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নেতাজির ছয় মূজতি 
  

[নেতাজির ছয় মূজতি গ্রন্থজি মমতাি বেগনমর কান া মুনতা োনমও প্রকাজিত হনয়নছ।] 

  

।। এক ।। অসাধারণ পাগ াজম 

  

চানয়র পা া বিষ। 

  

িয়ন্ত ে ন , মাজেক অতঃপর জকিংকতিেয। এক চা  দাোনোনে বে নে োজক? 

  

—রাজি! মাজেক উনে দাোনোনের ছক আেনত বগ । 

  

–সুন্দরোেু কী করনেে? বে া বদেনেে, ো থাোয় জিরনেে? 

  

—ওই ইজিনচয়ানর আরাম কনর পা ছাজেনয় শুনয় আজম একিা বগািা চুরুিনক ভনে পজরণত 

করে।  

  

-হানত েুজি েতুে মাম া বেই? 

  

—জেনিষ জকছু োই। 

  

—তেু শুজে ো। েুুঁজি সািানত সািানত ে ন  িয়ন্ত। 

  

—এ একিা জেতান্ত োনি মাম া ভাই,  যািা জক মুনো জকছুই েুুঁনি পাজছি  ো। এ মাম ায় 

বগানয়ন্দা ো বেনক োতার োকাই উজচত। 

  

—অথিাৎ? 
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—পাগ াজম আর কী? জকন্তু অদু্ভত রকম পাগ াজম। সুভাষচন্দ্র েসুনক সারা বদি ভজত 

কনর বতা? জকন্তু বদনি এমে ব াকও আনছ, বে বেতাজির প্রজতমূজতি বদেন ই বেনপ জগনয় 

আছনে চুরমার কনর বদয়। 

  

—বধৎ, ও জেনয় আমার মাথা ঘামাোর দরকার বেই। িয়ন্ত একিা বোনের চা  জদন । 

  

—হযাুঁ, পাগ াজম সারাোর িনেয োতার োকা উজচত। জকন্তু বকউ েজদ বেতাজির উপনর 

জেনির আনরাি বমিাোর িনেয পনরর োজেনত ঢুনক বেতাজির প্রজতমূজতি চুজর কনর, 

তাহন  পুজ ি ো বেনক উপায় থানক ো। 

  

িয়ন্ত বে া ভুন  জসনধ হনয় েনস ে ন , মূজতি ভাঙোর িনেয মূজতি চুজর? েযাপারিা 

জচত্তাকষিক েন  মনে হনছি ! ে ুে বতা েুন ! 

  

—জচৎপরু বরানে জিল্পিা া েন  এক বদাকাে আনছ, তার মাজ ক হনছি ে অজে  েসু। 

ওোনে জেজর হয় োোরকম ছজে আর মূজতি। বদাকানের এক কমিচারী সামনের জদক বছনে 

বপছে জদনক জগনয় বকােও কানি েযস্ত জছ , হোৎ একিা ব াক বদাকানে ঢুনক কাউন্টানরর 

উপর বথনক বেতাজির প্রজতমূজতি তুন  জেনয় মাজির উপনর আছনে বভনঙ িুকনরা িুকনরা 

কনর বিন । তারপর এত তাোতাজে বস পাজ নয় োয় বে বকউ তানক ধরনত পানরজে। এ 

হনছি  চার জদে আনগকার কথা। বদাকানের মাজ ক জেনির পাহারাওয়া ার কানছ অজভনোগ 

কনরজছ  েনি, জকন্তু ওই পেিন্ত! প্লাস্টানর গো মূজতি, দাম দি িাকা মাত্র তুছি  েযাপার! 

  

তারপর জিতীয় ঘিো। এিা জকজিৎ গুরুতর, অদ্ভুত েনি। ঘনিনছ কা  রানত্র। 

  

োতার চরেতিীর োম শুনেছ বতা? তাুঁর োসভেে হনছি  জসম ায়, আর োতারোো 

কেিওয়াজ ি জিনি। জতজে বেতাজির বগাুঁো ভত। ওই জিল্পক া বথনকই জতজে বেতাজির 

দুজি প্রজতমূজতি জকনেজছন ে। তার একজিনক বরনেজছন ে েসত োজেনত আর একজিনক 

োতার োোয়। কা  রানত্র োজেনত বচার ঢুনকজছ ; জকন্তু আশ্চেি এই বে, বস বেতাজির 
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মূজতি ছাো আর জকছুই চুজর কনরজে। োজের োইনরকার োগানে জগনয় মূজতিিা বদওয়ান  

আছনে বভনঙ বস  ম্বা জদনয়নছ। 

  

িয়ন্ত চমৎকতৃ হনয় ে ন , আিে কাণ্ড। জতেনি মূজতিই জক এক ছাুঁচ বথনক গো? 

  

-হযাুঁ তারপর িিানো। আি সকান  চারুোেু োতারোোয় ঢুনক বদনেে, বসোনেও কা  

রানত্র বক এনস বেতাজির মূজতি জেনয় বভনঙনছ আর বমনির উপর ছজেনয় পনে রনয়নছ তার 

ভাঙা িুকনরাগুন া! এই বতা েযাপার, িয়ন্ত! এ কীরকম মাম া ভায়া? 

  

—বকে  অদু্ভত েয়, সৃজিছাো ে াও চন । জকন্তু ব াকিা েজদ পাগ  হয়, তাহন  তার 

পাগ াজমর জভতর বেি একজি পদ্ধজত আনছ বদেজছ। 

  

—পদ্ধজত? 

  

—হযাুঁ! চারুোেুর োজে বথনক মূজতিিা বস োইনর জেনয় জগনয়জছ  পানছ মূজতি ভাঙার িনে 

োজের ব ানকর ঘুম বভনঙ োয় এই ভনয়! োতারোোয় অেয ব ানকর ভয় বেই, তাই 

মূজতিিা ভাঙা হনয়নছ ঘনরর জভতনরই। ঘিোগুন া আপাতত অজকজিৎকর েন ই মনে 

হনছি । েনি, জকন্তু িানেে বতা সুন্দরোেু বগানয়ন্দার কানছ অজকজিৎকর েয় জকছুই। আজম 

একোর ঘিোস্থন  একগাছা ভাঙা  াজে বপনয় হতযাকারীনক বগ্রপ্তার কনরজছ ুম। োক বস 

কথা। এই পাগ  আোর েজদ বকােও কাণ্ড কনর আমানক িাোনেে। এেে আপজে োে 

চুরুি, আমরা বেজ  দাো-নোনে। 

  

  
  

।।দুই ।। হারাধেোেুর দগ্ধাদৃি 

  

েতুে ঘিো ঘিনত বদজর  াগ  ো। 

  

পরজদে প্রভাত। বিজ নিানের জরিং জরিং শুনে জরজসভারিা তুন  জেনয় িয়ন্ত শুেন  

সুন্দরোেু েন নছে: জিগজগর এনসা। পনেনরা েম্বর পিােে পা  জিনি। 
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জরজসভারিা েথাস্থানে স্থাপে কনর মাজেনকর জদনক জিনর িয়ন্ত ে ন , চিপি চুমকু জদনয় 

চা বিষ কনরা। সুন্দরোেুর আমন্ত্রণ এনসনছ। 

  

—েযাপারজি কী? 

  

—জেক বোিা বগ  ো। েুে সম্ভে বসই মূজতি ধ্বিংসকারী উন্মনত্তর েতুে কীজতি। 

  

পিােে পা  জিনির পনেনরা েম্বর হনছি  একোো সাধারণ োজে, দরিার সামনে রাস্তার 

উপনর বকৌতূহ ী িেতা। 

  

িয়ন্ত ে ন , এত জভে বকে? জেশ্চয় ো তা েযাপার েয়। এই বে োজের সামনেই দাুঁজেনয় 

আনছে সুন্দরোেুর। কী মিাই েের কী? 

  

সুন্দরোেু গম্ভীর মুনে ে ন ে োজের জভতনর এনসা। 

  

বেেকোোয় েনস আনছে এক বপ্রৌঢ় ভদ্রন াক, তার ভােভজি অতযন্ত উনত্তজিত। 

  

সুন্দরোেু ে ন ে, ইজে হনছি ে জেেযাত জরনপািিার হারাধেোেু। বতামানদর পজরচয় আর 

জদনত হনে ো, ইজে বতামানদর বচনেে। 

  

–িরুজর ত ে কনরনছে বকে? 

  

—হুম, আোর বসই বেতাজির মূজতির মাম া। 

  

—আোর েতুে বকােও মূজতিভি হনয়নছ? 

  

—আোর মূজতিভনির উপর হতযাকাণ্ড! হারাধেোেু েযাপারিা েুন  ে ুে বতা। 

  

জেরসেদনে হারাধেোেু ে ন ে, এ বেে প্রকজৃতর জেদিয় পজরহাস। পনরর েের সিংগ্রহ 

করনত করনত সারািীেে কাজিনয় জদ ুম, আর আমার জেনির োজের এত েনো েেরিা 
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জেনয় কাগনি পাোনত পারজছ ো, আমার মাথা এমে ভয়ােক গুজ নয় জগনয়নছ। োইনরর 

জরনপািিানরর মতে আজম েজদ এোনে আসতুম, প্রনতযক কাগনির িেয অন্তত দু-ক ম 

কনর েের পাোনত পারতুম। তা বতা হ ই ো, উ নি এর ওর তার কানছ োরোর েন  

েের রনমই োজস কনর বি জছ। তনে আপোর কথা আ াদা িয়ন্তোেু। আপজে েজদ সে 

শুনে এই অদ্ভুত রহনসযর বকােও হজদস জদনত পানরে তনে আমার মস্ত  াভ হনত পানর। 

  

িয়ন্ত চুপ কনর শুেন , জকছু ে ন  ো। 

  

হারাধেোেু ে ন ে, মাস চানরক আনগ িযামোিানরর  ক্ষীর ভাণ্ডার বথনক আজম 

বেতাজির একজি প্রজতমূজতি জকনেজছ াম। মনে হনছি  বসই মূজতির িনেযই এই অদু্ভত 

কাণ্ডকারোো। োজের সে উপরকার ঘনর েনস অনেক রাত পেিন্ত আমানক কাি করনত 

হয়, কা ও করজছ ুম। 

  

গভীর রানত োজের একত ায় একিা বেে িে হ । োজেকক্ষণ কাে বপনত রই ুম, জকন্তু 

আর জকছু শুেনত ো বপনয় ভাে ুম, িেিা এনসনছ োজের োজহনর বথনকই। জমজেিপাুঁনচক 

কাি । তারপর জেষম এক আতিোদ। িয়ন্তোেু অমে ভয়ােহ আতিোদ আজম িীেনে 

আর কেেও শুজেজে। তার স্মৃজত িীেনে আর বকােওজদে ভু নত পারে ো, ভনয় স্তজম্ভত 

হনয় দু-এক জমজেি চুপ কনর েনস রই ুম তারপর একগাছা  াজে জেনয় েীনচ বেনম এ ুম। 

বেেকোোয়—অথিাৎ এই ঘনর ঢুনক বদজে, বিজেন র উপর বথনক, অদৃিয হনয়নছ। 

বেতাজির প্রজতমূজতিিা! সে বিন  এই কম দাজম জিজেসিা জেনয় জগনয় বচানরর কী  াভ 

হনে, জকছুই েুিনত পার মু ো। 

  

এমে সময় েির পে , বেেকোো বথনক রাস্তার জদনক োোর দরিািা রনয়নছ বো া। 

এই পথ জদনয়ই বচার পাজ নয়নছ েুনি আজমও অগ্রসর হ ুম। োইনর ঘুিঘুি করনছ 

অন্ধকার, হোৎ একিা বদনহর উপর বোক্কর বেনয় পনে বেনত বেনত সামন  জে মু বকােও 

গজতনক। বদহিার অস্বাভাজেক স্পিি বপনয়ই েুি ুম, বস হনছি  মৃতনদহ। 
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বদৌনে োজেনত এনস একিা  ণ্ঠে জেনয় জিনর জগনয় বদজে বেে রত-েদীর জভতর ভাসনছ। 

একিা মােুনষর মৃতনদহ, গ ার উপনর তার প্রচণ্ড অস্ত্রাঘানতর জচহ্ন।। জচত হনয় বস পনে 

আনছ, হাুঁিুদুনিা গুিানো, মুেিা জেশ্রী ভানে হাুঁ করা! মিাই, এোর বথনক বরাি বস বোধ 

হয় স্বনে আমানক বদো বদনে। পুজ ি, পুজ ি! েন  োরকনয়ক জচৎকার কনর আজম 

তেেই অজ্ঞাে হনয় বগ ুম। তারপর কী হনয়জছ  িাজে ো, জকছুক্ষণ পনর জ্ঞাে আসায় 

বদে ুম আমার জিয়নরর কানছ দাুঁজেনয় এক পাহারাওয়া া। 

  

সে শুনে িয়ন্ত ে ন , জকন্তু মৃতনদহিা কার? 

  

সুন্দরোেু ে ন ে, হুম, বসইনিই হনছি  প্রশ্ন।  ািিা িোগানর পাজেনয় বদওয়া হনয়নছ, 

বসোনে বগন ই বদেনত পানে। এেে পেিন্ত আমরা জকছুই জেক করনত পাজরজে। ব াকিা 

বেি ঢযাঙা-ঢঙা, গানয়র রিং বরানদ-নপাো, বদেনত রীজতমনতা বিায়াে, েয়স জত্রনির বেজি 

েয়। পরনে তার গজরনের কাপে, জকন্তু তানক শ্রজমক েন  মনে হয় ো। তার পানি রনতর 

জভতনর পনেজছ  একোো চাকু ছুজর—বসোো তার জেনির ো হতযাকারীর তা িােোর 

উপায় বেই। তার িামার পনকনির জভতনর পাওয়া জগনয়নছ সস্তায় বতা া একোো 

বিানিাগ্রাি। এই দযানো। 

  

ককিনির মতে একিা মূজতির ছজে, বচহারা বদেন  কাজতিক েন  ভ্রম হয় ো। মুে বেে 

বেেুনের মনতা। পুরু পুরু ভরুু। 

  

িনিাোো ভান া কনর পরীক্ষা কনর িয়ন্ত জিজ্ঞাসা করন  বেতাজি মূজতির েের কী? 

  

—বতামার আসোর একিু আনগ বস েের বপনয়জছ। এোে বথনক োজেক তিানত 

মনোনমাহে বরানে একোো োজ  োজের সামনেকার োগানে েণ্ড-জেেণ্ড অেস্থায় মূজতির 

ভগ্নােনিষ পাওয়া জগনয়নছ। আজম বসোনে োজছি , তুজমও আসনে োজক? 

  

—জেশ্চয়! হারাধেোেু জক তাুঁর সম্পজত্তর ভগ্নােনিষ বদেনত চাে? হারাধেোেু ঘাে োেনত 

োেনত ে ন ে, সময় বেই মিাই, সময় বেই। এই হতযাকানণ্ডর েের এতক্ষনণ। জেশ্চয় 
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অেয অেয জরনপািিারনদর হানত জগনয় পনেনছ, অথচ আমার োজেনত েুে, আর আজম জকছু 

জ েনত পার ুম ো। হায়নর, এমজে আমার দগ্ধদৃি। 

  

  
  

।।জতে ।। জহরা া  

  

বে-মহামােুষনক জেনয় ভারনত এেিং ভারনতর োইনর জেস্ময়কর আনন্দা নের সাো পনে 

জগনয়জছ , োুঁর আদনিি অেুপ্রাজণত হনয় জহন্দ ুও মুস মাে পরস্পরনক সজতযকার ভাই 

েন  বমনে জেনয়জছ  এেিং োুঁর েযজতনের প্রভােনক োধা জদনত জগনয় মহাত্মা গাজন্ধনক 

পেিন্ত প্রকানিয পরািয় স্বীকার করনত হনয়জছ  তারই েণ্ড-জেেণ্ড প্রজতমূজতির স্বাভাজেক 

পজরণাম বদনে িয়ন্ত স্তব্ধ হনয় দাুঁজেনয় রই  োজেকক্ষণ। 

  

তারপর বস ভগ্নমূজতির এক-একিা িুকনরা এনক এনক কজুেনয় জেনয় অতযন্ত মনোন নোগর 

সনি পরীক্ষা করনত  াগ । 

  

তার মুে বদনেই মাজেক েুিনত পার  বে এতক্ষণ পনর িয়ন্ত একিা ো একিা সূত্র েুুঁনি 

বপনয়নছ। 

  

িয়ন্ত ে ন , স্পি গন্ধ বপনত এেেও বদজর আনছ জকন্তু তেু—তেু তেু—হযাুঁ, একিু আন ার 

আভাস পাজছি  েন  মনে হনছি  বেে। অদু্ভত অপরাধজি এই মাম ার সনি িজেত, তার 

কানছ এই েৎসামােয পুতুন র মূ য বে-নকােও মােুনষর প্রানণর বচনয়ও বেজি! অথচ 

পুতু িা হস্তগত কনরই বস বভনঙ বিন ! 

  

–পাগন র পাগ াজম আর কানক েন ? 

  

-ো, তা েয় সুন্দরোেু। একিা মস্ত কথা বভনে বদেুে। মূজতিিা বস হারাধেোেুর োজের 

জভতনরও ভানঙজে, োইনরও ভানঙজে, বভনঙনছ এত দূনর এনস—অথচ তার উনেিয জছ  

মূজতিিা হানত বপন  বভনঙ বি া। 
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—বে ব াকিা েুে হনয়নছ, বস হোৎ এনস পোনতই হয়নতা মূজতিিানক ঘিোস্থন  বভনঙ 

বি া সম্ভেপর হয়জে। 

  

—হনত পানর। জকন্তু োগানের জভতনর এই োজের অেস্থানের জদনক আপজে ভান া কনর 

 ক্ষ কনরনছে জক? 

  

সুন্দরোেু চাজরজদনক একোর বচাে েুজ নয় জেনয় ে ন ে, আনর  ক্ষ কনর আোর করে 

কী? এিা হ  োজ  োজে, আসাজম তাই েুনিজছ  বে, বকউ তার কােিক ানপর জদনক দৃজি 

রােনত পারনে ো। 

  

—আপজে হয়নতা বদনেেজে, জকন্তু আজম বদনেজছ বে হারাধেোেুর োজে বথনক এোনে 

আসোর আনগই পাওয়া োয় আর একোো োজ  োজে! আসাজম বসোনেই মূজতিিা ভানঙজে 

বকে? বস বকে  মূজতি চুজর কনরজে, একিা েরহতযাও কনরনছ, েত দূর মূজতিিা েহে কনর 

জেনয় আসনে তার পনক্ষ ততই বেজি জেপনদর সম্ভােো। তেু বকে বস গ্রহণ কনরজে মূজতি 

ভাঙোর প্রথম সুনোগ? 

  

সুন্দরোেু হা  বছনে জদনয় ে ন ে, বতামার প্রনশ্নর উত্তর আমার কানছ বেই। 

  

মাথার উপরকার আন ার জদনক অিুজ  জেনদিি কনর িয়ন্ত ে ন , আনগকার োজ  

োজেনত আন া জছ  ো, জকন্তু এোনে আন া আনছ। আসাজম অনন্ধর মনতা মূজতি ভাঙনত 

রাজি েয়, মূজতির ভাঙা িুকনরাগুন া ভান া কনর স্বচনক্ষ বদেনত চায়। 

  

—এনেনক কী েুিে? 

  

—আপাতত জকছুই বোিোর দরকার বেই। পনর হয়নতা এিা একিা েনো সূত্র েন  গণয 

হনে। োক। এেে আপজে কী করনত চাে সুন্দরোেু? 
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—আজম। আজম আনগ বদেে মৃতনদহিা বকউ িোত করনত পানর জক ো। বস বক আর তার 

েন্ধুোন্ধেই ো কারা, এিা িােনত পারন  মাম ািার জকোরা করা জকছুই কজেে হনে ো। 

তাই েয় জক? 

  

—েুে সম্ভে তাই। আজম জকন্তু অেযভানে মাম ািা জেনয় োোচাো করনত চাই। 

  

–কী রকম? 

  

—আপাতত আমার মত আপোর ঘানে চাপানত আজম রাজি েই। আমরা স্বাধীে ভানে 

কাি কজর আসুে। োজেকিা অগ্রসর হোর পর আোর দুিনে জমন  পরামিি করা োনে, 

কী েন ে? 

  

—েহুৎ আছি া। 

  

মৃনতর পনকি বথনক বে-িনিাোো পাওয়া বগনছ বসোো আমায় জদনত পানরে? 

  

—এই োও, জকন্তু ছজেোো কা নকই জিজরনয় জদনয়। 

  

—উত্তম! এেে জেদায় হ ুম! োজেক দূনর এনস িয়ন্ত োকন , মাজেক।  

  

–উঃ। 

  

–হারাধেোেু বেতাজির মূজতিজি জকনেজছন ে  ক্ষ্মীর ভাণ্ডার বথনক। চন া, বসোনে োই।  

  

িযামোিানরর  ক্ষ্মীর ভাণ্ডানর জগনয় বিাো বগ , বদাকানের মাজ ক অেুপজস্থত। বেকান র 

আনগ জিরনেে ো। 

  

িয়ন্ত ে ন , আপাতত  ক্ষ্মীর ভাণ্ডানর আমানদর োুঁই হ  ো। অতঃপর হাুঁজের অেয 

ভাত জিনপ বদেনত হনে। চন া মাজেক জচৎপরু বরানের জিল্পিা ায়। 
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জিল্পিা ার মাজ ক অজে োেু িয়নন্তর প্রশ্ন শুনে ে ন ে, হ্মা মিাই। ওই কাউন্টানরর 

উপনরই জছ  বেতাজির মূজতিিা। েজদ বকােও েদমাইি েেে েুজি বেোনে-নসোনে ঢুনক 

ো ইনছি  তাই কনর  ম্বা জদনত পানর, তাহন  জমনথয আমরা বিনসা জদনয় মজর বকে? 

  

—োতার চারু চরেতিীও বতা আপোর কাছ বথনক বেতাজির আর-দুনিা মূজতি 

জকনেজছন ে? 

  

—আনজ্ঞ হযাুঁ জকন্তু বসোনেও বতা শুেজছ এই কাণ্ড হনয়নছ। এ সে আর জকছু েয়, 

কজমউজেস্টনদর কীজতি। 

  

—আপোর এোনে বেতাজির আর বকােও মূজতি আনছ? 

  

–ো মিাই আর োই। 

  

—ওই মূজতি জতেজি আপজে বকাথা বথনক জকনেজছন ে? 

  

–েনোোিানর আগরওয়া া অযান্ড সন্স বথনক। ওুঁনদর অনেক জদনের মস্তকনো কারোর। 

  

–এই িনিাোো কার ে নত পানরে? 

  

—উহুুঁ। ো, ো, জচনেজছ? জহরা া ! 

  

—জহরা া  বক? 

  

—পাথনরর কাজরগর। অল্পস্বল্প মূজতি গেনত আর ছজের বেম জগ জি করনত পানর। বগ  

হপ্তানতও বস এোনে কাি কনর বগনছ। তার জেকাো আজম িাজে ো। বস চন  োোর জেক 

দুজদে পনরই আমার বদাকানের বেতাজির মূজতিিা বভনঙ জদনয় পাজ নয় োয়। 

  

জিল্পিা ার োইনর এনস মাজেক ে ন , তুজম বকাে তান  আছ জকছুই েুিজছ ো িয়ন্ত। 

এইোনর বকাে জদনক োত্রা? 
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–েনোোিানর। আগরওয়া া অযান্ড সন্স কারোোয়। 

  

েেোিানর–অন্ধকার ও দুগিনন্ধর মু কু। সিংকীণি অজ গজ র অতযান্ত িেনরোাত বভদ কনর 

িয়ন্ত ও মাজেক েথাস্থানে এনস হাজির হ । মযানেিানরর ঘনর ঢুনক একিা িারপথ জদনয় 

তারা বদেনত বপন , উোনে েনস কাজরগরনদর বকউ পাথর কািনছ, বকউ ছাুঁচ বথনক মূজতি 

গেনছ। 

  

মযানেিার মানোয়াজর। িয়নন্তর জিজ্ঞাসার িোনে পুরাতে োতা েুন  বদনে ে ন ে, 

আমরা বেতাজির অনেক মূজতি গনেজছ। েছরোনেক আনগ একই ছাুঁচ বথনক বেতাজির বে 

মূজতি গো হয় তার মনধয জতেনি জগনয়নছ জিল্পিা ায় আর োজক জতেজি পাোনো হনয়নছ। 

 ক্ষ্মীর ভাণ্ডানর। পনর ওই ছাুঁচ বথনক আরও অনেক মূজতি গো হনয়নছ েনি, জকন্তু বসগুজ  

পাোনো হনয়নছ ক কাতার োইনর। 

  

—মূজতিগুজ  বকমে কনর বতজর করা হয়। 

  

–মুনের দুই ধার বথনক বেওয়া দুনিা ছাুঁচ। তারপর ছাুঁচ দুনিা একসনি েুত কনর মূজতি 

গো হয়। জভতরিা থানক িাুঁপা। জভনি প্লাস্টার শুজকনয় বগন  গুদামিাত করা হয় 

মূজতিগুন া। 

  

িয়ন্ত িনিাোো োর কনর ে ন , এনক বচনেে জক? 

  

মযানেিানরর মুনে-নচানে িুনি উে  বরানধর জচহ্ন।। উত্তপ্ত ভানে জতজে ে ন ে, বসই 

েদমাইি জহরা া । ওনক আোর জচজে ো, েুে জচজে! ওরই িনেয আমানদর কারোোয় 

হািামা হয়। 

  

-তাই োজক? 

  

—হযাুঁ মিাই হযাুঁ। জহরা া  িয়পুনরর ব াক। বস আর এক িয়পুজরয়ানক বছারা বমনর 

এনস ভান ামােুনষর মনতা কারোোয় েনস কাি করজছ , তারপর পুজ ি আমানদর 
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কারোোয় ঢুনক তানক বগ্রপ্তার কনর জেনয় োয়, আর আমানদরও ছুনিাছুজি কনর মরনত 

হয় থাোয় আর আদা নত। ওরকম োুঁদরমুনো মােুষনক কাি জদনয় আমরাই অেযায় 

কনরজছ ুম। জকন্তু মিাই, বস েুে পাকা কাজরগর। 

  

–জেচানর তার িাজস্ত হয়? 

  

হযাুঁ। োনক বছারা বমনরজছ  বস মনরজে েন  জহরা া  বস োত্রা বেুঁনচ োয়। মাত্র এক েছর 

বি  বেনি এেে বস বোধ হয় মুজত বপনয়নছ। জকন্তু বস আর এমুনো হোর ভরসা করনে 

ো। তার এক সম্পকিীয় ভাই এোনে কাি কনর, তারও সনি কথা কইনেে োজক? 

  

িয়ন্ত েযস্তভানে েন  উে , ো ো, তানক োকোর দরকার বেই। অেুগ্রহ কনর তানক 

আমানদর বকােও কথাই িাোনেে ো। 

  

–েযাপারিা জক বগাপেীয়? 

  

—হযাুঁ, অতযন্ত। তারপর আর একজি জিজ্ঞাসয আনছ। পাকা োতা বদনে আপজে বতা 

ে ন ে বে বেতাজির ওই ছয়জি মূজতি বগ  েছনরর ৩রা িুে তাজরনে এোে বথনক োইনর 

জগনয়নছ। আছি া, জহরা া  বগ্রপ্তার হয় বকাে তাজরনে ে নত পানরে?  

  

—জেক তাজরে মনে বেই। তনে বস বকাে তাজরনে বিষ মাইনে জেনয়নছ োতা বদনে তা 

ে নত পাজর। 

  

–বেি, তাহন ই আমার চ নে। 

  

োতার পাতা উ নি মযানেিার ে ন ে, জহরা া  বিষ মাইনে জেনয়নছ বগ  েছনরর 

১০ই বম তাজরনে। বস প্রায় ওই সমনয়ই বগ্রপ্তার হয়। 

  

–ধেযোদ। আর আপোনক জ্বা াতে করে ো। এনসা মাজেক। 
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বেকা নে ায় িয়ন্ত ও মাজেনকর আজেভিাে হ  িযামোিানরর  ক্ষ্মীর ভাণ্ডানর। মস্ত েে 

বদাকাে—অনেকগুন া জেভাগ। তারা এনকোনর মযানেিানরর সনি জগনয় বদো করন । 

  

তানদর পজরচয় বপনয় মযানেিার ে ন ে, হযাুঁ মিাই, হারাধেোেুর োজের েের আমরা 

বপনয়জছ। জতজে আমানদর পুরানো েজরোর। বেতাজির মূজতিজি আমানদর এোে বথনকই 

জকনেজছন ে েনি। 

  

িয়ন্ত শুনধান , আপোনদর এোনে আরও দুজি বেতাজির মূজতি আনছ? 

  

–ো মিাই বেই। জেজর হনয় জগনয়নছ। োরা জকনেনছে তারাও আমানদর বচো েজরোর। 

োতায় তানদর োম আর জেকাো আনছ। 

  

–তাই আজম চাই। 

  

–োতা বদনে মযানেিার ে ন ে, একিনের োম প্রনিসার সুনরিচন্দ্র েসু, জেকাো–চার 

েম্বর রানিে রজক্ষত ব ে, ক কাতা। আর-একিে িযামাপ্রসাদ বসে। জেকাো-সাত েম্বর 

চন্দ্রকান্ত বরাে, শ্রীরামপুর। 

  

—আপোনদর কমিচারীরা ইছি া করন ই এ োতার উপনর বচাে েুন ানত পানর বতা? 

  

—তা পারনে ো বকে! এ োতা তত বগাপেীয় েয়। 

  

–িনিার এই ব াকিানক কেেও বদনেনছে? 

  

—িীেনে েয়! অমে োুঁদুনর বচহারা একোর বদেন  বভা া অসম্ভে! 

  

—হযাুঁ, আর একিা প্রশ্ন। আপোর এোনে িয়পুনরর বকােও ব াক কাি কনর? 

  

–কনর েইজক! একিে েয়, জতেিে। 

  

—আছি া মিাই, েমস্কার। 
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।। চার ।। েুজি মুে আরও েুজি 

  

সান্ধয চানয়র বেেক। 

  

মাজেক ে ন , বতামার মুে বে আি ভারী েুজি েুজি বদোনছি  িয়ন্ত।  

  

–েুিনত বপনরছ? 

  

—বতামানক বদনে আজম েুিনত পারে ো? বতামার মুে বে আমার কানছ দিোর-পো 

বকতানের মনতা পুরানো। 

  

–উপমায় তুজম বদেজছ কাজ দাস। 

  

—েুজি হোর কারণিা কী েন া বদজে? 

  

—সেুর কনরা, সেুনর বমওয়া িন । আজম এেে সুন্দরোেুর িনেয অনপক্ষা করজছ। ো ো 

আর অনপক্ষা করনত হনে ো। জসুঁজের উপনর বে ওই তাুঁর পানয়র িে।  

  

মাজেক বচুঁজচনয় ে ন , ইিংনরজিনত প্রোদ আনছ বে স্মরণ করন ই িয়তাে বদো োয়। 

তুজম সুন্দরোেুনক স্মরণ কনরছ, সুতরািং–  

  

ঘনরর জভতনর প্রনেি কনর সুন্দরোেু ে ন ে, বতামার কথা আজম শুেনত বপনয়জছ মাজেক। 

আমানক কার সনি তু ো করছ? 

  

—তু ো েয়, আজম একিা প্রোনদর কথা ে জছ ুম। 

  

—চুন ায় োক বতামার প্রোদ। ওসে বছো কথায় কাে বদোর সময় আমার বেই। তাুঁ বহ 

িয়ন্ত, বতামার েের কী? 
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–ভান া। বেতাজির মূজতি জেনয় আি েনথি গনেষণা করা জগনয়নছ। 

  

–বেতাজির মূজতির জপছনে এেেও তুজম ব নগ আছ? বেি, বেি—োর ো পদ্ধজত, আজম 

আপজত্ত করে ো। আজম জকন্তু এোনর বতামানক জপছনে বিন  এজগনয় এনসজছ। 

  

—আুঁ, তাই োজক? 

  

—বে ব াকিা েুে হনয়নছ তানক িোত করনত বপনরজছ। 

  

–েন ে কী! 

  

—েুনের কারণও আজেষ্কার কনর বিন জছ! 

  

—সাধু সাধু! 

  

—অেেীোেুনক িানো বতা? জেনিকজিভ জেপািিনমনন্টর, েত বমেয়াোদীর োম-

ধামনচহারা তাুঁর েেদপিনণ।  ািিা বদনেই জতজে জচনে বিন নছে। োর  াি তার োম 

হনছি  রাধাজকষণ, বদি িয়পুনর। ব াকিা োজক পয় া েম্বনরর গুন্ডা, একিা মস্ত দন র 

সদিার। অথচ বস হনছি  ভদ্র েিংনির বছন । বদনি সুজমত্রা োনম তার এক ভগ্নী আনছ, বস-

ও একোর একিা চুজরর মাম ায় িজেনয় পনে জকন্তু প্রমাণ অভানে ো াস পায়। তাহন ই 

েযাপারোো কতিা পজরষ্কার হনয় এনসনছ, েুনিই দযানো। আমার কী আন্দাি িানো? বে 

তানক েুে কনরনছ বসও তার দন র ব াক। বে-নকােও কারনণ রাধাজকেণ তানক পথ 

বথনক সরানত বচনয়জছ । ঘিোর রানত হোৎ তানক হারাধেোেুর োজেনত ঢুকনত বদনে 

বস তার অনপক্ষায় পনথর উপনর দাুঁজেনয়জছ । তারপর বস বেজরনয় এন  তানক আরমণ 

করনত জগনয় রাধাজকষণ জেনিই পি  তু নত োধয হয়। কী েন া িয়ন্ত, আমার আন্দাি 

জক ভু ? 

  

িয়ন্ত হাততাজ  জদনয় েন  উে , োসা সুন্দরোেু! জকন্তু একনিািা বচাো রনয় বগ  

োজক? 
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–বকে? 

  

—েুজে বেতাজির মূজতিগুন া বভনঙ বিন  বকে? 

  

—আনর বরনে দাও বেতাজির মূজতি। ও কথা জক জকছুনতই ভু নত পারনে ো। তুছি  পুতু  

চুজর, েনোনিার ছয় মাস বি । জকন্তু আসন  এিা েুনের মাম া আর বসইিাই হনছি  

কতিেয। 

  

–এরপর আপোর কী কতিেয হনে? 

  

—েুে বসািা। অেেীোেুনক জেনয় োে েনোোিানরর েজস্তনত, েুে সম্ভে িনিার 

ব াকিানক তাহন  আিনকই বগ্রপ্তার করনত পারে। তুজম জক আমানদর সনি আসনে? 

  

–উুঁহু। আমার জেশ্বাস আরও সহনি আসাজমর বদো বপনত পাজর। অেিয আজম বিার কনর 

জকছুই ে নত চাই ো। আপজে েজদ আি রানত্র আমানদর সনি আনসে, আর বদে েজদ 

সহায় হয়, তাহন  হতযাকারী জেনিই আপোর হানতর মুনোর জভতনর এনস পেনে। 

  

–বকাথায় বেনত হনে শুজে? েনোোিানর? 

  

–ো, চার েম্বর রানিে রজক্ষত ব নে। আজম অিীকার করজছ সুন্দরোেু, আমার আন্দাি 

ভু  হন  কা  আজম আপোর সনি েেোিানরর েজস্তনত ভ্রমণ করনত োে। কী েন ে, 

রাজি? 

  

–হুম। 

  

মাজেক সনকৌতুনক ে  , হুম? এোনে হুম মানে কী দাদা? হুুঁ! 

  

—তাই ধনর োও। 
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িয়ন্ত বিজেন র সামনে জগনয় একোো কাগনি তাোতাজে কী জ নে বসোো োনমর 

জভতর পরুন । তারপর োনমর উপনর জেকাো জ েনত জ েনত বচুঁজচনয় োক , মধু! ওনর 

অ-মধু! শ্রীমধুসূদে! পুরাতে ভৃতয মধু এনস হাজির।–আনজ্ঞ োেু। 

  

—োও বতা োপু, এই জচজেোো জেনয়। তুজম বতা পেনত িােো। োনমর উপনর জেকাো 

ব ো আনছ, পানরা বতা বদৌনে োও–েড্ড িরুজর জচজে! 

  

মধুর প্রস্থাে। িয়নন্তর গানত্রাোে। বস ে ন , সুদরোেু তাোতাজে োজেনত জগনয় বেনয় 

বদনয় োজেকিা গজেনয় জেে। রাত সানে দিিার সমনয় আোর এোনে পদাপিণ করন ই 

চ নে। আমরা সানে এগানরািার জভতনর োত্রা করে। 

  

সুন্দরোেু প্রস্থাে। িয়ন্ত ে ন , মাজেক, আমানক এেে পানির ঘনর জগনয় পুরানো 

েেনরর কাগনির িাই  ঘাুঁিনত হনে। আি রানত্র বোধ হয় অজেদ্রারই েযেস্থা। তুজম ইছি া 

করন  অল্পজেস্তর জেশ্রাম করনত পানরা। 

  

রাজত্র প্রায় দিিার সমনয় পানির ঘর বথনক িয়ন্ত বেজরনয় এ  ধূজ  ধূসজরত হনস্ত। 

  

বসািার উপনর  ম্বা হনয় শুনয়জছ  মাজেক। ে ন , কী েন্ধু বতামার েুজি মুে বে আরও 

েুজি হনয় উনেনছ েন  মনে হনছি ! 

  

দুই ভরুু োজচনয় িয়ন্ত ে ন , আজম ো েুুঁিজছ াম তা বপনয়জছ। 

  

  
  

।। পাুঁচ ।। জহরা া ও কনুপাকাত 

  

রাত সানে এগানরািা। সদর দরিায় অনপক্ষা করজছ  িয়ন্তর বমাির। সুন্দরোেুও 

মাজেনকর সনি বস বমািনর জগনয় উে । 
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–সুন্দরোেু বে সিস্ত্র বস-জেষনয় সনন্দহ োজস্ত। মাজেক, তুজমও জরভ ভার এনেছ বতা? 

িয়ন্ত ে ন । 

  

—বস কথা আোর ে নত? মাজেনকর উত্তর। 

  

গাজে ছুি । এ-রাস্তা ও-রাস্তা মাজেনয় গাজে েেে একিা বচৌমাথায় হাজির হ , ক কাতা 

িহর তেে বেে ঘুজমনয় পেোর বচিা করনছ। 

  

িয়ন্ত চা কনক বেনক ে ন , গুট্টা জসিং, গাজে থামাও। এোনেই তুজম আমানদর িেয 

অনপক্ষা কনরা। আমানদর এেে শ্রীচরণই ভরসা। োম মাজেক, োমুে সুন্দরোেু! আনর 

মিাই আপোর োসােন্ত্র বে সিংগীত সৃজি করোর বচিা করনছ। েজ  ঘুনমান ে োজক? 

  

সুন্দরোেু ধেমে কনর বসািা হনয় েনস প্রকাণ্ড একজি হাই তুন  ে ন ে, ঘুনমাইজে বহ, 

ঘুনমাইজে। এই জেষম গরনম িীত  সমীরণ বসেে কনর জকজিৎ তন্দ্রাতুর হনয়জছ ুম আর 

কী? আজম এেে সম্পূণিরূনপ িাগ্রত। কী ে নে েন া—হুম। 

  

–এইোর গাজে বথনক অেতরণ করোর সময় এনসনছ। 

  

—এনসনছ োজক? এই আজম বেনম পে মু। 

  

—গাজে জেনয় বেজি দূর োওয়া সিত েয়। এইোর পদব্রনি জমজেি পাুঁনচক অগ্রসর হনত 

হনে। 

  

হুম—বো হুকুম। আজম প্রাচীে বসজেক, ো ে  া তানতই রাজি। এই আজম সনেনগ 

পদচা ো কর ুম। 

  

পনথ আর ব াক চ াচ  বেই ে ন ই চন । বগািা কনয়ক কুকরু িহনরর বমৌেব্রত 

ভাঙোর বচিা করনছ এেিং রাস্তার এোনে ওোনে দুই-জতে ো তনতাজধক ষাুঁে গা এজ নয় 

উপুে হনয় শুনয় জেজেিকার ভানে করনছ বরামন্থে। 
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চার েম্বর রানিে রজক্ষত ব ে। বরজ িং বঘরা িজমর জভতর একোো মািাজর আকানরর 

োজে তার গানয় বকাথাও বেই আন ার বরো। োজের ব ানকরা জেশ্চয়ই িেযায় আশ্রয় 

গ্রহণ করনছ। রাস্তার ইন কজিক বপানস্টর আন ায় সুন্দরোেু োমিা পাে করন ে—

প্রনিসর সুনরিচন্দ্র েসু। 

  

িয়ন্ত ে ন , রানত্রও এ োজের িিক েন্ধ হয় ো বদেজছ। চ েু সুন্দরোেু, োগানে ওই 

হামুহাোর বিানপর আোন  জগনয় আমরা  জুকনয় থাজক। েয়নতা অনেক রাত পেিন্ত 

আমানদর মিকদিংিে সহয করনত হনে। হয়নতা সকা  পেিন্ত অনপক্ষা কনরও আমানদর 

ভানগয  াভ হনে প্রকাণ্ড একজি অশ্বজেম্ব! উপায় কী, বে পূিার বে মন্ত্র। 

  

জকন্তু িয়নন্তর আিঙ্কা সি  হ  ো। আধ ঘণ্টা কািনত ো কািনতই বকাথা বথনক আচমকা 

বদো জদ  একিা বছাট্ট কান া মূজতি, জতনরর মতে োগানের জভতর ছুনি এনসই বস োজের 

ছায়ার জভতনর বকাথায় হাজরনয় বগ । জেক বেে একিা োের। কনয়ক মূহুতি বকনি বগ  

েীরনে। তারপর একিা িে বক বেে একিা িাো া েু নছ ধীনর ধীনর। তারপর আোর 

সে চুপচাপ। 

  

িয়ন্ত ে ন , এনসা মাজেক, আমরা িাে ার েীনচ জগনয় দাুঁজেনয় থাজক। বচার োইনর 

বেরুন ই বগ্রপ্তার করে। 

  

জকন্তু তারা দুই-এক পা এগুোর আনগই োজের জভতর বথনক আোর হ  বসই মূজতিিার 

আজেভিাে। তার হানতর ত ায় রনয়নছ সাদা মতে কী একিা জিজেস। বস চারজদকিা 

একোর চিপি বদনে জেন । এেেকার েীরেতার ও জেিিেতায় বোধ হয় আশ্বস্ত হ । 

হানতর জিজেসিা মাজির উপনর োজমনয় রােন । তারপর বিনগ উে  িিািি িে। 

  

িয়ন্ত সিীনদর জেনয় বেনগ ছুনি এ  তার জদনক। ব াকিা তেে বহুঁি হনয় এমে একাগ্র 

মনে মাজির জদনক তাজকনয় আনছ বে জকছু েুিনত পারন  ো। তার জপনের উপনর োনঘর 

মনতা  াজিনয় পে  িয়ন্ত। এেিং বস বকােও োধা বদোর আনগই মাজেনকর সাহানেয 
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সুন্দরোেু হাতকো জদনয় তার দুই হাত করন ে েন্দী। তানক জচত কনর বি নতই বদো 

বগ  তার হােকুৎজসত বে নুের মুেোো অজেক  বসই িনিাগ্রানির প্রজতছি জে। 

  

িয়ন্ত মাজির উপনর হুমজে বেনয় পে —বসোনে ইতস্তত জেকীণি হনয় আনছ বেতাজির 

আর একজি মূজতির ভাঙা িুকনরা। বস এনক এনক িুকনরাগুন া তুন  জেনয় তী্ষ্ণ  দৃজিনত 

পরীক্ষা করনত  াগ । 

  

এমে সময় োজের জভতনর জ্বন  উেন া আন া এেিং দরিা েুন  বেজরনয় োগানের উপর 

এনস দাুঁো  আর এক মূজতি। 

  

িয়ন্ত মুে তুন  শুনধান , আপজেই বোধ হয় প্রনিসর সুনরিচন্দ্র েসু। 

  

—আনজ্ঞ হযাুঁ আর আপজে জেশ্চয়ই িয়ন্তোেু? আপোর পত্র আজম েথাসমনয়ই বপনয়জছ 

আর কাি কনরজছ, আপোর উপনদি মনতাই। োক েদমাইিিা ধরা পনেনছ বদনে েুজি 

হ ুম। আসুে, একিু চা-িা বেনয় োে। 

  

সুন্দরোেু ে ন ে, এই জক চা োোর সময় মিাই? এই পরমসুন্দর মােুষজিনক  কআনপ 

পুরনত ো পারন  আজম ঘুনমাোরও সময় পাে ো। বদজে বসাোর চাদ, বতামার পনকনি 

কী সম্পজত্ত আনছ। 

  

েজন্দ বকােও কথা কইন  ো। জকন্তু সুন্দরোেু তার জদনক হাত োোনতই বস দাুঁত-মুে 

জেজচনয় োুঁক কনর তাুঁর হানত কামনে জদনত এ । 

  

সুন্দরোেু চি কনর জেনির হাতোো সজরনয় জেনয় েন  উেন ে, ওনর োো হনয়জছ  আর 

কী? তুই বেিা মােুনষর ছদ্মনেনি েুনো িন্তু োজক? হুম, এর মুণ্ডুিা দুই হানত আছি া কনর 

বচনপ ধনরা বতা মাজেক! সােধাে বেে কামনে ো বদয়? এর পনকিগুন া হাতনে ো 

বদেন  চ নে ো। 

  

আসাজমর পনকি হাতনে পাওয়া বকে  জতে িাকা দি পয়সা আর একোো বছারা। 
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িয়ন্ত বছারাোো আ ত পরীক্ষা কনর ে ন , হু এর হাতন  এেেও রনতর দাগ ব নগ 

রনয়নছ বদেজছ। জেশ্চয়ই গুণ্ডা রাধাজকষনণর রত। 

  

সুন্দরোেু ে ন ে, ওনহ রূপোে পুরুষ, বকাে োম ধনর বতামানক সনম্বাধে করে োপু? 

  

েজন্দ জেরুত্তর। 

  

–োম ে ন  ো? িীতা রনহা বেিা! জকন্তু তুজম বতা িানো ো জেনিকজিভ জেপািিনমনন্টর 

অেেীোেুর কানছ বগনছ বতামার োম-ধাম আর োেতীয় গুণাে ী জকছুই আর ধামাচাপা 

থাকনে ো। 

  

িয়ন্ত ে ন , রাত োেনছ সুন্দরোেু। 

  

–হযাুঁ , আমরাও এইোর গা তু ে। জকন্তু ভাই িয়, তুজম বে বকমে কনর িােনত পারন  

এই েুনেিা আি আসনে, জকছুই আজম েুিনত পারজছ ো। 

  

—আপাতত েুনি কাি বেই, কারণ আমার কানছও এেেও সে রহসয পজরষ্কার হয়জে। এ 

ব াকিা বেতাজির মূজতি ভানঙ বকে? 

  

—আনর বথা কনরা ও কথা! এিা হনছি  েুনের মাম া, েুজে বগ্রপ্তার হনয়নছ, এেেও তুজম 

বেতাজির মূজতি জেনয় মস্তক ঘমিাত করছ বকে? 

  

–ো, সুন্দরোেু, এিা েুনের মাম া েয়, এিা হনছি  বেতাজির মূজতির মাম া। আমার 

ধারণা েুনোেুজের কারণই হনছি  বেতাজির মূজতি, বস কারণ আজেষ্কার করনত ো পারন  

আদা নত আপোর েুনের মাম া বিুঁনস োনে। 

  

—অত োকযেযয় বকে, কারণিা েযতই কনরা ো োপু! 
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কারণ অেুমাে কনরজছ েনি, জকন্তু বস অেুমাে সতয েন  প্রমাণ করোর উপায় আমার 

হানত বেই। তনে আসনছ পরশুজদে বেকান  আপজে েজদ আমার োজেনত শুভাগমে কনরে, 

তাহন  বমঘ সজরনয় আপোনক সূেিান াক বদোোর আিা করন ও করনত পাজর। 

  

  
  

।। ছয় ।। মমতাি বেগনমর কান া মুতা 

  

জেজদিি জদনে েথাসমনয় সুন্দরোেু বদো জদন ে িয়নন্তর বেেকোোয়। 

  

িয়ন্ত ে ন , েের শুভ বতা? 

  

সুন্দরোেু গজেিত ভানে ে ন ে, বতামার আনগই আজম সূেিান াক বদেনত বপনরজছ। 

িয়ন্ত। 

  

—আপজে ভাগযোে। 

  

–ো, োট্টা েয়। অেেীোেু বোুঁিেের জেনয় এর মনধযই আসাজমর সে গুপ্তকথা িােনত 

বপনরনছে। তার োম জহরা া , োজে িয়পুনর। আনগ তার স্বভাে ভান াই জছ , সৎপনথ 

বথনক মূজতি গনে বেি দু-পয়সা বরািগার করত। তারপর কসুিংসনগি জমনি বস বগা্ায় 

োয়। দু-োর বি  োনি একোর চুজর কনর, আর একোর বছারা বমনর। বেতাজির 

মূজতিগুন া বকে বে ভাঙ  এেেও তা িাো োয়জে; কারণ জহরা া  ও সম্বনন্ধ বকােও 

কথাই ে নত োরাি। জকন্তু আমরা সন্ধাে জেনয় এইিুকু িােনত বপনরজছ বে, মূজতিগুন া 

তার জেনির হানতই গো; সুন্দরোেু জেনির মনের কথা েন  োজছি ন ে, জকন্তু িয়ন্ত 

বোধ হয় মে জদনয় তার কথা শুেজছ  ো, বথনক বথনক বস বেে কাে বপনত কী বিানে, 

মানি মানি উনে িাে ার ধানর োয় তারপর আোর আনে এনস েনস পনে। 

  

সুন্দরোেু শুনধান ে, বতামার আি কী হনয়নছ িয়ন্ত? তুজম এমে অেযমেস্ক বকে? 

  

http://www.bengaliebook.com/


 নেমমন্দ্রকুমার রায়  ।  নেতাজির ছয় মূজতি  

 23 

www.bengaliebook.com 
 

 

–বোধ হয় আমার জহনসনে ভু  হনয়নছ। এেে আপোর কানছ বকমে কনর মুে রক্ষা করে 

িাজে ো। 

  

—এ আোর কী কথা? 

  

—আি এোনে আসোর িনেয বগ  কা  একিেনক বিজ গ্রাম কনরজছ মু। জকন্তু জেজদিি 

সময় উতনর বগ , জতজে এন ে ো। 

  

–বক জতজে? 

  

িযামাপ্রসাদ বসে, থানকে শ্রীরামপুনর। তানক কী দরকার? 

  

–েুজে বকে বে বেতাজির মূজতিগুন া ভাঙত, হয়নতা এর উত্তর পাওয়া বেনত পানর তার 

কানছই। 

  

–প্রনশ্নর উৎপজত্ত ক কাতায়, আর উত্তর আসনে শ্রীরামপুনর বথনক, অোক! 

  

িয়ন্ত সচমনক ে ন , মাজেক দরিার একোো গাজে এনস থাম  ো? একোর বদনে 

এনসা বতা। 

  

মাজেক ঘর বথনক বেজরনয় জগনয় আোর জিনর এ  একজি প্রাচীে ভদ্রন াকনক সনি জেনয়। 

তার োে হানত েেনরর কাগি জদনয় বমাো একিা জিজেস। 

  

িয়ন্ত জিজ্ঞাসা করন , আপজেই জক শ্রীরামপুনরর িযামাপ্রসাদোেু? 

  

–আনজ্ঞ হযাুঁ। জকন্তু জেক সমনয় আসনত পাজরজে েন  মাপ করনেে। আিকা  বিনের 

ধরে-ধারণ িানেে বতা? 

  

-েসুে। বেতাজির মূজতিজি এনেনছে বতা? 

  

–হযাুঁ, এই বে আমার হানত। 
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–উত্তম। তাহন  কানির কথা বহাক। 

  

–িয়ন্তোেু, আপজে জক সতয-সতযই মূজতিজি জতেনিা িাকা জদনয় জকেনত চাে? 

  

–জেশ্চয়ই। 

  

-নকমে কনর িােন ে ওই মূজতিজি আমার কানছ আনছ? 

  

– ক্ষ্মীর ভাণ্ডানরর মযানেিার আমানক েন নছে। 

  

-তাহন  একথাও শুনেনছে বতা মূজতিজি আজম জকনেজছ কত িাকা জদনয়? 

  

–ো। 

  

–মিাই, আজম মস্ত ধেী েয় েনি, জকন্তু েক-িুয়ানচারও েই। আনগ থাকনতই আপোনক 

িাজেনয় রােনত চাই, মূজতিজির দাম দি িাকা মাত্র। 

  

-িযামাপ্রসাদোেু, আপোর সততা বদনে েুজিও হজছি , জেস্মনয় হতোকও হজছি । মূজতিজির 

আস  দাম োই বহাক, আজম জতেনিা িাকা জদনয়ই ওজি আপোর কাছ বথনক জকেনত 

চাই। 

  

িযামাপ্রসাদ কাগনির বমােক েুন  মূজতিজি বিজেন র উপনর রােন ে।  

  

পনকি বথনক জতেোো একনিা িাকার বোি োর কনর িয়ন্ত ে ন , িযামাপ্রসাদোেু, 

বিজেন র উপনর কাগি ক ম আনছ। এই দুইিে সাক্ষীর সামনে আপজে অেুগ্রহ কনর 

জ নে জদে বে জতেনিা িাকার জেজেমনয় মূজতিজি আমার কানছ জেরয় করন ে, ওর উপনর 

ভজেষযনত আপোর বকােও দাজেদাওয়াই রজহ  ো। 

  

িয়ন্তর কথামনতা কাি কনর জতে িত িাকা জেনয় প্রস্থাে করন ে িযামাপ্রসাদোেু। 
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সুন্দরোেু সজেস্মনয় ে ন ে, হুম, িয়ন্তর মাথা োরাপ হনয় জগনয়নছ, বিনে-শুনেও 

েকন , আনর ছযাঃ। 

  

িয়ন্ত মুে জিনপ, একিু বহনস উনে দাুঁো । একোো েূতে বিজে ক্লথ জেজছনয় বেতাজির 

মূজতিিা তার মািোনে স্থাপে কনর ে ন , সুন্দরোেু এইোর আজম একজি অপকমি করে— 

মহা অপকমি। 

  

–দি িাকার মা  জতেনিা িাকায় জকনেই বতা অপকমি কনরছ। তারও উপনর আোর কী 

অপকমি আনছ? 

  

একিা হাতুজে জেনয় িয়ন্ত ে ন , আি আজমও েনরণয বেতাজির ওই প্রজতমূজতিনক 

চূণিজেচূণি করে। 

  

—তুজম বে হোৎ পাগ  হনয় জগনয়ছ, বস-জেষনয় আর বকােও সনন্দহ বেই। মাজেক, বতামার 

েন্ধুজিনক সাম াও, বস বেে আমার মাথায় হাতুজের এক ঘা ো বদয়। 

  

িয়ন্ত মূজতির উপনর হাতুজের িারা আঘাত করন  এেিং মজূতিজি সিনে বভনঙ চুরমার হনয় 

বগ । 

  

িয়ন্ত সাগ্রনহ বিজেন র উপনর বহুঁি হনয় পে  এেিং একিা ভাঙা িুকনরা তুন  সােনন্দ। 

েন  উে , বদেুে সুন্দরোেু! দযানো মাজেক! আমার হানত রনয়নছ মমতাি বেগনমর 

জেেযাত কান া মুতা! 

  

  
  

।।সাত ।। এক জঢন  দুই পাজে… 

  

িয়ন্ত ে নত  াগ —মমতাি বেগমনক সম্রাি সািাহাে বে মহামূ যোে কান া মুত 

উপহার জদনয়জছন ে, তার েযাজত পৃজথেীর বদনি বদনি। 
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োজদর িানহর ভারত আরমনণর সময় এই মুতজি বকাথায় হাজরনয় োয় বকউ তা িানে 

ো । অনেক কা  পনর মুতাজি বকমে কনর মধয ভারনতর প্রতাপপুনরর মহারািার হস্তগত 

হয়। তারপর বসজদে পেিন্ত েিংিােুরনম মুতার মাজ ক হনতে প্রতাপপুনরর মহারািারাই। 

  

তারপর েতিমাে মহারাজের িয়েগৃহ বথনক আোর মুতাজি হয় অদৃিয। তাই জেনয় 

চাজরজদনক েুে উনত্তিোর সৃজি হয়, সুন্দরোেুর বস কথা জেশ্চয়ই মনে আনছ। পুজ ি 

বসমাম ার জকোরা করনত পানরজে। মহারাজের এক পজরচাজরকা জছ , বস িয়পুনরর 

বমনয়, োম সুজমত্রা। তারই উপনর সনন্দহ হয় েনি, জকন্তু তার জেরুনদ্ধ প্রমাণ পাওয়া 

োয়জে। সুন্দরোেু চমনক উেন ে বে েনো? আপোর মুনেই বতা শুনেজছ, হারাধেোেুর 

োজের সামনে জেহত রাধাজকষনণর এক ভগ্নী আনছ োম সুজমত্রা আর বস িয়পুনরর বমনয়। 

  

—হযাুঁ মিাই হযাুঁ। এই দুই সুজমত্রা একই বে েযজত তানত আর বকােও সনন্দহ বেই! 

পুরাতে েেনরর কাগনির িাই  বঘুঁনি আজম আর একজি তথয আজেষ্কার কনরজছ! কানক 

বছারা বমনর জহরা া  বেজদে ধরা পনে, প্রতাপপুনরর মহারাজের িয়েগৃহ বথনক কান া 

মুতাজি অদৃিয হয় জেক তারই চারজদে আনগ। কল্পোয় ঘিোগুন া পর পর এই ভানে 

সািানো বেনত পানর! 

  

সুজমত্রা মুতাজি চুজর কনর ভাই রাধাজকষনণর কানছ বগাপনে পাজেনয় জদ । জহরা া  হনছি  

রাধাজকষনণর দুষ্কনমির সহকারী। বস হয় মুতাজি তার েন্ধুর কানছ বথনক চুজর করন , জকিংো 

জেনি পুজ নির দৃজি বথনক আত্মরক্ষা করোর িেয রাধাজকষণরাই তার কানছ মুতাজি 

জিম্মা রাে । তারপর হোৎ একিে ব াকনক বছারা বমনর জহরা া  আগরওয়া ার 

কারোোয় পাজ নয় এ । তারপর বস েেে েনস েনস প্লাস্টানরর মূজতি গেনছ বসই সময় 

বসোনে পুজ নির আজেভিাে। বস েুিন  পুজ ি তার কাপে িামা ত্াজি করনে। তার 

সামনে জছ  সনে-গো জভনি প্লাস্টানরর মূজতি। বস তাোতাজে একিা মূজতির মাথায় ছাুঁদা 

কনর মুতাজি জভতনর জেনক্ষপ কনর জছদ্রজি আোর েন্ধ কনর জদন —দক্ষ কাজরগনরর পনক্ষ 

এিা েুেই সহি কাি। তারপর বস এক েৎসর বি  োিনত বগ । ইজতমনধয বেতাজির 

ছয়জি মূজতি কারোোর োইনর এোনে-ওোনে চন  বগ । তানদর বকােজির মনধয বে মুতা 
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আনছ োজহনর বথনক বদনে বকউ তা ে নত পানর ো। মূজতি োেন ও মুতার অজস্তে িাো 

োনে ো, কারণ কুঁচা প্লাস্টার শুজকনয় জগনয় মুতাজিনক কামনে ধনরনছ। মূজতি ভাঙা ছাো 

মুতা আজেষ্কানরর আর বকােও উপায় রই  ো। 

  

তারপর জহরা ান র বময়াদ িুরু । জকছুমাত্র হতাি ো হনয় দস্তুরমনতা মাথা োজিনয় 

জভতনর জভতনর বোুঁি জেনয় বস িােনত পারন , বকাে বকাে মূজতি বকাে বকাে জেকাোয় 

জগনয়নছ। তারপর আরম্ভ হ  বেতাজির মূজতির উপনর আরমণ। চতুথি মূজতি চুজর করনত 

জগনয় হারাধেোেুর োজের সামনে জহরা ান র সনি বদো হয় রাধাজকেনণর। জহরা া  

বি  বথনক বেজরনয়নছ শুনে রাধাজকষণ তানক েুুঁনি বেোজছি  । জকন্তু এই সাক্ষাৎকানরর 

ি  হ  রাধাজকষনণর পনক্ষ মারাত্মক। 

  

সুন্দরোেু ে ন ে, জহরা া  েজদ তার দুষ্কনমির সহকারীই হয় তনে রাধাজকষণ, তার 

িনিা জেনয় বেোত বকে? 

  

–েুে সম্ভে তৃতীয় েযজতর কানছ জহরা ান র বোুঁি বেোর সমনয় এই িনিা তার কানি 

 াগত। োক বস কথা। আজম বেি আন্দাি কর ুম, েুনের পনর জহরা া  আরও 

তাোতাজে কাি হাজস  করোর বচিা করনে; কারণ পুজ ি তানক েুুঁিনছ, এেে েথাসম্ভে 

িীঘ্র তার ক কাতা বথনক অদৃিয হওয়া উজচত। 

  

জহরা া  বে মূজতির জভতনর কান া মুতা  জুকনয় বরনেনছ তেেও পেিন্তও সনন্দহ আমার 

হয়জে। জকন্তু োজ  োজের সামনে জেক আন ার েীনচ জহরা া  মূজতিিা বভনঙজছ  েন  এ 

সনন্দহ আমার হনয়জছ  বে, িাুঁপা মূজতিগুন ার মনধয এমে বকােও মূ যোে জিজেস আনছ, 

োর ব ানভ বচার এইসে কাণ্ড কনর। 

  

সন্ধাে জেনয় িাে ুম, ছয়িার মনধয বিষ দুনিা মূজতি আনছ েথারনম প্রনিসর সুনরিচন্দ্র 

েসু আর িযামাপ্রসাদ বসনের কানছ। একিে থানক িহনরই, আর একিে শ্রীরামপুনর। 

আন্দাি কর ুম িহনরর মূজতিিানক চুজর ো কনর ক কাতার োইনর োওয়া জহরা ান র 

পনক্ষ স্বাভাজেক েয়। আমার আন্দাি ভু  হয়জে, তারপর সুনরিোেুর োজেনত স্বচনক্ষ 
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বদে ুম জহরা া  কী বেে েুুঁিনছ মূজতির ভাঙা িুকনরাগুন ার মনধয। জকন্তু তেে পুরনো 

েেনরর কাগনির িাই  বথনক জেেযাত কান া মুনতার ইজতহাস আজম উদ্ধার কনরজছ আর 

রাধাজকষনণর সনি এই মুনতার চুজরর বে একিা ঘজেষ্ঠ সম্পকি থাকনত পানর, এমে 

সনন্দহও আমার মনে োুঁই বপনয়নছ। এও বিনেজছ বে রাধাজকষণ আর জহরা া  

পরস্পনরর পজরজচত আর একই বদনির ব াক। মনে েিকা  াগ  জহরা া  জক িাুঁপা 

মূজতির জভতর েুুঁিনছ কান া মুতানকই? 

  

জকন্তু এেেও পেিন্ত জহরা ান র অভীি জসদ্ধ হয়জে। আমার মে ে ন  তাহন  মুতা আনছ 

ওই বিষ ো ষষ্ঠ মূজতির মনধযই। সুন্দরোেু কপা  েুনক আপোর সামনেই জতেনিা িাকা 

জদনয় আজম ওই ষষ্ঠ মূজতিিানক জকনে বি  ুম বদেন ে বতা? 

  

সুন্দরোেু তাজরি কনর ে ন ে, ধজেয ভায়া ধজেয! একজি মাত্র ইিক েণ্ড জদনয় আি 

একনিাো পক্ষী েধ কনরছ! একসনি দু-দুনিা মাম ার জকোরা কনর বি ন  বহ—ওজদনক 

মুতা চুজরর আর এজদনক মজূতি চুজরর মাম া। হুম, হুম। 

  

মাজেক ে ন , বেতাজি সুভাষচনন্দ্রর িীেে হনছি  জেজচত্র অযােনভিানর পজরপূণি। তাুঁর 

প্রজতমূজতিও েনো কম অযােনভিানরর সৃজি করন  ো—বেতাজির সে জকছুর সনিই আনছ 

অসাধারণতার সম্পকি! িয় জহন্দ। 
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