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রক্তপাঞ্জা 
  

অদু্ভত একটা ফ ান ফেলেন ইনলেকটর সুন্দরবাবু। 

  

ফ ালর ঘুম ফেলক উলে সলব প্রাতরাশ ফশষ কলরলেন, এমন সময় ফটলেল ান ফবল  উেে 

ঝনঝন শলে–  

  

–হ্যালো? ফক? 

  

আলম োেবা ার ফেলক কো বেলে, ফেেুলট কলমশনার লে. লে. নেথ ফসকশন। 

  

–ও, আেলন সযার! হ্োৎ এত ফ ালর কী আবার হ্ে? 

  

–বাগবা ালর মলিক লিলটর ফতলরা নম্বর বালে়লত নালক এক  দ্রলোকলক ফোরা ফমলর নুন 

করা হ্লয়লে আর লবষয়লটর তদন্ত  ার আমরা লদলত চাই আেনার উের। আশা কলর 

কতৃকাযথ হ্লবন এলেলে। উইস ইউ গুে োক–  

  

সুন্দরবাবু ফহ্লস বেলেন–ধনযবাদ সযার। 

  

তাে়াতালে় ফোশাক েলর লতলন যনন তদলন্ত ফবলরলয় ফগলেন তনন সালে় আটটা। 

  

েরলদন ফবো নটা। 

  

লবনযাত লেলটকলট   য়ন্ত তার প্রাতযলহ্ক নবলরর কাগ  েে়া ফশষ কলর মুন তুেে। 

একটু আলগ চা এবং নাবার ফনলয় শরীরটাও ফবশ একটু চাঙ্গা। এনন হ্ালত ফকানও কা  

ফনই, চুেচাে বলস োকলত তার ফকানওলদনই  ালো োলগ না। 

  

ঘলর সশলে প্রলবশ করলেন ইনলেকটর সুন্দরবাবু। ঘলর ো লদলয়ই হ্ন্তদন্ত হ্লয় বেলত 

শুরু করলেন–আলর  য়ন্ত, তুলম এননও চুেচাে বলস! 
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 য়ন্ত ফহ্লস বেে–তাোে়া আর উোয় কী বেুন? কা  ফনই, আেনারাও লনলিন্ত হ্লয় 

ঘুমলুেন। আলম আর কী করব বেুন। চুে কলর বলস োকলত লক আর  ালো োলগ! লকেু 

কা কমথ না োকলে বলনর ফমাষ তালে়লয় ফতা আর ফবে়ালত োলর না! 

  

সুন্দরবাবু বযস্ত হ্লয় বেলেন কী বেে কা  ফনই!  ালনা েরশু রালত বাগবা ালরর ফতলরা 

নম্বর মলিক লিলট এক ন ফোক রহ্সয নক ালব নুন হ্লয়লেন। ফেেন ফেলক ফোরা ফমলর 

তালক হ্তযা করা হ্লয়লে। লকন্তু ঘলরর মলধয এমন ফকানও লচহ্নই োওয়া যায়লন যালত 

কাউলক সলন্দহ্ করা যায় অেবা ফকানও সূে লমেলত োলর। 

  

 য়ন্ত ফহ্লস বেে–তার মালন সংলেলে এই ফবাঝায় ফয, আেনারা এলকবালর হ্াে ফেলে় 

লদলয় বলস আলেন। 

  

সুন্দরবাবু বেলেন–তা োে়া উোয়ই বা কী এ ফেলে? অেচ ফেেুলট কলমশনার আমার 

উেরই  রসা কলর এ-লকসলটর  ার অেথণ কলরলেন। লকন্তু আলম ফতা প্রায় ফবাকা বলন 

ফগলে! 

  

 য়ন্ত ফহ্লস বেলে–ও, ফবাকা বলন ফগলেন বলেই ফশষ েযথন্ত  াঙা কুলো অেথাৎ আমার 

কালে েুলট এলসলেন? 

  

সুন্দরবাবু োট্টাটা গালয় ফমলন বেলেন–ফবশ, তাই না হ্য় স্বীকার করলে। একো বেলত 

আমার েজ্জা নাই ফয, এসব ফেলে ফতামার মাো আমালদর ফচলয় অলনকটা েলরষ্কার। 

  

 য়ন্ত বেলে– ফবশ, আমার উেলরই যনন  ার লদলেন তনন কলয়কটা প্রশ্ন ক করলে, উতর 

লদন ফদলন। 

  

সুন্দরবাবু বেলেন–ফবশ, বলো।  
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 য়ন্ত প্রশ্ন ক করলে–প্রেম কো, ফেেন ফেলক যনন ফোরা মারা হ্লয়লে বেলেন, তনন এটা 

লনিয়ই নুলনর ফকস? লকন্তু এ োে়া আর লক ফকানও সুেই আলশোলশ ফদলননলন? 

  

সুন্দরবাবু বেলেন, একটা কো  ুলে লগলয়লেোম। একটা লচহ্ন োওয়া ফগলে। ফসটা আর 

লকেুই নয়, দাোলনর গালয় একটা রক্তাক্ত োঞ্জার োে। েুলরালনা োেীলদর হ্ালতর ফয 

োে োেবা ালর আলে তার সালে লমলেলয় ফদনা ফগলে ফয এ ফকানও েুলরালনা োেীই 

নয়। এটাই এই নুলনর প্রেম নুন, এবং দাোলনর গালয় হ্ালতর োে লদলয়ই ফস তার 

লব য়-বাতথা ফঘাষণা কলর ফগলে। 

  

 য়ন্ত একটু লচন্তা কলর বেলে–আমার মলন হ্য় ফকউ হ্য়লতা ফোকলটর ওেলর েুলরালনা 

ফকানও প্রলতলহ্ংসা ফোষণ করত! তাই এ ালব হ্তযা কলর দাোলনর গালয় রক্তাক্ত হ্ালতর 

োে ফরলন ফস ফয ফসটাই চলরতােথ করে তা প্রমাণ করলত চায়। 

  

তারের একটু ফেলম বেে–ফকানও হ্ালতর োে ফেলয়লেন দাোলনর গালয়?  

  

সুন্দরবাবু বেলেন–বাাঁ-হ্ালতর। 

  

 য়ন্ত প্রশ্ন ক করে–আো, ফেেন ফেলক ফোরা মারা হ্লয়লে ফকানলদলক? লনহ্ত ফোকলটর 

লেলের বাাঁ-োলশ না োন োলশ? 

  

সুন্দরবাবু একট ুলচন্তা কলর বেলেন–ফোরা মারা হ্লয়লে ফোকলটর বাাঁ-োাঁ লর। 

  

 য়ন্ত বেে, ফোকলট বাাঁ-হ্ালতর সাহ্ালযযই ফোরা ফমলরলে ফদনলে, সুতরাং ফবাঝা যালে 

ফয, নুলন বাাঁ-হ্াত বযবহ্ার কলর ফবলশ। অেথাৎ নুলন ফে ট হ্যানলেে… 

  

তারের একটু ফেলম প্রশ্ন ক করে–আো, ফোরার আঘাত োে়া আর ফকানও আঘাত ফদনলত 

ফেলয়লেন লক? 

  

সুন্দরবাবু বেলেন–না, একলট ফোরার আঘালতই মৃতযু হ্লয়লে। 
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 য়ন্ত প্রশ্ন ক করে–আো, লনহ্ত ফোকলটর শরীর লক ফবশ হৃষ্টেুষ্ট? 

  

সুন্দরবাবু বেলেন হ্যাাঁ লনহ্ত ফোকলটর ফদলহ্ ফয যলেষ্ট শলক্ত লেে তা তালক ফদনলেই 

বুঝলত োরা যায়। 

  

 য়ন্ত বেলে–ফবশ, তাহ্লে এটা েষ্টই ফবাঝা যালে ফয, এমন এক ন শলক্তশােী 

ফোকলক ফয একলট মাে ফোরার আঘালতই নুন করলত োলর তার লনল র ফদলহ্ও শলক্ত 

কম ফনই। অেথাৎ সংলেলে নুলন যলেষ্ট শলক্তশােী। কী বলেন? 

  

সুন্দরবাবু বেলেন হ্যাাঁ, তা বলট! 

  

 য়ন্ত প্রশ্ন ক করে–আো, ফমলঝ ফেলক রক্তমানা হ্ালতর োে কতটা ওেলর তা লক বেলত 

োলরন? 

  

সুন্দরবাবু বেলেন না, তা ফমলে ফদলনলন। লকন্তু োলের উচ্চতার কী প্রলয়া ন? 

  

  য়ন্ত বেে–ফদনুন, ফকানও ফোক নুন কলর োে ফমলর যনন েোয়ন কলর তনন লেক 

হ্ালতর সামলনই তাে়াতালে় োে মালর। ইো কলর অলনক উাঁচুলত লকংবা অলনক নীচুলত 

মারবার মলতা অবকাশ তার োলক না। 

  

সুন্দরবাবু বেলেন, হ্যাাঁ, তা বলট। 

  

 য়ন্ত বেে–তার ফেলক অনুমান করা যায় নুলনর ফদলহ্র দদঘথয। অবশয োঞ্জার োেটা ফয 

কয় ইলি েম্বা তাও  ানা প্রলয়া ন। 

  

সুন্দরবাবু বেলেন–আো, ফ ালন ফতামায় আলম  ানাব। 

  

ফসলদন সন্ধ্যার লকেু আলগ  য়ন্ত সুন্দরবাবুর কাে ফেলক ফ ালন  ানলত োরে ফয, ফমলঝ 

ফেলক েয় ল ট কলয়ক ইলি ওেলর নুলনর হ্ালতর োে োওয়া ফগলে এবং োেলটর দদঘথয 

প্রায় আট ইলি। 
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 য়ন্ত হ্াসলত-হ্াসলত আেনমলনই লবে়লবে় কলর বেে, ফদনলে নুলনর দদঘথয প্রায় ে ুলটর 

কাোকালে হ্লব। 

  

আেনমলনই ফস গ ীর লচন্তার মালঝ তলেলয় যায়। 

  

.  

  

লতনলদন ের। 

  

নুব ফ ালর  য়লন্তর ঘুম  াঙে দর ায় কে়া নাে়ার শলে। তাে়াতালে় ধে়মে় কলর উলে 

লগলয় ফস দর া নুলে লদে। ফদনা ফগে ইনলেকটর সুন্দরবাবুলক। 

  

আিযথ হ্লয় ফস প্রশ্ন ক করে–এত ফ ালর ফয আেনার আগমন সুন্দরবাবু! রালত  ালো ঘুম 

হ্য়লন বলে মলন হ্লে। 

  

সুন্দরবাবু দীঘথশ্বাস ফ লে বেে–আর বলো ফকন  ায়া? এক মুহূ্তথও লক আর শালন্তলত 

োকবার ফযা আলে। কাে বরানগলর আেমবা ালরর কালে আর এক ন ফোকলক ফোরা 

ফমলর। নুন করা হ্লয়লে এবং এলেলেও দাোলনর গালয় োওয়া ফগলে রক্তমানা হ্ালতর 

োে। 

  

 য়ন্ত প্রশ্ন ক করে–এবালর ফমলঝ ফেলক কত  ুট ওেলর োে ফেলয়লেন, এবং োেলট কত 

ইলি েম্বা? 

  

সুন্দরবাবু লবলের  লঙ্গলত মাো ফনলে় বেে, ফসই লনযই ফতা আলম এলসলে  ায়া। এবালর 

সমস্ত মাে-ল াে কলর দতলর হ্লয়ই এলসলে। এবালরও লেক বাাঁ-হ্ালত ফোরা ফমলর নুন 

এবং এবালরও ফমলঝ ফেলক প্রায় েল ট ওেলর আট ইলি েম্বা অলবকে েূলবথর মলতা 

হ্ালতর োে। তাই ফতা  ায়া ফতামায় আমার এত সুন লর েলে় ফগলে। এনন উোয় 

একটা কলরা ফদলন। 
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 য়ন্ত ফহ্লস বেে–না, আর চুে কলর বলস োকলে আরও দু-এক লনর ওেলর ফোকলট 

প্রলতলহ্ংসা লনলত োলর! সুতরাং কােই সন্ধ্যায় আলম নুলনলক ফেপ্তারার করব সুন্দরবাবু। 

লকন্তু আেনার সাহ্ালযযর ফয আমার একান্ত প্রলয়া ন। 

  

সুন্দরবাবু বেলেন লক সাহ্াযয? 

  

 য়ন্ত বেে–আো, লনহ্ত প্রেম ও লিতীয় বযলক্তর মলধয ফকানও আত্মীয়তা লকংবা অনয 

ফকানও সম্পকথ লেে লক? 

  

সুন্দরবাবু বেলেন–ফমালটই নয়। লবষয়-সম্পলতর ফোল  ফয নুলন এ কা  কলরলন, তা 

লনলিন্ত। কারণ দু লনর মলধয ফকানও সম্পকথই লেে না। সুতরাং দু নলকই হ্তযা করলব 

এমন আত্মীয় আসলব ফকাো হ্লত! তা োে়া ওাঁরা দু লনই যলদও ফনহ্াত গলরব নন তবুও 

এমন প্রচুর অেথ ওলদর লেে না যার  লনয ফকানও আত্মীলয়র এত বে় ফো  হ্লত োলর! 

  

 য়ন্ত বেে–ফবশ, প্রেম বযলক্তর ফকানও লনকট আত্মীয় আলেন লক? 

  

সুন্দরবাবু বেলেন–হ্যাাঁ, তার  াইলো মলণবাবু আলেন। 

  

 য়ন্ত বেে–ওলতই চেলব। এনন একটা কা  করুন ফদলন। প্রেম ফয বযলক্ত নুন হ্লয়লে 

তার অলত েলরলচত, অল্প েলরলচত, এমনকী সামানযতম েলরলচত এ-রকম যতগুলে ফোক 

আলে তালদর সকলের নাম ফ লন লনলয় একটা তালেকা প্রস্তুত করুন। আর লিতীয় ফয 

বযলক্তলক নুন করা হ্লয়লে তারও লেক এমলন একটা তালেকা প্রস্তুত করুন। তারের ফদনুন, 

এই দুই লনহ্ত বযলক্তলকই ফচলন, অেথাৎ দু লনরই েলরলচত এরূে ক ন বযলক্ত আলে এবং 

তালদর মলধয ফক ফক েম্বা ও শলক্তশােী–তালদর নালমর লেস্টটা আমায় লদন। 

  

সুন্দরবাবু বেলে–নাসা বুলি বলট ফতামায়  য়ন্ত। তুলম লক ঘটনাস্থলে না লগলয় শুধু ঘলর 

বলসই সব কা  সারলত চাও? 
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 য়ন্ত ফহ্লস বেে হ্যাাঁ। ঘলর বলসই আলম নুলনলক ফেপ্তারার করলত সেম হ্ব সুন্দরবাবু। যা 

আেনারা নুলনর বযাোলর তদন্ত কলরও োলরনলন। 

  

.  

  

সন্ধ্যালবো  য়লন্তর ঘলর আবার সুন্দরবাবুলক ফদনা ফগে। হ্ালত তাাঁর লবরাট দুলট নালমর 

তালেকা।  য়ন্তলক ফদলন ফহ্লস বেলেন–ফদলনা  য়ন্ত, প্রেম এবং লিতীয় লনহ্ত বযলক্তর 

আত্মীয়, েলরলচত এমনকী একবারও ফয তাাঁলদর সালে আোে কলরলে তালদর আলম 

একলট তালেকা প্রস্তুত কলরলে। লকন্তু দু নলকই ফচলন এমন ফোক মাে এই োাঁচ ন। তার 

মলধয আবার ে ুট েম্বা শলক্তশােী বযলক্ত এই লতন ন। এলদর নাম আলম োে কালে 

লদলয় দাগ লদলয় ফরলনলে। 

  

 য়ন্ত প্রশ্ন ক করে–অের দু ন? 

  

সুন্দরবাবু ফহ্লস বেলেন–ওরা ফনহ্াত ফবাঁলট আর ফরাগা। সুতরাং ওলদর িারা ফয। এ হ্তযা 

সম্ভব হ্য়লন তা লনলিত সতয। 

  

 য়ন্ত বেে–লেক। এনন এই লতন লনর নাম ও েলরচয় আলম  ানলত চাই।  

  

সুন্দরবাবু বেলেন–ফমাটামুলট যা  ানা আলে ফদন। প্রেম ন, এক ন ফরলসর বুলক। নাম 

তার অমর লসং। লিতীয় ন, চক্রধরেুলরর  লমদার রামতারণ ফবাস আর তৃতীয় বযলক্ত 

এক ন শাস্ত্রেলিত ফ যালতষী, লযলন ওলদর দু নলকই শলক্তমলে দীলেত কলরলেলেন। তাাঁর 

নাম রামলদও শমথা! ফোকলটর আসে বালে় লবহ্ার, তলব বাংোয় ফবশ কো বেলত োলর। 

  

 য়ন্ত ল োসা করে, ওাঁরা দু লনই লক লেলেন শলক্তমলের উোসক? 

  

সুন্দরবাবু শুধু বেলেন হাঁ। 

  

 য়ন্ত বেে–এবার তাহ্লে নুলনলক ধরবার বযবস্থা কলর, কী বলেন? 
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 সুন্দরবাবু ল োসা করলেন লকন্তু তুলম কী কলর  ানলব ফয আসে নুলন ফক? 

  

 য়ন্ত ফহ্লস বেে–ফদনুন, আসে নুলন ধরা েলে় ফদাষ েযথন্ত স্বীকার করলত বাধয হ্লব… 

  

.  

  

 য়লন্তর বালে়লত বলসলে একটা চালয়র দবেক। উেলস্থত আলেন  য়ন্ত, মালনক, 

সুন্দরবাবু, দু ন েদ্মলবশী েুলেশ-ইনলেকটর আর ওরা লতন ন–অমর লসং, 

চক্রধরেুলরর  লমদার রামতারণ ফবাস এবং ফ যালতষী রামলদও শমথা। 

  

চালয়র দবেলক সাধারণ নানা আলোচনা চেলেে। হ্োৎ সুন্দরবাবু বলে উেলেন– 

অমরবাবু,  য়ন্তবাবু োলশর ঘলর আেনার সালে কলয়কটা কো বেলত চান। আেনার 

অসলুবধা হ্লব না ফতা? 

  

অমরবাবু ফহ্লস বেলেন–না না, অসলুবধা আর কী? 

  

 য়ন্ত অমরবাবুর সালে োলশর আলধা-অন্ধ্কার ঘরলটলত প্রলবশ করে। 

  

অমরবাবু ঘলরর মলধয ো লদলয়ই চমলক উেলেন। আলধা-অন্ধ্কার ঘলরর এক ফকালণ লেক 

ফযন লনহ্ত বযলক্ত দু ন দাাঁলে়লয় আলে বাাঁ-োাঁ লর ফোরা ফবাঁধালনা, রলক্ত ফদহ্ ফ লস যালে, 

মুলন আতলের লচহ্ন… 

  

 য়লন্তর লদলক ফচলয় অমরবাবু প্রশ্ন ক করলেন–এটা কী  য়ন্তবাবু? 

  

 য়ন্ত ফহ্লস বেে, ও লকেু না, শুধু আমার একটা ফনয়াে মাে। 

  

তার মালন? 

  

–মলন করলে এবার ফেলক লনহ্ত বযলক্তলদর একটা কলর ফমালমর েুতুে দতলর কলর আমার 

এই ঘরটায় সা াব এলক-এলক। 
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অমরবাবু ফহ্লস বেলেন, আো অদু্ভত ফনয়াে ফতা মশাই আেনার! 

  

 য়ন্ত ফহ্লস বেে–হ্যাাঁ। লেলটকলট লদর মালঝ-মালঝ এরকম অদু্ভত ফনয়াে হ্লয় োলক 

বলট। তলব এরও লনিয় ফকানও অেথ আলে! 

  

দু-একটা কোবাতথার ের  য়ন্ত তালক লবদায় লদলয় ফেলক োোলে ফ যালতষী রামলদও 

শমথালক। রামলদও লনলিন্ত মলন ঘলর প্রলবশ করলেে। হ্োৎ একসময় লনল র অোলতই 

তার ফচান দুলটা লগলয় লেকলর েে়লে ঘলর একলকালণ রলেত মূলতথদুলটর ওেলর। তার ফযন 

মলন হ্ে লনহ্ত বযলক্ত দু লনই দাাঁলে়লয় আলে তার সামলন। ফক ফযন মুহূ্লতথ শুলষ লনে 

তার মুলনর সব রক্তটুক।ু একটা অস্ফুট শে কলরই ফস অোন হ্লয় েে়ে। 

  

সবাই েুলট এে। চালরলদলক ফবলধ ফগে হ্ইহলিাে়। 

  

সুন্দরবাবুও ঘলরর ফ তলর প্রলবশ করলেন। তার লদলক ফচলয়  য়ন্ত বেলে–এই লনন 

সুন্দরবাবু আেনার নুলন। এলক এেুলন ফেপ্তারার করুন। 

  

.  

  

োন ল লর োবার ের  য়ন্ত তার লদলক ফচলয় ফহ্লস প্রশ্ন ক করে–আেনার অেরাধ আমরা 

 ানলত ফেলরলে, সুতরাং এবালর ফদাষ স্বীকার করুন, তাহ্লে শালস্তর েলরমাণ কম হ্লত 

োলর। 

  

ফ যালতষী রামলদও শমথা ফদাষ স্বীকার করে। 

  

  য়লন্তর প্রলশ্ন কর উতলর লতলন সংলেলে  ানালেন তার হ্তযার কারণ। 
  

.  

  

রামলদও শমথা ফয কালহ্লন বেে তা অলত রহ্সয নক। রামলদও আসলে নুব বে় ফ যালতষী 

লেে না। ফ যালতষী ফসল  ফকবে ফোলকর মলনর নবর ফবর কলর লনত। তারের অনয 
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এক ন ফোলকর নাম লদলয় লচলে লেলন  ানাত তালক প্রচুর টাকা না লদলে ফস সব রহ্সয 

 াাঁস কলর ফদলব। আসলে ফস লেে এক ন ব্ল্যাকলমোর। েুলেশ লকন্তু তার ওেলর 

ফকানওলদন সলন্দহ্ই কলরলন। 

  

লনহ্ত বযলক্ত দু ন এবং আরও চার-োাঁচ ন ফোকলক ফস ব্ল্যাকলমে কলরলে। লকন্তু তালদর 

মলধয অলনলকই েলর টাকা লদলত অস্বীকার কলর। লনহ্ত বযলক্ত দু নও তালদর মলধয 

অনযতম। যলদও ওরা দু লনই তালক  লক্ত করত এবং তার কালেই শলক্তমলে দীো 

লনলয়লেে, লকন্তু েলর তারা ফবাঁলক বলস, যনন তার আসে রূে ওলদর কালে প্রকাশ হ্লয় 

েলে়। 

  

ওফদর মলতা আরও অলনলক রামলদও শমথার কবে ফেলক োলেলয় আত্মরো কলর এবং 

চক্রধরেুলরর  লমদার রামরতন ফবাসও তালদর মলধয অনযতম। 

  

ফকানও উোয় না ফেলয় রামলদও শমথা অতযন্ত ক্রুি হ্লয় ওলে এবং তার মলেেলদর  য় 

ফদনাবার  লনযই েরের দুলট নুন কলর এবং ঘলর রক্ত-োঞ্জার োে এাঁলক ফরলন যায়। 

  

েলরলশলষ রামলদও শমথা স্বীকার করে ফয, সলতয  য়ন্তবাবুর মলতা সুলযাগয ফগালয়ন্দা এ 

বযাোলর হ্াত না লদলে ফকউ তালক সলন্দহ্ও করলত োরত না। 

  

ইনলেকটর সুন্দরবাবু সবার ফশলষ বেলেন সলতয  য়ন্ত, অদু্ভত ফতামার েমতা। ঘলর 

বলসই তুলম নুলনলক আলবষ্কার করলে!  য়ন্ত ফহ্লস বেলে–ফস ফতা আেনালদরই সাহ্ালযয। 
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