবর রশগরগর েীবচ ছেবম এবস্া। 

  

কোমবতা কাি কবর মারেক েীবচ ছেবম রগবয় রিজ্ঞাস্া করবল, েযাপার কী িয়, আোর 

ছকােও েতুে রেপি হবয়ব  োরক? 

  

রেপি? হযাাঁ। তবে আমাবির রেপি েয়। 
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তার মাবে? 

  

আমাবির পাড়ার–অেযাৎ োগোিাবরর, স্িােন্দ েস্ুর োম ুযবে  ছোেহয়? রতরে িুে েেী 

হবলও িুে কপৃণ েবলই রেিযাত। ছলাবকর রেশ্বাস্, স্কাবল তার োম করবল ভাবতর হাাঁরড় 

ছেবট যায়। তাই স্োই তাাঁবক হাাঁরড়-োটা েস্ু েবল ডাবক। এই স্িােন্দ েস্ুর োরড়বত 

কাল রাবে মস্ত চুরর হবয় ছগব । 

  

মস্ত চুরর! 

  

হযাাঁ! ঘটোটা আরম ছলাবকর মুবি যতটা িােবত ছপবরর , তা হবে এই : স্িােন্দোেু 

তার োরড়বত একলাই োস্ কবরে; কারণ, স্ংস্াবর তার আর ছকউ ছেই। একমাে ছমবয়, 

ছস্ও শ্বুযরোরড়বত। োরড়বত োবক ছকেল একিে চাকর ও একিে িারোে। রিবক-

পাাঁচক রান্না ছস্বর োস্ায় চবল যায়। স্িােন্দোেুও শি কবর রেবয়টার ছিিবত 

রগবয়র বলে। এমে শি তার হয় ো, ছোে করর পাস্ ছপবয়র বলে। রেবয়টাবর েড ়েড ়

দুবটা পালা র ল– স্ারা রাত তার অরভেয় ছিিোর কো। রকন্তু একটা পালা ছিিোর পর 

আর তাাঁর ভাবলা লাবগরে, তাই রতরে রাত স্াবড় োবরাটার স্মবয়ই োরড়বত রেবর আবস্ে। 

িারোে স্ির িরিা িুবল ছিয়। রতরে ছস্ািা উপবর রগবয় ছিবিে, তার শয়ে-ঘবরর 

িরিা ছিালা। অেচ িরিায় রতরে রেবির হাবতই চারে েন্ধ কবর রগবয়র বলে। তাড়াতারড ়

রতরে ঘবরর রভতবর রগবয় ছঢাবকে, রকন্তু স্বঙ্গস্বঙ্গই অজ্ঞাে হবয় যাে। জ্ঞাে হবল পর 

ছিিবলে, তার ছলাহার রস্ন্দুক ভািা, টাকাকরড় আর মূলযোে যা-রক ু র ল, স্ে অিৃশয! 

  

আশ্চযয! রকন্তু ঘবর ঢুবকই রতরে অজ্ঞাে হবয় যাে ছকে? 

  

এিেও ছস্টা িােবত পারররে।…স্িােন্দোেুর িুবয়লারর েযেস্া আব , স্ুতরাং তার 

ছলাহার রস্ন্দুবক ছয হীবর-মুক্তা-চুরে-পান্নার অভাে র ল ো, এটুক ুঅোয়াবস্ই কল্পো 

করবত পারর। ছচার এবস্র ল রিড়রকর িরিা রিবয়। আপাতত এর ছেরশ আর রক ু িারে 

http://www.bengaliebook.com/
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ো। স্িােন্দোেুর স্বঙ্গ আমার আলাপ আব , রতরে আমাবকও ছডবক পারিবয়ব ে, 

পুরলবশও িের রিবয়ব ে। 

  

আরও িারেক পে চবলই দুিবে ঘটোিবল এবস্ হারির হল। তিেও পুরলশ আবস্রে, 

উপবর িের রিবয় িয়ন্ত োরড়র রভতবর প্রবেশ করল। 

  

শয়ে-ঘবর একিাো ইরিবচয়াবরর উপবর স্িােন্দোেুর ুযকবো মুবি হতাশভাবে ুযবয় 

র বলে, িয়ন্তবক ছিবিই মাো ছেবড় হাহাকার কবর উিবলে। 

  

ছস্ হাহাকার িয়বন্তর কাবে ঢুকল েবল মবে হল ো, ছস্ েস্যিারে ছেবক েস্য রেবত রেবত 

ঘবরর চারররিবক তীক্ষ্ণিৃরিবত পরীো করবত লাগল। 

  

ঘরিারে িুে ছ াটিাবটা, একটা ছলাহার রস্ন্দুক ও টুবলর উপবর একটা কুাঁবিা  াড়া 

আস্োে-পির আর রক ুিাবটা, একটা ছলহ করবত লাগল 

  

ছলাহার রস্ন্দুকটা ভাবলা কবর ছিবি িয়ন্ত মৃদুস্ববর েলবল, মারেক, কলকাতায় ৈেজ্ঞারেক 

ছচাবরর িল ক্রবমই পুরু হবয় উিব । এই ছলাহার রস্ন্দুক ছিালোর িবেয oxy-acetylene 

torch েযেহার করা হবয়ব । মুকুন্দ েন্দীর গরিবতও ছচাবররা রিক এই উপায়ই অেলম্বে 

কবরর ল। 

  

মারেক চমবক উবি িয়বন্তর মুবির পাবে তারকবয় রইল। 

  

এমে স্ময় েীবচ একটা ছগালমাল উিল, তার পবরই রস্াঁরড়র উপবর একারেক ছলাবকর 

পাবয়র শদেও ছশাো ছগল। 

  

িয়ন্ত েলবল, পুরলশ এবস্ব । এিরে আমাবির পুবরাবো েন্ধু ইন্সবপক্টর স্ুন্দরোেুর 

আরেভযাে হবে। 
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 হেন্তেন্দ্রকুোর রায়  ।   জয়ন্তের কীর্তি  

 31 

www.bengaliebook.com 
 

 

ইন্সবপক্টার স্ুন্দরোেু স্িলেবল উপবর এবস্ হারির হবলে। স্ম্ভেত তাাঁর রপতবৃিে িাট্টা 

কবরই ছ বলর োম ছরবির বলে–স্ুন্দর। কারণ, তার ছিহ ছযমে ছোঁবট ছতমরে ছমাটা এেং 

গাবয়র রং রেবগ্রাবির ছচবয় ছেরশ েরস্া েয়। ছচাি আর োক প্রায় রচবেমযােবির মবতা 

এেং ছশাো যায়, িন্মগ্রহবণর পবর তার মাোয় ছকউ ছকােওরিে একগার  চুলও ছিিবত 

পায়রে। 

  

িয়ন্তবক ছিবিই স্ুন্দরোেু একগাল ছহবস্ েলবলে, এই ছয শবির রটকরটরক ভায়ারা ছয! 

ছচাবরর রিকুরি ছোেহয় িােবত ছপবর ? 

  

িয়ন্ত েলবল, আবজ্ঞ ো, আপোর আবগ ছচার েরে, এমে স্ােয আমাবির ছেই। 

  

স্ুন্দরোেু িুরশ হবয় েলবলে, তা স্রতযকো ভায়া। শবির ছগাবয়ন্দারগরর আর শালযক 

ছহামবস্র োহাদুরর েবভবলই ভাবলা লাবগ, আস্বল তার ছকােও িামই ছেই। যাক ছস্ 

কো। কই, ছকাে রস্ন্দুক ছভবি চুরর হবয়ব  ছিরি! 

  

রস্ন্দুকটার রিবক তারকবয়ই স্ুন্দরোেু েলবলে, হম! ওর ছভতবর কত টাকা র ল? 

  

স্িােন্দোেু রেহবলর মবতা হাহাকার করবত লাগবলে। 

  

স্ুন্দুরোেু েমক রিবয় েলবলে, ওস্ে কান্না-টান্না এিে রািুে মশাই। কাবির কো েলুে। 

কী চুরর ছগব ? 

  

স্িােন্দোেু অবেক কবি হাহাকার োরমবয় িাোবলে, ছচাবররা চারিাো হািার টাকার 

ছোট ও প্রায় রেশ হািার টাকার িবড়ায়া গয়ো রেবয় ছগব । 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, ছেশ কবরব । অত টাকার রিরেস্ এিাবে ছরবির বলে ছকে? ছচারবক 

ছলাভ ছিরিবয় পুরলবশর কাি োড়াোর িবেয?…আপরে আর যা িাবেে েলুে। 

  

স্িােন্দোেু যা েলবলে, িয়বন্তর কা  ছেবক মারেক আবগই তা ুযবের ল। 
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স্ুন্দরোেু েলবলে, হম! রকন্তু ঘবর ঢুবকই আপরে করচবিাকার মবতা অজ্ঞাে হবয় ছগবলে 

ছকে? 

  

িারে ো। কীবস্র একটা শদেও হল, আর অমরে আমার স্েযাঙ্গ কীরকম কবর উিল। তারপর 

রক হল, আমার মবে ছেই! 

  

হম! তাহবল ছকােও ছলাকবক আপরে ছিিবত পােরে? 

  

কী কবর ছিিে, ঘবর আবলা র ল ো। 

  

তারপর চাকর-িারোবের ডাক পড়ল। তারা রক ুই িাবে ো। 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, হম! ছস্পাই, এ দুই ছেটাবক ছোঁবে োোয় রেবয় চবলা …ওকী, িয়ন্ত 

ভায়া, ঘবরর ছমব য় তুরম হামাগুরড় রিে ছকে? ছতামার আোর রক হল? 

  

িয়ন্ত ঘবরর ছমব  ছেবক স্যবনে  রককতকগুবলা তুবল একটা কাগবি মুবড় ছরবি েলবলে, 

এিাবে অবেক কাবচর টুকবরা পবড় রবয়ব । ছস্গুবলা কুরড়বয় তুবল রািলুম। 

  

স্িােন্দোেু স্রেস্মবয় েলবলে, আমার ঘবর কাবচর টুকবরা ছকমে কবর এল? 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, কই, ছিরি একোর টুকবরাগুবলা! 

  

িয়ন্ত ছিিাবল। ছস্গুবলা এত ছ াট ছয, কাবচর টুকবরা ো েবল কাচচূণয েলাই উরচত, িুে 

পাতলা ও হালকা কাবচর গুাঁবড়া। 

  

স্ুন্দরোেু হা হা কবর ছহবস্ উবি েলবলে, ছেবল িাও ভায়া, ছেবল িাও! ওগুবলা 

হীরকচূণয েয় ছয এত যনে  কবর রেবয় যাে। 

  

িয়ন্ত েলবল, এগুবলা হীরকচূণয হবল এত যনে  কবর রেবয় ছযতুম ো। 
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স্ুন্দরোেু হতাশভাবে একটা মুিভরঙ্গ কবর এেং স্িােন্দোেুবক আরও ছগাটাকবয়ক প্রশ্ন 

কবর উবি িাাঁড়াবলে। 

  

িয়ন্ত েলবল, স্িােন্দোেু, আপোর িবলর কুাঁবিার পাবশ একটা কাবচর ছগলাবস্ 

আেগ্লাস্ িল রবয়ব । ও িল রক আপরে পাে কবরর বলে। 

  

স্িােন্দোেু েলবলে, ো। কাল ছেবক আি পযযন্ত আরম ও-বগলাস্টা হাবত করররে। 

ছগলাস্টা ছতা েরাের কুাঁবিার মুবি ঢাকা ছিওয়াই োবক, ওটাবক োরমবয় রািবল ছক, 

তাও িারে ো। 

  

িয়ন্ত এক রটপ েস্য রেবল। তারপর স্ােোবে ছগলাবস্র তলাটা েবর িাোলার কাব । 

রগবয় িাাঁড়াল এেং মযাগরেোইং গ্লাস্ রিবয় ছগলাস্টা পরীো করবত লাগল। 

  

স্নু্দরোেু একরট ছ াটিাবটা লাে ছমবর তাড়াতারড় েলবলে, হম! স্ােু শালযক ছহামস্! ও 

েুরদ্ধ ছতা আমার মাোয় ছঢাবকরে। ওবত আিুবলর  াপ আব  োরক? 

  

আব । তবে ছচাবরবির কারুর রকো িারে ো। ছগলাস্টা আপরে রেবয় যাে, আিুবলর 

 াবপর ছোবটা তুবল ছিিবেে, রক ু আরে্ার করবত পাবরে রকো!..চবলা ছহ মারেক, 

আমরা রেিায় হই। হযাাঁ, ভাবলা কো! স্ুন্দরোেু, িয়া কবর যরি একোর আমার োরড়বত 

আবস্ে, তাহবল আপোবক একটা িুে িরকারর েতুে কো ছশাোবত পারর। 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, ছতামার কো যরি েবভবলর রূপকো ো হয়, তাহবল আরম ছযবত 

পারর। মবে ছরবিা, আমরা পুরলবশর ছলাক, রূপকো ছশােোর স্ময় ছেই। 

  

িয়ন্ত ছহবস্ েলবল, ছেশ ছেশ, আপরে ছয পুরলবশর একিে ছ াটিাবটা কতযা, ছস্ কো 

আরম ভুলে ো। আস্বত আজ্ঞা ছহাক। 

  

.  
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 হেন্তেন্দ্রকুোর রায়  ।   জয়ন্তের কীর্তি  

 34 

www.bengaliebook.com 
 

 

স্কবল যিে িয়বন্তর োরড়বত রগবয় হারির হল, তিেও েৃরি োবমরে। স্নু্দরোেুবক 

ৈেিকিাোয় েরস্বয় িয়ন্ত েলবল, মারেক, তুরম স্ুন্দরোেুবির স্বঙ্গ রমরেটকবয়ক গল্প 

কবরা। আরম একোর পরীোগাবরর রভতবর ছযবত চাই। 

  

স্ুন্দরোেু অতযন্ত  টেবট ছলাক, চুপ কবর েবস্ োকা তার পবে মস্ত শারস্ত। রতরে 

ছটরেবলর উপর ছেবক একোর িেবরর কাগি তুবল রেবলে, দু-এক লাইে পবড়ই আোর 

কাগিিাো ছেবল রিবলে। একোর একটা িাোলা িুলবলে, তারপর িবলর  াাঁট আস্ব  

ছিবি িাোলাটা আোর েন্ধ কবর রিবয় েলবলে, হম! মারেক ভায়া, আমার প্ররতমুহূতয 

মূলযোে। আর আরম অবপো করবত পারে ো! 

  

মারেক েলবল, ওই ছয, চা আর ছটাি রেবয় এবস্ব , একটু ছিবয় ছিিুে ো। 

  

স্ুন্দরোেু তৎেণাৎ েবস্ পবড় েলবলে, হযাাঁ, এ প্রস্তাে আরম স্মেযে করর। আরও িাে 

দুই ছটাি ছপবলও আরম আপরি করে ো। 

  

মারেক ছহবস্ েলবল, িারল ছটাি ছকে, আপরে রডম িাে? মুররগর রডম?  

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, হম! মুররগর রডম হবে উপাবিয় িািয। 

  

 ছেয়ারা তিরে আরও ছটাি ও মুররগর রডম রিবয় ছগল। 

  

স্ুন্দরোেু চা ও িাোর রেুঃবশষ কবর অতযন্ত ছিাশবমিাবি মুি পুাঁ বত-পুাঁ বত েলবলে, 

এরপবর িয়ন্ত ভায়া যরি ছগাটাদুই রূপকো েবলে, তাহবল পুরলবশর ছলাক হবয়ও আরম 

রাগ করে ো! 

  

এমেস্ময় িয়ন্ত ঘবরর রভতবর এবস্ ঢুকল–তার হাবত ছস্ই কাগবির ছমাড়কটা। ছস্ 

েলবল, স্ুন্দরোেু, এগুবলা রক িাবেে? কাবচর োলবে-র ভািা টুকবরা! এর ছভতবর রক 

র ল িাবেে? হাইবরাবিে আবস্যোইড..ও কী, ও কী! 
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হিৎ একটা িড়িরড়র পারি ছিালার শদেও হল–তার পবরই আরও রতে-চারবট অদু্ভত শদেও। 

  

ছচাবির পলক ো ছেলবতই িয়ন্ত দুবটা প্রেল োক্কায় স্ুন্দরোেু ও মারেকবক ঘবরর 

িারপে রিবয় োইবর ছিবল রিবল এেং ছস্ইস্বঙ্গ রেবিও একলাবে োইবর রগবয় পড়ল। 

  

ছিলা স্ামলাবত ো ছপবর মারেবকর স্বঙ্গ স্ুন্দরোেু রিকবর এবকোবর উিাবে রগবয় 

রচৎপাত হবয় পড়বলে। ছকােওরকবম উবি েবস্ যন্ত্রণারেকতৃ ক্রুদ্ধস্ববর স্ুন্দরোেু েলবলে, 

িয়ন্ত! এর অেয কী? 

  

িয়ন্ত শান্তস্ববর েলবল, এর অেয আর রক ুই েয়, ও-ঘবর আর এক ছস্বকন্ড োকবল 

হয়বতা আমরা প্রাবণ মারা পড়তুম! 

  

রেস্মবয় দুই চেু রেস্ফাররত কবর স্ুন্দরোেু েলবলে, প্রাবণ মারা পড়তুম? 

  

হযাাঁ। হাইবরাবিে আবস্যোইড। 

  

.  

  

স্ববপ্নর অবগাচর রেভীরষকা 

  

স্ুন্দরোেু হতভবম্বর মবতা েলবলে, রক েলবল? হাইবরাবিে আবস্যোইড? 

  

হযাাঁ। 

  

ছস্ আোর রক? 

  

একরকম মারাত্মক রেষাক্ত গযাস্। স্িােন্দোেুর ঘবর ছয কাবচর টুকবরাগুবলা ছপবয়র , 

ছস্গুবলা ছয িুে ছ াট কাবচর োলবে-র অংশ, একো আবগই েবলর । ছস্ইরকম োলবের 

রভতবর হাইবরাবিে আবস্যোইড ভবর ছকউ এইমাে আমাবিরও ঘবর ছেবল রিবয় ছগব । 
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স্ুন্দরোেু েলবলে, হম! ছতামার কো আরম রক ুই েু বত পারর  ো। েবভল পবড় পবড় 

ছতামার মাো এবকোবর িারাপ হবয় ছগব । 

  

িয়ন্ত মুি রটবপ ছহবস্ েলবল, স্ুন্দরোেু, আমার মাো রেবয় আপাতত আপরে আর মাো 

ঘামাবেে ো। েযাপারটার গুরুত্ব এিেও আপরে আন্দাি করবত পাবরেরে। আমরা যিে 

স্িােন্দা োেুর োরড় ছেবক আরস্, ছচাবরবির ছকউ রেশ্চয় আমাবির রপ ু রেবয়র ল। হিাৎ 

আরম ছিিলুম, িাোলার িড়িরড় তুবল ঘবরর রভতবর ছক রক  ুাঁবড় ছেলবল স্বঙ্গ স্বঙ্গ 

োলে োটার শদেও! তিে স্বে আরম পরীো কবর আন্দাি কবরর  স্িােন্দোেুর কাল 

রাবত ঘবর ঢুবক অজ্ঞাে হবয় রগবয়র বলে ছকে! কাবিই ছচাবির পলক ছেলোর আবগই 

আস্ল েযাপারটা েু বত ছপবর আরম আপোবির রেবয় ঘর ছেবক ছেররবয়–অেযাৎ পারলবয় 

এলুম। একটু ছিরর হবল আর রবে র ল ো! 

  

স্ুন্দরোেু অরেশ্বাবস্র স্ববর েলবলে, হম! একটু ছিরর হবল রক হত ুযরে? 

  

হয়বতা আমরা প্রাবণ োাঁচতুম ো। 

  

হম! রকন্তু স্িােন্দোেু ছতা ছকেল অজ্ঞাে হবয় রগবয়র বলে! 

  

স্িােন্দোেু ঘবর ঢুবকই ছিালা িরিার কাব  অজ্ঞাে হবয় পবড়র বলে। ছচাবররা রিক 

স্মবয় োলে  ুাঁড়বত পাবররে। েদ্ধঘবর হাইবরাবিে আবস্যোইড গযাস্ অেযেয। স্িােন্দোেু 

ছিালা িরিার কাব  র বলে েবলই গযাস্টা তাবক ভাবলা কবর কােু করবত পাবররে। 

  

মারেক েলবল, রকন্তু ঘবরর রভতবর ছচাবররা ছতা র ল? 

  

িয়ন্ত েলবল, ছয-স্ে ছচাবরর এত ছেরশ ৈেজ্ঞারেক রশো োবক, তারা আবগ োকবতই 

প্রস্তুত হবয় যায়। রেশ্চয়ই তারা গযাস্-মুবিাশ েযেহার কবরর ল। 

  

স্ুন্দরোেু কবিস্ৃবি এতেবণ উবি িাাঁড়াবলে। তারপর রেকৃত মুিভরঙ্গ কবর েলবলে, 

ছিবিা িয়ন্ত, ছতামার রূপকো েরং স্হয করবত পারর, রকন্তু ভরেষযবত আমার ভুাঁরড়র 
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ওপবর তুরম আিবকর মবতা এতবিাবর োক্কা ছমবরা ো। ভুরড়র ওপবর োক্কা আরম প ন্দ 

করর ো। 

  

িয়ন্ত েলবল, স্ুন্দরোেু, আপরে এিেও আমার কো রূপকো েবল মবে করব ে? ছেশ, 

আস্ুে আমার স্বঙ্গ ঘবরর ছভতবর! 

  

স্কবল আোর ৈেিকিাোর রিবক অগ্রস্র হল। রকন্তু ঘবরর িরিার কাব  রগবয়ই 

স্ুন্দরোেু হিাৎ েমবক িাাঁরড়বয় পড়বলে। স্রন্দগ্ধস্ববর েলবলে, হম! িয়ন্ত, যরি ছতামার 

কোই স্রতয হয়? ঘবরর ছভতবর এিেও–ওই ছয রক েলবল–ছস্ই গযাস্টা যরি োবক? 

  

িয়ন্ত স্হাবস্য েলবল, ো, ছস্ গযাস্ এতেণ োকোর কো েয়। 

  

স্ুন্দরোেু মাো ছেবড় েলবলে, ো ভায়া, মবে তুরম িটকা লারগবয় রিবয় ! প্রাণ েড ়

মূলযোে রিরেস্ ছহ! ঘবরর ছভতবর তুরমই আবগ ছঢাবকা! 

  

িয়ন্ত ও মারেক ঘবরর রভতবর প্রবেশ করল। স্ুন্দরোেু িরিার রভতর রিবয় আবগ ভবয় 

ভবয় মাোরট গরলবয় রিবলে, ভবয় ভবয় রতে-চারোর রেশ্বাস্ ছটবে ছিিবলে, তারপর 

অরত স্ন্তপযবণ পাবয়-পাবয় ঘবরর রভতবর রগবয়ই েযস্ত স্ববর েলবল, িােলা িুবল িাও–

ঘবরর ছভতবর োইবরর হাওয়া আস্বত িাও। 

  

মারেক িাোলাগুবলা িুবল রিবল। 

  

 িয়ন্ত ঘবরর ছমব র রিবক অঙ্গরুল রেবিযশ কবর েলবল, ছিিুে! 

  

স্ুন্দরোেু অোক হবয় ছিিবলে, স্িােন্দোেুর ঘর ছেবক িয়ন্ত ছযরকম অরতস্ূক্ষ্ম কাবচর 

টুকবরা ো গুাঁবড়া স্ংগ্রহ কবরর ল, এিাবেও ঘরময় ছতমরে টুকবরা  রড়বয় রবয়ব । 

  

িয়ন্ত েলবল, ছিিুে স্ুন্দরোেু, আর এক ছচাবরর শারস্ত ছিিুে! 

  

স্ুন্দরোেু রেবর ছিিবলে, ছচৌরকর তলায় একটা রেড়াল চার পা  রড়বয় পবড় রবয়ব ! 
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িয়ন্ত েলবল, ও রেড়ালটা রেশ্চয় রক ু িাোবরর ছলাবভ এই ঘবর ঢুবকর ল। তারপর 

ছচৌরকর তলায় গা-ঢাকা রিবয়র ল আমাবির স্াড়া ছপবয়। হাইবরাবিে আবস্যোইবড-র 

মরহমায় এিে ওর অেিা রক হবয়ব  ছিিুে! 

  

স্ুন্দরোেু কপাবল দুই ছচাি তুবল আড়িভাবে েলবলে, ও রক এবকোবর মবর রগবয়ব ? 

  

এবকোবর। ঘবরর ছভতবর োকবল আমাবিরও ওই অেিা হত। 

  

স্ুন্দরোেু িারেকেণ স্তরম্ভত ও স্তব্ধ হবয় রইবলে; এেং তারপর অরভভতূ স্ববর েলবলে, 

হম! িয়ন্ত, আি তুরম আমার প্রাণরো করবল! এিে আমার মবে হবে, তুরম স্ে স্মবয় 

রূপকো েবলা ো! 

  

িয়ন্ত আহত স্ববর েলবল, স্ুন্দরোেু, রূপকো েলোর ো ছশােোর েয়স্ আমাবির 

কারুরই ছেই। আরম ছয রূপকো েরল ো, এর প্রমাণ আবগই আপরে ছপবয়ব ে। ছস্ই 

শযামপুকুবরর চুররর েযাপারটা রেশ্চয়ই আপরে ভুবল যােরে? 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, ো, ো, ভুরলরে। ছস্ েযাপাবর তুরম যোেযই োহাদুরর ছিরিবয়র বল 

েবট! েষযার রাবে ছচার চরুর কবর পারলবয়র ল। োগাবের রভবি মারটর একটা িায়গা 

ছিবি তুরম েলবল, ছচার এইিাবে পা হড়বক মুি েুেবড় পবড় রগবয়ব । আমরা ছতামার 

কো গ্রাহয করলুম ো। রকন্তু তুরম ছস্ইিাে ছেবক ছচাবরর দুবটা হাবতর, আর মুবির 

িারেকটার এমে স্ুন্দর ্ািাবরর  াাঁচ তুলবল ছয, আমরা অোক হবয় ছগলুম। পবর 

ছতামার ছস্ই  াাঁবচর স্াহাবযযই ছচার েরা পবড় শারস্ত পায়! ছতামার ছস্ ছকরামরতর কো 

কিেও আরম ভুলে ো! 

  

িয়ন্ত েলবল, ভরেষযবতও আমার কোয় রেভযর করবল আপোর েরত হবে ো। 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, রকন্তু ভায়া, আি ছয েড ় ভয়ােক কো ছশাো ছগল! ইউবরাবপ 

আবমররকায় ৈেজ্ঞারেক ছচার আব  েবল ুযবের , রকন্তু োংলাবিবশও ছয তারা ছিিা রিবত 
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পাবর, এটা ছতা কিেও কল্পোও করররে। আর, এরা ছকেল ছচার েয়, িরকার হবল এরা 

মােুষ িুে করবতও ভয় পায় ো! 

  

িয়ন্ত েলবল, স্ুন্দরোেু, আমার রেশ্বাস্, কলকাতায় ভীষণ একটা িল গবড় উবিব ; ছস্ 

িবলর ছলাবকরা চুরর, ডাকারত, রাহািারে ো িুে-িিম করবত স্েযিাই প্রস্তুত। এবির ছয 

িলপরত, ছস্ হবে একিে রশরেত ছলাক। মুকুন্দ েন্দীর গরিবত আর স্িােন্দা োেুর 

োরড়বত ছয চুরর হবয়ব , তা একই িবলর কীরতয! 

  

স্ুন্দরোেু চমবক উবি েলবলে, ছতামার এমে আশ্চযয রেশ্বাবস্র কারণ রক িয়ন্ত! 

  

িয়ন্ত েলবল, কারণ রেশ্চয়ই আব । রকন্তু আপাতত আপোবক একরট কাি করবত হবে। 

স্িােন্দা োেুর ঘবর ছয কাবচর ছগলাস্ পাওয়া ছগব , তার উপবর কার আিুবলর  াপ 

আব , ছস্টা আপরে আরে্ার করোর ছচিা করুে। ছস্টা যরি ছকােও পুরাতে পাপীর 

হাবতর  াপ হয়, তাহবল আমাবির অবেক পররশ্রম ছোঁবচ যাবে। যরিও মযাগরেোইং গ্লাস্ 

রিবয় একটা রেষয় আরম এর মবেযই আরে্ার কবর ছেবলর । 

  

মারেক ছকৌতূহলী স্ববর রিজ্ঞাস্া করবল, তুরম রক আরে্ার কবর ? 

  

িয়ন্ত েলবল, ছলাবক স্াোরণত ছগলাস্ েবর ডাে-হাবত। রকন্তু এ ছগলাবস্র ওপর  াপ 

আব  োাঁ-হাবতর আিুবলর। 

  

মারেক চরকত স্ববর েলবল, োাঁ-হাবতর আিুবলর! ছয আমাবির রচরি রলবি শারস্বয়র ল, 

ছস্ও রচরি রলবির ল োাঁ-হাবত! 

  

িয়ন্ত েলবল, তার কারণও পবর আমরা িােবত ছপবরর । তার ডাে-হাবতর েুবড়া আিুল 

ছেই। এিে এটাও আমাবির িাো িরকার, এই ছগলাস্টা ছয েযেহার কবরব , তারও 

ডাে হাবতর েুবড়া আিুল আব  রকো। অেশয, আমার এ স্বন্দহ অমূলক হবতও পাবর। 

কারণ স্মবয় স্মবয় আমরা স্কবলই ডাে-হাত োকবতও োাঁ-হাবত ছগলাস্ েবর োরক। 
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স্ুন্দরোেু এতেণ ভযাোচযাকা ছিবয় দুই ছচাি অতযন্ত রেস্ফাররত কবর িয়ন্ত ও মারেবকর 

কোোতযা ুযবের বলে। এিে েলবলে, হম! ছতামরা আোর ছহাঁয়ারলর কো কইবত ুযরু 

করবল। ছকে? ডাে-হাত োাঁ-হাত,–এস্বের অেয রক? 

  

িয়ন্ত হিাৎ উবি িাাঁরড়বয় দুই হাত  রড়বয় হাই তুবল েলবল, েড্ড পররশ্রম হবয়ব । 

স্ুন্দরোেু! আি আর ছকােও কো েয়। এিে আরম ওপবর রগবয় একটু রেশ্রাম করে–

অেযাৎ োাঁরশ োিাে! 

  

স্ুন্দরোেু ভুরু কুাঁচবক েলবলে, রেশ্রাম করবে–অেযাৎ োাঁরশ োিাবে? 

  

আবজ্ঞ হযাাঁ। োাঁরশ োরিবয়ই আরম রেশ্রাম করর, আর মারেক রেশ্রাম কবর আমার োাঁরশ 

োিাবো ুযেবত-ুযেবত। এটা আমাবির অবেকরিবের অভযাস্। ো মারেক?  

  

মারেক হাস্বত-হাস্বত ঘাড় ছেবড় স্ায় রিবল। 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, হম! ছতামরা রাগ ছকাবরা ো, রকন্তু মাব -মাব  ছতামাবির দুিবেরই 

মাো িস্তুরমবতা িারাপ হবয় যায় েবলই রতরে প্রিাে করবলে। 

  

.  

  

দুরিে পবর এক স্ন্ধযাবেলা। িয়ন্ত ও মারেক চা-পাে ছশষ কবর েবস্-েবস্ পরামশয 

করর ল, আি রাবে োয়বস্কাপ ছিিবত ছগবল ছকমে হয়,–এমেস্ময় েীবচর তলা ছেবক 

স্ুন্দরোেুর হাাঁক-ডাক ছশাো ছগল। 

  

মারেক হতাশ ভাবে ইরিবচয়াবরর উপবর আড় হবয় পবড় েলবল, েযাস্, রেিায় ছগ্রটা 

গাবেযার মায়া-লীলা! ওই ছশাবো, ছতামার স্ুন্দরোেু এবলে মুরুরিয়াোর ছিলায় প্রাণ 

ওষ্ঠাগত করবত। 

  

িয়ন্ত ছচাঁরচবয় েলবল, আস্ুে স্ুন্দরোেু, ওপবর উবি আস্ুে। 
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স্ুন্দরোেু ঘবরর রভতবর ঢুবকই উবিরিত স্ববর েলবলে, িয়ন্ত, িয়ন্ত, তুরম রক মন্তর 

টন্তর রক ু িাবো? 

  

িয়ন্ত েলবল, ছকে েলুে ছিরি? 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, তাহবল ছস্ই মন্তরটা আমাবক রশরিবয় িাও…ছগলাবস্ যার হাবতর 

 াপ আব , স্রতযই তার ডাে হাবতর েুবড়া-আিুল ছেই। রকন্তু পুরলবশর কাব  তার োাঁ 

হাবতর  াপ আব । 

  

িয়ন্ত দুই রটপ েস্য রেবয় েলবল, তাহবল ছস্ পুবরাবো পাপী? 

  

হযাাঁ। ছস্ ভয়ােক ছলাক। তার োম েলরাম ছচৌেুরী। পাঁরচশ ে র আবগ ছস্ একটা িুবের 

মামলার আস্ারম হয়। রকন্তু রেচাবর প্রমাণ-অভাবে িালাস্ পায়। রেশ ে র আবগ একটা 

ডাকারতর মামলায়ও ছস্ আস্ারম হবয়র ল। রকন্তু ছস্োরও ছস্ শারস্ত পায়রে। উরেশ ে র 

আবগ েড়োিাবর রাহািারে কবর ছস্ েরা পবড়। এোর ছস্ আইেবক োাঁরক রিবত পাবররে, 

রেচাবর তার রতে ে র ছিল হয়। ছিবল োকবত োকবতই এক হােরস্র স্বঙ্গ তার েন্ধুত্ব 

হয়–  

  

মারেবকর রিবক অেযপূণয িৃরিবত তারকবয় িয়ন্ত োো রিবয় েলবল, এক হােরস্র স্বঙ্গ 

তার েন্ধুত্ব হয়? 

  

হযাাঁ। তার স্বঙ্গ েলরাম ছিল ছভবি পারলবয় যায়। তারপরও এক ে বরর ছভতবর তারা 

ছয দুবটা িুে আর ডাকারত কবরব , পুরলবশর কাব  এমে প্রমাণ আব । রকন্তু আমরা 

রক ুবতই তাবির েরবত পারররে। ছকেল তাই েয়, তারা ছযে পৃরেেী ছেবক উবে 

রগবয়র ল। িুে আর ডাকারত যাবির িীরেকা, তারা ছেরশরিে চুপ কবর োকবত পাবর ো। 

রকন্তু আি ছষাবলা েৎস্বরর মবেয ছিশ-রেবিবশর ছকাোও তাবির আর ছকােও স্ন্ধােই 

পাওয়া যায়রে। আমরা ছভবের লমু, তাবির মৃতযু হবয়ব । রকন্তু আি এতকাল পবর 

েলরাম ছয ছকাো ছেবক আোর ছিিা রিবল, ভগোে িাবেে! 
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িয়ন্ত েলবল, েলরাম যিে এমে গুণী েযরক্ত, তিে পুরলশ রেশ্চয়ই তার েবটা রেবত 

ছভাবলরে! 

  

স্ুন্দরোেু একিাো ছমাটা েইবয়র পাতা উলবট েলবলে, এই ছিবিা েলরাবমর ছোবটা 

আর ইরতহাস্। এর ছচহারা ছিিবলই ছতামাবির ভয় হবে। 

  

স্তযই তার ছচহারা ভয়ঙ্কর, শয়তাবের ছচহারাও ছোেহয় এত ভয়ােক েয়। ছচািদুবটা 

স্াবপর মবতা ক্রুর ও তীক্ষ্ণ, োক েুলডবগর মবতা েযােড়া, ছচায়াল হবে হািবরর মবতা। 

  

িয়ন্ত অবেকেণ েবর েলরাবমর ইরতহাস্ পবড় ছযে রেবির মবেই েলবল, ছিির  এই 

ছোবটািাো ছতালা হবয়ব  পাঁরচশ ে র আবগই,েলরাবমর েয়স্ যিে পাঁয়তারেশ েৎস্র। 

ো, ো, এ অস্ম্ভে! 

  

স্ুন্দরোেু ুযবোবলে, কী অস্ম্ভে? 

  

 একো স্তয হবল েলবত হয়, েলরাবমর েয়স্ এিে স্ির েৎস্র। 

  

অস্ম্ভে েয়। আমরা এমে স্ে পাপীবকও িারে, স্ির ে র েয়বস্ও যাবির স্বভাে 

ছশােরায়রে! 

  

িয়ন্ত ঘাড় ছেবড় েলবল, ো স্ুন্দরোেু, আরম ছস্কো েলর  ো। ছচাবরবির িবল ছয েুবড়া 

আিুল কাটা ছলাক আব  তাবক স্বচবে ছিবিব  আমরা এমে একিেবক িারে। মারেক, 

কবুমারটুরলর চাবয়র ছিাকাবে কাি কবর, আরম ছস্ই ছেরশ-িুরশ ছলাকরটর কোই েলর । 

ছস্ ছতা ছস্ই েুবড়া আিুল কাটা ছলাকরটবক েুবড়া েবলরে! 

  

স্ুন্দরোেু িৃঢ়স্ববর েলবলে, আিুবলর  াপ রমেযা হবত পাবর ো।  
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িয়ন্ত েলবল, আমার তাই রেশ্বাস্। ছস্ইিেযই ছতা আরম আশ্চযয হরে। তবে রক ছচাবরবির 

িবল দুিে েুবড়া আিুল কাটা ছলাক আব ? ো, তাই ো রেশ্বাস্ করর ছকমে কবর? রকন্তু 

এ েযাপাবরর মবেয রেশ্চয়ই রক ু ছগালমাল আব ? 

  

হিাৎ মারেক স্ভবয় রচৎকার কবর উিল, স্াপ, স্াপ! অিগর স্াপ! স্ুন্দরোেু, স্ােোে! 

  

িয়ন্ত স্চরকবত রেবর ছিিবল, রেপুল এক অিগর স্াপ িাোলার দুবটা গরাবির 

মবেযকার ুযেয পররপূণয কবর ঘবরর রভতবর প্রবেশ করব , এেং তার দুবটা েুরেত চেু 

রিবয় রিকবর পড়ব  ছযে রহংস্ার আগুে। 

  

অিগরটা রেষম গিযে কবর স্ুন্দরোেুবক লে কবর এক ছ ােল মারবল, রকন্তু রতরে তার 

আবগই োপ েবল রেরাট এক লম্ফতযাগ কবর স্বর ছগবলে এেং লেযচুযত অিগবরর 

মাোটা মারটর উপবর এবস্ স্শবদেও আ বড় পড়ল। 

  

ছস্ই ভয়ােহ অিগবরর ছিবহর স্াত-আট হাত অংশ ঘবরর রভতবর এবস্ পবড়ব , রকন্তু 

তিেও তার ছিবহর অপর অংশ িােলার োইবরই অিৃশয হবয় আব ! এমে প্রকাণ্ড 

অিগর তারা ছকউ কিেও ছিবিরে! 

  

অিগরটা আোর এক প্রচণ্ড গিযে কবর রেদুযৎবেবগ মাো তুলবল–এোবর তার জ্বলন্ত িৃরি 

িয়বন্তর রিবক। 

  

অস্ম্ভে মৃতযু ছযে মূরতযমাে হবয় আি এই ঘবরর রভতবর আচরম্ববত আরেভূযত হবয়ব । 

  

.  

  

প্ররতবশাে চাই 

  

অিগর আোর মাো তুবলব , তার ক্রুর ও তীব্র িৃরি িয়বন্তর রিবক আকিৃ! 
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িয়ন্তও তার রিবক রিরিৃরিবত তারকবয় যোস্মবয় লাে মারোর িবেয প্রস্তুত হবয় রইল। 

তিে রেবিবক তার কী অস্হায় েবল মবে হরেল! হাবত এমে ছকােও অস্ত্র ছেই ছয, 

ছকােওরকবম আত্মরো কবর। এিে তার আত্মরো করোর একমাে উপায় হবে 

রেপ্রগরতবত ডাইবে ো োবম অিগবরর োগাবলর োইবর স্বর যাওয়া। রকন্তু তারপর? 

তারপর রক হবে? এইটুক ুঘবর এমে ভাবে একটা এত েড় অিগবরর আক্রমণ োর োর 

ছিকাবো ছতা স্ম্ভেপর। েয়! এক মুহূবতযর মবেয এইস্ে রচন্তা রেদুযবতর মতে তার মাোর 

রভতর রিবয় ছিবল ছগল। স্রিে মুহূবতয মােুষ কত তাড়াতারড় ভােবত পাবর। 

  

এেং রিক ছস্ই মুহূবতয স্ুন্দোেু ভাের বলে, এই অিগরটা এিরে তাাঁর ছিহ িরড়বয় েবর 

হাড়বগাড়  াতু কবর ছেবল তারপর তাবক রগবল হিম করবে। দুরেয়ায় আি তার ছশষ 

রিে! রতরে এমে ছেরতবয় পড়বলে ছয, স্াপটা এিে আোর যরি তাবক ছ ােল মাবর, 

তাহবল রতরে আবগর োবরর মবতা আর লম্বা লম্ফতযাগ কবর স্বর ছযবতও পারবেে ো। 

  

এেং রিক ছস্ই মুহূবতযই মারেক রতরবেবগ হাত োরড়বয় স্ুন্দরোেুর পবকট ছেবক 

ররভলভারটা একটাবে োর কবর রেবল। স্ুন্দরোেু যিে প্রেম ঘবর এবস্র বলে মারেক 

তিেই তাাঁর পবকবটর এই রেবশষত্বরট লেয কবরর ল। 

  

অিগর আোর ছস্াাঁ কবর এরগবয় ছ ােল মারবত এল এেং িয়ন্ত স্াাঁৎ কবর একপাবশ 

স্বর ছগল! 

  

লেযচুযত হবয় অেলম্বে ো ছপবয় স্াপটা আোর মারটর উপবর মুি েুেবড় পড়ল। ততেবণ 

তার ছিবহর প্রায় রতেভাগ ঘবরর রভতর এবস্ পবড়ব । 

  

অিগর তৃতীয়োর আক্রমণ করোর িবেয মাো ছতালোর আবগই মারেক তার মাো রটপ 

কবর উপরর-উপরর দুোর ররভলভাবরর গুরলেৃরি করল এেং তারপর ছয কাণ্ড হল ভাষায় 

তা ভাবলা কবর েু াবো যাবে ো। 
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অিগবরর ভীষণ গিযবে চারররিক পররপূণয হবয় ছগল এেং তার ছস্ই রেপুল ছিহটা পাক্লটট 

ছিবয় ঘবরর ছমব র উপবর আ ড়া-আ রড় করবত লাগল–তারই ো শদেও রক! ঘবরর ছগাল 

মাবেযবলর ছটরেলটা ও একিাো ছস্াো রিকবর উলবট পড়ল এেং অিগবরর কণু্ডলীর 

মবেয পবড় একিাো ছচয়ার পলকা ছিশলাইবয়র োবের মবতাই ছভবি চুরমার হবয় ছগল। 

অিগরটা রাবগ অন্ধ হবয় ছস্ই ভািা ছচয়ার লে কবরই উপরর-উপরর দুোর ছ ােল 

মারবল! 

  

ততেবণ এই রেষম েুমোড়াক্কা ুযবে োরড়র অেযােয ছলাকিে  ুবট এবস্ ঘবরর োইবর 

িরিার কাব ই স্তরম্ভত রেস্মবয় িাাঁরড়বয় পবড়ব , এেং িয়ন্ত, মারেক ও স্ুন্দরোেু 

লারেবয় উবি পবড়ব  ঘবরর উাঁচু িাবটর উপবর! ছস্ইিাে ছেবক মারেক আরও দুোর 

ররভলভার  ুড়বল। রকন্তু ছস্ই অরতকায় অিগর তেু কােু হবয়ব  েবল মবে হল ো। 

  

িয়ন্ত রচৎকার কবর েলবল, েন্দুক, েন্দুক! আমার েন্দুক এবে ছ াবড়া! 

  

অিগবরর লযািটা একোর উাঁচু হবয় িাবটর উপবর আ বড় পড়ল–মিেুত িাটিাো। ও 

মড়মড় আতযোি কবর উিল। ছস্ লযাবির একটা আঘাত যরি িয়ন্তবির কারুর গাবয় 

লাবগ, তাহবল তিরে তার রেরশ্চত মৃতুয। অিগবরর লযাি রস্ংহ, েযাঘ্র ও  ও েড় েড় ছমাষবক 

কাত কবর ছিয়। 

  

এর মবেয ছক  ুবট রগবয় েন্দুক রেবয় এল। রকন্তু ছস্ ঘবরর ছভতবর ঢুকবত স্াহস্ করবল 

ো; িরিার কা  ছেবকই পবর পবর দুোর গুরলেৃরি করবল! মারেকও স্াবপর মাো লেয 

কবর আর একোর ররভলভার  ুড়বল! 

  

অিগর মারাত্মক আবক্রাবশ িাবটর একটা পায়াবক িরড়বয় েরবল, পায়াটা তিরে মড়াত 

কবর ছভবি ছগল এেং িাটিাোও একরিবক েীচু হবয় পড়ল! টাল স্ামলাবত ো ছপবর 

স্ুন্দরোেু িাবটর রেবচ পবড় যারেবলে, িয়ন্ত তাড়াতারড় তাবক ছটবে রেবয় অেযপাবশ 

স্বর ছগল। 
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এই হল অিগবরর ছশষ-প্রবচিা! তার মাো তিে গুরলর ছচাবট ছঘাঁতবল গুাঁরড়বয় ছগব ! 

রকন্তু ছস্ মরবলও তার ছিহ ছিিবল ছস্টা েু োর উপায় ছেই, তা তিেও পাকস্াট িাবে 

এেং কণু্ডলী রচো করব –এ কুণ্ডলীর মবেয এিেও ছকােও িীেিন্তু রগবয় পড়বল আর 

তার রো ছেই! 

  

এই প্রাণহীে ভীম অিগবরর ছিহ তারপর অবেকেণ পযযন্ত িীেন্ত হবয় র ল। 

  

স্ুন্দরোেু তিে এবকোবর মূর যত হবয় পবড়ব ে এেং মারেক িাবটর উপবর দুই পা  রড়বয় 

েবস্ পবড় গভীর উবিিোয় কাতর হবয় ক্রমাগত হাাঁপাবে। 

  

িয়ন্ত কৃতজ্ঞ স্ববর েলবল, মারেক, আি তুরম ো োকবল আমরা ছকউ োাঁচতুম ো! 

  

মারেক হাাঁপাবত হাাঁপাবত েলবল, ছস্ কো এিে োক। ছিবিা, স্ুন্দোেু হাটয ছেল করল 

রকো! 

  

.  

  

স্ুন্দরোেুর যিে জ্ঞাে হল তিে রতরে প্রেবমই েবল উিবলে, আরম ছোঁবচ আর  ছতা? 

  

িয়ন্ত েলবল, ছস্ রেষবয় একটুও স্বন্দহ ছেই। 

  

হম! ছস্ অিগর েযাটা ছকাোয়? 

  

পরবলাবক। তার ছিহটাবক িরড় রিবয় ছোঁবে এিাে ছেবক ছটবে রেবয় যাওয়া হবয়ব । 

  

হম! আরম আর ছতামাবির োরড়বত আস্ে ো–এই োক কাে মলর । 

  

 ছকে স্ুন্দরোেু? 

  

ছকে? তাও আোর রিবগযস্ কর ! ছতামার োরড ়রেপজ্জেক। ছস্রিে ুযেলুম, হাইবরাবিে 

আবস্যোইডভগোে িাবেে, ছস্ রক রিরেস্! আি আোর ছিির  হযাররস্ে ছরাবডর মবতা 
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লম্বা অিগর? কাল আোর এবস্ হয়বতা ছিিে আরিকার রস্রঙ্গ, রহবপা, গন্ডার, হারত। 

োপ, এিাবে ছকােও ভদ্রবলাক আবস্? হম, ছতামার োরড়বক েমস্কার, আর আরম এমুবিা 

হরে ো! 

  

মারেক ছহবস্ ছেবল েলবল, রকন্তু আপরে ছতা ররভলভার রেবয় আস্বত পাবরে, আপোর 

ভয়টা কীবস্র? 

  

স্ুন্দরোেু মুি ভার কবর েলবলে, িাট্টা ছকাবরা ো মারেক! ওরকম িাট্টা আরম প ন্দ করর 

ো। কলকাতায় ঘবরর ছভতবর অিগর ছিিবল ররভলভাবরর কো কারুর মবে 

োবক?…রকন্তু অিগরটা এল ছকাবেবক? োরড়র ওরিবক োগাবের মবতা আব  ছিির ! 

িয়ন্ত, তুরম রক অিগর ছপাবষা? 

  

িয়ন্ত েলবল, ো! ও-শি এিেও আমার হয়রে। আরম োগাবে রগবয় চারররিবক ছিবি 

এবস্র । রিড়রকর িরিা ছিালা োবক ো, রকন্তু আি ছিালা রবয়ব । িাবলর োবর 

আমাবির োরড়র কাব  রাবত ছলাকচলাচল িুে কম। আমাবির রিড়রকর রপ বে একটা 

স্রু কাো গরল আব –অতযন্ত ছোংরা গরল। ছস্িাে রিবয় ছকউ হাাঁবট ো। েযাপারটা রিক 

েু বত পারর  ো; রকন্তু আমার রেশ্বাস্, রাত-আাঁোবর ছকউ ো কারা এবস্ ছকােওরকবম 

এই অিগরবক রেবয় োগাবে ঢুবক আমার ঘবরর িাোলার তুবল রিবয়ব । অিগরটা 

রেশ্চয়ই তাবির ছপাষা। 

  

েবলা রক! কাবির এ কাি? 

  

আমাবির শত্রুবির–যাবির কাব  হাইবরাবিে আবস্যোইড আব , যারা মুকনু্দ েন্দীর 

গরিবত আর স্িােন্দোেুর োরড়বত চুরর কবরব , যারা চায় ো আমরা এেযাপাবরর মবেয 

োরক! 

  

স্ুন্দরোেু এতেবণ োতি হবয় েলবলে, হম! তাহবল ছতামার োরণা, একই িল মুকুন্দ 

েন্দীর গরিবত আর স্িােবন্দর োরড়বত চুরর কবরব ? 
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োরণা েয় স্ুন্দরোেু, এটা আমার িৃঢ় রেশ্বাস্। ছযরিে মুকনু্দ েন্দীর গরির েযাপারটা 

হাবত রেই, ছস্ই রিেই কারা আমাবির শারস্বয় রচরি রলবির ল। তারপর স্িােন্দোেুর 

োরড়র চুররর পর ছেবক আমাবির ওপবর তাবির রাগ ছযে আরও ছেবড় উবিব । এোর 

রেবয় রতে রতেোর আমাবির হতযা করোর ছচিা হল। রকন্তু আর েয়, এইোবর আস্ল 

অপরােীবক অন্ধকার ছেবক ছটবে োর করবত হবে! 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, তুরম রক েলরাম ছচৌেুরীর ওপবর স্বন্দহ কবরা? 

  

িয়ন্ত ছযে আপে মবেই েলবল, েলরাম ছচৌেুরী! পাঁয়তারেশ েৎস্র েয়বস্ ছয প্রেবম 

েরা পবড়, েহ েৎস্র অজ্ঞাতোবস্র পবর স্ির েৎস্র েয়বস্ আোর ছস্ আরেভূযত হবয়ব । 

ো, ো, এ অস্ম্ভে স্ুন্দরোেু, অস্ম্ভে! রেশ্চয়ই এর মবেয গভীর ছকােও রহস্য আব ! 

তাহবল ভেবতাষ মিুমিার ছক? মারেক, এর মবেয ভেবতাষবক তুরম রেশ্চয়ই ছভাবলরে 

রেবশষ কবর তার ছচাি দুবটা? 

  

স্ুন্দরোেু হতাশিেক মুিভরঙ্গ কবর েলবলে, এই ছর, আোর ছহাঁয়ারল! আো িয়ন্ত, 

োবকা োবকা আর এমে হবয় যাও ছকে েবলা ছিরি তুরম? হরেল েলরাম ছচৌেুরীর কো, 

ছকাবেবক এল আোর ভেবতাষ মিুমিার আর তার দুবটা ছচাি। েরল, তার দুবটা ছচাি 

রেবয় আমরা করে রক? েুবয় িাে? হম, যত অোস্ৃরি! 

  

িয়ন্ত েলবল, ছচাি রেবয় অবেক রক ু হয় স্ুন্দরোেু, অবেক রক ুই হয়! ছচাি হবে 

মবের আররশ,–ছস্ আররশবত ছভবস্ ওবি লুকাবো স্বভাবের আস্ল  রে! অস্ােুর স্মস্ত 

 দ্মবেবশর রভতর ছেবকই ওই ছচািদুবটাই তাবক আবগ েররবয় ছিয়। ভেবতাষ মিুমিার 

হবে মােুবষর োম, রকন্তু তার ছচাি দুবটা হবে শয়তাবের ছচাি। ছস্ ছচাবির আস্ল ভাে 

ঢাকোর ছচিা করর ল েবট, রকন্তু মাব  মাব  তার ছস্ ছচিা েযেয হবয় ছগব ! যাবেই ছতা! 

ছচাবির আস্ল ভাে ছেরশেণ ছকউ লরুকবয় রািবত পাবর ো। ভেবতাষও তা পাবররে। 

তার ছচাি দুবটা ভীষণ েয়, রহস্যময়! 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, কী আপি! ছক ভেবতাষ? তার ছচাবির এত েযািযাো ছকে? 
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িয়ন্ত েলবল, েলে স্ুন্দরোেু, তার কো স্ে আপোবক েলে। রকন্তু আপাতত আপরে 

একটু চুপ করুে–আমার মাোয় একটা েরন্দ আস্ব , ছোেহয় িুে ভাবলা 

েরন্দ!..স্ুন্দরোেু, আর একোর চা ছিবত আপোর আপরি আব ? ছেই? ওবর, আমাবির 

িবেয রতে ছপয়ালা চা রিবয় যা!..স্ুন্দরোেু, একটু িান্ডা হবয় েস্ুে, স্ে কোই আপোবক 

েলে!–এই েবল ছস্ িাোলার োবর রগবয় োইবরর অন্ধকার আকাবশর রিবক তারকবয় 

স্তব্ধভাবে িাাঁরড়বয় রইল এেং মাব  মাব  এক এক রটপ েস্য রেবত লাগল। 

  

স্ুন্দরোেু একিাো ছচয়াবরর উপবর েবস্ পবড় রেরক্তভাবে আপে মবে েলবলে, আরম 

ছতামার ভেবতাবষর ছচাবির ইরতহাস্ ুযেবত চাই ো! চা ছিবয়ই আরম পাগলা গারি 

ছেবক পালাে। 

  

িারেক পবরই চাকর চাবয়র ছে রেবয় ঘবরর রভতবর ঢুকল। 

  

িয়ন্ত রেবর েলবল, স্ুন্দরোেু, এই ছচারবির েরোর এক চমৎকার উপায় আরম আরে্ার 

কবরর । চা ছিবত-বিবত স্ে কো আপোবক েলর । 

  

আচরম্ববত োইবর ছেবক গুডুম কবর একটা েন্দুবকর আওয়াি হল এেং ঘবরর ছিওয়াবলর 

উপবরর একিাো েড়  রের কাচ  ে ে কবর ছভবি ছগল ও স্বঙ্গ স্বঙ্গ িয়ন্ত েুপ কবর 

ছমব র উপর েবস্ পড়ল! 

  

মারেক তাড়াতারড় তার কাব   ুবট রগবয় আতযস্ববর েবল উিল, িয়িয়! কী হল? ছস্ 

স্ভবয় ছিিবল, িয়বন্তর গাল ছেবয়  র র কবর রক্ত  রব । 

  

স্ুন্দরোেু একলাবে উবি তাড়াতারড় ঘবরর িাোলাগুবলা েন্ধ কবর রিবলে। 

  

িয়ন্ত গাবলর উপবর রুমাল ছচবপ েবর েলবল, ভয় ছেই মারেক, ভয় ছেই! এ যাোও 

ছোঁবচ ছগলুম,–গুরল আমার গাবলর মাংস্ ছঘাঁবষ চবল ছগব ! িাোলার োবর রগবয় 
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িাাঁড়াবোই আমার ভুল হবয়র ল। আরম ভােবত পারররে ছয, অিগর ছলরলবয় ছিওয়ার 

পবরও আমাবির স্যািাতরা োইবর ছকাোও লরুকবয় োকবত ভরস্া করবে।  

  

মারেক েলবল, আমরা একী ভয়ােক ছলাবকর পাোয় পবড়র । 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, হম! আরম আর চা িাে ো। এিাে ছেবক ছকােওরকবম প্রাণ রেবয় 

পালাবত পারবলই োাঁরচ! 

  

িয়ন্ত েলবল, মুবির চা ছেবল ছগবল েরবক পচবত হয়। আস্ুে, ছপয়ালা রেে, আরমও চা 

িাে। স্ুন্দরোেু, ছয েরন্দ আরম কবরর , দু-চার রিবের ছভতবরই এই ছচার আর িুরের 

িল। আমাবির হাবতর মুবিায় েরা পড়বে। তারা আমাবির রক্তপাত কবরব –আরম 

প্ররতবশাে চাই। 

  

.  

  

দুরট হাাঁরচ ও িািশ িস্ুয 

  

যাবক েবল, রাত  াাঁ  াাঁ! 

  

েেমীর চাাঁি এিে মড়ার মতে হলবি-মুবি ছযে রমরশবয় ছযবত চাইব  পরশ্চম আকাবশ। 

পৃরেেীর উপবর েমেম করব  ো আবলা, ো অন্ধকার! ছিিাও যায়, ছিিাও যায় ো! 

  

এমে আবলা-আাঁোররর ছচবয় ঘুটঘুাঁবট অন্ধকার ছঢর ভাবলা লাবগ। স্মুবদ্রর েীল িবলর 

মবতা, শূবেযর কাবলা অন্ধকার তার রভতবরর স্মস্ত রেভীরষকাবক এবকোবর ছঢবক রাবি। 

রকন্তু িাবেক তোবত যরি একটা গাব র ডাল-পাতা েবড়, এই আবলামািা অন্ধকাবর 

তাও স্পি েিবর আবস্ ো স্বন্দহ হয় েুর  ছকােও অপারেযে  ায়া ছিিলুম! িূর রিবয় 

হয়বতা একটা ভীতু রশয়াল  ুবট পালায়, আর আমাবির ছচাবি োাঁো লাবগ–েুর  ছকােও 

ছভৌরতক ছিহ ছিিা রিবয়ই রমরলবয় ছগল। 
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রাবতর স্ভায় আি িেমােবের স্াড়া ছেই। ছকেল র াঁর বপাকা আর ছকালােযাবির িল 

ছযে পরস্পবরর স্বঙ্গ পাো রিবয় একটাো ছচাঁরচবয় চবলব । আর এ-পাড়া ও-পাড়ার 

ককুরুগুবলা ছেবক ছেবক অকারবণই িাপ্পা হবয় গলাোরি কবর এ-ওবক িরমবয় ছিওয়ার 

িবেয। েযেয ছচিা করব । 

  

োরাকপুর োঙ্ক ছরাড। দুই োবর স্ারর স্ারর োগােোরড় রাবের গভীর রেিযেতায় ঘুরমবয় 

পবড়ব । মাব  মাব  গররেবির দু-একিাো ছমবট ঘর আর ছ াট ছ াট েরস্ত–ছস্িাবেও 

অরেদ্রার ছকােও লেণই ছেই। পবের দুোবর ছতবলর আবলাগুবলা োচার হবয় অতযন্ত 

রমটরমট কবর জ্বলব , ছযে ঘুরমবয় পড়বত পারবল তারাও োাঁবচ। আবশপাবশ  াাঁবক  াবক 

স্িাগ ছিাোরকরা ছকেল েযস্ত হবয় শূেযপবে আোবগাো ওিা-োমা  ুবটা ুরট করব –

তারা ছযে স্বপ্নপররবির ছ াট্ট হাবত উরড়বয় ছিওয়া অগুরন্ত ছিলার োেুস্।  

  

দুিাো েড় েড় ছমাটরগারড় যোস্ম্ভে েীরবে োরাকপুর োঙ্ক ছরাড রিবয় অগ্রস্র হবে। 

তাবির িাোলার িাোলার পরিা ছতালা, আবরাহীবির ছিিোর উপায় ছেই।  

  

দুিাো গারড়ই একিাো মস্তেড় োগােোরড়র কাব  এবস্ িাাঁরড়বয় পড়ল। ছস্-োরড়িাোর 

চারররিক ছলাহার ছররলং রিবয় ছঘরা। তার ছকােও িাোলার আবলার আভাস্টকু ুপযযন্ত 

ছেই। েটকও েন্ধ। 

  

স্ম্প্ররত িরেণ ভারবতর একিে রেিযাত েযরক্ত এই প্রকাণ্ড োগােোরড়িাো ভাড়া 

রেবয়ব ে। রতরে মাস্িাবেবকর িেয কলকাতায় ছেড়াবত এবস্ব ে। তার োম েোে 

মহম্মি আরল িাাঁ োহাদুর। 

  

আি রিে পবেবরা েবর েোে স্াবহেবক রেবয় কলকাতার ছলাকবির ছকৌতূহবলর অন্ত 

ছেই। কারণ েোে-স্াবহে হবেে একিে েেকুবের। তাাঁর রহরা-িহরবতর ভাণ্ডার োরক 

অেুরন্ত। 

  

http://www.bengaliebook.com/
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এই ভাণ্ডাবরর মবেয স্েবচবয় রেস্ময়িেক হবে এক ড়া রহরার হার। অবেক িেবরর 

কাগবি এই অমূলয রনে হাবরর  রে ও ইরতহাস্ প্রকারশত হবয়ব । 

  

স্ম্রাট িাহারঙ্গর োরক এই রনে হাররট েুরিাহােবক উপহার রিবয়র বলে। তারপবর এই 

হার ড়া ছমাগল রািেংবশর রভতবরই োবক। োরির শা রিরে লুবট ময়ুর-রস্ংহাস্ে পযযন্ত 

রেবয় রগবয়র বলে, রকন্তু ছকারহেূর ও এই রনে হাবরর ছকােও স্ন্ধাে পােরে। তারপর 

১৭৫৬ রিিাবদেও আহম্মি শা এবস্ ছকারহেুবরর স্বঙ্গ ওই রনে হারও ছকবড় রেবয় যাে। 

পাঞ্জাবের রণরিৎ রস্ংহ যিে আহম্মবির েংশেরবক হাররবয় ছকারহেুর পুেরারেকার 

কবরে, তিে রনে হাররটও তার হস্তগত হয়। তারপর ছকারহেুর যায় ইংবরিবির হাবত, 

রকন্তু ছকমে কবর ওই হার ড়া ছয েোেস্াবহবের পূেযপুরুবষর অরেকাবর আবস্, ছস্ 

ইরতহাস্ ছকউ িাবে ো। স্ম্প্ররত একিে েড় িহরর হার ড়া পরীো কবর েবল ছগব ে, 

তার এিেকার োিারির একবকারট টাকার কম েয়। 

  

ওই ঐরতহারস্ক হার ড়া একোর িারল ছচাবি ছিবি েেয হোর িবেয েোে-স্াবহবের 

োরড়বত প্ররতরিে িবল িবল িশযক এবস্ রভড় কবরব । িশযকবির আগ্রবহ োেয হবয় 

েোেস্াবহে রনে হার ড়াবক তার ৈেিকিাোর োরমবয় এবে একরট গ্লাস্-বকবস্র রভতবর 

ছরবি রিবয়ব ে। ৈেিকিাোর িরিার রিোরাে স্েযিাই একিে স্শস্ত্র ছস্পাই পাহারা 

ছিয়। 

  

এইোবর ছস্ই রহস্যময় ছমাটরগারড় দুিাো কী কবর ছিিা যাক। 

  

একিাো গারড়র রভতর ছেবক দুিে ছলাক রেুঃশবদেও ছেররবয় এল। তারপর ছচাবরর মবতা 

স্ন্তপযবণ এরগবয় েোে-স্াবহবের োরড়র এপাবশ ওপাবশ উাঁরক ুাঁরক ছমবর আোর ছমাটবরর 

কাব  রেবর এবস্ িাাঁড়াল। 

  

গারড়র রভতর ছেবক িুে মৃদুস্ববর ছক েলবল, পে স্াে? 

  

 আবজ্ঞ হযাাঁ। োরড়র স্োই ঘুবমাবে। 
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তার স্ঙ্গী েলবল, রকন্তু রভতবর ৈেিকিাোর ছস্ই ছস্পাই ঘুবমাবে রকো িারে ো। 

  

গারড়র ছলাকরট েলবল, তা িােোর িরকার ছেই। ছস্ই ছস্পাইেযাটা আমার কা  ছেবক 

অবেক টাকা ঘুষ ছিবয়ব । ছস্ আমাবির োো ছিবে ো। োরড়র ডােরিবকর ওই গরলবত 

যাও। ছররলং টপবক েটকটা িুবল িাও। স্ােোে, যরি ছকােও িাবরায়াে ছিবগ ওবি, 

তিেই তার মুি েন্ধ করোর েযেিা করবে েুব  ? যাও। 

  

অল্পেণ পবরই এবক এবক োবরািে ছলাক রিক  ায়ামরূতযর মবতা রেুঃশবদেওই েোে 

স্াবহবের োরড়র েটক পার হল। ছমাটর দুিাো িূবরই িাাঁরড়বয় রইল, রকন্তু তাবির কল 

স্মাবে চলবত লাগল। 

  

েূরিাহাবের রনে হার আি আোর েুর  আর একিবের হাত াড়া হয়। 

  

অবেককাবলর পুবরাবো োগাে–চারররিবক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড েৃে মারটর উপবর মস্ত মস্ত 

অন্ধকার স্ৃরি কবর িাাঁরড়বয় আব । আস্ল মারলবকর ছয োগাবের ছস্ৌন্দযয-রোর রিবক 

ছতমে িৃরি ছেই, তাও ছেশ ছো া যায়। কারণ স্েযেই স্ািাবো েুলগাব র ছচবয় 

এবলাবমবলা ছ াপ াাঁপই ছেরশ। েোে-স্াবহবের মবতা েেী ও ছশৌরিে ছলাবকর পবে 

এরকম োগােোরড় ভাড়া ছেওয়া উরচত হয়রে। 

  

ওইস্ে ছ াপ াবপর পাশ রিবয়, েড় েড় গাব র  ায়ার রভতর রিবয়, রেরেড়তর  ায়ার 

মবতা ছলাকগুবলা এবক-এবক ছকাোয় অিৃশয হবয় ছগল! ছকেল একিে ছলাক একটা 

মস্ত আমগাব র তলায় চুপ কবর িাাঁরড়বয় রইল পােবরর প্ররতমূরতযর মবতা। ছোেহয় ছস্ 

পাহারা রিবত লাগল। 

  

অতগুবলা ছলাক োরড়র রভতবর রগবয় ঢুবকব , রকন্তু তেু ছস্িাবে িুে অস্পি ছকােও শদেওও 

ছিবগ উিল ো। োগােও ছগারিাবের মবতা রেস্তব্ধ। 

  

হিাৎ ছস্ই রেস্তব্ধতাবক চমরকত কবর পাবশর ছ াবপর রভতর ছেবক ছক ছহাঁবচ উিল– 

হবচ্চা! হাবচ্চা! 
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গাব র তলায় ছয পাহারা রিরেল, ছস্ আাঁতবক লারেবয় উিল এেং পরমুহূবতযই ডাে 

হাবতর ররভলভার েবর ছ াপ লে কবর গুরলেৃরি করবত ও োাঁ হাবত একটা োাঁরশ োর 

কবর িুে ছিাবর োিাবত লাগল। 

  

ছ াবপর রভতর ছেবক অমরে ছক ছচাঁরচবয় েবল উিল, হম! িমািার, ছস্পাই, িয়ন্ত! 

  

স্ারা োগােিাোর রভতবর চারররিবক দুোড় পাবয়র শদেও ছিবগ উিল, স্বঙ্গ স্বঙ্গ োো 

কবের রচৎকার ও ঘে ঘে ররভলভাবরর শদেও। রাবের স্মস্ত তন্দ্রা-স্তব্ধতা  ুবট ছগল এক 

ছস্বকবন্ড। 

  

ছয ছ াবপ হাাঁরচর িন্ম, তার রভতর ছেবক আরেভতূয হল স্ুন্দরোেুর রেশাল ভুরড়। রকন্তু 

োরড়র রিক ছেবক স্াত-আটিে ছলাক ররভলভার  ুাঁড়বত  ুাঁড়বত রতবরর মবতা ছোাঁ-বোাঁ 

কবর  ুবট আস্ব  ছিবি স্ুন্দরোেু হম!–েবল আোর ভুরড়স্ুদ্ধ ছ াবপর রভতর  ম্পপ্রিাে 

করবলে। 

  

আরও োো ছ াবপর রভতর ছেবক পাহারাওয়ালার পর পাহারাওয়ালা ছেররবয় আস্বত 

লাগল–এিােকার স্মস্ত ছ াপ াাঁপই ছযে ছকেল পাহারাওয়ালায় ভরা! 

  

িারেক তোত ছেবক িয়বন্তর উবিরিত কেস্বর ছশাো ছগল–িমািার, ওইরিবক। মারেক 

এইরিবক। আবর-আবর–রশগরগর। 

  

স্ুন্দরোেু ছ াবপর রভতর ছেবক িুে স্ােোবে মুি োরড়বয় ছিিবলে, আর ছকউ এরিবক 

 ুবট আস্ব  ো। তিে রতরে আর একোর োইবর লারেবয় এবস্ ছচাঁচাবত ুযরু করবলে–

ছস্পাই, ছস্পাই। িলরি। ডাকু-বলাক ভাগতা হযায়। পাকবড়া, পাকবড়া।  

  

িয়ন্ত ছেবগ  ুবট ছস্ইিাবে এবস্ িাাঁরড়বয় ছিিবল, ছচাবররা স্কবলই অিৃশয হবয়ব , 

ছকেল একিেবক তিেও ছিিা যাবে–পরমুহূবতয ছস্ও ছমাড় রেবর অিৃশয হবয় যাবে। 
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ছস্ আর ইতস্তত করবল ো, পলাতবকর পাবয়র রিবক লে কবর ররভলভার  ুাঁড়বল এেং 

ছস্-বলাকটাও টক্কর ছিবয় মারটর উপবর মুি েুেবড় পবড় ছগল। 

  

স্ুন্দরোেু মহা আেবন্দ েৃতয করবত করবত েবল উিবলে, এক েযাটা কুবপাকাৎ! এক 

েযাটা কবুপাকাৎ! উেুক, ুযবয়ার। আমাবক রটপ কবর গুরল ছ াাঁড়া! এিে ছকমে িদেও। 

োহাদুর িয়ন্ত। 

  

রকন্তু িয়ন্ত তার কো কাবেও তুলবল ো, ছস্ আহত ছলাকটার রিবক  ুবট এরগবয় ছগল– 

তার রপ বে রপ বে মারেকলাল। 

  

আহত েযরক্ত মারটর উপবর উবি েবস্ দুই হাবত ভর রিবয় িাাঁড়াোর ছচিা করবত লাগল। 

রকন্তু আচরম্ববত আোর একোর ররভলোবরর শদেও হল এেং ছস্-ও আতযোি কবর আোর 

ঘুবর পবড় ছগল। 

  

তারপবরই োঙ্ক ছরাবডর উপর দুিাো ছমাটরগারড় গিযে কবর  ুটবত লাগল। 

  

িয়ন্ত যিে ছস্ই ভূপারতত ছলাকটার কাব  এবস্ পড়ল, তিে ছস্ আর েড়ব  ো। 

তাড়াতারড় তার েুবক হাত রিবয় ছিবি েলবল, মারেক, এ আর এ িীেবে চুরর করবে ো! 

  

মারেক েলবল, রকন্তু িয়, স্েবশবষ ররভলভার  ুাঁড়বল ছক? 

  

ছচাবররা। আরম এবক মারবত চাইরে, তাই এর পাবয় গুরল কবরর লুম। রকন্তু এবক েে 

করবল এর িবলর ছলাবকরাই। 

  

ছস্ কী? 

  

হযাাঁ। পাব  ওবির আহত স্ঙ্গী স্মস্ত গুপ্তকো োাঁস্ কবর ছিয়, ছস্ই ভবয়। আরম এবক 

িযান্ত েরোর ছচিা কবরর লুম, ওরা আমার ছস্ আশায়  াই রিবয় ছগল। 
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এমে স্মবয় স্ুন্দরোেু ছস্িাবে হাাঁস্োাঁস্ করবত করবত এবস্ হারির! রচৎকার কবর 

েলবলে, ছকাোয় ছস্ই ডাকাত-েযাটা? এইোবর মিাটা ছিরিবয় রিরে! 

  

িয়ন্ত রতক্তস্ববর েলবল, স্ুন্দরোেু, আি পবেবরা রিে েবর ছয োঁি পাতলুম-েকল 

েোে-স্াবহে, ঐরতহারস্ক িাল রনে হার, িেবর কাগবি কাগবি অমূলক আবন্দালে, 

ছচাবরবির রমবেয ছলাভ ছিরিবয় োাঁবি ছেলা, রকন্তু স্মস্ত পণ্ড কবর রিবল আপোর ওই 

রেিকুবট হাাঁরচ! আটাশ ে র পুরলবশ চাকরর করব ে, দুবটা হাাঁরচ চাপবতও পারবলে ো? 

ঘাবট এবে ছেৌবকা ছডাোবলে? র ুঃ! 

  

রক ুমাে িবম ো রগবয় স্ুন্দরোেু েলবলে, হম। ছযরকম হাাঁরচ আমার এবস্র ল, ছকােও 

ভদ্রবলাকই ছস্রকম রেশ্রী হাাঁরচ স্ামলাবত পাবর ো। আরম অেযমেস্ক হলমু, মাো- কারে 

রিলমু, দু-হাবত মুি চাপলুম, রকন্তু রক ুবতই রক ু হল ো–ছস্ ভয়ঙ্কর ভণ্ডুবল হাাঁরচ মুি 

ছিবল ছেররবয় এল এবকোবর ছতবড়েুাঁবড়! আমার ছিাষ রক? 

  

িয়ন্ত েলবল, আমারই ভাবগযর ছিাষ! আর পাাঁচ রমরেট পবর হাাঁচবল পাবলর ছগািা 

ভেবতাবষর স্বঙ্গ স্মস্ত িলটাবকই আমরা ছগ্রপ্তার করবত পারতুম। 

  

িয়বন্তর রপি চাপবড় স্ুন্দরোেু েলবলে, এত স্হবি মুষবড় ছপাবড়া ো ভায়া, ভয় রক? 

ইস্কুবলর ছকতাবে পবড়া রে–োই োই োই এবগে? ছচিা কবরা, ছচিা কবরা আোর ছচিা 

কবরা। ছচিায় কী ো হয়? 

  

মারেক েলবল, রকন্তু িয়, তুরম ছতা স্ুন্দরোেুর োহাদুররটা ছিি  ো! ওাঁর দুরট মাে। তুে 

হাাঁরচর ভবয় োবরা-োবরািে ছিায়াে ও িযান্ত ডাকাত এক ছিৌবড় পারলবয় ছগল! এবকই। 

েরল েীরত্ব! 

  

স্ুন্দরোেু ভুরু কুাঁচবক েলবল, িাট্টা ছকাবরা ো মারেক, ও-রকম িাট্টা আরম প ন্দ করর 

ো।…হম! এইোবর ছিিা যাক, এ ডাকাতটা রক েবল। 

  

িয়ন্ত ুযকবো হারস্ ছহবস্ েলবল, ও আর এ-িীেবে আপোর স্বঙ্গ কো কইবে ো। 
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স্ুন্দরোেু হতাশভাবে েলবলে, তাহবল ও মবর রগবয়ব ?… ছিির , আিবকর যাোই 

িারাপ! যাক, তবে ওর মুিিাোই ছিরি! মারেক, ছতামার টচযটা ওর মুবির ওপর েবরা 

ছতা একোর।…ও োো, ও কী! ও রক মােুবষর মুি? রতরে চমবক দু-পা রপর বয় এবলে। 

  

িয়ন্ত েলবল, ভয় ছেই স্ুন্দরোেু, ও ভূত-টুত েয়। ওর মুবি রেষাক্ত গযাস্ ছেবক। 

োাঁচোর মুবিাশ আব , গযাবস্র মুবিাশ ছিিবত এমরে ছেয়াড়াই হয়!  

  

গযাবস্র মুবিাশ? ছকে? 

  

আপরে রক এর মবেযই হাইবরাবিে আবস্যোইবড-র কো ভুবল ছগবলে? এিাবেও ওই 

গযাস্ েযেহার করোর িবেয ওরা প্রস্তুত হবয় এবস্র ল। এই েবল িয়ন্ত মৃতবিবহর 

মুবিাশ িুবল রিবল। 

  

ছলাকরটর ছিহ অতযন্ত েরলষ্ঠ, গাবয়র ডুবমা ডুবমা মাংস্বপরশগুবলা ছযে চামড়া ছিবল 

ছেররবয় আস্বত চাইব । মুিিাো ভয়ােক, ছিিবলই দুগযা-প্ররতমার অস্ুবরর মুি মবে 

পবড়। কপাবলর োাঁ রিবক, ভুরুর উপর ছেবক মাোর চুল পযযন্ত রেস্তৃত প্রচণ্ড একটা 

পুবরাবো েতরচহ্ন,–এমে মারাত্মক ছচাট ছিবয়ও ছকউ ছয ছোঁবচ োকবত পাবর, স্বচবে 

ো ছিিবল তা রেশ্বাস্ হয় ো! 

  

মারেক রশউবর উবি েলবল, কী ভয়ােক! 

  

স্ুন্দরোেু তার মুি ছিবি এমে স্তরম্ভত হবয় ছগবলে ছয, িারেকেণ একটাও কো কইবত 

পারবলে ো। তারপর রতরে অতযন্ত রেরস্মত স্ববর েীবর েীবর েলবলে, ো, ো–এ অস্ম্ভে! 

আরম রক স্বপ্ন ছিির ? আমার রক মাো িারাপ হবয় ছগব …মারেক, টবচযর আবলাটা আরও 

ভাবলা কবর এর মুবির ওপর ছেবলা ছতা!…ো, ো, এ ছয এবকোবর ছস্ই মুি! কপাবলর 

ছস্ই রেষম কাটা িাগটা পযযন্ত ছয রমবল যাবে! িয়ন্ত, আমার মাো ঘুরব , তুরম একোর 

এর েুকটা িুবল ছিবিা ছতা, ডােরিবক একটা এক রেঘৎ লম্বা লাল িডুবলর িাগ আব  

রকো! আমার ভয় করব , আরম পারে ো। 
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িয়ন্ত লাবশর িামার ছোতামগুবলা িুবল ছেলবল। তার েুবকর ডােরিবক স্তযস্তযই 

একটা এক-রেঘৎ লম্বা লাল িডুবলর িাগ রবয়ব । ছস্ েলবল, স্ুন্দরোেু, আপরে এবক 

ছচবেে োরক? 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, রচরে েলবল েলবত হয়, ছচাবির স্ামবে আরম একটা ভূবতর মড়া 

ছিির !…হযাাঁ, রিক হবয়ব । মহম্মি একোর এরিবক এরগবয় এবস্া ছতা! এ করিে ছতা 

েকল েোেস্াবহে ছস্বি িুে আবয়স্ কবর রেবল, এিে একটা কাি কবরা ছিরি! তুরম 

হে আমারই মবতা পুরলবশর পুবরাবো ছলাক। এই লাশটা রক স্োক্ত করবত পাবরা? 

  

মহম্মি এরগবয় এবস্ মৃত েযরক্তবক ছিবিই স্ভবয় ও স্রেস্মবয় রচৎকার কবর উিল। 

  

স্ুন্দরোেু স্াগ্রবহ েলবলে, ছক এ মহম্মি? তুরম রচেবত ছপবর ? 

  

হা হিরু! এ মহাবিও কাহার। 

  

 স্ুন্দরোেু রচৎকার কবর েলবলে, তাহবল আমার স্বন্দহ রমেযা েয়,–এ মহাবিও কাহার! 

  

িয়ন্ত েলবল, মহাবিও কাহার! ছক ছস্? 

  

স্ুন্দরোেু হাাঁপাবত হাাঁপাবত েলবলে, আরম যিে স্বে পুরলবশ চাকরর রেবয়র , মহাবিও 

কাহার র ল তিে এক োমিািা ডাকাত। ছস্ রেবির হাবত কত মােুষ িুে কবরব , তা 

আর গুবে েলা যায় ো। অবেক কবি তাবক আমরা ছগ্রপ্তার করর। তার ওপবর োাঁরস্র 

হকুম হয়। োাঁরস্র আবগই ছস্ ছিল ছভবি পালায়। রকন্তু হাওড়ার ছপাবলর কাব  পুরলশ 

তাবক আোর েবর ছেবল। তেু ছকােওগরতবক পুরলবশর হাত  ারড়বয় মহাবিও গঙ্গায়  াাঁপ 

ছিয়। তারপর অবেক ছিাাঁিািুাঁরি কবরও আর তাবক ো তার লাশবক পাওয়া যায় ো। 

আমরা স্োই িারে ছস্ মবর রগবয়ব । কারণ আি স্াতাশ েৎস্বরর মবেয মহাবিওবক 

ছকউ ছচাবি ছিবিরে। স্াতাশ েৎস্র আবগ ছয গঙ্গািবল ডুবে মবরব , আি ছস্ই 

মহাবিওর লাশ আোর আমরা িুাঁবি ছপলুম! 
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িয়ন্ত মাো ছেবড় েলবল, ো, ো স্ম্পূণয অস্ম্ভে! 

  

মারেক েলবল, এ ছলাকটার েয়স্ পাঁয়রেশ- রেশ েৎস্বরর ছেরশ হবত পাবর ো। এ 

অস্ম্ভে কো। 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, আরমও েরল, এ অস্ম্ভে কো! রকন্তু তার ছচবয়ও অস্ম্ভে রক িাবো? 

স্াতাশ ে র আবগ মহাবিও যিে পুরলশবক োাঁরক রিবয় িবল  াাঁরপবয় পবড়, তিে তার 

েয়স্ র ল রিক পাঁয়রেশ েৎস্র। তাহবল আি তার েয়স্ হত োষরট্ট েৎস্র! রকন্তু এই রক 

োষরট্ট েৎস্বরর েৃবদ্ধর ছিহ? অেচ এ ছয ছস্ই মহাবিও, ছস্ রেষবয় একটুও স্বন্দহ ছেই। 

ছস্ই মুি-বচাি, কপাবলর োাঁরিবক ছস্ই কাটা িাগ, েুবকর ডােরিবক ছস্ই িডুবলর রচহ্ন! 

  

িয়ন্ত অসু্ফট কবে েলবল, েলরাম ছচৌেুরী। পাঁয়তারেশ েৎস্র েয়বস্র পবর অিৃশয হবয় 

স্ির েৎস্র েয়বস্ আোর ছিিা রিবয় চরুর-ডাকারত-রাহািারে করব । তার ওপবর আোর 

মহাবিও কাহার! পাঁয়রেশ েৎস্র েয়বস্ িবল ডুবেব , োষরট্ট েৎস্র েয়বস্ ডািায় উবি 

আোর মরল, রকন্তু এই স্াতাশ েৎস্বর তার ছচহারা একটুও েিলায়রে। আমাবির 

স্কবলর মাোই রক একস্বঙ্গ রেগবড় রগবয়ব ? যা েয় তাই! 

  

.  

  

স্ুন্দরোেুর ৈতরর ররভলভার 

  

িয়ন্ত ও মারেক দুিবে দুিাো ইরিবচয়াবর হাত-পা  রড়বয় লম্বা হবয় ুযবয়র ল। িয়বন্তর 

ছচাি ছমািা–ছোেহয় রক ু ভােব ; মারেবকর ছচাি ছিালা ছোেহয় করড়কাি গুেব । 

  

হিাৎ মারেক েবল উিল, িয়, আিবকর কাগি পবড় ? 

  

িয়ন্ত ছচাি েন্ধ ছরবিই েলবল, ো। আিকালকার িেবরর কাগবি িের োবক ো–  অেযাৎ 

আরম ছযরকম িের চাই। 
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 হেন্তেন্দ্রকুোর রায়  ।   জয়ন্তের কীর্তি  

 60 

www.bengaliebook.com 
 

 

মারেক েলবল, আিবকর কাগি ও কলঙ্ক ছেবক মুক্ত হবয়ব । অেযাৎ ছতামার মবের মবতা 

িের রিবয়ব । 

  

িয়ন্ত েলবল, আো, আবগ িেরটা ছতামার মুবি ুযরে, তারপর আরম ছচাি ছিালোর 

ছচিা করে। 

  

শযামোিাবরর মস্ত েেী তাররণী রেশ্বাবস্র োরড়বত কাল রাবে একটা েড় চুরর হবয় ছগব । 

প্রায় রেশ হািার টাকার িবড়ায়া গয়ো অিৃশয হবয়ব । 

  

হযাাঁ, এমে িের ুযবে ছচাি িুলবত পারা যায় েবট! তারপর? 

  

ঘটোিবল োরড়র একিে িারোবের মৃতবিহ পাওয়া রগবয়ব । রকন্তু কী কবর তার মৃতযু 

হবয়ব  এিেও িাো যায়রে। তার ছিবহর ছকাোও ছকােও আঘাবতর রচহ্ন পযযন্ত ছেই। 

  

িয়ন্ত েলবল, হাইবরাবিে আবস্যোইড! 

  

 মারেক েলবল, ছস্ কী! তুরম রক এটাও ভেবতাবষর কীরতয েবল মবে কবরা? 

  

িুে স্ম্ভে তাই। কারণ হাইবরাবিে আবস্যোইড যাবির মাবর, তাবির মৃতযুর কারণ েরা 

েড় করিে। ডাক্তাররা হয়বতা ওই িারোবের ছিহ পরীো কবর েলবেে, হিাৎ হৃৎরপবণ্ডর 

রক্রয়া েন্ধ হওয়াবত তার মৃতুয হবয়ব । 

  

মারেক েলবল, িয়,ভেবতাবষর অপরাে স্ম্ববন্ধ যিে ছকােওই স্বন্দহ ছেই, তিে এমে 

ভয়ােক ছলাকবক ছগ্রপ্তার করা হবে ো ছকে? 

  

মারেক, তুরম ছ বলমােুবষর মবতা কো েল ! হযাাঁ, আমরা িারে েবট এস্ে কাবণ্ডর মূবল 

আব  ভেবতাষই। রকন্তু আিালত তা ুযেবে ছকে? চােুষ প্রমাণ ছকাোয়? 

  

মারেক িারেকেণ চুপ কবর রইল। তারপর েলবল, আো িয়, ছস্ই ছয ছমাটরবোট রেবয় 

কারিটা আমাবির আক্রমণ কবরর ল, ছপাটযপুরলশ তার ছকােও পািা ছপবল? 
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িয়ন্ত েলবল, ও ছস্ িেরটা ছতামাবক েলবত ভুবল রগবয়র । ছস্ ছমাটরবোটিাো ছয 

ভেবতাবষর এটুক ুিােবত পারা রগবয়ব । 

  

মারেক ছচয়ার ছেবক লারেবয় উবি েলবল, তবে? অন্তত আমাবির আক্রমণ করার িবেয 

ছতা মূল চক্রী েবল ভেবতাষবক ছগ্রপ্তার করা যায়? 

  

িয়ন্ত ছহবস্ েলবল, ছোবস্া মারেক, ছোবস্া,–এত েযস্ত ছহাবয়া ো। তুরম রক ভেবতাষবক 

এমেই কাাঁচাব বলই মবে কবর ? ভেবতাষ এই মবময রেজ্ঞাপে রিবয়ব …আমার রেবেণীর 

োগাবের ঘাট ছেবক একিাো ছমাটরবোট আি দুই রিে হল চুরর রগবয়ব । রযরে তার 

ছিাাঁি রিবত পারবেে তাাঁবক একবশা টাকা পুরস্কার ছিওয়া হবে–প্রভৃরত। 

  

মারেক েলবল, তারপর? 

  

তারপর আর রক, ছপাটয-পুরলশ ছস্ই ছমাটরবোটিাোবক োগোিাবরর িাবলর রভতবর 

আরে্ার কবরব । রকন্তু ছোবট তিে ছকউ র ল ো। 

  

মারেক েলবল, েুব র । এিে ভেবতাষবক প্রশ্ন করবল ছস্ েলবে, ছোট ছয চুরর কবরব  

স্মস্ত ছিাষ তার, আর ছচার যিে পলাতক, তিে ছকউ তাবক  ুাঁবতও পারবে ো। 

  

িয়ন্ত েলবল, হযাাঁ, েযাপারটা ছস্ইরকমই িাাঁরড়বয়ব  েবট। মারেক, রস্াঁরড়বত পাবয়র শদেও 

হবে! িুে ভারী ভারী পাবয়র শদেও। রেশ্চয় স্ুন্দরোেু আস্ব ে–ওাঁর ভুরড়র ভাবরই পাবয়র 

শদেও অত ভারী! 

  

স্ুন্দরোেু ঘবরর রভতবর ঢুবকই েবল উিবলে, িয়ন্ত, আমার মাে আর চাকরর– দুই-ই 

েুর  যায়! আমার এলাকায় উপরর-উপরর এতগুবলা চুরর, ডাকারত, িুে, িিম–অেচ 

একটারও রকোরা হল ো। ছকে োো, শহবর ছতা আরও ছঢর োো আব , তাবির এলাকায় 

যা ো। একলা আমার ওপবরই এত অতযাচার ছকে?–েবলই রতরে েপাস্ কবর একিাো 

ছচয়াবর েবস্ পড়বলে। 
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মারেক েলবল, আপোর ছস্ই দুবটা মারাত্মক হাাঁরচর কো…ছস্ই োবরািে ডাকাত 

তাড়াবো েরলষ্ঠ হাাঁরচর কো স্মরণ করুে। আপোর মাে আর চাকরর যরি যায়, তবে ছস্ই 

দুবটা হাাঁরচর িবেযই যাবে! 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, িাট্টা কবরা ো মারেক। মরর  রেবির জ্বালায়, কাটা ঘাবয় আর েুবের 

র বট রিও ো! 

  

িয়ন্ত েলবল, আো স্ুন্দরোেু, তাররণী রেশ্বাস্বির িারোবের লাশ ছযিাবে ছপবয়ব ে, 

ছস্িাবেও রেশ্চয় িুে রমরহ কাবচর গুাঁবড়া  ড়াবো র ল? 

  

স্ুন্দরোেু স্চমবক েবল উিবলে, হম! এ কো তুরম িােবল ছকমে কবর? হা, কাবচর 

গুাঁবড়া র ল েইকী! 

  

িয়ন্ত েলবল, যা ছভবের  তাই! আোর হাইবরাবিে আবস্যোইড। আোর ছস্ই ভেবতাষ 

মিুমিার। 

  

স্ুন্দরোেু হতাশভাবে েলবলে, ছতামার ওই হাইবরাবিে ো মাোমুণ্ডু আর ভেবতাষই 

আমাবক হতযা ো করুক, পাগল ো কবর  াড়বে ো! এ কী পাবচ পড়লমু ছর োো, ছকােও 

হরিস্ই পাওয়া যায় ো। 

  

এমে স্মবয় ঘবর আর-এক েযরক্তর আরেভযাে হল। তার পরবে তারলমারা ময়লা কাপড়, 

গাবয় েুবলামািা ছ াঁড়াবিাাঁড়া চাির আর মাোর চুলগুবলা রুে উশবকািুশবকা। 

  

তাবক ছিবিই স্ুন্দরোেু তড়াক কবর লারেবয় উবি পবকট ছেবক ররভলভার োর করবলে, 

এেং ষাাঁবড়র মবতা গিযে কবর েলবলে, চুপ কবর ওইিাবে িাাঁড়াও! আর এক পা এরগবয়  

রক গুরল কবর মাোর িুরল উরড়বয় রিবয়র ! 

  

িয়ন্ত েলবল, ভয় ছেই স্ুন্দরোেু, ভয় ছেই! ও শত্রু েয়, আমারই চর! 
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 মারেক েলবল, ওুঃ, স্ুন্দরোেু রক চটপবট! ররভলভার এবকোবর ৈতরর!  

  

স্ুন্দরোেু ছচাি পারকবয় েলবলে, িাট্টা ছকাবরা ো মারেক। তুরম রক িাবো ো, ছতামাবির 

োস্াটা োবঘর িাাঁচার ছচবয়ও রেপজ্জেক? হাইবরাবিে ো রক আব ে, অিগর স্াপ 

আব ে, আরও ছয কত রক আব ে ো আব ে, ছকমে কবর েু ে োো? হম! ভদ্রবলাবকর 

োরড়র ছভতবর এমে দুশমে ছচহারা ছিিবল কার ো ভয় হয়? 

  

িয়ন্ত হাস্যমুবি েলবল, ছস্ কো রিক! রকন্তু আমার এই চররট ছয এিে  দ্মবেবশ আব ! 

ও আমারই একটা কাবি রগবয়র ল।…তারপর রশেলাল, েযাপার কী? ছকােও িের আব ! 

  

আগন্তুক িয়বন্তর কাব  এবস্ চুরপচুরপ েলবল, ছস্ই েিরািাো ঘুষুরড়র কাব  এবস্ েঙ্গর 

কবরব । তার স্বঙ্গ একিাো ছমাটরবোটও আব । 

  

আো, তুরম এিে যাও। 

  

 রশেলাল অিৃশয হল। িয়ন্ত রেবর েলবল, এবস্া মারেক, আমাবির এিেই ছেরুবত হবে। 

স্ুন্দরোেু, আপরে আপাততুঃ এিাবে েবস্ রেশ্রাম করুে, চা-টা যা িরকার হবে, হকুম 

করবলই আস্বে। 

  

আর ছতামরা? 

  

আমরা এিে ছেৌবকায় চবড় গঙ্গায় ছেড়াবত যাে। আরম োাঁরশ োিাে আর মারেক গাে 

গাইবে। এবস্া মারেক! 

  

িয়ন্ত ও মারেক তাড়াতারড় ছেররবয় ছগল। 

  

স্ুন্দরোেু রেবির মবেই েলবলে, হম! েরােরই িারে, ছ াকরাবির মাো িারাপ! ওরা 

রক ছয েবল আর রক ছয কবর, রক ুই ছো োর ছযা-বেই। আোর েবল ছগল, হকুম করবলই 

চা পাবেে! োিাুঃ! এ-োরড়বত একলা িারেকেণ োকবল আর রবে আব ! 
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.  

  

আোর ছস্ই আিুল-কাটা েলরাম ছচৌেুরী 

  

িয়ন্ত ও মারেক আিবকও একিাো পােরস্বত চবড় ওপাবর ঘুষুরড়র রিবক চলল। দুর 

ছেবকই ছিিা ছগল, ছস্ই পরররচত োহারর েিরািাো গঙ্গার উপবর ভাস্ব  এেং তার 

স্বঙ্গ রবয়ব  একিাো ছমাটরবোট। 

  

মারেক রিজ্ঞাস্া করবল, ছস্রিে এই েিরা ছিিবত এবস্ই আমরা রেপবি পবড়র লুম। 

আোর আি 

  

িয়ন্ত তার মুবির কো ছকবড় রেবয়ই েলবল, আোর আি এই েিরা ছিিবত রগবয়ও 

আমরা রেপবি পড়বত পারর। তেু আরম ওিাবে যাে। 

  

ছকে? 

  

ছস্রিে ওই েিরাবত উবির লুম েবলই আস্ল অপরােীবক ছচেোর উপায় হবয়র ল। 

আোর ছিিবত চাই েতুে ছকােও প্রমাণ পাওয়া যায় রক ো! 

  

ছকাে অর লায় েিরায় রগবয় উিবে? 

  

েলে, েিরািাো িুে ভাবলা ছলবগব , তাই আোর ছিিবত এবস্র । রকংো অেয ছকােও 

 ুবতা! 

  

ভেবতাষ রেশ্বাস্ করবে ছকে? 

  

রেশ্বাস্ ো করুক, োইবর মুি েুবট রক ু েলবতও পারবে ো। িুে স্ম্ভে, আমাবির স্বন্দহ 

িূর করোর িবেয এোবর ছস্ আর ছকােও ছগালমাল করবে ো। আর ছগালমাল যরি 

কবরই, রেপবি যরি পরড়, তাহবল আমরাও প্রস্তুত। এস্ে কাবি রস্রদ্ধ লাভ হয় ছকেল 
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 হেন্তেন্দ্রকুোর রায়  ।   জয়ন্তের কীর্তি  

 65 

www.bengaliebook.com 
 

 

রেপি আপবির মা িাে রিবয়ই।…এই ছয, আমরা েিরার কাব  এবস্ পবড়র ! মারেক, 

হাঁরশয়ার োবকা, ছচাি-কাে স্িাগ রাবিা। 

  

েিরার উপবর িাাঁরড়বয় আব  একিে ছলাক। ছস্ একিৃরিবত পােরস্র গরতরেরে লে 

করর ল। 

  

পােরস্িাো েিরার গাবয় রগবয় লাগল। িয়ন্ত ুযবোবল, ভেবতাষোেু আব ে? 

  

আব ে। 

  

আমরা তার স্বঙ্গ একোর ছিিা করে। 

  

ওপবর আস্ুে।  

  

িয়ন্ত ও মারেক েিরার উপবর রগবয় উিল। 

  

ভেবতাষোেু ছকাোয়? 

  

 ছলাকটা হাত তুবল একটা রিক ছিরিবয় রিবল। 

  

তারা ছস্ইরিবক এগুবলা।…হিাৎ  াবি ওিার রস্াঁরড়র পাশ ছেবক দুিে ছলাক ছেররবয় 

তাবির উপবর  াাঁরপবয় পড়ল! তারাও স্তকয র ল, পাশ কারটবয় এক লাবে পাবশর ঘবরর 

রভতবর রগবয় ঢুবক পড়ল। রকন্তু ছস্িাবেও িেচাবরক ছলাক ছযে ৈতরর হবয়ই 

িাাঁরড়বয়র ল। তারাও এত তাড়াতারড় আক্রমণ করবল ছয, িয়ন্ত ও মারেক আত্মরো 

করোর অেস্র পযযন্ত ছপবল ো। তারা স্কবল রমবল তাবির দুিবের হাত-পা শক্ত কবর 

ছোঁবে ছেলবল। তারপর তাবির ছস্ই অেিায় ছস্ইিাবেই ছেবল ছরবি স্কবল োইবর 

রগবয় িরিা েন্ধ কবর রিবল। 
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ছশাো ছগল, িরিার ওপাবশ িাাঁরড়বয় একিে েলব , হতভাগারা ছয এমে ছোকার মবতা 

স্াে কবর মরবত আস্বে, তা আরম িােতুম ো! এিে ছোবট কবর ছকউ রগবয় েড়োেুবক 

এই স্ুিেরটা রিবয় আস্বগ যা! রতরে এবস্ ওবির েযেিা করুে। 

  

আর-একিে েলবল, রকন্তু পােরস্র ছলাকগুবলা যরি ওবির ছিাাঁবি? 

  

মার র ভাড়া চুরকবয় রিবয় েল ছয, োেুরা এিে যাবেে ো। 

  

আর একিেবক েলবল, ওবির এ-ঘবর রািা হবয়ব  ছিিবল েড়োেু ছোে হয় রাগ। 

করবেে। 

  

ওরা রেবিরাই ছয ও-ঘবর ঢুবক পড়ল। তা, আি ওরা ওিাবে যা ছিিবে, ছস্ কো । রক 

পবর আর কারুবক েলোর রিে পাবে? এিে যা, যা–ছিরর কররস্ ছে। 

  

তারপর কতকগুবলা পাবয়র শদেও এেং তার ওপর স্ে স্তব্ধ। 

  

রেপি ছয এমে অভারেতভাবে অতরকযবত তাবির ঘাবড়র উপবর এবস্ পড়বে, িয়ন্ত ছস্টা 

কল্পো করবত পাবররে ছমাবটই। ছস্ ছভবের ল, এমে পরর্ার রিবের ছেলায় এরা তাবির 

স্াির অভযেযো ো করবলও এতটা ছেপবরায়ার মবতা কাি করবে ো, অন্তত িারেকেণ 

ভােবে এেং তারা যোস্মবয়ই স্ােোে হবত পারবে। ছস্ রেবির ছস্ৌভাবগযর উপর েড় 

ছেরশ রেভযর কবর একরকম রেবেযাবের মবতাই এিাবে এবস্র ল, ভাগযবিেী রকন্তু তার 

পাবে মুি তুবল চাইবলে ো। 

  

মারেবকরও রাগ হরেল তার েন্ধুর উপবর। মুি োাঁো, ভাষায় রাগ প্রকাশ করোর উপায় 

ছেই, তাই অতযন্ত ভৎস্যো ভরা ছচাবি ছস্ িয়বন্তর রিবক মুি ছেরাবল। 

  

রকন্তু িয়বন্তর মুি-বচাবির অদু্ভত ভাে ছিবি ছস্ আশ্চযয হবয় ছগল এেং তার িৃরির 

অেুস্রণ কবর ছস্ও ঘবরর একরিবক তারকবয় এবকোবর অরভভূত হবয় পড়ল! 
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পবর পবর দুবটা করেবের মবতা গ্লাস্ ছকস্ স্ািাবো রবয়ব  এেং তাবির রভতবর ছশায়াবো 

রবয়ব  কী ও দুবটা? ছমাবমর মূরতয োো, মতৃবিহ! মােুবষর মৃতবিহ! 

  

একটা হবে অতযন্ত ঢযািা এক হােরস্র মড়া, তার ছিহ ছযে করিপােবর ছিািা! 

  

আর একটা হবে োিারলর মড়া। ছস্-ও িুে লম্বা-চওড়া ছিায়াে, রকন্তু এমে ভয়ঙ্কর 

রেষু্ঠর ও কৎুরস্ত তার মুি ছয, ছিিবল শয়তােও ছযে ভবয় আাঁতবক উিবে। 

  

আর–আর তার ডাে হাবতর েুবড়া আিুলটা ছেই। 

  

এই রক ছস্ই েলরাম ছচৌেুরী? রকন্তু তার েয়স্ ছতা স্ির ে র। আর, এক মাোর চুল 

কাবলা কচুকবুচ, ছিহও যুেবকর মবতাই ছিায়াে। 

  

আর, ওই রক ছস্ই হারস্টা,–ছমাটরবোবট চবড় ছস্রিে ছয তাবির আক্রমণ কবরর ল? রকন্তু 

তারা মরল ছকমে কবর? আর তাবির ছিহ এমে কাবচর ছকবস্ই ো রািা হবয়ব  ছকে? 

  

.  

  

েড়োেুর আগমে 

  

এ কী অস্ম্ভে রহস্য। পুরলবশর ছরকডয মােবল েলবত হয়, এই েলরাম ছচৌেুরী ও হােরস্ 

ভূতটার মৃতযু হবয়ব  েহ েৎস্র আবগ এেং ছোঁবচ োকবলও আি তারা েেুুবড়া েুবড়া হবয় 

পড়ত। রকন্তু এরা এতরিবে মবরওরে, েুবড়াও হয়রে! আি তারা স্তয-স্তযই মবরব  েবট, 

রকন্তু তাবির ছিবহ োেযবকযর আভাস্টুক ুপযযন্ত ছেই। তবে রক ওই ছযৌেবের ভােটা রমেযা, 

েকল! ওবির ছিবহর উপবর রক  দ্মবেশ আব ? এমে রেিুাঁত  দ্মবেশ, যা তীক্ষ্ণিৃরিবতও 

েরা পবড় ো? 

  

আোর মারেবকর মবে ছস্ই প্রশ্ন িাগল রকন্তু এরা হিাৎ মরল ছকে এেং ছকমে কবর? 

আর, এবির ছিহ করেবে কাবচর করেবে রািা হবয়ব  ছকে? যরি েবর ছেওয়া যায়, েতুে 
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ছকােও িায়গায় ডাকারত করবত রগবয় ো হিাৎ ছকােও অস্ুবি এরা মারা পবড়ব । এেং 

ওই হারস্টা হয়বতা মুস্লমাে ো রক্রশ্চাে েবলই তার ছিহ করেবে ছপারা হবয়ব , রকন্তু 

েলরাম ছচৌেুরী? ছস্ ছতা রহন্দ!ু তার ছিহও করেবে ছকে? আোর ছয ছস্ করেে েয়, 

কাবচর করেে! কাবচর করেবের কো ছকউ রক কিেও ুযবেব ? 

  

রেবিবির মারাত্মক রেপবির কো ভুবল এই অদ্ভুত রহবস্যর কো ভােবত-ভােবত 

মারেবকর মাোটা ছযে গুরলবয় ছগল! মৃবতর মৃতযু! রচরযুেক মােুষ! কাবচর করেে! এর 

পবরও পৃরেেীর ছকােও মাো ো গুরলবয় োকবত পাবর? 

  

একটা শবদেও চমবক রেবর মারেক স্রেস্মবয় ছিিবল, েন্ধে, রিাবলর রভতর ছেবক িয়ন্ত 

ইরতমবেযই তার ডাে-হাতিাো োর কবর রেবয় রেবির মুবির োাঁেেও িুবল ছেবলব । 

  

ছস্ হতভবম্বর মবতা তারকবয় আব  ছিবি, িরড়র রভতর ছেবক োাঁ-হাতিাো োর করবত 

করবত িয়ন্ত স্হাবস্য েলবল, মারেক, আমার এ রেিযার কো িাবো ো েবল তুরম ছোে 

হয় অোক হবয় যাে? রকন্তু এর মবেয অোক হোর রক ু ছেই। যারা মাস্ল-কবরাল 

করবত পাবর, তাবির কাব  এটা ছ বলবিলা  াড়া আর রক ুই েয়। ওরা যিে আমাবক 

িরড় রিবয় োাঁবে, তিে আরম ছিবহর স্মস্ত মাংস্বপরশ রিগুণ েুরলবয় ছরবির লুম। ছিহ 

এিে আোর আলগা কবর রিবয়র , স্বঙ্গ স্বঙ্গ স্মস্ত োাঁেেও রশরেল হবয় পবড়ব ।..েযস্, 

আরম এিে স্বােীে। এবস্া, ছতামার োাঁেেও িুবল রি। 

  

িয়ন্ত মারেবকর হাত-পা মুি আোর িুবল রিবল এেং তারপর তাড়াতারড় উবি করেবের 

কাব  রগবয় িাাঁড়াল। 

  

মারেক েলবল, িয়, এস্ে রক ভূতুবড় েযাপার? 

  

িয়ন্ত তীক্ষ্ণিৃরিবত করেেদুবটা পরীো করবত করবত েলবল, চুপ, এিে োবি কো 

ছোবলা ো! আমাবক একটু ভাবলা কবর ছিিবত আর ভােবত িাও! আমাবির হাবত ছেরশ 

স্ময় ছেই। 
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রমরেট পাাঁবচক ছিহদুবটার রিবক তারকবয় ছেবক িয়ন্ত ছযে রেবির মবেই অস্ফুট স্ববর 

েলবত লাগল, হ, তুরম হে ছস্ই হােরস্ েন্ধু, আর তুরম হে আিুল কাটা েলরাম ছচৌেুরী। 

ছতামরা ছস্বকবল ছলাক, রকন্তু এিেও েুবড়া হওরে–ছযৌেে ছতামাবির হাবত েরা, তাই 

ো? রকন্তু ছতামরা আি কবুপাকাত ছকে? ছতামাবির ছিবহ ছকােও অস্ুি-রেস্ুবির রচহ্ন 

ছেই, ছকােও আঘাবতরও িাগ ছেই, তবে ছতামরা মরবল ছকমে কবর? রকন্তু ছতামাবির 

ছিহ ছিিবল ছতা মবে হয় ো ছয, ছতামরা পটল তুবল ? মড়ার ছিহ ছতা রক্তহীে হলবি 

হবয় যায়, ছতামাবির ছিহ ছতা হয়রে? অেচ ছতামাবির রেশ্বাস্-প্রশ্বাস্ও েন্ধ। আর এই 

কাবচর করেবেই ো ুযবয় আ  ছকে?…হাঁ, িারে ছতামরা ছকােও িোে ছিবে ো! তা 

িোে যরি ো িাও ছতা কী আর করা যাবে! ছহ েন্ধু, ছভবো ো, ছতামরা িোে ো রিবল 

আরম রক ুই েু বত পারে ো। ছতামাবির প্রভু ভেবতাষ িুে েুরদ্ধমাে ভীষণ েরড়োি আর 

অস্াোরণ মােুষই েবট, স্ৎপবে োকবল ছস্ আি অমর হবত পারত। রকন্তু ভেবতাবষর 

স্ে রহস্য আরম েবু  রেবয়র –েুব   হােরস্ েন্ধু? েুব   েলরাম ছচৌেুরী? আর ছকউ 

আমাবক োাঁরক রিবত পারবে ো। ওুঃ, মারেক, রক স্ুেবণই আমরা আি এই ঘবর েরন্দ 

হবয়র লুম। আেবন্দ আমার অট্টহাস্য করবত স্াে হবে। 

  

মারেক েযস্ত হবয় েলবল, ো, ো, তুরম অট্টহাস্য ছকাবরা ো িয়! এিেও আমরা 

েরন্দ।…রকন্তু হিাৎ তুরম আোর রক রহস্য আরে্ার করবল? 

  

িয়ন্ত েলবল, রহস্য েবল রহস্য? এমে রহবস্যর কো পৃরেেীর ছকউ কিেও ছশাবেরে। 

এ হবে ৈেজ্ঞারেক রহস্য। রেজ্ঞাে ছয স্বপ্ন ছিবিব , ভেবতাষ তাবক স্বতয পররণত 

কবরব । রকন্তু ছস্ কো এিাবে গুর বয় েলোর স্ময় হবে ো–ওই ছশাবো, গঙ্গার েুবক 

িূবর একিাো ছমাটরবোবটর গিযে ছশাো যাবে! 

  

মারেক কাে ছপবত ুযবে েলবল, হা! আমরা েরন্দ হবয়র  িের ছপবয় ছমাটরেোবট চবড ়

ভেবতাষ ছোে হয় আমাবির স্বঙ্গ ছিিা করবত আস্ব ! 
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িয়ন্ত চারররিবক তাকাবত-তাকাবত তাড়াতারড় েলবল, ছিিা করবত েয় মারেক, আমাবির 

িোই করবত! ছয রহস্য আমরা িােবত ছপবরর , ভেবতাষ এর পবর আর এক মুহূতযও 

আমাবির োাঁচবত ছিবে ো। আর এিে আমাবির মরাও অস্ম্ভে। ভেবতাষ হবে শয়তাে–

মােুষ-বিবহ শয়তাে! আমাবির িীেবের উপবর এিে োংলাবিবশর মঙ্গল রেভযর করব –

মারেক, তুরম িাবো ো, আরম রক স্াংঘারতক গুপ্তকো িােবত ছপবরর । 

  

ছমাটরবোবটর শদেও আরও কাব  এরগবয় এল। 

  

 েিরার েন্ধ- িরিার োইবর েযস্ত পাবয়র শদেও ছশাো ছগল। 

  

ছক একিে েলবল, ওবর রামচরণ, রশগরগর ছেবম আয়। েড়োেুর ছোট আস্ব ! 

  

িয়ন্ত েলবল, হবয়ব ! মারেক, ওইরিবকর িােলাটা িুবল ছেবলা! তারপর এবস্া, আমরা 

গঙ্গায়  াাঁপ রি। এ  াড়া আর উপায় ছেই। ছকউ োো রিবলই গুরল  ুাঁড়বে! তারপর 

ডুেস্াাঁতার! রকন্তু ওরা রেরশ্চন্ত হবয় আব , ছোে হয় আমাবির পালাবো ছিিবত পাবে ো! 

  

িাোলা িুবল আবগ মারেক ও পবর িয়ন্ত প্রায়-রেুঃশবদেও গঙ্গার িবল রগবয় ডুে রিবল। 

েিরার স্োই েড়োেুর ছমাটরবোবটরই অবপো করব  েরন্দবির েন্ধে-মুরক্ত তারা 

কল্পোও করবত পাবররে। 

  

েড়োেু যিে েিরার এবস্ উিবলে, িয়ন্ত ও মারেক তিে অবেকিূবর। 

  

.  

  

কযাবরল স্াবহে োবি ছলাক েে* 

  

[*পািকরা ছযে ুয্ ও েীরস্ েবল িয়বন্তর েক্তৃতার অংশ োি রিবয় ো যাে। এই অংবশ 

যা আব , তা প্রমারণত ৈেজ্ঞারেক স্তয, ওর প্রবতযক লাইেরট মে রিবয় ো পড়বল এই 

উপেযাবস্র ছকােও স্ােযকতাই োকবে ো। ইরত–ছলিক।] 
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ঘবরর রভতবর স্ুন্দরোেুর আরেভযাে হবতই িয়ন্ত েবল উিল এই ছয, আস্বত আজ্ঞা 

ছহাক, এতেণ আমরা আপোর িবেযই অবপো করর লুম!..ওবর স্ুন্দরোেুর িবেয চা 

আর এ ছপাচ রেবয় আয়! 

  

স্ুন্দরোেু দুই হাাঁটু োাঁক কবর ভুরড়র িবেয িাে স্ংকলুাে কবর েবস্ পড়বলে। তারপর 

েলবলে, হম! আি আরম চা আর এগ-বপাচ ছিবত এিাবে আরস্রে। তুরম আমাবক ছডবক 

পারিবয় , ছস্ই িুরে-ডাকাতবির স্ন্ধাে ছিবে েবল। আবগ আরম তাবির চাই। 

  

িয়ন্ত েলবল, আবজ্ঞ, তারা আমার োরড়বত এিেও ভ্রমণ করবত আবস্রে। তাবির রেমন্ত্রণ 

করোর িবেয আমাবিরই ছযবত হবে। রকন্তু তার আবগ আপাতত আরম একরট েক্তৃতা 

ছিে। 

  

স্ুন্দরোেু ভুরু কুাঁচবক েলবলে, েক্তৃতা? আরম কাঁকা কো চাই ো, কাি চাই। আরম 

কাবির মােুষ। হম! 

  

আবজ্ঞ হযাাঁ, আমার েক্তৃতায় স্ববিবশাদ্ধাবরর কো োকবে ো, কাবির কোই োকবে। 

আমার েক্তৃতা ো ুযেবল আপরে আস্ারম েরবত পারবেে ো। 

  

স্ুন্দরোেু োচারভাবে েলবলে, তবে িাও ছতামার েক্তৃতা! 

  

চা ও এগ-বপাচ এল। িয়ন্ত তার েক্তৃতা ুযরু করবল — 

  

আপোরা ছকউ িন্ম ও মৃতযুর রহস্য রেবয় োড়াচাড়া কবরব ে রকো িারে ো। করবল 

ছিিবত ছপবতে, মৃতুয রেরশ্চত েবট, রকন্তু িীেেবক স্ুিীঘযিায়ী করা চবল। 

  

মােুবষর ছিহ হবে ছমরশবের মবতা। ছমরশবে কলকেিা ছেরশরিবের েযেহাবর িারাপ 

হবয় যায়। তিে ছস্গুবলাবক ছমরামত কবর রেবল ছমরশে আোর স্চল হয়। 
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মােুবষর ছিবহ কলকেিা রেকল হবয় ছগবলও রক ছমরামত করা চবল ো? রচরকৎস্া শাবস্ত্রর 

স্ৃরি ছিবহর কলকেিা ছমরামত করোর িবেযই। রকন্তু স্াোরণ রচরকৎস্করা ছমরামরত 

কাি এিেও ভাবলা কবর রশিবত পাবরেরে। 

  

ৈেজ্ঞারেক পরণ্ডতবির মবত, স্মস্ত িীেন্ত পিােযই েরবত ছগবল একরকম অমরই েবট। 

তরুণ িীবের ছিহ ছেবক রটস্ু ো রেোেতন্তু রেবয় তুবল ছরবি রিবয় ছিিা ছগব , তার 

রভতরকার cell ো অণুবকাষগুরল মবর ো েরং রিবে রিবে োড়বতই োবক। অস্ম্পূণয ছিবহর 

ত্রুরটর িবেযই মৃতুয হয় এেং ছস্ই িবেযই tissue ো রেোেতন্তুও মারা পবড়; েইবল 

তাবির প্রায় অমর েলা চবল। 

  

মােুষ েুবড়া হয় ছকে? তার ছিবহর রভতরকর secretion বা সার বা রস শুকিয়ে যা়ে বযে। 

ববজ্ঞাকিি Steinach সাযেব অস্ত্রকিকিৎসার দ্বারা রসগ্রকি বা gland-এর কবধািতন্তুগুকে 

আবার িায যক্ষম িরার চিষ্টা িযরযেি। Voronoff স্াবহে োেবরর রেোেতন্তু রেবয় েুবড়া 

মােুবষর ছিবহ ঢুরকবয় তাবক আোর স্রস্ ও তরুণ কবর তুলবত ছচবয়ব ে এেং যবেি 

স্ুেলও ছপবয়ব ে। এই উপাবয়ই এবকোবর শরক্তহীে, েুবয়পড়া েুবড়া ষাাঁড়বক আোর 

ছতিীয়াে যুেক কবর তুলবত পারা রগবয়ব । 

  

এইস্ে িৃিান্ত ছিবি ছেশ ছো া যায়, পৃরেেী ছেবক মৃতযুবক তাড়াবত ো পারবলও, এেং 

এবকোবর অমর হবত ো পারবলও, ছযৌেে েিায় ছরবি মােুবষর পবে কবয়ক শত েৎস্র 

ছোঁবচ োকা হয়বতা অস্ম্ভে েয়! 

  

স্ুন্দরোেু হাই তুবল েলবলে, ওবর োো, আমরা রক ছমরডবকল কবলবির মািারমশাবয়র 

ছলকচার ুযের ? িয়ন্ত কত ঢং-ই িাবে! 

  

তাাঁর কোয় কণযপাত ো কবরই িয়ন্ত েলবত লাগল–স্ুন্দরোেু, আপরে রিেীগন্ধা গা  

ছিবিব ে? িাবেে ছতা তার মূলগুবলা তুবল রেবয় ছরাবি ুযরকবয় রািবল তারা মবর? 

একরকম রলরলিাবতর মূলও এইভাবে গুিামিাত করা চবল। পবরর েৎস্বর যোস্মবয় 
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ছস্ই মূলগুবলা আোর মারটবত পুাঁতবল েতুে গাব  েতুে েল ছিিা যায়। এই িাবতর 

আরও অবেকরকম গা  আব । তাবির িীেেীশরক্ত অমর। 

  

রক ুরিে আবগ রেলাবতর টাইমস্ পবে এই িেররট ছেররবয়ব । 

  

রুরশয়ায় ছলো েিীর মুবি রলরাবিাে িীপ। ছকপটাবরে স্াবহে ছস্িাবে েরবের তলায় 

আরিম যুবগর এমে একরট অরণয আরে্ার কবরব ে, যা রশলীকৃত fossilized ে়েকি। 

আপিারা কিশ্চ়েই জাযিি চয, fossil ো রশলক েলবত ছো ায়, যা প্রায় পােবর পররণত 

হবয়ব । তার মবেয আর ছকােও প্রাণশরক্ত োবক ো। রকন্তু ওই অরবণযর গা পালা হািার 

হািার ে র পবরও ছতমে িড়পিােয হবয় পবড়রে। এইটুকুই লেয করোর রেষয়। 

  

গত ১৯৩৪ রিিাবদেও ওই ছকপটাবরে স্াবহে রুরশয়ার আর এক িায়গায় আর একরট 

েতুে আরে্ার কবরব ে। কবয়কিে ছলাক ছস্াোর িরে োর করোর িবেয এক িাবে 

ছষাবলা েুট গভীর কবর েরে ছকবটর ল। ছস্িাবেও হািার হািার েৎস্র আবগকার 

ছযস্ে গা পালা ও ঘাস্ পাওয়া রগবয়ব , তা রশলীকৃত হয়রে। ঘাস্গুবলা টাটকা ঘাবস্র 

মবতাই ছোয়াবত পারা রগবয়ব । 

  

রুরশয়ার ছস্কাবভবরারডবো োমক িাবে ছকপটাবরে স্াবহে তৃতীয় ছয আরে্ার কবরব ে, 

তা আরও আশ্চযয। োবরা েুট গভীর তুষারিবূপর তলায় পাওয়া রগবয়ব  ঘাবস্র মতে 

একরকম উরদ্ভি। রেশ্চয় ছস্িাবে অবেক আবগ ছোিমারটর িলাভূরম র ল, উরদ্ভি হবে 

তারই অংশরেবশষ, রকন্তু রশলীকৃত হয়রে। পবেবরা রিে পবর ওই কাবলা উরদ্ভবি ক্রবম 

স্েুি রং েরবত লাগল। মাস্কবয়ক পবর তা ৈশোবলর আকার োরণ করবল স্ামুরদ্রক 

ৈশোল! েরবের তলায় স্ুররেত র ল েবল হািার হািার েৎস্র পবরও উরদ্ভবির িীেেী 

শরক্ত েি হবয় যায়রে। 

  

স্ুন্দরোেু প্রায় আতযোি কবর েবল উিবলে, হম! োবমা িয়ন্ত, োবমা! আর আমার স্হয 

হবে ো! তুরম রক আমাবকও ছতামাবির মতে পাগলা েবল েবর রেবয় ? হািার হািার 
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েৎস্র আবগকার ৈশোবলর গল্প আরম আর ুযেবত চাই ো। আস্ারমর কো রক ু িাবো 

ছতা েবলা, েইবল আরম োোয় চললুম। 

  

িয়ন্ত েলবল, আমার েক্তৃতার আর অল্পই োরক আব , আপরে আর একটু ৈেযয েবর 

ুযেুে! 

  

এতেণ আরম এই কোই ছো াবত চাইর  ছয, রিকভাবে রািবত পারবল ছকােও স্িীে 

পিােযই মবর ো–অন্তত প্রায় অমর হবত পাবর। 

  

ছিবহর রভতবর েতুে ও স্বতি রস্ স্ঞ্চার কবর ৈেজ্ঞারেকরা মােুষবক স্হবি েুবড়া হবত 

ছিে ো। যতরিে ো মােষু েুবড়া হয় ততরিে মৃতুয তার কাব  আবস্ ো। 

  

উরদ্ভি রেম্নবশ্ররণর স্িীে পিােয। হািার হািার েৎস্র পবরও ছস্ যরি আোর ঘমুন্ত ছেবক 

পূণযিীেবের লেণ রেবয় ছোঁবচ উিবত পাবর, তবে তার ছচবয় উচ্চবশ্ররণর িীে মােুবষরও 

পবে তা স্ম্ভেপর হবে ো ছকে? 

  

এই প্রবশ্নর উির পাই আবমররকার রকবেলার ইেরিরটউবটর ডা. আবলরেস্ কযাবরবলর 

কা  ছেবক। স্ুন্দরোেু, আপরে কযাবরল স্াবহবের োম ুযবেব ে? 

  

স্ুন্দরোেু প্রচণ্ড মাো োড়া রিবয় েবল উিবলে, ওস্ে োবি ছলাবকর োম আরম ুযেবত 

চাই ো। ছতামাবির মবতা আমারও মাো িারাপ েয়! 

  

িয়ন্ত ছহবস্ েলবল, স্ুন্দরোেু, কযাবরল স্াবহে োবি ছলাক েে, তার োম আি 

পৃরেেীবিাড়া। ১৯১২ রিিাবদেও রতরে ছোবেল প্রাইি ছপবয়ব ে।  

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, ছোবেল প্রাইি ছপবয়ব ে। তাহবল কযাবরল স্াবহে োবি ছলাক েে! 

  

িয়ন্ত েলবল, আপোর স্ারটযরেবকট ছপবয় কযাবরল স্াবহে েেয হবলে। এই কযাবরল 

স্াবহে রক েবলে িাবেে? তাাঁর মবত, মৃতযুর হাত ছেবক মােুষবক উদ্ধার করা অস্ম্ভে 
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েয়। মােুবষর ছিহবক মাব  মাব  ঘুম পারড়বয় যরি িীঘযকাবলর িবেয গুিামিাত কবর 

রািা হয় এেং মাব  মাব  তাবক যরি গুিাম ছেবক োর কবর আোর লীলাবিলা করবত 

ছিওয়া হয়, মােুষও তাহবল শত শত েৎস্র োাঁচবত পাবর। 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, হম! হবত পাবর ছতামাবির কযাবরল স্াবহে ছোবেল প্রাইি 

ছপবয়ব ে, হবত পাবর রতরে োবি ছলাক েে, রকন্তু ওকো আরম রেশ্বাস্ করর ো। 

  

িয়ন্ত েলবল, ছকে রেশ্বাস্ কবরে ো? প্রাবণর লেণ ো োকবলও মােুবষর ছিহ ছয েি 

হয় ো, এর ছতা প্রমাণ আব । আপরে স্মারের কো ুযবেব ে ছতা? ছকােও ছকােও ছযাগীর 

স্মারেি ছিহ এই আেুরেক কাবলও মারটর তলায় কের ছিওয়া হবয়ব । প্রায় চরেশ রিে 

পবর মারট িুাঁবড় ছস্ই মৃতেৎ ছিহ উপবর ছতালা হবয়ব , তিে তার মবেয আোর পূণযিীেে 

রেবর এবস্ব । 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, হযাাঁ, একো আরম ুযবের  েবট! 

  

িয়ন্ত েলবল, তবে গুিামিাত করবল মােুবষর ছিহ েি হবে ছকে? অেশয, ছিহবক 

এিাবে ছযাগেবল ঘুম পাড়াবো হবে ো–ৈেজ্ঞারেকরা রস্ায়ে-রেিযা ো অেযরক ুর স্াহাযয 

ছেবেে। কযাবরল স্াবহে েবলে, মােুবষর ছিবহ েবয়র লেণ প্রকাশ ছপবলই তাবক যরি 

ঘুম পারড়বয় গুিাবম তুবল ছেলা হয়, তাহবল অবেককাল পবরও তাবক িাগাবল ছস্ আোর 

তািা আর স্েলরূবপই ছিবগ উিবে–ছযমে েতুে িীেে পায় রিেীগন্ধা,–ছযমে েতুে 

িীেে ছপবয়ব  ছকপটাবরে স্াবহবের িারা আরে্ৃত হািার হািার েৎস্র আবগকার 

উরদ্ভি। 

  

মারেক এতেণ েীরবে একাগ্রভাবে িয়বন্তর কো ুযের ল, এইোবর ছস্ ছমৌেব্রত ভঙ্গ 

কবর একলাবে িাাঁরড়বয় উবি উচ্ছ্বরস্ত স্ববর েলবল, িয়, িয়! এতেণ পবর আরম 

ছতামার েক্তৃতার অেয েুব র ! তুরম ছতা এই কোই েলবত চাও ছয, ভেবতাষও 

ছকােওরকম রাস্ায়রেক ঔষবের গুবণ মােুবষর ছিহবক ঘুম পারড়বয় গুিামিাত কবর 

ছেলবত রশবিব ? 
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িয়ন্ত ঘাড় ছেবড় েলবল, হা! 

  

স্ুন্দরোেু ভযাোচযাকা ছিবয় েলবলে, হম! িয়ন্ত, তুরম েরং োাঁরশ োরিও আরম স্হয 

করে। ছতামার আিবকর পাগলারম স্হয করা অস্ম্ভে। হরেল কযাবরল স্াবহবের কো, 

রকন্তু তার মবেযও ভেবতাষ? ভেবতাষ ভেবতাষ কবরই তুরম ছিবপ ছগবল ছিির ! 

  

িয়ন্ত েলবল, আপোর স্বঙ্গ আপাতত আরম আর েকবত পারে ো, আবগ এক ছপয়ালা 

চা ছিবয় গলা রভরিবয় আরস্। মারেক, আিবক েিরার রগবয় আমরা ছয িৃশয ছিবির , 

ততেণ তুরম স্ুন্দরোেুর কাব  তা েণযো কবরা।–এই েবল ছস্ ছেররবয় ছগল। 

  

.  

  

ঘবরর রভতবর পুেুঃপ্রবেশ কবর িয়ন্ত ছিিবল, ভয়ঙ্কর রেস্মবয় প্রকাণ্ড হাাঁ কবর স্ুন্দরোেু 

স্তরম্ভবতর মতে েবস্ আব ে। িয়ন্তবক ছিবি মুি েুবিই আোর িুবল ছেবল রতরে েবল 

উিবলে, এতেবণ ছতামার ছলকচাবরর মাবে েু লুম। রকন্তু, এও রক স্ম্ভে? আর 

ভেবতাবষর এমে অদু্ভত উপায় অেলম্বে করোর কারণই ো রক? 

  

িয়ন্ত েলবল, কারণ রক, েু ব ে ো? ছযস্ে আস্ারম প্রাণিণ্ড ো গুরুতর শারস্ত ছপবয়ব , 

ভেবতাবষর আশ্রবয় তারা পুরলবশর ছচাবি েুবলা রিবয় রেরাপবি ঘুরমবয় রক ুকাল কারটবয় 

ছিয়। তারা আপরি কবর ো, ছকে ো মৃতযুভয়ও ছেই, পুরলবশর ভয়ও ছেই! েরং লাভ 

আব , ছকে ো েুবড়া হোর ভয় ছেই! এবত ভেবতাবষরও দুরকম স্ুরেো। প্রেমত, 

পাপকাি হারস্ল করোর িবেয চুরর-িুয়াচুরর-িারলয়ারত-িুে-ডাকারতবত এবকোবর 

রশরেত পাকা ছলাবকর স্াহাযয পাওয়া যায়। রিতীয়ত, পুরলশ যিে ছেরশ প্রমাণ ছপবয় 

ছেরশ ছগালমাল করবে, তিে আস্ারমবির স্ররবয় ছেবল করেবে পুবর গুিামিাত 

করবলই হবে। আস্ল আস্ারমবির ো ছপবয় পুরলশ ভেবতাবষর ছকােও েরত করবত 

পারবে ো। েলরাম আর ছস্ই হােরস্টা ছয আমাবির িৃরি আকষযণ কবরব , ছস্টা আন্দাি 

করবত ছপবরই ভেবতাষ রেবির আরে্ৃত অদু্ভত উপাবয় করৃেম মৃতযুঘুবমর স্াহাবযয 
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তাবির আোর স্ররবয় ছেলবত চায়। ছকােও গুিাবম কাবচর করেবে কবর তাবির মৃতেৎ 

ছিহ আপাতত স্ররবয় ছেলা হবে। পাাঁচ-িশ োবরা েৎস্র পবর আমরা যিে তাবির কো 

ভুবল যাে, তিে আোর হয়বতা তাবির স্িীে হোর পালা আস্বে! ৈিেক্রবম গুিামিাত 

করোর আবগই আরম ছস্ই হােরস্টার আর েলরাবমর স্মারেি ছিহ ছিবি ছেবলর , তাই 

রো, েইবল এ রেষবয় আমার পড়াবশাো োকবলও ছকােওকাবলই আস্ল েযাপারটা 

হয়বতা স্বন্দহ করবত পারতুম ো। এ ছয অস্বাভারেক কাণ্ড! ৈেজ্ঞারেকরা রচরিায়ী 

মােেবিবহর স্বপ্ন ছিবিব ে েবট, রকন্তু ছকােও অিাো মােুষ রেবির পাপ-ইো পূণয 

করোর িবেয ছস্ই স্বপ্নবক ছগাপবে এমেভাবে স্তয কবর তুবলব , আরমও এটা কল্পো 

করবত পারতুম ো! িারে ো ভেবতাবষর গুিাবম এমে আরও কত পাপী োাঁরস্কািবক 

োঁরক রিবয় আোর িাগবে েবল ঘুরমবয় আব । পুরলশ তাবির ছিিবলও মড়া  াড়া আর 

রক ু ভােবে ো, ডাক্তারর পরীোও তাবির মড়া েবলই রির করবে, তাবির গুপ্তকো িাবে 

ছকেল ভেবতাষই, তাবির িাগাোর ঔযেও আব  ছকেল তার হাবতই। 

  

স্ুন্দরোেু উবি িাাঁরড়বয় েলবলে, আর আমাবির হাত গুরটবয় েবস্ োকা উরচত েয়। 

এিরে ছপাটয-পুরলবশর স্বঙ্গ েবন্দােস্ত কবর ছেলে–তাবির লবঞ্চ উবি স্িলেবল ছস্ই 

েিরা আর ভেবতাষবক ছগ্রপ্তার করে। 

  

মারেক েলবল, তাবির েিরা রক আর ছস্িাবে আব ? 

  

িয়ন্ত েলবল, েিরািাো তারা যরি ডুরেবয় রিবয় ো োবক, তাহবল গঙ্গার ছযিাবেই 

ছহাক, তাবক আোর পাওয়া যাবে। 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, চবলা চবলা, আর ছিরর েয়! এমে আশ্চযয আস্ারমবক ছগ্রপ্তার করবত 

পারবল আমার স্ুোম আর উন্নরতর স্ীমা োকবে ো। 

  

.  

  

স্ুন্দরোেুর েীরত্ব 
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একিাো লঞ্চ ও একিাো ছমাটরবোট স্শবদেও গঙ্গার িল ছকবট হ-হ কবর  ুবট চবলব । 

ছোবট আব  িয়ন্ত, মারেক ও স্ুন্দরোেু প্রভৃরত এেং লবঞ্চ আব  একিল পুরলবশর ছলাক। 

  

গঙ্গার আতযোবি ভ্রূবেপ ো কবর দু-োবর ছেোর মালা ছিালাবত ছিালাবত লঞ্চ ও ছোট 

যিে স্াগ্রবহ ঘুষুরড়র কাব  রগবয় হারির হল তিে ভেবতাবষর েিরার রচহ্নটুকু পযযন্ত 

ছিিা ছগল ো! 

  

এটা স্কবলই আশা কবরর ল। ছয ভেবতাষ োরণাতীত শয়তারে চক্রাবন্ত অরিতীয়, ছস্ 

ছয ছোকার মতে এত স্হবি েরা ছিবে, এটা ছকহ-ই মবে কবররে। 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, েিরা আর ছমাটর-বোট ছতা ডািা রিবয় হাাঁবট ো, তাবির িবলর 

ওপবর ছকাোও ো ছকাোও োকবতই হবে। 

  

িয়ন্ত েলবল, িবলর ওপবর ো ছেবক তারা যরি িবলর ছভতবর োবক? ছক েলবত পাবর, 

তাবির ডুরেবয় ছিওয়া হয়রে?…আো, ছিাাঁি রেবয় ছিিা যাক। 

  

ছিাাঁি ছপবত ছেরশ ছিরর হল ো। উিররিক ছেবক ছযস্ে ছেৌকা আস্র ল, তাবির 

একিাোর রভতর ছেবক িের পাওয়া ছগল, রেবেণীর িারেক আবগ তারা ছমাটরবোবটর 

রপ বে একিাো েিরাবক ছযবত ছিবিব । 

  

িয়ন্ত েলবল, মারেক, তুরম ছোেহয় ছভাবলারে ছয, রেবেণীবত ভেবতাবষর একিাো 

োগােোরড় আব ? 

  

স্ুন্দরোেু প্রচণ্ড ছরাবি েবল উিবলে, রেবেণী, রেবেণী। চবলা স্োই রেবেণীর রিবক! 

মবন্ত্রর স্ােে রকংো শরীর পাতে! হম! 

  

লবঞ্চর ও ছোবটর গরত রিগুণ োড়ল, তেু স্ুন্দরোেু তুি েে! মহারেরক্ত স্ববর োর োর 

রতরে েলবত লাগবলে, ছতামাবির মড়াবিবকা লঞ্চ ছিৌবড় কেপবকও হারাবত পারবে ো! 

আরও ছিাবর–আরও ছিাবর! হম, আমরা হাওয়া ছিবত যারে ো, লড়াই করবত যারে? 
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মারেক ছচাবি িূররেে লারগবয় েবস্র ল। ছস্ হিাৎ েবল উিল, একিাো ছমাটরবোট 

এরিবক আস্র ল। হিাৎ মুি রেররবয় ছস্িাো, আোর রতবরর মবতা উিররিবক চবল ছগল! 

  

িয়ন্ত েলবল, েযাপারটা ছেশ ছো া যাবে। েলরাম আর হােরস্টার ছিহ লরুকবয় ছেবল 

ভেবতাষ রেশ্চয়ই পালাোর রেরকবর র ল। আমাবির ছিবি আোর রেবর ছগল। 

  

স্ুন্দরোেু আরও উবিরিত হবয় দুহাবত মাোর চুল টােবত টােবত েলবলে, আমরা 

ছমাটরবোবট যারে, ো গাো-বোবট যারে? আমরা লন্ডবে যারে, ো, রেবেণীবত যারে? 

এ িীেবে রক ছস্িাবে রগবয় ছপৌাঁব াবত পারে? 

  

লঞ্চ ওবোট ঊধ্বযশ্বাবস্  ুটব –এত ছিাবর তারা ছোেহয় আর ছকােওরিে ছ াবটরে। োরল-

রব্রি, ডাইবে িরেবণশ্বর কালীোরড়, োাঁবয় ছেলডু় ও উিরপাড়া রপ বে পবড় আব , দু-

োবর আকাবশর ভািা োবমর মবতা কবলর রচমরেগুবলাও তাড়াতারড় রপ বে চবল যাবে 

এেং গঙ্গার পােরস্ ও অেযােয ছেৌবকাগুবলা তাবির উন্মি গরত ছিবি এস্ত হবয় পে ছ বড় 

রিবে। 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, ওবর, ছকউ আমাবক দুিাো ডাো ছি ো ছর! তাহবল আরম এিরে 

োিপারির মবতা ভেবতাবষর ঘাবড় রগবয় ছ াাঁ মারর! 

  

মারেক ছচাি ছেবক িূররেে োরমবয় েলবল, রেবেণীর কাব ই আমরা এবস্ পবড়র । রকন্তু 

আকাবশর গাবয় ও আগুবের রশিা কীবস্র? 

  

িয়ন্ত িূররেেটা মারেবকর হাত ছেবক রেবয় রেবির ছচাবি লারগবয় েলবল, হাঁ। ওিাবে 

ছকাোও আগুে ছলবগব । রেবেণীও ছতা ওইিাবেই। 

  

অল্পেণ পবরই ছিিা ছগল, গঙ্গার রিক োবরই একিাো োরড় অরির কেবল পবড় িাউ 

িাউ কবর জ্বলব ! টকটবক লাল শত শত স্াবপর মবতা আাঁকাোাঁকা েুোতয ভরঙ্গবত 

অরিরশিারা ক্রমাগত আকাশবক ছ ােল মারোর িবেয রেষ্ফল ছচিা করব , গঙ্গার তীবর 
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কাতাবর কাতাবর ছলাক িাাঁরড়বয় আব , অবেবক েযস্তভাবে  ুটা ুরট করব , তাবির 

স্রম্মরলত কবের হই-হই রবে, ভীত পুযপেীবির আতযোবি ও অরির প্রচণ্ড গিযবে 

চতুরিযক পররপূণয হবয় উবিব ! 

  

িয়ন্ত হিাৎ ছচাঁরচবয় েবল উিল, ভাই স্ে! ছযিাবে আগুে ছলবগব  ওইিাবে চবলা! 

  

স্ুন্দরোেু তার ছচবয়ও ছিাবর ছচাঁরচবয ় েলবলে, িেরিার, রস্বে চবলা। আমার মাোর 

ছভতবর এিে আগুে জ্বলব , ও োবি আগুে ছিিোর শবি আর কাি ছেই! 

  

িয়ন্ত েলবল, কী মুশরকল! ছিিব ে ো, ছয োরড়বত আগুে ছলবগব  তার স্ামবের ঘাবটই 

একিাো েিরা আর ছমাটরবোট োাঁো রবয়ব ? এই ছতা রেবেণী। আর আগুে ছলবগব  

রেশ্চয়ই ভেবতাবষর োগােোরড়বতই! 

  

স্ুন্দরোেু পরম রেস্মবয় মুিেযািাে কবর েলবলে, অযাাঁ! 

  

িয়ন্ত েলবল, িুে স্ম্ভে, আমরা আস্র  ছিবি ভেবতাষ েুব  রেবয়ব , তার লীলাবিলার 

রিে েুররবয়ব । ছস্ পালাোর ছচিায় র ল, রকন্তু পে েন্ধ ছিবি আোর এিাবে রেবর এবস্ 

রেবির োরড়বতই আগুে লারগবয় রিবয়ব ! 

  

স্ুন্দরোেু েলবলে, হম! ছকে? 

  

িয়ন্ত েলবল, তার রেরুবদ্ধ ছযস্ে প্রমাণ আব  ছস্গুবলা েি কবর ছেলবে েবল। এই 

োগােোরড়বতই ছোেহয় তার প্রোে আড্ডা। 

  

মারেক েলবল, তুরম রক েলবত চাও ছয, এই োরড়বতই ভেবতাবষর পাপস্ঙ্গীবির অবচতে 

ছিহগুবলা গুিামিাত করা আব ? 

  

আমার ছতা রেশ্বাস্, তাই! 
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মারেক রশউবর উবি েলবল, কী ভয়ােক! ভেবতাষ রক তার েন্ধুবির ঘুমন্ত ছিহ আগুবে 

পুরড়বয় ধ্বংস্ করবত চায়? 

  

িয়ন্ত েলবল, তা  াড়া তার পবে উপায় রক? ওই ছিহগুবলাই ছয এিে তার রেরুবদ্ধ 

প্রোে স্ােী! 

  

কো কইবত কইবত িয়ন্ত েরােরই অরিময় োরড়িাোর রিবক তীক্ষ্ণিৃরি রেেদ্ধ ছরবির ল। 

হিাৎ ছস্ েযস্ত স্ববর েলবল, মারেক, িূররেে রিবয় ছিবিা ছতা, ছক একটা ছলাক 

ছমাটরবোবটর রভতর ছেবক ছেররবয় আোর ওই োগােোরড়র রিবক  ুবট যাবে? 

  

মারেক ছিবিই উবিরিত কবে েবল উিল, ওই ছতা ভেবতাষ! 

  

িয়ন্ত েলবল, শীগরগর ওইিাবে চবলা। ভেবতাষ োরড়বত আগুে লারগবয় আোর চম্পট 

রিরেল। রকন্তু এোবরও পালাবত পারল ো, চবলা, চবলা! 

  

পুরলবশর লঞ্চ ও ছমাটরবোট রতরবেবগ তীবরর রিবক চলল। 

  

মারেক েলবল, োতাবস্ কী ছপেবলর গন্ধ! 

  

িয়ন্ত েলবল, ছপেল ছঢবলই ওই আগুে স্ৃরি করা হবয়ব ! 

  

স্ুন্দরোেু ভয়ঙ্কর রচৎকার কবর েলবলে, ছস্পাইরা, ছশাবো! েন্দুবক গুরল ভবর োও! ওই 

োগােোরড়র চারররিক ছঘরাও কবরা! ওিাে ছেবক একটা মার  ছেরুবলও গুরল কবর ছমবর 

ছেলবে। 

  

মারেক ছহবস্ েলবল, স্ুন্দরোেু, আপোর ভুল হল ছয! মার  মারোর িবেয ছতা িন্মায় 

িারল ছকরারেরাই। মার  মারোর িবেয েন্দুক ৈতরর হয় ো! 

  

স্ুন্দরোেু িাপ্পা হবয় েলবলে, এমে স্মবয় ওরকম িাট্টা আরম প ন্দ করর ো মারেক। 

হম, উরে এবলে আোর কোর  ল েরবত। 
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লঞ্চ ও ছোট তীবর রগবয় লাগল। েন্দুকোরী পুরলশ ছেবক তিে ছস্িােকার িেতা আরও 

ছেবড় উবিব  স্কবলরই মুবি েতুে রেস্ময় ও ছকৌতূহল, অরিকাবণ্ডর রিবক তিে আর 

কারুরই িৃরি ছেই। 

  

স্ুন্দরোেু এত চটপট ছোট ছেবক লারেবয় পবড় োগােোরড়র রিবক  ুবট ছগবলে ছয, 

ছিিবল স্বন্দহ হয় ো, তার ছিবহর মা িাবে মস্ত-ভারী একটা ছিাদুলযমাে ভূাঁরড় েবল 

ছকােও রেবরট উপস্গয আব ! 

  

অরিবিবের েৃবতযাৎস্ে চবলব  তিেও পূণয উিযবম। তার রচৎকারও ছতমরে রেষু্ঠর ও 

প্রচণ্ড! রবক্তর আভায় চারররিক লাল হবয় উবিব , কণু্ডলী-পাকাবো েুবম রেশ্বাস্ রুদ্ধ ও 

িৃরি আেন্ন হবয় যাবে, জ্বালাকর উিাবপ তার কাব  অগ্রস্র হওয়া অস্ম্ভে। 

  

ছকেল ছপেবলর েয়, আর একটা ভয়ােহ দুগযবন্ধ োতাস্ ছযে রেষাক্ত হবয় উবিব । 

  

অেযপূণয িৃরিবত মারেবকর রিবক তারকবয় িয়ন্ত অরভভতূ স্ববর েলল, মারেক, শ্মশাবের 

শেিাবহর গন্ধ! কতগুবলা িীেন্ত ছিহ আি ওইিাবে পুবড়  াই হবে, ছক তা িাবে? 

  

মারেক রক ু েলবত পারবল ো, তার প্রাণ তিে ছযে স্তরম্ভত হবয় রগবয়র ল। মবে মবে 

ছস্ ভােবল, ওরা পাপ কবরর ল েবলই ওবির এমে ছশাচেীয় পররণাম হল–রকন্তু পাপীর 

হাবতই পাপীর রক ভয়ােক শারস্ত! িীেন্ত পুড়বলও অবচতে ওরা ছয ছস্ যন্ত্রণা ছভাগ করব  

ো, এইটুকইু যা স্ান্ত্বোর কো। 

  

আচরম্ববত ছস্ই অরিময় োরড়র রভতর ছেবক একটা মূরতয টলবত টলবত োইবর ছেররবয ়

এল। তার িামা কাপবড় আগুে জ্বলব । 

  

ছস্ ভেবতাষ, আগুে তাবক োরড়র রভতর ছেবক তারড়বয় রিবয়ব । 

  

আগুবের উিাপবক গ্রাহয ো কবর স্ুন্দরোেু দ্রুতপবি তার রিবক অগ্রস্র হবলে। 
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উদ্ভ্রান্ত িৃরি তুবল েেকরিে কবে ভেবতাষ েলবল, যরি োাঁচবত চাও, আমার পে ছেবক 

স্বর িাাঁড়াও! 

  

স্ুন্দরোেু তেু এগুবত লাগবলে। 

  

ভেবতাষ গিযে কবর রক একটা রিরেস্  ুড়বল। 

  

রিরেস্টা স্ুন্দরোেুর কা  ছেবক িারেক তোবত এবস্ মারটর উপবর পবড় রেষম শবদেও 

ছেবট ছগল এেং পুঞ্জ পুঞ্জ ছোাঁয়ার রভতবর অিৃশয হবয় ছগল স্ুন্দরোেুর ছিহ! 

  

িয়ন্ত উরিি স্ববর েবল উিল, ছোমা, ছোমা! ভেবতাষ ছোমা  ুাঁবড়ব ! 

  

স্কবল  ুবট রগবয় ছিিবল, রক্তাক্ত ছিবহ স্ুন্দরোেু মারটর উপবর েবস্ আব ে! 

  

ককযশ কবে ভেবতাষ েলবল, এিেও স্বর যাও, েইবল আোর আরম ছোমা  ুড়ে! 

  

আহত স্ুন্দরোেু হিাৎ পাবশর ছস্পাইবয়র হাত ছেবক েন্দুকটা র রেবয় রেবয় হাাঁটু ছগবড় 

েবস্ েলবলে, প্রাণ োকবত আরম এিাে ছেবক েড়ে ো! 

  

ভেবতাষ ুয্, রেষ্ঠুর অট্টহাস্য কবর েলবল, আরম ছতা মরেই, তবে ছতারা ছোঁবচ োকবত 

েয়! েবলই ছস্ আোর ছোমাস্ুদ্ধ হাত তুলবল। 

  

রকন্তু ছচাবির পলক পড়োর আবগই স্ুন্দরোেুর েন্দুক গিযে কবর উিল।  

  

শূবেয দুই োহ  রড়বয় ভেবতাষ ঘুবর মারটর উপর পবড় ছগল এেং স্বঙ্গ স্বঙ্গ তার হাবতর 

ছোমাটা ছেবট রগবয় রারশকতৃ ছোাঁয়ার আড়াবল তাবক এবকোবর ছঢবক রিবল। 

  

ছস্পাইরা যিে  ুবট ছস্িাবে রগবয় িাাঁড়াল তিে ছিিবল, রেবিরই ছোমার আঘাবত 

ভেবতাবষর কলরঙ্কত ছিহ র ন্নরভন্ন হবয় ছগব ! 
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িয়ন্ত চমৎকতৃ গাঢ় স্ববর েলবল, স্ুন্দরোেু, এতরিবেও আরম আপোবক রচেবত পারররে। 

আপোর েীরত্ব আমার মাো আি শ্রদ্ধায় েত কবর রিবয়ব ! 

  

ছিবহর রক্ত মু বত মু বত স্ুন্দরোেু হারস্মুবি েলবলে, হম! 

  

.  

  

পরররশি 

  

যাাঁরা িয়বন্তর কীরত ছশষ পযযন্ত পড়বেে, তাাঁরা ছয িারল গবল্পর িেযই পড়বেে, এ কো 

িারে। রকন্তু িয়বন্তর কীরতর মবেয গল্প  াড়াও আর একরট যা লে করোর রেষয় আব  

তা হবে এই : এরট হবে আেুরেক ৈেজ্ঞারেবকর অপরাবের কারহরে এেং োংলা ভাষায় 

স্ম্পূণযরূবপ েতুে। এর আিযােেস্তু কাল্পরেক হবলও কতকগুরল স্তয তেয ও ৈেজ্ঞারেক 

আরে্াবরর উপর রেভযর কবরই তা কল্পো করা হবয়ব । ভরেষযবত মােুবষর ছিহবক 

রিইবয় ছরবি তাবক ছয মৃতযু ও োেযবকযর কেল ছেবক রো করা ছযবত পাবর, প্রেম 

িৃরিবত এটা ঔপেযারস্বকর অস্ম্ভে কল্পো েবল মবে হবত পাবর েবট, রকন্তু আস্বল েহ 

পরীোর পর আেুরেক পাশ্চাতয ৈেজ্ঞারেকরা ওই অভােেীয় রেস্ময়কর ও চমকপ্রি 

রস্দ্ধাবন্ত উপরিত হবয়ব ে, অেশয, রক এবিবশ ও রক পাশ্চাতয ছিবশ, ওই রেরচে তেয 

ো আরে্ার রেবয় আি পযযন্ত উপেযাস্ ছলিোর কল্পো আর ছকােও ছলিক কবরব ে 

েবল িারে ো। 

  

তারপর, এই উপেযাবস্র মবেয অপরােীরা ছযস্ে েতুে উপায় অেলম্বে কবরব  এেং 

িয়ন্ত ছযস্ে পদ্ধরতবত ছস্ইস্ে অপরাে আরে্ার কবরব , তাও আেুরেক অপরাে 

রেজ্ঞােস্ম্মত। এবিবশ ওরকম ৈেজ্ঞারেক অপরােী ও ৈেজ্ঞারেক রডবটকরটভ এিেও 

আত্মপ্রকাশ কবররে েবট, রকন্তু ইউবরাপ-আবমররকায় তারা যবেি স্ুলভ। 

  

ৈেজ্ঞারেক ছচার, ডাকাত ও িুবেবির জ্বালায় েযরতেযস্ত হবয় পাশ্চাতয পুরলশও এিে 

রেজ্ঞাবের স্াহাযয ো রেবয় পাবর ো। কোস্ারহবতয রেিযাত ছগাবয়ন্দা শালযক ছহাম্ 
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অল্পরেস্তর রেজ্ঞাবের স্াহাযয রেবয়ব ে, রকন্তু পাশ্চাতয পুরলশ তার ছচবয়ও ছঢর-বেরশ 

অগ্রস্র হবয় প্রমারণত কবরব , োস্তে িীেবের স্তয উপেযাবস্র ছচবয়ও অরেকতর 

রেস্ময়কর। 

  

ইউবরাবপ এিে চারররট ছিবশর পুরলশ স্েবচবয় রেিযাত। এই চারররট ছিশ হবে িামযারে, 

অররয়া, িান্স ও ইংলন্ড। আিকাল স্ে ছিবশরই পুরলশ কমবেরশ রেজ্ঞাবের স্াহাযয ছেয় 

েবট, রকন্তু রেবশষ কবর অররয়ার পুরলশবক রেজ্ঞাবের িাস্ েলবলও চবল। অররয়ার 

রেশ্বরেিযালবয়র রেজ্ঞাবে স্ুপরণ্ডত অেযাপকরা আপে আপে রস্ায়ে-পরীোগাবর েবস্ই 

অবেক স্মবয় পুরলশবক আশ্চযযরূবপ স্াহাযয কবর অপরােী ছগ্রপ্তার করোর উপায় োতবল 

ছিে! একোর পুরলবশর স্াহাযযকারী এক ৈেজ্ঞারেক অেযাপক ঘটোিবল হারির ো 

ছেবকও আপে পরীোগাবর েবস্ এমে অভারেত উপাবয় একরট রহস্যময় আত্মহতযার 

রকোরা কবর ছিে ছয, ঔপেযারস্ক কেযাে ডইল স্াবহে তার শালযক ছহামবস্র কীরতয 

কারহরের মবেয পাে-পােীর োম েিবল ছস্ই ঘটোরটবক অরেকল েণযো কবরর বলে। 

  

দুিে মােুবষর হাবতর আিুবলর  াপ এরকম হয় ো–এই মস্ত আরে্ার হয় প্রেবম 

েঙ্গবিবশর পুরলশ করমশোর স্যার উইরলয়ম হাবশযবলর িারা ১৮৫৬ রিিাবদেও। তারপর 

১৮৭৭ রিিাদেও ছেবক এিাবে অপরােীবির রটপস্ই ছেওয়ার প্রো প্রচরলত হয়। (রকন্তু 

তার আবগও রচোরাও আিুবলর রটপ-রহস্য িােত, যরিও অপরােী েরোর িবেয তারা 

কিেও আিুবলর  াপ েযেহার করত ো)। এই প্রো যিে পাশ্চাতয ছিবশও অেলরম্বত 

হয়, তিে ছস্িােকার অপরােীবির মবেয িস্তুরমবতা রেভীরষকার স্ৃরি হবয়র ল। কারণ 

ঘটোিবল রগবয় অপরােী ছকােও কাবচর রিরেবস্ হাত রিবলই আর রো ছেই। কাবচর 

উপবর অরত স্হবিই আিুবলর িাগ পবড় এেং পুরলশ অোয়াবস্ই ছস্ই িাবগর ছোবটা 

তুলবত পাবর। রেলাতী অপরােীরা তিে হাবত িস্তাো পবর চুরর-ডাকারত িুে করবত 

লাগল। তাবতও রেস্তার ছেই। কারণ, িস্তাো ঘাবম রভবি ছগবলই আোর ছস্ই আিুবলর 

ছরিার  াপ পাওয়া যায়। তিে অপরাে করোর পর অবেবক রশরীষ কাগি রিবয় ঘবষ 

আিুবলর ছরিা এমে ভাবে তুবল ছেলবত ুযরু করল ছয, আবগকার আিুবলর  াবপর স্বঙ্গ 
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এিেকার  াপ যাবত আর ো রমলবত পাবর! রকন্তু তাবতও রেবশষ স্ুরেো হল ো। কারণ, 

ঘষা আিুবলর আবগকার ছরিা রক ুরিে পবর অরেকল েুবট ছেবরায়! 

  

এই আিুবলর  াপ এিে অপরােী েরোর একটা প্রোে উপায় হবয় িাাঁরড়বয়ব । এ রেষবয ়

এিেও েতুে েতুে রেষয় আরে্ৃত হবে। ছয উপাবয় আিুবলর  াপ পরীো করা হয়, 

তাবক েবল ছলাকাবডযর ছপাবরাবস্কারপক পদ্ধরত (Locards poroscopic method)। 

চিায ামাইযরাগ্রাকির (photomicrography) সাোযযে ওই পদ্ধকতট  অকধিতর িেপ্রদ 

েয়েযে। চিায ামাইযরাগ্রাকির দ্বারা আঙুযের খুব চোট্ট চরখাগুযোর প্রিাণ্ড েকব 

তুেযত পারা যা়ে। এই আঙুযের োপ কবিার িরবার জযিে চয রাসা়েকিি পরীক্ষা িরা 

ে়ে, তা micro-chemical examination োবম রেিযাত। 

  

স্ারহবতয িুে প্রাচীে একরট রডবটকরটবভর গল্প, পাওয়া যায় োইবেবল। 

  

ছেল র বলে োরেলবের ছিেতা। তার পূিার ও ছস্োর িবেয রািা অবেক রকম িাোর 

স্ারিবয় ৈেবেিয পািাবতে। রাবে মরন্দবরর িরিা োরহর ছেবক েন্ধ করা হত। রকন্তু 

স্কাবল উবি ছিিা ছযত কী আশ্চযয! পােবরর ছিেতা ছেল িযান্ত হবয় স্ে িাোর ছিবয় 

ছেবলব ে! 

  

ছিেতার শরক্ত ছিবি ছেবলর মূরতযর প্ররত রািার ভরক্ত শ্রদ্ধার স্ীমা ছেই। তার েবল ছিে-

মরন্দবরর পুবরারহত-স্ম্প্রিাবয়র প্রভাে, প্ররতপরি ও লাবভর অঙ্ক ছেবড় উিল রীরতমবতা। 

  

িারেবয়ল র বলে চালাক ছলাক। রতরে িােবতে, পােুবর ছিেতা ছেবলর ছপবটর রভতরটাও 

রেবরট পােবর ভরতয হবয় আব , রারশ রারশ রমিান্ন, েল ও মাংস্ িাোর ছলাবভ ছস্ ছপট 

কিেও োাঁপা হবত পাবর ো। 

  

অতএে একরিে রতরে েলবলে, মহারাি, এস্ে হবে ছিাচ্চরুর আর োপ্পাোরি! ছেল এ-

স্ে িাোর িাে ো! 
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মহারািা েলবলে, কী ছয েবলা তার রিক ছেই। আরম স্বচবে ছিবির , রাবে মরন্দবরর 

িরিা োরহর ছেবক েন্ধ োবক। মরন্দবরর রভতবর িেপ্রাণী োবক ো, তেু িাোর ছকাোয় 

উবড় যায়? 

  

িারেবয়ল েলবলে, আো মহারাি, কাল স্কাবলই আপোবক ছিিাে, ছেল িাোর িাে 

ো। 

  

ছস্ রাবেও ছষাড়বশাপচাবর ছেল-বিেবক ছভাগ ছিওয়া হল। 

  

তারপর িারেবয়ল এবস্ প্রেবম মরন্দবরর ছমব র উপবর স্েযে ভাবলা কবর  াই  রড়বয় 

রিবলে এেং তারপর মরন্দবরর িরিা োরহর ছেবক েন্ধ কবর চবল ছগবলে! 

  

স্কালবেলায় মহারািা মরন্দবর এবলে িারেবয়লবক স্বঙ্গ কবর। িরিা ছিালা হল। 

মরন্দবরর রভতবর ঢুবক ছিিা ছগল, স্মস্ত ৈেবেবিযর োলা এবকোবর িারল! 

  

মহারাি ছিেমূরতযর রিবক তারকবয় ভরক্তভবর গিগি স্ববর েলবলে, ছহ প্রভু, ছহ ছেল, 

ছতামার অস্ীম মরহমা! স্তযই তুরম িাগ্রত ছিেতা! 

  

িারেবয়ল ছহবস্ েলবলে, মহারাি, ঘবরর ছমব র রিবক তারকবয় ছিিুে।  

  

মহারািা  াই- ড়াবো ছমব র রিবক স্রেস্মবয় তারকবয় েলবলে, একী, এিাবে এত 

পাবয়র িাগ এল ছকমে কবর? এ ছয ছিির  পুরুবষর পাবয়র িাগ, ছমবয়র পাবয়র িাগ, 

রশুযর পাবয়র িাগ! েযাপার কী? 

  

িারেবয়ল েলবলে, েযাপার আর রক ুই েয় মহারাি! পুরুতরা তাবির েউ আর ছ বল-

ছমবয় রেবয় রপ বের একটা গুপ্তিার রিবয় মরন্দবর ঢুবক ছরাি রাবে ছিেতার ৈেবেিয ছপট 

ভবর ছিবয় যায়! 

  

রািার ছচাি েুটল! পুরুতবির প্রাণিণ্ড হল। 
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পাবয়র  াপ অেলম্ববে োরেলবের ওই িারেবয়ল মান্ধাতার আমবল ছগাবয়ন্দারগরর 

কবরব ে। এেং তারপর ওই পাবয়র  াপ আি হািার হািার েৎস্র েবর হািার হািার 

ছচার-ডাকাত-িুরের েরা পড়োর প্রোে কারণ হবয় আব ! 

  

পাবয়র  াপ ছিবি অোয়াবস্ই েবল ছিওয়া যায়, ছকাে ছলাক ছরাগা ো ছমাটা, ছোঁবট 

ঢযািা, ছস্ ছিাাঁড়া রকো, ছস্ স্ত্রী ো পুরুষ, এেং যরি স্ত্রীবলাক হয় তবে গভযেতী রকো। 

আবস্ত-আবস্ত চলবল একরকম পাবয়র  াপ পবড় এেং ছিৌড়বল পবড় আর একরকম। 

পাবয়র  াপ পরীো করোর িবেয এিেকার ইউবরাপীয় পুরলশ স্ূক্ষ্মতম ৈেজ্ঞারেক 

পদ্ধরত অেলম্বে কবর। 

  

মারট ছেবক পাবয়র  াবপর  াাঁচ ছতালোর িবেয অবেকরকম রিরেবস্র স্াহাযয ছেওয়া 

হবয়ব –গি, চরেয, পাউরুরটর গুাঁবড়া প্রভৃরত। অবেক পরীোর পর ছিিা ছগব  ছয, ্ািার 

অে পযাররস্ই হবে এ কাবির পবে স্েবচবয় উপবযাগী। ছকাোও পাবয়র  াপ পড়বল 

আবগ ছেওয়া হয় তার মাপ ও ছোবটাগ্রাে এেং তারপর ্ািাবরর  াাঁচ ছতালা হয়। োরল, 

কািা, েুবলা ও তুষাবরর উপর ছেবক রীরতমত রেিুাঁত পিরচবহ্নর  াাঁচ ছতালা যায়। হাবল 

পরীো পদ্ধরত এতটা উন্নত হবয়ব  ছয, আস্োেপিবর, স্ামােয রমরহ েুবলায় ো চকচবক 

গহৃতবল ো ছয-বকােও রকম কাগবি অস্পি পাবয়র  াপ পড়বলও তার  াাঁচ ছতালা করিে 

হয় ো। 

  

পাবয়র  াপ ছয পুরলবশর কত কাবি লাবগ তার একটা িৃিান্ত রিই। ১৮৮১ রিিাবদেও 

রেলাবতর একরট গ্রাবম এক িুে হয়। মাবির মা িাবে একরট ছলাবকর লাশ পাওয়া যায়– 

হতযাকারী তার মাো গুাঁবড়া কবর রিবয় তার রিরেস্পির লুট কবর অিৃশয হবয়র ল। 

  

পাবশই িারেকটা তার রিবয় ছঘরা িরম র ল। ছস্ই তাবরর ছেড়ার িবেয ছয-স্ে কাবির 

িুাঁরট েযেহৃত হবয়র ল তার একটা িুাঁবি পাওয়া ছগল ো। ওপড়াবো িুাঁরটর গবতযর পাবশই 

র ল একটা িুবতাস্ুদ্ধ পাবয়র  াপ। ছস্ই  াপটা মারটর রভতবর িুে গম্ভীর হবয় েবস্ 

রগবয়র ল। 
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পুরলশ অেুমাে করবল ছয, এই িুাঁরটটা উপবড় রেবয় হতযাকারী তার স্াহাবযযই িুে কবরব । 

িুাঁরটটা িুে ছিাবর টাোটারে করোর স্মবয়ই তার পাবয়র িুবতা ছচবপ মারটর রভতবর েবস্ 

রগবয়ব । 

  

 াপ পরীো কবর ছিিা ছগল, িুরের পাবয় েুটিুবতা এেং িুবতার তলায় র ল েড় েড় 

ছপবরক। একটা ছপবরক আোর অস্াোরণ ও আকাবর অেযগুবলার ছচবয় ছঢর েড়। পুরলশ 

ছস্ই  াবপর  াাঁচ তুবল ছরবি রিবল। 

  

ঘটোিবলর আশপাবশ কড়া পাহারা েস্ল। এক ররেোর িােীয় রগিযা ছেবক একরট যুেক 

ছেররবয় এল, যার ভােভরঙ্গ স্বন্দহিেক। পুরলবশর ছলাক তার রপ ু রেবল। পবে এক 

িায়গায় েরম মারটর উপর রিবয় যাোর স্মবয়, কািায় তার িুবতার  াপ পড়ল। তাবতও 

ছিিা ছগল একটা েড় আকাবরর অস্াোরণ ছপবরবকর িাগ। যুেকবক তিরে ছগ্রপ্তার কবর 

তার িুবতার  াবপর  াাঁচ ছেওয়া হল। হতযাকারীর িুবতার  াবপর  াাঁবচর স্বঙ্গ অরেকল 

রমল হবয় ছগল! যুেক তিে অপরাে স্বীকার কবর যােজ্জীেে কারািণ্ড লাভ করবল। 

  

রবক্তর িাগ হবে পুরলবশর পবে িুবের রকোরা করোর আর এক উপায়। িুরে েবল যার 

উপবর স্বন্দহ করোর কারণ োবক, তার ঘবর যরি রক্তমািা িামাকাপড়, অস্ত্র ো অেয 

ছকােও রিরেস্ পাওয়া যায়, তাহবল পুরলবশর পবে যারপরোই স্ুরেো হয়। 

  

রকন্তু ছস্কাবল িুরের কাপবড় রবক্তর িাগ োকবল অবেক স্মবয় পুরলবশর রক ুই েলোর 

োকত ো। ছস্রিে পযযন্ত অবেক আস্ল িুরেই রেবির িামা-কাপবড়র ো েযেহাযয অবস্ত্রর 

উপরকার রক্ত পুয-পেীর রক্ত েবল আইেবক কলা ছিিাবত ছপবরব । রকন্তু আেুরেক 

ৈেজ্ঞারেক পদ্ধরতবত এটা আর হোর ছযা ছেই! এিে ছকােও রক ুবত রক্ত লাগবল 

রক ুকাল পবরও পুরলশ েবল রিবত পাবর ছয, ছস্ রক্ত মােুবষর রক ো? এমে রক, তা 

ছগারু ো ছভড়া ো শূকর ো অেয ছকােও পুযর রক্ত রক ো, তাও েরবত পারা যায়। কারণ, 

মােুবষর এেং অেযােয পুযর রক্তাণু ো অণুবকাবষর corpuscles মবেয রেিস্ব রেবশষত্ব 

আব । এমেকী, রবক্তর রেবশষত্ব অেুস্াবর মােুষবিরও এিে োো ছশ্ররণবত রেভক্ত করা 
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হবয়ব । কাপবড় রবক্তর িাগ ছিিবল তা রেবশষ ছকােও মােুবষর রক্ত েবল এিেও 

প্রমারণত করা যায় েবট, রকন্তু রেবশষ এক ছশ্ররণর মােুবষর রক্ত েবল অোয়াবস্ েরা যায়। 

  

িয়বন্তর কীরতযর মবেয অপরােীবির ছোবটাগ্রাবের স্াহাবযয আিযােেস্তুবক অরেকতর 

ছিারাবলা কবর ছতালা হবয়ব । এই ছোবটাগ্রারের আরে্ার ছকেল স্াোরণ মােুষবক 

উপকতৃ কবররে, পুরলবশর কাি অবেকরিক রিবয়ই যবেি স্হি কবর এবেব । েরবত 

ছগবল আিুবলর  াপ  াড়া ছোবটাগ্রারের মবতা আর ছকােও আরে্ারই পুরলশবক এত 

ছেরশ স্াহাযয কবররে। 

  

স্কবলই হয়বতা িাবেে ছয, অপরােীরা প্রায়ই ছপশািার হয়, অেযাৎ অপরােই হয় তাবির 

িীরেকা রেেযাবহর একমাে উপায়। কাবিই প্রবতযক ছপশািার অপরােীই িীেবে 

অবেকোর আইেভঙ্গ কবর। 

  

রকন্তু এিে স্ে ছিবশরই পুরলবশর রচেশালায় প্রবতযক েেীে ও প্রেীণ অপরােীর 

ছোবটাগ্রাে স্যবনে  ছতালা োবক। কাবিই ছকােও অপরাবের স্বঙ্গ ছকােও পলাতক 

পুরাতে অপরােীর স্ম্পকয আরে্ৃত হবলই এই ছোবটাগ্রাবের স্াহাযয ছেওয়া হয় োো 

ভাবে, এেং ওই অপরােী পৃরেেীর ছশষপ্রাবন্ত পলায়ে করবলও ছকেল, ছোবটার 

স্াহাবযযই তাবক আোর ছগ্রপ্তার করোর স্ুরেো হয়। আস্বল, অপরােীবির ছিহ মুরক্ত 

ছপবলও পুরলবশর রচে কারাগাবর তারা রচরকাবলর িবেয েরন্দ হবয় োবক। 

  

ছকেল ছোবটার মরহমায় রেবিযাষ েযরক্তর প্রাণ ো স্ম্মাে রো ছপবয়ব । একটা িৃিান্ত 

রিই। 

  

আবমররকার রাইও-রড ছিরেবরা েন্দর ছেবক এক ইংবরি তার এক ছব্ররিরলয়াে েন্ধুর 

স্বঙ্গ প্রবমাি-তরণীবত yacht চবড় স্মুবদ্র হাওয়া ছিবত ছেররবয়র ল। রকন্তু ছস্ রেবর এল 

তার ছব্ররিরলয়াে েন্ধুর মৃতবিহ রেবয়! 
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 হেন্তেন্দ্রকুোর রায়  ।   জয়ন্তের কীর্তি  

 91 

www.bengaliebook.com 
 

 

ইংবরি েলবল, তার েন্ধু োরক মাস্তুল ছেবক পবড় রগবয় মাোয় আহত হবয় মারা 

পবড়ব ে। 

  

প্রবমািতরীর একিাো িাাঁড় পাওয়া ছগল ো। ডাক্তাররা েলবলে, মৃত েযরক্তর মাোয় ছয 

েত রবয়ব , িাাঁবড়র োরড় আঘাত করবলও ছস্রকম েত হবত পাবর!  

  

তারপবর িাো ছগল, ছেৌবকা রেবয় ছেড়াবত ছেরুোর দুইরিে আবগই দুই েন্ধুর রভতবর 

অতযন্ত  গড়া ারট হবয়র ল। 

  

ইংবরি েলবল, রকন্তু ছস্  গড়া িায়ী হয়রে। আোর আমাবির ভাে হবয় রগবয়র ল। 

  

পুরলশ তার কো রেশ্বাস্ করবল ো। িুবের অপরাবে তাবক চালাে ছিওয়া হল। 

  

আস্ারমর োাঁচোর ছকােও উপায়ই রইল ো; রকন্তু হিাৎ আস্ারমর স্পবে এক আশ্চযয 

প্রমাণ পাওয়া ছগল। 

  

েন্দর ছেবক আস্ারমর প্রবমাি তরী যিে োইবর যারেল, তিে একিাো েড় িাহাি 

েন্দবরর রভতবর প্রবেশ করর ল। 

  

একিে শবির ছোবটাগ্রাোর ছস্ই স্মবয় ডািায় িাাঁরড়বয়  রে (Snap-shot) তুবলর বলে। 

  

 রে ছডভালপ কবর ছিিা ছগল, একিাো ছেৌবকার উপবর শূবেয রক একটা কাবলা িাগ 

রবয়ব । 

  

এেলািয করোর পর ছো া ছগল, ওই কাবলা িাগটা আর রক ু েয়, মাস্তুবলর উপর ছেবক 

একরট ছলাক ছেৌবকার পাটাতবের রিবক পবড় যাবে! 

  

ইংবরি ছেচারার রেপবির কো ছোবটাগ্রাোর ুযবের ল। ছস্ তিরে ওই েবটািারে পুরলবশ 

িারিল করবল। েবল ইংবরিরটর োঁড়া ছকবট ছগল, ছস্ ছেকস্রু িালাস্ ছপবল। 
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লাশ ছেরশরিে অরেকতৃ োবক ো। রকন্তু তার ছিহ হতযাকাবণ্ডর অবেকরিে–স্মবয় স্মবয় 

কবয়ক েৎস্র–পবরও পুরলবশর কাবি রেবশষ িরকার হয়। এবেবেও কযাবমরার আশ্রয় 

ছেওয়া  াড়া উপায় ছেই। উপরন্তু ঘটোিবলর স্ামরয়ক ও িায়ী  রে এেং অপরােকাবল 

েযেহৃত োো রিরেবস্র  রেও ওই কযাবমরার স্াহাবযয ছিশ-রেবিবশ যিে-তিে কাবি 

লাগাবো যায়। 

  

রেবশষ কবর আিুবলর  াপ পরীো করোর স্মবয় এিে স্েবচবয় ছেরশ স্াহাযয কবর ওই 

কযাবমরাই (triple extension camera)। আবগই েবলর , আিুবলর  াপ কযাবমরার প্রস্াবি 

রতে-চারগুণ ছেরশ েড় কবর তুলবল পরীোর ছয কত স্ুরেো হয়, তা আর েলোর েয়। 

িরলল-পে স্ম্পকযীয় অবেক িরটলতাই আিকাল ছকেল কযাবমরার স্াহাবযযই পরর্ার 

কবর ছেলা হয়। 

  

রকন্তু রক ু ছেরশ অেয শতাদেওীর আবগ কযাবমরার স্বঙ্গ পুরলবশর ছকােও স্ম্পকযই র ল ো–

যরিও স্রতযকার ছোবটাগ্রারে আরে্ৃত হবয়ব  তার েহ পূবেয– ১৭২৭ রিিাবদেও। 

  

আেুরেক রডবটকরটবভর আর একরট প্রোে স্াহাযযকারী হবে মাইবক্রাবস্কাপ ো অণুেীেণ। 

রকন্তু এ-রিরেস্রটর স্বঙ্গও ছস্বকবল পুরলশ পরররচত র ল ো। এমেকী ঔপেযারস্ক কেযাে 

ডইবলর মােস্পুে রডবটকরটভ শালযক ছহাম্ যিে অপরাে-রহস্য আরে্াবরর িবেয 

রেবশষরূবপ েীেণকাবচর স্াহাযয রেবতে, স্রতযকার পুরলশ তিেও ওই রেষয় রেবয় ছেরশ 

মাো ঘামাবত রারি হয়রে। 

  

রকন্তু আি তাবির স্মস্ত স্বন্দহ িূর হবয়ব । পুরলবশর িাতাপে িুাঁিবল িাো যাবে, 

অণুেীেণ অভাবে েহ ছেবেই আেুরেক ছগাবয়ন্দারগরর অচল হবয় পবড়! 

  

১৮৮২ রিিাবদেও রেলাবত ছকাল োবম এক কেবিেল ছচার েরবত রগবয় মারা পবড়। ছস্ই 

িুরে ছচার তার দুভযাগযক্রবম লাবশর কাব  একিাো োটারল ছেবল রগবয়র ল। 
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োটারলর তলায় কতকগুবলা রহরিরেরি রক িাগ র ল। িারল ছচাি রিবয় ছিবি িাগগুবলা 

োবি েবলই মবে হয়। রকন্তু ইন্সবপক্টর গম যিে েীেণ কাচ রিবয় ছিিবলে তিে ছস্ই 

রহরিরেরির রভতর ছেবক হতযাকারীর োম স্পি হবয় উিল। েবল েরা পবড় তার োাঁরস্ 

হয়। েীেণ কাচ ো োকবল এ মামলার ছকােওই রকোরা হত ো। এমে অস্ংিয মামলার 

কারহরে এিাবে েলা যায়। রকন্তু আমাবির িায়গা ছেই! 

  

েীেণকাচ আিুবলর  াপ পরীো করোর স্মবয়ও অপররহাযয! ঘটোিবল ছচার ো 

হতযাকারী হয়বতা রেবির িামা কাপবড়র দু-একটা অরত-েুদ্র কণা-পররমাণ টুকবরাও 

ছেবল রগবয়ব , পবর েীেণ কাবচর স্াহাবযয ছস্ই তুে রিরেস্ পরীো কবরও েড় েড ়

অপরােীবক েবর ছেলা হবয়ব ! িারলয়ারত আরে্ার করবতও েীেণকাচ অরিতীয় এেং 

রক্ত-পরীোকাবলও ৈেজ্ঞারেক পুরলশ অণুেীেণ েযেহার ো কবর পাবর ো। 

  

এই ৈেজ্ঞারেক পুরলবশর আরেভযাবে আেুরেক অপরাে-কারহরে েতুেতায় রেরচে হবয় 

উবিব , এর কাব  ছস্বকবল ছগাবয়ন্দা কারহরে অবেক স্ময় ছ বলভুলাবো গল্প েবলই 

মবে হয়। 
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